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Újévi köszöntő
„Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a feladatainkat, 

fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk terveket, 
dolgozzuk ki azokat részletesen, 

és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vinni!”
(Böjte Csaba testvér)

Ismét elmúlt egy év, kezdődik az Újesztendő. 

Ha a végére érünk valaminek, késztetést érzünk arra, hogy visszatekint-
sünk a magunk mögött hagyott időszakra. Visszatekintsünk, és ősszegez-
zük mindazt, ami velünk, vagy épp körülöttünk történt. A 2020-as év mind-
annyiunk számára kifejezetten nehéz év volt, részesei voltunk egy világ-
járványnak. Még nem tudhatjuk teljesen magunk mögött, de bizakodunk, 
hogy nem marad már sokáig velünk. Úgy, ahogy minden nehézségnek, így 
ennek is megvannak a maga tanulságai. Felértékelődött a családtagjaink, 
és saját egészségünk fontossága, másrészt megtapasztaltuk az önzet-
len segítségnyújtás szépségét. Ráébredtünk arra is, hogy a digitális világ 
eddig kevésbé ismert területei milyen közösségi erőt rejtenek magukban, 
ugyanakkor az is megerősítést nyert, hogy a valódi, igaz emberi kapcso-
latoknál nincs fontosabb.

Ha a város fejlődésére tekintek vissza, a 2020-as évre, az öröm, és 
a  városát szerető ember egészséges büszkesége kerít hatalmába. Hála 
legyen a Jóistennek, a nehézségek ellenére Jánoshalmán 2020-ban is fej-
lesztettünk, átadtunk, befejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk.

Látjuk, Jánoshalma városa sikeres város, amely fejlődik, gyarapodik a 
nehézségek közepette is.

Úgy vélem kellő bizalommal vághatunk neki az előttünk álló évnek. Mi 
a 2021-es évet is lehetőségnek látjuk, lehetőségnek, hogy szándékainkat, 
elképzeléseinket megvalósítsuk. Erősen bizakodunk abban, hogy ezúttal 
bővebben méri az ég az egészséget, és kevésbé bőven a nehézségeket.

Szeretteinknek, barátainknak, munkatársainknak, a város lakosságá-
nak egy szebb, egészséggel teljes boldog Új Esztendőt kívánok!

Czeller Zoltán
polgármester

A Korona víruson 
innen és túl

Minden kedves Olvasónknak  
eredményes, boldog új évet kívánunk!  

A 2020-as év első napjaiban egyre többen 
kapták fel a fejüket valami kínai tartomány, nagy-
városában zajló influenzaszerű járványra. De 
messze van, ezért a többség legyintett az egész-
re, messze van, nem ér ide úgy sem. Majd el is 
nevezték a tudósok és lett az ismeretlen erede-
tű kórokozó SARS-CoV-2, Covid-19, Korona-ví-
rus a külleme miatt.

A jelen szempontjából már mindegy is, hogy 
Kínából indult vagy már oda is behurcolták. Már 

mindegy is, hogy egy laboratóriumban készült vagy véletlen mutáció 
révén terjedt át az emberre. Ezeket a válaszokat majd nyomozók fogják 
egyszer megtalálni.

Nekünk más dolgunk van már a koronavírussal. Más, hisz barátaink, 
rokonaink, ismerősök és ismeretlenek, híres emberek leszek fertőzöt-
tek és teszi tönkre az egészségüket és többeket idő előtt elszólít ebből 
a világból!

Nagyon sokan persze nem hiszik el, hogy létezik ez a kis szörny. Buta-
ságokat terjesztenek, álinformációkkal tévesztenek meg százezer-szám 
embereket.

►►►folytatás a 9. oldalon

A karácsonyi ünnep fényei 2020

A város különböző pontjain elhelyezett és sok új elemet felvonultató szép dekorációért köszönet a tervezőknek és kivitelezők, hogy szebbé tették ezt a szokatlan karácsonyi ünnepet!
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Február: Polgármesteri Hivatal felújítás Új kazán, radiátorok, folyosók, irodák kimeszelése, lapos tetőre napelem

Február Polgármesteri Hivatal megújuló energia napkollektorok felszerelése Április: a város déli részén csapadékvíz-elvezető árkok felújítása

A városban megkezdett fejlesztések a vírushelyzet idején nem álltak meg, a tervezett beruházások, és felújítások sem maradtak el. Igaz, hogy 
nehezebben haladtak, és haladnak ma is, de ez nem meglepő, mivel megnehezített körülmények között minden munkához nagyobb kitartás kell. 
A Hűtőház, a Gyümölcsfeldolgozó, a felújított Óvoda, az új Bölcsőde viszont mindannyiunk örömére lesz, amikor elkészül. Ha készen lesznek, már 
nem gondolunk vissza a nehézségekre.

Véget ért a 2020-as esztendő.. Sokan várjuk az újat, telve bizakodással, hogy valami jobbat, szebbet hoz. 
Azért voltak ennek az elmúlt évnek is örömteli pillanatai. Nem is kevés. Nézzük csak...

Fejlesztések
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Új járdák a járdaépítési programból  A nyári hónapokban megújult Imre Zoltán Művelődési Központ.

Szeptemberre felújított központi óvoda. Szeptemberben volt a gyümölcsfeldolgozó alapkőletétele.

Kiépült a város többb pntján az Ingyen WIFI December derekára álltak a gyümölcsfeldolgozó falai
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Események

Az utolsó színházi előadás a Covid helyzet előtt, március 11-én.Január: a  Magyar Kultúra napja

Március 15-dikei koszorúzás a „maradj otthon jegyében” Jánoshalmi Napok 2020: Hevesi Tamás koncertje

Szent. István ünnepi szentmise augusztus 20-án Városi ünnepség a Főtér augusztus 20-án

Ha nem is tudtunk minden rendezvényt hagyományosan megtarta-
ni, azért nem mondtunk le teljesen róluk. Az éves beszámolókból látha-
tó, hogy sok szép régi kezdeményezés megvalósult, sőt! újak is, amiket 
reméljük, a jövőben folytatni tudunk majd. Az összetartozásnak, a közös-
ségi találkozásnak különleges szerepe volt, és a város támogató segít-
sége sem jött rosszkor
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Az Önkormányzat által támogatott rendezvények, 
események és civil szerveztek programjai.

Pörögj Jánoshalma nagy sikerű kerékpártúra Szüreti napok szeptember: terményáldás a templomban

Fiatalok klubrendezvényeinek támogatása

Győrfi Pál és R. Kárpáti Péter előadása vírushelyzet idején Horgászegyesület támogatása tábor szervezésére

Fiatalok szabadtéri sportprogramjainak támogatása.

Kovács KOKO István példakép a fiataloknakIngyenes nyelvvizsgára felkészítés német és angol nyelv
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Nordic Walking túrákNagycsaládosok balatoni nyaralásának támogatása

Nyugdíjas egyesületek rendezvényeinek támogatása Papp Lajos szívsebész előadása

Vírushelyzet kezelés városunkban
Önkormányzati segítség a családoknak a 

vírushelyzetben 
 

Az Önkormányzat munkatársai az 
iskolai tanítási szünetben házhoz 
vitték a meleg ételt a gyermekeknek. 
Rendszeresen bevásároltak az 
egyedülálló időseknek és kiváltották a 
gyógyszereiket.  

Önkormányzati segítség a családoknak a vírushelyzetben 
 
Rendkívüli Önkormányzati támogatást kapott segítség-
nyújtásként: 

79 személy, 149 alkalommal, esetenként 2.000-10.000Ft 
összegben. 

 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
élelmiszercsomagjait a rendkívül alacsony jövedelmű időskorú 
személyek, a rokkantsági, vagy nyugellátásban, vagy 
időskorúak járadékában részesülő személyek kapták.  
641 csomagot osztottunk szét a vírushelyzet alatt eddig.  

Köszönjük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
hathatós segítségét. 

 

Önkormányzati segítség a családoknak a vírushelyzetben 
 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult családok esetén 108 gyermek kapott 
10.000Ft-os támogatást, 365 gyermek kapott 
15.000Ft-os támogatást.  
Több gyermekes családokban, 4 gyermek esetén 
eléri az 40.000-60.000 Ft-ot is egy család 
támogatása. A támogatás postai úton 2020. 
november 12-én kiutalásra került a családoknak. 
 
Önkormányzati segítség a családoknak a vírushelyzetben 

 
A 0-3 éves, és a 7-14 éves Rendkívüli 
Gyermekvédelmi Kedvezményre jogosultak és a 
várandós kismamák is kaptak támogatást. 
Júniustól minden hónapban 62-71 db csomag 
talált gazdára. Külön osztottunk tisztasági 
csomagokat, 68db 0-3 éves, és 252 db 7-14 éves 
gyermeket nevelő családnak.  
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Áprilisban elsőnek az egészségügyi dolgozók kaptak a maszkokból

Maszkot varrónő munkában
Az egyszer használatos és textilmaszkok minden háztartásba 

eljutottak tavasszal és ősszel is

Rendszeresen érkeztek Kormányhivatali csomagok 
az önkormányzat óvodájába

Az Önkormányzat által összeállított egészségügyi
csomagok az intézményekbe

Szabó-Mikor Andrásné Kovács Eszter irányította az önkéntesek  
toborzását, és a maszkok szétosztását a tavasz folyamán

Március közepén az élet kizökkent az addig megszokott kerékvágásból, a vírus a közélet minden területére betört. Azóta még jobban igyekszünk 
mindent megtenni az egészségünk megőrzéséért, összetartani, közösen megoldani a feladatainkat, ilyen körülmények között is előre haladni. Együtt, 
és egymásért dolgozunk. Ilyenkor lehet igazán megtapasztalni, mennyire fontos ez.



8. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2021. januárVisszatekintés a 2020-as évre
Városgazdálkodás

Színpompás virágágyások dicsérik a parkos asszonyok munkáját.

Az évszaknak megfelelő virágok közterületeinken

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban
 tisztasági festése lambériázás

Az új sziklakert a Rákóczi utca elején.

Kátyúzás

Fák ültetése, kivágott fák pótlása.
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Óvodai udvari játékok éves karbantartása megtörtént.

Egy kis vidámság az őszi szürke napokra.

Decemberben megjött a Mikulás

Köszönet a szociális és egészségügyi munkatársaknak, a 
Családsegítő Szolgálat, és a Városgazda Kft. munkatársainak, a 
városi oktatásban, a közművelődésben, a hivatalokban, az ipar-
ban, a szolgáltató szektorban, a kereskedelemben és a mező-
gazdaságban, a közbiztonság területén dolgozóknak az egész 
éves helytállásukért.

◄◄◄ folytatás az 1. oldalról
Védekezni sokan nem hajlandók, pedig mindenféle a természetben 

előforduló fertőzés első ellenszere, hogy ne találkozzon a fertőzött élő-
lény az egészséggel. Így van ez az emberekkel is! Távolságot kell tarta-
nunk egymástól. 

Egyéni védőeszközök, maszkok, kesztyűk kellenek, ha mégis találko-
zunk. Fertőtleníteni kell mindent, amit használunk, akár közösségi helye-
ken, akár otthon. 

De mindezt meddig kell elviselnünk? Meddig lehet így élni? Meddig bír-
ja a magyar és az európai gazdaság? Kína már többet termelt az utóbbi 
hónapokban, mint 2019-ben. 

Azt tudja mindenki, hogy a vírusok és az általuk okozott járványok 
ellen, az ember immunrendszere és védekezése lenne a legjobb lehe-
tőségünk, de a legtöbbünk szervezete erre már nem képes! Ezért kutat-
nak biológiai laborok százaiban, hogy gyorsan hatékony, biztonságos, 
védőoltásokat, vakcinákat fejlesszenek ki a világ 7 milliárd lakójának. 

Nem csak egy vakcina lesz megfelelő mindenki számára. Semmi 
garancia nincs arra, hogy a nyugati vagy a keleti kutatók védőoltása lesz 
a jobb a világ lakóinak! 

De azt is tudni kell, hogy nincs ország a Földön, amely egymaga képes 
minden embernek védőoltást készíteni a jövő évben. Ezért keres Magyar-
ország is alternatív lehetőséget és tárgyal keleti és nyugati gyártókkal. 

Engem nem az fog zavarni, hogy nekem csak kínai vagy orosz oltás jut, 
hanem az, ha nem jutna!

De még hónapok vannak előttünk, hogy eljusson mindenki a saját 
védelméhez. Addig is részlegesen még távol kell lennünk egymástól. 
Karácsonykor is észnél kell lennünk, hogy egyáltalán ne veszélyeztes-
sük egymást!

Mire számítsunk addig is?
Azt is megéreztük a tavasszal, hogy Kína hat hónapig tartó teljes leál-

lása miatt leállt a világ gazdasága, hisz nincs már olyan termék, amiben 
ne lenne kínai alkatrész! Egy szemmel nem látható ellenség világgazda-
sági válságot okozott pár hónap alatt, ami bennünket is érint. Nem tudjuk 
magunkat függetleníteni a világban zajló eseményekből. De azt is tudjuk, 
hogy a térségünk 23 településén kevesebb, mint hatszázan vesztették el 
a nyár végéig a munkájukat, ami persze az Ő számukra nagyon nagy baj. 
De töredéke, mint a 2006-2010 közötti években. Zajlanak a fejlesztések 
az országban és a térségünkben. Ezért bízunk a gazdaság erőteljes  újra-
indulásában és az ország jövő évi megerősödésében. Ezen is dolgozunk.  

A 2021-es új év az egészségünkről, a gazdaságunk, a családjaink  
talpra állításáról fog szólni.

Ehhez kívánok áldott, boldog és sikeres új esztendőt mindenki szá-
mára!

Bányai Gábor országgyűlési képviselő

A Korona víruson innen és túl
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Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 
Bajai utcai tápboltjában és  

 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 
Elérhetőségek :

Telefon: +36 77 402 - 213  
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Professzor Dr. Kás-
ler Miklós az emberi 
erőforrások minisztere 
szeptember 18-án Jubi-
leumi Gyémánt Díszok-
levél adományozá-
sával ismerte el Bog-
nár Máténénak védő-
női oklevelének hat-
van évvel ezelőtt történt 
megszerzése óta gya-
korolt  szakmai mun-
káját. A vírushelyzet-
re tekintettel az oklevél 
átvétele nem a meg-
szokott módon történt. 
Ebből az alkalomból az 
elmúlt napokban nyílt 
lehetőség, hogy beszél-
gessünk a kitüntetettel 
élete pályájáról. 

1960. február 26-án végeztem Szege-
den a Védőnőképzőben – idézi fel hivatá-
sa kezdetét Bognár Máténé Rasztik Erzsé-
bet. Majd így folytatja: Március elsejével 
kineveztek Jánoshalmára és itt dolgoztam 
2004. szeptember 30-ig. 

Amikor ide kerültem, a legnehezebb kör-
zetet kaptam. Akkor még megvolt a cigány 
telep a Zenész soron. Engem az ottani 
emberek rettentően szerettek. Az Elődöm 
mindig rendőri vagy egyéb segítő kisérettel 
jár ezen a helyen. Nekem nem kellett kísé-
ret, mert felismerték, hogy segítő szándék-
kal közeledem feléjük.

Érdekesség volt, hogy abban az időben 
mikor fizetésemelés volt a járási főorvos 
felajánlotta, hogy megtoldják a fizetésem 
50 forinttal, csak ne hagyjam el a körzetet. 
Főorvos úr én 50 forint nélkül sem hagyom 
el ezt a körzetet – mondtam neki válaszul, 
mert ebbe a körzetbe kerültem és ezt sze-
retném végig csinálni.  Én ezt végig is csi-
náltam, sőt át is adtam a szeretett körze-
temet  a lányomnak. Igaz akkorra már a 

Zenész sori telep megszűnt. 
Egyszer egy megyei értekezleten kikérték a véleményem, hogy felszá-

molják-e a cigány telepeket, vagy hagyják őket kolóniában. Javasoltam, 
hogy ha itt szétszedik őket, akkor másik helyen alakítanak ki maguknak 
közösségeket. Az élet engem igazolt, mert ők a saját kis kolóniájukhoz 
ragaszkodtak, ragaszkodnak. 

Jánoshalmi tevékenységemmel  együtt, párhuzamosan a szege-
di védőnő képző főiskolának voltam az oktató védőnője. Bács-Kiskun 
megyének 26 védőnő képzéséhez, gyakorlati oktatásához  járultam hoz-
zá, s adtam át a tudásom. 

Amikor szabad voltam, a környéken szinte mindenhol helyettesítettem,  
többek között Kiskunhalason, Harkakötönyben, Kunfehértón, Bodoglá-
ron, Borotán, Rémen, Csávolyon és  Felsőszentivánon. 

A munkámat Jánoshalmán a helyi önkormányzat 2001-ben a Jánoshal-
máért kitüntető címmel ismerte el. 

Őszintén  szerettem Jánoshalmát és a körzetemet is. Nagyon  jó  volt 
együtt dolgozni Dr. Dénes Enikő gyermekorvossal és Dr. Kishonti Attila 
nőgyógyásszal. Köszönöm nekik is a sok támogatást. Nagyon fájt, mikor 
meg kellett válni tőlük és szeretett kolléganőimtől is.. Ezt követően nyug-
díjasként szükség volt rám  Csávolyon, Rémen és Borotán . A csávolyi, 

rémi és borotai  polgármesterek külön elis-
merték  a munkámat. 

Elmondhatom, hogy a pályám során 
nagyon  sok szeretetet, megbecsülést  kap-
tam, sok-sok segítség mellet, sajnos a 
nyugdíjaztatásom körülményei nem a leg-
kedvesebb emlékeim közé tartoznak. 

Még a mai napig is ha gyalog végig 
megyek az utcán sokan megszólítanak, 
érdeklődnek az egészségem felől, és amire 
a legbüszkébb vagyok: nem felejtettek el , 
és arra, hogy  lányom át tudta venni a kör-
zetem . Ilyenkor úgy ragyog a lelkem. Azt  
érzem,  hogy nem is baj, hogy elmentem 
nyugdíjba, mert van, aki folytatja a mun-
kám, minden tekintetben. 

Bognár Monika elmondja, hogy édesany-
ja testvére is  védőnő volt , aki 75 évesen 
bekövetkezett haláláig aktívan dolgozott  
Szigethalmon. 

Kedves Erzsike, ezúton is gratulálunk a 
sikeres pályához és a Gyémánt Díszokle-
vélhez! További jó egészséget és hosszú 
boldog életet kívánunk!

ikor

Szerette a körzetét, szerették a körzet gondozottai
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A közszolgálati jogviszony időtartama:
                                                  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 
            Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 30. pont: Közterület-felügyelői munkakör (A szükséges 
szakképesítés vagy vizsga a munkába állást követő legközelebbi időpontban 
is megszerezhető.)

Ellátandó feladatok:
Közterületek és ingatlanok rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 
ellenőrzése, betartatása, az ezzel ellentétes tevékenység szankcionálása. 
Közterület foglalási engedélyek kiadása, az engedélyben foglaltak 
ellenőrzése, Közterületek jogszerű használatának ellenőrzése. Kiadott közút 
kezelői engedélyekben foglaltak ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az 
épített környezet védelmében. Közreműködés a bűnmegelőzési feladatok 
megvalósításában, közbiztonság és közrend védelmében. Közreműködés 
az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés az önkormányzati 
rendezvények lebonyolításában, biztosításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelő
jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szőlő 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 ● Magyar állampolgárság,
 ● Cselekvőképesség,
 ● Büntetlen előélet,
 ● Középiskola/gimnázium,
 ● Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 ● B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 ● Közszolgálati középiskolai végzettség
 ● közszolgálati szakképesítés
 ● Közterület-felügyelői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 ● végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
 ● fényképes szakmai önéletrajz, a 2011. évi CXCIX törvény 5. sz. 
mellékletében foglalt adattartalommal, 

 ● nyilatkozat, a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléshez 
való hozzájárulásról, illetve arról, hogy azokat a döntésben érintet-
tek megismerhessék, 

 ● nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés esetén 30 napnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
                    A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kasziba Sándor 
nyújt, a +36304866471 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 ● Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Jánoshalma 
címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: JH/7205-8/2020 , valamint a munkakör megneve-
zését: közterület-felügyelő.

Elektronikus úton Kasziba Sándor részére a kaszibasanyi@janoshalma.hu 
E-mail címen keresztül
Személyesen: Kasziba Sándor, Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Béke 
t é r  1 . .  .
 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
*	 Jánoshalma Város Honlapja - 2021. január 8.
*	 s Jánoshalmi Hunyadi Népe - 2021. január 8,

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.Janoshalma.hii
honlapon szerezhet

Itt is éreztük a földrengést
December 28-án magyar idő szerint 12:20-kor földrengést lehetett érezni az ország számos pontján. A 6,4-as magnitúdójú (energiájú) rengés Zág-

rábtól 40-50 kilométerre délkeletre, Horvátországból indult ki, a magyar határtól 100 kilométerre. 

Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal Jánoshalma Városgazdálkodási Osztály

közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

Czeller Zoltán polgármestere úr arról tájékoztatott, 
hogy több jánoshalmi lakos jelezte, hogy megmoz-
dultak a csillárok, arról számoltak be, hogy minden 
imbolygott egy rövid ideig. 

Hivatalos jelentés károkról a város vezetéséhez 
eddig nem érkezett. 

Remélhetőleg nem lesz folytatása a rengéseknek.

mailto:kaszibasanyi@janoshalma.hu
http://www.Janoshalma.hii
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2020.12.22

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Raktárkezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Virágbolti eladó - kisegítő Szakmunkásképtő, Szakközépiskola Árpási Mónika Ev. Jánoshalma 165.000, -Ft

Húselőkészítő Szakmunkásképző Borotai Sertéshús Zrt. Borota 210.600, -Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12. Tel. 77/ 795-015 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai mik-
ro- és kisvállalkozások versenyképességének javítását innovatív, hozzá-
adott érték növelő fejlesztések támogatásán keresztül. A cél elérését a 
Kormány a mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi meg-
valósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott 

határidőn belül dönt;
a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 2 millió Ft – 60 millió Ft 

közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló 
forrás erejéig,

az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek-
nek a támogatás legfeljebb 25%-ának megfelelő, maximum 15 millió Ft 
összegű előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés kere-

tében vállalják, hogy:
a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet; 
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapo-

dásban foglalt célok eléréshez; 
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a helyi gazdaságban betöl-

tött szerepük megerősítéséhez, piaci pozíciójuk javításához.

Pályázat beadási határideje: 2021. január 19-től 2021. február 17-ig.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplse-

ken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1# 

Kérdéseikkel a Széchenyi Program iroda munkatársaihoz fordulhat-
nak: 

https://www.szpi.hu/kapcsolat-szervezet-vezetok
https://www.szpi.hu/irodak/kozep--es-delkelet-magyarorszagi-terseg

A kormány legújabb intézkedéseként meghosszabbítja az Ágazati bér-
támogatási programot, továbbá a támogatást igénylők főtevékenységé-
nek köre 18-ról 24 tevékenységi körre bővült.

 A korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, azaz a 
vendéglátás, szabadidős tevékenység szolgáltatást nyújtó munkaadók 
részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére 50 
százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb bruttó 
241 500 Ft-ig, amennyiben

a) a munkaadó a munkavállaló részére munkabért megfizeti és
b) a munkaadó vállalja, hogy február 28. napjáig a munkaviszonyt fel-

mondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg. 
Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből 

a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak 2020. november 11. napját meg-
előző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-
a származott.

Szálláshely-szolgáltatás főtevékenységgel rendelkező vállalkozások 
(TEÁOR 5510, TEÁOR 5520, TEÁOR 5530, TEÁOR 5590) esetén kére-
lem 2020. december 10. napjától nyújtható be 2021. február 8-ig, a támo-

gatás 2020. december és 2021. január hónapokra igényelhető a 2020. 
december 9. napján érvényes munkaszerződésben szereplő bruttó mun-
kabér alapján.

Minden más a program részeként szereplő főtevékenység esetén 
kérelem 2020. november 11. napjától nyújtható be 2021. február 8-ig, a 
támogatás 2020. november, 2020. december és 2021. január hónapokra 
igényelhető a 2020. november 10. napján érvényes munkaszerződésben 
szereplő bruttó munkabér alapján.

Minden támogatási kérelem a támogatással érintett munkavállaló fog-
lalkoztatási helye szerinti - amely lehet a munkáltató székhelye, illetve 
telephelye szerinti - fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújtható be. 
Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, 
a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti foglalkozta-
tási helynek (ami lehet a munkaadó székhelyén vagy telephelyén) meg-
felelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

A támogatás további részleteit a https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_
bertamogatasi_program oldalon olvashatja.

 (nfsz.munka.hu, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Meghosszabbításra került az Ágazati 
bértámogatási program

FELHÍVÁS
a hátrányos helyzetű településeken, legalább fél éve működő mikro- és 

kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a GINOP 1.2.9-20 keretében

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1
https://www.szpi.hu/kapcsolat-szervezet-vezetok
https://www.szpi.hu/irodak/kozep--es-delkelet-magyarorszagi-terseg
https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program
https://nfsz.munka.hu/cikk/1294/Agazati_bertamogatasi_program
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Elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra

Megnyílt a regisztráció lehetősége az interneten a koronavírus elleni 
védőoltásra: a vakcinainfo.gov.hu weboldalon mindenki jelezheti az oltás 
iránti igényét.

A hírt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára jelentet-
te be, aki elmondta, hogy a regisztrációval egyben mindenki értesülhet a 
járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkról, és arról, hogy mikor 
kerül rá sor.

Közlése szerint az oltások akkor indulhatnak, amikor rendelkezésre áll 
a magyar hatóságok által jóváhagyott biztonságos vakcina, a folyamat 
egy oltási terv alapján zajlik majd.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az oltások sorrendjét nem a regiszt-
ráció időpontja határozza meg, hanem a veszélyeztetettség mértéke, 
továbbá elsőbbség illeti meg a védekezésben résztvevőket is.

(MTI, kormanyhivatal.hu)

Gyermeklánc Óvoda hírei

Hangzik fel a jól ismert gyermekdal az ország számtalan óvodájában. 
Így történt ez a Batthyány óvodában is, december i mikulás várás ide-

jén. Várjuk készülünk dekorálunk,ajándékokat barkácsolunk. 
A várakozás, beteljesülés mikor a csoportokba ellátogat, és élőben 

kézbe adja a gyerekeknek a jól megérdemelt ajándékokat.
 2020.más perspektívát mutatott az ünnepség meg  szervezésében .  

A felnőtteknek eszükbe jutottak a gyerekkori élményeik. Vártuk, cipőket 
tisztítottunk, ablakba tettük, majd reggel a benne lévő ajándékok tették 
megfoghatóvá a meg foghatatlant, amit a szüleink meséltek Miklós püs-
pök jó cselekedeteiről. 

A   pandémia, a járványhelyzet sok területen átírta terveinket, szoká-
sos, hagyományainkat, ünnepeinket, rendezvényeinket. E gondolatból 

született meg az idei ünnep szervezésének mássága.
A készülődést a várakozást, ráhangolódást megtartva a beteljesülést 

tettük varázslatossá. 
December 4-én reggeli érkezés után minden gyermek kitisztította 

cipőjét, az öltözőben kikészítette elhelyezte. A délelőtt folyamán az óvo-
da mögötti réten az ablakból láthatták a gyermekek sétálni a Mikulást. 
Nehéz zsákját cipelte, csengetet csengőjével, integetett a gyermekek-
nek. Örömmel, énekekkel, versekkel köszöntöttük. Sokat beszélgettünk, 
hogy sok helyre kell mennie, nagy utat tesz meg , hogy minden gyermek 
megkapja a jól megérdemelt ajándékokat.

Ezután az öltözőben a cipőcskékben voltak a csomagok ajándékok. 
Beteljesülés, a szeretett, nagy örömet okozott. Délután hazamenetelkor 
a szülőknek mesélték az átélt élmény történetét.

A boldogság érzése, nem csak a konkrét kézzel fogható dolgokban rej-
lik. Hiszem, hogy a gyermeki kíváncsiságra, fantáziára, képzeletre építve 
is szervezhetünk ünnepeket, ami ugyan úgy eléri célját.

Köszönjük a Goods Market vezetőjének és dolgozóinak a felajánláso-
kat, és a segítséget a csomagok elkészítésében.

Csernákné Kasziba Zsuzsanna

Mikulás Mikulás kedves  Mikulás……..

https://vakcinainfo.gov.hu/
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Novemberben is számos program várta az érdeklődő anyuká-
kat. A heti rendünket és havi tervünket figyelembe véve állítottuk 
össze a hétköznapjainkat. Liba-, kukorica-, és Márton napi heteket 
tartottunk. Kukoricát morzsoltunk, tepertőt sütöttünk, tollat fúj-
tunk, és még libát is simogathattunk. Sokat játszottunk, énekel-
tünk, tornáztunk és gyurmáztunk is.  Novemberben online szak-
mai műhely főszereplőjeként, egy kisfilmen keresztül mutattuk 
be szakmai vezetőinknek, és kilenc Biztos Kezdet Gyerekháznak a 
„Nyitnikék” Gyerekház mindennapi életét. Mivel nagy figyelmet 
fordítunk a hagyományaink ápolására és aktualitásokra is, így a 
tevékenységeinket a Márton nap köré építettük. A videón szem-

November és december  
a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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léltettük, hogy a gyerekház életének elengedhetetlen feltétele a 
komplexitás, valamint bemutattuk, hogy a differenciálás hogyan 
valósulhat meg a 0-3 éves korú gyerekek nevelésében, fejlesztésé-
ben. A 30 perces film, méltón tükrözi, hogy a jánoshalmi Gyerek-
ház szakmailag rendkívül magas színvonalon-, és fantasztikus kis-
közösségként működik. Nagy öröm volt számukra, hogy a kisfilm 
hatalmas elismerést kapott. Boldoggá tesz bennünket, hogy legna-
gyobb szakmai vezetőink is viszik tovább a jó hírünket. 

A hónap utolsó hetében pedig, megkezdtük a karácsonyi készü-
lődést.  Dekoráltunk, adventi koszorúkat készítettünk, közösen 
hangolódtunk az ünnepre. 

A járványhelyzet szabályait figyelembe véve, ebben az évben 
2 napon is megérkezett hozzánk a Mikulás. December 7-én, és 
december 8-án énekekkel és dalokkal köszöntöttünk a nagysza-
kállú Télapót, akit az elmúlt évekhez hasonlóan, most is nagyon 
sok ámuló szempár figyelt. Volt, aki bátran, és akadt olyan is, aki 
megszeppenve, tekintett a jó öreg Mikulásra. Végezetül azonban, 
mindenki boldogan bontogatta a piros csomagját.  Az anyukákkal 
közösen karácsonyi dekorációkkal díszítettük a Gyerekház helyi-

ségeit.  A játékos tevékenységeink mellett, mézeskalácsot sütöt-
tünk és birsalmasajtot is készítettünk. A hónap közepén, Ádám-
né Brecska Marikától egy érdekes védőnői előadást hallgattunk.  
Decemberben is Dr. Kinigopulos Márta pszichológus adott választ 
a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseinkre. December 16-án 
karácsonyfát állítottunk, mákos gubát készítettünk, és meghitten 
ünnepeltünk. 

Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket 
és anyukáját, a Biztos Kezdet NYITNIKÉK Gyerekházba!

Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Márti néni és Niki (néni) 

Lippai-Ádám Nikolett

Stílus Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-30/529-7407 vagy 06-7 7/ 951-903

Perfex wc papír (24 tekercs): 890,-
Persil mosógél (1 liter): 950,-

Bella teens eü. betét (10 db): 279,-
Perfect mosogatógép kapszula (28 db): 1090,-
További akcióinkat keresse üzletünkben!

A MINDENNAPOKRA!

BOR 
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Iskolánk megújult Zsebes színjátszó társulata megtartotta első bemu-
tatóját: A három pösze lány történetével.

Ahogy mindenhol, mindenki, mi is betartottuk az ide vonatkozó szabá-
lyokat. A nézőtéren egyetlen osztály tagjai, egymástól megfelelő távol-
ságban, maszkban nézték meg előadásunkat. A feltételek betartása nem 
vont le semmit a színházi élményből: mind a kis első osztályos nézők, 
mind a társulat tagjai számára emlékezetes lesz ez a délután.

A Zsebszínpad társulata:
állnak: Lencse Zsófi, Hegyi Olivér, Kasziba Márk, Farkas Bálint, Lógó 

Bianka, ülnek: Berecz Árpád, Ferenczi Hanna, Balázs Ditta Dorka, 
Ferenczi Dorka, Tagai Flóra, Balázs Krisztián

Alapítványi díjazottjaink
Szép hagyomány iskolánkban, hogy a karácsonyi ünnepségünkön 

díjazzuk tehetséges, szorgalmas, támogatásra érdemes tanítványainkat. 
Sajnos idén a járványhelyzet miatt ünnepségünk elmaradt, de az Invoká-
ció Alapítvány nem feledkezett meg diákjainkról. 

Pénzjutalomban részesültek Rostás István Kevin 2.b, Matuz Bian-
ka 4.a, Kurucz Martin 5.a, Burján Levente 6.c, Tóth Gedeon 7.c, Somo-
gyi Kata Flóra 8.a osztályos tanulók.  A díjakat Balázsics Zoltán, iskolánk 
igazgatója adta át.

Gratulálunk és kívánjuk, hogy legyetek mindig ilyen szorgalmasak, 
igyekvőek!

Kné Harkai Klára

...mert a jó emberek 
köztünk élnek!

„Egyetlen jótettnek emléke jobban világít miutánunk, mint ezer fáklyá-
nak lobogása.”

December 4-én iskolánk minden tanulójának mandarint küldött a Miku-
lás bácsi.

Köszönjük a kedves ismeretlennek a nagylelkű ajándékot! Mosolyt 
csalt, jókedvre derített gyermekeket, felnőtteket. 

Karantén színház
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Már több éve, minden novem-
berben pályázattal hívjuk fel diákja-
ink figyelmét a keletkezett hulladék 
mennyiségének csökkentésére.

Ebben a tanévben is versenyt hir-
dettünk „Hulladékból játék, haszná-
lati tárgy” címmel, ám dekorációs jel-
legű munkadarabokat is szívesen 
fogadtunk. Az viszont lényeges volt, 
hogy az alkotások olyan anyagok-
ból készüljenek, melyek más eset-
ben a hulladéktárolóba kerülnének. 
Kreatív diákjaink így adtak új „életet” 
műanyag kupakoknak, flakonoknak, 
üdítős dobozoknak, tojástartóknak, 
maradék fonalaknak, leeső textilda-
raboknak, csomagolóanyagoknak. 
Több pályamű készült a karácsonyi ünnepkör 
jegyében, de a járművek, terepasztalok, baba-
házak, perselyek is nagyon ötletesek voltak.

Minden dolgos kezű alkotónk emléklapot és 
apró ajándékot is kapott. A szakmai zsűri pedig 
a következő döntést hozta:

Az 1 – 2. osztályosok kategóriájában
I. helyezett: Zsiros Fruzsina 2. a
II. helyezett: Édes Éva 1. c
III. helyezett: Somogyi Viktória 1. c
Különdíj: Szegedi Renátó 2. a

A 3 – 4. osztályosok kategóriájában
I. helyezett: Dági Veronika 4. a

II. helyezett: Szabó Regina 4. a
III. helyezett: Somogyi Krisztián 3. a
Különdíj: Kisföldi Zsolt 3. a
             Ördög Bence 3. a
Minden résztvevőnek gratulálunk! 

Puskás Krisztina

Gyűjtjük a kupakokat

A katolikus iskolában elhelyezett szív alakú kupakgyűjtő adta az ötletet egy kedves szülőnknek, hogy mennyire jó lenne, hogy ha a mi iskolánk-
ban is lenne egy ilyen, ezért készíttetett nekünk egy hasonlót. Köszönjük szépen Lengyel Endrének és Lengyel-Kiss Alíznak a nagylelkű felajánlást.

A kupakgyűjtés célja általában beteg, rászoruló gyermekek támogatása. Egyelőre nincs konkrét személy, akinek gyűjtünk, de ha a környezetetek-
ben ismertek bárki olyat, akit támogathatunk a kupakokkal, bátran jelezzétek, gyerekek.

„Hulladékból játék…”
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Búcsúzunk  
volt igazgatónőnktől,  
a kiváló pedagógustól

Somogyiné Sági Piroska 1977-ben kezdte pedagógusi pályáját a 
Hunyadi Iskolában. Először tanítóként, majd testnevelő tanárként 
dolgozott. 1989-től a közel két évtizedig működő Értékközvetítő 
Képességfejlesztő Program (Zsolnai) úttörőjeként dolgozott. 1991-
94. között tagozatvezetőként, igazgatóhelyettesként, valamint meg-
bízott igazgatóként tevékenykedett. 1989-2002. között munkaközös-
ségvezetőként is helyt állt. 2000-ben a Pécsi Egyetem Bölcsésztudo-
mányi karán pedagógia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 
2007-től megbízott igazgatója, majd 2013-ig igazgatója volt intézmé-
nyünknek. 2009-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen a közoktatás 
vezető szakirányú képzést végezte el. 

Vezetői munkájában folyamatosan jelen volt a változások mene-
dzselése és az innováció. 2007-ben az általános iskola, a gimnázium 
és a kollégium összevonásra került. Megszervezte az intézményösz-
szevonás révén létrejött mamut intézmény munkáját, elindította a 
lovári tagozatot, felkarolta a különböző alternatív oktatási módsze-
reket. Koordinálta a 2011-es intézményfelújítás alatt a 8 telephelyen 
folyó oktató-nevelő munkát. Több sikeres pályázat megírásával gaz-
dagította az iskola eszközállományát. Számtalan rendezvény, sport-
rendezvény, sportbemutató, vándortábor, túra fűződik a nevéhez. A 
23 Órás Tekergés csak egy a sok közül. Igazgatóként támogatta a kol-
légák továbbtanulását, zászlajára tűzte az integráció és felzárkózta-
tás minél sikeresebb és gördülékenyebb megvalósítását. Szívügyé-
nek tekintette a testvériskolai kapcsolatok ápolását. Vezetői mun-
káját az alaposság és a precizitás jellemezte, számára lehetetlen fel-
adat nem létezett, mert hitte, a kihívások azért vannak, hogy úrrá 
legyünk rajtuk. Munkájával nagymértékben hozzájárult az iskola mai 
arculatának, hírnevének kialakításához. Több szakmai elismerésben, 
köztük állami kitüntetésben részesült. 2008-ban megkapta a Magyar 
Köztársasági Bronz Érdemkeresztet, 2017-ben a Jánoshalma Kiváló 
Pedagógusa kitüntető címet.

2013-tól beosztott pedagógusként dolgozott 2016-os nyugdíjba 
vonulásáig, s közben még meg kellett küzdenie a gyilkos kórral is, 
hogy eltölthessen egy kis időt a szeretteivel. De nyugdíjas éveiben 
sem maradt tétlen, bekapcsolódott a Máltai Szeretetszolgálat jános-
halmi szervezetének életébe, szeptembertől betegsége kiújulásá-
ig iskolánkban óraadó pedagógusi munkát vállalt. Amikor megke-
restük, hogy szükségünk lenne a segítségére annyit mondott: „Igaz, 
hogy hívtak máshová több pénzért, de fel sem merül bennem, hogy 
ne a Hunyadit válasszam.” Köszönjük, Piroska a munkádat és mind-
azt, amit a Hunyadiért és a jánoshalmi diákokért tettél. Nyugodj 
békében, soha nem feledünk.

Hunyadi Iskola hírei 

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö
szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek 
gyász szer tar tá sán,  te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá
got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal

mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Juhász Attila   
(elhunyt októberben) élt: 69  évet
Molnár Ferencné  
sz: Taskovics Margit élt: 86 évet
Csizovszki György élt: 96 évet
Kozma Pongrácné   
sz: Harczi Erzsébet élt: 70 évet
Hering Móricz élt: 71 évet
Zadravecz József élt: 85 évet
Pető Ferencné  
sz: Agócs Mária élt: 69 évet

Pippan István  élt: 69 évet
Ódorné  
Naszvadi Magdolna élt: 73 évet
Rapavi Endre élt: 83 évet
Fábrik Györgyné  
sz: Radics Mária élt: 87 évet
Szőke Mihály élt: 81 évet
Kürti István élt: 82 évet
Koczó Istvánné  
sz: Mondovics Franciska élt: 71 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2020. december hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-
azon rokonoknak, barátoknak, ismerősök-
nek, sporttársaknak, akik

Horváth Istvánné
Pásztor Mária

temetésén megjelentek, elhozták a sze-
retet virágait, részvételükkel mély fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló Család  

M e g n y i t o t t a m  n e u r o l ó g i a i 
m a g á n r e n d e l é s e m e t 

Jánoshalmán, a Petőfi u.1 sz. alatt. 

Rendelés keddenként 19 órától. 
Időpont egyeztetés szükséges:  

Kéfer Tímeánál a 70/7195793-as számon.
dr. Jerémiás Attila

Neurológus és Klinikai Neurofiziológus Főorvos
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Gyakorlati élet szakkör 
Jánoshalma járás iskoláiban 

2020/2021 tanévben valamennyi alapfokú oktatási intézményében újra 
indulhatott a Gyermekesély pályázat egyik kedvelt programja, a Gya-
korlati élet szakkör. Az európai uniós forrásból megvalósuló foglalko-
zássorozat öt tanéven keresztül, tanévenként 7 témakörben nyújt a 
diákok számára hasznos, a mindennapi életben alkalmazható ismere-
teket. Program megvalósítói az adott oktatási intézmény pedagógusai. 
Témakörök 1. Tisztaság és rend; 2. Családi költségvetés; 3. Banki, pos-
tai szolgáltatások; 4. Ügyintézés; 5. Konyhakert; 6. Élet a családban; 
7. Egészségünk védelmében. A cél a fiatalok gyakorlatiasabb gondol-
kodásának előmozdítása, a hétköznapokat átszövő és kikerülhetetlen 
ügyintézéshez szükséges készségek és képességek fejlesztése. A Kor-
mányhivatal együttműködésével a résztvevők végig kísérhetik a gya-
korlatban egy személyi igazolvány elkészítésének menetét, megtanul-
nak postai utalványokat és csekket kitölteni.
Az programok során szó esik még a pénzzel való gazdálkodásról, a 
kiadások és bevételek tudatos tervezéséről, valamint a takarékosko-
dás jelentőségéről.

A diákok megismerkedhetnek továbbá az egészséges életmód, a szű-
rővizsgálatok és a személyes higiénia fontosságával, valamint bővül-
nek ismereteik a szelektív hulladékgyűjtés és a környezetvédelem 
témakörben is. 
December folyamán Jánoshalmán és Borotán az „Élet a családban” 
témakör került feldolgozásra, ahol a diákok megtanulhatták a hétköz-
napi és ünnepi családi események közötti különbségeket, valamint 
saját kezűleg készíthettek ajándékokat családtag-
jaik számára. 

A program az EFOP-1.4.2-16-2016-
00020 azonosítószámú „Együtt 
Könnyebb” komplex prevenciós és 
társadalomi felzárkóztató program 
a gyermekszegénység ellen pro-
jekt keretein belül valósult meg.

Sajtóközlemény

Új, versenyképes takarmányozási 
rendszer kifejlesztése a 

Kéleshús Kft-nél
2020.12.17.

A sertéstenyésztés költségeiből a takarmányozás mintegy 70%-ot tett 
ki. Valódi jelentősége ennél nagyobb, az ágazat versenyképességét 
döntően meghatározza. A takarmányozásban is egyre több ismerettel 
rendelkezünk, újabb és újabb élettani folyamatokat értünk meg. Sok 
kiegészítő és antibiotikum használatát korlátozzák, így az egyes prob-
lémák megoldására alkalmas alternatív anyagok szerepe egyre jobban 
felértékelődik. Ezen kiegészítők hatását önmagukban és kombinációk-
ban vizsgáltuk nagyüzemi keretek között. Vizsgálataink tárgya a legk-
ritikusabb takarmányozási csoportok, a tenyészállatok és a szopós, 
majd a választott malacok voltak. 
A projekt eredménye egy versenyképes takarmányozási rendszer kifej-
lesztése, amellyel a nagy szaporasági mutatókkal rendelkező kocák és 
választott malacaiknak az élettani szükségleteit, azaz genetikai képes-
ségeit optimálisan és gazdaságosan ki tudjuk elégíteni. Fontos, hogy 
a projekt nem csak egyes takarmányozási fázisokat, hanem a tenyész-
koca süldőtől, vemhes, szoptató koca és a malac fázisokat (egészen 
a hízó fázisig)komplex módon fogja át, és egy olyan takarmányozá-
si rendszer kifejlesztését valósította meg, amellyel hosszútávon fenn-
tartható a kocák termelőképessége, megfelelő állategészségügyi stá-
tusza, és malacai genetikai lehetőségeinek, fejlődési erélyének gazda-
ságos kihasználása.
A fejlesztés eredményeként az önköltség csökkenése, a fajlagos muta-
tók és az általános telepi státusz javulásával eredményesebben ter-
meltünk, aminek köszönhetően hosszútávon munkahelyeket tartunk 
fenn. 
A projekt keretében készült kutatási jelentést, valamint a projektről 
bővebb információt a www.keleshus.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Gálfi Tamás sajtóreferens

Elérhetőség (+36-77-401-744, keleshus@keleshus.hu)

A Kéleshús Sertéstenyésztő és Hizlaló Kft támogatást nyert 
GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00222 azonosító számon „Új, verseny-
képes takarmányozási rendszer kifejlesztése a Kéleshús Kft-nél” 
címmel. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 169,24 millió 
forint, a konstrukció keretében igényelt kölcsön összege: 169,24 millió 
forint. A projekt keretében egy korszerű, versenyképes takarmányozá-
si rendszer kerül kidolgozásra.

Sajtóközlemények

http://www.keleshus.hu
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Miklós püspök 
látogatóban

Az idei évben mint sok más, így Miklós 
püspök érkezése is rendhagyó módon tör-
tént. A járványügyi helyzet miatt házhoz 
vitte az ajándékokat, buzgó rénszarvasok 
segédkeztek abban, hogy ez megvalósul-
hasson. Szívmelengető, megható érzés volt 
látni a gyermekek örömteli, csillogó tekin-
tetét. Ez az élmény hatalmas lelki feltöltő-
dést adott számunkra. A Kedves Szülőknek 
külön köszönjük az önzetlen segítséget!

Szabóné Bozár Mónika  
Óvodapedagógus

Szent Miklós 
püspök ajándéka

December 4-én, advent első időszakában 
minden gyermek izgatottan várta Szent Miklós 
püspök látogatását. Idén, bár a megszokottnál 
rendhagyóbb módon, ismét megtapasztalhat-

Iskolánk házi matematika 
versenyének helyezettjei:

4. évfolyam: 1. hely Lajdi Horka Bend-
egúz, 2. hely Varga Árpád, 3. hely 
Kerékgyártó Ármin és Mester Norman és 
Torma Ádám

5. évfolyam: 1. hely Pusenszki Patrik, 2. 
hely Frick Csongor és Palkó Noel, 3. hely 
Gyetvai Dorottya

6. évfolyam: 1. hely Doszpod Zsófia, 2. 
hely Rapcsák Boglárka és Kovács Levente 
Gábor, 3. hely Szili Áron

7. évfolyam 1. hely Kishonti Toni, 2. hely 
Lengyel György, 3. hely Lengyel József

8. évfolyam: 1. hely Évinger Boglár-
ka, Kovács Melinda, Bosnyák Milán, Far-
kas Péter, Forgács Albert és Pekár Domi-
nik (holtverseny)

Gratulálunk a szép teljesítményekért!

Az országos Katolikus Iskolák Dugonics 
András Matematika Versenyén a 

második fordulóba jutott diákjaink: 
4. évfolyam: Lajdi Horka Bendegúz, Var-

ga Árpád
5. évfolyam: Pusenszki Patrik
6. évfolyam: Doszpod Zsófia, Rapcsák 

Boglárka, Kovács Levente Gábor
7. évfolyam: Blahó Zénó, Binszki Mihály, 

Faddi Ede, Kishonti Toni, Lengyel József, 
Lengyel György

Sok sikert a második fordulóra!
A szakmári Szent Asztrik Katolikus Álta-

lános Iskola által szervezett Tóth Jenőné 
Matematika Verseny ebben a tanévben 
online került megrendezésre, az elérhe-
tő 20 pontból Lengyel György 20, Lengyel 
József 16, Doszpod Zsófia 13 pontot ért el.

Gratulálunk!

A II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Gimnázium 
és Technikum, az álta-
lános iskolák 8. osz-
tályos tanulói számá-
ra rendezett tanulmá-
nyi versenyén (TEKÓO-
LIMPIA)

a MA-TEKO-LÓ ver-
senyágban

2. helyezett: ÉVIN-
GER FRUZSINA, fel-
készítő: Mészáros Gábor

4. helyezett: DÁM RÉKA, felkészítő: Dóka 
Erika

15. helyezett: VARGA SZILÁRD, felkészí-
tő: Dóka Erika

GRATULÁLUNK!
Enesei Péter

Matematika versenyek
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Az adventi vándorlásunk utolsó szakaszában, december 18-án tartot-
tuk meg iskolánkban a lelki napot. 

A rendhagyó napot megelőzően Sándor atya és Gergő atya feloldo-
zásával a gyermekek bűnbocsánat szentségéhez járulhattak, hogy tisz-
ta szívvel ünnepelhessék a kis Jézus születését. A napunkat Menyhárt 
Sándor plébános atya által celebrált szentmisével nyitottuk. A prédikáció-
ban pedig egy kis történetet kaptunk ajándékba, amin keresztül megerő-
sített bennünket, hogy a Mennyei Atya hibáinkkal együtt is nagyon szeret 

minket. A délelőtti lelki foglalkozásokon volt éneklés, csoportmunka, vide-
ónézés, beszélgetés, amelyeket Menyhárt Sándor plébános atya, Bese 
Gergő atya, Tomaskovity Szabolcs diakónus és Bobár András hitokta-
tó irányított. A nap folyamán a tanulók osztályfőnökükkel együtt ajándé-
kot készítettek, karácsonyi történeteket dolgoztak fel, játszottak, sütöttek, 
meghitt hangulatban beszélgettek, egymást megajándékozták, valamint 
felvételről megnézték diáktársaik karácsonyi műsorát. 

A lelki nap segített abban, hogy az adventi utunk végén Betlehembe 
érkezhessünk.

Kasziba Magdolna

tuk ennek a régi hagyomány-
nak a varázsát. A bölcs püs-
pök, hogy vigyázni tudjunk 
egymásra és szeretteinkre, 
egy intézményen belüli képvi-
selőjét küldte, hogy átadja az 

ajándékokat. A már néhány 
hete a közelben pihenő cso-
magok gyorsan gazdák-
ra találtak a „Szent Annás” 
diákok között. A vendéget 
minden osztály nagy öröm-

mel fogadta. Szeretetteljes 
tanácsai elkísérnek bennün-
ket a jövő évi találkozásig.

DÖK

Adventi lelki nap az iskolában
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Nagyidai Zsolt plébános úr a Suverén Jeruzsálemi Templomos Lovag-
rend magyarországi képviseletében, mint a lovagrend papja adományt 
hozott csoportunknak.

A katolikus iskola diákjai a tartós élelmiszer gyűjtése mellett 70 db sze-
retet dobozt készítettek rászoruló gyerekek részére, amit a tartós élelmi-
szer csomagokkal együtt adtunk át gyerekes családoknak.

Máltai csoportunk programjai között a karácsonyi jótékonykodás a leg-
több időt és szorgos kezet igénylő feladat. A járvány miatt az idei eltért az 
eddigi hagyományainktól. A szigorítások miatt elmaradt az adventi vásár, 
aminek a bevétele biztosította a csomagok és a meleg ebéd főzésének 
költségeit. Mégis szerettünk volna segíteni azoknak a magányosoknak, 
családoknak, akiknek nehézséget okoz különösen most, ebben a pandé-
miás időszakban az ünnepnapok várása. Menyhárt Sándor plébános úr 
felajánlotta segítségét. Tartós élelmiszer és pénzadomány gyűjtését hir-
dette meg a templomban és javasolta, hogy az Összefogás Jánoshalmá-
ért Egyesülettel együtt segítsünk a rászorulókon. A közösen összegyűj-
tött pénzadomány Czeller Zoltán polgármester úr és Dr. Birkás Erzsé-

bet igen nagy összegű felajánlásából, valamint sok magánszemély jószí-
vű adományából, a templomi persely és origami karácsonyfa díszek áru-
lásából tevődött össze. A templomban, a katolikus iskolában, a borotai 
pékségben összegyűjtött tartós élelmiszerhez az összegyűlt pénzado-
mányból 200 csomagot állítottunk össze. A 13 kg-os csomag a Magyarok 
Kenyere Programban kapott és gyűjtött liszt mellett olajat, cukrot, rizst, 
búzadarát, tésztát, szaloncukrot, teát, krumplit és almát tartalmazott.  Az 
Összefogás Egyesület és a csoportunk által ismert nehézsorsú embere-
ken túl a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az iskolák által javasolt csa-
ládok örülhettek a segítségnek. A csomagokat az Egyesülettel közösen 
juttattuk el a rászorulókhoz.

Szeretet ajándékok karácsonyra
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Fenntartói ajándék karácsonyra 
a Gondviselés háza lakóinak

A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Országos 
Központja 106 db igen tar-
talmas ajándékcsomag-
gal lepte meg a Gondvise-
lés Háza lakóit, az Idősek 
Napközi Otthonába járókat 
és a Hajléktalan Szállón 
élőket. A névre szóló cso-
mag polár takarót, tusfür-
dőt, mézes süteményt, dia-
betikus kekszet, kis üveg 
mézet, kávét, teát, szalon-
cokrot, rejtvényújságot és 
DM-es ajándék tasakot tar-
talmazott. 

Hajléktalanok karácsonya
A máltai karácsonykor különösen odafigyel a hajléktalanokra. Jánoshalmán az önkéntes 

csoport konzerveket, kalácsot, krumplit, almát juttatott el részükre. 24-én az intézményi dol-
gozók felajánlásával és közreműködésével paprikás krumplit kolbásszal főztek nekik, 25-én 
a régió központ által finanszírozott ebédet fogyaszthatták el, a menü: húsleves, kacsasült 
krumplipürével, párolt káposztával és sütemény. Úgy érezzük, hogy nekik is sikerült megsz-
építeni a karácsonyt.

Ferenczi József, borotai gom-
batermesztő nagy mennyiségű 
gombát, 120 kg-ot ajánlott fel 
máltai csoportunk december 
30-án, amit tagjaink segítségé-
vel azonnal továbbítottunk csa-
ládokhoz.

A fűtési szezon kezdetekor egy család jelez-
te, hogy tönkrement a tűzhelyük. A Gondvise-
lésnek köszönhetően kályha felajánlást kap-
tunk, amit továbbítottunk ennek a rászoruló 
családnak.

Dobos István vállalkozótól nagy mennyiségű 
füstölt árút kaptunk, amit családoknak a kará-
csonyi töltött káposzta főzéséhez juttattunk el.

Az idén a Spar akció is más módon került 
megrendezésre. A tartós élelmiszer gyűjté-
se helyett élelmiszer jegyet lehetett vásárol-
ni az üzletekben, amire önkénteseink buzdítot-
tak az üzletek bejáratánál. Az üzletlánc meg-
előlegezte a bevételt és csoportunk 70 csoma-

got kapott, amit a borotai pékség által felaján-
lott fonott kaláccsal továbbítottunk idős, magá-
nyos, beteg emberek részére.

Műszaki 
kereskedés
 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 –Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599

E mail: dagi.jozsef@gmail.com

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi 
Csoportja hálásan köszöni minden támogatójá-
nak egész évben nyújtott önzetlen és jószándé-
kú adományát, segítségét.

Kegyelmekben, békében,    
Szeretetben, derűben,
Barátokban, egészségben,
Családi örömökben, lelkierőben,
Továbbá ősi magyar szokás szerint:

Borban, búzában bővelkedő 2021-et kívánunk 
szeretettel: 

a jánoshalmi máltaisok
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Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES 

esetben vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosztását  

nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. köz-
lése alapján tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az 
ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják.
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, 
Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától 
másnap 07 óráig tart. 
     
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az 
ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az 
ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. 
Telefon: 0677/401-088

Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító: Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 

Kiadja: Zsikor Bt.   Ügyvezető Blázsik Sándor  
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

6500 Baja, Kálvária u. 84.
Felelős vezető: 
  Gálai Levente

Ügyvezető Igazgató
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Min dent egy he lyen?  

Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,   
Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Naponta 12:30-tól minden üzletünkben friss kenyér kapható!

Boldog és sikerekben gazdag 
új évet kívánunk!

2021-ben is hatalmas akciókkal és 
kedvező árakkal várjuk Önöket.

Anya köny vi 
hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:
december hónapban

Horváth Anett és Kasos Gábor
Herke Mónika Erzsébet és 

 Czimber Attila Zsolt

Kolompár Kevin (Anyja neve: Kolompár Krisztina)
Arnold Janka (Anyja neve: Evanics Barbara)
Molnár Hannó (Anyja neve: Mondovics Ágnes)
Molnár Csanád (Anyja neve: Mondovics Ágnes)
Dudás Mihály (Anyja neve: Mezei Melinda)

Az ünnepek alatt 
„töménytelen” mennyi-
ségű finomság került 
az asztalra és csak 
kapkodtuk a fejünket, 

mit is kellene megkóstolni. Az újév elején pedig 
azon gondolkodunk, hogy miért is nem tudtuk, 
hol a mérték?

Újév, új étkezési szokások? Hányan gondol-
kodtak már ezen? A szervezet tehermentesíté-
se és a könnyebb ételek fogyasztása ilyenkor 
valóban jó megoldás lehet.

A rostban gazdag alapanyagok a karácsonyi 
ételek sorából többnyire hiányozni szoktak, így 
az ünnepek utáni időszak kiváló alkalom e hoz-
závalók pótlására 

Kezdjük a januárt néhány alapvető szabály 
betartásával, hogy az étkezések lelkifurdalás 
nélkül élvezhetők legyenek. 

Figyeljünk a mennyiségre. Mindenből csak 
annyit együnk, amennyi éppen elég. Nem kell 
a gyomrunkat „telepakolni”. Jó, ha figyelünk a 
minőségre és a változatosságra is. Ügyeljünk a 
napszaki elosztásra. Reggelizzünk, ebédeljünk, 
és (ne későn) vacsorázzunk.

A táplálékunk egy része legyen friss, „nyers”, 
feldolgozásmentes (saláta, gyümölcs). Főzés 
helyett pároljunk (fedő alatt 3-4 evőkanál vízen), 

így a zöldségek ízletesebbek és ropogósab-
bak maradnak. Panírozás helyett a natúr elké-
szítést részesítsük előnyben, akár zöldségek-
ről, akár húsról van szó. Az olajjal történő sütés 
helyett előnyösebb a zsiradék hozzáadása nél-
küli (sütőzacskó, teflon…) sütési mód.

Húsfélék mellé mindig válasszunk nyers vagy 
párolt zöldséget, salátaféléket. Nassoláskor az 
édességet helyettesítsük gyümölccsel vagy 
ropogós zöldségekkel. Hagyjunk időt az étke-
zésre! Alaposan rágjuk meg az ételt. Minél ala-
posabb a rágás, annál jobb az emésztés. Min-
dig nyugodtan, kapkodás nélkül étkezzünk. 
Kerüljük a nagy mennyiségű étkezéseket, a túl-
zott energia-bevitelt. A bőséges esti étkezések 
ára, hogy a fel nem használódó kalóriák óhatat-
lanul raktározásra kerülnek.

Az ünnepek utáni koplalással a szervezet 
még több kilót követel majd vissza. A koplalás 
nem fogyókúra!

Ezeknek az egyszerű tanácsoknak a betar-
tásával az étkezések lelkifurdalás nélkül élvez-
hetők lesznek, és a téli időszak stabilabb test-
súllyal „vészelhető át”. Ha sikerül figyelnünk 
az egészségesebb táplálkozás szempontjaira, 
az étkezés örömei, az egészség javításáról is 
szólhatnak.

Faragóné Hován Éva dietetikus

Ünnepek utáni 
hasznos tippek

A d ietet ikus  tanácsa i

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. 
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 
Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:
        hétfő, szerda, péntek 830-1200,                

kedd, csütörtök 1330-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!  

BEJELENTÉSE: a 77/401-344-es telefonszámon lehetséges. 
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070
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