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Épülnek  
a forgalomirányító lámpák

Megkezdődött a Kiskunhalas-Baja, Mélykút-Hajós utak kereszteződé-
sében a közlekedési lámpák felszerelése. A lakosság részéről felmerülő 
igényt kielégítve, a város vezetésének kezdeményezésére elindult mun-
kálatok kivitelezését a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint az út tulajdono-
sa felügyeli.

A munkálatok elvégzésének ideje alatt ajánlott a felújítás helyszínét 
fokozott óvatossággal megközelíteni.

Aradi vértanúk napja

Jánoshalma Városi Önkormányzat megemlékezést rendezett az 
Országzászló parkban az aradi vértanúk tiszteletére. A csendes megem-
lékezésen Hepp Levente a Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyv-
tár intézményvezetője emlékezett a 172 évvel ezelőtti hősökre, majd az 
önkormányzat, intézmények, kormánypártok, civilszervezetek képviselői 
helyezték el a kegyelet koszorúit és magánszemélyek gyújtottak mécsest 
a kettős kereszt tövében.

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. október 23-án az 1956-os for-
radalom emlékére szervezett ünnepi megemlékezés koszorúzással kezdő-
dött. Az eseményen jelen voltak Dr. Szobonya Zoltán, Jánoshalma mártír-
halált halt  egykori jegyzőjének családja, Bányai Gábor országgyűlési kép-
viselő. Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere, Dr. Rennerné Dr. 
Radvánszki Anikó Jánoshalma Város jegyzője Intézményvezetők, kormány-
pártok, civilszervezetek képviselői, és magánszemélyek. Az ellenzéki pártok 
egyike sem képviseltette magát a városi rendezvényen. 

Elsőként a Dr. Szobonya Zoltán emléktáblánál, majd az 1956-os emlék-
műnél folytatódott, s végül a plébániánál a Mindszenty József emléktáblá-
nál zárult a koszorúk elhelyezése. Az első kettő helyen Hepp Levente az 
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője köszöntöt-
te a résztvevőket. A plébániánál Mons. Menyhárt Sándor kanonok plébános 
emlékezett meg Mindszenty Józsefre.              ►►►folytatás 2. oldalon

Emlékezés  
az 1956-os hősökre 
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A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra vezetése a koronavírus-járvány miatt idén adta át a 
2020. évi kitüntető díjakat az arra érdemes vállalkozá-
soknak, személyeknek. Az átadás október 26-i küldött-
gyűlésen volt, ünnepélyes keretek között.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Díjbizottsága az elért szakmai sikerekért elismerések-
ben részesített több vállalkozást és kiváló szakembert.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
2020-ban Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztéséért 
díjjal ismerte el a kiskunhalasi GANZAIR Kft. alapítója, 
Gidai János munkásságát. 

Gratulálunk az elismeréshez!

Kamarai elismerés Állampolgársági eskü

2021. szeptember 27-én hárman tettek 
állampolgársági esküt a délvidéki Teme-
rin és Újvidék településekről Jánoshalma 
Város Polgármestere előtt. 

Az esküt tevők Jánoshalmán, ünnepé-
lyes keretek között szerezték vissza a 
magyar állampolgárságot. 

Ők, illetve a szüleik, nagyszüleik magyar 
állampolgárok voltak anno a Nagy-Magyar-
országon. A trianoni békeszerződés követ-
keztében elcsatolt területeken élők más 

országok állampolgárai lettek, elveszítve 
ezzel a magyar állampolgárságukat. 

2011. óta kérelmére honosítható, illet-
ve visszahonosítható, aki beszéli a magyar 
nyelvet, büntetlen előéletű, és ő maga, illet-
ve szülei, nagyszülei magyar állampolgá-
rok voltak. A kérelmeket a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített 
Honosítási Igazgatósága bírálja el.  

Gratulálunk a magyar állampolgárság 
megszerzéséhez!

◄◄◄ folytatás 1. oldalról

Az ünnepi program ünnepi szentmisével folytatódott, melyet Mons. 
Menyhárt Sándor mutatott be a Szent Anna templomban. 

Az Imre Zoltán Művelő-
dési Központ és Könyvtár 
nagytermében megtartott 
ünnepi műsor első részé-
ben a topolyai Fokos Zene-
kar megzenésített versek-
kel idézte fel az 1956-os 
eseményeket, melynek 
során elhangzott Weiner 
Albert: 1956-ban és Ken-
neth Klára: Anyu, Tüntetni 
megyek. A verseket: Szer-
da Balázs zenésítette meg. 
A Fokos zenekar továb-
bi tagjai: Szabó András és 
Jovánovity Péter.

Ezt követően mondta el ünne-
pi beszédét Czeller Zoltán 
Jánoshalma polgármestere. 

Minden nemzedéknek, így 
nekünk is feladatunk felidézni a 
múltat, és tanulni belőle, hogy a 
rosszat a jótól, az árulót a hőstől 
tudatosan és igaz szívvel meg 
tudjuk különböztetni. Emlékez-
zünk hát!

1956. október 23-án, Buda-
pesten kitört a forradalom, dél-
után még az egyetemisták által 
kezdett tüntetés volt, este már 
forradalom, s a szovjet csapatok hajnali beavatkozása után már sza-

badságharc is. 
Kevés olyan esemény létezik a magyar történelemben, amelyben 

olyan széleskörűen vettek volna részt a társadalom különböző rétegei, 
mint az 1956-os forradalomban. …

A történészek szerint is a kiemelkedő forradalmi vezetők egyike Dr. 
Szobonya Zoltán volt. Egyike volt azoknak az igaz hazafiaknak, akik fele-
lősséget éreztek a szülőföldjükért, akik megfontoltan és okosan cseleked-
tek, nemcsak törvényességet hirdettek és rendet tartottak, hanem bát-
ran tervezték a jövőt, amit szabadnak, békésnek és magyarnak akartak.

Szobonya Zoltán olyan ember volt, akit nem megbíztak, hanem akiben 
megbíztak az emberek. 

A mai napon az országos események mellett hangsúllyal kell emlé-
keznünk a jánoshalmi forradalomra, a forradalom minden résztvevőjé-
re. Jánoshalma az országban, a megyében, és a krónikákban is számon 
tartott történelmi helyként szerepel éppen felkészült, áldozatos forradal-
mi vezetői és népének helytállása révén. Emlékeznünk kell arra, hogy 
elődeink: apáink és nagyapáink közvetlen részesei és alakítói voltak az 
1956-os világtörténelmi eseménynek. 

Emlékezés az 1956-os hősökre 
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Dr. Szobonya Zoltán neve és a jánoshalmi forradalom egymástól elvá-

laszthatatlan. Az Ő határozott kiállásának és igaz hazafiasságról szóló 
beszédjeinek nagy szerepe volt abban, hogy az emberek megismerték a 
forradalom célját és egyetértettek vele.

Október 28-i megválasztásuk után pár nap alatt többpárti képviseleti 
rendet, demokratikus közéletet teremtettek úgy, hogy mindvégig élet- és 
vagyonbiztonság volt Jánoshalmán. Felállították a nemzetőrséget, Elő-
remutató politikai programot állítottak össze, amely-Bács-Kiskun megyei 
programként szerepel a történelmi könyvekben. Szolidaritásuk jeleként 
Budapestre élelmiszer segélyt küldtek, október 30-án, november.1–én, 
három-három teherautóval.

November 4.-én a katonaság és a nemzetőrség mozgósítására 300 
önkéntest szerelnek fel. De harcra nem került sor, mert a szovjet csapa-
tok nem érték el Jánoshalmát. Délután elrendelték a leszerelést. Így vér-
áldozat nem volt. 

Emlékezzünk a jánoshalmi forradalom minden résztvevőjére, a civi-
lekre és a katonákra, az idősekre és a fiatalokra, az értelmiség, az ipa-
rosság és parasztság képviselőire, a pártok képviselőire, a nemzetőrök-
re, az önkéntesekre. 

Idézet Szobonya Csillától:  „Tisztelt Emlékezők! Váltig hitte édesapám, 
hogy társaival együtt: Fekete Bélával, Bauer Jánossal, a nemzetőrökkel: 
Schmidt Andrással, Hajnóczi Lajossal, Török Péterrel, Miskolczi Mihály-
lyal, Czeller Istvánnal, a pedagógusokkal: Kollár István iskolaigazgató-
val, Sági Lászlóval, az ügyvédekkel: dr. Dénes Dániellel, Berényi Antal-
lal, dr. Csorba Nándorral nem ártottak senkinek, a haza üdvét szolgál-
ták, egy igazabb, élhetőbb demokratikus világ megteremtésén dolgoz-
tak, ezért olyan megtorlásra, ami a forradalom leverése után következett, 
senki sem számított.” írja Szobonya Csilla.

November 4-én a szovjet túlerő lehengerelte a nemzet szabadság utá-
ni vágyát. Kíméletlen terror és vérontás következett. A megtorlás János-
halmát sem kerülte el, sőt a jánoshalmiak a legsúlyosabb ítéleteket kap-
ták az egész megyében:

Fekete Béla, a forradalmi bizottság elnöke 5 év börtönt, Dr. Zámbó 
Endre a politikai program összeállításáért 5 év börtönt, Török Péter nem-
zetőr 8 év börtönt kapott.

Hajnóczi Lajos, aki Ludovikát, vagyis Katonai Akadémiát végzett kato-
natiszt volt, november 2-4-ig volt a nemzetőrség vezetője azért a 2 napért 
- életfogytig tartó börtönre ítéltek, s ebből letöltött 6 évet.

Sokan kénytelenek voltak elhagyni hazájukat. Schmidt András főhad-
nagy, Bauer János és Miskolczi Mihály.

Az első rendű vádlott dr. Szobonya Zoltán volt. 1957 februárjában tar-
tóztatták le. Mind első fokon 57. novemberében, mind másodfokon 58. 
szeptember 17-én, az ítélet: kötél általi halál volt. A vád: A demokrati-
kus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezé-
se és vezetésének büntette. Magyarul a katonai irányítás egyszemélyi 
vezetése.

Idézet Szobonya Csillától:  „Édesapám életét nem valamiféle elvont 
eszme vette el, nem valami titokzatos láthatatlan kéz jelentette fel, és tet-
te a kötelet a nyakára. Nagyon is konkrét, hús-vér emberek adták ki az 
elfogatóparancsokat, kényszerítették ki a vallomásokat, ácsolták a bitó-
fákat, majd később figyelték és fegyelmezték a túlélőket, utasították el az 
egyetemi kérelmeket, írták tele hazugságokkal a történelemkönyveket. 
Ezek az emberek a forradalom résztvevőit koholt vádak alapján bűnös-
ként állították a nemzet elé azért, hogy a forradalmat bűnként lehessen 
bemutatni. Ezzel úgy megfélemlítették az embereket, hogy még saját 
emlékeiket is feladni, feledni kényszerültek, hiszen az idegen fegyverek-
kel hatalomra került rendszernek legfontosabb törekvése a jellemet erő-
sítő morális tudat szétzúzása volt.

Ma édesapámra nemcsak a tevékenységéért emlékezünk, hanem 
azért az emberi helytállásért, amit a börtönben és a tárgyaláson is muta-
tott. Keresztül ment a kínzások különböző válfajain, de a rázúduló vádak 
ellenére sem tört meg. Pedig pontosan tudta, hogy nem ítélkeztek felet-
te, hanem példát statuáltak, önkényesen, politikai haszon, az elrettentés 
érdekében. Éppen ezért nem reszketett a vérbíróság előtt.

“Nézeteinek szenvedélyes vallása, s az ezek mellett való határozott 
kiállása, állandó jellegű lelki tartalom. Itt hajthatatlanul vallott elvekkel áll 
a bírósággal szemben.”/ítélet 80.oldal/ 1958. szeptember 29-én megfe-
szült a kötél a kecskeméti börtön udvarán. „A hazámért és Jánoshalma 
népéért!”- Ezek voltak utolsó szavai.

 Olyan ember volt, aki élete megmentése érdekében sem vállalta a 

besúgók dicstelen szerepét, ezért mondta: „Inkább becsületben meghal-
ni, mint becstelenül élni”. Ez élete példázata.” 

Czeller Zoltán polgármester azzal zárta gondolatait, hogy a ma élők-
ben és a következő generációkban  megfelelő helyre kerüljön e forrada-
lom és szabadságharc igazsága és történelmi jelentősége, még hosz-
szú idő telik el.

Az ünnepi beszédet követően  a Cirkalom táncegyüttes MASZK NÉLKÜL 

című színvonalas és ferge-
teges műsorát tekinthették 
meg a résztvevők. 

A Cirkalom táncegyüttes 
a topolyai Kodály Zoltán 
Magyar Művelődési Köz-
pont alapító valamint rep-
rezentatív csoportja. Tag-
jai olyan fiatalok, akik szív-
ügyüknek érzik a Magyar 
kultúra őrzését, ápolását 
és ennek továbbörökíté-
sét a jövő nemzedékeire. 
Teszik ezt oly módon, hogy 
Vajdaság szerte neve-
lik, oktatják a fiatalokat a 
magyar kultúra szépségei-
re és tiszteletére.

Az együttes, fennállásá-
nak 35 éve alatt, számos 
versenyen és fesztiválon 
tett tanúbizonyságot arról, hogy előadásaik hűen tükrözik a színpadon a 
magyar paraszti kultúra sokszínűségét.

Tizenkét alkalommal nyerték el a KIVÁLÓAN MINŐSÜLT táncegyüt-
tes címet és négy Martin-plakettel jutalmazták őket az évtizedek során. A 
vajdasági többnemzetiségű versenyekről is arany plakettel térnek haza.

A Cirkalom táncegyüttes 2014-ben a MTVA Fölszállott a páva tehet-
ségkutató verseny néptáncegyüttes kategória győztese lett.

A most bemutatott  Maszk nélkül című műsoruk a tánc és zene, a kese-
rűség és a vidámság talaján termett, de megfogalmazódik benne néhány 
gondolat, azért, hogy egy kicsit másként is feltegyünk néhány kérdést 
magunknak, emberi létünk érzékeny pontjairól.

Hamvas Béla, a nagy filozófus gondolatait idézzük a műsorunkban.
Vajon amikor azt mondjuk, hogy

 — …Őszintén beszéltünk? 
 — ...Akkor igazán maszk nélkül mutatjuk magunkat?
 — ....Vajon ez az igazi emberi arcunk?
 — ....Valaha meg merjük-e mutatni valós énünket?
 — ...és a legfontosabb...Mikor vagyunk fedetlenek? 

A műsorban közreműködött az óbecsei Szelence táncegyüttes, kísért 
a Fokos zenekar.

Művészeti vezetők: Kisimre Árpád és Savelin László.
Az ünnepi megemlékezés Szózat közös elénekelésével zárult!

 ikor
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Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

Egy gép kivételével minden a helyére került az üzemben. A feldolgo-
zó gépek Lapzárta előtt még kicsomagolás előtti állapotban voltak, de az 
Önkormányzat és a szállítási, összeszerelési munkálatokat végző cég 
(DOMA-KER Kft) szerződése szerint a október végén be kell fejezni a 
gépek összeszerelését, és már működni kell a rendszernek. Hamarosan 
próbaüzemre kerül sor, ami egyúttal a munkálatok befejezését is jelen-
ti megfelelőség esetében. A téli hónapokban az üzem működési engedé-
lyezési eljárás lesz folyamatban, a szakhatóságok által kiadott engedé-
lyek beszerzése lesz az Önkormányzat feladata. A tervek szerint a Gyü-
mölcsfeldolgozó a 2022. év közepén tudja megkezdeni az üzemszerű 
működést, ekkorra állnak majd rendelkezésre a működéshez szükséges 
dokumentumok. 

A Hűtőház építése egyelőre a tervek szerint halad. A kivitelező, kiskun-
halasi Modinvest Kft. a tél beállta előtt a külső munkálatokat tervezi elvé-
gezni, majd a téli hónapokban megkezdi a belső építészeti kialakítást.

Befejeződnek a munkálatok a gyümölcsfeldolgozóban

“Mi arra, születtünk, hogy a Föld sebeit begyógyítsuk életünkön át.”
Sebzett lelkek; fel nem dolgozott múlt; a létezés bizonytalansága; a tár-

sas magány; a valóság elől való menekülés – megannyi tisztázatlan kér-
dés, élethelyzet, amibe mindannyian belekerülünk. A Spirit Színház a majd’ 
50 éves történettel keresi a választ generációk kérdéseire.  A történetet 
emblematikussá vált drámai songok szakítják meg – nem musical, nem 
tarka, édes-bús szövet. Sűrű dráma egy generáció, családok széteséséről. 
Ma különösen érvényes. , De hisszük, hogy “arra születtünk, hogy mindig 
menjünk; meg ne álljunk; játsszunk még tovább!”

Déry Tibor-Pós Sándor- Presser Gábor-Adamis Anna: KÉPZELT RIPORT 
EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL kamara-dráma, sok zenével

Szereplők: Czikora László/Szász Borisz, Hermányi Mariann, Czifra 
Krisztina, Nagy Fruzsina Lilla, Perjés János, Szitás Barbara, Geri Tamás, 
Orosz Ábel, Horváth Gábriel, valamint Fekete Mari és kisegyüttese. Ren-
dező Czeizel Gábor. 
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Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!

Sajnos az elmúlt napokban régiónkat 
és így településünket is elérte a Covid-19 
pandémia negyedik hulláma. Naponta 
egyre több betegről derül ki rendelőink-
ben gyorstesztelés révén, hogy Covid-19 
fertőzés okozta betegségben szenved. 
Ez részben a hűvösödő időjárással, az 
iskolakezdéssel is magyarázható, de 
persze régiónk lakosságának országos 
viszonylatban is alacsony, alig 50%-os 
átoltottsága, valamint a higiénés szabá-
lyok be nem tartása, a felelőtlen viselke-
dés is hozzájárul a betegség robbanásszerű fellángolásában.

Az, hogy az előző év őszéhez és az idei év tavaszához hasonló súlyos 
megbetegedések és halálesetek csekélyebb számban következzenek be, 
mindenképpen fegyelmezett összefogásra van szükség.

A zárt terekben, helységekben – legyen az orvosi rendelő várója, bolt, 
iskola, rendezvény – összezsúfolódott személyek között, a minden eddigi-
nél fertőzőképesebb Delta variáns akadály nélkül terjed. Fontos ezért ezen 
a helyeken az óvatosság távolságtartással, védőmaszk viselésével, kéz-
fertőtlenítő használatával. Aki náthás, lázas, köhögése van, torka fáj stb., 
az maradjon otthon és értesítse-lehetőleg telefonon háziorvosát, a továb-
bi teendők megbeszélésére. Vonatkozik ez a gyermekekre is, akik vélhe-
tően az eddigieknél nagyobb számban és esetenként súlyosabban fognak 
megbetegedni, az átoltottság hiánya miatt. Felelőtlen magatartással köny-
nyen lehet terjeszteni a betegséget, ami más számára akár halálos vesze-

delmet is jelenthet.
Mi azt javasoljuk, aki négy hónapnál 

régebben vette fel második védőoltását, 
mielőbb jelentkezzen harmadik oltásért 
háziorvosánál. Ehhez külön regisztráci-
óra már nincsen szükség. Az influenza 
elleni védőoltásokat is megkaptuk, ame-
lyek szintén felvehetők a háziorvosi ren-
delőkben.

Mint Dr. Szepesvári Szabolcs Kórházve-
zető Főigazgató Úrtól is megtudtuk, a kór-
házak, így a kiskunhalasi is, nehéz hely-
zetbe kerülhetnek. Országos szintű szi-

gorításokat az egészségügyben sem vezettek be, így az intézményeknek, 
az egyébként is létszámhiányos dolgozói állományukból kell Covid-19 fer-
tőzötteket ellátó járó, illetve fekvőbeteg részlegeket üzemeltetniük. Ezt 
csak úgy tudják megvalósítani, ha egyes osztályokról dolgozókat vonnak 
el, ezáltal ott megszüntetve a nem életmentő ellátást. Így persze sok nem 
covidos beteg is hátrányos helyzetbe kerülhet, ellátásának elhalasztásá-
val, elmaradásával.

Ennek elkerülésére is fontos, hogy a korábbiaktól eltérően ne tömegesen 
zúduljanak a súlyos betegek az ellátó rendszerre.

Próbáljuk tehát közösen lassítani a járvány terjedését, és elérni, hogy 
minél kevesebben betegedjenek meg a negyedik hullám során, illetve elke-
rülni egy esetleges tavaszi ötödik hullámot. Kérjük ehhez türelmes fegyel-
mezettségüket és megértésüket.

Dr. Mikó Attila háziorvos

XXIII.  
Dél-bácskai Tökfesztivál

Gazdakörünk, a temerini Kertbarátkör meghívására 2021. október 
7-én részt vett a XXIII: Dél-bácskai Tökfesztiválon.

A meghívásnak örömmel tettünk eleget, csodálattal szemléltük a virá-
gokból és tökökből készített kompozíciókat.

Gazdakörünk külön díjat adott át a legszebb kiállított anyagért.
A Jánoshalma Gazdakör Elnöke köszöntötte a kertbarátkör tagjait, és 

örömét fejezte ki, hogy a COVID 19 járvány miatt elmaradt találkozói után 
újra együtt lehettünk a temerini barátainkkal. 

Ezen a napon került sor a Magyarok Kenyere program 15 millió búza-
szem programban rész vett temerini gazdálkodók részére az oklevelek 
átadására, melyre Farkas Lászlót (a Bács-Kiskun Megyei NAK alelnökét, 
és a Jánoshalmi Gazdakör Elnökét) kérték el.

Az idei tökfesztivál is üde színfoltja és sikeres rendezvénye volt, a 
temerini Kertbarátkörnek.

Érdemes tehát ilyenkor is ellátogatni ide hozzájuk, hisz a látogatók sok 
érdekes tökből készült kompozíciót láthatnak, és nem utolsósorban meg-
kóstolhatják a tökből készült finom helyi étel az ital specialitásokat is.

Köszönjük a vendéglátást, további munkájukhoz sok sikert és jó 
egészséget kívánunk.

Farkas László  Gazdakör elnök

Országos  
Könyvtári Napok 2021

Október 4-től 10-ig rendezték meg az Országos Könyvtári Napokat, 
melyhez a hagyományokhoz hűen az Imre Zoltán Művelődési Központ 
és Könyvtár is csatlakozott. Szerdán és csütörtökön rendhagyó könyv-
tári órán vettek részt a Hunyadi és a Szent Anna Iskola első osztályos 
tanulói. Nagy örömünkre,   közülük többen  később szüleikkel együtt  is 
ellátogattak a könyvtárba. Ezen a héten több facebookos megjelenéssel 
is a könyvtárra irányítottuk a figyelmet: Te mit olvasol?, Szeretnél vala-

mit olvasni?, Könyvek-
kel a mentális egészsé-
gért címmel könyvajánlót 
jelentettünk meg a könyv-
tár Facebook oldalán.  A 
könyvtári héten ingyen 
iratkozhattak be a könyv-
tárba a könyvtári tagság-
gal még nem rendelke-
zők. Továbbra is szere-
tettel, és sok új könyv-
vel  várjuk régi és új olva-
sóinkat!

Orvosi tanácsok a negyedik hullámra
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Megyei Bormustra 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2.000.000 Ft 
támogatást nyert Testvértelepülési programok és 
együttműködések (2021.) pályázati felhívás kere-
tében. A pályázat címe Testvértelepülési kapcsola-
tok ápolása Jánoshalmán. Pályázat kódszáma: TTP-
KP-1-2021/1-000061.

A testvértelepülési találkozó a Szüreti napok kere-
tében 2021. szeptember 17-19 között megvalósult. 

Jánoshalmi  
Szüreti Expo 2021

A III. Bács-Kiskun Megyei Bormustra borkóstolóval egybekötött ren-
dezvényén november 4-én Bács-Kiskun megye 22 legjobb borásza és 
pincészete mutatkozik be.  Az eseményen városunkat Kunvin Borászat 
képviseli Az esemény szervezője a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat, fővédnöke Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.

A Bormustrán a közönség több, mint 50 féle bor közül megválasztja a 
Bormustra Borát is, amely egy éven át viselheti a kitüntető címet.

Rendezvény népszerű eleme a borárverés, amelynek bevétele hagyo-
mányosan jótékonysági célokat szolgál. 2021-ben a Felsőlajosi Magán-
tulajdonú Állat és Szabadidő park működéséhez járul hozzá.
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Fergeteges hangulat 

Jánoshalmán
„Fergeteges hangulatot teremtett tegnap este Jánoshalma főterén, az 

Őszi hacacárén Lóci Játszik, majd a Bagossy Brothers Company, akikről 
bátran elárulhatom, hogy nagy kedvenceim közé tartoznak. Bízom ben-
ne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, aki ellátogatott Jánoshal-
mára. Köszönjük a lehetőséget! „ – Írja közösségi oldalán Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő úr.

2021. augusztusától október végéig tartó 9 hetes időszakban mintegy 
128 állomásos országos, ingyenes koncertsorozat indult Őszi Hacacáré 
elnevezéssel, melynek sokak örömére Jánoshalma is részese lehetett. 
Kettő zseniális előadó csapatnak köszönhetően városunk főtere október 
15.-én zsúfolásig telt. 

A zenei élmény mellett gasztronómiai különlegességekkel is találkoz-
hatott, aki úgy döntött, hogy ad egy esélyt annak a hűvös őszi estének. 
Mert kiérkezve a helyszínre, a hatalmas színpad mellett forralt bor, gesz-
tenye és kézműves hamburger várta a közönséget. Nem meglepő, hogy 
a helyiek és környékbeli érdeklődők mellett érkeztek, Kecskemétről, Sze-
gedről, Ásotthalomról, Erdélyből, és Egerből is.

Első fellépőként Lóci játszik csapott a húrok közé és melegítette be a 
nagyközönség szívét-lelkét, no meg az izmait is. Egyszer a Riói karne-
vál hangulatába repítette közönségét máskor meg Londonban találhat-
tuk magunkat. Ezt követően egy nagyon gyors átállás és érkezett a vár-
va várt főelőadónk, az erdélyi származású Bagossy Brothers Company. 
A megjelent több mint 2000 embert és a zenekart Bányai Gábor országy-
gyűlési képviselő egy, a számaikból összeállított beszéddel köszöntöt-
te a színpadon.

Apró karon ülő gyermekektől, az egymásba karolva támaszkodó idő-
sebb korosztályig, mindenki mosolyogva mozgott együtt és már nem is 
volt olyan hideg az az őszi este.  

Bízom benne, hogy mindenki nevében mondhatom, reméljük igazat 
énekeltek:

„Visszajövök én egyszer még,az esőt, ha elfújja a szél!”
mert amikor visszajönnek , mi szeretettel várjuk őket!

Kép és szöveg: B.K.E.
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Október 1-én 11 óra 30 percre 102. légvédelmi tüzé-
rezred megalakulásának 63. évfordulója és az „IDŐSEK 
VILÁGNAPJA” alkalmából gyülekeztek a „Diákotthonban” 

a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai.
A megemlékezés során a Béke tér parkjában a Jánoshalmán szol-

gált katonai szervezetek tiszteletére kialakított „Helyőrségi Emlékhely-
nél” kezdődött. Györgypál Csaba nyugállományú alezredes az egyesület 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, megemlékezett a tüzér ezred meg-
alakulásáról. Ezt követően koszorúk elhelyezésére került sor. 

Az Önkormányzat nevében Czeller Zoltán polgármester és Tóth Eri-
ka, az egyesület részéről Györgypál Csaba nyugállományú alezredes 
és Petruska Sándor nyugállományú alezredes – az ezred alapító tag-
ja – koszorúzott. 

A koszorúk elhelyezése után a rendezvény a Szálláshely és Irodaház-
ban folytatódott. A létesítmény zöld termében az „IDŐSEK VILÁGNAP-
JA” alkalmából Györgypál Csaba az egyesület elnöke mondott ünne-
pi köszöntőt. Czeller Zoltán polgármester meleg szavakkal emlékezett 
a városban szolgált katonákra és megköszönte, hogy a Bem Egyesü-
let ilyen aktívan részese a város életének és hogy nagy gondot fordít a 
volt bajtársakról való megemlékezésekre, emlékük gondozására, majd 
köszöntötte az egyesület idős tagjait.

A megemlékezéseket követően az egyesület elnöke a rendezvényen 
jelenlévő legidősebb egyesületi tagokat – Dr. Hönig Ferencnét és Oszlár 
Béla nyugállományú őrnagyot – az egyesület vezetősége nevében egy 
–egy szerény ajándékkal köszöntötte. 

A rendezvény zárásaként egy finom ebéd következett, melyet az egye-
sület elnöke és Ódor Ferenc „követett el”.   

GYPCS

Római Katolikus Plébánia 
közleményei 2021

Új piaci pavilonok

Jubiláns házasokat köszöntünk november 21-én, vasárnap a 9 órás 
szentmisében. Ebben az évben is mindazok adhatnak hálát, és azokat 
hívjuk szeretettel, akik 5, 10, 15…25…50 stb. évvel ezelőtt kötöttek egy-
házi (templomi) esküvőt bárhol, de itt szeretnének hálát adni az együtt 
eltöltött időért. Kérjük, jelentkezzenek telefonon (77/401-048), vagy sze-
mélyesen a plébánia irodájában vagy a sekrestyében november 14-ig. 
Meghívót senki nem kap külön. 

Az 1996-ban, vagy régebben megváltott, de azóta újra ki nem váltott 
sírhelyek lejárnak. Aki igényt tart továbbra is a sírhelyre, szíveskedjék a 
plébánia irodájában újra váltani. A ki nem váltott sírhelyek újra eladhatóvá 
válnak. A lejárt sírokon emlékeztető cédulák lesznek. Ezt a cédulát kérjük, 
hogy hozzák magukkal az újra váltáshoz.

Elkészült a Kápolnás temetőben az urnafal. Érdeklődni a plébánián 
lehet irodaidőben hétfőtől péntekig 08:00-12:00.

Köszönet azoknak, akik már befizették az ez évi egyházközségi hoz-
zájárulásukat. Akik még nem tették meg, kérjük, tegyék meg! Csekkek 
a templomban a kijáratoknál találhatók, vagy a plébániai irodában is be 
lehet fizetni. Köszönjük, hogy ily módon is támogatja egyházközössé-
ge életét.

Emlékezés az elődökre és idősek köszöntése

Jánoshalma Városi Önkormányzat új elárusító pavilonokat állított be a 
Városi Piacra október 20-án. A helyi termelőket szeretnék ezzel is segíte-
ni, hogy növekszik a fedett elárusító helyek száma.  A piaci napokon már 
használatba is vették őket.
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Mobil kormányablak 

fogadta az ügyfeleket a 
jánoshalmi járásban   

Ebben az évben már második alkalommal fogadta az ügyfeleket a 
Jánoshalmai Járás területén a mobilizált ügyfélszolgálatunk, az ún. kor-
mányablakbusz. A buszt 2021. október 11-14. között négy településen 
látogathatták az ügyfelek, akik szívesen fogadták a helybe érkező ügy-
intézést. 

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

Közzététel: 2021.10.21. 

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Műanyagtermék-gyártó gép kezelő (ablak) Általános iskola, Szakmunkásképző  Univermetál Plusz Kft Mélykút 219000
Fafeldolgozó-gép kezelő Általános iskola, Szakmunkásképző  KEFAG ZRT ÖKOPAL   RAKLAP ÜZEM Jánoshalma 195500-218000
Targoncavezető Általános iskola, Szakmunkásképző KEFAG ZRT ÖKOPAL   RAKLAP ÜZEM Jánoshalma 240600-270600
Húsfeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 180000 - 230000
Munka- és termelésszervező Szakmunkásképző FER-ER Kft Jánoshalma megegyezés szerint
Villanyszerelő Szakmunkásképző FER-ER 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.

Tisztelt Munkáltató! 
Továbbra is igényelhető a vállalkozások 

munkaerő támogatása!
A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hiva-

tal foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alapján vissza nem 
térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél 
regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt 
foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás folyósítási időtar-
tama fix 6 hónap lehet. Támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér-
költség (bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájáru-
lási adó) 50%-a, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 
ezer Ft havonta. A támogatás további feltételeit a Vállalkozások munka-
erő támogatása - Hirdetményben olvashatja.

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa

Amennyiben kérdése van, kérem, forduljon a BKMKH Jánoshalmi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya munkatársaihoz.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 

A kormányablakbusz érkezéséről előzetesen értesülhetett a lakosság, 
egyes önkormányzatok szórólapokkal is segítették, hogy a busz jöttének 
híre minden lakásba eljusson, így az ügyfelek már várták. Az első napon 
Kéleshalom községben, majd Borotán, szerdán Rém településen, végül 
csütörtökön Mélykúton tűnt fel a busz. Az érintett héten mintegy 150 db 
ügyintézés történt.

A Mobilizált Kormányablaknál a személyi igazolvánnyal kapcsola-
tos ügyintézés volt a legjellemzőbb, de szép számban előfordultak lak-
címigazolvánnyal, vezetői engedéllyel, szociális ügyekkel és Ügyfélka-
puval kapcsolatos ügyek is. Érdeklődtek védettségi igazolvány, egész-
ségbiztosítási, nyugdíj és családtámogatási ügyekben is. Ez év júniusá-
ban a busz ügyfélforgalma jelentősen meghaladta a korábbi években jel-
lemző mértéket, annak több mint kétszerese volt. Az októberi ügyfélfor-
galmunk a hideg, esős időjárás ellenére szintén kiemelkedő mobil ügy-
félforgalmat ért el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelenleg még érvényesek bizonyos okmá-
nyok, amelyek a veszélyhelyzet ideje alatt lejártak, de aki teheti, ne halo-
gassa az ügyintézést és éljen a lehetőséggel.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
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Intézményünkben 11. alkalommal került megrendezésre az Erdei Óvo-
da Kéleshalmon! Az esemény nyitónapja szeptember 23-án volt. Minden 
évben óvodánk nagycsoportosai, a kéleshalmi óvodások és az utóbbi pár 
évben a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház a résztvevők! 

Alapos felkészülés előzi meg az eseményt, az óvónők a mindennapok 
részévé teszik a nagyítót, távcsövet, mikroszkópot, bogár megfigyelőt, 
kiszínezzük az Erdei Óvoda logóját, Makk Marci jelvényt készítünk, köze-
lebbről is megnézzük az Erdei Ovis zászlót, növény- és állathatározókkal 

ismertetjük meg a gyerekeket. Busszal utazunk Kéleshalomra, sok kis-
gyermeknek már ez is nagy élményt jelent!

A délelőtt ünnepélyes megnyitóval kezdődött. A gyermekek fogadal-
mat tettek, hogy természetvédő óvodások lesznek, ezt követően minden 
csoport jellel ellátott emlékszalagot kötött az Erdei Óvodás zászlónkra. 
Ezután az óvónők feltűzték az kitűzőket a gyerekeknek és együtt éne-
keltünk, körjátékoztunk. A megnyitó után közösen játszottunk, a gyere-
keknek a természetből kellett zöld, fehér, sárga „kincseket” gyűjteni, amit 
fehér lepedőre raktunk, ezekből Land Artot készítettünk, és összehason-
lítottuk melyik színből van a legtöbb az őszi természetben.

Ezután csoportonként fedeztük fel a falut a saját készítésű térké-
pünk segítségével. Megnéztük a templomot, a falumúzeumot, a homok-
dombot és az ottani óvoda udvarán is játszhattunk. Visszatérve a pajta 
alá, közösen elfogyasztottuk a kemencében sült kenyérlángost, melyet 
Molnár Erzsébet és segítői készítettek el, köszönjük nekik, és a Royal 
II. Sütőipari Zrt.-nek a tészta felajánlást. Az ebéd után volt még idő a 
bogarászásra a közeli fenyvesben, itt megtölthették a kincses doboza-
ikat a gyerekek.

Sok szép élménnyel tértünk vissza óvodánkba!
Szűcs Nóra óvodapedagógus

Erdei Óvoda



11. 2021. november

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEGyermeklánc Óvoda hírei

Óvodánkban kiemelt figyelmet fordítunk a zöld jeles napjaink megün-
neplésére. Ezen jeles napok egyike az Állatok Világnapja október 4.-én.

Mi óvónők már szeptember elejétől szervezkedünk, érdeklődünk, hogy 
hova vihetnénk a gyerekeket állatokat nézni, ebben nagy segítségünkre 
vannak a szülők. Nem volt ez másképp az idén sem.

Minden csoport megszervezte a maga kirándulását. A kisebbek, közel 
lakó családhoz sétáltak el háziállatokat nézni. Voltak, akik a közeli lovas 
tanyára szerveztek kirándulást, lovas kocsizással egybekötve. A nagy-
csoportosok pedig már „komoly” ismeretszerző utakra indultak.

Állatok Világnapja a Gyermeklánc Óvodában

A Batthyány utcai óvoda Pillangó csoportja a Szegedi Vadasparkba 
látogatott el. Nagy élmény volt mindenkinek, de főleg azoknak a gyere-
keknek, akik most először láttak élőben zsiráfot, oroszlánt, pingvint, és 
még sorolhatnám az ott látható állatokat. Jól sikerült, élményekkel teli 
kirándulás volt.

Mi, a Radnóti utcai óvoda Micimackó csoportja a közeli szarvas farm-
ra látogattunk el. A gyerekek számára óriási élmény volt, hogy bemehet-
tünk a szarvasok karámjába és közelről figyelhettük meg a szarvas csa-
ládot. Ehhez természetesen fegyelmezetten és csendesen kellett visel-
kedni. Megoldottuk! Nagyon büszke voltam a gyerekekre. De nem csak a 
szarvasokat nézhettük meg, hanem ott lévő összes háziállatot, Mindezért 
szeretnék köszönetet mondani Pirosnak, a farm tulajdonosának, Szarvas 
Tamásnak aki szervezte nekünk ezt a kirándulást és azoknak a szülők-
nek akik autóikkal elszállítottak bennünket.

Úgy gondolom, hogy az óvónők a gyerekek életkorának megfele-
lő programok szervezésével igazán felejthetetlenné tették ezt a napot.

Ballai Tünde óvodapedagógus

NYERJ KERÉKPÁRT 
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL!

További részletekről érdeklődj az üzletben!

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.
Tel.:06-20/496-5062
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Elsős leszek!
Sok hónapos kihagyás után ismét meg tudtuk rendezni idei első Apród-

suli foglalkozásunkat, amellyel megkönnyíthetjük az óvoda és iskola 
közötti átmenet nehézségeit gyermekeink számára. Reméljük, további 
alkalmakkor is tudunk találkozni és egyre több gyermeket ismerhetünk 
meg, és választják jövőre iskolánkat.

De milyen kínálatból is választhatnak?
Iskolánkban kétféle nemzetiségi tagozat is működik. 

Egyik a német nemzetiségi tagozat, ahol első osztálytól 8. osztályig 
5 órában plusz egy népismeret órában tanulják a német nyelvet diákja-
ink, lehetőséget biztosítva számukra ezzel, hogy 8. osztályban év végén 
nyelvvizsgát tehessenek. Az idei ballagási ünnepélyünkön 10 növendé-
künk sikeres nyelvvizsgájának örülhettünk.

A cigány nemzetiségi tagozaton alsóban 3 plusz egy népismert, felső 
tagozaton 5 plusz egy népismeret órában tanulnak lovári nyelvet a tanu-
lóink, és megismerkedhetnek a cigány kultúrával. Ezek az osztályaink 
mindig kis létszámúak, hogy lehetőség nyíljon a hátránykompenzálásra, 
az egyéni bánásmódra. A lovári nyelv mellet angol nyelvet tanulnak, akik 
ezt a tagozatot választják.

A „normál”, nem tagozatos osztályainkban angol nyelvet tanulnak ide-
gen nyelvként a diákjaink. Szívesen választják a szülők az angolt. Az 
angol nyelvet a kerettantervtől eltérően nálunk már első osztálytól tanul-
hatják diákjaink a három angol szakos kollégánk irányításával.

E kínálatnak megfelelően három osztály indítását tervezzük. A német 
tagozatos osztály tanítónőjének Dudás Mónika, a lovári tagozatos osz-
tály munkájának irányítására Kissné Kővári Liliána tanítónőt kértük fel, az 
angolos osztály tanítónénije Marancsikné Kubatov Ágnes lesz.

A Magyar Diáksport Napja

Minden tanévben szeptember 24-e a Magyar Diáksport Napja, amely 
évről-évre a testmozgással és az egészségtudatos életvezetéssel össze-
függő dolgokat helyez előtérbe.

Cél, hogy a diákok ezen a napon legalább 120 percet sportprogramok-
kal töltsenek.

Iskolánkban a tanítási órák, valamint egyéb foglalkozások a Magyar 
Diáksport Napja – mint témanap – keretében szerveződtek meg. Idén 
volt lehetőség először egész napos sportprogramok megszervezésére.

Az iskolánk vezetősége úgy döntött, hogy ezen a napon ne a könyve-
ké, hanem a mozgásé legyen a főszerep! A sport fontos dolgokat tanít 
meg a tanulókkal. Kitartást, a társaink elfogadását, a győzelem és a vere-
ség ízét és még sokáig lehetne sorolni a pozitív tulajdonságokat!

A tanulóink a következő programokon vehettek részt. Diáksport napi 
futás, amelyre a parkban került sor. Kerékpár ügyességi vetélkedő. Atlé-
tikai versenyekre lehetett nevezni, ahol eldőlt ki a „Hunyadi” legnagyob-
bat dobó, leggyorsabban futó és a legmesszebbre ugró tanulója.

Az osztályok közösen oldották meg a szellemi vetélkedő feladatait, 
amelyek a nyári olimpiát idézték fel.

Ezen a napon mindenki találhatott magának megfelelő tevékenysé-
get, amellyel a kötelező mozgáson felül is tehetett valamit egészségé-
nek érdekében.

Idősek köszöntése

Az Idősek Világnapja alkalmából a „Hunyadis Pacsirták” énekszóval 
és ajándékkal köszöntötték a Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés 
Házában a szépkorú lakókat.
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Shion újra nálunk

Hosszúra nyúlt kényszerszünet után végre ebben a tanévben is vendégül lát-
hattuk Korsós Mónikát és terápiás kutyusát, Shiont, az alsós német nemzetiségi 
tagozaton. Hatalmas lelkesedéssel vetettük bele magunkat a közös munkába. Az 
óra során interaktív feladatokat oldottunk meg, csoportban dolgoztunk, közösen 
olvastunk és írtunk. Mindezt természetesen az új „segédtanár” felügyelete mel-
lett. Az óra lényege, hogy bármilyen jó eredmény is születik, azért azonnali juta-
lom vagy dicséret jár. 

Végeredményként pedig elégedett, jól motivált, az idegen nyelv iránt érdeklő-
dő diákokat kapunk. Azt hiszem, ennél többet nem is kívánhatnánk magunknak. 

Egyszer régen, nem is 
olyan nagyon régen…

„2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mind-
azokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő 
bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kez-
deményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek szüle-
tésnapja – legyen a népmese napja.” Ennek a felhívásnak a hatására a 
„népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A 
nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével 
foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek 
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, 
mind más népek meséi felé.”

A meseszerető Hunyadisoknak kevés egy nap, így a Hunyadiban 
egy hétre kitártuk Meseország kapuját. Kicsik és nagyok magyarórákon 
beléphettek rajta a mesék világába. A Zsebszínpadosok díszletei és jel-
mezei között életre keltek a mesék. Voltak, akik hallgatták, voltak, akik 
a varázslatos Magyar népmesék rajzfilmsorozatot nézték, s voltak, akik 
eljátszották legkevesebb meséiket. Kicsiknek, nagyoknak mesés volt ez 
a hét.

Aki nem hiszi, járjon utána!
GMR

Megemlékezés az 
októberi forradalomra

A Hunyadi Iskola életében fontos szerepet kap a nemzeti öntudatra 
nevelés.

Így 2021. október 22-én méltó módon emlékeztünk az 1956-os forra-
dalom mártírjaira, a forradalom hőseire. Az ünnepséget a szeptember-
ben átadott aulában tartottuk meg, melyen iskolánk minden tanulója  és 
pedagógusa részt vett.

Az ünnepi műsorban Balázsics Zoltán, Fitos Roland, Lábodi Róbert 
hangszereken kísérte iskolánk énekkarát, melynek vezetője Patocskai-
né Vízvári Klára. A megemlékezésre a 6.c osztály tanulói irodalmi össze-
állítással készültek.
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Iskolánk diákjai a „Szakmák hete” pályaválasztási hét keretében októ-
ber 12-én pályaorientációs napon vettek részt. Fontosnak tartjuk, hogy 

minden tanulónk az évek során megismerje városunk és a környék legje-
lentősebb vállalkozásait, munkahelyeit, segítve ezzel a későbbi pályavá-

Idén ismét csatlakoztunk a “Te Szedd!-önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért” kezdeményezéshez. Felmértük környezetünkben a lehetséges 
szemétszedési helyeket, térképen megkapták a csoportok, hogy melyik 
utcán mennek és szedik a szétdobált szemetet.

- 2021. október 21. (csütörtökön), 11 órától a felsősök lepték el János-
halma utcáit és közterületeit, hogy megtisztítsák a szeméttől. Délután az 
alsósaink is csatlakoztak az eseményhez és a központban tették szemét-
mentessé a parkot. Jó lenne, ha nem egy hét múlva megint a sok sze-
metet látnánk az utcákon. 

- Az összegyűjtött szemét mennyiségét látva eredményes volt, de 
korántsem sikerült minden területet felderíteni.

A tanulóink a közös jó érdekében tevékenykedtek, hasznos munkát 
végeztek a környezet megtisztításával. Nagyszerű érzés volt látni a gye-
rekek lelkes cselekvését, melynek eredménye kézzel fogható és szem-
mel látható, hiszen 15 zsák szemetet gyűjtöttünk össze a nap folyamán. 
Kezünkbe vettük az utcákon eldobált műanyag zacskókat, flakonokat, 
papírokat, együtt kutattuk fel a meglapuló szemetet a bokrok mélyén. Ez 
a pár óra nagyszerű alkalom volt arra, hogy az osztályoknak egy jó „szó-
rakozás” legyen, a szemétszedő csoportok tagjai között szorosabb kap-
csolat alakulhasson ki.

A megmozdulás legfontosabb tanulsága: környezetünk megóvása 
érdekében szemléletbeli változásra van szükség mindenki számára.

Pályaorientációs nap

„TESZEDD” csütörtök délután a Hunyadiban



15. 2021. november

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEHunyadi Iskola hírei 

Leendő elsős tanítóink 
bemutatkozása

Friebertné Radvánszki Rita vagyok: jánoshal-
mi tanító, háromszoros anya és feleség.

A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán 
végeztem ének-zene műveltségi területen taní-
tóként.  Diplomám megszerzése óta, immár 22 
éve vagyok lokálpatriótaként városunk egyik elhi-
vatott pedagógusa. 

Szerencsés embernek tartom magam, hiszen 
olyan munkát végzek, amit szeretek, és amit a 
hivatásomnak is érzek.

Jelenleg iskolánkban a 4.a osztályfőnökeként magyart, matematikát, 
néptáncot és ének-zenét tanítok, kézműves szakkört és énekkart veze-
tek, illetve a nyári ottalvós Erzsébet tábort szervezem évről évre tanuló-
ink nagy örömére. 

Az évek során számos továbbképzést végeztem, hogy minél változa-
tosabban, érdekesebben és egyénre szabottabban tudjam elsajátíttat-
ni a gyermekekkel a felső tagozathoz szükséges alapokat. Célom, hogy 
stresszmentes, nyugodt, szeretetteljes környezetben adjam át a tudást 
a gyermekeknek, hogy nyitott szívű, érdeklődő személyiségként kerülje-
nek ki a kezem alól. Pedagógusként feladatomnak érzem, hogy a gyere-
kek számára segítséget nyújtsak abban, hogy megismerjék önmagukat, 
könnyen eligazodjanak a világ dolgaiban, és talpraesett, szeretni tudó, 
jószándékú emberekké váljanak. 

Németh László szavait felhasználva: „Azért vagyok pedagógus, hogy 
a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.” 

Buzder Mónika vagyok. A bajai Eötvös József Főiskolán végeztem 
magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel. Immáron 15 éve vagyok 
a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanítója. Jelenleg 
magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanítok a harmadik, az ötödik és 
a hatodik évfolyamon, ének-zenét a harmadik osztályunkban, és veze-
tem az alsó tagozatos ének-zenei tehetséggondozó valamint a színját-
szó szakkört. 

Két gyermek édesanyjaként nemcsak peda-
gógusként, hanem szülőként is átéltem az 
iskolakezdéssel kapcsolatos gondokat, kérdé-
seket, aggodalmakat, ezért igyekszem mindent 
megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmen-
tesen, a kisgyermekek életkori sajátosságainak 
megfelelő módszerekkel történjen az óvoda és 
iskola közötti átmenet.

Fontos cél számomra a tanulás megszerette-
tése, így óráimat sok tevékenykedtetéssel, moz-

gással, mesével, énekkel kísérem. Célom továbbá, hogy a biztos alapok, 
a használható ismeretek átadása mellett megtaláljam a kisdiákokban rej-
lő tehetséget, és hozzásegítsem őket annak kibontakoztatásához. 

Szívügyem az ének-zene oktatás, és rendületlenül hiszek az ének-ze-
ne tanulási képességekre és személyiségfejlődésre gyakorolt hatásában. 

Azt gondolom, hogy mindent el lehet érni a gyermekeknél azzal, ha 
érzik, hogy szeretjük őket és bízhatnak bennünk. Kodály Zoltánnal együtt 
vallom: „Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, amit abba 
ültetünk, minden próbát kiálljon.”

Játékos iskola-felfedező 
a Szent Annában

lasztást, munkahelykeresést. Nagy örömünkre hetedikeseink idén lehe-
tőséget kaptak a Koch Borászat és Panzió valamint az Arany Kapu Zrt. 
meglátogatására. A hatodikosok a Renner család vállalkozásánál jártak 
(Renner Bt.), akikkel szoros kapcsolatot alakítottunk ki az évek során. 
Legfontosabb feladatunk minden évben a 8. évfolyamosaink felkészíté-
se a munka világára. Ők, mint minden évben, idén is a Déli ASZC (Szak-
iskola) érdekességeivel ismerkedtek, s látogatást tehettek a Tanműhely-
ben is. A kisebbek a Hunyadi épületében foglalkozásokhoz kapcsolódó 
feladatokat oldottak meg, vagy látogatást tehettek osztályfőnökeik szer-
vezésében pl. a malomban, étteremben, boltokban. Legkisebbjeink pedig 
eljátszhatták, lerajzolhatták, hogyan is képzelik el az egyes szakmákat. 
Ez úton is szeretnénk megköszönni a vállalkozásoknak, a Szakiskolának 
az érdekes tájékoztatókat, a szívélyes fogadtatást. 

Szent Anna Iskola hírei 
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2021. október 12-én, kedden délelőtt a jánoshalmi óvodások nagycso-

portosai játékos iskola-felfedezőn vehettek részt iskolánkban. Az idei jel-
mondatunkhoz kapcsolódóan igazi kincses térképet követve nyolc külön-
böző állomáson tehették próbára ügyességüket és gyorsaságukat a gye-
rekek. Pedagógusok és tanulók segítették a kicsiket a játékos feladatok 
elvégzésében, és abban, hogy a végén rátaláljanak az igazi kincsre. A 
felfedező út során találkozhattak az első osztályosokkal, és felpróbálhat-
ták az iskolatáskákat is. A vidám hangulatú délelőtt alatt lehetőségük nyílt 
betekinteni az iskolai életbe. A foglalkozások végén apró ajándékokkal és 
élményekkel gazdagodva búcsúztak az ovisok. További programjainkra is 
sok szeretettel várjuk a leendő iskolásokat!

Bánfiné Sódar Szilvia

Országos 3. helyezés!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a tavaszi Katoli-

kus Kulturális Hetek programsorozat keretében országos vers- és novel-
laíró pályázatot hirdetett „ A család Istentől rendelt közösség” címmel. Az 

ünnepélyes eredményhir-
detésére szeptember 21-én 
került sor Budapesten, a 
Szent Gellért-templomban. 
A nyerteseknek Veres And-
rás püspök, az MKPK elnö-
ke adta át a díjakat. Balázs 
Gábor Rudolf 8.b osztályos 
diákunk versével neve-
zett, és korcsoportjában 3. 
helyezést ért el.

Gratulálunk! További sok 
sikert kívánunk, Gábor!

Jacsóné Szabó Erika 
felkészítő pedagógus

Egyházmegyei lelkinap 
Jánoshalmán

2021. október 16-án intézményünk és templomunk adott otthont a 
Kalocsa -Kecskeméti Főegyházmegye oktatási és nevelési intézménye-
iben tanító pedagógusok  számára rendezett lelkinapnak, ahová közel 
480 katolikus intézményben dolgozó óvónő, tanító és tanár látogatott el. 
Napunkat Dr. Bábel Balázs érsek atya köszöntő szavai után szentmisével 
folytattuk, melyet Michael August Blume apostoli nuncius celebrált. Pré-
dikációjában Ábrahám példáján keresztül szemléltette, mi tehet minket 
igazán szentté Isten szemében. Ha mi is Isten kezébe helyezzük életün-
ket, biztosak lehetünk abban, hogy Teremtőnknek tetszőek vagyunk, és 
az élet helyes útján járunk. A szentmise végén, Bányai Gábor országgyű-
lési képviselő úr köszöntötte a jelenlévőket, tanúságot tett hitéről, meg-
osztva a hallgatósággal a járvány során átélt tapasztalatait;  majd Dr. 
Bábel Balázs érsek úr bevezető gondolatai nyitották Michael August Blu-
me apostoli nuncius előadását. A metropolita elmondta, hogy szinodus 
kezdődik a katolikus egyházban, mely az „utak találkozása”. Ez különös 
jelentőséggel bír, ugyanis Ferenc pápa szeretné bevonni a világi híveket 
is abba az együtt gondolkodásba, hogy hogyan lehet az egyházat eleve-
nebb közösséggé tenni, a misszió hatékonyságát növelve. A 2023-ig tartó 
időszakban a világ minden tájáról beérkező javaslatokat összesítik, majd 

Ferenc pápával átgondolják a lehetőségeket. Nuncicus úr előadásának 
elején a szinodalitás jelentéséről beszélt, azokról a realitásokról, melyek 
a mi hétköznapi életünk részei is. Feltette a kérdést, hogy hisznek-e az 
emberek igazán Istenben, hisz ez elengedhetetlenül a szinodalitás szíve. 
„Ha mindannyian elgondolkodunk saját szerepünkről Krisztus testében, 
szinodálisak leszünk és megtanulunk együtt járni Krisztusban, Krisztussal 
és Krisztusért.Krisztus testének különböző tagjaivá leszünk harmóniában 
élve, amely mindenkit megerősít Jézusba vetett hitében. „

Szeretet. Csapatmunka. Isten. Talán ezek a szavak tudják lényegre 
törően összefoglalni szombatunkat. Lelkinapunk egy olyan alkalom volt, 
mely megerősítette közösségünket a keresztény értékek közvetítésének 
fontosságában, és kiváló iránymutatást adott a további feladatok elvég-
zéshez.

Szente Mariann

Terményáldás ünnepe a 
Katolikus Óvodában

2021. szeptember 20-tól szeptember 24-ig nagy volt a sürgés - forgás 
óvodánkban. A gyermekek számára minden napra izgalmas, élmények-
kel, ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdag programokat szerveztünk.

Hagyományőrző, népi tevékenységeket elevenítettünk fel, kukoricát 
morzsoltunk, ügyességi játékokat és különböző kézműves tevékenysége-
ket szerveztünk, a citerás zenekar pedig szolgáltatta hozzá a talpalávalót. 

A gyermekek tágra nyílt szemekkel nézték az óvodapedagógusok 
mesejátékát, az „Erdei cserebere” című mesét, majd következett a 
Táncház, ahol vígan ropták a táncot, Dominika óvó néni vezetésével.

Az utolsó napon Főtisztelendő Menyhárt Sándor plébános úr megál-
dotta a terményasztalunkat, ahol ünnepélyes keretek között adtunk hálát 
a Mennyei Atyának az ősz gazdagságáért, megköszönve a mindennapi 
kenyeret, a jó időt, ami megérlelte a finom terméseket, az áldozatos mun-
kát, hogy a Jó Isten erőt, és egészséget adott a szüleiknek, hogy dolgoz-
hassanak, ezáltal mindezek az asztalunkra kerülhessenek.

Horváth Andrea

Európai Diáksport Napja és 
pályaorentációs nap a Szent Annában 
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2021. szeptember 24-én tartottuk meg már hagyományosan iskolánk-

ban az Európai Diáksport Napját, amelyet most színesebbé tettünk a 
pályaorientációval. 210 tanuló, osztályfőnökeik és a lelkes kísérők a reg-
geli közös bemelegítő gimnasztika után 13 állomáson próbálhatták ki 
magukat különféle mozgásos, kreatív, ügyességi aktivitáson. Ezeken az 
állomásokon nem csak a mozgás volt a lényeg, hanem az is, hogy felis-
merjék a résztvevők, mely szakmával köthető össze az adott tevékeny-
ség. A szép időt kihasználva az udvaron bonyolítottuk le a várva várt 
eseményt. A hagyományos sporttevékenységek mellett megpróbáltuk 
a napot színesebbé varázsolni egy-két újdonsággal. A legsikeresebbek 
a következők voltak. „Nudlis” lufi: az úszásoktatás során használt szi-
vacs „nudlikkal” kellett a lehető legtovább a levegőben tartani egy felfújt 
lufit az osztályoknak. Talicskázás: egy egyszerű talicskával kellett a gye-
rekeknek végig tolni társukat a kijelölt pályán. Kincskeresés bójákkal: 48 
darab 6-os oszlopban elhelyezett bója alól kellett a lehető leggyorsabban 
megkeresni az öt számozott lapocskát egy térkép segítségével. Levél-
hordás: a kosárlabdapályán szétszórt fehér, sárga, kék és piros lapocs-
kákat kellett a lehető legrövidebb időn belül összegyűjteni és beledobni 
a pálya négy sarkában elhelyezett fehér, sárga, kék és piros dobozokba. 
Csöves pingpong: négy db 15 centiméter átmérőjű és 70 centiméter hosz-
szú papírcső segítségével kellett egy pingpong labdát eljuttatni egy bójá-
tól a 15 méterre található másik bójáig úgy, hogy a csöveket folyamato-
san egymás elé helyezve a labda nem eshetett le a földre. Természete-
sen a már jól ismert játékok is nagy sikert arattak: a focilabda, a floor-
ball a babzsák. Egy kis újdonság közbeiktatásával, bogrács vagy pékla-
pát, ezek is hatalmas élményt jelentettek a gyerekeknek és a felnőttek-
nek egyaránt. A közös sportolás után az alsósok tréfás mondókák segít-
ségével különböző szakmákkal kapcsolatos munkahelyeket, boltokat 
kerestek fel a városban, ahol egy-egy betűt találtak. A betűket összerak-
va végül a MESTERSÉG szót tudták kiolvasni. A felsősök kerékpárokkal, 
busszal indultak útnak és látogattak meg ismert vállalkozásokat, telephe-
lyeket. Visszaérve a tanulók lelkesen osztották meg egymással az élmé-
nyeiket, a látottakat. Talán mindenkiben megmaradt valami kis emlék, 
ami majd segíthet egyszer a pályaválasztás, a továbbtanulás nehéz dön-
téseiben. Köszönetet mondunk a boltoknak, hivataloknak, akik közremű-
ködtek a program megvalósulásában, a GYEP irodának a busztámoga-
tásért. Külön köszönjük a Koch Borászatnak, a Kunvin Borászati Kft.-
nek, a Műmalom dolgozóinak, a borotai BOFAMI 2000 Kft. bográcskészí-
tő üzemnek és az FM ASZK, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollé-
gium Tanüzemének a szíves vendéglátásukat, bemutatójukat. 

Komáromi Róbert

Zánkán jártunk

Szeptember végén háromnapos, kétéjszakás osztálykiránduláson vet-
tünk részt Zánkán négy osztállyal.  Számos fantasztikus program állt ren-
delkezésünkre, ahol a csapatépítésre és az élménypedagógiára nagy 
hangsúlyt fektettek a szervezők. Tudományos ismeretterjesztő és földraj-
zi ismereteket bővítő előadások is szerepeltek a feladatok között. Digi-
tális kompetenciafejlesztő program, túra, sétahajózás, koncert, disco,  
továbbá a felelős állattartásról és az ízeltlábúakról szóló bemutató is volt 
a tábori programpalettán.  Hazafelé megálltunk Eplényben a libegőnél, 
ahol számos kalandos feladat várt ránk. Zárásként pedig szalonnát sütöt-
tünk, amit szinte minden éhes száj gyorsan felfalt. 

Felejthetetlen három napot töltöttünk együtt. 
Nemes Brigitta

Őszi kirándulás Felsőlajosra 
Egy szép őszi 

napon nagy örömben 
lehetett része óvodás 
gyermekeinknek a 
Jánoshalmi Gazdakör 
Egyesület jóvoltából, 
mivel megajándé-
koztak bennünket 25 
belépőjeggyel és ellá-
togathattunk Felsőla-
josra egy magántulaj-
donú Állat- és Szaba-
didőparkba.

 Nagy izgalommal 
készülődtünk és októ-
ber 15-én végre neki-
vághattunk ennek 
az élményekkel teli 
kalandnak. Már az 
oda vezető hosszú 
út is sok meglepe-
tést tartogatott gyer-
mekeinknek. Mi, óvó-
nénik mindent meg-
tettünk azért, hogy az élmény tudásszerzéssel is párosuljon: útközben 
állatokkal kapcsolatos találós kérdéseket, barchoba játékot gyűjtöttünk 
össze és fejtettünk meg az ovisok legnagyobb örömére, így hamar elröp-
pent az idő.

Érkezésünk sok-sok meglepetést tartogatott: tigrisek, oroszlánok, 
ormányos medvék, páviánok és még sorolhatnánk számtalan érdeke-
sebbnél érdekesebb kis és nagytestű állatot. Megcsodálhattuk az állat-
kölykök szépségét, a gondozójukhoz való ragaszkodásukat, ösztönös 
viselkedésüket, megmosolyogtató bájukat, játékukat. 

Gyermekeinket teljesen lenyűgözte a sok látnivaló. Pillanatok alatt röp-
pent el az ott töltött idő, és rengeteg élménnyel, tudással gazdagabban 
érkeztünk vissza az óvodába.

Bányai Orsolya
óvodapedagógus/ tagintézmény vezető

Nagy siker Kiskunhalason

Iskolánk felsős fiú focicsapatával részt vettünk szeptember 22-én Kis-
kunhalason a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum által 
megrendezett IX. Ingenium Kupán. Az eredetileg műfüves pályára terve-
zett viadalt a rossz idő miatt a gimnázium tornatermében bonyolították 
le. De ez cseppet sem zavarta az öt résztvevő csapatot, nagy lelkese-
déssel küzdött mindenki, remélve, hogy végül megszerzi a kupát. Fiaink 
is ügyesen helyt álltak. Remek összjátékkal és stabil védelemmel végül 
megnyertek minden meccset, ezzel megszerezve az első helyet. A csa-
pat tagjai: Bretyka Andor, Blahó Zénó, Gáspár Zalán, Kovács Levente, 
Lengyel György, Markó Mór, Szőnyi Barnabás. A kupa gólkirálya Gáspár 
Zalán lett. Gratulálunk nekik a győzelemhez! 

Komáromi Róbert
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A Tesco Global Zrt. vállalat „Ön választ, mi segítünk” pályázati kiírá-
sa a helyi civil kezdeményezéseket támogatta. A kiskunhalasi Tesco áru-
ház három legjobbnak ítélt programja közé sikerült bekerülnie a Georgi-
ca Alapítvány is, amelynek keretében új sporteszközöket telepítettünk a 
Szakiskola udvarára. Célunk az egészséges életmód népszerűsítése a 

mindennapi testmozgáson keresztül elsősorban a középiskolás korosz-
tály körében, de az iskola udvarán megrendezésre kerülő rendezvénye-
ken családok, barátok, ismerősök, dolgozók is kipróbálhatják a „mini fitt-
ness parkot”.

Az eszközök beszerzése előtt a terep előkészítése bizonyult a legne-
hezebb feladatnak. Az uniós szabályoknak megfelelően kellett az alap-
zatokat kiásni, amit tanulóink közösségi szolgálat keretében végeztek el. 
A függeszkedő állványt és a lépegető tuskókat a Kerti Játék Kft helyi vál-
lalkozás szakemberei gyártották le és telepítették. A mezítlábas ösvény 
kereteit már tanulóink töltötték fel különböző anyagokkal Varga Ferenc 
tanár úr irányításával. 

A sporteszközök helyes használatát diákjaink gyorsan megtanulták. 
Kollégistáink minden nap kinyújthatják izmaikat, a tipegőkön végig sétál-
va egyensúlyozhatnak, a mezítlábas ösvényen talpukat masszíroztathat-
ják. A szabadban mozgással eltöltött idő csökkenti az ülőmunka káros 
hatásait és nem kell kimenniük a városba se.

Köszönjük a támogatást a Tesco Áruháznak, az eszközök precíz kivi-
telezését és telepítését a Kert Játék Kft-nek, a megvalósításhoz szüksé-
ges anyagokat és szolgáltatásokat az iskolának, a munkát diákjainknak.

Maráczi Mónika

Mozogjunk! 
Helyes testtartás és testkép kialakítása a fiatalok körében
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31. alkalommal került megrendezésre a Dr. Szabó Gusztáv országos 
szakmai gépészvetélkedő 2021. október 8-9-én. Iskolánk a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamarával és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Műszaki Intézetével közösen szervezte a neves megmérettetést. A 12. 
osztályos mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók 3 tagú csapata vetél-
kedett fémmegmunkálás, munkagép szerelés – sorközművelő kultivát-
or beállítása, traktoros ügyesség, KRESZ és szakmai szóbeli területeken.

Pénteken az ünnepélyes megnyitót követően, az iskolánk tanüzemében 
kezdődtek a szakmai feladatok. A tanulók által egy alkatrészt kellett fém-
megmunkálás során készíteni műhelyrajz alapján. A munkagép-szerelési 
feladat során KSMK típusú sorközművelő kultivátortagok beállítását kel-
lett elvégezniük a kiadott utasításnak megfelelően. A traktoros ügyességi 
feladat végrehajtása során a tanulóknak eltakart szemmel szóbeli irányí-
tás alapján kellett a célba navigálniuk a szerelvényt. A KRESZ-totó sem 

maradhatott ki a feladatok közül, hiszen a mezőgazdasági gépésztechni-
kusoknak is előírás a szakirányú jogosítvány megszerzése. A versenyfel-
adatok kapcsolódtak a tanulók által tanult tananyaghoz.

A feladatokat hat tagú bizottság zsűrizte. Ezúton is köszönjük Dr. Bense 
László MATE egyetemi docensének, Dr. Fülöp István MATE mester taná-
rának, Dr. Renner Tamásnak, a Renner Bt. műszaki igazgatójának, Malus-
tyik Bélának, az AGROPRODUKT KFT, ügyvezetőjének, Kocsis István 
Közép-magyarországi Agrár Szakképzési Centrum (továbbiakban ASzC) 
Dr. Szepesi László Mg-i Technikum,Szakképző Iskola és Kollégium igaz-
gatóhelyettesének, Orosz Györgynek a Nemzeti Agrár Kamara szakkép-
zési referensének, zsűri elnökének az értékelő munkáját.

A versenyen résztvevők szakmai programon vehettek részt. „Az auto-
mata kormányzás nyújtotta lehetőségek bemutatása elméletben és gya-
korlatban” előadók: Nagy Bence és Szabó Balázs, a Magtár Kft. képvise-
lői, valamint  a „Mezőgazdasági drónok alkalmazási lehetőségei” témában, 
a bemutatót tartotta: Forrai Dusán.

Szombaton került sor az elméleti megmérettetésre. A feladatokat Dr. 
Bense László a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem docense állí-
totta össze.

Köszönjük az önzetlen támogatást partnereinknek, akik biztosították a 
verseny megrendezéséhez szükséges eszközöket, anyagokat, programo-
kat. Továbbá köszönjük a versenyzők számára felajánlott színvonalas díja-
kat, tárgyjutalmakat.

A 31. Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny helyezettjei: Első helyezett a 
Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium csapata, melynek tagjai: Farkas Sándor, Nagy József, Wéber 
Balázs tanulók. Felkészítő oktatóik: Boros Dénes, Csányi Mátyás, Éder 
János, Juhász Zoltán, Kasziba Gábor

Második helyezett az Alföldi ASzC Galamb József Mezőgazdasági 
Technikum és Szakképző Iskola, Makó Németh Koppány, Oltvány Bálint, 
Takács Viktor tanulókból álló csapata. Felkészítő oktatójuk: Szabó Imre

Harmadik helyezett a Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium csapata, melynek tagjai Bertalan Ádám, 
Elekes Marcell, Szalai József tanulók, Felkészítő oktatójuk Pesti Barna

XXXI. Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész 
Országos Szakmai Vetélkedő a SZAKIBAN

A verseny támogatói: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műsza-
ki Intézete, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, Déli ASzC, Agroprodukt Kft., 
Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um, Febagro Rt., Renner Bt., Würth Szereléstechnika Kft., Koch Borá-
szat Kft., Magtár Kft., FitoDrón Bt., GEORGICA ALAPÍTVÁNY

V. J.
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Szeretettel várjuk leendő új klubosainkat a régi buszmegállóval szem-
ben működő MMSZ Gondviselés Háza Jánoshalmi Idősek Klubjába!

Cím: 6440 Jánoshalma Dózsa Gy. utca 93. Tel.: 06/77 403-654
Október hónapban is sokszínű foglalkozások keretében tőlthették ide-

jüket klubtagjaink. Többek között ajándékot készíthettünk a hozzánk ellá-
togató óvodások részére. Őszi dekorációt készítettünk a MMSZ Idősek 
Otthona részére, emellett számos klubos program keretében ismét több 

alkalommal süteményeket sütöttünk, valamint folytatódtak a különféle 
fejlesztő foglalkozások is. Programjaink voltak: kuglóf sütés, palacsinta 
sütés, túrós linzer sütés, pizza sütés, őszi levélkép készítése, termények 
és virágok felhasználásával asztaldísz készítése, ajándékok készítése, 
áhitatok, egészséggondozás, moziklub, fejlesztő foglalkozások pl.: válsz-
sz egy képet és beszélj róla, memória, találd ki, igaz vagy hamis, labda-
játékok,... látogatás az MMSZ Jánoshalmi Csoportjához.

MMSZ Idősek Klubjában történt
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A máltai csoport október 22-én tartós élelmiszert gyűjtött az Univer 
előtt. A jó szándékú embereknek köszönhetően 71 kg  adomány gyűlt 
össze. Hálásan köszönjük nagylelkű felajánlásaikat.

Adománygyűjtés
EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Újabb bronzérmet 
hozott a Méta Téma

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával, az EFOP-1.4.2-16-
2016-00020 azonosító számú Gyerekesély pályázat „Szociokulturá-
lis nevelés” tevékenység keretében a Jánoshalmi Méta Téma csapa-
ta 2021. október 02.-án a Budapesten megrendezett XXII. Országos 
Szentjánosbogár Métabajnokságra utazott. 

A magyar eredetű várméta az ütős labdajátékok közé tartozik, a base-
ballal és a krikettel áll rokonságban. A játék célja, hogy az ütő csapat 
tagjai, egyenként a labda elütése után egy kört futva pontot szerezze-
nek, a fogó csapat célja pedig, hogy ezt megakadályozza a labda fel-
dobóhoz való visszajuttatásával. A félidő után a csapatok tagok szere-
pet cserélnek.
A Jánoshalmi Méta Téma a felnőtt korosztályban versenyzett, ahol 
idén 8 csapat mérettette meg magát. Az idei mezőny nagyon felkészült 
és erős csapatokból állt, mind méltók voltak a bajnoki címre. Nagyon 
nehéz mérkőzések elé néztek. Idén minden csapat mindenkivel ját-
szott, így korábbi riválisaikat sem kerülhették el. A versenyt 2 vereség-
gel, és 5 győzelemmel – köztük a bajokok ellen – zárták, így a csapat 
a 3. helyen végzett.
A csapat névsora: Faddi Adrienn, Tapody Réka Orsolya, Török Leonet-
ta, Lakatos Gergely, Mészáros Sándor Dániel, Somogyi Dávid, Szabó 
Endre, Szabó Márk, Szabó Martin Barnabás, Szécsi Árpád, Székely 
József, Varga Bence, Virág Attila.
A program az EFOP 1.4.2-16.2016.00020 
azonosítószámú „Együtt könnyebb” pre-
venciós és társadalmi felzárkózta-
tó program a gyermekszegénység 
ellen projekt keretein belül való-
sult meg.  

Kedves Vendégeink!
2021.november. 12-13-14 -én 

Márton-napi hétvége a Gála étteremben!
Asztal foglalás é rendelésfelvétel 

a 77/402-236-os telefonszámon
Várjuk Kedves Vendégeinket

Gála étterem csapata. 



22. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2021. novemberEgészségügy, életmód

Télen is 
szükségünk van 

vitaminokra
A vitaminok a szervezet számára nélkü-

lözhetetlen vegyületek, részt vesznek min-
den fontos anyagcsere-folyamatban. Szer-
vezetünk csak néhányat tud maga elő-
állítani, a többit táplálékokkal kell felven-
nünk. Télen a fertőző légúti betegségek 
könnyebben terjednek, és a betegségek 
legyőzéséhez szükség van kellő mennyi-
ségű vitaminra, hogy immunrendszerünk 
erős legyen. Ezt nyáron a sok elfogyasz-
tott, friss gyümölcs, zöldség és napon 

eltöltött idő miatt szinte észrevétlenül megtesszük. Ám az őszi-téli idő-
szakban érdemes odafigyelni bevitelükre.

Tápanyagtartalom és vitaminok szempontjából viszont érdemes minél 
többet fogyasztani az idény gyümölcsökből, zöldségfélékből, így fontos, 
hogy a tudatosságot beépítsük a piacozós bevásárló listánk összeállítá-
sába is.

Télen a fertőző légúti betegségek is könnyebben terjednek. Immun-
rendszerünk erősítéséhez szükség van kellő mennyiségű vitaminra. A 
C-vitamin immunrendszer erősítő is. Legjobb nyersen fogyasztani a zöld-
ségeket és gyümölcsöket, mivel a C-vitamin nagy része főzés során 
elvész. Télen a mélyhűtött gyümölcsök, zöldségek, citrusfélék, a káposz-
ta a legjobb C-vitaminforrás.

Érdemes a napot egészséges reggelivel kezdeni. Fogyasszunk olajos 
magvakat ( mogyorót,napraforgót, tökmagot, diót), müzlit. Ezekben sok 
B1 vitamin van, amire a téli fényhiányos időszakban különösen szükség 
van. B1 tartalmú még a máj, hüvelyesek és a teljes kiőrlésű gabona is.

Az autóvezetés, az olvasás, a számítógépezés megerőltető a szem-
nek, különösen télen, amikor rövidebb a nappalok. Szemünk egészségé-
ért A-vitaminra is szükség van. Nagyon jó vitaminforrások a sárga és zöld 
növények (sárgarépa, sütőtök, paraj, kelkáposzta…), a belsőségek (máj, 
vese, szív), tojás, tengeri halak.

Azok a diétázók, akik a téli hónapokban, vagy az ünnepek alatt felsze-

dett kilókat gyorsan, koplalva akarják leadni hamarabb alakul ki vitamin-
hiány. A B6-vitamin hiánya okozhat ingerlékenységet, idegességet. A máj, 
húsok, hüvelyesek és az élesztő is bőséges vitaminforrás. Kisebb mér-
tékben a tej és a tojás is tartalmaz B6 vitamint.

A D-vitamin azon kevés vitaminok egyike, amit szervezetünk nem tud 
előállítani. Érdemes napi húsz percet napfényen tartózkodni, hogy szer-
vezetünk kellően feltöltődhessen D-vitaminnal. Az idősek, akik télen a hó 
és a jég miatt nem járnak el otthonról, könnyen kerülhetnek D-vitamin-hi-
ányos állapotba. A napsugarak mellett a D-vitamin más forrásból is pótol-
ható: a heringfilé, a lazac, a gombák és a tyúktojás is kiváló D-vitamin-for-
rások. Emellett az ősztől tavaszig terjedő időszakban a D-vitamint ajánlott 
D-vitamin-készítmények segítségével pótolni.

 Az biztos, hogy többlet-vitamin igényt jelent, ha valaki dohányzik, 
egyoldalúan táplálkozik, rendszeresen alkoholt fogyaszt, szennyezett 
levegőjű városban él, tartósan gyógyszert szed, vagy folyamatos stressz 
alatt áll. De nemcsak a civilizáció terheli meg a szervezetet, hiszen pél-
dául a várandósság és a szoptatás, a fokozott fizikai terhelés vagy éppen 
a betegségek is növelik a vitamin éhséget. .

 Faragóné Hován Éva
    Dietetikus

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.  Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu           E-mail: varosgazda@t-online.hu 
Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,péntek830-1200,  

                                                                                     kedd,csütörtök1330-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk 

vállalni! BEJELENTÉSE: a 77/401-344-es
 telefonszámon lehetséges. 

Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 Állati hulla telep üzemelése 
Jánoshalma, Hajósi út

 2021.08.01-től
Nyitva tartás H-P 07.00 – 09.00-ig és 15.00 – 18.00-ig 

 Sz 07.00 – 11.00-ig
Állati hullát kizárólag ebben az időben lehet a telepre leadni.
Bővebb információ: 06-30/947-3516-es telefonszámon.

Termékei  
teljes 

választékban 
Helybeni vásárlás akciós áron 

minden termékre 
Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 

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

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!

Kuris András élt:  28 évet
Kapás Menyhért élt: 85 évet
Somogyi Aladárné  
sz: Fintha Klára élt: 98 évet
Péjó Pálné  
sz: Vargacz Julianna élt: 90 évet

Romsics István élt: 87 évet
Szántó Mihály Ferenc élt: 73 évet
Poós Istvánné  
sz: Nagy Jusztina  élt: 93 évet
Komáromi Ferencné  
sz: Kecskés Etelka  élt: 92 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

A dietetikus tanácsai
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Jánoshlama Város Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070

A JFC októberi tudósításaNyomozás folyik K. A. helyi lakos ellen, aki az elmúlt hónapokban hol 
késsel hol egy sokkolóval fenyegetőzve több helyi fiatalkorú személyt 
arra kényszerített, hogy különböző műszaki cikkeket vigyenek el neki az 
otthonukból. Az ügyben felmerült az új pszichoaktív anyaggal való keres-
kedés bűntett gyanúja is. 

A nyomozás során K. A. őrizetbe vételére került sor, majd a bíróság 
elrendelte nevezett letartóztatását. 

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság és a Jánoshalmi Rendőrőrs mun-
katársai összehangolt akció keretében egy időben több jánoshalmi ingat-
lanban is kutatást tartottak, ahol kábítószer termesztésére való felszere-
léseket, eszközöket, magukat a növendék növényeket és nagyobb meny-
nyiségű leszüretelt és eladásra előkészített kábítószert találtak. Az akció 
során a felsoroltak lefoglalásán túl V. T., V. Zs. és V. L. helyi lakosok őri-
zetbe vételére is sor került, akikkel szemben kezdeményezésre került a 
letartóztatás elrendelése, amiről a Kiskunhalasi Járásbíróság dönt.     

Sajnos több bejelentés is érkezett, hogy a város külterületi részein a 
lakosok engedély nélkül szemetet, sittet raknak le. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki engedély nélkül rak le 
szemetet közterületre az bűncselekményt követ el!

A Hajósi úton lévő hulladék udvar csütörtökön és pénteken tart nyitva, 
azonban minden munkanapon a volt laktanya területén a Gépész Partner 
Kft (30/8192494) üzemeltetésében lévő telephelyen is átveszik a sittet.  

Az utóbbi időben több feljelentés is született a sértetti hiszékenység 
következtében. Interneten keresztül számtalan váratlan nyereményről 
szóló értesítés érkezik. A nyeremény kézhezvételének feltétele azonban 
vagy egy bizonyos összeg átutalása vagy a bankkártya adatok megadá-
sa. Hivatalos nyeremény játékban ilyen feltételek nincsenek! Ha meggon-
dolatlanul megadjuk a bankkártyánk kódjait akkor az elkövetők könnye-
dén emelnek le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek vásárlásokat.

Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az álta-
lunk megvásárolni kívánt terméket jelentősen a valós érték alatt kínál-
ják eladásra. A vásárlás feltétele, hogy kizárólag  előre utalással lehet 
kiegyenlíteni a vételárat, az utánvét nem lehetséges és általában nincs 
megadva telefonszám sem. A kért összeg utalását követően általában a 
hirdetés eltűnik, a várt termék pedig nem érkezik meg.   

 A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk 
vagy szintén nyereményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál vagy 
adóhatóságnál fennálló nem létező tartozásról. A nyeremény ígéreté-
nél az előzőekben már írt módszer fordul elő. A nem létező tartozásnál a 
magabiztos fellépés hatására a sértett az elkövető által megadott szám-
laszámra utalja át a kért összeget. Sem a szolgáltatók, sem az adóható-
ság nem kér tartozás rendezést telefon keresztül! Ne döljünk be a csa-
lóknak legyen bármilyen csábító a beígért nyeremény vagy olcsó az áru!  

A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, 
ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan 
ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyel-
jenek oda mások üresen álló házaira. Amennyiben pedig valami gya-
nús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 
20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a szá-
ma.  

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, 
hogy a kapukat tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés vagy kopog-
tatás után kinyitják győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hozzá-
juk és nem idegen.  

A korábbi és a most folyamatban lévő kocsi feltörések tapasztalata 
szerint az elkövetők az utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő 
tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket 
stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okoz-
va mint magával a lopással. Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az 
utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket 
pedig ne hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem!         

Jánoshalmi Rendőrőrs

SportRendőrségi hírek

Stílus Üzlet

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

NOVEMBERI AKCIÓJA
Készülj velünk már most 

a karácsonyra!
Játékok, ajándéktárgyak 

akciós áron, folyamatosan 
bővülő kínálattal!

Október 2
U-19 -es bajnoki mérkőzés

Kiskőrös – JFC 4:1( 2:0 )
Gólszerzőnk: Jankovics Mirkó Ferenc
Szabó Kornél edző: - Sajnos a házigazdák jobban játszottak.

Október 3. 
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Jánoshalmi FC-Kecel 4:1 (2:0)
Gólszerzőink: Stojanovic Milos2, Babic Srdan2
Florin Nenad vezetőedző:- A mérkőzésen időnként jól játszott a csapat,a 
végén kissé kiengedett, így ellenfelünk szépített.

Október 09.
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Harta-JFC 0:1 ( 0.0)
Gólszerzőnk: Szabó Szilárd
Florin Nenad vezetőedző: - Nem játszottuk a jól bevált stílusunkat, ezért 
időnként szenvedett a csapat. Győzelmünk azonban megérdemelt.

Október  24.
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés
Kiskőrös-JFC 2:1 (0:1)

Gólszerzőnk: Babic Srdan
Florin Nenad vezetőedző:- A mérkőzés igazi rangadó volt. Sajnos, mi 
nem tudtuk helyzeteinket gólra váltani , így aztán büntetett az ellenfél. 
Nagy kár ezért a vereségért.

Október 24
U-19-es bajnoki mérkőzés

JFC- Kiskunhalas 0:6 (0.2)
Szabó Kornél edző: Időnként el-el kapjuk a "fonalat", de még mindig 
nem értük el a tavalyi játékunk színvonalát.

U-16-os bajnoki mérkőzés
Bácsalmás-JFC 35:0 ( 16:0)

Szabó Kornél edző:-Egyelőre itt tartunk. Sem erőnlétben, sem pedig 
gyorsaságban nem voltunk partiban a házigazdákkal.

A felnőtt csapatunk október 31-én Kalocsa focistáit fogadta, erről a mér-
kőzésről következő lapszámunkban tudósítunk. November első hétvé-
géjén csapatunk Kecskemétre látogat, míg az utosló bajnoki fordulóban, 
november 14-én a FADDIKORR-Kiskunhalasi FC csapatával mérkőzik 
meg abajnoki pontokért hazai pályán. 

Horváth Mihály elnök

Zámbó Balázs közterület-felügyelő 
Panaszaikat és észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken 
várja: zambobalazs@janoshalma.hu vagy +36-30/565-3758

mailto:zambobalazs@janoshalma.hu
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Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosztását nem tesszük közzé.

Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. közlése alapján tájékoz-
tatjuk Olvasóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biz-
tosítják. Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és 
Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától másnap 07 órá-
ig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet 
megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reg-
gel 7 óráig tart.

Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. T.: 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.

UHT Tej 1/1  189,- Ft

Ásványvíz 1.5 l-es 69,- Ft-tól

Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé: 549,-Ft/db 2196,-Ft / kg

Étolaj CBA 1 l-es 599,- Ft/l
Óriási árukínálattal és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat

Hetente bővül zöldség-gyümölcs választékunk! 
 Az akció 2021. november 1-től november 15-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. 

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:házasságot kötött:
október hónapban

Bolvári Csaba István és Szakács Sándorné
Tóth Viktor és Mészáros Csilla

Kolompár Attila 
és

 Vucskovicsné Kolompár Ilona

Szeptember hónapban (lapzárta után)
Baranyai László (Anyja neve: Andó Klaudia)

Októberben hónapban
Buzder Zalán Noel (A.n.:Szabó Szabina),
Gilicze-Bátyai Szofi (A.n.: Bátyai Dóra),
Fenyvesi Dániel (A.n. Csizmadia Éva),
Andris Hedvig (A.n.: Zámbó Anita).
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