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2. 2022. október JHN Közérdekű közlemények

2022. szeptember 30-án befejeződött az új bölcsőde épületének 
műszaki átadása. Takács István és az általa vezetett Piramis Trade Bau. 
Kft. munkatársai szép munkát végeztek. 

A játékudvar kerítésének megépítése, tereprendezés és a kültéri játé-
kok beállítása van már csak hátra, és beköltözhetnek a bölcsisek! 

A bölcsisek beköltözése várhatóan november első napjaiban történik.
A Petőfi utcai új bölcsőde ünnepélyes átadása 2022. november 4-én 

16 órakor lesz.

Utolsó símítások a beköltözés előtt



3.2022. október JHNÖnkormányzati hírek

A Vasvári utca és a Klapka utca eddig földes utak voltak. Még a tél beáll-
ta előtt az Önkormányzat pályázati forrásból szilárd burkolatot épít ki a város 
szélén elhelyezkedő két útra, teljes hosszúságban, (480 m) egyúttal megold-
va a csapadékvíz elvezetését is. Ehhez egy másik építési beruházás is csat-
lakozik a Tavasz utcai járda megépítése, ahol eddig nem volt járda. 

Ezzel az építkezéssel a város vezetése elkezdi a megvalósítását a 2019-
es választási kampányban tett egyik vállalásának, a földes utak felújításá-
nak. Új járdák építése és felújítások is szerepeltek a választási programban, 
ehhez már a ciklus megkezdése után szinte azonnal hozzákezdett a Képvi-
selő-testület, a Járdaépítési Program keretében. A lakossági megelégedés-
re elindított Program a Belügyminisztériumhoz évről-évre benyújtott pályáza-
tokon elnyert forrásból, valamint. a város saját bevételeinek felhasználásával 
valósul meg. A város vezetése ezzel az intézkedéssel igyekszik csökkente-
ni a járdákhoz közel ültetett fák gyökerei, és a nem megfelelő téli síkosság 

mentesítés (sózás) által leromlott járdaszakaszok számát, ti. a járdáink álla-
potának romlása zömében erre a két okra vezethető vissza.

Még ebben az évben, szintén önkormányzati beruházásból kerülnek felújí-
tásra az Irányi Dániel utca 1. sz., az Irányi Dániel u. 5. sz. és a Vasvári u. 7. 
sz. alatti önkormányzati ingatlanok is, ahol bérlakások kerülnek kialakításra. 

Az Orczy utca 110. alatt működő Közösségi Házban az udvarra játszótér is 
épül, amit a házba rendszeresen járó gyerekek már nagyon várnak. 

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás a nyár folyamán sikeresen lezá-
rult, szeptember 19-én Czeller Zoltán polgármester úr aláírta a kivitelezői 
szerződést a jánoshalmi székhelyű Ruskó Attila, és Fenyvesi Máté egyéni 
vállalkozókkal az épületek felújítására, a járdák, és az utak építésére. 

A Megújuló városrészek Jánoshalmán elnevezésű pályázat a TOP-4.3.1-
15-BK1-2020-00008 kódszámot viseli, az építkezés kiadásait az Önkor-
mányzat a pályázaton elnyert forrásból fedezi.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Útjavítások a város több pontján

Jánoshalma Városi Önkormányzat felhívást tesz közzé a város lakos-
sága felé. Az ősz hátralévő részében az Önkormányzat megbízásából 
útjavító vállalkozások dolgoznak a város több pontján. A kigödrösödött, 
megrongálódott útszakaszok javítása az érintett úttest lezárásával, a for-
galom időszakos korlátozásával fog járni. 

A Kivitelező vállalkozások munkatársai, és a megbízó Önkormányzat 
kéri a lakosok türelmét a munkálatok elvégzésének ideje alatt!

Köszönettel: Czeller Zoltán polgármester

Valóság lesz a választási ígéretekből



4. 2022. október JHN Társadalmi célú hirdetés

Szeptember 10-én került megrendezésre Kunszentmiklóson a 
Bács-Kiskun Megyei Napok 2022- XXVII. Kunszentmiklósi napok elne-
vezésű rendezvény. 

A résztvevők beszámolója szerint igazi népünnepély lett idén a Megye 
Napja. A járások színvonalas bemutató sátraiból kialakított Megye Utcá-
jában a nap jelentős részében nagy érdeklődés kísérte a kiállított porté-
kákat. 

Külön felállított sátrakban főzőmestereknek készítették a megye külön-
böző tájegységeinek ételeit, közülük is kitűnt a csólyospálosi finom birka-
pörkölt, ami különdíjas lett. A gyerekeknek Lego rekord felállítása is sike-
rült, a Mesebusz, a gyerek udvar, vonzotta a kilátogató családokat. A fel-

nőtteket borudvar várta a maga különleges zenei csemegéivel.
Jánoshalmát Nagy Liliána, Gyimesi Lászlóné Török Edit, és Szulcsán-

né Matyej Katalin képviselték ezen a rangos, és nagy látogatottságnak 
örvendő eseményen. A saját maguk által készített kézműves termékek 
közül kevés került vissza Jánoshalmára, mivel vásárolni is lehetett belő-
lük, így hamar gazdára találtak. Elnézve a képeket, nem is lehet ezen 
csodálkozni! 

Jánoshalmiak a Bács-Kiskun Megyei Napokon



5.2022. október JHNKözösségi életünkből

Csima Imréné, és Taskovics Anna néni nemrégiben ünnepelte 90 éves születésnapját. Orbán 
Viktor miniszterelnök úr személyes köszöntését juttatta el számukra a város vezetése, jókívánsá-
gok kíséretében. Szeretettel köszöntjük Őket, Isten éltesse mindkettőjüket, erőben, egészségben!

Otthonában látogattuk meg Zsáki Istvánnét, 
aki szeptember 21-én ünnepelte 90. születés-
napját. A miniszterelnök úr köszöntő oklevelét, 
és a város vezetésének ajándékát vittük el az 
ünnepeltnek.

Isten éltesse  mindhármukat erőben, egészségben, szerető családjuk körében!

Szép korúak köszöntése



6. 2022. október JHN Közérdekű közlemények
Tájékoztatás

Október 1-jén kezdődött hazánkban a Magyarország teljes népességé-
re és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pon-
tos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzeti-
ségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszám-
láláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mind-
annyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági dön-
tések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre 
szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre 
szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. 
Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kér-
jük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza 
falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik 
a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérő-
levelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasz-
nos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek 
segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja töl-
teni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszam-
lalas2022.hu). 
Kérdőívet kell kitölteni

 ● mindenkiről, aki Magyarországon él,
 ● azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön 
tartózkodnak,

 ● a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarorszá-
gon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország 
területén minden

 ● lakás,
 ● lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 ● közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása meg-
történik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott 
esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre 
érkezett felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell 
kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. októ-
ber 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. 
között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online 
felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű 
kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a nép-
számlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek 
keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 
000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fon-

tos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot minden-
ki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online 
válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek 
október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és 
november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rög-
zítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem 
teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, novem-
ber 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek 
eleget. 

Feleljünk, egymásért!

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

 a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek 

egyes szabályaitól való eltérésről
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. szeptember 9. napján a Magyar Közlöny 146. szá-

mában megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX.09.) Kormány-
rendelet.

A Kormányrendelet alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megál-
lapításánál, a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)  
19.§ (2) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontja szerinti esetekben, ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy 
más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 
vagy a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 180 %-át (51.300,-Ft-ot), míg a Gyvt.19. § (2) bekez-
dés b) pontja szerinti esetekben, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 165 %-át 
(47.025,-Ft-ot) nem haladhatja meg, és az igénylő az ellátásra való jogosultság jövedelmi és vagyo-
ni feltételeinek egyébként megfelel.

 A jogosultság megállapítása iránti kérelem a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
formanyomtatványon nyújtható be.



7.2022. október JHNTársadalmi célú hirdetés

Pályázati felhívás Fecskeházi lakás bérlésére

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

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

Jánoshalma Városi Önkormányzat a Jánoshalma városban épített fecskeházban 
történő elhelyezés feltételeiről szóló 17/2005. (X.20.) önkormányzati rendelet ren-
delkezéseit figyelembe véve pályázatot hirdet a Jánoshalma Kálvária utca 1/a. I. 
emelet 3. sz. alatti lakás bérlésére.

A lakás:
•	 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba
•	 39 m2

•	 Lakbér a hatályos lakbérrendelet szerint jelenleg 14.820 Ft/hó

Pályázati feltételek a rendelet 6. §-a szerint:

•	házassági vagy élettársi életközösségben élnek, (továbbiakban házastársak, 
fiatal házasok)

•	a házastársak egyike legalább 2 éve életvitelszerűen Jánoshalmán lakik, vagy 
3 éve munkahellyel rendelkezik,

•	a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét,
•	nem rendelkeznek beköltözhető lakással, vagy saját családi környezetükben 

elhelyezésük nem oldható meg,
•	vállalják, hogy a lakásügyük megoldásáról 5 éven belül előtakarékosság útján 

gondoskodnak
•	az épületben történő elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elis-

merik és kötelezettséget vállalnak a rendelet szerinti szerződés megkötésére
•	kereső tevékenységet végeznek vagy valamelyik felsőfokú oktatási intézmény 

nappali tagozatos hallgatói.
•	abban az esetben, ha a feltételeknek megfelelő kellő számú fiatal házaspár/

élettárs igénylőként nem jelentkezik, az önkormányzat a lakást költségelvű 
lakbér felszámításával másoknak is kiadhatja.

A jogosultság megállapításához a fenti feltételek együttes fennállása szükséges
A 2. pont alól indokolt esetben felmentés adható.

Pályázat benyújtása:

•	Pályázatot benyújtani a rendelethez alkalmazott formanyomtatványon lehet 
2022. október 18-án 12 óráig. 

•	A pályázat leadható személyesen, megküldhető postai úton vagy e-mailen.
Személyesen vagy postán: 6440 Jánoshalma Béke tér 1.
E-mailen: fazekasnoemi@janoshalma.hu vagy 
                kaszibasanyi@janoshalma.hu

•	Formanyomtatvány a fenti címen vagy e-mailen igényelhető

A lakás 2022. november 1-től bérelhető

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírása-
iról szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alap-
ján a munkakör betöltője által ellátandó feladat-
körök:
A közszolgálati tisztviselők képzési előírásairól szó-
ló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet 
30. pontja szerinti közterület-felügyelői munkakör. ( 
A szükséges szakképesítés vagy vizsga, a munká-
ba állást követő legközelebbi időpontban is meg-
szerezhető)

Ellátandó feladatok:
 — Közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak ellenőr-
zése, betartatása, az ezzel ellentétes tevé-
kenység szankcionálása 

 — Közterület foglalási engedélyek kiadása - Köz-
területek jogszerű használatának ellenőrzése 

 — Kiadott közút kezelői engedélyekben foglaltak 
ellenőrzése 

 — Közreműködés a közterület, az épített és ter-
mészeti környezet védelmében - Közremű-
ködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok 
megvalósításában, közbiztonság és közrend 
védelmében 

 — Közreműködés az Önkormányzati vagyon 
védelmében 

 — Közreműködés az Önkormányzati rendezvé-
nyek lebonyolításában, biztosításában

 — Közreműködés az ebrendészeti feladatok ellá-
tásában

 — Kapcsolattartás rendőrséggel, polgárőrséggel

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi 
körök:
Közterület-felügyelő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Önkor-
mányzat rendeleteiben foglaltak az irányadók. 

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

 ● B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 ● közszolgálati szakképesítés
 ● Közszolgálati középiskolai végzettség
 ● Közterület-felügyelői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:

 ● fényképes szakmai önéletrajz, a 2011. évi 
CXCIX törvény 5. sz. mellékletében foglalt 
adattartalommal

 ● végzettséget, képesítést tanúsító okiratok 
másolata

 ● nyilatkozat büntetlen előéletről (kinevezés 
esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvánnyal kell igazolni

 ● nyilatkozat, a pályázatban foglalt személyes 
adatok kezeléshez való hozzájárulásról, illet-
ve arról, hogy azokat a döntésben érintettek 
megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. november 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
 2022. október 20. 16 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Kasziba Sándor nyújt, a +36304866471 -os 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 ● Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalmi Polgár-
mesteri Hivatal címére történő megküldésével 
(6440 Jánoshalma, Béke tér 1. ). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lő azonosító számot: JH/6125/2022. , valamint 
a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy
 ● Elektronikus úton Kasziba Sándor részére a 
kaszibasanyi@janoshalma.hu e-mail címen 
keresztül

 ● Személyesen: 
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal, Bács-Kiskun 
megye, 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, 
ideje:
•	Jánoshalma Város Honlapja – 2022. október 7.
•	Jánoshalmi Hunyadi Népe – 2022. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciót a www.janoshalma.hu honlapon szerezhet.



8. 2022. október JHN Társadalmi célú hirdetés
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II.

Jánoshalma Városi Önkormányzat az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdál-
kodásáról szóló 6/2022. (IV.29.) számú önkormányzati rendelete és az Önkormányzat 
Képviselő-testületének 119/2022. (VI. 23.) Kt. sz. határozatával jóváhagyott „Bérlő kivá-
lasztására vonatkozó szabályozás” –a alapján 

 ¾ Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban elnevezésű TOP-
1.1.2-16-BKI-2017-00005 számú.projekt keretében a következő pályázati felhí-
vást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: 
Ajánlatkérő adatai: 

Szervezet: Jánoshalma Városi Önkormányzat
Képviseli: Czeller Zoltán polgármester
Székhely: Jánoshalma, Béke tér 1. 
telefon: 36 77 501-001
e-mail: polghiv@janoshalma.hu

2. A pályázat célja:  Önkormányzati tulajdonú raktárhelyiség bérbeadása. 
3. A pályázat jellege:  A pályázat nyilvános, egy fordulós.
4. Pályáztatásra kerülő terület és ingatlan megjelölése és jellemzői: 
I. Jánoshalma, 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldolgozó üzem területén 

14,38m2-es raktárhelység bérbeadása. 
– Cím: 6440 Jánoshalma, Vállalkozók útja 15 hrsz 4565/14.
– Ingatlan besorolás: Kivett udvar, zöldség és feldolgozó üzem
– Terület: összesen 18961 m² területű ingatlan, amelyen 2 darab üzemcsarnok 

(gyümölcsfeldolgozó üzem, hűtőház) áll. Bérelhető terület: 14,38 m2 raktár 
céljából

– Közművek elérhetősége: áramellátás az ingatlanon található transzformátor 
állomásról, vízellátás, szennyvízellátás, gázellátás

Helyszín és alaprajz jelen felhívás mellékletét képezi 
Ajánlatkérő szavatolja a bérbeadásra kerülő raktárhelyiség per-, teher- és igénymen-
tességét, és azt, hogy harmadik személynek a kijelölt részen nincs olyan joga, amely a 
bérlő szerződés szerinti birtokba lépését akadályozná vagy korlátozná. 
Minimálisan elvárt bérleti díj mértéke: 
¾	A bérbeadásra kerülő   gyümölcsfeldolgozó üzem területén 14,38 m2-es raktárhely-

ség bérbe adása kapcsán minimálisan elvárt bérleti díja: 
nettó 7.200,-Ft/m²/év (AM) 

A bérbeadás a tárgyi adómentes tevékenységi körbe tartozik. 
A bérleti díj évente a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével változik, minden 
évben január 1. napjára visszamenőleges hatállyal, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti 
díj emelkedésének a mértéke a 10 %-ot nem haladhatja meg évente. 
5. A bérbeadás feltételei: 

 — A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11.§ 
(10) bekezdésében foglaltak értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonat-
kozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető.

 — Ajánlatkérő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Jánoshalma, 4565/14 hely-
rajzi számon a jelen felhívás tárgyát képező rész mellett található gyümölcsfel-
dolgozó üzem és gyümölcsfeldolgozó gépsor gyümölcsfeldolgozás céljára tör-
ténő bérbeadására - az arra vonatkozó, később meghatározásra kerülő feltételek 
után kerül kiírásra.

A bérleti szerződés határozatlan időre kerül megkötésre a nyertes pályázóval. 
- Ajánlatkérő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy bérlő esetében az induló vál-
lalkozás az elvárás, melyre vonatozóan ajánlattevőnek a mellékletben lévő nyilat-
kozatban nyilatkoznia kell (a nyilatkozat tartalmazza az induló vállalkozás fogalmát). 
A pályázónak vállalnia kell, hogy a bérleti szerződés megkötését követően az ingat-
lant székhelyeként vagy telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyezteti. 

- A területen nem végezhető alakítás, beruházás, a raktárhelyiség rendben és tisz-
tán tartása bérlő feladatát képezi.  A raktárhelyiséget a szerződés megszűnésével 
rendeltetésre alkalmas állapotban a szerződésben meghatározottak szerint kell 
visszaadni. A bérleti jog harmadik félre nem ruházható át, albérletbe nem adható.

- Pályázónak vállalnia kell, hogy nyertessége esetén az Önkormányzat által biztosí-
tott inkubációs szolgáltatások közül legalább egyre további szerződést köt az önkor-
mányzattal a beköltözésétől számított maximum 5 évre. 

6. Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: 
- Helye: Jánoshalma Városi Önkormányzat 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. Polgár-

mesteri Hivatal Titkárság 
- Ideje: Folyamatos

7. Az ajánlatok benyújtásának módja: 
 — A benyújtás módja: Az ajánlatokat zárt borítékban:

„Jánoshalma, 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldolgozó üzem 
területén 14,38 m2-es raktárhelység bérbeadása”
megnevezéssel, 2 eredeti példányban, oldalszámozással ellátva kell benyújta-
ni, az eredeti példányt minden oldalán saját, vagy törvényes képviselői aláírással 
kell ellátni. Az ajánlati példányokat olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot 
sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

 Hiánypótlásra lehetőség egyszeri alkalommal biztosított.
8. A pályázatok elbírálásának szempontja: 
Érvényes az ajánlat, ha mind a tartalmi, mind a formai követelményeit tekintve megfe-
lel a pályázati kiírásban foglaltaknak. A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a 

pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb ajánlatot teszi a pályázatban vállalt 
bérleti díj vonatkozásában.
A pályázat nyertesével a bérleti szerződést a képviselő-testület döntését követően, majd 
az Irányító Hatóság jóváhagyásának ismeretében kötheti meg az Önkormányzat. A kiíró 
csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a – külön erre irányuló 
döntés esetén második legmagasabb ajánlatot tevő személlyel kötheti meg.
A bérleti szerződés a jelen pályázati felhívás mellékletét képező bérleti-szerződéster-
vezet szerint kerül megkötésre. A szerződéstervezetben foglalt érdemi rendelkezések 
megtárgyalására, módosítására nincs lehetőség. 
A pályázat nyertese az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjon köteles megkötni 
a bérleti szerződést.  
9. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: 
- A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati felté-

teleket.
- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatai felől (természetes személy 

esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lak-
címét, adóazonosító jelét; átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, 
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosító jelét és képvise-
lőjének nevét) nyilatkoznia szükséges. 

- A pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált bérleti díj nagysá-
gáról (nettó egyösszegű megajánlást kér a kiíró, amely nem lehet kevesebb, mint a mi-
nimálisan elvárt bérleti díj), valamint a bérleti díj megfizetésének vállalt határidejéről. 

- A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan. 
- Az ajánlatokat név feltüntetése mellett, hivatalos cégszerű aláírással ellátva kérjük 

beadni
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírá-

láshoz szükséges mértékben hozzájárul.
 - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd- vagy 

felszámolási eljárás nincs folyamatban.
10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
A pályázó ajánlatához 6 (hat) hónapig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok be-
nyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
11. Jelen pályázat esetében igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszín 
megtekinthető.
12. Pályázatok elbírálása: 
Az adott hónap 15. napjáig benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a Képviselő-testület 
döntését– miután a pályázatok bírálatát a Bíráló Bizottság megvizsgálta –a soron kö-
vetkező testületi ülésen hozza meg. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött 
bérleti szerződés aláírására a polgármester jogosult. 
Pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés az Irányító Hatóság jóváhagyását 
követően léphet hatályba. 
Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik és az az előírt feltételeknek meg-
felel a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni. 
13. Az eredményhirdetés módja: 
Eredményhirdetés:
Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, valamennyi ajánlattevőt az eljárást lezáró 
döntését követően haladéktalanul írásban értesíti, a nyertes ajánlattevőt emellett a szer-
ződéskötés idejéről és módjáról. 
14. Egyéb információ: 
Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen eljárását indokolás nélkül ered-
ménytelenné nyilvánítsa, továbbá, hogy az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumen-
tációban meghatározott feltételeket módosítsa, illetőleg az ajánlattételi felhívást vissza-
vonja. A pályázó fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése 
esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített pályázóval kösse meg a 
bérleti szerződést. 
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvényben, valamint Önkormányzata Képviselő-testületének az ön-
kormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodásáról szóló 6/2022. (IV. 29.) számú ön-
kormányzati rendeletében foglaltak és a „Bérlő kiválasztására vonatkozó szabályozás” 
az irányadóak. 
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal előtti hirdetőtáblán, az Önkormányzat hon-
lapján (www.janoshalma.hu) és a Jánoshalmi Hunyadi Népe helyi, havonta megjelenő 
lapban kerül meghirdetésre.
Az ajánlattételi felhívás nyilvános megjelenésének a napja: 2022. október 7. napja. 

Melléklet: 
1.sz. melléklet: Jánoshalma belterület 4565/14 hrsz alatti kivett udvar, zöldség és gyü-
mölcsfeldolgozó nem hiteles térképmásolata a terület bejelölésével 
2. sz: melléklet Kiküldendő nyilatkozat minták 

A pályázat benyújtásához kitöltendő iratminták megtalálhatók a janoshalma.hu 
honlapon, illetve hivatali időben átvehetők a Polgármesteri Hivatalban Kasziba 
Sándor osztályvezetőnél.



9.2022. október JHNTársadalmi célú hirdetés
Nyilatkozat

Jánoshalma, 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldol-
gozó üzem területén 14,38 m2-es raktárhelyiség bérbeadása

Alulírott                                                         (képviselő neve), mint a                                                 
Ajánlattevő                                                                                         (Ajánlattevő / Közös  
ajánlattevők neve, címe) nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,
hogy

 ¾ Jánoshalma. 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldolgozó üzem területén
 ¾ m2-es raktárhelység bérbeadása vonatkozó felhívást megismertem és nyilatkozom, 

hogy a pályázati feltételeket elfogadom.
 ¾ Kötelezettséget vállalok arra, hogy nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésem ese-

tén a szerződést a bérletre vonatkozóan megkötöm és az abban foglaltakat maradék-
talanul teljesítem.

 ¾ Tudomásul veszem, hogy ajánlattételem esetében 6 hónapos ajánlati kötöttség vonat-
kozik rám.

 ¾ Nyilatkozom arról, hogy a személyem és vállalkozásom adatai kezeléséhez a pályázat 
elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok.

 ¾ Nyilatkozom, hogy az ingatlanért felkínált bérleti díj nagyságáról (nettó egyösszegű 
megajánlási ára nem kevesebb, mint a minimálisan elvárt bérleti díj),

 ¾ Nyilatkozom, hogy az éves bérleti díj megfizetésének vállalt határideje: évente két alka-
lommal, először a bérleti díj 54-ed részére vonatkozóan minden év január 15. napja, a 
bérleti díj további ‚/2-ed részér e vonatkozóan minden év július 15. napja.

 ¾ Pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés az Irányító Hatóság jóváhagyását 
követően léphet hatályba.

Kelt: 2022.                        ,                                 

                            
cégszerű aláírás

Nyilatkozat
Jánoshalma, 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldolgo-

zó üzem területén 14,38 m2-es raktárhelyiség bérbeadása

Alulírott                                                                (képviselő neve), mini a                                                         

                                                                                                        (Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve,
címe) cégjegyzésre/nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,
hogy vállalkozásom nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban.
Csatolom a nemleges adóigazolást és a 30 napnál nem régebbi cégkivonatomat/egyéni vállal-
kozói igazolványom másolatát, továbbá aláírási címpéldányom másolatát.

Kelt: 2022.                        ,                                 

                                              
Ajánlattevő cégszerű aláírás

Nyilatkozat induló vállalkozás fogalmára 
vonatkozó megfelelésről

Jánoshalma, 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldolgozó 
üzem területén 14,38 m2-es raktárhelyiség bérbeadása

Alulírott  ..................................................................................................... mint 
a ..........................................................................................nyilatkozattevő cég 
cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk a betelepülés időpontjában az alábbi 
meghatározás szerint induló vállalkozásnak minősül.

(Induló vállalkozásnak tekintendő az a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az 
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendel-
kező, kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozás, amely legfeljebb öt éve 
került bejegyzésre. Jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társa-
ság, amely - tőzsdén nem jegyzett, - nem összefonódás útján jött létre, - még nem osztott 
fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves 
periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasá-
gi tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja)

Kelt: 2022.                        ,                                 

                              
cégszerű aláírás

Ajánlat
Jánoshalma, 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldolgozó üzem területén 

14,38 m2-es raktárhelyiség bérbeadása
Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve
                                                                                                                         

Ajánlattevő címe

Ajánlattevő a Jánoshalma, 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldolgozó üzem 
területén 14,38 m2-es raktárhelyiség bérbeadása kapcsán ajánlatot nyújt be.
Egyösszegű nettó ajánlati ár                         nettó           Ft m2/év                      (AM)
A bérleti díj megfizetésének vállalt határideje:
(Fontos: A pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált bérleti díj nagy-
ságáról (nettó egyösszegű megajánlást kér a kiíró, amely nem lehet kevesebb, mint a mini-
málisan elvárt bérleti díj), valamint a bérleti díj megfizetésének vállalt határidejéről)

Kelt: 2022.                        ,                                 

                              
cégszerű aláírás

Információs adatlap 
Jánoshalma, 4565/14 helyrajzi számon található gyümölcsfeldolgozó tüzem 

területén 14,38 m2-es raktárhelyiség bérbeadása eljárás vonatkozásában

Ajánlattevő4’

Neve:

Címe:

Székhelye:

Telefonszáma:

Fax-száma:

E-mail:

WEB lap:

Vezető tisztségviselő neve:
 Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:

Kapcsolattartásra kijelölt 
személy: 

Neve:

Címe:

Telefonszáma:

Fax-száma:

E-mail:
Adószám:

Ajánlattevő cégjegyzékszá-
ma: nyilvántartó cégbíróság 
megnevezése
*

Kelt: 2022.                        ,                                 

                              
cégszerű aláírás

Kiküldendő nyilatkozat minták



10. 2022. október JHN Járási Hivatal hírei
Sikeres útja volt a mobil 

kormányablaknak járásunkban

A jánoshalmi járásban a kormányablakbusz 2022. szeptember 19. és 22. 
között – négy településen- fogadta az ügyfeleket. 

A településeken örömmel fogadták a mobil ügyintézés lehetőségét, hasz-
nosnak találták a kihelyezett ügyfélfogadást. A szolgáltatást gyermekek, diá-
kok, aktív korú felnőttek, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak egyaránt igény-
be vették ezekben a napokban.  A kormányablakbusz érkezéséről előzete-
sen tájékoztattuk a lakosságot, amelynek köszönhetően az ügyfelek várták a 
busz érkezését. Az első napon Kéleshalom községben volt ügyfélfogadás 6 
ügyben, kedden Rémen, ahol szórólapon az önkormányzat segítségével min-
den lakásba eljutott a hír, 59 ügykörben történt intézkedés, Borotán pedig 12 
ügyintézés volt.

Az ügyfélfogadás negyedik napján, csütörtökön, Mélykúton 58 ügyintézés 
folyt, ahol összesen 4 órát töltöttek a kollégák.

A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés volt a legjel-
lemzőbb, de szép számban előfordult ügyfélkapu igénylés, egészségbiztosí-
tási, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügy is. Nagyon sokan érdeklődtek diá-
kigazolvány, szociális, nyugdíj és családtámogatási ügyekben. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A gyermekeket is szívesen látjuk 
Jánoshalmán a kormányablakban
A gyerekek sok esetben érintettek a kormányablakban az ügy-

intézésben. A leggyakrabban intézendő ügyek a személyazonosí-
tó igazolvány, útlevél, diákigazolvány igénylése, és a lakcím vál-
tozás bejelentése.

Gyermek születése esetén a kormányablakban lehet intézni a GYES 
(Gyermekgondozást segítő ellátás), az anyasági támogatás és a családi 
pótlék igénylését. 

Minden magyar állampolgár köteles állandó személyazonosító igazol-
vány kiadását kérni – így természetesen a gyermekek részére is a törvé-
nyes képviselőjük – ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya for-
mátumú vezetői engedéllyel.

A gyermekek számára személyazonosító igazolvány és útlevél igénylé-
séhez szükséges a gyermek személyazonosításra alkalmas okmánya (ha 
van), a lakcím igazolványa, az eljáró törvényes képviselőjének személyazo-
nosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, útlevél, veze-
tői engedély) és ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a másik 
szülő hozzájáruló nyilatkozata, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szü-
netelését igazoló jogerős határozat vagy végleges gyámhatósági határozat. 

Nagy segítséget nyújt az ügyintézők számára, ha a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata is rendelkezésre áll.

A kormányablakba sok kisgyermek érkezik a szülőket elkísérve, akik szá-
mára az ügyintézés unalmas, ezért szeretnénk kellemesebbé tenni az ügy-
intézést az ügyféltérben elhelyezett játék lehetőségekkel. A gyerekek játék-
kal való lefoglalása különösen akkor célszerű, ha a szülő szeretné nyugodt 
körülmények között intézni ügyeit. Évek óta rendelkezésre állnak a játékhoz 
színes kockák, gyermek asztal és székek, rajzolási lehetőség és műanyag 
építőkockák. 

Rendszeresen előfordul, hogy osztályfőnöki órán vagy szakkör kereté-

Hatósági áras 
tűzifaprogram részletei

Elindult a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni a 
vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál.

 Az alábbi honlapon megtekinthetik a tűzifa átvételi helyeket: https://
kormany.hu/dokumentumtar/tuzifaprogram-tuzifa-atveteli-helyek Az igényt 
személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni, az erdőgazdasá-
goknál.

 A lakosság így maximált áron juthat tűzifához és sok családban kiválthatják 
vele akár a gázfűtést is. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egysé-
ges áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter meny-
nyiségben az ország 152 értékesítési pontján, az alábbi honlapon megtekint-
hető: https://kormany.hu/dokumentumtar/tuzifaprogram-tuzifa-atveteli-helyek

 Már megkezdődött az őszi fakitermelési időszak és az erdészetek folyama-
tosan teljesítik a lakosság megrendeléseit. A fűtési időszakra elegendő tűzi-
fa mennyiség áll az ország rendelkezésére. Az őszi termelés a tervek szerint 
halad, melynek tűzifa részét az erdészetek a belföldi piacon értékesítik.

 Azok az erdőgazdaságok, amelyek rendelkeznek a megrendelt tűzifameny-
nyiség készleteivel, az átadást is megkezdik. A programban hengeres tűzifa 
vásárolható, melynek átvételi pontról a felhasználási helyre történő szállításá-
ról a vásárlónak kell gondoskodnia.

 A tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa alapanyag 
vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző 
fajösszetétel szerint. A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásá-
rolható hengeres tűzifa egységes maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára 
tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:

Keménylombos:   30 000 Ft
Lágylombos:  19 000 Ft
Fenyő:   19 000 Ft
A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami 

erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége. Az álla-
mi erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések 
lakosságát szolgálják ki. A működési terület listája, valamint további részletes 
információk a vásárlás  helyszíneiről, feltételeiről és az átvétel menetéről a kor-
many.hu oldalon és az állami erdőgazdaságok honlapjain olvashatók. Ezen fel-
ül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a 
rászoruló családoknak jelenthet segítséget.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

TÁJÉKOZTATÓ 
ÁLLÁSKERESŐKNEK 2. rész

Nyugdíj előtti álláskeresési segély:
Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továb-

biakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha  
 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredmény-

re, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő mun-
kahelyet felajánlani és

a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíj-
korhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át 
álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítá-

ben iskolai osztályok látogatnak a kormányablakba pedagógus vezetővel, 
akik tájékozódni szeretnének az ott folyó munkáról.  A munkatársak őket is 
szívesen fogadják.

Legutóbb 2022. szeptember 16-án látogatott előzetes bejelentkezés 
után egy általános iskolás csoport a jánoshalmi kormányablakba. 

A kormányablak munkatársai a gyerekek bevonásával mutatták be a 
hivatalunkban, illetve a kormányablakban folyó munkát. A diákok, a fel-
nőttekhez hasonlóan „ügyet intéztek”, ahol saját maguk gondolhatták ki, 
milyen területet választanak. A legnépszerűbb az okmányokhoz készülő 
fotózás és ujjnyomat rögzítés bemutatása volt.

Mivel éppen a hivatalunk udvarában parkolt a kormányablak busz, ezért 
a diákoknak azt is lehetősége volt megtekinteni.  

A Jánoshalmi Kormányablak elérhetőségei:
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
E-mail:kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu, 
Tel.:77/795-294, www.bkmkh.hu
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Molnár Lászlóné 
kolléganőnkre emlékezünk

Molnár Lászlóné, Erzsi, Erzsike, Erzsi-
ke néni a járási hivatalok felállásakor 2013. 
január 1-én a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Kirendeltségén dolgozott 
munkaközvetítőként, szolgáltatási ügyinté-
zőként. 

Erzsi a Janus Pannonius Tudományegyetemen 
és a Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplo-
mát. Dolgozott az Univer Vegyes Ipari Szövetke-
zetnél, valamint az Alkotmány és a Búzakalász 
Mezőgazdasági Szövetkezeteknél, majd 1999. 

december 31-től a munkaügyi szervezetben. Munkájában elsődlege-
sen főként a pályakezdő fiatalok útját egyengette. Pályaválasztásban, 
munkatanácsadásban segítette a hozzá forduló pályakezdő fiatalokat. 
Segítette a rehabilitációs ellátásban részesülő álláskeresők munkába 
állását, szervezte a diákmunkát, pályaválasztási kiállításokat, segítet-
te a hozzá forduló álláskeresőket szinte bármilyen ügyes, bajos dolga-
ik intézésében.  Kezdetben a bácsalmási, majd a jánoshalmi munka-
ügyi kirendeltségen dolgozott. 

2015-ös nyugdíjazásáig munkáját komoly elhivatottsággal, legjobb 
tudása és szándéka szerint teljes odaadással látta el. Nyugdíjazását 
követően, rövid pihenő után visszahívta őt a szakmai elhivatottság és 
munkájának szeretete, így rövidesen újra munkába állt. OFA tanács-
adóként segítette a térség közfoglalkoztatottjainak munkába állását az 
elsődleges munkaerőpiacon. 

Magánéletében szintén kedves, segítőkész ember volt, aki család-
jának, imádott gyermekeinek és unokáinak szentelte minden szabad 
percét. 

Hosszas betegségét követően kollégái, ismerősei mellett családja, 
két gyermeke és két unokája gyászolja Őt. 

Drága Erzsi emlékedet megőrizve kedves íród szavaival búcsúzunk 
Tőled:

„Ha elmegyek is, veled maradok; erre csupán a szeretet képes.”
V.F.

Járásunkban is sikeres volt 
a nyári diákmunkaprogram

A kormány 2022-ben is meghirdette a nyári diákmunka programot, 
Bács-Kiskun megyében több, mint 153 millió forint támogatást biztosít-
va erre. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehettek részt, 
akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket, és 
legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak el 25 évesek, elő-
segítve ezzel a munkatapasztalat megszerzése mellett a jövedelemszer-
zés lehetőségét is.

A projektben a települési önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású 
intézmények mellett a mezőgazdaság, a vendéglátás, valamint a turizmus terüle-
tén működő vállalkozások is részt vettek.  Az önkormányzatoknál 6 órában, a vál-
lalkozásoknál 8 órában vállalhattak munkát a fiatalok.

Az önkormányzatoknak, illetve a vendéglátásban, a mezőgazdaságban és a 
turizmusban tevékenykedő cégeknek a járási hivatalokhoz kellett benyújtaniuk a 
felmerülő munkaerőigényüket. A diákok az illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályánál regisztrálhatták magukat, szolgáltatást kérőként

 A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget 
igénylő munkakör esetében 195.000 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő mun-
kakör esetében pedig 150.000 Ft/fő/hó összeg volt a maximális támogatás.

 A program két hónapja alatt 1344 munkakörben, 275 munkáltatónál 1.267 diák 
foglalkoztatása történt meg. Összességében 849-en vállaltak munkát az önkor-
mányzati diákmunkában, 329 diák a vendéglátás és turizmus területén, valamint 
további 89-en a mezőgazdaság területén.

A legjellemzőbbek az önkormányzatok esetén az adminisztratív jellegű mun-
kakörök voltak. A diákok nagyobb részt olyan adminisztratív és zöldterület keze-
lési feladatokat kaptak, melyek nem igényelnek különösebb szakmai tapasztala-
tot, vagy speciális ismeretet (technikai kisegítő, segédmunkás, hivatalsegéd, por-
tás, adminisztrátor, irodai kisegítő, egyéb takarító). Az önkormányzatok és önkor-
mányzati intézmények által szervezett nyári programok és rendezvények háttér-
feladataiból is részt vállaltak a diákok.

A Jánoshalmi járás területén 67 fiatal, 8 munkáltatónál vállalt munkát a prog-
ramban, összesen 6 600 207 Ft összegben. A foglalkoztatott diákok végeztek 
kisegítő és adminisztrációs feladatokat, illetve gyermekfelügyelet is.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Önkiszolgáló pontok támogatják  
a gyors ügyintézést a kormányablakokban

Új, mesterséges intelligenciával támogatott, érintőképernyős önkiszolgá-
ló ügyintézési pontokon is lehet már ügyet intézni a kormányablakokban. Az 
ún. MIA Pontokon elhelyezett eszközöket (Mesterséges Intelligencia Asszisz-
tens) mindenki kipróbálhatja, országszerte közel 200 helyszínen.

A projekt 2,6 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás-
ban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Prog-
ram KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058 „Adminisztratív terhek csökkenté-
se” című konstrukció keretében.

A kormányablakokban kialakított MIA Pontok érintőképernyős eszközein 
könnyen, gyorsan, ügyintézői beavatkozás és sorban állás nélkül lehet meg-
határozott ügyeket elektronikusan intézni. Különlegesség, hogy az eszközö-
kön a magyarorszag.hu központi e-ügyintézési portálon megszokott ügytípu-
sok egy részével már most találkozhatunk: például vezetői engedély és sze-
mélyi igazolvány pótlása, gépjármű ügyek, anyakönyvi kivonat- és erkölcsi 
bizonyítvány igénylése.

Az önkiszolgáló terminálok minden olyan technológiai kiegészítővel rendel-
keznek, amely a gyors és egyszerű ügyintézéshez szükséges. Többek között 
a beépített kamera, a mikrofon, az ujjnyomat- és okmányolvasó, a hangszó-
ró, a nyomtató, a bankkártya terminál, valamint az aláíró pad is a kényelmet 
szolgálja.

A Mesterséges Intelligencia Asszisztensek lépésről lépésre vezetik végig a 
felhasználót az ügyintézés menetén emellett a felhasználó azonosítása mes-
terséges intelligencia segítségével történik, amely az egyik legbiztonságo-
sabb azonosítási formának tekinthető.

Bővebb információ, valamint a helyszínek listája a magyarorszag.hu olda-
lán érhető el.

(Miniszterelnökség)

si időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését meg-
előzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv - 
kereső tevékenység miatt - megszüntette és az álláskereső álláskeresési jára-
dékra ismételten nem szerzett jogosultságot,

 —  az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban 
meghatározott megszüntetését követően három éven belül betöltötte a b) 
pontban meghatározott életkort, és

 — rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és
 — korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti élet-
járadékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában 
hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvéte-
lével kell megállapítani. 

Álláskeresők ellátása (2022. év, bruttó összeg)
Álláskeresési járadék maximuma
(folyósítási idő maximum 90 nap) 
1991. évi IV. tv. 26. § (4)-(5) bek., 

27. § (3) bek.

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfel-
jebb a jogosultság kezdő napján hatályos 

minimálbér napi összegének 100%-a:
200.000,- Ft/hó 6.666,66 Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési 
segély

1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában 
hatályos minimálbér 40%-a:

80.000,- Ft/hó 2.666,66 Ft/nap
(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap 
esetén a havi összeg a járadékalap 40%-
a, a napi összeg pedig ennek harmincad 

része)
A társadalombiztosítási ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátásakor 

fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tb.) 25.§ (2) bekezdés szerint a 
nyugdíjjárulék mértéke 10 % és a Tbj. 37.§ (2) bekezdés rendelkezése alap-
ján „az álláskeresési támogatásban részesülő személy az ellátás után 
nyugdíjjárulékot fizet.”

Folytatás a következő lapszámban., addig is további részleteket a 
Foglalkoztatási Osztályunkon cím: 6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc 
utca 12. telefon: 0677/795-015 (központi telefonszám) e-mail: foglalkoz-
tatas.janoshalma@bacs.gov.hu címen tudhatak meg. 
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Az összefogás szép példáját tapasztaltuk meg a szeptember 20-án 
az Imre Zoltán Művelődési Központban szeptember 20-án a Magyarok 
kenyere 15 millió búzaszem megyei adományozó ünnepségén. 

Az ünnepségen a máltai csoportot  jelenlétével megtisztelte Nagy Atti-
la, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szerve-
zetének igazgatója, Farkas László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra (NAK) Bács-Kiskun megyei   Szervezetének alelnöke, a Jánoshalmi 
Gazdakör elnöke,  Horváth Gréta  NAK kabinet vezető, Csontosné Zsik-
la Sára a Magyarok kenyere megyei programfelelőse, Roth Nóra Judit, 
a MAGOSZ irodavezetője,  Czeller Zoltán polgármester, Gidai János 
és Kovács József alpolgármesterek, dr. Rennerné dr. Radvánszky Ani-
kó jegyző, valamint a képviselők, a város intézményeinek, civil szerve-
zeteinek vezetői. 

Az ünnepség a Szent Anna Kato-
likus Intézmény óvodásainak ven-
dégköszöntőjével, az alkalom-
hoz illő verses-énekes-körjátékos 
műsorával kezdődött. A Hunya-
dis Pacsirták fergeteges hangu-
latot varázsoltak a terembe gye-
rek lakodalmas összeállításukkal. 
Hálás köszönet a felkészítőknek 
Bánfiné Sódar Szilvia és Szabóné 
Bozár Mónika óvónőknek, valamint 
Patocskainé Vízvári Klára tanár-
nőnek.

Az elsőként felszólaló Farkas 
László a Nemzeti Agrárkamara 
Bács-Kiskun megyei szervezetének 
alelnöke, a Bács-Kiskun megyei 
MAGOSZ képviselője, a Jánoshal-
mi Gazdakör elnöke úgy gondolja, 
hogy minden évben nagyon feleme-
lő érzésé összegyűlni a Magyarok 
Kenyere átadó ünnepségére. 

A 15 millió búzaszem program 12 
évvel ezelőtt nem megrendelésre 

indult, hanem a gazdák lelkéből fakadt és mára összeköti a Kárpát-me-
dence minden magyar gazdáját, akik saját termésükből szívvel és lélek-
kel adományoznak a „magyarok kenyerébe”.

A program nemzetünk összetartozásának is jelképévé vált. Hiába bár-
mi nehézség, akadály, nehéz idők, a magyarok kenyerébe mindig jut 
búza önzetlen, segítő szándékú összefogással.

Ez idén sem volt másképp, így a Magyarok Kenyere Alapítvány, a 
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, és a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara összefogásában újra sikeresen megvalósulha-
tott a kezdeményezés.

Megyénkben öt gyűjtőponton folyt a gyűjtés, az őrlést ismét, hagyomá-
nyosan a kunszállási Júlia Malom és a jánoshalmi Felső-bácskai Műma-
lom vállalta fel. 

A megyei gazdák adományaiból elkészült 4000 kg liszt rászoruló csa-
ládokhoz kerül, mely szétosztásában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Dél-alföldi Régiójából 2000 kg-ot a 

Kovács Sándor A nemzet kenyere című versével zárta gondolatait Far-
kas László, s adta át az Adományozólevelet Kiss Györgynének a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja vezetőjének. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviseletében Roth Nóra Judit és 
Farkas László adták át a jelenlévő 10 családnak az adományokat. 

Kiss Györgyné a MMSZ Jánoshalmi Csoportjának vezetője köszön-
te meg a Magyarok Kenyere Alapítvány tisztségviselőinek, hogy immár 
hetedik éve tisztelik meg a csoportot bizalmukkal és, hogy rájuk bízzák 
nemzeti összefogást jelképező összegyűlt  adományok egy részének 
eljuttatását. a rászoruló  családokhoz. 

A csoport vezetője hálás köszönetét fejezte ki Vancsura Józsefné 
malom tulajdonosnak, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan az 
idén is vállalta a búza őrlését és a liszt kicsomagolását.

Az elmúlt évben kapott adományból több száz család részesült, 
nagyobb részüknek a karácsonyi élelmiszercsomagját gazdagították 
vele. 

Kiss Györgyné kiemelte, hogy a Jánoshalmi Máltai csoport legnagyobb 
természetbeni adományozója a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A cso-
port hálája jeléül az adományozók nagylelkű felajánlását a jánoshalmi 

Az adományozás felemelő érzése…



13.2022. október JHNTársadalmi célú hirdetés
határ terményeiből összeállított ajándékcsomaggal viszonozta, melyet a 
csoportvezető-asszony adott át. 

Az ünnepség színvonalát nagyban emelte a jánoshalmi termékek kiál-
lítása, amiket  Bányai Áron, Farkas László, Görhöny Katalin, Hegedűs-
né Kozma Andrea, a Jánoshalmi Gazdakör, Koch Csaba, Kun-Vin Kft, 
Lukács Istvánné, Ötvös Tiborné, Skribanek János, Vancsura Józsefné 
ajánlottak fel. 

Az ünnepség az alkalomhoz illően, a magyarság összetartozását jelké-
pező az „Ima a hazáért” közös eléneklésével ért véget.

 K. GY-né és B. S.

Máltais tanszer segély 
Az Interspar második éve tanszereket gyűjt a rászoruló családok tan-

év kezdésének megsegítésére, amit a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
részére ajánl fel.

Az országos gyűjtésből máltai csoportunk is kapott különböző tansze-
reket: tolltartókat, tornazsákot, füzeteket, festéket, gyurmát, rajztáblát, 
ecsetet, színeseket, grafit ceruzákat, radírt, vonalzókat, ollót, füzet- és 
könyvborítót, táskákat összesen 214.600 Ft értékben. 21 család szemé-
lyesen válogatott a gyerekének megfelelő eszközökből a máltai házban, 
akiknek jó állapotban lévő táskát is tudtunk adni.  A megmaradt eszközö-
ket az iskoláknak ajánlottuk fel.

MMSZ

Könyv börze
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi 
Csoportja a felajánlott különböző műfajú könyvek-
ből BÖRZÉT tart október hónapban, Jánoshalma 
Molnár János u. 7. szám alatt. A pontos időpontról 
plakátokon, a facebookon tájékoztatjuk az érdek-
lődőket.
Mindenkit szeretettel várunk.



14. 2022. október JHN Közösségi életünkből
Nyári zenés esték a 

Művelődési Központban

Az Imre Zoltán Művelődési Központ a nyár utolsó napjaiban három alka-
lommal zenés estékre hívta a jánoshalmiakat. A helyi együttesek örökzöld 
dallamokkal, megzenésített versekkel, saját dalokkal szórakoztatták a lel-
kes, a várakozásainkat meghaladó szép számú közönséget, voltak, akik még 
táncra is perdültek. Ezúton is köszönjük a Kiss István –Turcsányi Duónak, a 
Purple Smoke, a Hangnyüvők és a Hetvenszer Hétszer Együttes tagjainak, 
akik ellenszolgáltatás nélkül, a közönség örömére zenéltek. Az esték jó han-
gulata minket pedig arra ösztönöz, hogy jövőre továbbgondoljuk ezt a prog-
ramot!

Múzeumbusz a Főtéren

2022. szeptember 8-án a Petőfi 200 emlékév kapcsán, az Imre Zoltán 
Művelődési Központ és Könyvtár sikeres pályázatának köszönhetően, János-
halmára, a Főtérre érkezett a Petőfi Irodalmi Múzeum által útnak indított moz-
gó múzeumbusz. A kiállítás egyedi megközelítésből, interaktív elemek, táb-
lák, rekeszek, fiókok, kreatív technikai megoldások segítségével, 10 kiemelt 
gyűjteményi darab (többek között mészárosbárd, pénztárca, biliárddákó) kap-
csán mutatta be Petőfi életútját, karakterét, életművének ismert darabjait, a 
hétköznapi Petőfit, akinek verssorait ma is ismerjük. Bízunk benne, hogy a 
kiállítást megtekintő diákok egy kicsit másként, felidézték és bővítették Petőfi-
ről szóló ismereteiket!

Megemlékezés és 
„Idősek világnapja”

 a Bem József Honvéd 
Nyugdíjas Egyesületnél .

Szeptember 30-án egykori alakulatukra és bajtársaikra történő 
megemlékezésre a városi parkban lévő „Helyőrségi Emlékhelynél” 
gyülekeztek a BJHNYE tagjai.   

A megjelenteket az egyesület elnöke Györgypál Csaba nyá. 
alezredes köszöntötte. Rövid megemlékezés keretében  kitért az 
egyesület hagyományápolási tevékenységére.

Az Önkormányzat nevében Gidai János alpolgármester és Kiss 
György tanácsnok,, az egyesület részéről Györgypál Csaba nyá. 
alezredes, Fórizs Gábor nyá. főtörzszászlós és Ódor Ferenc nyá. 
főtörzsőrmester koszorúzott.  

        A rendezvény a „Diákotthonban” folytatódott. Az „Idősek 
Világnapja” alkalmából az egyesület elnöke megnyitóját követő-
en Gidai János alpolgármester köszöntötte az idősöket. A köszön-
tő után az egyesület elnöke a vezetőség nevében egy-egy szerény 
ajándékkal lepte meg a rendezvény két legidősebb résztvevőjét 
Dr. Hőnig Ferencnét – Manyika nénit –  és Oszlár Béla nyá. őrna-
gyot aki a a nyáron töltötte be 90. élet évét. 

A jóízű ebéd elfogyasztását baráti beszélgetés követte.
GYPCS



15.2022. október JHNGyermeklánc Óvoda hírei

Szeptember 10.-én szombaton óvodánkban megrendezésre került a 
Családi nap. Idén negyedik alkalommal fogadtuk óvodásainkat, akik csa-
ládjukkal együtt látogattak el a Radnóti utcai óvodába. Több program 
közül választhattak az látogatók. A mélykúti népi játékos kínálta lehető-
ségeket egész délelőtt élvezhették a gyerekek. A legnépszerűbb az ugrá-
lóvár és a kosárhinta voltak, de a kisebb ügyességi játékokat is szívesen 
kipróbálták a gyerekek. Szintén egész délelőtt lehetőség volt kézműves 
foglalkozáson részt venni, ahol nyugdíjas kolléganőink is segítettek az 
érdeklődőknek. Két szülői felajánlás is színesítette a délelőttöt. Az egyik 
család jóvoltából nyuszi simogatót rendeztünk be az egyik baba házban, 
a másik apuka pedig traktorral érkezett, amibe a délelőtt folyamán bele-
ülhettek a gyerekek. 

Mindenki nagy örömére az idei évben is sor került a játékos családi 
vetélkedőre, amelyben szülő- gyerek egyaránt felszabadultan jól érez-
hette magát. A nézők tapssal buzdították családjukat. A résztvevők jutal-

ma sportszelet és érem volt. A mozgalmas programok után mindenkinek 
jól esett a dajka nénik által készített limonádé és szendvics.

Idén először vattacukorral is kedveskedtünk a résztvevőknek. Két vat-
tacukor készítővel készült a finomság. Az egyik gépet Zámbóné Karsai 
Dóra ajánlott fel a délelőttre, köszönjük szépen! 

Lufihajtogatás is volt a délelőtt folyamán, melyben segítségünkre volt 
Ferenczi Hanna és Tagai Flóra a Hunyadi iskola tanulói.

A délelőtt a Léghajó színház előadásával zárult, akik a Városi és mezei 
egeret adták elő. 

A borongós, hűvös idő ellenére több család is megtisztelt bennünket a 
jelenlétével. Célunk a család és az óvoda, valamint a különböző csopor-
tokba járó gyerekek szülei közti kapcsolat erősítése, hagyományteremtés 
volt. Igazán tartalmas, élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk együtt! 

Szűcs Nóra 
Óvodapedagógus

Családi nap a Gyermeklánc Óvodában!



16. 2022. október JHN Hunyadi Iskola hírei 

Malustyikné Csorba Mária vagyok, születésem óta Mélykúton 
élek. Az általános iskola befejezése után a bajai III. Béla Gimnázi-
umban érettségiztem, majd az Eötvös József Tanítóképző Főisko-
la tanító szakán folytattam tanulmányaimat. 1992. február 1-jén 
kezdtem tanítói pályámat a mélykúti iskolában, ahol osztálytanító 
voltam. A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatás is a munkám 
része volt, ezért 2011-ben jelentkeztem a Kecskeméti Főiskolára, 
ahol 2013-ban fejlesztőpedagógusi szakvizsgát szereztem. 2017-
től 2022-ig fejlesztőpedagógusként dolgoztam. 2015 nyarán köz-
nevelési szakértői vizsgát tettem, azóta az Oktatási Hivatal megbí-
zásából szakértői tevékenységet is folytatok. 

A 2021/22-es tanév kezdetekor intézményt váltottam, a János-
halmi Hunyadi János Általános Iskola pedagógusa lettem.

Pedagógiai hitvallásom: az iskola legyen az a hely, ahová a gyer-
mekek örömmel jönnek, ahol jól érzik magukat és képességeiknek 
megfelelően tudnak fejlődni.

Kedves Nagycsoportosok! Szeretettel várlak Titeket a leendő 
első osztályba, hogy megismerkedjünk egymással és a tanulás 
örömeivel, rejtelmeivel. 

Szeptember elsején a 
Hunyadi Iskolában is meg-
nyitottuk a tanévet. Az 
ünnepséget az új aulánk-
ban tartottuk.  A Himnusz 
elhangzása után az első-
sök fogadalomtétele követ-
kezett, amely néhány éve 
már szép szokás iskolánk-
ban. Czipa Luca 8. osz-
tályos tanuló segítségé-
vel minden elsős fogadal-
mat tett, s megígérte, hogy 
iskolánk rendjét megtartja, 
s megtanul írni, olvasni. A 
felsőbb évesek a most már 

igazi hunyadisokká váló kicsiknek felkötötték az iskola közösségéhez való 
tartozást szimbolizáló nyakkendőt is, amely eseményből hagyományt sze-
retnénk teremteni. Az elsősök verse után már semmi akadálya sem volt, 
hogy Balázsics Zoltán igazgató úr megnyissa a 2022-23. tanévet. 

Tanévnyitó a Hunyadiban! 

Bemutatkozás

Hunyadis katolikus hittanosok szentmiséje



17.2022. október JHNHunyadi Iskola hírei 

2022. szeptember 1-jén 342 gyermek, köztük 28 elsős 
tanuló kezdi meg a Szent Anna Katolikus Intézmény kere-
tein belül a 2022-2023-as tanévet. Kaszás Eszter intéz-
ményvezető asszonyt, aki már hat éve vezeti a Szent 
Anna Katolikus Óvodát és Általános Iskolát- az alkalma-
zotti közösség teljes támogatásával- iskolánk fenntartója, 
dr. Bábel Balázs érsek atya további öt évre bízta meg az 
intézmény vezetésével. A tantestületben is történtek válto-
zások: lelki vezetőnk Főtisztelendő Gyöngyösi Balázs plé-
bános atya lett; új angol szakos kollégánk, Győrfi Mónika, 
aki Makóról érkezett közénk.

Igazgatónő évnyitó beszédében felidézte a nyári ese-
ményeket, intézményünkben a vakáció alatt sem állt meg 
az élet. Tanulóink számára tíz táborral igyekeztünk felejt-
hetetlenné tenni a nyarat. Fenntartónk hatalmas anya-
gi áldozatvállalásának hála épül, szépül, modernizáló-
dik iskolánk. A beruházás jelenleg is tart. A tornacsarnok, 

természettudományi szaktanterem, nyelvi labor 
és könyvtár hozzáépítésén túl felújításra kerül a 
folyosók burkolata, a mosdók, valamint a teljes 
internethálózat is, és a biztonság érdekében tűz-
jelző rendszer kialakítására is sor kerül. 

Az ünnepség legmeghatóbb része az elsősök 
üdvözlése, a kicsik versmondása, a nyakkendő- 
és táskaszentelés. A közösségbe történő befo-
gadás jeleként a 8. évfolyamos tanulóktól kap-
ták meg az elsősök az új szentannás nyakken-
dőjüket.

A hagyományokhoz híven az Igazgatónő Isten 
segítségében bízva és Szent Anna közbenjárá-
sát kérve nyitotta meg a 30. tanévet.

Jacsóné Szabó Erika

2022. szeptember 27-én iskolánk katolikus hittanosai tanév eleji szent 
misén vettek részt A Szent Anna Templomban. Katolikus vallású diákja-
ink itt gyakorolhatták hitéletüket, és átérezhették a közös együttlét áhita-
tát. Újdonsült elsős hittanosaink iskolatáskáját Gyöngyösi Balázs plébá-
nos úr szentelte meg, és kérte a jó Isten áldását a tanévre, hogy tanít-
ványainknak legyen kitartása, és derűsen tudják venni az akadályokat.

HJA

Szent Anna Iskola hírei 
Tanévnyitó szentmise

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész és karmester javaslatára az 
UNESCO október 1-jét a Zene Világnapjának nyilvánította 1975-ben.

A kezdeményezés célja az volt, hogy a muzsikán keresztül megismer-
jük egymás kultúráját. A zene módot ad arra, hogy az emberek jobban 
megértsék egymást.

Ebből az alkalomból iskolánk minden tanulója egy nagy közös ének-
lésre jött össze az aulában, ahol vidám Vajdasági népdalokat énekeltünk.

A zene  
a káoszból rendet teremt..."
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HAT-KP-1-2022-1-000055
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

Hetedikes diákjaink öt napot töltöttek Erdélyben a Határtalanul! prog-
ram keretében. A pályázat címe: Székelyföld felfedezése. A kirándulás 
során a gyerekek előadták az adott helyszínre vonatkozó ismeretanya-
got, illetve a Rákóczihoz kapcsolódó erdélyi kötődést, melyekből előre 
felkészültek.

Jánoshalmáról indulva a határátlépés után Déva várát kerestük fel, 
amit a kurucok 1704-ben elfoglaltak, felidéztük a várépítés legendáját, 
de a várat nem tudtuk megtekinteni felújítás miatt. Innen Gyulafehérvár-
ra utaztunk – ahol fejedelemmé választották II. Rákóczi Ferencet 1704-
ben -, itt az érseki palotát, és a székesegyházat látogattuk meg, ahol a 
Hunyadiak sírjára szalagot kötöttünk, imádkoztunk, majd rövid sétát tet-
tünk a történelmi erődítményben. Útban a szállás felé megálltunk Seges-
váron, ahol Petőfi szabadságharcban betöltött szerepéről hallgattunk 
meg előadást. Felmentünk az Óvárosba, utána szalagot kötöttünk a 
Petőfi emlékhelyen, ahol a feltételezések szerint meghalt. Gyergyóújfa-
luba érve este megismerkedtünk a szállásadókkal, és belekóstolhattunk 
a helyi ízvilágba.

Második nap Korondon kezdtünk, ahol először előadást hallgattunk 
meg a székely kapu készítéséről, és a rajta található motívumokról, majd 
a taplógomba feldolgozásáról, és a belőle előállítható termékekről kap-
tunk tájékoztatást, illetve a korongozás tudományát ismertük meg, és 
alkalmaztuk a gyakorlatban.  Mindenki készített kisebb – nagyobb művet, 
amit hazahoztunk. Farkaslakán megemlékeztünk a Trianoni emlékmű-
nél, és Tamási Áron sírjánál. Szelykefürdőn a Mini Erdély Parkot fedez-
tük fel, ahol megcsodálhattuk Erdélyország nevezetességeinek kicsinyí-
tett makettjeit, kisvonattal illetve sétálva. Ezután Orbán Balázs síremlé-
kére szalagot kötve felidéztük munkásságát, majd átmentünk a 16 szé-
kely kapun a völgybe. Székelyudvarhelyen rövid sétát tettünk a főtéren, 
megtekintettük a hősi emlékművet és az Emlékezet Parkját, ahol szala-
got kötöttünk II. Rákóczi mellszobrára, majd a helyi cukrászdában egy kis 
édességgel jutalmaztuk magunkat a hosszú nap után. A szállásra vissza-
indulva megálltunk a Zetelaki gátnál, amin átsétáltunk és megnéztük a 
Libán hegy külszíni andezit bányájának monumentális méreteit.

Harmadik nap reggel felkerestük a helyi diákokat az Elekes Vencel 
Általános Iskolában, ahol az igazgató úr bemutatta az intézményt. Ezu-
tán közös focimeccsen mérték össze tudásukat az újfalusi és jánoshalmi 
gyerekek. A találkozó után ajándékcsomagot adtunk át a tanulóknak és 
az igazgató úrnak. Újra buszra szálltunk, és idegenvezető segítségével 
felkerestük a Súgó barlangot, a Békás szorost és a Gyilkos tavat. Robi, a 
vezetőnk sok érdekes történetet mesélt a látványos nevezetességekről. 

Este a helyi plébános, Géza atya (pap bácsi) szentmisét tartott a telepü-
lés templomában, melynek végén elbeszélgetett a gyerekekkel és emlék-
kártyát adott át nekik.

Negyedik nap reggel indulva a Szent Anna tavat kerestük fel. A helyi 
idegenvezető megismertetett minket a tó közelében levő mohos tőzeg-
láp állat- és növényvilágával, majd lementünk a tóhoz. Itt a Szent Anna 
kápolnához sétáltunk, meghallgattuk a történetét és a tó legendáját, és 
bár reménykedtünk, de medvével nem találkoztunk. Gyergyó felé megáll-
tunk Csíkszeredán, itt a Makovecz templom lenyűgöző kialakításán cso-
dálkoztunk, majd felmentünk Csíksomlyóra, ahol megtekintettük a kegy-
templomot. Sokan egy ima – hálaadás – kérés után megsimogatták a 
Szűzanya lábát. Ezután a kálvária felől megmásztuk a Kissomlyó hegyet 
és felértünk a nyeregbe. A hármashalom oltárnál pihentük, elmélkedtünk 
és gyönyörködtünk a csodálatos látványban, majd lefelé megnéztük a 

Határtalanul! program 
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
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Szent Koronát, alatta a Nagy Magyarországot, a 
Barátok Feredőjét és az Életvíz forrást. Napunk 
végén Madéfalván felkerestük a székely veszede-
lem emlékhelyét, ahol szalagot kötve megismer-
tük a történetét.

Utolsó nap korán keltünk, szállásadóinktól elbú-
csúztunk, és elindultunk hazafelé. Megálltunk 
Marosvásárhelyen, ahol fejedelemmé avatták II. 
Rákóczi Ferencet 1707-ben a református temp-
lomban, amit felkerestünk a várban. Követke-
ző állomásunk Torda, ahonnan követek indultak 
1704-ben Magyarországra, hogy fejedelemnek 
kérjék fel Rákóczit. Felidéztük a hasadék legen-
dáját, és megtekintettük a sóbányát. Hosszú uta-
zásunk erdélyi része Kolozsváron ért véget, ahol 
felkerestük Mátyás király szülőházát és hatalmas 
lovasszobrát a Szent Mihály templom előtt. Sok 
élménnyel telve az esti órákban Jánoshalmára 
érkeztünk.

Enesei Péter

Az általános iskolákban, így intézményünkben is, az oktató-nevelő 
munkához szorosan kapcsolódik a pályaorientáció. Ez tartalmát tekint-
ve a pályák, szakmák és később a munka világába történő eligazodás-
ra felkészítő folyamat a gyerekek egyéni érdeklődése, képessége, beál-
lítottsága és munkamódja alapján. Lényegében egy hatalmas segítség a 
gyerekeknek, főleg a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, mivel önma-
gukat megismerve, könnyebben tájékozódnak a pályákról és azok körül-
ményeiről, illetve az ezekhez szükséges végzettséget adó iskolák rend-
szeréről. Az osztályfőnöki és a mindennapi életre nevelés órák önisme-
reti beszélgetései és játékai, a pályaválasztási kiállítások bemutatói mel-
lett a pályaorientációs nap az, ahol leginkább megvalósulnak e program-
nak a lényegi elemei. Iskolánkban már évek óta ősszel rendezzük meg 
ezt a napot. Ebben a tanévben szeptember 16-án, pénteken sikerült lebo-
nyolítani az összes osztály részvételével. Az előzetes egyeztetéseknek 
köszönhetően minden résztvevő diák betekintést nyerhetett a Jánoshal-
mán és környékén működő különböző munkahelyek, üzemek, szakmák 
életébe, napi tevékenységébe. 

Az alsósok meglátogatták a tűzoltóságot és a Jánoshalmi Műmalmot. 
Farkas Misi bácsi érdekes előadásának köszönhetően közelebbről is 
megismerkedhettek a templommal, Szabó Gábor kántor és Friebertné 
Radvánszki Rita tanító néni közreműködésével pedig a kóruson található 

felújított orgonát is megszemlélhették és gyönyörködhettek annak hang-
jában is. A felsősök üzemlátogatásokon voltak a Kunvin Borászati Kft-
nél, a Koch Borászatnál, a Borotán található Bográcskészítő Üzemben, 
Kunfehértón az Arany Kapu Zrt-nél és a Kiskunvíz jánoshalmi ivóvíztisz-
tító telepén. A délelőtt folyamán a tanulók az osztályfőnökök irányításá-
val szakmajátékokat is játszottak. Ezeken a foglalkozásokon a kiosztott 
kérdőívek, keresztrejtvények kitöltésével, illetve az alsó tagozatos diá-
kok az Imre Zoltán Művelődési Központban szakmát bemutató mesefilm 
megtekintésével ismerkedhettek meg a különböző foglalkozások jelleg-
zetességeivel. A gyerekek és az iskola nevében köszönetet szeretnék 
mondani minden egyes üzem, gyár, munkahely vezetőjének és alkalma-
zottjának, hogy lehetőséget biztosítottak szakmájuk, munkájuk bemuta-
tására, ezáltal színesebbé, emlékezetesebbé tudták varázsolni a pálya-
orientációs napunkat. Külön köszönetet mondanék a GYEP irodának a 
busztámogatásért. 

Komáromi Róbert

Pályaorientációs nap
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Zámbó Balázs 
közterület-felügyelő 

Panaszaikat és 
észrevételeiket az 

alábbi elérhetőségeken 
várja: zambobalazs@
janoshalma.hu vagy 

+36-30/565-3758

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság közvetlen 
hivószáma:  06-77/401-070

SZEMÉSZETI 
MAGÁN- 

RENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető 
főorvos, szürkehályog-műtét 

specialista
Jánoshalma,  Molnár J. u. 32.

Tel.: 
06-20/496-5062

A Jánoshalmáról 
szóló híreket 

a https://www.
facebook.com/
hunyadinepe/ 

oldalon is 
olvashatják

Baján az Eötvös József Főiskolán szept. 5-én a tanévnyitó keretében 
díszdiplomákat vehettek  át az 50, 60, 65 éve végzett pedagógusok

A szép számmal megjelent jubilánsokat dr. Kanizsai Mária főiskolai 
tanár köszöntötte. Méltatásában többek között elmondta, hogy a diá-
kok gyakran elfelejtik azt, amit tanítanak nekik, de azt sohasem, hogy 
hogyan érezték magukat, amikor a pedagógusok velük voltak. A szolgá-
lattal, munkával megáldott életet  a zsoltárban szereplő fához hasonlítot-
ta. Gyümölcsöt érlel öreg korában is, termékeny marad, szépen zöldellő, 
ahogy a pedagógus is, aki nyugdíjas korában is nevelő, példakép marad

A köszöntő szavak után került sor a díszdiplomák átadására. Dr. Szil-
ágyiné dr. Szinger Ibolya rektor Kiss Györgynének,  a Szent Anna Katoli-
kus Iskola nyugalmazott igazgatójának arany diplomát adott át.

JHN

Arany diploma átadás
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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.

Magnézium- 
kalauz

A magnézium az egyik leggyakoribb 
anyag a Földön és a szervezetünkben 
egyaránt. A magnézium szinte minden 
élőlény minden sejtjében megtalálható, 
és számtalan fontos enzim működéséhez 
szükséges. 

Az emberi szervezetben a magnézium 
legnagyobb része (mintegy 60 százaléka) 
a csontokban tárolódik, és csak viszonylag 
kis mennyiség kering szabadon a vérben. 
Szervezetünk egészséges működéséhez 

a fehérjéken, szénhidrátokon, zsírokon és vitaminokon kívül nyomele-
mekre is szükség van. Ilyen nyomelem a magnézium is. A magnézium 
ráadásul más ásványi anyagokkal, vitaminokkal is szoros kölcsönhatás-
ban van, ezért a magnéziumhiány ezekre a mikrotápanyagokra is hatás-
sal lehet. 

Mihez is szükséges? Az idegek és izmok működéséhez, a fehérje-, 
zsír-, szénhidrát anyagcsere, valamint a szív- és érrendszer egészséges 
működésének fenntartásához, a csontok felépítéséhez

A magnéziumot szervezetünk nem tudja előállítani, ezért nagy figyel-
met kell fordítani a megfelelő mennyiségű ásványi anyag bevitelre.

Magnézium hiányhoz általában a helytelen táplálkozás, a mozgássze-
gény életmód, különböző élvezeti szerek (cigaretta, alkohol, drog) mér-
téktelen fogyasztása, terhesség, szoptatás is vezethet. Elsősorban izom-
görcsökre lehet számítani, de szívritmuszavar, magas vérnyomás, nők 
esetében a változás kora utáni csontritkulás kockázata is megnő.

Az sem előnyös a szervezet rendes működése szempontjából, ha több 
magnéziumot viszünk be, mint amennyire szükség van.

Mennyi szükséges belőle? A magnézium szükséges bevitelét - az 
anyagcserében játszott jelentős szerepe miatt - szokás megadni a fel-
vett energiamennyiség függvényében is. E szerint minden elfogyasztott 
1000 kiló-joule energia után 25-30 mg magnéziumot kellene elfogyaszta-
ni (kb.250-500 mg/nap). A legtöbb magnéziumot a teljes kiőrlésű gabona-
félék és a belőlük készült lisztek, darák, a zöldleveles zöldségek, a diófé-
lék, a banán, a szezám-, napraforgó- és tökmag tartalmazzák. A húsok-
ban, halakban, tejtermékekben, gyümölcsökben és a burgonyában, rizs-
ben is található magnézium, bár kevesebb mennyiségben.

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!

Kőrösi Ferencné
sz: Nedza Mária élt:  80 évet
Komáromi Sándor élt: 76 évet
Arany Józsefné 
sz: Király Magdolna Mária élt: 65 évet
Arany József élt: 73 évet
Papp József  élt: 92 évet
Maczkó Péter István élt: 66 évet

Csernák Máténé 
sz: Nagy Mária Magdolna élt: 91 évet
Kazinczi Imréné
sz: Bíró Jolán  élt: 93 évet
Faddi Pongrácné 
sz: Jacsó Etelka élt: 91 évet
Győrfi Sándorné 
sz: Kovács Berta Ilona 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. szeptember hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Dr. Csényi Attila üg y vezető

Termékei 
teljes 

választékban 
Helybeni vásárlás akciós ár minden termékre

Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00, pénteken 07:00 - 12:00
Jánoshalma, Borpince u. 2.
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A XXIV. Dél-bácskai 

Tökfesztivál

Az idén a megszokott időhöz képest, korábban került megrendezésre 
Temerinben a tökfesztivál. Ennek oka a nyári nagy meleg időjárás, ami miatt 
a tökök is jóval hamarabb értek be. Ez meglátszott a minőségben és a meny-
nyiségben is. A tökök kisebbek voltak és a versenyre benevezett tökök szá-
ma kevesebb volt a tavalyinál. 

A fesztivál keddtől – csütörtökig tartott. Ennek során történt meg a kiállítás 
előkészítése és a versenyre benevezett tökök összegyűjtése.

Volt itt rajzkiállítás, tökből készült kompozíciók elkészítése, tökök hagyo-
mányos reszelése, görhe készítése és sütése és tökfaragó verseny is. A 
fesztivál zárónapja szeptember 15-én csütörtökön volt, a helyi piactér mel-
letti utcában. Itt lehetőség nyílott tökből készített hagyományos ételek és ita-
lok kóstolására. 

Képviseltették magukat a helyi kézművesek is. A felállított színpadon déli 
12 órakor került sor az eredményhirdetésre, melynek során Farkas László 
gazdakörünk elnöke serleget adott át, a legjobb tökkompozíció alkotójának. 

Az eredményhirdetés után került sor az óriásgörhe felvágására és osztá-
sára. 

Gazdakörünk küldöttségét, a Kertbarátkör vezetősége látta vendégül a sör-
sátorban, ahol a birkapörkölt és mellé jó italokat kóstolhattunk meg. 

Késő délután elbúcsúzhatunk vendéglátóinktól, megköszönve Nekik a szí-
ves vendéglátást, és elindultunk hazafelé.

Az eső egész úton esett, de a határon szinte várakozás nélkül tudtunk 
átjutni.

Fajszi Ferenc

Bácskossuthfalvi Szüreti 
Napok 2022. szeptember 28.

A szüreti napok rendezvényeire 2022. szeptember 3-án került sor. A rendez-
vény fő színhelye, a község melletti Koplaló-rét volt. 

Ide érkezett a délelőtt folyamán a szüreti menet, élén a zenekarral, majd a 
népviseletbe öltözött népitáncos fiatalok következtek. A menetet a szépen fel-
díszített lovaskocsik zárták.

Miközben a színpadon színvonalas kultúrműsor zajlott, megkezdődött a 
főzőverseny is. A versenyre benevezett küldöttségünk két tagja Takács Tamás 
és Zámbó Zoltán. Közben a versenyételek készültek, módunkban állt körül-
nézni a vásári sokadalomban. 

Megtekintettük a Rizling Egyesület gyümölcs kiállítását is. A Rizling Egye-
sület vezetőivel és tagjaival régi barátként üdvözöltük egymást. A beszélge-
tések közben előkerültek az italok is, fokozva a jó hangulatot. A rendezvény 
egyik fő attrakciója, most is, a helyi tűzoltók oltóhabos bemutatója volt a gye-
rekek nagy örömére. Délben került sor a színpadon az eredményhirdetésre, 
amelynek során gazdakörünk képviselője serleget adott át, az egyik kategóri-
agyőztes étel elkészítőjének. Csapatunk Főzőemberei is jól dolgoztak, hiszen 
elhozták a különdíjat. Ezúttal is gratulálunk Nekik.

Késődélutánig folytatódott a jó hangulatú rendezvény, küldöttségünknek 
sietni kellett, mert a bácsalmási határátkelő este 7 órakor zárt.

Köszönjük a helyi Rizling Egyesület vezetőségének és tagságának a meg-
hívást és a szíves vendéglátást.

Fajszi Ferenc

Stílus Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-70/728-5178 vagy 06-7 7/ 951-903

OKTÓBERI AJÁNLATA
Mécsesek, mécses betétek, 
selyem csokrok, sírvázák,

koszorú alapok széles választékban 
és akciós áron egész hónapban!
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autÓ És ipari festÉkek
  helyszÍni szÍnkeverÉs És spray tÖltÉs
            autÓfÉnyezÉsi segÉdanyagok
                       korrÓziÓvÉdelem

6440 jÁnoshalma
dÓzsa gy. u. 110.
(rendÖrÉsg mellett)

nyitvatrtÁs:
h-p:7:00-17:00
sz: 7:00-1200

v: zÁrva
(12:00-13:00 ebÉdszÜnet)

Jánoshalmi FC szeptemberi eredményei

Szeptember 3.
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Kecskeméti LC II – JFC  0:0
Fenyvesi Ferenc vezetőedző:- Egy kis rutinnal 
ezt a mérkőzést nyerhettük volna.

Szeptember 10.
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés :

JFC – Harta  3:1 (3:0)
gólszerzőink: Stojanovic Milos, Cvetkovic Mar-
jan, Gáspár Adrián
Fenyvesi Ferenc vezetőedző:- Fiatal csapatunk 
lelkesen, időnként színvonalasan játszva  bizto-
san győzte le ellenfelét.

U-19 mérkőzés
JFC – 0:5 (0:2)

Szabó Kornél edző:- Csapatunk még nagyon 
fiatal, de  ki fog alakulni.

Szeptember 18.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Kecel – JFC 1:2  (1:1)
Gólszerzőink: Huszka Bendegúz, Nagy Roland
Fenyvesi Ferenc vezetőedző:- Taktikusan, oko-
san játszottunk. Megérdemeltük a három pon-
tot. Gratulálok csapatomnak.

Szeptember 24
U-19 mérkőzés

JFC – Nemesnádudvar 2:8 (2:4)
Gólszerzőnk: Kerékgyártó Martin Leon
Szabó Kornél edző:- Jelentős fizikai hátrányban 
voltunk ellenfelünknél.

Szeptember 25.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

JFC – Bácsalmás 0:0
Fenyvesi Ferenc vezetőedző:- Sajnos, annak 

ellenére, hogy végig irányítottuk a mérkőzést 
gólt nem tudtak szerezni fiatal támadóink.

Október 2.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Soltvadkerti TE – JFC   2:2 (0:1)

Gólszerzők: Lengyel Szabolcs (36’, Nagy 
Roland 49’ (JFC) illetve Plichta Dominik Géza 
56’ és Rácz István Tamás 81’ (Soltvadkert)

A játékot jellemezheti, hogy míg a JFC két 
játékosának mutatták fel a sárga lapot, a 
mérkőzés végén egy soltvadkerti játékost 
kiállított Allaga Iván játék vezető.
A felnőtt csapat legközelebbi hazai mérkőzé-
sén október 9-én 15 órakor a Lajosmizse csa-
patát fogadjuk.

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

CBA Piros búzafinomliszt  210.– Ft/kg
CBA Piros búzarétesliszt  199,– Ft/kg
DERBI Kakaós krémmel töltött keksz  299,– Ft/250g 1.196,– Ft/kg
415-gr-os Macskaeledel  269,– Ft 648,– Ft/kg
100-gr-os Cappuccino utántöltő  199,– Ft/db 1.990,– Ft/kg
Mövenpick Espresso kávékapszula  499,– Ft/doboz 8,754,– Ft/kg

Az akció a készlet erejéig érvényes.

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Házasságot kötött:
2022. augusztus 27-én

2022. szeptember hónapban

Szeptember hónapban született:
Hugyi Zoé Anett (Anyja neve: Rózsa Anett)
Kurucz János Patrik  (a.n.:  Kurucz Kitti)

Viszmeg Veronika (a. n. Pastrovics Andrea)

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

Dr. Miskolczi Nóra – Magyar Ákos

Csikós Regina Erzsébet – Király Dávid László
Balog Nikolett – Ádám Norbert

Hatházi Szabina – Kordás Szabolcs

A „kulákok védőszentjére”
 Dr. Szobonya Zoltánra emlékeztek Kecskeméten

Szeptember 29-én a Bács-Kiskun Megyei Büntetésvégrehajtó Intézet-
nél Kecskeméten megemlékezést tartottak a jánoshalmi és mélykúti for-
radalom vezetője, a Bács-Kiskun megyei vértanú, Dr. Szobonya Zoltán 
emlékére A „kulákok védőszentje” – ahogy gyakran emlegetik – az 1956-
os forradalom mártírja volt. 

 A rendezvényt a legidősebb leány, Kiss Jánosné Szobonya Csilla 
vezette. Elmondása alapján, édesapja mindig a demokrácia és a szabad 
Magyarország oldalán állt, tetteivel és közösségteremtő mentalitásával 
vívta ki a rendszer ellenszenvét. Dr. Szobonya Zoltán ügyvéd a forrada-
lom időszaka alatt a polgári demokráciáért küzdött. Ennek a következ-
ménye volt bebörtönzése, majd 1958. szeptember 29-én a kivégzése.

Ennek a méltatlan eseményre figyelmeztető emléktáblát koszorúzták 
meg a család tagjai, barátai, és Jánoshalma és Kecskemét képviselői. A 
emléktábla állításának 29., a mártír újratemetésének 33., és a kivégzés-
nek a 64. évfordulójára emlékeztek ezen a napon.

Dr. Zakar Tibor védőparancsnok példaként állította Szobonya Zoltán 
ügyvédet a mai kor embere elé. „Nyújtsunk egymásnak békejobbot, s ne 
a bosszú vezessen mindent, mert olyan kevesen vagyunk magyarok, és 
minden magyar emberre szükség van” – idézte Dr. Zakar Tibor az 1956-
os hős szavait, és megjegyezte, hogy ennél aktuálisabb üzenet nem is 
lehetne korunk helyzetét tekintve, mint ez a mondat. 

Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő beszédében 
felidézte Szobonya Zoltán emléke mellett mindazokat az embereket, aki-
ket jogtalan módon ítéltek el, és végeztek ki a kor rendszerében. Kiemel-
ten fontosnak tartja az emlékezést, és az emlékek megőrzését, illet-
ve továbbadását a jövő nemzedék számára. A hős jogász történetének 
fennmaradása mindig emlékezteti majd a magyar embereket arra, hogy 
mit ér a hazaszeretet, és mit jelent a szabadság.

b.s. - baon.hu


