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A jó Isten döntési helyzet 
elé állította, élt vele

Gyermeknap, közösség 
építés, ballagás

Bányai Gábor, akiről már sokan lemondtak, visszatért. Interjú az 
emberrel, aki szinte mindenen átmenve, már a gyógyulás útján jár. Kór-
házba kerülése óta először nyilatkozott az országgyűlési képviselő. 
Bányai Gábor gyógyulásának történetét osztotta meg Kovács Ivánnal, . 
A gyógyulás történetét és terveket is vázoló beszélgetést teljes terjedel-
mében a 2. oldalon tárjuk olvasóink elé. 

Változás Jánoshalma 2021-es 
hulladékgyűjtési rendjében

Az FBH-NP Nonprofit KFT a Jánoshalmi Hunyadi Népe 2021. máju-
si számában tájékoztatta a Tisztelt Lakosságot a 2021. (2021. májustól 
2022. áprilisig) évi biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött 
csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállítá-
sának módjáról és a kommunális hul-ladék elszállításáról. 

A térség településeinek polgármestereivel való egyeztetés után a 
májusban kiadott tájékoztatóhoz képest változás történt. A változás lénye-
ge a következő:

2021.07.01. napjától a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink az 
eredeti tájékozta-tóban szereplő 2db cserezsák helyett, maximum 4 
db (átlátszó, zöld színű emblémás) cserezsákot biztosítanak. 

Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet 
beszerezni átadás-átvételi jegyző-könyv aláírása ellenében az ingatlan-
használó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevé-
re. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a köz-
szolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával meg-
egyező: 289 Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Templomunk BÚCSÚJA 
 az idén július 25-én lesz

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot, hogy a Jánoshalmi búcsú idén 
július 25-én kerül megrendezésre. Az esemény délelőtt 9 órakor, Dr. 
Bábel Balázs Érsek Úr ünnepi szentmiséjével kezdődik, a hagyományos 
búcsúi kirakodó vásár is ezen a napon lesz. Szintén e napon ünnepel-
jük, a nagyszülők és idősek világnapját. 

Városunk változatos ifjúsági programjaiból itt most csak néhányról  
adunk képes ízelítőt. Lapunk belső oldalain részletesen is olvashatnak 
ezekről és több más eseményről is.
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Öt percnek tűnt az a 111 napnyi kórházi kezelés, ami után Bányai 
Gábor visszatért az életbe. Február 24-én, Kiskunhalason került mélyal-
tatásban lélegeztetőgépre a koronavírus fertőzést kapott országgyűlé-
si képviselő és kezdődött az életéért folytatott küzdelem, majd márci-
us 13-án átszállították a szegedi SZTE Szent Györgyi Albert Klinika Köz-
pontba. Előfordult, hogy egy időben öt géppel segítették orvosok, és ápo-
lók a szerveinek működését, az életben tartását. A térségünk országgyű-
lési képviselőjének kétszer megállt a szíve, noha a legkritikusabb idő-
szak túlélését éppen a szíve erejének köszönhette. Két alkalommal járt 
bent nála Rónaszéki Gábor, egykori jánoshalmi plébános is, hogy feladja 
neki a Betegek Szentségét, amely mind a két alkalommal csodás javulást 
eredményezett. Orvosai csodának tartják, hogy végül visszajött az életbe. 
Egy hete Balatonfüreden kezelik, ahol egy rehabilitációs program kereté-
ben segítik teljes felépülését. Interjú Bányai Gáborral.

Múlt szombaton, Balatonfüreden, a rehabilitációja helyszínén, Bányai 
Áron - a képviselő legidősebb fia - segített bejutni Bányai Gábor beteg-
szobájába. Öt gyermeke közül, a legidősebb fia segíti a helyszínen a min-
dennapok ápolásában, gondozásában édesapját. Boldog mosollyal foga-
dott a fiatalember, ahogy Bányai Gáborról is hálás életöröm sugárzott, 
amikor megpillantottuk egymást.

 — HM: Hogy van?
 — BG: Röviden, köszönöm, jól. Hosszabban, nagyon örülök az életemnek, 
még akkor is, ha járókeretre szorulok és a lábaim alig bírom mozgatni. 
Gyakorlatilag az izmaim elsorvadtak, közel 30 kilót fogytam, tele van a tes-
tem szúrások helyével és sajnos felfekvések is keletkeztek rajtam. Sok-sok 
segítségre szorulok a napi teendőim elvégzésében, amelyben a felállás is 
nehézség, de élek. Hálával gondolok mindazokra, akik segítettek lélekben 
és fizikálisan. Elsősorban az orvosokra, az ápolókra. Büszke vagyok a csa-
ládomra, a feleségemre, a gyermekeimre, az édesanyámra, akik, mint utó-
lag megtudtam végig velem voltak. Azoknak is köszönettel tartozom, akik a 
távolból imáikkal vagy az életemért való aggódással kifejezték törődésüket.

HM: Mire emlékszik az elmúlt négy hónapból?
BG: A halasi járványkórházba kerülésemig gyakorlatilag minden tisz-
ta. Tudtam, hogy vírusfertőzött lettem és éreztem, hogy ez nálam nem 
lesz könnyű lefolyású. Fulladtam. Nem volt kérdés és nem is az én 
döntésem volt, hogy a kórházban kötöttem ki. Megvan, ahogy bese-
gítenek a mentőbe, és emlékszem arra is, hogy a betegágyból még 
búcsúzó üzeneteket küldtem a telefonomról. Aztán valaki szkafander-
ben kivette a kezemből a készüléket. A többit elmesélték.

 — HM: Mit meséltek?
 — BG: Az első héten elkezdtek javulni az eredményeim, de aztán hirtelen for-
dulat következett be, összeszedtem egy bakteriális fertőzést, ami újabb 
komplikációkat okozott. Nem akarom terhelni orvos szakmai információk-
kal az olvasót, de rövid idő alatt súlyosan kritikus állapotba kerültem és az 
orvosok minden erőfeszítése ellenére válságos lett a helyzetem. Úgyne-
vezett ECMO (műtüdő) alkalmazására volt szükség, hogy oxigén jusson a 
vérembe. Ilyen berendezés Szegeden állt rendelkezésre, ezért átszállítot-

tak oda. Szegeden az ápolásom során volt egy hosszú időszak, amikor öt 
féle orvostechnikai eszköz, együttes alkalmazása tartott életben és a hoz-
zájuk tartozó orvosi, ápolói személyzet, akik mindezt kontrollálták.

 — HM: Mikor volt a fordulópont?
 — BG: Hosszút út vezetett odáig. A szívem kétszer megállt, a klinikai halál 
állapotába kerültem, újra kellett éleszteni. Hála Istennek az agyam nem 
sérült, ami hetekkel a Szegedre kerülésem után derült csak ki. Többször 
felmerült a tüdő transzplantáció, amire végül nem került sor. Ebbe a prog-
ramba azért kerültem be, mert az orvosaim folyamatosan keresték a meg-
oldásokat, hiszen ők a CT vizsgálatok által azt látták, hogy a tüdőm elko-
csonyásodott, alkalmatlan önálló lélegzetvételre, alig 10%-nyi légzőfelü-
letem maradt. A fordulópont május közepén, Pünkösd idején következett 
be. Egy vizsgálati komplikáció miatt haladéktalanul le kellett kerülnöm a 
műtüdőről, amire a szervezetem nagyon jól reagált, és ezután következett 
a csoda, tisztulni kezdett a tüdőm, ami jelenleg olyan egészséges, mint 
korábban. Napok alatt akkorát javult, hogy az orvosok nem hittek a sze-
müknek. Ezután nagyon gyorsan lekerültem a lélegeztetőgépről is.

 — HM: Emlékszik halálélményre?
 — BG: Nem tudom, minek nevezzem. Átéltem olyan pillanatokat, ami-
kor lekapcsolódtam a testi életről. Nem láttam kívülről magamat és han-
gok, határozott üzenetek jutottak el hozzám. Nem kérdés számomra, 
hogy Istennel kerültem kapcsolatba. Azt üzente a hang, hogy előkészí-
tett mindent, megvan a helyem az örökkévalóságban, találkozhatom pél-
dául apámmal, de választást is hagyott. Az mondta, ha úgy érzem, hogy 
van még dolgom, maradhatok. Bármilyen furcsán is hangzik, döntési hely-
zetbe hozott.

 — HM: Leírná, hogyan ébredt fel?
 — BG: Rendkívül nehéz pillanatokat éltem meg. Nekem perceknek tűnt az 
„alvásom”. Ébredésemkor fájdalmak gyötörtek. Beöltözött embereket lát-
tam, nem tudtam hol vagyok, haza akartam menni, sírtam. Beszélni nem 
tudtam, miközben közölni akartam a gondolataimat, a kéréseimet. Sem-
mim nem mozgott, nem érzetem a végtagjaimat. Szellemileg ép, de moz-
dulatlan, kommunikálni képtelen lény voltam. Előfordultak olyan pillanatok, 
amikor legszívesebben meghaltam volna a fizikai, lelki gyötrelmek miatt. 
Aztán néhány nap alatt kitisztult minden. Találkoztam a családommal, ami 
óriási erőt adott.

 — HM: Keresik?
 — BG: Igen, sokan, ami jó érzés. Most, hogy idekerültem a füredi kórházba 
személyesen is látogatnak. Hívtak telefonon ismerősök, barátok, munka-
társak. Örültünk egymásnak, együtt sírtunk többükkel telefonon keresztül. 
Miniszterelnök úr is hívott, akinek nem ismertem meg a hangját. Először 
azt hittem viccel valaki Orbán Viktor nevével. Érdeklődött a hogylétem felől, 
beszéltünk a jövőről. Kifejezte szándékát, hogy számít rám, de most első 
az egészségem és a felépülésem.

 — HM: Hogy épül fel a rehabilitációja?
 — BG: Minden segítséget megkapok. A tervek szerint augusztus elejéig tart 
a program. Bizakodó vagyok. Nagyon gyorsan regenerálódom, de rendkí-
vül küzdelmes. A napi rutinok, a tisztálkodás, az étkezés mellett különböző 

A jó Isten döntési helyzet elé állította, élt vele
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terápiás, mozgásszervi javító tréningeken veszek részt. Pszichológus segít 
feldolgozni mindazt, amin keresztülmentem, az aktuális lelki problémáim 
megoldásában is napi szinten támogat. A legnagyobb segítség azonban a 
családom. A nagyfiam, Áron, aki minden pillanatban velem van. Elmondta, 
hogy amikor magatehetetlen állapotban voltam az egész családdal imád-

koztak értem, simogatták a kezeimet, a lábaimat, énekeltek, beszéltek hoz-
zám napokon át. A családom minden tagja napi szinten meglátogat.

 — HM: Készül a közéleti visszatérésre?
 — BG: Az első lépés az egészségem helyreállítása és ebben nap, mint nap 
megerősítést nyerek. Szépen jön vissza az erőm. Eljut hozzám több csa-
tornán is, hogy mi történt az elmúlt hónapokban. Olvasom a híreket, tájé-
kozódom, bizonyos feladatok után is érdeklődőm, hogyan állnak. Szeretem 
az embereket. Szeretek segíteni, megoldani ügyeket. Ezt teszem vagy 30 
éve. Nekem ez az életformám. A betegségből való gyógyulásom erősíti a 
tenni akarásom. Amit a jó Isten sugallt nekem, azt én komolyan veszem, és 
megtöbbszörözte az erőmet. Hiszem és tudom, hogy még sok dolgom van.

 — HM: Hogyan látja most a világot?
 — BG: Először is jó élni, minden nehézség, küzdelem ellenére örülök az éle-
temnek, a családomnak, az embertársaimnak. Csodálom az orvosokat, 
az ápolókat, nem csak azokat, akik engem gondoztak, gyógyítottak. Óriá-
si munkát végeztek, történelmet meghatározó időszakban. Ők mindannyi-
an tényleg hősök. Másodszor mindenkinek azt mondom, hogy örüljön az 
életének, szeretteinek, a lehetőségnek! Vigyázzanak magukra! Tegyenek 
meg mindent a maguk szintjén az egészségükért! Például, aki nem oltatta 
még be magát az tegye meg! Ne csak magáért, hanem a közösségért is! 
És persze szeretnék sokat tenni még, dolgozni a hazámért, a Homokhát-
ságért, a Bácskáért, az emberekért!

Kép-szöveg: Kovács Iván

A kiskunhalasi Képviselő-testület 2021. június 24-én zárt ülésen döntött arról, hogy idén ki kapja meg Kiskunhalas Díszpolgára kitün-
tető címet. Fülöp Róbert polgármester az az napi nyílt ülés elején közölte, hogy idén a város legrangosabb városi kitüntetését Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő veheti majd át. 

„El akartak temetni minket, de nem 
tudták, hogy magok vagyunk...”

Jánoshalmán is megemlékeztünk az 1920. június 4-i trianoni békediktátum aláírásáról, ami-
nek következtében az ország a legmélyebb nemzeti gyászba borult. Valójában temetés volt ez, 
egy hatalmas, gyönyörű ország, és egy éppen magára eszmélő, büszke nemzet temetése. Tri-
anonban az összes szomszédos nép részesedett az ezer éve létező Magyarországból, a távo-
li Olaszország és a háborúban szintén vesztes (!) Ausztria is. Trianon a világ legigazságtalanabb 
háborút lezáró „békéje”. Az ország elveszítette területének több, mint 71%-át, hegyeinek, erdő-
inek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Odaveszett a lakosság 64%-a, és 
ami még fájóbb: az új határok mélyén belevágtak a magyar nemzet testébe. Idegen fennható-
ság alá került a Kárpát-medencében élő magyarság kereken egyharmada, azaz minden harma-
dik magyar, ráadásul több, mint felük az új határ tőszomszédságában, egybefüggő, színmagyar 
területeken élt. Ez azt jelenti, hogy lehetett volna az etnikai, nemzetiségi elvnek megfelelő, igaz-
ságosabb határokat húzni, de a győztesek, és főleg a csatlósaik étvágya csillapíthatatlan volt.

101 évvel később, 2021. június 4-én, ezen a csendes délutánon, emlékeztünk arra, amire emlé-
kezni minden magyar embernek fáj. Emlékezni kötelességünk. Kötelességünk úgy élni, hogy 
hasonló többé ne ismétlődjön meg.

A városi megemlékezés keretében mons. Menyhárt Sándor plébános úr szentmisét mutatott 
be a Magyar Hazáért, a szentbeszédben Tomaskovity Szabolcs diakónus úr megemlékezésében 
felidézte a Trianoni békediktátum szomorú eseményeit. A megemlékezők koszorúkat, virágokat, 
mécseseket helyeztek el a Béke-téri Szent István szobornál.

2021. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja.



4. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2021. júliusKözéleti hírek

Megmutatni a boldogságot és azt, hogy 
az élet szép, még világjárvány idején is.

Június 5 én szombaton jánoshalmiak is 
csatlakoztak a világméretűvé vált népsze-
rű kihíváshoz.

A helyi mozgalmat Ispán György – a gye-
rekek között közismertebb nevén Don Pedro 
bohóc - indította el és fogta össze. Segít-
ségére voltak az Imre Zoltán Művelődé-
si Központ munkatársai, a hangtechnika, 
hangosítás révén. Bodrogi Zsolt, a látvá-
nyos drón felvételeket, Petróczky Henriet-
ta, a fényképeket, és a Youtube csatornára, 
Facebookra felkerülő video filmet készítet-
te. A város Főterén összegyűlt vidám gyer-
mekcsapat nagyrészt a Szent Anna Általá-
nos Iskola diákjaiból állt. A gyerekek a tán-
cot a pedagógusok irányításával már hóna-
pok óta szorgalmasan gyakorolták, így kivá-
ló magja tudtak lenni a városi szintű meg-
mozdulásnak. 

Az eseményen részt vett többek között 
Czeller Zoltán polgármester úr, Menyhárt 
Sándor plébános úr, Bese Gergő káplán 
atya, és szinte teljes létszámban (az ügyelet 
kivételével) a helyi mentőszolgálat dolgozói, 
Zsiák Zsolt tűzoltó parancsnok úr, sok-sok 
szülő, nagyszülő, az esemény után érdek-
lődő lakosok.

Köszönet a kezdeményezésért és a kitar-
tó szervezésért, a részvételért. Jó móka 
volt!

A Jerusalema Tánckihívás üzenete egyszerű:  
megmutatni a boldogságot

Módosul a város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája

Június 16-án Partnerségi Fórum összehívására került sor a város Tele-
pülésfejlesztési Stratégiájának módosításához. A feladat elvégzésével az 
Önkormányzat a HROD Közösségi Gazdaság-és Társadalomfejleszté-
si Központ munkatársait bízta meg, akik előadóként voltak jelen az ese-
ményen. Az összejövetelnek a Polgármesteri Hivatal díszterme adott ott-
hont. Az első egyeztető fórumra meghívást kaptak az Önkormányzat Kép-
viselő-testületének tagjai, az intézmények vezetői, és a civil szervezetek 
képviselői. A város fejlesztési terveinek elfogadása szempontjából fontos 
dokumentum -az Integrált Településfejlesztési Stratégia- tartalma a mosta-
ni módosítást követően, a közeljövőben teljesen megújításra kerül, beépül-
nek a rövid, közép, és hosszú távú új fejlesztési elképzelések. Czeller Zol-
tán polgármester úr ismertette a fórum résztvevőivel a városvezetés jövő-
beli terveit. 

Czeller Zoltán polgármester: A 2019-es kampányban a Fidesz-Kdnp 
által delegált képviselők választási programjában szereplő fejlesztési 

elképzeléseket tűztük ki célul, mivel a választóktól erre kaptunk felha-
talmazást. Azért választottak meg bennünket, hogy teljesítsük az ígé-
reteinket. Ezért a Képviselő-testület az új fejlesztési ciklus alapdoku-
mentumának fogadta el az ebben szereplő programpontokat, amit az 
elmúlt hónapokban továbbítottunk a Bács-Kiskun Megyei elnökség –
Rideg László Elnök Úr -felé. A véglegesítéshez az EU jóváhagyása, és 
a pénzügyi források biztosítása szükséges, ez a folyamat még jelen-
leg is zajlik. 

A tervünk továbbra is az, hogy kihasználjuk a pályázati lehetősége-
ket a fejlesztések megvalósításához. Nem mondtunk le arról a szándé-
kunkról, hogy továbbra is lakossági önerő nélkül építsük, és szépítsük 
a várost. Eddig a szennyvízberuházás kivételével sikerült ezt a célun-
kat elérni, ott nem lehetett 100%-os támogatást igénybe venni. A jános-
halmiaknak nem kellett az egészségügyi, a közigazgatási, az oktatá-
si, de a kulturális, vagy a közlekedési intézmények fejlesztéséhez sem 
hozzájárulni önerővel, - de nézzük meg- mindegyik szolgáltatáshoz tar-
tozó épület vagy új, vagy fel lett újítva. A gyermekeink nem lepukkant, 
hanem korszerű óvodákban, iskolákban tanulnak, az időseink gondo-

MILYEN FEJLESZTÉSEKET TERVEZ A VÁROS VEZETÉSE?
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zása jó kezekben van, a fiataljaink számára megújítottuk a közösségi 
tereket, van hely és alkalom a kulturált szórakozásra, és az egészség-
ügyi szolgáltatások, szakrendelések nem csak a városban, hanem a 
környező településeken élőket is kiszolgálják. Itt tartunk most. Feladat 
bőven maradt az előttünk álló időszakra is, amint rendelkezésre állnak 
a pénzügyi források, ezek megvalósításához hozzá tudunk kezdeni.

A HROD Közösségi Gazdaság-és Társadalomfejlesztési Központ részé-
ről Ditzendyné Frank Mariann ismertette az Integrált Településfejlesztési 
Stratégia  jelenlegi módosításának lényegét. Elmondta, hogy a város veze-
tése egy 100%-os támogatottságú pályázat (TOP-5.2.1-15) keretében fel-
újítást végez Jánoshalma külterületi részén. A tervekben szerepel önkor-
mányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítása, út-és járda építés, 
illegális hulladéklerakók felszámolása, és a közbiztonság fejlesztése térfi-
gyelő kamerák kihelyezésével.

Önkormányzati bérlakások kialakítására kerül sor a Homok, az Irányi 
Dániel, és a Vasvári Pál utcában. A ren-
delkezésre álló pénzösszeg határáig sor 
kerül Önkormányzati közutak szilárd 
burkolattal történő ellátására, csapa-
dékvíz elvezetésre, járdaépítésre, a cél-
zott közszolgáltatások jobb elérhetősé-
gének feltételeinek megteremtése céljá-
ból. Az akcióterületen megtörténik az ille-
gális hulladéklerakók felszámolása, gyűj-
tőszigetek kialakítása a településképhez 
illeszkedő módon.

A város vezetése az Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégia végleges formájá-
nak kidolgozása, a társadalmasítási folya-
mat során több hasonló fórum összehívá-
sát tervezi.

Legutóbbi lapszámunkban a munkaterület átadásról adtunk hírt, azó-
ta kezdetét vették a szeptember hónapban befejeződő felújítási munká-
latok. Első munkafázisban a régi aszfaltréteg lemarása történt meg, ami-
re egy biztonságos közlekedésre alkalmas szélességű, és vastagságú új 
aszfaltréteg került. Így a közlekedési szélességében nem rücskös, durva 
aszfalton folyik a járműforgalom, hanem sima felületen, ami nem rongál-
ja a járművek kerekének futó felületét. 

Június hónapban a Mentőállomás felől indulva az útszegélyek, a csa-
padékvíz elvezető rendszer, és a kapubejárók javítását, cseréjét végez-
ték el, fokozatosan haladnak a város központi része irányába. A kivite-
lező Duna Aszfalt munkatársai a szegély építési munka az ingatlanokról 
történő ki és behajtás akadályoztatásáról a postaládákba bedobott tájé-
koztatókon keresztül a lakókat értesíteni fogják. 

Probléma esetén a munkahelyi vezető elérhetősége:
Terjéki Zoltán tel. 20/5282266

Megkezdődött a Dózsa György utca útfelújítása
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  Megtartotta  
„Beszámoló Közgyűlését” 

a nyugdíjas egyesület
Bem József Honvéd Nyugdíjas 

Egyesület vezetősége 06. 18-án szá-
molt be tagságának a 2020 évi tervezett 
feladatok végrehajtásáról és ismertet-
te a 2021 évre javasolt feladatok terve-
it. Az egyesület a járványügyi szabályok 
betartásával tartotta meg a közgyűlést. 

A közgyűlést Virág László nyugállo-
mányú rendőr alezredes, az egyesület 
titkára vezette le. 

A beszámolót illetve a következő év 
terveit Györgypál Csaba nyugállományú alezredes az egyesület elnö-
ke ismertette. Vida Benő az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke 
az éves ellenőrzésről tett jelentést a közgyűlésnek.

A közgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a beszámolókat, az 1% 
felhasználására illetve a tagdíj mértékére vonatkozó javaslatokat.

Az egyesület 2021. 07. 16-án ünnepeli megalakulásának 50-dik évfor-
dulóját. Ezzel kapcsolatban Györgypál Csaba elnök ismertette az egye-
sület jubileumi közgyűlésének terveit és a már végrehajtott feladatokat. 

A közgyűlés zárásaként felköszöntötték 2020 évben kerek születés-
napjukat ünneplő tagokat.

GYPCS

„Mert egy a kenyér, egy test 
vagyunk sokan, mert mindnyájan 
az egy kenyérből részesedünk.” 
(1Kor 10)

Idén 11 évébe lépett a Magya-
rok Kenyere – 15 millió búzaszem 
program. A Magyarok Kenyere Ala-
pítvány, a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) által közö-
sen szervezett programja, a magyar 

gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Az egész 
éven átívelő programban szervezők kérésére Magyarország teljes 
területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánla-
nak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő 
szervezeteknek, családoknak – határainkon innen és túl. 

Tegyünk együtt közös jövőnkért, hogy valamennyi magyar asztalá-
ra jussson mindennapi kenyér a Kárpát-medencében! Ennek érdeké-
ben Farkas László a Bács-Kiskun megyei Agrárgazdasági Kamara 
és megyei MAGOSZ alelnöke lapunk hasábjain keresztül is kéri a 
helyi gabona termelő gazdákat, mezőgazdasági gazdálkodó szerve-
zeteket , hogy minél többen vegyenek részt a programban és étkezé-
si minőségű búza adományaikkal segítsék annak sikerességét. Elsősor-
ban nem nagy mennyiségen van a hangsúly egy-egy gazdaság vonatko-
zásában, hanem azon, hogy minél többen vegyenek részt ebben a prog-
ramban. Térségünkben a Felső-Bácskai Műmalomban fogadják a búza 
felajánlásokat. 

A nemzeti összefogásnak és szolidaritásnak köszönhetően évente 
immár százezer nehéz sorsú honfitársunk, gyermekek, családok ellátásá-
hoz járult hozzá Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Városunkban a Máltai 
Szeretet Szolgálat Jánoshalmi Csoportja segít felderíteni a rászorulókat.

Nemcsak búza felajánlást fogadnak el, hanem pénzadományt is a 
hazai, Kárpátaljai, Erdélyi, Horvátországi Vajadasági rászoroló családok 
megsegítésére.  

A Magyar Örökség díjas Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem prog-
ram egy évtizede alatt összesen több mint 4400 tonna gabonaadomány-
ból készült kenyér a rászorulóknak.

A város vezetése nevében a vírushelyzetre tekintettel rendhagyó módon köszöntötte Czeller Zoltán polgármester úr a város pedagógusait. A Műve-
lődési Központ dolgozói segítségével készült személyes üdvözlőkártyát, és virágot vitt minden oktatási intézménybe, amit később az igazgató osz-
tott szét a munkatársainak.

Isten éltesse a tanügyi dolgozókat, jó egészséget, szakmai sikereket mindannyiuknak!

Június első hétvége, Pedagógus Nap

„Tegyünk együtt 
közös jövőnkért…”

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, 
hogy JÁNOSHALMI ügyfélszolgálati pontjukon 2021. évben min-
den páros héten, kedden 8-15 óráig fogadja ügyfeleit. 

Időpontok:
2021. július 13.
2021. július 27.
2021. augusztus 10.
2021. augusztus 24.

2021. szeptember 7.
2021. szeptember 21.
2021. október 5.
2021. október 19.

2021. november 2.
2021. november 16.
2021. november 30.
2021. december 14.

Új vízműves ügyfélfogadás
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Jánoshalma Városi Önkormányzat a fiatal vállalkozások János-
halmán történő letelepedése érdekében, a jánoshalmi ipa-
ri területen lévő ingatlanjainak értékesítésére pályázatot ír ki.

1. Az ingatlanok adatai:
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1. Vállalkozók útja 8. 4565/12 12028 0 8.420.000
2. Vállalkozók útja 1. 4565/17 11477 1882 21.214.000
3. Vállalkozók útja 3. 4565/18 9018 1128 13.090.000
4. Vállalkozók útja 7. 4565/20 14200 461 12.250.000
5. Vállalkozók útja 9. 4565/21 7488 176 6.120.000
6. Vállalkozók útja 11. 4565/22 7093 0 4.970.000
7. Vállalkozók útja 13. 4565/23 7481 213 6.300.000

Az ingatlanok közművesítettek, a befektetői igények szerint meglé-
vő kapacitásuk bővíthető. A területek szilárd burkolatú útról megkö-
zelíthetőek.
Az ingatlanok egykori honvédségi területen találhatóak, a területek 
kármentesítése megtörtént. A 4565/20-4565/23 hrsz-ú ingatlanok 
területe nagymértékű tereprendezést, feltöltést igényel.
Az épületek az egykori honvédségi funkciónak megfelelően lettek 
kialakítva. Több éve használaton kívül vannak, állaguk leromlott.

2. Pályázat benyújtásának feltételei
2.1.-Vállalkozó vagy vállalkozást jegyző tulajdonos ill. 
tulajdonosok egyike nem töltötte be a 35. életévét.  
2.2.Cég vagy vállalkozási adatok:

 ● pályázó adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám), tevékenységi 
kör, gazdasági társaságok esetén cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó ese-
tén nyilvántartási szám

 ● 30 napnál nem régebbi, hiteles eredeti cégkivonat, amely kifejezet-
ten tartalmazza, hogy a pályázó cég ellen semmiféle cégbírósági, vagy 
egyéb eljárás aktuálisan nincs folyamatban, valamint tartalmazza az 
alapító tőke nagyságát, a számlavezető pénzintézet megnevezését. 
Vállalkozók esetében vállalkozói nyilvántartásba vételi igazolás

 ● ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány;
 ● jelentősebb referenciák, különösen a pályázó által már megvalósí-
tott ipari beruházásokkal, illetve ingatlanfejlesztéssel összefüggésben

2.3. Gazdasági tevékenységre vonatkozó adatok
 ● az ingatlanon megvalósítani tervezett tevékenység bemutatása (üzleti terv)
 ● várható foglalkoztatott munkaerő létszám
 ● beruházás, vállalkozás indulás várható ideje
 ● beruházás befejezésének várható időpontja

2.4. Egyéb adatok
 ● a pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a pályázat anyagát üzleti 
titoknak tekinti-e, továbbá kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását.

 ● nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén az adásvételi szerző-
désben kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokbavételtől számított 30 
napon belül a megvásárolt ingatlant székhelyeként vagy telephelyeként a 
cégnyilvántartásba bejegyezteti.

3. Ingatlanok kedvezményes árai
 ● A 4565/12, 4565/17, 4565/18 hrsz-ú ingatlanok induló árai nettó 
400 Ft/m2

 ● A 4565/20, 4565/21, 4565/22, 4565/23,  hrsz-ú ingatlanok indu-
ló árai 

 ● nettó 200 Ft/m2

4. Pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók
 ● az ingatlanok vételárárának 50 %-át szerződéskötéskor kell megfizetni, a 
fennmaradó vételárat 2 éven belül kell a pályázónak megfizetni.

 ● az ingatlan a teljes vételár megfizetésekor kerül a pályázó tulajdonába
 ● ha a vételár 2 éven belül nem kerül megfizetésre, az ingatlan tulajdonjoga az 
Önkormányzaté marad, és a már befizetett vételár részlet nem jár vissza a 
pályázónak, azt az Önkormányzat bérleti díjként ismeri el.

 ● amennyiben a pályázó a szerződéskötést követő 5 éven belül értékesíti az 
ingatlant vagy az ingatlanon megvalósítani tervezett tevékenység bemuta-
tásában (üzleti terv) vállalt tevékenységet vagy beruházást nem kezdi meg, 
akkor a vételár-kedvezményt elveszti. Ebben az esetben az eredeti ár vala-

mint ezen pályázatban foglalt ár közötti különbözetet a továbbértékesítéstől 
vagy a meghiúsulástól számított 15 napon belül az Önkormányzat részére egy 
összegben meg kell fizetnie.

 ● A teljes vételár megfizetéséig az Önkormányzat ellenőrizheti azt, hogy az 
üzleti tervben foglalt tevékenység kerül-e megvalósításra. Amennyiben nem, 
és erről nem készül külön megállapodás, az Önkormányzat a szerződést 
azonnal felmondhatja és az addig befizetett vételár részlet nem jár vissza, azt 
az Önkormányzat bérleti díjként ismeri el.

 ● az ingatlan adásvételi szerződést legkésőbb a pályázatot eredményesnek 
nyilvánító Képviselő-testületi határozat meghozatalának napjától számított 30 
napon belül kell megkötni.

 ● a szerződés elkészítésének költsége az Önkormányzatot terheli
5. A pályázat elbírálásának szempontjai 

 ● megajánlott vételár
 ● foglakoztatni kívánt személyek száma
 ● megvásárolni kívánt ingatlanok száma
 ● megvalósításra tervezett beruházás nagysága (volumene)
 ● megvalósulás határideje
 ● ipari területen működő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódás 
lehetősége

 ● azonos ajánlat esetén referenciák
6. Pályázat benyújtása és elbírálása

 ● A pályázatot Jánoshalma Városi Önkormányzat Városgazdálkodási 
Osztályához kell benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Cím: 6440 Jánoshalma Béke tér 1.
Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő, Szerda 8:30-12 13-16, Péntek: 8:30-12 
 ● A pályázatot kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá
 ● kell írni a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát. 
 ● A pályázat benyújtása folyamatos.
 ● Adott hónapban a hónap 5-ig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.
 ● Pályázatok bontása a beérkezést követő hét csütörtök 17 óra.
 ● Bontás helye: Fejlesztési Tanács ülése, Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme. 
A bontáson a pályázó jelen lehet, melyre meghívót kap.

 ● Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, legkésőbb az elbírálás időpontjáig.
 ● Pályázatok elbírálásának időpontja a beérkezett pályázatok bontását követő 
első Képviselő-testületi ülés.

 ● A döntést a Képviselő-testület a Fejlesztési Tanács és a Gazdaságfej-
lesztési és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján hozza meg. A 
pályázó a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság valamint 
a Képviselő-testület ülésére meghívást kap.

7. Megjegyzés
 ● Az Önkormányzat előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít a pályázók-
nak a terület megtekintésére, tervezéshez szükséges felmérések elvégzésére.

 ● Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatot (indoklás nél-
kül is) eredménytelennek nyilvánítsa.

 ● A pályázattal kapcsolatban érdeklődni személyesen ügyfélfogadási időben 
vagy telefonon Kasziba Sándor osztályvezetőnél lehet. Tel.: 77/501-001/124 
mellék, vagy +36-30-486-64-71.

Pályázati kiírás

Kedves Vendégeink!
2021. július 26-től-augusztus 2-ig

az étterem zárva tart.
Nyitás: 2021. augusztus 3-án.10 órakor.

 Megértésüket köszönjük.
 Gála étterem csapata. 
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Járási Hivatal hírei

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2021.06.15.
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr Szakmunkásképző Lombfalvi és Társa Kft. Kéleshalom + 
 Magyarország területe 250.000, -Ft -

Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 210.000 – 250.000, - Ft
Egyszerű építőipari foglalkozású Általános iskola Generál Építőipari szociális Szövetkezet Jánoshalma + vidék 167.400 Ft- 
Targoncavezető Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 250.000, -Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000, - Ft
Lakatos Szakmunkásképző CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Mezőgazdasági gépszerelő / Autószerelő Szakmunkásképző CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

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.

Személyes ügyintézés nélkül 
is meghosszabbíthatja 

lejárt jogosítványát
Ha lejárt a jogosítványa, az új okmányt – az orvosi alkalmassági vizs-

gálat után – személyes ügyintézés nélkül, automatikus eljárásban is meg-
kaphatja. Ehhez egy online nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet – a rész-
letes tudnivalókkal együtt – a megújult magyarorszag.hu oldalon talál.

Az első jogosítvány automatikus kiállításával kapcsolatos információk 
és az ügyintézés elindítását szolgáló link itt ér hető el.

A jogosítvány automatikus meghosszabbításával kapcsolatos 
információk és az ügyintézés elindítását szolgáló link itt érhető el.

Kategóriabővítés esetén a jogosítvány automatikus kiállításával kap-
csolatos információk és az ügyintézés elindítását szolgáló link itt érhető el.

A fenti három eset online ügyintézése illetékmentes. Az első vezetői 
engedély megszerzése esetén a személyes ügyintézés is illetékmentes, 
azonban a jogosítvány meghosszabbítása és kategóriabővítése automa-
tikus ügyintézésre vonatkozó nyilatkozat hiányában 4000 forintba kerül, 
továbbá ez az összeg 1500 forintra módosul a nyugdíjkorhatárt betöltő 
igénylő esetén.

További részletek a magyarorszag.hu oldalon olvashatók.
(kormanyhivatal.hu)

Indul a Nyári 
diákmunka program

Legkevesebb 1100 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanuló vállalhat 
nyári diákmunkát július-augusztusban Bács-Kiskun megyében. A prog-
ram megvalósításához a kormány több mint 138 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást biztosít megyénkben.

A kormány az idén kilencedik alkalommal induló Nyári diákmunka 
programra 3 milliárd forintot fordít, aminek köszönhetően 25 ezer fiatal 
foglalkoztatásához járulhat hozzá országszerte. Ezzel a kormány 2013 
óta több mint 20 milliárd forintot szánt 210 ezer középiskolás és egyete-
mista vakációs munkavégzésének támogatására. A diákok idén is július-
ban és augusztusban vállalhatnak munkát, vagyis két hónapon át juthat-
nak jövedelemhez.

A mintegy 1100 Bács-Kiskun megyei tanuló a programban két típusú – 
önkormányzati, illetve a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás terü-
letén folytatott – diákmunkára jelentkezhet. Míg előbbinél legfeljebb napi 
6 órában, utóbbinál akár napi 8 órában is dolgozhatnak.

Az önkormányzati diákmunka keretében a foglalkoztatók a területi, 
települési önkormányzatok és önkormányzati alaptevékenységet végző 
intézményeik, továbbá egyházi jogi személyek lehetnek. Ebben a konst-
rukcióban a diákok havi munkabérének 100 százalékát fizeti meg az 
állam. A mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén történő fog-
lalkoztatás esetén pedig a munkabér 75 százaléka fedezhető a központi 
forrásból, amivel a kormány a koronavírus okozta nehézségek leküzdé-
sében is segítheti a hazai vállalkozásokat.

A támogatás alapja mindkét területen a minimálbér (167.400 forint/hó), 
illetve a garantált bérminimum (219.000 forint/hó). Így havi munkabér-
ként a szakképzettséget igénylő munkaköröknél fejenként 164 250 forint, 
szakképzettséget nem igénylőknél pedig 125 550 forint az állami támo-
gatás összege. Rövidebb munkaidejű foglalkoztatás esetén arányosan 
csökken a támogatás.

A diákoknak a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyán kell kérniük a nyilvántartásba vételüket június 15-től. A munkálta-
tók a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően ugyanott nyújthatják 
be munkaerő-igényüket, amelyben meg kell határozniuk a foglalkoztatni 
kívánt létszámot, illetve a szakmát, a munkakört (foglalkoztatási terüle-
tet) pedig megadhatják. A nyári diákmunkaprogram részleteiről a https://
www.munka.hu/ oldalon vagy a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Változás az értesítési 
cím rendszerében

2021. július 1.-től a személyiadat- és lakcímnyilvántartás az értesítési 
címet nem tartja nyilván.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény módosítása eredményeként ezen időponttól nem 
lesz lehetőség az értesítési cím bejelentésére, a címjogosult és a pos-
tafiók bérlőjének a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként törté-
nő nyilvántartását tiltó nyilatkozatának, valamint a címjogosult értesíté-
si cím bejelentéséről szóló értesítés kérésével összefüggő nyilatkozatá-
nak megtételére.

 A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő érvényes értesí-
tési címek, nyilatkozatok 2021. július 1. nappal hivatalból érvénytelení-
tésre kerülnek.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

https://www.munka.hu/
https://www.munka.hu/
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Sikeres gyakorlaton vett részt 2021. június 19-én a Jánoshalmi járás-
ban működő Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport. Az esemény a 
Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetséggel és Kiskunhalasi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közösen került megszervezésre. A 
helyszín a Jánoshalma Kunfehértó közötti Erdőszéltől mintegy délre 3 km 
távolságra fekvő erdős területen került kijelölésre.

A feltételezés szerint egy motoros sárkányrepülő az adott területen 
eltűnt, a pilóta és a légi jármű felkutatásában való részvételre kérték fel 
a mentőcsoportot, ehhez megkapták a szükséges térképeket és koordi-
nátákat.

A riasztásnak megfelelően a mentőcsoport tagjai 8 órára a Mélykúti 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület telephelyére érkeztek. A rövid felkészítés, 
munkavédelmi oktatás és a felszerelés felvétele után a járműveikkel a 
megjelölt helyszínre vonultak. Megkezdték a kutatást, kialakították bázi-
sukat, folyamatosan tartották a kapcsolatot a mentésben részt vevő más 
egységekkel. Valamivel 11 óra után a pilótát megtalálták, aki szerencsés 
módon csak lábtörést és horzsolásos fejsérülést szenvedett. A sérültet 
elsősegélyben részesítették, majd gondoskodtak a kórházba juttatásáról.

A nap során a mentőcsoportnak elsődleges célként a kutatási, sérült 
ellátási feladatnak kellett sikeresen eleget tennie, oly módon, hogy a 
megfelelő logisztikai háttér is biztosított legyen. A mozzanatok és az 
értékelés részét képezte még, a helyes rádióforgalmazás, a biztonságos 
menet végrehajtása, a megfelelő irányítási pont telepítése, a meghatá-

rozott okmányok pontos vezetése, szakszerű munkavégzés, és ellátás 
kielégítő megszervezése is.

Az esemény a felszerelés karbantartásával, az értékeléssel és végül 
saját készítésű kiadós ebéddel zárult 14 órakor a mélykúti tűzoltók szer-
tárában.

A gyakorlat alátámasztotta, hogy a mentőcsoport a részére meghatá-
rozott feladatokat megfelelően és fegyelmezetten képes ellátni, és alkal-
mas a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatá-
sára.

219 ezer forintot kaphatnak a bértámogatásra nem jogosult 
önfoglalkoztatók

A kormány segít azoknak a mikrovállalkozásoknak és önfoglal-
koztatóknak is, akik alkalmazott híján nem voltak jogosultak az ága-
zati bértámogatásra.

A garantált bérminimummal megegyező összeget, 219 ezer 
forintot kaphatnak a veszélyhelyzeti korlátozásokkal érintett 56 
főtevékenységet folytató önfoglalkoztatók. Az egyszeri támogatás 
mintegy 100-120 ezer érintett, mások mellett például fodrászok, 
kozmetikusok, idegenvezetők, előadóművészek és autósiskolai 
oktatók számára könnyítheti meg az újraindulást.

A koronavírus miatt, az emberi élet és egészség védelme érde-
kében szükségessé vált veszélyhelyzeti intézkedések különö-
sen nagy terhet róttak a működésük szüneteltetésére kényszerült 
szektorokra. A vállalkozások nagyobbik hányadának talpon mara-
dását, a munkahelyek megőrzését érdemben segítette az ágaza-
ti bértámogatás. Az alkalmazott nélkül működő mikrovállalkozá-
soknál, önfoglalkoztatóknál azonban ez az eszköz nem kompen-
zálhatta a bevételek elmaradását. A kormány ezért úgy döntött, 
hogy 219 ezer forintos egyszeri támogatást nyújt a korábbi kor-
látozásokban érintett 100-120 ezer önfoglalkoztatónak, mikrovál-
lalkozásna.

A közlemény szerint az „Önfoglalkoztatók kompenzációs támo-
gatásában” főként azok a kiskereskedelemben, turizmus-vendég-
látásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy szabadidő ágazatok-
ban tevékenykedő vállalkozók részesülhetnek, akik alkalmazot-
tak híján nem tudtak ágazati bértámogatásra pályázni. Az egy-
szerűen kitölthető, egyoldalas kérelem az interneten elérhető. Az 
igényléseket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira lehet 
benyújtani a veszélyhelyzet megszűnéséig. Pontos részletek: htt-
ps://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamoga-
tasa linken érhetőek el

A Bács-Kiskun megyei Foglalkoztatási Osztályok elérhetőségei 
az alábbi linkre kattintva érhetőek el:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tajekoztatas-allaskeresoknek/foglal-
koztatas

(MTI, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport 
végrehajtotta éves ismétlő gyakorlatát

Sikeres útja volt a mobil kormányablaknak 
a jánoshalmi járásban   

A jánoshalmi járásban a Kor-
mányablak busz 2021. június 
14-17 között – négy települé-
sen- fogadta az ügyfeleket. 

A településeken örömmel 
fogadták a járművet, hasz-
nosnak találták a kihelyezett 
ügyfélfogadást. A szolgálta-
tást gyermekek, diákok, aktív 
korú felnőttek, nyugdíjasok, 
mozgáskorlátozottak egya-
ránt igénybe vették ezekben a 
napokban.  Az ügyintézés min-
den napján meleg idő volt, eső 
nem nehezítette az ügyfélfo-
gadást.

A kormányablak busz érke-
zéséről előzetesen tájékozta-
tásra került a lakosság, amely-
nek köszönhetően  az ügyfelek 
várták a busz érkezését, első napon Kéleshalom községben volt ügyfélfogadás 
21 ügyben, kedden Borotán 45 ügyben történt ügyintézés. Rém község eseté-
ben, ahol szórólapon az önkormányzat segítségével minden lakásba eljutott a 
hír, 95 ügykörben történt intézkedés. 

Az ügyfélfogadás negyedik napján, csütörtökön Mélykúton biztosítottuk az 
ügyintézést, ahol összesen 5  órát ügyfeleztek a kollégák, itt az ügyfélforga-
lom  elérte a 105 főt.  

Több településen már az ügyintézés kezdetén sokan várták a buszt és folya-
matosan váltották egymást az érdeklődők.  

A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés volt a legjellem-
zőbb, de szép számban előfordult diákigazolvány igényléssel, lakcímigazol-
vánnyal, vezetői engedéllyel, ügyfélkapuval kapcsolatos ügy is. Nagyon sokan 
érdeklődtek védettségi igazolvány, szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj és 
családtámogatási ügyekben. Ez évben a busz ügyfélforgalma jelentősen meg-
haladta az előző évi mértéket, annak több mint kétszerese volt.

Jánoshalma, 2021. június 21.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Önfoglakoztatók segítése

https://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamogatasa
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tajekoztatas-allaskeresoknek/foglalkoztatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tajekoztatas-allaskeresoknek/foglalkoztatas
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30 év szolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja június 20-án, 
vasárnap ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját

A jubileum alkalmat adott arra, hogy megemlékezzenek a csoport ala-
pítójáról, Mons. Tajdina József plébános úrról, a csoport meghalt tagja-
iról, köszönetet mondjanak a nagylelkű adományozóknak és azoknak, 
akik önzetlen munkájukat, idejüket áldozták a bajba jutott emberek meg-
segítésére

Az ünneplőket megtisztelte jelenlétével Czeller Zoltán polgármes-
ter, a MMSz Dél-Alföldi Régió elnöke, Dr.Jeney Gábor, ügyvezetője, Dr. 
Rigó Orsolya, titkára, Rémán Csongor, Rigóné Kiss Éva, országos elnö-
ki tanácsadó, Gidai János alpolgármester, Juhász Anikó humánosztály-
vezető,  Szakál Lajos, Madarász Attila, Nagy István önkormányzati és 
Jacsóné Kasziba Mária, Juhász János, Kasziba Magdolna egyházköz-
ségi képviselők, Kaszás Eszter és Balázsics Zoltán iskola igazgatók, az 
együttműködő szervezetek, a kecskeméti és kiskunhalasi máltai  csopor-
tok képviselői.

A templomban tartott ünnepségen felidézték a 30 év alatt végzett szol-
gálatuk főbb eseményeit. Taglétszámukat új tagok felvételével bővítet-
ték. Ünnepélyes keretek között tették le fogadalmukat Ádám Tamás-
né, Dr. Dénes Enikő, Kovács Dénes, Nagy Sándorné, Szabóné Tettin-
ger Adrienn.

Szervezetük 30. évfordulójára Pro Egente díjat hoztak létre a szük-
séget és hiányt  szenvedők megsegítésében és szolgálatában végzett 
önzetlen és áldozatos munka elismerésére. Pro Egente díjat adomá-
nyoztak Mons. Menyhárt Sándor pápai káplán, bírósági helynök, kano-
nok, plébános úrnak a csoport lelki vezetéséért, nagyvonalú támogatá-
sáért, Komáromi Lajosnénak az utánpótlás kinevelésében végzett fára-
dozásáért, Görhöny Katalinnak lelkiismeretes és önzetlen szolgálatáért. 

A jubileum alkalmából az általános iskolák alsó és felső tagozatosai-
nak részére rajzpályázatot hirdettek, melynek az eredményhirdetése is 

az ünnepségen történt. A díjazottak oklevelet és vásárlási utalványt kap-
tak a helyezéstől függően 6.000 Ft, 4.000Ft, 2.000 Ft, 1500 Ft értékben. 
Első helyezést ért el: Pásztor Roberta, Prikidánovics Tamás, Herczeg 
Emese és közös alkotással Horváth Noémi, Kiss Dorka Boróka, Kiss 
Virág, Rapcsák Boglárka. Második helyezett lett: Rózsa Bianka, Hor-
váth Rikárdó, közös alkotásokkal Czipa Luca, Varga Alma, Vida Lilla, 
Papp Dominika, Berta Flóra, Budai Zsanett. Harmadik helyezett: Gazdag 
Ákos, Szántó Orsolya, Rácskai Dzsesszika és a Szent Anna Isk. 5. osz-
tálya. Különdíjas lett: Liliom Lili Mónika, Sztojka Rikárdó, Renner Dávid, 
Kiss Alma, Kárpátyi Fanni Száva, Matúz Bianka, Nagy Zsófia, Kancsár 
Martin, Kiss Csenge, Blahó Csenge, Mirtil, Szabó Lizett, Sándor Ferenc, 
Lengyel Anikó, Dobos Gerda.  A nyertes pályázatokra felkészítő pedagó-
gusok: Czeller Eszter, Csernók Anita, Kucsora Bernadett, Mikó Zsuzsan-
na, Szabó Mikor Kitti, Szente Mariann, Pusenszki Mariann, Pusenszkiné 
Papp Beatrix, Völgyesiné Marancsik Tünde, Zámbóné Karsai Dóra mun-
káját is megköszönték.

Az ünnepség a máltai házban zárult.

Egy magát megnevezni nem kívánó nagylelkű adományozó harmadik alka-
lommal ajánl fel jánoshalmi gyerekeknek kerékpárt. Az idei adományát túló-
ra keresetéből vásárolta meg és a jánoshalmi máltai csoportot bízta meg a két 
kerékpár odaajándékozásával. A máltaisok a Szent Anna és Hunyadi Általános 

iskolák tantestülete véleményének kikérése és javaslata alapján adták át megle-
petésként Gyereknap alkalmából mindkét iskolában az ajándékot. A megajándé-
kozott gyerekek örömének megtapasztalása és a köszönő levelekben megfogal-
mazott hálálkodások adnak erőt az önkéntes munkájuk folytatására.

Kerékpárok ajándékba
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A máltai csoport élményt nyújtó és ismereteket közlő előadások szer-
vezésével bővítette tevékenységét. Második alkalommal szerveztek 
előadást június 9-én a plébániai hittan termekben      „ Pápával a Föld 
körül” címmel. Előadónak Bese Gergő atyát kérték fel, aki részese volt 
ezeknek az ifjúsági találkozóknak.

A katolikus egyház által szervezett Ifjúsági Világtalálkozó, amit 2-3 
évente rendeznek meg, az egész világból, 5 kontinensről érkező fia-
taloknak és fiatal felnőtteknek szól. A rendezvény alatt a fiatalok szí-
nes kultúrális és lelki programokon vesznek részt, középpontjában az 
eucharistia közös megünneplése és a pápával való találkozás áll. Ger-
gő atya előadásában a 2011-es Madridban, 2013-as Rio de Janeiro-
ban, 2016-os Krakkóban és a 2019-ben Panamavárosban megren-
dezett találkozókról személyes élményei alapján, képekkel színesítve 
számolt be. Nemcsak szavakkal, földrajz tanári ismereteivel és mód-
szereivel kiegészítve, az ott élő magyarokkal való mesébe illő találko-
zásokkal idézte fel élményeit. A résztvevő fiatalok fantasztikus közös-
ségi élményét videón érzékeltette.

Hálás köszönet Gergő atyának az előadás megtartásáért, a látottak 
és hallottak felejthetetlen élményt jelentettek a hallgatóságnak.  

Az Imre Zoltán Művelődési Központ 
és Könyvtár május végén Kultúr-ka-
land-túrát hirdetett. A résztvevők- több, 
mint negyven gyermek és felnőtt - egy 
kellemes séta során felkeresték János-

halma nevezetességeit, hasznos infor-
mációkkal gazdagodtak és válaszoltak 
a feladatlapon feltett kérdésekre. A séta 
során fotót is készítettek, melyet face-
book oldalunkon tettünk közzé. Min-
den túrázó gyermek ajándékcsomagot 
kapott, melyet az Imre Zoltán Művelő-
dési Központban lehet átvenni. 

Nagy örömünkre szolgált a szülők és 
a gyermekek visszajelzése a túráról:

„Nagyon ügyesen kitaláltátok a fel-
adatokat, szórakoztató és egyben hasz-
nos programot állítottatok össze! Gratu-
lálok a szervezőknek!”

„Köszönöm a lehetőséget, nagyon 
jó volt!”

„Köszönjük az érdekes feladato-
kat, gratulálunk a szervezőknek. Egy 
élmény volt.”

Ha valaki kedvet kapott a túrához, az 
információkat és a feladatokat honla-
punkról letöltheti: https://www.izmkk.janos-
halma.hu/index.php/program/218-kulturka-
landtura-2 Fotókat szívesen fogadunk! 

Kultúr-kaland-túra

Pápával a Föld körül

https://www.izmkk.janoshalma.hu/index.php/program/218-kulturkalandtura-2
https://www.izmkk.janoshalma.hu/index.php/program/218-kulturkalandtura-2
https://www.izmkk.janoshalma.hu/index.php/program/218-kulturkalandtura-2
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Ez a hónap is rendkívül színes programokkal volt teli. Június elején 
ellátogattunk Borotára a strucc farmra, ahol egészen közelről megcsodál-
hattuk a ma is élő, legnagyobb testű madráfajt. Láttunk strucc tojást és 
kameruni törpe juhokat is. A hónap közepén, egy kedves helyen, Kiser-
dőben Gyereknapot tartottunk.  Amíg a gyerekek kedvükre játszhattak, az 
anyukák bográcsban főztek.  Ezúton is köszönünk MINDENT a házigaz-
dáknak! Szép nap volt, nagyon jól éreztük magunkat. 

Júniustól:
 Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász, szűréseket valamint 

egyéni fejlesztéseket végez a gyerekházban. 

Dr. Horváth-Militityi Tünde pszichológus, pedig interaktív beszélgetés-
re invitálja az anyukákat. 

A program folytatódik, bármikor belehet csatlakozni.
A napi tevékenységeink változatlanok voltak. Festettünk, ragasztot-

tunk, báboztunk és tornáztunk.  A nagy meleg beköszöntével az udva-
ron töltöttük a délelőttjeink nagy részét. Igyekeztünk olyan tevékenysé-
geket kínálni a gyerekek számára, amely érdekesek és felkelthetik az 
érdeklődésüket. 

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

Június a Biztos Kezdet Nyitnék Gyerekházban 
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A tavasszal, a pandémia idején még nem gondoltuk volna, hogy lesz 
lehetőségünk május utolsó péntekjén óvodánkban megtartanunk a gyer-
meknapot. Igaz, hogy nem a hagyományunkhoz híven, amely hosszú 
évek óta a gyermeknapi vásár volt. Ilyenkor az egész évben, óvodape-
dagógusok által készített kézműves termékeket találhattak gyermekeink 
a vásári forgatagban. Idén, amikor visszatértünk óvodánk működésének 
megszokott rendjéhez már nagyon örültünk. Aztán láthattuk, hogyan tud-
juk a sok bizonytalanság után végre terveinket megvalósítani, hogy a kis-
gyermekek egy újabb feledhetetlen élményhez jussanak.

Öröm volt, hogy terveink megvalósításához biztosított volt minden fel-
tétel.

Oldott, felszabadult hangulat lett azonnal a játékos, mozgásos, kihívá-
sos feladatok teljesítésével, amely még tovább fokozódott, amikor kide-
rült ma vízi pisztollyal lehet kifesteni pillangó és lufi.

Arcfestéssel mindenki azzá válhatott, ami szeretett volna lenni per-
cek alatt.

Csillogás is képviselve volt különböző tetoválással arcra, kézre, karra.

Különösen vidám gyermeknap

Különleges fotó is készült minden kisgyermekről: a kislányok hercegnőként, a fiúk páncélos lovagként örökíthették meg magukat. A paraván fes-
tése és készítése ügyeskezű óvónénijeink és férjeik keze munkáját dicsérik.

A finomságot a pattogatott kukorica, amelyet dajka nénijeink készítettek és a szülők által behozott sok féle gyümölcs szolgáltatta. Legnagyobb 
sikere a görögdinnyének volt. megkoronázta a gyermeknapot a meglepetésként kapott jégkrém és a hazavihető buborékfújó. 

Örömteli felejthetetlen nap volt mindannyiunk számára.
Kovácsné Vincze Anikó óvodapedagógus

A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Köz-
pont az NTP-OTKP-20- 0050 kódszámú „A hazai és határon túli óvo-
dai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” elnevezé-
sű pályázat keretében 900.000 Ft vissza nem térítendő, 100 %-os 
mértékű támogatást nyert el.

Tehetséggondozási programunkat a zeneóvoda és a német nyelvte-
rületen indítottuk el.

A tehetséggondozási programba 5-6 éves gyerekek kerültek. Az 
ének-zene terén főként kiemelkedő, de az átlagos képességűeknek is 
lehetőséget teremtett a műhely. A foglalkozások heti egy alkalommal 60 
percben történtek. A gyermekek fejlesztése zeneóvoda esetében mini-
mum 15 fős, német nyelv esetében minimum 10 fős csoportban való-
sult meg. A zeneóvodai képességfejlesztés eltér a mindennapi, óvodai 
ének-zene, tánc tevékenységektől. Német nyelvvel, mint idegen nyelv-
vel óvodai keretek között, csak ilyen formában találkoztak a gyermek.

A német és zeneóvodai tehetségműhely az utolsó foglalkozás alkal-
mával a szülők és érdeklődők számára egy játékos bemutatóval zárta 
a programot. Keresztmetszetet adva a foglalkozások legizgalmasabb 
részeiből. A pályázat támogatásával a két műhely résztvevői 3 kirándu-
láson vehetett részt (Ciróka Bábszínház; Vadaspark; Repülőtér-Fűvész-
kert), valamint a tevékenységeket segítő tárgyi eszközöket és admi-
nisztrációhoz szükséges irodaszert vásárolhattunk.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2021. január 1.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2021. június 30.
A projekt hivatalos támogatója: Nemzeti Tehetség Program és Minisz-

terelnökség, Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter.
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Központ 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. 

Tel.: 77/401-160
E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com

Sajtóközlemény

mailto:gyermeklanc.ovoda@gmail.com
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A Máltaisoktól mindig jó dolgokat kapunk, ők mindig segítenek! –mond-
ta ezt egy kisfiú mellettem.

Június 8-án hatalmas öröm érte egyik tanítványunkat. Egy névtelen 
adakozó kerékpárt ajánlott fel, amit a Máltai Szeretetszolgálat Jánoshal-
mi Csoportjának képviselői, és Kiss Györgyné, a Máltaisok vezetője adott 
át az iskola közössége előtt. Nagy volt a meglepetés és az öröm, mint 
ahogy ezt a mellékelt levélrészlet is tanúsítja:

„Kedves Máltaisok! Nagyon szépen köszönöm a biciklit! Az egész csa-
lád meglepődött. Anya nem akarta elhinni, hogy én kaptam! Mindannyi-
an örülünk neki, a tesóim állandóan piszkálják, és azt kérdezgetik, hogy 
miért éppen te…? Én tényleg nagyon-nagyon köszönöm! Kérem, adják 
át köszönetemet a jószívű adakozónak! A Hunyadi Iskola 7. a osztályos 
tanulója”

Köszönet és hála…

A múlt évben a járványhelyzet miatt vezettük be, de erre az évre már 
hagyománnyá vált, hogy a ballagó nyolcadikosainkat szüleik ballagtatják. 
Azok, akik annak idején megszeppent kis elsősként kísérték először gyer-
meküket hozzánk. Három osztálytól búcsúztunk. Sok tehetséges diákunk 
közül a legtehetségesebbek Hunyadi-plakettben részesültek:

Zámbó Luca, a 8.a osztály tanulója, kitűnő tanulmányi eredményéért, 

valamint B1-es és a DSD1 szóbeli német nyelvvizsga eredményes meg-
szerzéséért Hunyadi-plakettet vehet át igazgató úrtól. Luca az Invokáció 
Alapítvány pénzjutalmában is részesült, mivel 8 éven át kitűnő tanuló volt.

Penczinger Adrián 8. a osztályos tanuló kimagasló tanulmányi ered-
ményéért és a DSD1 szóbeli német nyelvvizsga eredményes megszer-
zéséért.

Ballagás
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Nagy Alex 8. a osztályos tanuló a B1-es DSD1 szóbeli német nyelv-
vizsga eredményes megszerzéséért.

Dudás Tamás 8. a osztályos tanuló jeles tanulmányi eredményéért és 
a B1-es DSD1 szóbeli német nyelvvizsga eredményes megszerzéséért.

Miskolczi Szonja 8. a osztályos tanuló kimagasló tanulmányi eredmé-
nyéért és a B1-es DSD1 szóbeli német nyelvvizsga eredményes meg-
szerzéséért.

Tóth Márton 8. a osztályos tanuló a B1-es DSD1 szóbeli német nyelv-
vizsga eredményes megszerzéséért.

Török Szelina Tea 8. a osztályos tanuló jeles tanulmányi eredményé-
ért és a B1-es DSD1 szóbeli német nyelvvizsga eredményes megszer-
zéséért.

Dervaderics Petra 8. a osztályos tanuló a B1-es DSD1 szóbeli német 
nyelvvizsga eredményes megszerzéséért.

Miskolczi Regina 8. a osztályos tanuló jeles tanulmányi eredményé-
ért és a B1-es DSD1 szóbeli német nyelvvizsga eredményes megszer-
zéséért.

Somogyi Kata Flóra 8. a osztályos tanuló jeles tanulmányi eredményé-
ért, közösségi munkájáért és a a B1-es DSD1 szóbeli német nyelvvizsga 

eredményes megszerzéséért.
Kovács Kamilla 8. b osztályos tanuló aktív közösségi munkájáért és a 

városi és iskolai kulturális eseményeken való részvételéért.

Balázs Ditta Dorka 8. c osztályos tanuló jeles tanulmányi eredményé-
ért és  az osztályközösségben vállalt aktív tevékenységéért. 

Peszmeg Axel 8. c osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyéért és tanulótársainak nyújtott önzetlen, segítő, támogató tevékeny-
ségéért.

Igazgató úr Márai Sándor útravaló gondolataival búcsúzott a balla-
góktól.

„Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzad-
va, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dol-
goznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, 
gyűjtik a boldogság kellékeit - a hangya szorgalmával és a tigris ragado-
zó mohóságával. S mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég meg-
szerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni, közben. S 
erről megfeledkeztek.”

Az idei DÖK-nap már indulásakor is izgalmakat ígért. Megérkeztek az 
Árpád Népe Jankovác Motoros Klub motorosai csillogó-villogó vasparipáikon, és 
kezdetét vette a gyereknap.

Sorra érkeztek a program további részvevői is. Újra eljöttek hozzánk, hogy 
megismerkedhessünk fontos hivatásukkal, a Jánoshalma Város Önkor-
mányzati Tűzoltó Parancsnokság tűzoltói és Jánoshalma Rendőrőrs 
járőrautóján városunk rendőrei.

A Zsebszínpad FERGEREGES előadást tartott a Díszteremben.
A Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és növendékei-

nek hangszeres bemutatója nagy sikert aratott az udvaron.
Erre a napra hatalmas játszótérré vált az iskola udvara. Óriás játéktáb-

lákon malmozhattak, amőbázhattak, tekézhettek a gyerekek. Hatalmas 
felületen rajzolhattak. A szakiskolának köszönhetően még a lábbal haj-
tós kistraktor vezetésének tudományát is gyakorolhatták a legbátrabbak. 
A nap zárásaként kötélhúzásban mérték össze erejüket az osztályok.

Köszönöm mindenkinek a részvételt!
Köszönet jár a 6.c osztályosoknak, hogy a játékos állomások házigazdáiként 

irányították a jókedvű Hunyadisokat.

GYEREKNAP A HUNYADIBAN
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A Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola június első hetében szer-
vezte a területi online matematika csapatversenyt. Iskolánkat 5 csapat 
képviselte 5-6. évfolyamon, illetve 7-8. évfolyamon. Érdekes logikai fel-
adatokat kellett megoldani. 

Büszkék vagyunk az 5-6. évfolyamon első helyezést elért csapatra: 
Fischer Linda, Miklós Emese, Szakály Máté.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Sajnos idén a járványügyi szabályok nem tették lehetővé Apródsuli 
programsorozatunkat, amely foglalkozások segítik az óvoda-iskola közöt-
ti átmenetet. 

Június 14-én végre a hagyományos Sulizsúr programunkon találkoz-

hattunk a gyerekekkel, ők velünk, és megismerhették iskolánkat, ezzel a 
programmal is megkönnyítve az átmenetet. 

Nagyon várunk Titeket gyerekek szeptemberben! 

Pintér Attila Matematika Emlékverseny

Sulizsúr

Köszönet a 8.a osztály szakköröseinek, akik nagyüzemi mennyiségben készí-
tettek színes szélforgókat a kicsiknek! 

Szuper nap volt!!!

A képek erről árulkodnak!
 Mert együtt lenni jó!

Baka Orsolya DÖK elnök



17. 2021. július

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPESzent Anna Iskola hírei 
Országos siker

2020 októberében hirdette meg az Országos Vers- és Prózaíró, Fotó- és Dia-
poráma versenyt a Pestszentlőrinc- Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma. A 
verseny szervezője dr. Grünwald Mária igazgatónő volt. Vers és próza témakör-
ben bármilyen műfajú írásokkal lehetett pályázni. A nagy múltú megmérettetés-
re általános és középiskolások nevezhettek be alkotásaikkal, amelyeket külön 
korcsoportban értékeltek. 

Intézményünkből, a jánoshalmi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 
Iskolából két tanuló pályázott. 

Kishonti Lina 5.a osztályos diákunk A három boci című mesével. Színvonalas 
munkájáéért dicséretben részesült. 

Balázs Gábor Rudolf 7.b osztályos tanuló országos 1. helyezést ért el a ver-
sével. 

Az ünnepélyes díjátadó 2021.05.29- én, szombaton volt Budapesten, a 
Rózsa Művelődési Házban. Gábor teljesítményét oklevéllel és ezüstlánccal 
jutalmazta a zsűri.

Felkészítőjük Jacsóné Szabó Erika volt.
Jacsóné Szabó Erika

Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny

Iskolánk 9 diákja, a vírushelyzet miatti kevés felkészülési lehetőség ellenére, 
vállalta a versenyen való részvételt. A többszöri dátummódosítások után május 
12-én oldották meg a feladatokat, mindenki a saját iskolájában. Az eredmények 
júniusban kerültek fel a szervezők honlapjára, melyek alapján kiemelkedően 
szerepeltek: Gulyás András, Faddi Ede és Lengyel György. Gratulálunk nekik! 
A többi indulónak is köszönjük a szép teljesítményt, név szerint: Dobai Viktó-
ria, Kollár Viktória, Lajdi Horka Bendegúz, Gyetvai Dorottya, Doszpod Zsófia és 
Lengyel József.

Enesei Péter

Gyereknap a Szent Anna 
Katolikus Óvodában

Május utolsó péntekén gyereknap alkalmából a Molnár János utcai telephely 
szép, nagy, térkövezett udvarát vettük birtokba a gyerekekkel! Zenés tornával 
indítottuk a napot, hiszen a mozgás a gyerekek számára nélkülözhetetlen és 
egyben nagy élmény, hatással van életükre, növekedésükre, a világ és önma-
guk megismerésének elsődleges eszköze. „Semmi mással nem helyettesíthető 
és nem pótolható a testi és lelki fejlődésük során.” 

Miután feltöltődtünk a mozgás örömével, különböző tevékenységekkel pró-
bálhatták ki magukat a gyerekek. A Katica csoportos óvó nénik buborékfújással 
készültek, valamint színes papírokból hajtogathattak a kézügyeskedésre vágyó 
gyermekek. A Halacska csoport óvó nénijei óvodai jelekkel ellátott kavicskereső 
játékkal és aszfaltra rajzolt mozgásos feladatokkal várták az ovisokat. A Szivár-
vány csoportos óvó néniknél a futball és a pecázás kedvelői vehettek részt.  A 
Méhecske csoportos óvó nénik kézzel készített célbadobós, golyóvezetős, autó 
feltekerős ügyességi játékokkal készültek. A jól megérdemelt jutalom egy szí-
nes szalagos gyermeknapos érem, kavics az óvodai jelekkel és egy lufi volt, 
amit minden gyermek boldogan vett át. Ez idő alatt dajka néniknél fogytak a 
frissítő italok. A szülői közösségünk jóvoltából ötféle fagylalt közül választhat-
tak a gyerekek. 

Délben a jól megérdemelt pizza és alma ivólé elfogyasztása után mély álom-
ba merültek a gyerekek kipihenve a nap izgalmait.

 „A gyermek csupa szeretet, melengeti lelkedet. Meglehet, hogy palotád 
nincs, de tiéd a legnagyobb kincs. Ő a jelen, ő a jövő, akár kicsi, akár felnőtt. 
Minden egyes gondolatod lelkedben az édes gyermek: ő benned lakik, szere-
ted.” (Weil-Jákob Márta) 

Szabóné Tettinger Adrienn

Pizza-party recept a’la 
diákönkormányzat

Hozzávalók:
A tésztához: 1 adag szentannás igazgató, 1 adag plébános atya, sok-sok 

szentannás diák, 25 adag szentannás pedagógus, 1 csipetnyi rendszergazda, 6 
db irodai dolgozó, 1 mk-nyi pedagógiai aszisztens, néhány konyhai dolgozó, 16 
ml DÖK képviselő, 1 dl DÖK segítő pedagógus

A tetejére: 3 ek jófejség, 30 dkg vidámság, 15 dkg tolerancia, 20 dkg együtt-
működő készség, 50 dkg szeretet

Elkészítés: 
-Vegyünk egy szép (gyermek)napos pénteket, például május 28-át, és a piz-

zaebéd után hirdessük ki a pizzakirály-pizzakirálynő szavazás eredményét! 
(Gratulálunk Komáromi Alex és Dám Réka uralkodói párnak!)

-Hallgassuk meg a 8. évfolyam szívküldi búcsúműsorát, majd az előmelegí-
tett udvaron az alsó és a felső tagozatot szétválasztva keverjünk egy fergeteges 
Jerusalema-örömtáncot drónostól-pólóstól!

-Amíg hűlnek a táncosok, a teremajtókra helyezzük ki a a pizza-fantáziane-
veket, amely mögött készítsük el az élet pizzáját! Egy feltétel a feltéttel és altét-
tel kapcsolatban: klasszikus ehető pizza nem lehet!

-Fűszerezzük a királyi pár életét: az eddigiekhez daráljuk hozzá és forgassuk 
bele hódolatként az átírt verseket, dalokat, táncjeleneteket, kreatív ajándékokat.

- Közben füleljünk a délutáni szívküldi üzenetekre is, amelyek a sulirádió 
hangszóróiból szóródnak!
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- Ne hagyjunk ki egy jó kis parti társast sem: bontsunk fel osztályonként egy 

doboznyi Cica, pizza, taco, gida, sajt játékot, és ízlés szerint adagoljuk a jóked-
vet és a nevetést.

- A nagyobb adag feltét érdekében tegyünk hozzá egy óriás, golyóvezető sajt-
táblát is.

- Végül a két csapatot válasszuk szét, és játsszuk le a tanár-diák focimeccset!
- A felhevült focistákat és kedélyeket egy éjszakán át hagyjuk hűlni, és szá-

moljuk ki az osztályok által gyűjtött pontokat!
- Másnap az egész tetejét szórjuk meg eredményekkel és jutalmakkal, majd 

tálaljuk!
A nap pizza-utalvány nyertesei: a 4., az 5. b és az 1. a osztályok lettek. Gra-

tulálunk!
Köszönet a közös élményért minden résztvevőnek! Ezt jól kisütöttük! 

DÖK

Házibajnokságok a 
Szent Annában

A járvány fenyegetései ellenére sem állt meg az élet a „Szent Annában”. Hagyo-
mányosan minden év áprilisában és májusában rendezzük meg iskolánkban az asz-
talitenisz és a foci házibajnokságot. Így történt az idén is. Először a pingpongosok 
mérték össze tudásukat egymással. Majd amikor az időjárás is engedte, elkezdődött 
a foci is az iskola futball pályáján. Az alsó és a felső tagozatok külön körmérkőzések-
kel küzdöttek meg egymással. Ilyenkor hetekig focilázban ég a suli: a focisták takti-
kákat szőnek, edzenek, készülnek a nagy meccsekre, az osztálytársak pedig a pálya 
széléről lelkes szurkolással buzdítják őket a gólszerzésre. Végül a legtöbb meccset 
megnyerő osztályok vándorserlegeket kapnak, és megküzdhetnek a tanárok híres 
csapatával is. A végeredmények a következők lettek:

Asztalitenisz:
I. korcsoport, lány: 1. Varga Beáta, 2. Tóth Anett, 3. Soós-Ékes Zeline
I korcsoport, fiú: 1. Ruskó Ádám, 2. Papp Gergő, 3  Kozma Bence György
!!.  korcsoport, lány: 1. Lengyel Anikó, 2. Rózsa Bianka, 3. Dám Sára
!!. korcsoport, fiú: 1. Németh Dániel,  2. Doszpod Ádám, 3. Varga Árpád
Felső tagozat, lány: 1. Évinger Boglárka, 2. Évinger Fruzsina, 3. Doszpod Zsófia
Felső tagozat, fiú: 1. Forgács Albert, 2. Kovács Levente, 3. Csámpai Norbert

Futball:
Alsó tagozat: első a 3.a. , második a 4. osztály és  harmadik a 3.b
Felső tagozat: első a 7.a, második a 8.b és harmadik a 8.a

Gratulálunk a sportos tanulóinknak az eredményeikért!
Komáromi Róbert

Óvodai búcsúzó a Szent 
Anna Katolikus Óvodában

Óvodai búcsúzónkra június 11-én került sor a Molnár János utcai telephe-
lyünk udvarán. Szeretettel köszönthettük intézményünk vezetőjét, Kaszás 
Esztert, Főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános urat, a kedves vendégeket, 
szülőket és hozzátartozóikat, végül, de nem utolsó sorban az óvodától búcsú-
zó, iskolába készülő 26 gyermeket. 
Ünnepségünk kezdetén Sándor atya megáldotta a tarisznyákat, melyet a 

hosszú útra visznek magukkal a gyerekek és útravalóul pár gondolatot szólt 
gyermekeinkhez. Közös imádságos ének és ima elmondása után óvodása-
ink búcsúzó műsora következett. Piros-fehér pöttyös kis egyenruháikban rop-
ták a páros táncot, hol tapsoltak, hol kifordultak a zene ütemére. Továbbá kör-
játékaikkal, verseikkel hatották meg a szülőket, vendégeket. Végül kosárba 
helyezték az óvodai játékukat, egy-egy szál virággal fejezték ki hálájukat óvo-
dánk dolgozóinak, pedagógusainak. Az óvó nénik átadták a tarisznyákat és 
jöhetett a jól megérdemelt meglepetés a ballagói torta és a pogácsa. 
Köszönjük a Városgazda Kft. vezetőjének, Juhász Zsoltnak, hogy idén is biz-

tosította ünnepségünkre a nagy sátrat.
Hálás szívvel megköszönjük a kedves szülőknek, hogy három, ill. négy évvel 
ezelőtt bizalmukba fogadták óvodánkat és ránk bízták legféltettebb kin-
csüket, a gyermeküket.

Ballagóinknak kívánunk sok sikert, boldog iskolai éveket!
Szabóné Tettinger Adrienn

Ballagás
Iskolánkban a ballagási ünnepség 2021.06.13-án ismét rendhagyó módon történt. 

Ballagóinkat a járvány miatt sajnos csak a 7.-es tanulók búcsúztathatták az iskola 
falai között, majd ezt követően a templomba a pedagógusok sorfala közt vonultak be. 

Az intézmény többi dolgozójától és diáktársaiktól korábban szívküldivel búcsúz-
tak el, így ezen a délelőttön családjuk és barátaik körében tudtunk tőlük elköszönni.

A búcsúzás hálaadó szentmisével kezdődött, amelynek minden imája és dala 
értük szólt. Ezt követte a ballagási ünnepség, amelyet megtisztelt jelenlétével Kerpits 
Miklós EKIF elnök úr is, akinek útravaló szavait Kaszás Eszter igazgatónő tolmácsol-
ta, miszerint ballagóink továbbra is Isten vándorai, akiknek folytatni kell a megkezdett 
útjukat nem tévesztve szem elől, hogy Isten mindig velünk van és szeret bennünket.

A nyolcadikosoktól osztályfőnökeik: Majkuth Nikolett és Vikor Ágnes búcsúztak el.
A végzősök megható, olykor vicces gondolatait Évinger Boglárka és Kerekes Diá-

na közvetítette.
Igazgatónőnk felidézte a kezdeteket, hogy mekkora öröm volt számunkra, amikor 

a szülők iskolánkra bízták gyermekeik nevelését, testi-, szellemi-, lelki fejlődésének 
elősegítését. A katolikus nevelés adott egy kis pluszt a szívekbe és a tarisznyákba: 
ez pedig az a tudat, hogy a Jóisten mindig segítség és támasz, benne mindig bíz-
hatunk. Életük egy korszaka lezárult ugyan, de biztos háttérrel egyedül is megvív-
ják majd a csatáikat. 

Az ünnepség ezt követően a kiemelkedő eredmények jutalmazásával folytatódott.
A Szent Anna érem különböző fokozatait kapták: Komáromi Alex, Pekár Dominik, 

Évinger Fruzsina, Fenyvesi Valencia, Komáromi Gergely és Magyar Regina.
 Az a felső tagozatos tanuló, aki az érem valamennyi fokozatát elnyerte és nyol-

cadik osztályban is megszerezte a továbblépéshez szükséges dicséreteket, kiemelt 
elismerésben részesül: neve felkerül a „Büszkeségeink” falra. 2021-ben Évinger 
Boglárka neve került a táblára.

Kiss Györgyné alapító igazgatónő, főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános és 
Kaszás Eszter igazgatónő a legnagyobb kitüntetéseket adták át.

A jók között is a legjobbak PRO MERITIS díjban részesültek: 
Farkas Fanni nyolc éven át 

kitűnő tanulmányi eredményt ért 
el. Decemberben sikeres junior 
nyelvvizsgát tett, majd júniusban 
középfokú nyelvvizsgát tett. Jel-
eskedett a sport területén, példa-
mutató magatartásával és min-
dig tettre készen munkálkodva az 
iskola- és az osztályközösségért 
érdemelte ki a díjat.

Évinger Fruzsina kitűnő tanul-
mányi eredménye, magatartása 
példamutató a többi diák számá-
ra. Aktív tagja közösségünknek. 
Rendszeresen járt szentmisére 
és vállalt szolgálatot a zenekarral. 
Iskolai és iskolán kívüli rendezvé-

nyeinken rendszeres szereplőként jeleskedett.
A tantestület döntésének értelmében a 2020/2021-es tanévben a PRO SCHO-

LA díjat a Szent Anna Intézményért végzett áldozatos munkájáért Bányai Elemérné 
Mandi néni kapta. Mandi néninek jelenleg hatodik unokája jár a Szent Anna Iskolá-
ba. 2014-ben vállalta alapítványunk átszervezését, megújítását. Magas szintű szak-
tudásával, tapasztalatával és minden igyekezetével azon volt, hogy alapítványunk 
minél több segítséget tudjon nyújtani intézményünknek és tanulóinknak. Önzetle-
nül és energiát nem sajnálva azóta is kézben tartja a pénzügyeket és készíti minden 
évben a beszámolóinkat, vezeti hónapról hónapra a könyvelést. Szívén viseli óvo-
dánk és iskolánk diákjainak sorsát. Szinte mindenkit személyesen ismer, mindig tud-
ja mikor kinek van szüksége segítségre.

Neki köszönhetjük szépen megújult ebédlőnket, ami mára már közösségi tér-
ként is szolgál, a kézműves termünket, melyben szebbnél szebb tűzzománc művek 
készülnek és az udvari fitness sarkot, melyet kicsik és nagyok egyaránt használhat-
nak. Hálásak vagyunk neki a sok imáért, amit az iskola alapítása óta értünk elmon-
dott. Köszönjük, hogy ennyi éven át szívén viselte az iskola és az óvoda helyzetét 
és támogatta munkánkat!

 Gratulálunk a díjazottaknak!
Minden végzősünknek sikeres, boldog életet kívánunk, a Jóisten áldása kísér-

je útjukat!
Szűcs-Ádám Éva
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Jánoshalma Városi Önkormányzat
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Jánoshalma 
Általános Szervezési és Humán Osztály

anyakönyvvezető, 
hagyatéki ügyintéző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a jogszabályban meghatározott anyakönyvvezetői feladatokat, 
így többek között anyakönyvezi az anyakönyvi eseményeket, ellátja az 
anyakönyvi ügyintézés hatósági és egyes szolgáltatási feladatait; köz-
reműködik a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok léte-
sítésénél; intézi az állampolgársági eskü, valamint a névváltozási kérel-
mekkel kapcsolatos ügyeket. Hagyatéki ügyek intézése. Lakcímnyilván-
tartással kapcsolatos feladatok ellátása. Talált tárgyakkal kapcsolatos 
feladatok ellátása. Visual Regiszter rendszer kezelése. Központi címre-
giszter kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgá-
lati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , vala-
mint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezé-
sei. az irányadók.

Pályázati feltételek:
 ● Magyar állampolgárság,
 ● Cselekvőképesség,
 ● Büntetlen előélet,
 ● Középiskola/gimnázium,
 ● Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 ● Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 ● anyakönyvvezetői szakvizsga

 ● Anyakönyvvezetői munkakörben eltöltött 1-3 év szakmai gya-
korlat

 ● 6 hónap próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 ● Anyakönyvvezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 ●  a végzettséget igazoló okiratok másolata
 ● 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megha-
tározott formátumban benyújtott szakmai önéletrajz

 ● 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 ● A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul

 ● A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 
pályázatok elbírálásában résztvevő személyek a pályázatu-
kat megismerhessék

 ● A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vál-
lalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2021. július 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Anikó 
nyújt, a 30/6395331 -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/5615-1/2021 , valamint a munkakör meg-
nevezését: anyakönyvvezető, hagyatéki ügyintéző.

 ● Elektronikus úton Juhász Anikó részére a juhasz.aniko@
janoshalma.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat 
elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, a kineve-
zés és a munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Jánoshalmi Hunyadi Népe - 2021. július 2.
 Jánoshalma Város Honlapja www.janoshalma.hu - 2021. június 14.

Álláshirdetés

mailto:juhasz.aniko@janoshalma.hu
mailto:juhasz.aniko@janoshalma.hu
http://www.janoshalma.hu
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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!

Taskovics Károly élt:  90 évet
Rabb Ferencné  
sz.: Kőszegi Erzsébet Matild  élt: 64 évet
Csesznegi Sándor József  
                                          élt: 85 évet
id. Katona János élt: 90 évet

Csámpai József Albertné  
sz.: Mezei Andrea  élt: 44 évet
Gusztonyi Istvánné  
sz.: Berkó Margit élt: 73 évet
Pusenszki Istvánné 
 sz.: Mészáros Mária élt: 71 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2021. június hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Stílus Üzlet

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

JÚLIUSI AKCIÓJA
Napernyő (1,8 m): 1750.-
Mágneses szúnyoghálós ajtófüggöny (100*210 cm): 
                                                                  1100.-
Beleülős úszógumi:  650.-
Tigris tapasz:  75.-/csomag

További akcióink üzletünkben!

Termékei  
teljes 

választékban 
Helybeni vásárlás akciós áron 

minden termékre 
Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 

, pénteken 07:00- 12:00
Jánoshalma, Borpince u. 2.

Motor és kerékpár alkatrész, kötőelem 
és festék szaküzlet 5-10-20%-os akciót 

hirdet július hónapra.

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj terményben  
(árpa,búza) történő kifizetése 

2021.07.26-tól (hétfő) 2021.08.06-ig (péntek) történik.
Hétfő – péntek: 800–1200   és  1300–1600  

              Szombat : 800–1200  között lesz termény kiadás.
A kiadás helye:  Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Vándortábor a Gyerekesély 
Pályázat szervezésében

A Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Kistérségi Egész-
ségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása révén a nyáron is 
folytatódnak programjaink az EFOP 1.4.2-16.2016.00020 azonosítószá-
mú „Együtt könnyebb” prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a 
gyermekszegénység ellen projekt keretein belül.
Augusztus első hetében (2021.08.02 – 2021.08.08.) a program kereté-
ben hét napos vándortábor kerül megszervezésre a természetjárást ked-
velő fiatalok számára. A Gyerekesély pályázat munkatársai az uniós for-
rásból támogatott tevékenységet a járás településeiről 50 diák részvéte-
lével és önkéntesek bevonásával valósítja meg 5 pedagógus vezetésé-
vel. A tábor fő koncepciója a gyerekek egészség-illetve környezettudatos 
szemléletének és magatartásának megerősítése. A témával kapcsola-
tos ismeretek játékos átadására tematikus programok, illetve túrák alkal-
mával kerül sor. A települések közötti vándorlások közben a táborveze-
tők ismertetik a gyerekekkel a járás természeti és területi értékeit, gyűjt-
hetnek mezei virágokat, bogarakat-rovarokat nézhetnek meg, ezzel is 
bővítve ismereteiket. A hét nap során a csapat megismerkedhet hagyo-
mányőrző játékokkal és szélesíthetik ismereteiket a környezetvédelem-
mel kapcsolatban is. A résztvevők sátorokban lesznek elszállásolva a 
vándorlás során, Kéleshalmán, Jánoshalmán és Mélykúton, ahol a közös 
vacsorák és programok teszik felejthetetlenné a táborozás élményét. 
A táborozás során a résztvevők számára teljes ellátást (élménygaz-
dag napi programok, utazás a program első és utolsó napján, szállás – 
sátor, hálózsák, napi ötszöri étkezés) biz-
tosítottunk.
A programok az EFOP-1.4.2-
16-2016-00020 azonosító-
számú „Együtt Köny-
nyebb” komplex pre-
venciós és társadalmi 
felzárkóztató prog-
ram a gyermeksze-
génység ellen pro-
jekt keretein belül 
valósulnak meg.

Népies neve:  himpér (a német Himbeere szó-
ból), boldogasszony csipkéje. Termései éretten 
általában élénk enyhén lilás piros színűek, de 
vannak fehér, sárga, sötétlilás, sőt fekete színű-
re érő változatai is

A málna nem csak finom, de kalória- és zsír-
tartalma is alacsony. Energiatartalma (100 g-ban) 

34 kcal, 0,9 g fehérje, mindössze 0-3-0,5 g zsír, 11-12 g szénhidrát van 
benne. 100 g málnában 25 mg C-vitamin rejtőzik, de van benne sok B1-, 
B2-vitamin és A-provitamin is. Gazdag színanyagokban, sok antioxi-
dánst, flavonoidot tartalmaz, valamint gyümölcssavakat, cserzőanyago-
kat, pektint. Rosttartalma 100 g-ban 6,5 g (ez a napi ajánlott rostbevitel 
20%-a) víztartalma 80-85 g.

Értékes tápanyag a benne lévő gyümölcscukor. Az ásványok és 
nyomelemek közül kiemelendő 25-40 mg-os kalcium-, 170 mg kálium-, 
30 mg magnézium- és 0,6-1 mg-os vastartalma. Ezekből az elemekből a 

másfél maréknyi málna napi szükségletünk mintegy 10 százalékát fedezi.
Lehetőleg frissen és nyersen fogyasszuk, így érvényesül leginkább 

vitaminjainak jótékony hatása, de szörpnek, lekvárnak is jó , fagyaszt-
va is elrakható.

Csökkenti a magas vérnyomást, segít a menstruációs zavarokon. 
Levét lázcsillapítónak, izzasztó hatású italnak is lehet használni. A nyá-
ri meghűlés legkellemesebb gyógyszere a szobahőmérsékletű málna-
szörp, nem csak gyerekeknek!

A cserje levelét gyűjtik gyógyászati célokra. Levele júniustól augusztu-
sig szedve és szárítva értékes gyógynövény-alapanyag. Teája vagy főze-
te ér- és pórusösszehúzó, valamint enyhén antibakteriális hatású. Teája 
cukorbajra, húgyúti betegségekre, meghűléses panaszokra, lázcsillapí-
tásra, izzasztásra éppúgy alkalmas, mint a friss gyümölcs. Cser anyagai 
hasmenéskor segítenek, antibakteriális, összehúzó hatása a szájnyálka-
hártya gyulladásainál gargalizáló oldatként érvényesül előnyösen.

 Faragóné Hován Éva Dietetikus

A málna jótékony hatásaA dietetikus tanácsai

Európai Szociális

Alap

EFOP 1.4.2-16-2016-00020

Gyermekek számára szervezett 

BENTLAKÁSOS TÁBOR! 
2021.08.02. – 2021.08.08.

Szeretsz túrázni, szeretnél más település gyermekeivel megismerkedni, 
érdekel a környezetvédelem, hagyományőrzés, akkor itt a helyed!

Egy hetes vándortáborba hívunk, ami teljesen ingyenes!
Gyalogtúra keretében érinteni fogjuk a járás településeit: 

Jánoshalma, Mélykút, Kéleshalom.

Jelentkezés és további információ: 
Jánoshalma: Mester Anasztázia: gyepiroda.anasztazia@gmail.com 
vagy Kóczó Ildikó, Varga Ferenc, Vargáné Almási Emma
Mélykút: Fuszkóné Gáspár Judit
Kéleshalom: Horváth Mónika
Rém, Borota: Kovácsné Sürüs Anita

Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.: 77/501-001 
e-mail: titkarsag@janoshalma.hu
web: janoshalma.hu

Zámbó Balázs közterület-felügyelő 
Panaszaikat és észrevételeiket  

az alábbi elérhetőségeken várja:
zambobalazs@janoshalma.hu

+36-30/565-3758

Eladó lakóház Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 25. sz. alatt.
112 m2-es, alápincézett(30 

m2), tetőtéri beépítésre 
alkalmas épület.

Ár: 12.000.000 Ft.
Érdeklődni: 30/588-7237

mailto:zambobalazs@janoshalma.hu
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2021. június 5-én, szombaton rendezte meg 
a Jánoshalmi Horgász Egyesület a szokásos 
horgászversenyét a Fürdő utcában található 
Strand-tónál. 20 lelkes pecás vette üldözőbe 
a halakat reggel 7 órakor. A négy órás verseny 
alatt sajnos a pikkelyesek nem igazán kíván-
ták meg a horgokon felkínált jobbnál jobb csali-
kat. A szerencsésebb horgászok azért összea-
kadtak pár méretes egyeddel, így a versenybi-
zottságnak volt mit mérlegelniük. A lemért halak 

természetesen visszanyerték a szabadságu-
kat. A befejezést és az összesítést követően az 
alábbi végeredmények születtek:

1. hely: Viszmeg Imre 3,2 kg
2. hely: Bozóki Barnabás 2,58 kg
3. hely: Hepp Pétert 1,08 kg
Az induló hölgyek közül a legügyesebb 

különdíjban részesült. Ezt a díjat Németh Nán-
dorné, Vera néni kapta meg. Az eredmény-
hirdetés után Szarvas Tamás felajánlásának 

köszönhetően az általa elkészített birka pörkölt 
elfogyasztásával zárult a viadal. Gratulálunk a 
nyertes horgászoknak!

Komáromi Róbert

Nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg a Nyitott Égbolt elnevezé-
sű kispályás női labdarúgótornát, 
melyet 18 év alatti lányok számá-
ra szerveztek meg, Kiskunhalason. 
A kupáért az Arany Bácska mellett 
az Üllés, a Bácsalmás, a Tekó, vala-
mint a Kiskunhalasi FC-nek két csa-
pata lépett harcba!

Az Arany Bácska Egyesület nagy 
örömmel fogadta el a meghívást 
és a lányok a sikeres bajnoki éva-
dot követően, már izgatottan vár-
ták az újabb megmérettetést. Sze-
rencsés helyzetben vagyunk, mivel 
nagyon fiatal az együttesünk, így 
néhány lány kivételével szinte az 
egész csapat tudott utazni a kupá-
ra, hiszen 12 lányunk van, aki még nem töltötte be a 18. életévét. 
Mivel a Bácsalmás kivételével, a többi csapattal nem találkoztunk 
a bajnokságban, így nem is lehetett megtippelni az erőviszonyokat. 
A mérkőzések három füves pályán zajlottak, ami azt is jelentette, 
hogy folyamatosan játszottak a csapatok, minimális pihenőidővel.  
Az első mérkőzést a Tekó csapatával kezdtük, ahol magabiz-
tos 2:0-s győzelmet arattunk. A Tekó legjobbja a kapusuk volt, 
aki nagyszerű védéseinek köszönhetően csökkenteni tudta a két 
csapat közötti különbséget. A következő ellenfél a Kiskunhala-
si FC „kék” csapata volt, amit egy könnyed meccsen 6:0 arány-
ban győztünk le. Ezután következett a Bácsalmás. A két csapat 
közötti rivalizálás rányomta a bélyegét a meccsre. Lányaink idege-
sen, pontatlanul játszottak. A helyzetkihasználásba sok hiba csú-
szott. Az ellenfél csak védekezett és a kapunkra teljesen veszély-
telen volt. A meccset végül 2:0 arányban nyertük meg. A soron 
következő ellenfél az Üllés csapata volt, akit 4:0 arányban sike-
rült legyőznünk. Így az utolsó mérkőzéstől függetlenül már tud-
tuk, hogy megnyertük a kupát. 14 rúgott gólunk mellett sokat-

mondó adat, hogy Rada Gréta kapusunk hálója érintetlen maradt 
a lejátszott 4 meccsen. Az utolsó meccsen a Kiskunhalasi FC „sár-
ga” csapatát fogadtuk. Egy teljesen felforgatott csapattal léptünk 
pályára és a kupagyőzelem tudatában kicsit könnyelműen játszva 
kikaptunk 1:0 arányban. Ezen a meccsen a kapufa is ellenünk volt, 
hisz több alkalommal segítette ki ellenfelünket. Azonban ez nem 
mentesíti csapatunkat az alól, hogy minden mérkőzés 100 %-os 
koncentrációt igényel és egy meccset sem lehet félvállról venni.   
A kupát végül magabiztos játékkal az Arany Bácska 
nyerte, impozáns 14:1-es gólkülönbséggel. A torna válogatott-
jába Faragó Fanni került, aki 4 góllal vette ki részét a kupagyőze-
lemből, de az egész csapat egy óriási gratulációt érdemel! 

Ezzel a kupával még nem záródott le a szezon a számunkra. júni-
us 12-én részt veszünk Balatonlellén egy 20 csapatos női labda-
rúgó tornán. Utána következik a nyári szünet, majd július végén 
a megszokott balatoni edzőtáborral megkezdjük a felkészülést a 
következő évadra.

Kiskunhalason nyert kupát az Arany Bácska

HORGÁSZ VERSENY A STRAND-TÓNÁL
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Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj terményben  
(árpa,búza) történő kifizetése 

2021.07.26-tól (hétfő) 2021.08.06-ig (péntek) történik.
Hétfő – péntek: 800–1200   és  1300–1600  

              Szombat : 800–1200  között lesz termény kiadás.
A kiadás helye:  Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely

Tisztelt jánoshalmi olvasó, kedves szurkolóink!
Egyesületünk életében rendkívül fontos események zajlottak júniusban.  

Bár U-19 es csapatunk befejezte a  tavaszi  szezont,  felnőtt csapatunkra 
még nagy feladat várt. Nagyon nehéz, akadályokkal teli tavasz után sike-
rült végre megnyerni a megyei I. osztályú bajnokságot.  Értelemszerűen 
felmerült a kérdés: Hogyan tovább?

Maradjunk továbbra is a megyei osztályban és meghatározó élcsapat-
ként sok-sok győzelemmel örvendeztessük szurkolóinkat.Vagy legyünk 
bátrak és kockáztassuk meg a feljutást- vállalva annak minden ódiumát? 
Hát persze, hogy többször átbeszéltük, megvitattuk ,hiszen a döntésünk-
nek kihatásai lesznek a közeljövőre mindenképp. Végül-látva a csapat 
elszántságát- , menedzserünk eltökéltségét az osztályozó megvívása mel-
lett döntöttünk. Ugye emlékszünk még a közelmúltra: a félegyháza három 
alkalommal is megnyerte a bajnokságot, ám a feljutáshoz szükséges osz-
tályozó mérkőzést nem vállalta. A Jánoshalmi FC  más utat választott : 
mérettessük meg magunkat bátran,s ha sikerül ismét a Nemzeti Bajnok-
ság résztvevői leszünk.

A feljutásra esélyes megyei bajnokok közötti sorsolás a számunkra tel-
jesen ismeretlen somogyi bajnokot ( tavaj még NB 3-sa) a Balatonlellét 
sodorta utunkba.

Az első mérkőzésre idegenben került sor. Csapatunk taktikája a meg-
lepetésre épült. Mivel játékosaink erőállapota jó volt   a letámadás és 
magas presszing volt a taktika. A találkozó nagy részében a JFC domi-
nált, de vigyázni kellett az ellenfél kontra támadásaira is. Mezőnyfölé-
nyünk negyedórával a mérkőzés vége előtt  végre gólt eredményezett. A 
kapu elé ívelt labdára  Milos csapott rá,s mielőtt a védők bármit tehettek 
volna a hálóba lőtt.   0:1. Nagy volt az öröm a vezetők, szurkolók és a csa-
pat körében egyaránt.  Egy hét múlva  következett a visszavágó János-
halmán. Annak ellenére, hogy szombati nap volt, jelentős számú közön-
ség előtt játszottak a csapatok. Várható volt ellenfelünk intenzív témadójá-

téka , csapatunk viszont a gyors kontratámadásokra épített. Az első játék-
részben kiegyenlített erőviszonyok voltak . A Lelle láthatóan nagyon tartott 
Harnos Zoli képességeitől,így hát szorosan próbálták őrizni. Helyzeteink 
így is voltak ,ám az eredmény 0:0 maradt. Fordulás után mintegy tíz per-
cet követően csapatunk játékosain látszódott az egész szezon túlterhelé-
se miatti fáradtság. ísokat volt a Balatonlellénél a labda. Egy szabadrúgá-
sunkat követően eldőlt a mérkőzés: Cvetkovic ívelte előre a labdát Harnos 
a jobbösszekötő helyén felugorva megcsúsztatta  Ezt időben felismerve 
Milos azonnal ott termett és a védőket megelőzve laposan a kapuba lőtt.  
A vendégcsapat még próbálkozott ,de védekezésünk mindig eredményes 
volt  A hármas sípszót követően játékosaink örömtáncban ugráltak. Nagy 
volt a boldogság játéktéren és nézőtéren egyaránt. Sikerült hát ! 

Ugyan  a megyei sajtónak nyilatkozó balatonlellei edző elfelejtett gratu-
lálni a győztesnek (mert azért így illik annál is inkább mivel mindkét mecs-
cset a Jánoshalma nyerte) ez nem számít!  Ami viszont igen, hogy  fel-
sőbb osztályba léptünk. 

E siker nem a véletlen műve volt. A csapat évek óta együtt van , isme-
rik egymás rezdüléseit is. Ugyanakkor ezek a fiúk győztes típusok-ami 
nagyon fontos!  Ezt az alkalmat is megragadva köszönettel tartozunk 
ezeknek a kiváló játékosoknak. Köszönet Florin Nenad edzőnek, Sarok 
Attila technikai vezetőnek, az egyesület vezetőségének,Renner Tibor 
menedzsernek,  minden segítőnknek , mert mindenki hozzátett e sikerhez 
valamit. Köszönet illeti még Vinze Miklós urat a megyei sport újságíróját is 
korrekt tudósításaiért.  Végezetül:

Ez úton üzenjük a megye labdarúgó szurkolóinak: Ha jó és színvonalas 
meccseket szeretnének élőben látni , augusztustól jöjjenek Jánoshalmára!

E fontos eseményekkel párhuzamosan a megyei kupában is eredmé-
nyesek voltunk . Csapatunk feljutott a főtáblára ismét. tehát-kis szerencsé-
vel- akár NB I-es ellenfél is jöhet Jánoshalmára.  HAJRÁ  JFC!

Horváth Mihály elnök

A Jánoshalmi FC  júniusi tudósítása

ISMÉT VAN JÁNOSHALMÁNAK  NB III-as CSAPATA!

Fotó:baon.hu
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K. R. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 

2021.04.04-én 09:00 óra és 10:30 óra közötti időben 
a háza zárt bejárati ajtaját kifeszítette, majd onnan 
eltulajdonította a kerékpárját 15.000 Ft értékben. 
Rongálással okozott kár 3.000 Ft.

B. I. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2021.05.23-án 09 óra és 16 óra közötti időben a 
háza vaskapuját kifeszítette, és onnan eltulajdonított 
két aggregátort, egy Piaggio  segédmotoros kerék-
párt, egy olajradiátort, két akkumulátort és egy hang-
falat kb. 105.000 forint értékben Rongálással oko-
zott kár 5000 Ft .

K. T. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki  
2021.05.31-én 06 óra 30 perc és 16 óra 30 perc 
közötti időben a háza ajtaját kifeszítette, és onnan 
7 db különböző fajtájú porcelán figurát valamint 1 
db női zöld színű 28-as kerékpárt tulajdonított el 
165.000 Ft értékben, A rongálással okozott becsült 
kár 1000 Ft.

A felsorolt bűncselekmények elkövetésével K.T. 
helyi lakos gyanúsítható megalapozottan, akinek a 
gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vételére, 
majd letartóztatására került sor.  

Eljárás indult H. E. M. jánoshalmi lakos bejelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2021.06.18-
án  05:30 és 18:45 óra közötti időben a Jánoshalma, 
Béke téren található buszmegálló melleti kerékpár 
tárolójából a lezárt állapotú bordó színű, MTB kerék-
párját lakatlevágás módszerével eltulajdonította. A 
bűncselekménnyel okozott kár kb.: 30.000 Ft.

A nyomozás során felderítésre került a lopás elkö-
vetője SZ .Z. bajai lakos személyében, aki a kihallga-
tása során beismerő vallomást tett. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Állampolgárokat, 
hogy változtak a szabálysértési jogszabályok 
2021. május 15-én!

A járművezetés az eltiltás időtartama alatt 
már bűncselekmény!

Az engedély nélküli vezetés pedig elzárással 
is sújtható szabálysértés lett, ami azt jelenti hogy 
az elkövetőt azonnal elő lehet állítani és a gyorsí-
tott eljárás érdekében akár őrizetbe is lehet venni!

A lakosság körében közkedvelt az úgyneve-
zett elektromos kerékpárok használata, azonban a 
hatályos jogszabályok egyértelműen leírják mikor 
tekinthető az kerékpárnak, vagyis mikor nem kell a 
használatához vezető engedély. 

A KRESZ szerint a kerékpár egy olyan, lega-
lább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és 
ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A 
megfelelő műszaki állapota mellett fontos néhány 
kötelező tartozék is, mint például korlátozott látá-
si viszonyok esetében a világító berendezések 
megléte. A járműre elejére fehér vagy sárga, hát-
ra pedig piros színűt kell felszerelni és fontos, hogy 
olyan helyre rögzítsük ahol nincs takarásban. 

A jól láthatósághoz hozzá tartozik még a kere-
kek küllői közötti fényvisszaverő prizma és lakott 
területen kívül a láthatósági mellény. Utóbbi ese-
tében gyakori hiba, hogy elől nincs összekapcsol-
va és szemből szinte alig észrevehető a visele-
te, illetve az is, hogy a viselője menet közben egy 
hátizsákot hord magán és ezzel szinte teljesen 
eltakarja a mellényt, ezért javasolt, hogy azt inkább 
a hátizsákra illetve a ruházatra kívülre vegyék fel. 
Aki mindezeken felül még szeretne tenni a jól lát-
hatósága érdekében az a ruházatát is választhat-
ja úgy, hogy az valamilyen feltűnő pl. neon színű 
legyen és fényvisszaverő csíkokat is tehet a csuk-
lójára és a bokájára. 

Gyerekek esetében védőeszközöket is érdemes 
beszerezni, a bukósisak mellett könyök és térdvé-
dőket is használhatnak, ami még nagyobb bizton-
ságot nyújt.

A segédmotoros kerékpár egy olyan 2 vagy 3 
kerekű jármű, esetleg quad vagy mopedautó lehet 
ami legfeljebb 45 km/h sebességgel képes halad-
ni. Motorja lehet belső égésű vagy elektromos, de 
fontos, hogy maximum 50 cm3 és 4 kW teljesít-
ményű lehet.

Sokan tévesen tesznek különbséget kerékpár és 
segédmotoros kerékpár között.

Kerékpárosnak az tekinthető, aki a jármű segéd-
motorját csak arra használja, hogy a pedál általi 
hajtást segítse és ehhez elengedhetetlen az embe-
ri erő kifejtése. 

Ha kizárólag motor hajtja vagy a jármű telje-
sítménye nagyobb mint 300 W az már segédmo-
toros kerékpárnak minősül. Ebben esetben a 
vezetőnek használnia kell bukósisakot, rendel-
keznie kell vezetői engedéllyel és kötelező fele-
lősségbiztosítással. Alkoholfogyasztás szem-
pontjából ugyan azok a szabályok vonatkoznak 
rá mint a gépi meghajtású járművek vezetőjére, 
vagyis zéró tolerancia van érvényben. 

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
ISSN 2062-4069

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

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

Győri Édes háztartási keksz 200g 99.- Ft/l 495.-/kg 
Belvita Jóreggelt kakaós keksz 79.- Ft/l 1580.-/kg 
Dobozos sör 149.- Ft-tól
Ásványvíz 1.5 l-es 69.- Ft-tól
Étolaj CBA 1l-es 549.- Ft/l
UHT tej 1,5 %-os 159.- Ft/l
Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé: 549,-Ft/db 2196,-Ft / kg
CocoMax Kókusz csemege 65g  99,-Ft/db 1523,-Ft / kg

Mézédes hűtött dinnye kapható!
Óriási árukínálattal és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat

Hetente bővül zöldség-gyümölcs választékunk! 
 Az akció 2021. május 1-től a készlet erejéig érvényes. 

Anya köny vi 
hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:

Június hónapban

Dóra Bettina – Fekete Ádám
Zeke Adrienn Viktória és 

Diósi István Róbert
Kállai Krisztina – Hirth Mihály

Madarász Rita – Kovács János
Rutai Anita – Rada Norbert
Nagy Enikő – Balázs Ádám

Doszkocs Szilvia – Babenyecz Erik

Szvetnik Áron (Anyja neve: Rabb Hajnal-
ka Tímea), Kiss Bence (Anyja neve:: Nagy 
Zsanett), Benkő Dominik (Anyja neve:  Volen-
tér Alexandra)
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