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a Főtéren
Szombaton a hagyományok-

hoz híven színpadi programok, 
bográcsos főzés, kirakodóvá-
sár. Padokat főzőhellyel az 
Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban (Kossuth u. 3.) lehet 
bérelni június 7-től.

Vasárnap a sztárfellépő a 
HOOLIGANS együttes

Részletes program később! 

Ki az, aki ápol születésem óta,
Testemet, lelkemet a bajtól is óvja?
Ki tanított engem Isten szent nevére,
S ha baj vagy bánat ér, ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek, 
Az én édesanyám ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya, 
Csakhogy őt az Isten ezerszer megáldja.

Köszöntő Anyák napja alkalmából

Április 30-án 108 traktor és erőgép kürtjétől és motorzajától volt hangos a Halasi, Dózsa, Kossuth utca, Béke tér, Kálvária és ismét a Halasi utca. A gépes ballagás 
első traktorját a legidősebb ballagó, aki az idén vonul nyugdíjba, Zámbó Imre vezette, aki 2022-től gyakorlati oktató az intézménynél, mellette ült unokája Lőrinc, a 
jövő reménysége.  Következő számunkban részletesen kívánunk tudósítani városunk egyik meghatározó rendezvényéről. 

Elballagtak a szakiskolás diákok

Minden kedves 
Édesanyának, 

Nagymamának, 
Dédnagymamának

Anyák Napja alkalmából 
az esztendő minden 

napjára jó egészséget, 
gondoskodó, szerető 

gyermekeket kívánok!

Czeller Zoltán  
polgármester

Felső-Bácskai borok 31. nemes 
versenyének eredményei a 

22. oldalon olvasható
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Döntött Bács-Kiskun Megye,  

maradtak az országgyűlési képviselőink
2022. április 3-án lezajlott az országgyűlési képviselő választás. 
A latolgatások, elemzések, lehetőségek kora is lezárult, Magyarország dön-

tött, Orbán Viktor ötödször alakíthat kormányt hazánkban. 
Bács-Kiskun megyében sem született nagy meglepetés, hiszen maradtak a 

korábbi képviselők minden körzetben. Eredmények: 
Bács-kiskun 1. számú körzetében (Kecskemét) ismét bizalmat kapott dr. 

Salacz László, (27 420 szavazat, 59,02%). 
A megye 2. sz. választókörzetében (Kecskemét) Szeberényi Gyula Tamás 

hozta a FIDESZ-KDNP győzelmét. (26 606 szavazat, 53%)
A megye 03. körzetében (Kalocsa és térsége) Font Sándor, már a hetedik cik-

lusát kezdheti meg, (26 592 szavazat, 59,7%). 
Bács-Kiskun 04. számú körzetében (Kiskunfélegyháza és térsége) Lezsák 

Sándor győzött ismét (29 835 szavazat, 62,97%). 
A megye 05. számú körzetében (Kiskunhalas és térsége) Bányai Gábor, a 

megyei közgyűlés korábbi elnöke magabiztosan nyert ezúttal is, immár 5. ciklu-
sát kezdi meg. (25 763 szavazat, 60,16%).

Baja térségében, a 06. számú választókerületben Zsigó Róbert nyert, (23 976 
szavazat, 57,26%). 

Megyénkben egyébként több mint négyszázezer a szavazópolgárok száma, 
és közel 268 ezren éltek állampolgári jogaikkal. (67 %) 

Gratulálunk megyénk régi-új képviselőinek, további építő munkát kívánunk!

Serényen dolgoztak az útépítők az 5312-es jelű út felújításán. Lapzártánkig az Erzsébet tértől Hajós irányába, 2,5 km hosszan már koptató réteg 
is felkerült az út felszínére . Rendezték az útpadkát is ezen a szakaszon, és a forgalombiztonság miatt veszélyesnek ítélt fákat is kivágtak és rakták 
rendbe a terepet. Az út felújítás várhatóan még az idén folytatódik majd a kéleshalmi bejáró útig.

Simul az út Hajós felé
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A Bölcsőde építkezés az előzetes időterveinknek megfelelően halad, a 
tetőszerkezet és a hőszigetelési munkálatok elkészültek, jelenleg belső 
helyiségek vakolását végzik.

AJót tett az ápörilis végén lehullott csapadék a felújítás alatt álló Béke 
téri parkba elültetett évelő növényeknek. Az öntözőrendszer végső kiala-
kítása folyamatban van, így a 20-25 mm eső áprilisban is "aranyat ért". 
A tómeder körüli sziklakert építéshez április végén megérkeztek a kövek. 
Egészében elmondható, hogy a tervezett munkálatok felét meghaladva, 
most már minden a rendezettség felé tart, a látvány egyre szebb lesz.

A Béke téri felújítással párhuzamosan a park területét szegélyező jár-
dákat, gyalogos útvonalakat is felújítja az Önkormányzat.  A kivitelezési 
munkálatokat a jánoshalmi székhelyű Abi-Bau Kft. munkatársai végzik. 

Jól halad a parkfelújítás 

Kívül-belül burkolják az új bölcsődét
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Húsvéti díszek városunk közterein

Az otthonokban, főként a konyhában, az ünnepek körüli előkészületek megszokottak. Ebben az évben a város több pontján, a közterek is húsvéti díszbe öltöztek az 
ünnepre a Városgazda Kft. az Imre Zoltán Művelődési Központ munkatársai, az óvodások, az iskolások, és a lakosok fantáziájának köszönhetően.

Megkezdődött a Szent Anna templom 
orgonájának nagy felújítása. A VKT-FE-
LUJITAS-21-0160 (2 millió Ft-ot) és a 
VKT-ÉGYEDI-21-0003 (3 millió Ft-ot) azo-
nosítójú pályázaton a nyertünk, de még 
hiányzik 2.000.000 Ft a befejezéshez.

Kérjük, aki akar, tud hozzájárulni a költsé-
gekhez, a plébánián tegye meg. 

Átutalás a 17732129-20034553-
00000000 számlára lehet „orgona” meg-
jelöléssel.

A vállalkozások leírhatják a törvényi felté-
telek mellett az adóból. 

Az adakozók orgona jegyet kapnak. 
A Templom elején lévő perselybe is lehet 

adakozni névtelenül. 
Isten áldjon meg minden adakozót! 

Sándor atya plébános 

Orgonafelújítás a Szent Anna templomban

Az 1934-ben készült felvételen az akkor új orgona látható a római katolikus templomban, Váradi Miklós orgonakészítő mes-
terrel és Kucka Mihály tempera festővel. A felvételt, mely a Thorma János Múzeumtulajdona,  Monostori György készítette.



5. 2022. május

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEKözéleti hírek

Jánoshalma Városi Önkormányzat „Zöld tér 
felújítása Jánoshalmán” címmel támogatást 
kapott, melynek nemcsak a park, mint a belvá-
ros tüdejének felújítása, hanem az ivóvíz-kész-
lettel való megfelelő gazdálkodás érdekében 
tájékoztató program is a részét képezi. 

A Víz Világnapjával összekötve néhány civil 
szervezet érdeklődő képviselője, valamint általá-
nos és középiskolás diákok látogattak el a jános-
halmi víztisztító telepre, ahol a tisztítás techno-
lógiájának megismerésén túl a felmerülő kérdé-
seikre is választ kaptak. A vas-, és mangántala-
nítás, valamint arzénmentesítés utáni kellemes 
fogyasztású vizet bátran megkóstolták a részt-
vevők, és megelégedésüket fejezték ki annak 

minőségéről. Köszönet Nemes Györgynek, a Kiskunvíz Kft. ivóvízágazat üzem-
vezetőjének a tájékoztató megtartásáért, a színvonalas közreműködésért.

Látogatás a városi Vízműnél  a Víz Világnapján

Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése 2016 óta fejezi ki elis-
merését és megbecsülését a kommu-
nista diktatúra 1945 és 1961 közöt-
ti időszaka áldozatainak és hőseinek, 
melynek jeléül döntött a dr. Szobonya 
Zoltán Megyei Emléknap alapításáról.

Az Emléknap névadója dr. Szobo-
nya Zoltán, Jánoshalma egykori jegy-

zője, az 1956-os vidéki forradalom egyik legnagyobb mártí-
rjává, emblematikus alakjává vált Bács-Kiskun megyében. 
Az Emléknap alkalmából Emléklapok kerülnek átadásra. 
Emléklapot azok a személyek kaphatnak,

 ● akiket az 1945 és 1950 közötti népbíróságok ártatlanul 
meghurcoltak, koncepciós eljárás során elítéltek;

 ● akiket 1945-től bírósági ítélet nélkül internáltak;
 ● akik a kommunista diktatúrával szemben aktív ellenállást 
fejtettek ki;

 ● akik a kulák üldözések áldozatai;
 ● akiktől tulajdonukat elkobozták, ezzel egzisztenciálisan 
tönkre téve őket;

 ● akiket 1951-től katonai munkaszolgálatra igénybevettek;
 ● akik az 1958 és 1961 közötti időszak - az utolsó kolhozo-
sítási hullám - áldozatai. 
Kérem, Ön is segítse javaslatával ezt a kezdeményezést! 

Amennyiben tudomása van a feltételeknek megfelelő sze-
mélyről, a javaslatot szíveskedjen elküldeni postai úton az 
alábbi címre: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Czeller 
Zoltán polgármester, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. A borí-
tékra kérem, írja rá: „DR. SZOBONYA ZOLTÁN EMLÉKLAP 
JAVASLAT”

A javaslatot kizárólag a mellékelt adatlap kitöltésével lehet 
megtenni, a javaslattétel beérkezési határideje: 2022. május 
17-én, 12 óra. Adatlap letölthető Jánoshalma Város Hon-
lapjáról, ill. a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
jában kérhető.

A Jánoshalmán összegyűlt javaslatok továbbításra kerül-
nek a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, mint döntéshozó felé.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Emléknapot szep-
tember 29. napjában határozta meg, dr. Szobonya Zoltán 
jánoshalmi ügyvéd 1958. szeptember 29-i kivégzésének 
emlékére. 

Az Emléknap alkalmával kerül átadásra a díjazottak 
részére dr. Szobonya Zoltán Emléklap.

Czeller Zoltán polgármester

DR. SZOBONYA ZOLTÁN EMLÉKLAP JAVASLAT

Javaslatot tevő szerv, személy:……………………………………………………………..

Díjra javasolt személy: ……………………………………………………………………….

Születési neve:…………………………………………………………………………..........

Lakcíme:……………………………………………………………………………………….

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………...

Foglalkozása, beosztása, rendfokozata:…………………………………………………...

Munkahelye:…………………………………………………………………………………...

Eddig kapott kitüntetései:……………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………..

INDOKOLÁS:

Kelt.: ………………………….. P.h. ……………………………………
                                        aláírás

Dr. Szobonya Zoltán Emléklap
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Jánoshalmán az utóbbi hetekben gyakrabban tapasztalható a járó-
kelőket zaklató kóbor kutyák jelenléte az utcákon. A veszélyessé váló 
jelenség teljes mértékben ellentmond a felelős állattartás minden alap-
követelményének. Az ebek elszaporodása összefüggésbe hozható 
azzal a ténnyel, hogy az Önkormányzat által ebrendészeti feladatokkal 
megbízott vállalkozás 2022. februárban felmondta a szerződéses jogvi-
szonyát, nem kívánja tovább folytatni a tevékenységet. Az Önkormány-
zat Városgazdálkodási Osztálya azonnali hatállyal hirdetést tett közzé a 
feladatok további ellátására, de nem volt jelentkező vállalkozás.

A hirdetések eredménytelensége után április közepén a Kelebi-
ai Kutyamentő Alapítvány jelezte együttműködési szándékát a problé-
ma megoldásában. A város vezetése 2022. április 20-án tárgyaláso-
kat folytatott az állatvédelemmel foglalkozó Alapítvány képviselőjé-
vel, Paska Istvánnal. A  megbeszélések sikeresek voltak, ezt köve-

tően a jánoshalmi képviselő-testület április utolsó hetében elfogad-
ta és jóváhagyta a Kelebiai Kutyamentő Alapítvány feladatellátás-
ra vonatkozó szerződést, valamint biztosítja a szükséges pénzügyi 
forrásokat a feladat ellátására. Május elejétől a kelebiai vállalkozás 
megkezdi a kóbor ebek befogását, az állatok kutyamenhelyre való 
szállítását, és az ottani ellátásukat.

A város vezetése továbbra is felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a kóborló állatotok veszélyessé válhatnak, megijeszthetik, megha-
raphatják az úttesten, és a járdán közlekedő gyermekeket, felnőtteket. 
Házi állatokat kizárólag a felelős állattartás elveinek betartásával tartsa-
nak otthonaikban, a város köztereinek nyugalmát ne zavarják meg az 
utcákon randalírozó állatok!

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Jánoshalma Városi Önkormányzat hivatalos közleménye

Felelős állattartás, kóbor ebek elszaporodása témakörben

Dr. Berta Péter az összevezetett eboltást, 
az alább megjelölt helyeken, és időpontokban 
végzi.

Az eboltás díja 4.000.,- Ft, féregtelenítés-
sel együtt.

A 164/2008/XII.20./FVM rendelet előírása 
szerint veszettség ellen csak chippel megje-
lölt eb oltható.

A még nem chipezett kutyák megjelölése, az 
oltással együtt elvégezhető, melynek költsé-
ge 4.000,- Ft.  

Oltási könyv 500,-Ft.
Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999 

(XII.28.) Kormányrendelet alapján 50.000,- 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.

Oltási helyszínek:

2022. május 13. (Péntek)

Liba kocsma 8 – 10 óra
Áchim u. – Majoros u. sarok 11 – 12 óra
Fürdő u. – Téglagyár u. sarok 13 – 14 óra 
Remete u. - Eötvös u. sarok 15 – 16 óra

2022. május 14. (Szombat)  
Tranzit étterem 8 – 10 óra 
Laktanya 11 – 12 óra
Batthyány tér - Óvoda 13 – 14 óra
Vadgalamb u. – Előd u. sarok 15 – 16 óra

2022.május 15. (Vasárnap)
Orbán szobor 8 – 10 óra 

Pótoltás: 
A Berta Kisállat Rendelőben (6440 Jánoshal-
ma, Kiss Ernő u. 117.) 
rendelési időben: Hétfő 15 – 18 óra
                          Csütörtök  15 – 18 óra
Június 30.-ig.

 Dr Berta Péter állatorvos

EBOLTÁS JÁNOSHALMÁN

Kutyák kötelező veszettség elleni oltása 
Jánoshalma városban, melyet Dr. Vass István 
végez. Az oltás díja 4000.-Ft ebenként(féreg-
telenítő tabletta árát az oltás díja tartalmaz-
za). Csak mikrochippel rendelkező kutya olt-
ható. A mikrochippel való megjelölés a hely-
színen is elvégeztethető, melynek ára: 4000.-
Ft ebenként.

2020.05.07. (szombat) 
Attila u és Árpád u sarok 06:30-07.00 óra
Mészáros L. és Kinizsi u. sarok 07.00-07.30 óra  
Hét vezér tér 07.30-08.00 óra   
Csorba u és Szegfű u sarok  08.00-08.30 óra
Vágóhíd és Csorba u sarok 08.30-09.00 óra

Vágóhíd u és Rokkant u sarok 09.00-09.30 óra  
Kisfaludy u 35.sz. portánál  09:30-10.30 óra
Jókai és Mátyás Király u sarok  10.30-11.30 óra
Szondy u 21 sz. előtt 11.30-12.00 óra  

EBÉDSZÜNET
Berzsenyi u 28 sz. előtt  13.30-14.30 óra                                          
Széchenyi és Jókai u sarok 14.30-15.00 óra  
Széchenyi  és Kapocs u sarok 15.00-16.00 óra
Széchenyi és Kazinczy u sarok 16.00-16.30 óra  
Széchenyi u Szemere u sarok 16.30-17.00 óra
Dzsimy kocsma 17.00-17.30 óra
Kélesi úti bolt mellett  17.30-18.00 óra
Kélesi út és Czobor u sarok 18.00-18.30 óra
Czobor u és Csőszapa u sarok 18.30-19:00 óra

2020..05.08. (vasárnap)
Deák u és Kórház u sarok 07.00-07.30 óra
Deák u és Szemere u sarok 07.30-08.00 óra  

Deák u és Jókai u sarok 08.00-08.30 óra
Kossuth u és Jókai u sarok 08.30-09.00 óra
Kossuth és Szemere u sarok  09.00-09.30 óra
Bajai u és Móra F u sarok 09.30-10.00 óra  
Bajai u és Czobor u sarok  10.00-10.30 óra
Bajai u és Zombor u sarok 10.30-11.00 óra
Bajai u és Zenta u sarok  11.00-11.30 óra
Bajai u és Újvidék u sarok  11.30-12.00 óra    

EBÉDSZÜNET 
Bajai - Magyarkanizsa u sarok  13.30-14.00 óra  
Erdő u és  Akác u sarok 14.00-15.00 óra  
Orczy u és Irányi u sarok 15.00-15.30 óra
Orczy u és Klapka u sarok  15.30-16.00 óra

Piac tér 16.00-17.00 óra  
PÓTOLTÁS

Jánoshalma városban 2020.05.13 (péntek) 
15-18 óra Piactér

 Dr. Vass István állatorvos

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület 

munkáját. 
A kedvezményezett adószáma:  18360952-1-03

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány
Kérjük a jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.

Adószám: 18343744-103 
Alapítvány kuratóriuma

A Jánoshalmáért Alapítvány 
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám: 18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

1 SZÁZALÉKKAL  A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a Honvéd Kaszinó Kulturális 
Egyesület kulturális kínálatát. Kérjük, támogassák a továbbiakban is  az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége
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A Hunyadi Népe újság áprilisi számában már részletesen beszámol-
tunk az ukrajnai háború miatt bajba jutott emberek megsegítésére kez-
deményezett gyűjtésünkről.

A máltai házban 2 héten keresztül egész napos nyitva tartással fogad-
tuk a felajánlásokat. Ez idő alatt összesen 976 kg tartós élelmiszer gyűlt 
össze 1.092.000 Ft értékben. Az adomány egy részét, 241 kg-ot Kecske-
métre, a máltai gyűjtőpontra juttattunk el, ahonnan a menekült táborok-
ba továbbították. A többit, 735 kg-ot testvérvárosunkba, Rafajnaújfaluba 
szállíttatta el Czeller Zoltán polgármester úr. A sok minőségi ruhanemű, 
takarók, paplanok, tisztálkodási szerek, babaápolási cikkek is a testvér-
városba jutottak el.

A csoport által gyűjtött 500.000 Ft-ot a MMSz menekültek javára nyi-
tott számlájára fizettük be, 80.000 Ft-ot pedig egy beregszászi 4 gyere-
kes családnak közvetlenül juttattunk el.

Rafajnaújfaluba, testvérvárosunknak gyűjtött adomány április 6-án 
indult útjára.

Mégegyszer köszönet a nagylelkű segítségért.
Kiss Györgyné a MMSZSZ helyi csoportjának vezetője

Április 7-én, 8-11 óra között érkezett meg a magyar-ukrán határhoz a 
Jánoshalmáról induló, a város kárpátaljai testvértelepülésére, Rafajnaúj-
faluba tartó humanitárius segélyszállítmány. Az Önkormányzat a szállítá-
si feladatok ellátására fuvarmegbízást a borotai székhelyű Beloma Kft-
nek adott, a szállítmányt Terner Dániel, és Hegedűs Máté juttatták célba.

A négy raklapnyi szállítmányban babaápolási szerek, tisztító szerek, 
tartós élelmiszerek, ruhaneműk, gyermekjátékok és helyi kérésre egy 
benzines fűnyírógép is helyet kapott.

A határ átlépéséhez szükséges dokumentumok kitöltésében, ukrán 
nyelvre fordításában Antal József, Rafajnaújfalu polgármestere, és hiva-
tali munkatársai segédkeztek. 

A szállítmány tartalmát döntő többségében jánoshalmiak adták össze 
jó szívvel, de a környező településekről, Borotáról, Császártöltésről is 
érkezett adomány. A nemrégiben Jánoshalmán szervezett segélykoncert 
bevételéből városunk vezetése a rafajnaújfalui elöljárósággal egyeztetve 
egészítette ki a lakossági adományokat.

A gyűjtésben oroszlán részt vállalt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Jánoshalmi Csoportja, melynek tagjai, Kiss Györgyné, Martinek Erzsé-
bet, Dobos Vencelné, Szulcsán Erzsébet, Komáromi Tiborné, Maruzsé-
né Mack Mária 2 héten keresztül fogadták a lakossági felajánlásokat. A 
csomagolásban segítettek a helyi Agrár Szakképző Iskola diákjai, Binsz-
ki Imre, Dakó Dávid, Táborosi Balázs, Vass Tibor József, Szita Martin, 
Torma István, Dobó Dominik, Kiss Adrienn, Magyar Kristóf, Szabó Domi-
nik, akik Czellerné Ádám Mária tanárnő vezetésével önkéntes munkában 
rendszerezték, és raklapokra pakolták a dobozokat, zsákokat. Az adomá-
nyokkal teli raklapokat a helyi CBA bolt targoncája rakta be a szállító jár-
műbe, melyet Kettner Sándorné Jacsó Franciska vezetett.

Czeller Zoltán polgármester úr, aki szállítás körüli munkálatokat irányí-
totta, Rafajnaújfalu polgármesterének címzett személyes levéllel kísér-
te az adományt: 

„Rafajnaújfalu lakói használják egészséggel az általunk küldött csoma-
gok tartalmát! Bizakodunk abban, hogy a háború hamarosan véget ér az 
országukban. Mielőbbi BÉKÉT kívánunk!”

JHN

Önzetlen jánoshalmi segítség háborús helyzetben

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja az elmúlt 
évben előadások szervezésével bővítette tevékenységét. Az motivál-
ta őket erre a lépésre, hogy minél több emberhez eljussanak, mert 
nem csak kenyérrel él az ember, szellemi táplálékra is szükség van. 
Az előadások témájának kiválasztásánál a máltai jelmondatát tartják 
szem előtt, a hit védelmét szolgálják.

Április 3-án Bese Gergő Péter plébános atya „ Mária útra kelt” 
című, nemrégiben megjelent könyvének bemutatójára hívták az 
érdeklődőket.  A telt-házas rendezvényen Gergő atya sok szemé-
lyes élménnyel tűzdelt előadását nagy figyelem övezte a hallgatóság 
részéről. Sok-sok érdekes információt tudhattunk meg a lengyel nép 
Mária tiszteletéről, illetve ennek kapcsán a magyarokkal való barát-
ságának megnyilvánulásairól.

Az előadás után még új szolgálati helyének, Dunavecse-Szalk-
szentmárton-Tass plébánosi életének eddigi tapasztalatait osztot-
ta meg a jánoshalmi hívekkel, majd dedikálta könyvét az érdeklő-
dők számára. 

Blázsik Sándor

Könyvbemutató az Imre Zoltán Művelődési Központban
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A MMSZSZ Gondvi-
selés Háza Jánoshalma 
Dózsa György u. 93. 
sz. telephelyen Nappali 
melegedőt, Éjjeli mene-
dékhelyet és Idősek 
Klubját működtet. 

Ellátottjaink és saját 
magunk gyönyörköd-
tetésére folyamatosan 
igyekszünk környeze-
tünket széppé varázsol-
ni. Legutóbbi projektünk 
a sziklakert megvalósí-
tásához jelentős külsős 
segítséget kaptunk. 

Ezúton szeretnénk 
köszönetet monda-
ni a Haris Építőanyag 
Kereskedésnek akik-
től sziklakerti köveket 
kaptuk, Juhász Zsolt 
Városgazda Kft ügyve-

zető igazgatójának aki termőföldet hozatott és Nagy István virágosnak, aki virá-
gokkal támogatott bennünket. Ezen túl Nagy István megtervezte és össze is állí-
totta ezt a gyönyörű sziklakertet.

Nélkülük ez nem jöhetett volna létre, még egyszer KÖSZÖNJÜK!
Komáromi R.E.

Köszönet a segítőknek Húsvéti csomagok

Az idén az ukrán háború elől menekülők megsegítése mellett csak kevés 
családot tudtunk tartós élelmiszerrel segíteni húsvétra. Lehetőségeink-
hez mérten 50 csomagot állítottunk össze a látókörünkben lévő idős, 
beteg, magányos és gyerekes családoknak. Az adományokat máltai tag-
jaink juttatták el a rászorulókhoz húsvét hetében.
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Tojásfa

A húsvéti ünnepek alatt mindannyian megcsodálhattuk a Főtéren  a 
jánoshalmiak által díszített tojásfát.  Köszönjük az óvodai, iskolai cso-
portoknak, a felnőtt közösségeknek, a gyermekeknek, családoknak, 
akik gyönyörű, díszes tojásokkal, szeretettel, lelkesen díszítették, ezzel 
is  hangulatosabbá, szebbé tették az ünnepet. A díszítők közül kisorsol-
tunk néhány szerencsést, akiknek mi is szeretnénk kedveskedni: a gyer-
mekcsoportok közül a Szent Anna Iskola 1.a osztálya, a felnőttek közül 
a MMSZ Gondviselés Háza lakói, a magánszemélyek közül pedig Dági 
Veronika. Gratulálunk, jutalmukat a Művelődési Központban vehetik át.

Nyertes diszítők

Áprilisi koncertek

Ebben a hónapban két koncert élményben volt része diákjainknak a 
Művelődési Központ szervezésében. 

Április 5-én a Dávid Klezmer Band vezetett be bennünket a klezmer 
zene világába. A színvonalas, remek hangulatú interaktív koncert egy 
közös tánccal zárult.

Április 26-án a Jazzformans Együttes hozta el a jazz műfaját tanuló-
ink számára egészen a kezdetektől napjainkig.

A vidám koncerten aktívan részt vettek a bátrabbak, a műsorvégi leg-
nagyobb elismerést pedig kifejezték a nézők a „vissza, vissza” kitar-
tó skandálásával.  A zenei példák segítségével pedig megtudhattuk, az 
előadóktól, hogy „Jazz a lelke mindennek!”
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Tovább erősödnek a fogyasztók jogai május végétől. 

Befellegzik a kamu akcióknak
Május végétől a kereskedelmi engedmények bejelentésekor minden eset-

ben fel kell tüntetni a korábbi árat, amely kizárólag a megelőző legalább har-
minc napon belüli legalacsonyabb ár lehet. Az ügyeskedő üzletek, websho-
pok a továbbiakban tehát nem kerekíthetik mutatósabbra kedvezményei-
ket úgy, hogy az akció előtt rövid időre mesterségesen feltornázzák áraikat.

A fogyasztók hiteles tájékoztatása érdekében uniós irányelv alapján módo-
sul az árfeltüntetés részletes szabályairól szóló rendelet. A 2022. május 
28-ától alkalmazandó előírások egyértelműsítik, hogyan jelezhetik a kereske-
dők a leértékelések mértékét hirdetéseikben, a kirakatban, polcokon, kataló-
gusokban, honlapjukon.

Az árcsökkentés bejelentésekor forintban meg kell jelölni a korábbi, kiin-
duló árat. E bázisérték kötelezően a vállalkozás által az akció indítása előt-
ti, harminc napnál nem rövidebb időszakban alkalmazott legalacsonyabb ár. 
Az új szabályok megszüntetik azt a gyakorlatot, hogy a kereskedő egy-egy 
akció előtt átmenetileg megemeli a termék árát, majd ebből a feltupírozott 
összegből biztosít rengeteg százalékos engedményt. Az előírás a romlan-
dó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre, tehát pl. élelmiszerek-
re nem vonatkozik.

(https://fogyasztovedelem.kormany.hu)
 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

2022. évben is elérhetőek a GINOP 
program munkaerőpiaci támogatásai

A GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt keretében megva-
lósuló munkaerő piaci program célja a 25–64 éves kor közötti álláskeresők 
és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása és nyílt munkaerő piaci elhe-
lyezkedések támogatása, míg a 25 év alatti álláskeresők részére az Ifjúsá-
gi Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP 5.2.1-14-2015-0001 
munkaerő piaci program nyújt pályázati lehetőséget.

A GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 projekt személyre szabott, foglalkoztatást 
elősegítő bérköltség támogatások révén nyújt segítséget azon vállalkozások 
számára, akik regisztrált álláskeresőt kívánnak foglalkoztatni.

A bérköltség támogatások az alábbi négy konstrukcióban elérhetőek a 
munkáltatók számára:

A fix 6 havi vállalkozók munkaerő támogatása esetén legfeljebb havi 
150.000 Ft-, összegű támogatást (bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 
összegére) igényelhetnek a foglalkoztatók amennyiben legalább egy hónap-
ja regisztrált és/vagy 25 évet be nem töltött regisztrált álláskeresőt kívánnak 
foglalkoztatni.

E támogatási forma mellett kérelmezhetőek továbbá fix 90 napos munka-
tapasztalat-szerzést elősegítő támogatások is.

„Fix 90 napos munkatapasztalat-szerzés nyújtása alacsony iskolázottságú-
aknak”: célja az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók foglalkoztatásá-
nak elősegítése, a munkáltató által biztosított képzéssel.

„Fix 90 napos munkatapasztalat-szerzés nyújtása fiatal szakképzetteknek”: 
e támogatással a 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét 2011. 
év óta megszerzett nyilvántartott álláskeresők támogathatók.

„Fix 90 napos munkatapasztalat-szerzés nyújtása hátrányos helyzetűek-
nek”: 2021. december 1. napjától kérelmezhető bizonyos hátrányokkal bíró, 
nyilvántartott álláskeresők után nyújtható, munkatapasztalat szerzést előse-
gítő támogatás is.

A pályázati lehetőségekről és további feltételeiről bővebben a www.munka.
hu oldalon tájékozódhat.

Újra van lehetőség képzéseken 
keresztül a munkaerő fejlesztésekhez

Újra nyújtható be kérelem a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóké-
pességének és termelékenységének javítása érdekében, amely a munkaerő 
fejlesztésén keresztül valósul meg.

,,A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és terme-
lékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című GINOP 
Plusz-3.2.1-21 kódszámú projekt újabb szakasza indul, amely a vállalkozá-
soknak továbbadott támogatást nyújt a munkahelyi képzések megvalósítá-
sához, ezzel növelve a vállalatok alkalmazkodóképességét és termelékeny-
ségét.

A projekttel kapcsolatos hírlevél a http://bkmkh.hu/uploads/Kabinet/Hirlevel_
plusz_G321.pdf oldalon, a részletes tájékoztatás pedig a http://bkmkh.hu/uplo-
ads/Kabinet/Tajekoztato_plusz_G321.pdf oldalon érhető el.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmaj-
sa, Kömpöc, Móricgát, Soltvadkert, Szank, Tázlár és Zsana települések belterü-
letére, illetve külterületére egyaránt védőkörzet került módosításra.

A védőkörzetbe tartozó baromfitartó gazdaságokra és háztáji udvarokra az alábbi 
intézkedések érvényesek:

A védőkörzetben elhelyezkedő gazdaságokban minden baromfiállományt és egyéb, 
fogságban tartott szárnyast a gazdaság/udvar kijelölt épületében zártan kell tartani. 
Amennyiben ez nem megoldható, vagy az állatok jólétét veszélyeztetné, azokat a gaz-
daság valamely más helyén kell elkülöníteni, úgy, hogy ne érintkezhessenek a gazda-
ságban található többi baromfiállományaival vagy más, fogságban tartott madarakkal, 
továbbá a vadon élő madarakkal.

A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irányonként és korcsoportonként 
számba kell venni.

A gazdaságok be-és kijáratánál járművek és személyek fertőtlenítésére alkalmas 
eszközt és fertőtlenítőszert kell elhelyezni.

A baromfitartó gazdaságokkal érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a 
gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek járműveit is, haladéktalanul taka-
rítani, fertőtleníteni kell. A személy- és gépjárműforgalmat lehetőség szerint minima-
lizálni kell.

A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, valamint a hús, takarmány, trá-
gya, hígtárgya és alom, és minden más, vírussal történt fertőzésre gyanús dolog vagy 
anyag szállítására használt járművet és eszközt a használatuk után azonnal takarítá-
si, fertőtlenítési eljárásnak kell alávetni.

A gazdaságba be- vagy onnan kilépő személyeknek be kell tartaniuk a madárinflu-
enza terjedésének megakadályozását célzó járványvédelmi intézkedéseket, különös 
tekintettel az alábbiakat:

 — öltözet cseréje a gazdaságban tartózkodásra, vagy teljes egyszer-használatos 
vagy fertőtleníthető védőruházat viselése,

 — a gazdaság bejáratában kéz- és lábfertőtlenítés,
 — a látogatási naplóba a gazdaságba belépő minden személy adatainak bejegy-

zése.

 Madárinfluenza - Védőkörzet és megfigyelési körzet módosítása 2022. április 26. 
napjával

A védőkörzetben lévő gazdaságból tilos a baromfi vagy más madarak tartásá-
ból származó használt alom, trágya, hígtrágya kivitele, szétszórása. Ez alól a ható-
ság engedélyezheti azonban a trágya vagy hígtrágya kijelölt telepre történő szállítását 
a madárinfluenza vírusának ártalmatlanítását szolgáló kezelés vagy későbbi kezelés 
célját szolgáló köztes tárolás céljából.

 A védőkörzetben tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak vásárainak, 
piacainak, kiállításainak, vagy egyéb csoportos bemutatásának, versenyének a rende-
zése, továbbá tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak vadállomány újra-
telepítése céljából történő szabadon engedése.

Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, 
Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kis-
kunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Páhi, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, 
Szank, Tázlár és Zsana települések belterületére és külterületére megfigyelési 
körzet került elrendelésre.

A védő- és megfigyelési körzetek térképen elérhetőek a http://bkmkh.hu/janos-
halmi_jarasi_hivatal/a_bacskiskun_megyei_kormanyhivatal_janoshalmi/madarinfluen-
za__vedokorzet_es_megfigyelesi oldalon.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Madárinfluenza - 
Védőkörzet és megfigyelési körzet 

módosítása 2022. április 26. napjával
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2022.04.19. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Húsipari raktáros (Virtuális Munkaerőpiaci Portá-
lon rögzített állásajánlat) Szakközépiskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000, -Ft

Húsipari termékgyártó (Virtuális Munkaerőpiaci 
Portálon rögzített állásajánlat) Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000, -Ft

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola, Szakmunkásképző, 
Szakközépiskola, Gimnázium Digital Sensor Kft. Jánoshalma+ vidék 200.000 – 300.000, -Ft

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

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

13.00-16.00 nincs 08.00-12.00

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

Újítsuk meg mihamarabb a lejárt 
okmányaink érvényességét

A kormányablakokban és okmányirodákban időpontfoglalás nélkül is fogad-
ják az ügyfeleket. Jelenleg még érvényesek a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt 
okmányok, de aki teheti, ne hagyja a végére azok ügyintézését és éljen a lehe-
tőséggel.

A 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, illetve a 2020. novem-
ber 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró, magyar hatóság által kiállí-
tott és Magyarország területén hatályos hivatalos okmányok (személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély, útlevél) érvényességi ideje 2022. június 30. nap-
jáig marad érvényes, ideértve a diákigazolványokat is. Fontos azonban, hogy a 
2020. július 4. és 2020. november 3. között lejárt okmányokra ez a kedvezmény 
nem vonatkozik, azokat már korábban cserélni kellett.

A sorban állás elkerülését segíti a https://kormanyablak.hu/hu/kormanyab-
lak-mobil-alkalmazas, mely térképen jeleníti meg az ország valamennyi kor-
mányablakát és tájékoztatást ad arról, hogy a kiválasztott ügytípusban meny-
nyi a várható várakozási idő a közelben lévő ügyfélszolgálatokon. A kényelmes 
és rugalmas ügyintézést segítő alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play 
áruházból, valamint az App Store-ból.

A kormányablakkal, okmányirodával nem rendelkező településeken lakók 
ügyintézését segítik a 2022. április 26-án újra munkába álló Mobilizált Kormá-
nyablak Ügyfélszolgálat, amely a https://kormanyablak.hu/hu/bacskiskun-me-
gye-mobiliz%C3%A1lt-ugyfelszolgalat oldalon érhető el. Az egyre népszerűbb 
„kormányablakbuszokban” a – veszélyhelyzet ideje alatt – lejárt okmányok cse-
réje mellett számos ügytípusban van lehetőség az ügyintézésre, a különböző 
hatósági ügyek megindításra (kérelmek továbbítás céljából történő benyújtásá-
ra), valamint az ezekhez kapcsolódó általános tájékozódásra.

Személyes ügyintézés nélkül is meghosszabbíthatja lejárt jogosítványát
Ha lejárt a jogosítványa, az új okmányt – az orvosi alkalmassági vizsgálat 

után – személyes ügyintézés nélkül, automatikus eljárásban is megkaphatja. 
Ehhez egy online nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet – a részletes tudnivalókkal 
együtt – a megújult magyarorszag.hu oldalon talál.

Az első jogosítvány automatikus kiállításával kapcsolatos információk és 
az ügyintézés elindítását szolgáló link a https://magyarorszag.hu/szuf_ugyle-
iras?id=d04f8033-1ea1-4206-82fe-eb244168f4f5 oldalon érhető el.

A jogosítvány automatikus meghosszabbításával kapcsolatos információk 
és az ügyintézés elindítását szolgáló link a https://magyarorszag.hu/szuf_ugyle-
iras?id=76c5b9dc-6b5d-4102-8abf-b3029d854f76 oldalon érhető el.

Kategóriabővítés esetén a jogosítvány automatikus kiállításával kapcsolatos 
információk és az ügyintézés elindítását szolgáló link a https://magyarorszag.hu/
szuf_ugyleiras?id=2f2d4ff3-793b-480c-8a0e-4d69b0ce6a7d oldalon érhető el.

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

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Vállalkozások munkaerő támogatása
A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (foglalkozta-

tási osztály) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támo-
gatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alat-
ti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munka-
viszony keretében. 

A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet. 
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és 

ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes 
munkaidős foglakoztatás esetén 2022. február 1. napja után megállapított 
támogatásoknál legfeljebb 150 ezer Ft havonta. A támogatás további feltéte-
leit az alábbi linken olvashatja.

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
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Április a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 

Áprilisban a már megszokott napi tevékeny-
ségi formák mellett, számos programmal vár-
tuk az anyukákat és gyermekeiket. A sok játék, 
- ének, és - mozgás mellet, készítettünk húsvé-
ti tojásokat és a gyerekekkel közösen különbö-
ző technikákkal gyönyörű virágos képeket is. 
Igyekszünk olyan programokat szervezni, ame-
lyek az adott hónap aktualitásaihoz igazodva, 
nem csak hogy érdekesek, de még szórakoz-
tatóak is legyenek. A hónap közepén, a Gyer-
meklánc Óvoda tagintézményeinek leendő kis-
csoportos óvodapedagógusai látogattak el hoz-
zánk, hogy bemutatkozzanak azon családoknak 
és gyermekeiknek, akik ősztől már óvodában 
folytatják tovább gyermekéveiket.

Április hónapban nyuszi-, bárány-, virág-, és 
Föld hetet tartottunk. Deákfalviné Ferenczi And-
rea gyógytornász egyéni szűréseket végzett 

a Gyerekházban, valamint Ádámné Brecska 
Mária védőnő több alakommal tartott előadást 
az anyukáknak. 

Pszichológusunk, Kinigopulos Márta mint, 
minden hónapban, most is ellátogatott hozzánk, 
hogy választ adjon a bennünk megfogalmazó-
dott kérdésekre. 

A jó hangulatú délelőttök, a közös élmények, 
a színes programok, mind-mind segít felismerni, 
hogy egy adott közösség mennyire fontos sze-
repet tölthet be az életünkben. 

Továbbra is nagy szeretettel várunk  min-
den babát és anyukáját 0-3 éves korig a „Nyit-
nikék”-be.

Márti néni és Niki (néni)
Címünk:  Nyitnikék BK.Gyerekház, 6440 

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93
Lippai-Ádám Nikolett
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A Föld napja Zöld jeles nap az óvodánkban. Ez alkalomból egy játékos 
mese-feldolgozásán, mesetúrán keresztül kívántuk felhívni a gyerme-
kek figyelmét a Föld, a közvetlen környezetünk védelmére, megóvására.

Szelektíven hulladékot gyűjtöttünk. Megillatoztuk és felismertük gyógy-
növényes kiskertünk növényeit.

Megnéztük, hogy milyen pici makkból lett az óvodánk óriás tölgyfája.
Köszönjük a szülőknek a sok szép virágot, amellyel óvodánkat feldíszí-

tettük ezen a jeles napon.
Radnóti utcai óvoda dolgozói

Föld napja a Gyermeklánc Óvodában

„Tudod mi a virág? Földnek Jósága, Tudod mi a jóság? A lélek virága”
(Petőfi Sándor)
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A Föld napja alkalmából a Batthyány Óvodában” Mese túrát” szervez-
tünk a gyerekeknek. Kakas és a Pipe c. mesét dolgoztuk fel, építettük 
be a földnapi tartalmakat. Így az egyes állomásokon találkoztak azokkal 
a feladatokkal, amelyek a föld megóvására, védelmére, hasznosságára 
hívta fel a figyelmet. Mindez élményekkel, kíváncsisággal, játékossággal 
eltöltött délelőtt formájában élhették át a Maci, Pillangó ,Katica csopor-
tosok. Aktívan ügyesen, bátran teljesítették a feladatokat, így sikerült a 
„Pipét megmenteni” a mese végére.

 Köszönjük a külső segítőknek a helyszínek biztosítását, Farkas Mar-
gitnak, Turcsik bolt dolgozójának.

Nyílt Nap a Gyermeklánc 
Óvodában és Bölcsődében

2022. április 23-án, szombaton bölcsődénk és óvodáink szélesre tár-
ták kapuikat az érdeklődő családok előtt.

Ezen a délelőttön volt lehetőség ismerkedni az épületekkel, csoport-
szobákkal, gondozónénikkel, óvónénikkel és dajka nénikkel. A kicsik 
kipróbálhatták a csoportszobák játékait, gyurmázhattak, festhettek....

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, így a délelőtt egy részét az udvaron 
tölthettük homokozással, futóbiciglizéssel, hintázással és csúzdázással.

Búcsúzóul minden kisgyermek ajándékkal térhetett haza.
Szeretettel várjuk a leendő kis bölcsődéseket és óvodásokat!

 

 
2022. VI. 16–tól, naponta 

(15 alkalom) 
 

kezdőknek és haladóknak. 
 

Szeretnél a vízben biztosan mozogni,  
megtanulni úszni, vagy új úszásnemet elsajátítani? 

 

Jelentkezz nálunk! 
Érdeklődni lehet: 

Bátyai Gáborné +36 70 338 5697 
Bátyai Gábor     +36 70 339 1176 
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„Szentannás” siker a Tekóban!

A legügyesebb 7-8. osztályos gyerekekkel beneveztünk a kiskunhala-
si II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum általános isko-
lásoknak rendezett tanulmányi versenyére, a TEKÓ-Olimpiára. Nagy 
örömmel és büszkeséggel töltött el bennünket az eredményhirdetés, hisz 
a nyolcadik évfolyamon informatikából és matematikából is elhozhattuk 
az első két helyet!

TEKO-DOLÓ (informatika): 1. Gulyás András, 2. Lengyel József
A MA-TEKO-LÓ (matematika): 1. Lengyel György, 2. Gulyás András
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Kasziba Magdolna

Simonyi Zsigmond Kárpát-
medencei helyesírási verseny

Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Károli Gáspár Református 
Egyetem az idén 25. alkalommal rendezte meg a Simonyi Zsigmond Kár-
pát-medencei helyesírási versenyt, melynek első fordulójában több mint 
tizenhétezer versenyző mérte össze tudását. A legjobbak, mintegy négy-
ezer-négyszáz versenyző folytathatja a megmérettetést a második for-
dulóban.

Iskolánkat 16 tanuló képviselte. Közülük öten jutottak a második for-
dulóba. 

Az 5. osztályból: Lajdi Horka, Mester Norman, Ruff Kiara, Szűcs Ádám 
Simon, a 6. a osztályból Kishonti Lina.

Szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek! A továbbjutóknak sike-
res versenyzést kívánunk!

Jacsóné Szabó Erika

Versmondó verseny

A Magyar Költészet Napja alkalmából hetedikeseink rádiós 
műsorral készültek. Délután, a felső tagozatosok szavalóverse-
nyén 17 tanuló vett részt. I helyezett lett Balázs Gábor Rudolf. 
II. helyezést kapott Binszki Mihály Bence, III helyen végzett Lajdi 
Horka Bendegúz és különdíjban részesült Csima Lilla. 

Április 12-én, alsós diákjaink házi versmondó versenyén a 
következő tanulók értek el helyezést:

1-2. évfolyam: I. Varga Kventin 2.a, II. Sánta Míra 1.a, III. Kovács 
Sára 2.b, Különdíj: Szilágyi Gergely 2.b

3-4. évfolyam:  I. Sándor Ferenc 4.a, II. Balázs Tifani 3.o, III. Kan-
csár Martin 4.a, Különdíj: Gazdag Ákos 3.o

Gratulálunk a gyerekeknek, és köszönjük a felkészítő tanárok 
valamint a zsűri tagjainak munkáját.

Vikor Ágnes

Óvodás versmondó találkozó
2022. április 11-én, költészet napi, versmondó délelőttöt rendezett a 

Kiskunhalasi Lomb utcai Katolikus Óvoda.
A megmérettetésre több óvoda is benevezett, közöttük mi is, a Szent 

Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola kiválasztott nagycsoportosai.
A gyerekek hangosan, szívet melengetően adták elő az óvodapedagó-

gusok által kiválasztott verset. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen 
minden gyermek és minden vers egy varázslat volt. 

Óvodánkat három kisgyermek képviselte: Iván Regina- (Szivárvány 
csoport), Ignácz Luca-(Szivárvány csoport), Csizovszki Bertold- (Katica-
bogár csoport)

Minden résztvevő egy kedves ajándékkal, emléklappal térhetett haza 
a találkozóról.
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Büszkék vagyunk gyermekeinkre, hiszen ügyesen, bátran álltak 
ki a rengeteg szereplő- és kísérői elé, ezért minden induló kisgyer-
mek nyertese volt ennek az összejövetelnek.

Horváth Andrea óvoda-
pedagógus

Rajzpályázat
Iskolánk 2. osztályos tanuló-

ja, Szilágyi Gergely a Magyar 
Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) által meg-
hirdetett - 2022 év madara a 
zöld küllő - országos rajzpályáza-
tán alsó tagozatos kategóriában 
az első helyezést érte el. Gratu-
lálunk!

Ünnepélyes első szentgyónás

Ünnepélyes keretek között járulhattak a szentgyónás szentségéhez az 
egyházközség harmadikos gyermekei április 9-én. 

Istennek legyen hála! Köszönet minden résztvevőnek. 
Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett bennünk!

Menyhárt Sándor
plébános

Tavaszváró Kukucskáló

Tavaszváró Kukucskálót tartottunk március 29-én a Szent Anna Katoli-
kus Általános Iskolában. Vidám, jó hangulatú délutánt tölthettek nálunk a 
leendő elsős gyermekek és szüleik. Köszönjük, hogy ilyen sokan érdek-
lődtek iskolánk iránt.

Nyílt nap az Óvodában

Nagy örömünkre szolgált, hogy idén újra tarthattunk nyílt napot a leen-
dő kiscsoportosok és szüleik számára. Ezen a napon megismerkedhet-
tek az óvó nénikkel, dajka nénikkel.

 A délelőtt folyamán játékos foglalkozás keretein belül tavaszi rétet 
varázsolhattak gyurmából megelevenítve az évszakra jellemző élővilá-
got: csiga, pillangó, kígyó, napocska, szivárvány. Ezután a csoportban 
lévő játékokat is kipróbálhatták szabad játék keretein belül. A délelőtt 
fénypontjaként az óvó nénik Nagytakarítás a napnál című bábjátékát néz-
hették meg a jelenlévők. A nap zárásaként felfedezhették az udvart, ahol 
kedvükre próbálhatták ki a számukra érdekes, színes játékokat.

Egy család életében nagyon fontos döntés, hogy milyen nevelést 
választanak a gyermekük számára.

Óvodánk a keresztény értékrendre épül, és minden erőnkkel, tudá-
sunkkal azon vagyunk, hogy ezt elmélyítsük, belsővé tegyük, és a gyer-
mekekben szunnyadó, Istentől kapott talentumot kibontakoztassuk. 

Köszönjük, hogy ilyen sokan megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek 
a nyílt napunkra!

Szabóné Bozár Mónika  
óvodapedagógus

Nagyböjti lelki nap iskolánkban

A nagyböjti időszak utolsó szakaszában, április 13-án tartottuk meg 
iskolánkban a lelki napot. 

A rendhagyó napot megelőzően Sándor atya és Péter atya feloldo-
zásával a gyermekek bűnbocsánat szentségéhez járulhattak. A napunk 
kezdetén Menyhárt Sándor plébános atya által tartott szentmisébe kap-
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csolódtunk be. Ebben az évben szakítottunk a megszokott formával, és 
szinte az egész délelőttön átívelő, interaktív keresztúton vettek részt a 
gyermekek. Az egyes állomások üzenetére beszélgetés keretében talál-
tak rá, valamint egy-egy feladaton, játékon keresztül meg is tapasztal-
hatták a kereszthordozás terhét, felelevenítették nagyböjt és a keresztút 
lényeges elemeit. A diákok lelkesen kapcsolódtak be a különböző tevé-
kenységekbe.

A lelki nap segített abban, hogy a nagyböjti utunk végén örömmel talál-
kozhassunk a feltámadt Krisztussal.

Kasziba Magdolna

Egyházmegyei lelki nap 
pedagógusoknak

2022. április 9-én, szombaton a Kalocsa – Kecskeméti Főegyházme-
gye fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények dolgozói nagy-
böjti lelki napon vettek részt Kecskeméten. A program szentmisével kez-
dődött, amelyet Dr Bábel Balázs érsek úr mutatott be. Prédikációjában 
rámutatott arra, hogy a világ békéje nem ugyanaz, mint Jézus békéje. A 
béke nem más, mint a rend nyugalma, és az erről való elmélkedésre jó 
alkalmat nyújt a nagyböjt időszaka.

Ezt követően Dr Novák István atya, az EKKE rektorhelyettese tartott 
előadást a kiengesztelődés fontosságáról, melyet személyes tapasztala-
taival, távoli országokban való missziós utazásainak beszámolóival tett 
szemléletesebbé. Előadásának második részében a katolikus iskolák 
és a szinódus kapcsolatáról beszélt. Gyakorlati kérdésekre választ adva 
világított rá arra, hogy az egyház küldetését valósítják meg a katolikus 
iskolákban. Közös törekvés, hogy a szinódus olyan folyamat legyen, ami 
megszólítja azokat az embereket, akik nem szeretnének tudomást venni 
Istenről és az örök életről.

A nap zárásaként agapén vehettünk részt, és lelkiekben megerősöd-
ve tértünk haza.

Buzder Mónika

Föld napja az Óvodában

Az EFOP-3.1.5.-16-2016-00001 „ A tanulói lemorzsolódással veszé-
lyeztetett intézmények támogatása” kiemelt Uniós projekt keretein belül 
2022. április 22-én Föld napi gyermekközösségi napot tartottunk. A meg-
előző napokban a gyermekekkel már beszélgettünk a Földről, annak 

védelméről, a környezetszennyezésről, az állatok élőhelyeiről, a szelek-
tív hulladékgyűjtésről és arról is, hogy hogyan óvjuk meg a bolygónkat. 

A csütörtöki napon virágokkal színesítettük óvodáink udvarát, melyeket 
ezúton is köszönünk a kedves szülőknek.

Pénteken Föld napi játékos túrán vettünk részt, ahol a gyermekek 
kipróbálhatták a Földel kapcsolatos tudásukat. Lelkesen és érdeklődő-
en várták az izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokat. Egy térkép vezet-
te a csoportokat az állomásokra, ahol a jól elvégzett feladatokért minden 
gyermek egy kis pecsétet kapott a pontgyűjtő lapjára.

A nap végén mindenki egy Föld napi medált kapott, és sok élmény-
nyel gazdagodott.

Horváth Andrea
óvodapedagógus

Bolondos április 1. a Szent Annában

Alsósaink ötletesen fejpántoltak, a felsősök pedig táskamentes nappá 
nyilvánították április 1-jét.

Találékony tanulóink táskahelyettesítő ötletei széles mosolyt csaltak 
mindenki arcára. A kreatív megoldások igazán vidámmá tették a napot.

DÖK
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Láncszavalás 2022.
Hagyomány:

„Az elődök örökségé-
ből azok a cselekvések 
vagy dolgok, amelyeket 
nemzedékről nemzedék-
re változatlan formában 
tesznek és készítenek 
az adott társadalom tag-
ja szociokulturális örök-
lés alapján.”

Jó dolog örökül kapni, 
de még jobb adni vala-
mit, ami kiállja az idő 
próbáját. Valamit, ami 
értéket képvisel úgy az 
örökhagyónak, mint az 
örökösöknek.

Immár évtizedes hagyomány iskolánkban, hogy április 11-én, a Költé-
szet napján Láncszavalással köszöntjük költőinket.

Idén első alkalommal, az oly régen vágyott közösségi terünkben, az 
Aulában gyülekeztünk, hogy a közös Megnyitót követve, évfolyamon-
ként verseljünk a vers ünnepén. Zoli bácsinak (igazgató úr) köszönhető-
en a vers a zenével szárnyra kapott, s ebben a varázslatos hangulatban 
telt a délelőtt. A verselők által készített gyöngyökből tovább fűztük évti-

Legyél egy napra iskolás

Minden évben megrendezzük a „Legyél egy napra iskolás” programot 
a nagycsoportos gyerekeknek, akik szeptembertől már iskolások lesz-
nek. 

 Nagyon várják, és nagyon készülnek már az iskolába ezt tudjuk, és 
ezért egy napra elhívjuk őket, hogy egy kicsit részesei lehessenek az 
iskolai programoknak. 

A csöngőszó, a sok nagy iskolás gyerek, a hosszú folyosók, az osztály-
termek, a padok mind- mind teljesen más, mint az oviban.

Az idei évben is az óvó nénik kísérték a gyerekeket be az osztályter-
mekbe, ahol már a tanítónénik várták őket. Mindenki felvehette a hátára a 
„nehéz” iskolatáskát, majd bele is kukkanthatott, hogy mit is rejt az. Beül-
hettek a padba és tanulhattak, mint az igazi iskolások. Kicsit matekoz-
hattak az okostáblákon, írhattak iskolás lapra és kis katicákat készítettek.

Közös énekkel, játékkal búcsúztak, de várjuk szeptemberben ismét 
őket.

Énekverseny az alsó tagozaton
A borongós idő ellenére derűs csapat gyűlt össze a Hunyadi Isko-

la dísztermében március 31-én, hogy szép énekhangjukat megmutas-
sák a szakmai zsűrinek. Az előző tanévben a járványhelyzet miatt nem 
volt lehetőségünk énekversenyt rendezni a gyerekek közös jelenlétében, 
ezért is vártuk nagy izgalommal ezt a délutánt.

Egy kis közös énekléssel készültek fel a versenyzők a meg-
mérettetésre, majd minden résztvevő egyenként bemutat-
ta dalát, melyet felnőtt és gyermek egyaránt örömmel hallgatott.  
Mint mindig, most is nehéz dolga volt a zsűri tagjainak, hiszen a sok bátor, 
énekelni szerető és tudó gyermek közül nem volt egyszerű kiválasztani a 
helyezésre méltóakat.

Végül a következő döntés született:

1-2. évfolyamon: I. helyezést ért el: Édes Éva (2. c osztály), II. helye-
zést ért el: Ádám Boróka (2. a osztály) és Siskovics Olivér (1. a osztály), 
III. helyezést ért el: Hegyi Abigél (1. c osztály), különdíjban részesült: 
Rasztovácz Barnabás (1. a osztály).

3-4. évfolyamon: I. helyezést ért el: Tóth Noel (4. a osztály), II. helye-
zést ért el: Molnár Fruzsina (3. a osztály), III. helyezést ért el: Rostás 
Larissza (3. b osztály), különdíjban részesült: Zámbó Réka (3. a osztály).

Minden résztvevőnek szívből gratulálunk!

Informatikaverseny
A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum már 

évek óta rendez a környező iskolák nyolcadikosai számára négy tantárgy-
ból TEKÓ-Olimpia néven versenyt. Az idei évtől a hetedikesek számára is 
kiterjesztették a lehetőséget, így mintegy 140 diák vett részt a versenyeken. 

Iskolánkból Hegyi Jáz-
min 7. c osztályos tanu-
ló a kétfordulós informa-
tikaversenyen II. helye-
zést ért el egy animációs 
film készítésével és egy 
sikeres tesztfeladat meg-
oldásával. Közgazdaság 
témakörben pedig Raáb 
Dávid 8.a osztályos tanu-
ló a III. helyezésért vehe-
tett át oklevelet és díjat 
2022. április 6-án. 

Gratulálunk!
Juhász Zoltánné
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Ez történt áprilisban 
a német tanszéken

DSDI 
 szóbeli  

nyelvvizsga
Április 7-én Baján 

két tanulónk, Raáb 
Dávid és Dági Attila 
sikeres DSDI szó-
beli nyelvvizsgát 
tett.

Járási német verseny

I. helyezett: Nagy Zsófia, II. helyezett: Prikidánovics Tamás, Kovács 
Szilárd, Prikidánovics András, Dági Attila, III. helyezett: Kurucz Martin, 
Czipa Luca. Gratulálunk a résztvevőinek!

Felkészítő tanáraik: Zámbóné Karsai Dóra, Juhász Anett

Állat asszisztálta 
német órák

Ezen órák célja a 
mélyebb ismeretá-
tadás, motiválás és 
az osztályközösség 
fejlesztése. Erre jó 
lehetőség a terápi-
ás kutya bevonása 
a feladatok kiadá-
sába, a válaszok 
érékelésébe. 

Húsvéti vetélkedő

A 8.a osztály szervezésében húsvéti vetélkedőre került sor a felsős 
diákjaink részére. 5 saját kezűleg készített állomás, izgalmas feladatok 
és „ízletes” jutalmak jellemezték a tavaszi szünet előtti napot. 

zedes Versláncunkat.
Farkas Pista bácsinak köszönjük, hogy „egy hang sem veszett el, mind 

célba ért” ezen a csodás ünnepen is.

Megemlékeztünk a Roma 
Kultúra Világnapjáról

Intézményünkben minden évben megemlékezünk a Roma Kultúra 
Világnapjáról.

Az 1971-es Roma Világkongresszus résztvevői megfogalmazták, 
hogy a különböző cigány népcsoportok egymást kölcsönösen testvér-
ként fogadják el, és ugyanazon nemzet tagjainak tekintik magukat. A föl-
dön élő különböző néven ismert cigány népcsoportok közös elnevezése, 
nemzetük hivatalos elnevezése a roma. A Világkongresszuson, London-
ban fogadták el a roma zászlót, a mennyet és a földet jelképező kék és 
zöld sávból, valamint a vándorló életmódra utaló vörös kerékből álló jel-
képet, a himnuszt, és a romák jelmondatát.

Iskolánkban, ebben az évben a 3. b és az 5. b osztálytól hallhattunk 
egy kis műsort, híres cigány költők verseit adták elő magyar és cigány 
nyelven, majd ezt követően közösen meghallgattuk L.L. Juniortól az 
Összetart a dal minket… című számát. 

Felkészítő pedagógus: Soós-Köves Ágnes 

 3. b osztály 

5. b osztály 
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Kirándulás a Gandhi Gimnáziumban

A Gyerekesély Program Iroda szervezésében lehetőség nyílt, hogy 
iskolánkból 12 hatodikos és hetedikes roma tanuló részvételével látoga-
tást tegyünk a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Művészeti isko-
lába. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Egy rövid tájékoztató után, 
részt vettünk az iskola ünnepélyén, amelyet a romák világnapjának alkal-
mából rendeztek. Láttuk az iskola hagyományőrző együttesének színvo-
nalas műsorát is, valamint megismerkedtünk a gimnázium teljes épüle-
tével, illetve a lehetőségekkel, amelyet az iskola biztosít roma szárma-
zású tanulói számára.

Ez a látogatás jó alkalom volt arra, hogy diákjaink felmérjék, tanulni kell 
ahhoz, hogy bekerüljenek ebbe az iskolába, és az ösztöndíjak segítségé-
vel akár roma értelmiségi emberekké válhassanak.

Reméljük nyolcadikban is visszaemléknek majd erre a kirándulásra 
diákjaink, és az iskolaválasztásnál mérlegelik e gimnáziumi képzésben 
rejlő lehetőségeiket.

Tartalmas és szép napot töltöttünk el, köszönjük a szervezőknek!
Juhász Zoltánné

Országos nemzetiségi rajzverseny

Az Oktatási Hivatal Nemzetisé-
gi Pedagógiai Oktatási Központ 
által meghirdetett országos nem-
zetiségi rajzversenyen vettek részt 
a Hunyadis felső tagozatos gyere-
kek. A verseny célja, a hazai nem-
zetiségek szellemi kultúrájának, 
népszokásainak, helyi hagyomá-
nyainak a képzőművészet eszkö-
zeivel történő bemutatása.

A versenyre több ezer pálya-
munka közül „Ilyenek vagyunk mi” 
– nemzetiségünk jellegzetességei 
témában lett különdíjas Kovács 
Beatrix 7. évfolyamos tanuló.

Szívből gratulálunk a kimagasló teljesítményéhez!

Iskolánk tanulóinak mozgalmas, programdús 
hetei voltak az elmúlt időszakban is. 

Közös interaktív délelőttön emlékeztünk meg 
nemzeti ünnepünkről, amikor sok érdekes feladat-
tal, játékosan „végigjártuk” március 15-e helyszíneit. 

Gergely napon hagyományos műsorunkkal isko-
lába hívogattuk a nagycsoportos óvodásokat. 

Rendhagyó foglalkozást tartott nekünk Kisteleki 
Gergely hivatásos solymász. Fantasztikus élmény 
volt testközelből megtapasztalni a vadmadarak szo-
kásait és hallgatni a róluk szóló érdekes történe-
teket. 

Iskolakóstoló foglalkozáson láttuk vendégül a 
leendő 1. osztályosokat. Játszottunk, énekeltünk, 
így a kis ovisok egy délelőttre bepillantást nyerhet-
tek az iskolások életbe. 

Közösen készültünk Húsvétra: verseltünk, énekel-
tünk, csodaszép tojásokat berzseltünk, festettünk, 
díszítettünk és sokat kézműveskedtünk.  A hagyo-
mányos tojásvadászat sem maradt el, szórakoztató 
nyuszis könyvtári foglalkozáson vettünk részt, majd 
felkerültek a gyerekek szép, igényes munkái a falu 
tojásfájára. 

Családias, kislétszámú intézményünkben mi is 
arra törekszünk, hogy a tanulás és játék mellett a 
lehetőségekhez mérten sok olyan programot szer-
vezzünk tanulóinknak, amelyek maradandó élmé-
nyeket nyújtanak számukra.

Hornyák Adrien tanító

Tavaszi programok Kéleshalmi Tagintézményünkben 
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Fehérborok
 Termelő Szőlő fajta 2. fajta Megj. Évj. Termőhely Pont

arany
1 Kunvin Kft Generose   2021 Kéleshalom 19
2 Koch Borászati Kft Cserszegi Fűszeres   2021 Hajós-Baja 18,95
3 Koch Borászati Kft Chardonnnay   2020 Hajós-Baja 18,9
4 Kunvin Kft Chardonnay   2021 Jánoshalma 18,87
5 Dimalis Kft Rajnai Rizling   2021 Bácskossutfalva 18,77
6 Kunvin Kft Sauvignon Blanc   2021 Kéleshalom 18,7
7 Kunvin Kft Rajnai Rizling  Aureus 2016 Jánoshalma 18,7
8 Rizling Egyesület Rajnai Rizling   2021 Bácskossutfalva 18,67
9 Koch Borászati Kft Irsai Olivér   2021 Hajós-Baja 18,63
10 Petro István Olaszrizling   2021 Temerin 18,63
11 Ábel László Olaszrizling   2021 Temerin 18,53
12 Antal Pincészet Olaszrizling   2021 Baja 18,53
13 Koch Borászati Kft Castellum  bió 2020 hajós-baja 18,53

Ezüstérmesek
14 Koch Borászati Kft Chardonnay  Snow-Wine 2020 Hajós-Baja 18,38
15 Naphegy Pincészet Cserszegi Fűszeres   2021 Hajós-Baja 18,37
16 Koch Borászati Kft Chardonnay   2021 Hajós-Baja 18,37
17 Snejder Sándor Olaszrizling   2021 Temerin 18,33
18 Koch Borászati Kft Olaszrizling és rajnai cuvee  2020 Hajós-Baja 18,33
19 Koch Borászati Kft Irsai Olivér   2021 Hajós-Baja 18,3
20 Kunvin Kft Otthonel muskotályos   2021 Jánoshalma 18,28
21 Morvai György Morava   2021 Temerin 18,23
22 Kunvin Kft Irsai Olivér   2021 Jánoshalma 18,2
23 Kiss Ferenc Cserszegi Fűszeres   2021 Borota 18,15
24 Vavró Iván Királyleányka   2021 Mélykút 18,13
25 Koch Borászati Kft Chardonnay  késői szüret 2019 Hajós-Baja 18,1
26 Gonda János Kozmopolita   2021 Érsekhalma 18,08
27 Dimalis Kft Sauvignon Blanc   2021 Bácskossutfalva 18,03
28 Naphegy Pincészet Chardonnay   2020 Hajós-Baja 18,03
29 Fehér Vilmos és Fia Ezerjó   2021 Bácskossutfalva 17,98
30 Lahos Imre Olaszrizling   2021 Temerin 17,88
31 Koch Borászati Kft Cserszegi Fűszeres   2021 Hajós-Baja 17,73
32 Antal Pincészet Irsai Olivér   2021 Baja 17,73
33 Koch Borászati Kft Olasz Rizling  bió 2020 Hajós-Baja 17,6
34 Gál Sándor Bácska   2021 Hajós 17,57

Bronzérmesek
35 Kovács Pál Ezerjó   2021 Kéleshalom 17,43
36 Kiss Ferenc Piros szlanka sárfehér cuvee 2021 Borota 17,4
37 Zámbó Zoltán Cserszegi Fűszeres   2021 Jánoshalma 17,4
38 Kmeth László Cserszegi Fűszeres   2019 Kiskunhalas 17,07
39 Takács Tamás Kövidinka   2021 Jánoshalma 17,03
40 Temerini Kertbarátkör Olaszrizling   2021 Temerin 17,03
41 Miskolczi Zoltán Rajnai Rizling   2021 Temerin 17
42 Takács Tamás Cserszegi Fűszeres   2021 Jánoshalma 16,93
43 Agócs Nándor Kövidinka  cuvee 2021 Jánoshalma 16,9
44 Koch Borászati Kft Bácska (Ister)  bió 2021 Duna-Tisza köze 16,9
45 Gulyás László Chardonnay   2021 Bácskossutfalva 16,85
46 Manz Róbert Cserszegi Fűszeres   2021 Bácsalmás 16,83
47 Kovács Pál Cabarnet sauvignon   2021 Borota 16,83

Emléklap
48 Bohócki Zoltán Fehér Cuvee   2021 Temerin 16,4
49 Agócs Nándor Chardonnay   2021 Jánoshalma 16,13
50 Ördög András Egri Csillagok   2021 Jánoshalma 16
51 Kovács Pál Kövidinka   2021 Borota 0

Rozéborok

Vörösborok

 Termelő Szőlő fajta 2. fajta Megj. Évj. Termőhely Pont
Aranyérmes

1 Morvai György Prokupac   2021 Temerin 18,78
2 Koch Borászati Kft Kék Frankos  cuvee 2021 Hajós-Baja 18,7
3 Koch Borászati Kft Cabernet sauvignon   2021 Hajós-Baja 18,7
4 Antal Pincészet Cabernet sauvignon   2021 Baja 18,7
5 Lázár Mileticki Vertelini   2021 Bajsa 18,67
6 Takács Tamás Nero   2021 Jánoshalma 18,6

Ezüstérmes
7 Lahos Imre Kékfrankos   2021 Temerin 18,5
8 Naphegy Pincészet Néró roze   2021 Hajós-Baja 18,4
9 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon  cuvee 2021 Hajós-Baja 18,23
10 Takács Tamás Kékfrankos   2021 Jánoshalma 18,17
11 Dimalis Kft Kékfrankos   2021 Bácskossutfalva 18,17
12 Kunvin Kft Kékfrankos  Rose 2021 Kéleshalom 18,13
13 Koch Borászati Kft Néro rose   2021 Duna-Tisza köze 18,03
14 Zámbó Zoltán Kékfrankos  Rose 2021 Jánoshalma 17,93
15 Koch Borászati Kft Kékfrankos rozé   2021 Hajós-Baja 17,78
16 Zámbó Zoltán Cabernet Sauvignon  Rose 2021 Jánoshalma 17,6

Bronzérmes
17 Naphegy Pincészet Kékrankos rozé   2021 Szekszárd 17,5
18 Manz Róbert Kékfrankos rozé   2021 Bácsalmás 17,47
19 Balázs István Cabernet Sauvignon  rose cuvee 2021 Jánoshalma 17,43
20 Kiss Ferenc Néro   2021 Borota 17,3
21 Kovács Pál Kékfrankos   2021 Borota 17,2
22 Naphegy Pincészet Rose Caberné   2021 Hajós-Baja 17,15

Emléklap
23 Agócs Nándor Kék Frankos  Siller 2021 Imrehegy 15,83

 Termelő Szőlő fajta 2. fajta Megjegyzés Évj. Termőhely Pont
Aranyérmes

1 Dimalis Kft Cabernet sauvignon   2019 Bácskossutfalva 19,35
2 Naphegy Pincészet Caberné France   2016 Szekszárd 19,08
3 Naphegy Pincészet Caberné France  Pirkadat cuve 2019 Hajós-Baja 19,07
4 Naphegy Pincészet Caberné france   2021 Hajós-Baja 18,98
5 Barna Mihály Cabernet Merlot   2020 Temerin 18,95
6 Koch Borászati Kft Cabernet Franc   2019 Hajós-Baja 18,93
7 Naphegy Pincészet Caberne Franc  Pirkadat cuve 2016 hajós-baja 18,9
8 Giric Tibor Vranac   2021 Temerin 18,88
9 Takács Tamás Kékfrankos Cuvée cab. sav. Barrique 2021 Jánoshalma 18,83
10 Gál Sándor Kadarka  Barique 2018 Hajós 18,83
11 Balázs István Cabernet Sauvignon  vörös cuvee 2020 Jánoshalma 18,77
12 Gonda János Merlot Cabernet 

Cuvée   2017 Érsekhalma 18,77
13 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon   2018 Hajós-Baja 18,73
14 Szilák Sarolta Cabernet Sauvignon   2021 Temerin 18,7
15 Naphegy Pincészet Cabernet Sauvignon  Alkonyat cuvee 2016 Hajós-Baja 18,7
16 Naphegy Pincészet Caberne sauvignon   2019 Szekszárd 18,7
17 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon  barrique 2020 Hajós-Baja 18,63
18 Kunvin Kft Cabenet sauvignon   2018 kéleshalom 18,57

Ezüstérmes 
19 Balázs István Cabernet Sauvignon   2019 Jánoshalma 18,37
20 Koch Borászati Kft Kék frankos   2018 Hajós-Baja 18,3
21 Zámbó Zoltán Kékfrankos   2020 Jánoshalma 18,13
22 Fehér Vilmos és Fia Cabernet france   2017 Bácskossutfalva 18,13
23 Bolvári Géza Kékfrankos   2021 Fajsz 18,1
24 Koch Borászati Kft Cabernet sauvignon   2020 Dunántúli 18,03
25 Antal Pincészet Kadarka   2020 Baja 17,97
26 Kabács János Cabernet Sauvignon   2017 Temerin 17,9
27 Rizling Egyesület Merlot   2021 Bácskossutfalva 17,87
28 Miskolczi Zoltán Merlot   2021 Temerin 17,77
29 Koch Borászati Kft Kadarka   2020 Hajós-Baja 17,7

Bronzérmes
30 Zámbó Zoltán cabernet saivignon   2021 Jánoshalma 17,5
31 Kabács János Cabernet  cuvée 2020 Temerin 17,5
32 Kovács Pál Kékfrankos   2021 Borota 17,47
33 Naphegy Pincészet Caberné sauvignon   2021 Hajós-Baja 16,9
34 Bolvári Géza Kékfrankos   2020 Fajsz 16,68
35 Petro István Cabernet  cuvée 2020 Temerin 16,6

Okleveles
36 Kmeth László Kékfrankos   2020 Kiskunhalas 16,28
37 Fábrik Attila Zweigelt   2021 Bácskossutfalva 10,67

Felső-Bácskai borok 31. nemes versenyének eredményei

XXXI. Felső Bácskai 
 Borverseny serleg díjazottai

Fehér bor kategóriában
Arany: Kunvin Kft (Generose)
Ezüst: Koch Borászai Kft (Chardonnay)
Bronz: Kovács Pál Ezerjó
Rose bor kategóriában
Arany Morvai György (Prokupac)
Ezüst: Lahos Imre (Kékfrankos)
Bronz: Naphegy Pincészet (Kékfrankos)
Vörösbor kategóriában
Arany: 
Naphegy Pincészet (Cabernet Franc)

Ezüst: 
Balázs István (Cabernet Sauvignon)
Bronz: 
Zámbó Zoltán (Cabernet Sauvigno) 

Jánoshalma Város legjobb borai
Kunvin Kft (Chardonnay)
Takács Tamás (Néro rose)
Takács Tamás (Kékfrancos cuvee)

Jánoshalmi Gazdaköri tag 
által készített legjobb bor

Kiss Ferenc (Cserszegi Fűszeres)

Takács Tamás (Néro rose)
Balázs István (Cabernet Sauvignon)

Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő különdíja

Dimalis Kft (Cabernet Sauvignon)

XXXI Felső Bácskai Borverseny 
legtöbb mintát leadó borászat 

Koch Borászati Kft
XXXI. Felső Bácskai Borverseny leg-
jobb tájjellegű bora
Gál Sándor (Kadarka bora)

Farkas László NAK megyei alelnö-
kének különdíja
Antal Pincészet
Zámbó Zoltán
Temerini Kertbarátkör
Rizling Egyesület Bácskossuthfalva
Balázs István

Felső Bácskai Hegyközségi tag 
által készített legjobb bor

Kunvin Kft (Generose)
Manz Róbert (Kékfrancos rose)
Kunvin Kft (Cabernet Sauvignon)

A borverseny írásos tapasztalatait a következő számunkban adjuk közre
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HUNYADI NÉPESzaki hírei

 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  
céltűzéseinek  megvalósításához!

Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, 
az alábbi számlaszámon megteheti.

10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében: Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

„Ne feledd a tért, ahol elestek ők,/ a földet se feledd, 
bárhol hulltak el ők, fajtánk hű férfiai, az a föld/ szent ügy hős-helye lett.”

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
és a 

BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
2022. 05. 27-én ( péntek )10 órai kezdettel 

a temető katonai sírkertjébe a
Magyar Hősök Emlékünnepe a

„HŐSÖK NAPJA”
tiszteletére ünnepi megemlékezést tart.

Program:
 ¾ Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar  
 ¾ Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

 ¾ FM Kelet-Magyarországi ASZK Mezőgazdasági Szakgimnázi-
um Szakközépiskola és kollégium ünnepi műsora

Megemlékezést tart: Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, a
 VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója

Koszorúzás és virágok elhelyezése
 — „Somogyi bakák” emlékművénél
 — II. világháború hősi halottai kopjafájánál

 A megemlékezésre mindenkit tisztelettel vár:

     Czeller Zoltán                         Györgypál Csaba nyá. alezredes
      polgármester                                       BJHNYE elnöke

„Beszámoló Közgyűlést” 
tartott a nyugdíjas 

egyesület.

A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület vezetősége április 9-én 
számolt be tagságának a 2021 évi tervezett feladatok végrehajtásáról és 
ismertette a 2022 évre javasolt feladatok terveit.

A közgyűlést Ódor Ferenc nyá. főtörzsőrmester, az egyesület vezető-
ségi tagja vezette le. 

A beszámolót illetve a következő év terveit Györgypál Csaba nyá. alez-
redes az egyesület elnöke ismertette. A beszámolóban kitért a covid jár-
vány miatt elmaradt rendezvényekre, de jelezte azt is, hogy az egyesület 
az év folyamán minden jelentési kötelezettségének eleget tett. 2022 évi 
tervben két kiemelt rendezvényt terveznek. Május hónapban a „Magyar 
Hősök Nemzeti Ünnepe”, októberben az „Idősek Világ Napja” méltó meg-
tartását.

Vida Benő az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke az éves elle-
nőrzésről tett jelentést a közgyűlésnek. Az FEB az egyesület éves gaz-
dálkodási tevékenységét, a szervezeti élet szabályozottságát rendben 
találta.

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

A közgyűlés zárásaként felköszöntötték 2021. évben kerek születés-
napjukat ünneplő tagokat.

GYPCS
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A reflux 
betegség

A reflux betegség a leggyakoribb 
emésztőrendszeri megbetegedés, tüneteit 
a népesség közel fele tapasztalja.

Legnyilvánvalóbb tünete a rendsze-
res, gyakori gyomorégés, a szegycsont 
mögött jelentkező égő fájdalom, köhö-
gés, émelygés.

A kórkép gyakorisága a negyvenedik 
életév fölött rohamosan nő. A savas gyo-
mortartalom visszaáramolhat a garatba és 
a szájüregbe (regurgitáció), ami miatt mell-

kasi fájdalom, nyelési nehezítettség és fájdalmas nyelés is jelentkezhet.
Mivel a gyomorsav keletkezési helye csak a gyomor, ezért a nyelőcső 

fala nincs felkészülve a gyomorsav erős maró hatásának kivédésére, így 
ott a sav, égő fájdalmat okozhat. A gyomorégés tehát valójában a nyelő-
csőből származó égő, fájó érzés. Kiváltó oka általában a nyelőcső és gyo-
mor közötti záróizom elégtelen működése.

A reflux betegség okozhat mellkasi fájdalmat, amely utánozhatja koszo-
rúér eredetű szívbetegség tüneteit is. A betegek a szegycsont mögött 
szorító vagy égető érzést jelez, amely a hátba, állba, karokba vagy nyak-
ba sugárzik.

Javasolt életmód:   Érdemes kerülni a szűk ruhák, szoros övek hasz-
nálatát. Alvásnál  legjobb a magasabb vagy több párnán való fekvés. Evés 
után nem ajánlott azonnal lefeküdni. Az étkezés és a lefekvés között lega-
lább 2 óra teljen el.

A reflux betegségnél fontos a rendszeres, kis mennyiségű étkezés. 
Kerüljük azokat az ételeket, italokat, amelyek gyomorégést okoznak. Ilye-
nek a zsíros ételek, erős fűszerek, csokoládé az alkohol, erős kávé és tea 
valamint a dohányzás. A túl sok étel egyrészt fokozza a savtermelést, más-
részt növeli a nyomást a gyomorban. A gyomor feszülése miatt a nyelőcső 
alsó záróizma nagyobb eséllyel elernyed, utat engedve a savas gyomor-
tartalom nyelőcsőbe jutásának. Ajánlott a napi két- vagy háromszori nagy 
mennyiségű étkezés helyett a többszöri kisebb mennyiségek elfogyasztása.

Sok savat okozhatnak a magyar konyhában egyébként meglehetősen 
gyakran használt fűszerek: az erős paprika, a bors, a torma, a mustár, az 
ecet. A reflux diéta során ezeket ajánlott kerülni és a fűszerezést élő zöldfű-
szerekkel (petrezselyem, zeller, kapor, babérlevél, majoránna, bazsalikom, 
kakukkfű, borsikafű) megoldani. Egyébként is érdemes felfedezni a zöldfű-
szerek csodálatos ízvilágát.

Jó hatással vannak a gyomor savbázis egyensúlyára a zöldségfélék és a 
könnyű zsiradékok, mint a tejföl, a tejszín, a vaj, az olaj, olívaolaj. A reflux 
diéta változatos, a fogyasztható ételek listája hosszú. A lényeg a fehérjé-
ben, lassan felszívódó szénhidrátban, élelmi rostban és az egészséges 
olajokban gazdag táplálkozás. A halak, kevésbé zsíros húsok, az alacsony 
zsírtartalmú, élőflórát tartalmazó tejtermékek (joghurt, kefir), teljes kiőrlé-
sű gabonából készült élelmiszerek, párolt rizs, főtt burgonya, héjában sült 
burgonya, párolt zöldségek, kevés tojásból készült tészták, főzelékek, zöld-
séglevesek, rakott ételek sok zöldséggel, gabona pelyhek, müzli, puffasz-
tott termékek (pl. puffasztott rizs), alacsonyabb cukor tartalmú gyümölcsök. 
A magas keményítő tartalmú ételeknek (pl. sütőtök, sárgarépa, cékla) sav-
lekötő hatása van, így helyük van a reflux diétában.

Faragóné Hován Éva 
Dietetikus

A dietetikus tanácsai

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!

Tóth Istvánné  
sz: Hoványi Magdolna élt: 85 évet
Hollauer Mátyás élt: 89 évet
Dudás István élt: 84 évet
Harkai József élt: 85 évet
Kovacsikné Kasziba Matild 

élt: 83 évet
Molnár Imre Ferenc élt: 76 évet

Lajtainé Horváth Mária
élt: 60 évet

Csesznegi Sándor József
élt: 81 évet

Csernók Ferenc élt: 48 évet
Kiss Jánosné  
sz: Nagy Ibolya Klára  élt: 66 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2022. április hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Dr. Csényi Attila üg y vezető

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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Termékei 
teljes választékban 

Helybeni vásárlás akciós áron 
minden termékre

Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 
, pénteken 07:00- 12:00

Jánoshalma, Borpince u. 2.

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

A Gandhi Gimnáziumban jártunk

Az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 kódszámú pályázat által működtetett 
Közösségi ház meghívást kapott a pécsi Gandhi Gimnáziumtól, hogy 
látogassuk meg intézményüket. 
A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar-
ország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intéz-
ménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított Pécs városá-
ban. A meghívás apropója Péli Tamás: A Születés című festménynek 
avatása volt. Az ünnepségen a Hunyadi János Általános Iskola 12 
tanulóját vehetett részt. Látogatásunk fő célja, hogy a gyerekek meg-
ismerjék e roma nemzetiségi gimnázium működését, rálátásuk legyen 
az intézmény oktatási életére, megtekintsék felszereltségét és a kol-
légiumát.
Csókáné Kalocsai Szilvia fogadott minket, aki bevezetőként bemutat-
ta az egyik osztálytermet, röviden beszélt az intézményről, és megkér-
dezte a gyerekeket jövőbeni terveikről.
Ezt követően végig kisért minket az iskolán, megnéztünk egy számító-
géptermet, a sportcsarnokot és a nyelvi laborokat. 
Átmentünk a kollégiumba is, ahol rövid előadás keretében beszélt az 
intézményről, az ösztöndíj lehetőségekről, utazási, és kirándulási lehe-
tőségekről, a tanórák utáni tevékenységekről. Ezután megnéztük a kol-
légium közösségi tereit, a zenetermet, konyhát, mosókonyhát, kondi-
termet, valamint egy-egy szobát és apartmant a lány és a fiú szinten.
A diákjaink örömmel fogadták az információkat, és csodálkozva nézték 
az iskola felszereltségét. 
A gimnázium tanárai nagy szeretettel várják 
a jelentkezőket településünkről is.
A program az EFOP-1.4.2-16-2016-
00020 azonosítószámú „Együtt 
Könnyebb” komplex prevenciós és 
társadalomi felzárkóztató program 
a gyermekszegénység ellen pro-
jekt keretein belül valósult meg.

Stílus Üzlet

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

MÁJUSI AJÁNLATA
Viaszos vászon asztalterítő (100*140 cm):  799.-
Fém evőeszköz készlet (6 db kanál vagy villa):  299.-
Gumilabda (23 cm):  250.-
Számológép:  250.-

További akciónkat keresse üzletünkben!

19086154-1 -03Adószámunk: 
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 — Éva! A veled kapcsolatos újságcikkek versenyekről tudósítottak, sikerekről 
vagy éppen az általad szervezett rendezvényekről, gálákról; tehetséges fia-
talok csodás sikereiről…   
Most miről beszélgessünk?

 — Beszélgessünk a régebb óta fiatalokról, a nyugdíjasokról. Akik több évtize-
des munka és rohanás után lelassultak, pihengetnek, járnak a patikába, 
hogy testi- lelki kihívásaikra gyógyírt találjanak.

 — Tudsz jobbat?  Tudsz valamit, ami segíthet az időskori bajokon?
 — Igen, amit egész szakmai pályafutásom alatt is mindig mondtam, az 
idősödőknek is ezt mondom: A MOZGÁS MAGA AZ ÉLET!!! 
Soha nem késő, de bizonyos kor felett már KÖTELEZŐ, ÉLETMENTŐ!!!
Már tanulom, hogy részt kell venni a gyógyulásunkban, sok folyadékot inni, 
mozogni. Meg kell tervezni a betegségek legyőzését.
Épp ezért hirdettük meg a KTÉ-HARMÓNIA-TORNÁT. . . Ha a testünkön 
lévő izmok egyensúlyban vannak, akkor a test is egyensúlyban van, így 
harmonikus mozgást eredményez. Pár nap alatt összeállt egy csoport. Úgy 
látom, igény van rá.

 — Mire lehet gyógyír a mozgás?
A legkülönbözőbb betegségekre. Erősíti az immunrendszert, ez min-
denkinek fontos. A fáradt, elhanyagolt izom igényli, hogy regenerá-
lódjon. A fejlesztett izom fejlődik, a nem fejlesztett izom nem fejlő-
dik. Jelentkeznek a mozgásszegény életmód következményei.  Ízületi 
problémák, deformitások.
Emésztési problémák, gyulladásos betegségek, reuma, cukorbetegség, 
keringési zavarok- mindezeken javíthat a célirányos mozgás.  A múltkor 
megtanultunk egy mozgássort a vérnyomás csökkentésére. Legközelebb 
kérték, hogy vegyük át újra!!! 
Ezeket összefüggésükben látva megjelenik előttem az ágyban fekvő nagy-
szülők képe, akik az utolsó 6-8- évüket a családjukra utalva töltötték el.  
Egyre többen kerülnek idősek otthonába… Legyen hát az a cél, hogy csak 
a legeslegutolsó szakasz legyen ágyban fekvős. 
A szokás nagy úr! Régen, anyáink korában nem volt divat a testedzés, jól 
elfáradtak a munkában. Eszükbe sem jutott, hogy még azon felül is „mozog-
janak”. Pedig a mozgás örömforrás is. . A testi-lelki harmónia elérésében 
nagy szerepet kap a mozgás, boldogság hormonok szabadulnak fel.
Már attól felmegy a rezgésszámunk, hogy válogatott, jó zenére tornázunk. 
Amikor legjobban fáj, akkor én abbahagyom, széken ülve helyben járok. 
Azért egyre kevesebb a kihagyás, ez már nagyon jó!

 — Visszakérdezhetek? Te nem bánod, hogy most kiderül, hogy te is a fájdal-
mak, a reuma, a porckopások miatt jársz tornázni? :)

 — Hát, ha már versenytáncos nem lehetek, felgyorsítom a vénás és artériás 
keringésemet. Az érszűkület is riogat, le kell győzni ezeket a folyamatokat. 
Kellemesen elfáradok - néha úgy érzem, belehalok - de már az aznapi alvás 
minősége is megéri!
A sejtek tápanyaggal és oxigénnel való ellátása a vérkeringés dolga. Elég-
telen mozgás esetén az erek lelassulnak, akadozik a szállítás. Az agy pedig 
üzenetet küld, hogy a sejtek táplálékot kérnek, vagyis egyél! A salakanya-
gok kiválasztása is akadozik, ami gyengíti az immunrendszert, szervi beteg-
ségeket, gyulladást okoz.

 — Választhatunk tehát: gyógyszerek vagy torna?
 — Minden a fejben dől el! Van, aki megvárja, amíg beteg lesz, van aki meg tud-
ja előzni! Az egyik lelkes barátunk ezt írta egyszer:

„…a tegnapi torna után lefeküdtem és 10 körül elaludtam, reggel 9-ig. 
Most érzem minden porcikám, van újra kezem, lábam, no meg derekam , 
szóval ez volt nekem az első lépés vissza az életbe. Köszönöm szépen!”

 Erről jut eszembe: egyik torna előtt én is megkérdeztem a „lányokat”, hogy 
mit mondanának, ők miért járnak épp a HARMÓNIA tornára. Idézem őket:

„Hogy miért szeretek tornára járni? Röviden, mert jó nekem. Testi, lel-
ki felfrissülés szakember felügyelete mellett, jó társaságban! Köszönjük a 
lehetőséget, a törődést! „ (R. Mária)

„Azért szeretek tornára járni, mert : - jó a tanár - a társaság - nagyon 
hasznos az egészségem megőrzéséhez - nem rozsdásodok be - felfrissülök 
- jó a hangulat – SZUPER! KÖSZÖNÖM!!! (Ági)

„Szerintem nagyon jó dolog, hogy nem csak a fitt, fiatal lányoknak van 
edzés. Én sajnos több okból nem tudok egy fiatalos edzésen részt venni, 
de ez nekem is, és többünknek nagyon hasznos. Köszönjük szépen, szu-

per a csapat, ismerős –ismeretlen, mind egy céllal érkezünk, a magunk 
módján és tempójában teljesítünk. Köszönet a nagyszerű tanítónknak!” 
(Zsuzsi) 

„Nagyon jó a csapat, és kiváló az edző, nagyon jól érzem magam köz-
tetek! „ (Éva)

 „Én azért szeretek tornára járni, mert tetszik a zene, ami edzés közben 
szól. Emeli a rezgésszámomat, jókedvűen megyek haza. „ ( Ildi)

„Társaságra vágytam, jó helyre mentem. Oldódnak a beállt ízületek, 
izmok, javult a tartásom! Mély meghajlás Évinek!” (Marcsi)

„Testi - lelki felfrissülés, szakirányítás mellett!”(Zsófia)
„Inkább idézem Charlie-t, csak a Whisky helyett tornát kell érteni:  

„Egy a társaság miatt, igen/ Egy, hogy jó napom legyen/ Egy a rossz 
időkre kell/ Egy hogy jól aludjak el” (Margó)

„Az egykori tanáromat olyan áhítattal csodálom, mint iskolás korom-
ban. Próbálom utána csinálni, de nem mindig megy. Kikapcsolódás, fel-
töltődés, társaság, egy jó torna, jó csapat.” (Juli)

„Sajnos, csak az első alkalommal voltam, utána kis baleset ért, de 
lassan terhelhetem a kezem és próbálom majd behozni a lemaradásom. 
Addig is fogadjatok szót a tanító néninek!” ( Joli)

„ Évtizedekig tévhitben éltem. Azt hittem, eleget mozgok, meg külön-
ben sincs időm tornára járni… Örülök, hogy a testi-lelki harmóniámat 
építgethetem a tornán.” (Ibolya)

Figyellek Titeket! Az én tapasztalataim, hogy ÉRDEMES mozogni, mert a 
testünk meghálálja: könnyebben mozgunk, az izmok kezdenek fejlődni, az 
ízületek nagyobb kiterjedéssel mozogni. Kitartással könnyebben fésülkö-
dünk, emeljük a lábunkat, hajolunk le, ha leesik valami. A lelkünknek is jót 
tesznek a felszabaduló örömhormonok. HARMONIKUSAK leszünk. Köszö-
nöm Nektek, hogy tapasztalhatok, tanulhatok veletek együtt, hogyan kell 
egyensúlyba hozni magunkat.

 
 — Nekünk ez nagyon jó lehetőség!!! Milyen edzéseket javasolsz ezen kívül?
 — Mindegy, hogy milyen teremben, erdőn, mezőn, biciklin, vízben, otthon, szé-
ken, szőnyegen, egyedül vagy társaságban!! Nagy kedvvel, vagy tétováz-
va, kicsit lustán, egy sorozatot ott hagyva, kezdd el! MOZOGJ! „ A láb min-
dig kéznél van.”:
Együtt mozoghat velünk mindenki, akiben megérik az elhatározás. A 
következő mozgásformákat lehet választani: Aerobic, Hastánc, Személyi 
edzés, Gyermek aerobic, Kriston Intim Torna, Callanetics, Úszótanfolyam, 
KTÉ-HARMÓNIA-TORNA
Tehát! Ha már Te is csak nevetni tudsz a kifogásaidon, akkor GYERE!
 Szeretettel várunk! „A tested szinte bármit kibír. Az elméd az, amit 
meg kell győznöd.” (Anonymus)

 — Hú, ennek micsoda üzenete van!   Köszönöm a beszélgetést!

Lógó Tiborné ny. pedagógus

Mottó:”A test bármit megtesz, ha az elme engedi.” (Rune Gjeldnes)

BESZÉLGETÉSEK c. újságcikk 
Beszélgetőtársam Bátyai Gáborné Kiss Tamás Éva test(i)nevelő.
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JFC áprilisi eseményei 

Április 1.
U-16 os mérkőzés

LUA Baja – JFC 0:2 (0:1)
Gólszerzőink: Pócs Csaba, Schmelcz Gábor
Szabó Kornél edző:- Csapatom jól játszott, győzelmünk megérdemelt. 
Gratulálok a fiúknak.

Április 2
Lajosmizse – JFC 2:2 (1:0)
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Gólszerzőink : Stojanovic Milos, Cvetkovic Marjan
Florin Nenad vezetőedző: -  Tartalékos csapatomnak ma ennyire futot-
ta erejéből.

 U-19 mérkőzés
JFC – Izsák 3:0 ( 0:0)

Szabó Kornél edző:- Győzelmünk megérdemelt. Az első játékrészben 
még „ döcögött” a csapat.

Április 10.
JFC – Kiskunfélegyháza 1:4 ( 1:3)

Megyei I:o. bajnoki mérkőzés
Gólszerzőnk Stojanovic Milos
Florin Nenad vezetőedző:- Sajnos, az első perctől kezdve motiváltabb 
ellenfelünkkel nem tudtuk felvenni a versenyt.

U-16-os mérkőzés
JFC – Sunset Kiskunhalas 3:2 (1:0)

Szabó Kornél edző:- Magunknak tettük nehézzé a meccset.
Április 16

U-19 es mérkőzés
JFC – Kiskőrös 0:11 ( 0:3)

Szabó Kornél edző:- Nagyon rosszul játszottunk.
Április 17

Kecel – JFC  2:0 (1:0)
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Florin Nenad vezetőedző: - Sajnos,  vendéglátóink jobbak voltak.
U-16-os mérkőzés

Mélykút SE – JFC 6:1 ( 5:1)
Gólszerzőnk : Pusenszki Alekszander
Szabó Kornél edző:- Rossz napot fogtunk ki, hiányzott az elszántság a 
fiúkból.

Április 23.
U-16 -os mérkőzés

JFC – Soltvadkerti TE 3:3 (1:0)
Gólszerzőink. Kolompár Erik, Szabó Zsombor,Jankovics Dániel
Szabó Kornél edző:- Sajnos, győzelmet szalasztottunk el.

Április 24
JFC – Harta 1:1 (0:0)

Gólszerzőnk : Szabó Szilárd
Florin Nenad vezetőedző: Támadójátékunk még nagyon akadozó, de  
biztató, hogy sérültjeink felgyógyultak.( kivéve Nagy Dánielt akit operál-
tak és Lengyel Szabolcsot, kinek gipszben van a lába)

U-19-es mérkőzés
Soltvadkert – JFC  4:0 (2:0)

Szabó Kornél edző:- Minden játékosnak fejben rendet kell tennie. Csak 
akkor lábalhatunk ki a hullámvölgyből.

Felnőtt csapatunk hátralévő mérkőzései: Május 8  17 óra  JFC – Kis-
kőrös , május14 17 óra  Kalocsa – JFC, május22..17 óra JFC – Kecske-
mét, május 28  17.00 Kiskunhalas – JFC

Horváth Mihály elnök

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

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.

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

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2020-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az 

egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.
Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: 51100036-100045820

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
 A kedvezményezett neve:

BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03
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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:
s-Paw Bt.

6794 Üllés, Bem József utca 7. 
Szabó Erik
Ügyvezető

ISSN 2062-4069
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Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,   
Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Tchibo Family kávé 1 kg 1999,- Ft 
Detki darált háztartási keksz 500 gr.  269,- Ft   538,- /Ft/kg
Riska UHT 1,5 % 1/1 liter 235,- Ft 
Pincejava száraz fehérbor 2 liter   399,- Ft 285,- Ft/l

Óriási déli gyümölcs akció, folyamatosan megújuló árukészlettel! 

 Az akciók április 17-ig, valamint a készlet erejéig érvényesek. 

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:
2022. április hónapban 2022. március hónapban

született:

Hugyi Georgina – Lombfalvi Norbert
Bogdán Bianka – Bányai Gábor

Burai Brigitta – Ádám Csaba
Roszinszki Erika – Rencsár János Endre

Rózsa Anett – Hugyi Tamás
Pekár Krisztina – Suba Szabolcs

További egy pár, akik nevük közléséhez nem járultak hozzá.

Pintér Bálint (Anyja neve: Kotró Nikolett) 

Rendőrségi hírek

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

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság

közvetlen hivószáma:  06-77/401-070

399,- Ft

"Kétszer készítem ugyanazt a képet. Először a szívemmel, majd a 
kamerával." Biju Karakkonam gondolatát vallja Sztrikó Tünde is, akinek 
a felvételeiből adunk ízelítőt, kedvcsinálót a képeihez...

Tavasz Jánoshalmán
egy fotós óvónő szemével


