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Ismét egy esztendő hanyatlott a sírba, 
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz’ örömest búcsúznak el tőle, 

Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom itten,

Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben,
A mezőkön áldást, a hazában békét, 

Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk, 

Adjon az Úristen boldog új esztendőt nékünk! 

Ezzel a Székely köszöntővel kívánunk Min-
den Kedves Olvasónknak sikerekben gaz-
dag, boldog új évet!

A Jánoshalmi Hunyadi Népe  
Kiadója és 

 Szerkesztő Bizottsága.

Tájékoztató a 
fenyőfagyűjtés 

rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájé-

koztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. január 
hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűj-
tést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szí-
veskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 
6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan 
előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűj-
tést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:

Jánoshalma
2020. január 10.
2020. január 24.

Az Önkormányzat dolgozói, 
a Képviselő-társaim nevében 
köszönöm a 2019. eszten-
dőben nyújtott egész éves 
együttműködést a város in-
tézményrendszerében, az 
egyházakban, az egészség-
ügyi, az oktatási, a szociális, 
az ipari, a kereskedelmi, és a 
mezőgazdasági munkahelye-
ken dolgozóknak, a vállalko-
zásokban, a sport, a kultúra, 
avagy karitatív területen mű-

ködő civil szervezetekben tevékenykedőknek, és 
minden Jánoshalmi Lakosnak, akik sokat segítettek 
abban, hogy településünk igazi otthonunk legyen.

Munkatársaim, családom, és a magam nevében kí-
vánok kedves mindannyiuknak 2020-ban jó egész-
séget, munkájukhoz alkotó kedvet, és sok sikert, 
családjaikban megértést, és békességet!

Márai Sándor: Ajándék
És mégis, ma is, így is, 
örökké mennyit ad az élet! 
Csendesen adja, két kézzel, 
a reggelt és a délutánt, 
az alkonyt és a csillagokat, 
a fák fülledt illatát, 
a folyó zöld hullámát, 
egy emberi szempár visszfényét, 
a magányt és a lármát! 
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, 
minden napszakban, 
minden pillanatban! 
Ajándék ez, 
csodálatos ajándék. 
A földig hajolok, 
úgy köszönöm meg.

Tisztelettel: 
Czeller Zoltán polgármester

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

Elmúltak az ünnepek

Amikor lapunk megjelenik, már 
csak emlékeinkben él a karácsonyt 
megelőző készülődés, várakozás ese-
ményei és maga az ünnep. 

Az ünnepi előkészületek során 
ünnepi fénybe öltözött városunk köz-
pontja és környéke. A Szent Anna 
templom előtt karácsonyfák, Betlehem 
és a tér díszkivilágítása gyönyörköd-
tette az arra járók szemét. 

 December első vasárnapján már 
hagyomány, hogy adventi vásár van 
a katolikus templom előtt. Most is főz-
tek paprikás krumplit és pörkölteket. 
Árultak  sok mindenfélét. A bevételek 
pedig a szegények karácsonyát gaz-
dagította. Erről 24-25 oldalon olvas-
hatnak részletesen.

Kedves Olvasó!
Bizonyára szokatlannak tartják az új számunk for-
mátumát. Sajnos ahol eddig nyomták a Jánoshalmi 
Hunyadi Népét, az a nyomda beszüntette tevékeny-
ségét. Így új nyomdát kellett keresni. A régi formá-
tumot már nem, vagy csak nagyon drágán vállalták 
volna nyomtatni. Ezért, hogy elkerüljük a lap árának 
emelését és a korábban megszokott  terjedelmet 
tartani tudjuk, változtatni kellett a méreten. Remél-
jük, hogy megbarátkoznak az új formával, marad-
nak hű olvasóink!
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Városunkban nincs 
orvoshiány, a háziorvosok 
mellett szakorvosok, gyer-
mekorvosok, fogorvosok, 
védőnők dolgoznak, men-
tőállomás, és éjszakai-hét-
végi orvosi ügyelet áll a 
lakosság szolgálatában. 
2019-ben az Egészségügyi 
Központba pályázati forrás-
ból 120 millió forint összeg-
ben vásároltunk új orvosi 
műszereket, eszközöket, a 
betegségek megelőzésére, 
és minél korábbi diagnoszti-
zálására, valamint kezelésé-
re. Ezek ultrahangos készü-
lékek, általános és nőgyó-
gyászati célokra, valamint. 
a műtétek utáni rehabilitá-
ció céljára csukló, könyök, 
váll, boka, térd, az ízületi, 
és izom rendellenességek 
kezelésére alkalmas leg-
modernebb berendezések 
kerültek megvásárlásra. 

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai egész évben ismeretterjesztő előa-
dásokat, tájékoztatókat, szűrővizsgálatokat szerveznek a lakosság minden korosz-
tálya számára, ahová neves szakembereket, előadókat hívnak meg. A képen az 
új röntgengép, és Rubint Réka ALAKREFORM edzéséről készült felvétel látható.

Megkezdődött az agrárium legfontosabb helyi beruházásának, az Agrár 
Logisztikai Központ építésének munkálatai tereprendezéssel, az alap infrastruk-
túra kiépítésével (víz, gáz, áram, szennyvíz). Az épület a környék egyik legfonto-
sabb gyümölcs, zöldség válogató, hűtő, csomagoló, és értékesítő létesítménye 
lesz, amire évtizedek óta várnak a jánoshalmi gazdák. Az első szakasz építé-
si kivitelezője a helyi Piramis Trade Bau Kft. volt. Czeller Zoltán polgármester az 
év során több alkalommal is tájékoztatta a helyi és környékbeli gazdákat a mun-
kálatok előre haladásáról. A téli hónapokban az építkezés következő fázisának 
kivitelezője kerül kiválasztásra, sikeres tender esetén tavasszal megkezdődik az 
épületek felépítése.

Jánoshalma járási központtá válása óta a Polgármesteri Hivatali épületben 
kerültek ellátásra a kormányzati lakossági szolgáltatások is. A ciklus végére álla-
mi beruházás keretében a Kölcsey utcában új épületet kapott a Jánoshalmi Járá-

si Hivatal, a volt Munkaügyi Kirendeltség helyén. Az épület az év végére átadták. 
A Kormányablak szolgáltatás még egy ideig a Polgármesteri Hivatalban marad, 
ennek átköltözése 2020-ban várható. 

2019-ben az Önkormányzat pályázati forrásból felújította a Központi Óvoda 
épületét. Fűtéskorszerűsítés, nyílászáró cserék, mosdók felújítása, padlóburkola-
tok cseréje történt, amit a Városgazda Kft., és a jánoshalmi Piramis Trade Bau kft. 
munkatársai végeztek el. Az intézmény tavaly elnyerte a „Boldog Óvoda” címet.

A 2019-es év krónikája
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2019-ben a város veze-
tése a járdák felújításánál 
két elképzelést követett. Az 
egyik szerint a Városgaz-
da Kft. munkatársai végez-
ték el a város egyes része-
in a járdák javítását, a mun-
kaerő kapacitáshoz igazít-
va. Ahová a munkatársaink 
nem jutottak el, ott az érin-
tett lakosoknak az önkor-
mányzat sódert, és cemen-
tet biztosított, a járdák felújí-
tása műszaki felügyelet mel-
lett saját kivitelezésben tör-
tént. Így lehetett megnövel-
ni az elkészült járdák felüle-
tét, az év végére 220 m jár-
da készült el lakossági kivi-

Május 1-jén, a Gyermeknapi ünnepségek alkalmával került átadásra a felújított 
Jankó Játszó. A város vezetése pályázati forrásból több új játékot állított fel, a ját-
szótér egy szép, környezetbe illő kerítés megépítésével biztonságosabbá lett téve, 
és egy ivókút is készült. A kivitelezési munkálatokat a Városgazda Kft. munkatár-
sai végezték.

telezésben. Elkészült az eddig földes Kapocs utca, a Hosszúhegyi utca legkriti-
kusabb része, és az Áchim András utca vége kövezése is, a Városgazda Kft. irá-
nyításával, vagy kivitelezésében.

A Járási Hivatal és a Polgármesteri Hivatal szétválásával szükségszerűvé vált 
az önkormányzati hivatal épületének felújítása is. A város vezetése pályázati for-
rásból finanszírozta a felújítás költségeit. A konvektoros fűtés megszüntetésre 
került, új gázkazán és radiátorok szolgáltatják a meleget ezután. Egy alternatív 
fűtési mód is beiktatásra került, rendszerbe állt egy fa aprítékos kazán, mint ami-
lyen már a városi diákotthonban is működik. Működtetése olcsó és hatékony, a 
tüzelőanyag javarészt a közterületek gondozásából eredő gallyak lezúzása, szá-
rítása révén kerül előállításra. A szükséges áram előállítására a hivatal lapos 
tetős részére napelemek kerültek felszerelésre. A hivatal épületében az irodák 
tisztasági festése, a parkettás részek csiszolása, és a nyílászárók festése is meg-
történt. Ilyen nagyléptékű felújítás évtizedek óta nem volt a hivatal épületében.

A Művelődési Központ az óvodásoktól az idősekig minden korosztály számá-
ra igényes, tartalmas programkínálatot nyújt. Koncerteknek, filmvetítéseknek, 
báloknak, színházi előadásoknak, zenés, táncos rendezvényeknek, közösségi 
programoknak ad helyet a művelődés háza. 2019-ben is megrendezésre került 
a Nemzetközi Képzőművészeti Művésztábor, amely ismét az elkészült művekből 
rendezett kiállítással ért véget. Egyre népszerűbbek a színházi előadások, 2020-
ban új színtársulat darabjaival ismerkedhet meg a nézőközönség.

A 2019-es év krónikája
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A város nagy rendezvényeinek, és az állami ünnepek színvonalas megrende-
zésében sokat segítettek a városvezetés által elnyert pályázati források. A prog-
ramok az elmúlt 5 évben nem az adófizetők pénzéből kerültek finanszírozás-
ra, így 2019-ben sem. Emellett a lakosság számára sok, ingyenesen látogatha-

Ebben az évben sor került az Imre Zoltán Művelődési Központban a klíma 
berendezés beszerelésére, és a színpadtechnika felújítására, ami a jövő év ele-
jén még folytatódik.

tó program került megrendezésre fővárosi művészekkel, élvonalbeli zenekarok 
fellépésével a Főtéren, a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, és a Művelődési 
Házban. Jánoshalma 2019-ben ünnepelte várossá avatásának 30. évfordulóját, 
valamint a testvérvárosi kapcsolatokban a kárpátaljai Rafajnaújfaluval, az erdé-
lyi Tusnádfürdővel, és Koronddal 20 éves évfordulót, a lengyelországi Nawojowá-
val a jubileumi 10 éves évfordulót. A júniusban megrendezésre került Jánoshalmi 
Napok nagy koncertet adó zenekara az Irigy Hónaljmirigy volt. Az országos „30 
éve szabadon” rendezvénysorozatra is pályázott a város, októberben vendégünk 
volt a Magna Cum laude zenekar (az előző hasáb alsó képe).

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület a Jánoshalmi Napok előtti napokra 
Néptánc tábort szervezett a testvérvárosokból érkező fiatalok számára. A lengyel, 
erdélyi, és délvidéki együttesek közös produkcióval léptek színpadra az Imre Zol-
tán Művelődési Központban, és a város Főterén.

Kedves színfoltja volt a városnapok rendezvényeinek Magyari László FOTÓ 
könyvének megjelenése, amit a Facebook közösségi oldalon évek óta elindított 
Fotótár anyagából jelentetett meg a szerző. A kiadványnak nagy sikere volt, mivel 
a kiadványban számos jelenlegi és a városból már elköltözött honfitársunk szép 
emlékeket felidéző életképe kapott helyet.

2019-ben ünnepelte megalakulásának 100. évfordulóját a JFC Sportegyesü-
let. A centenáriumi rendezvények mellett új, rekortán borítású kézilabda pálya, 
műfüves labdarúgó pályák, mobil lelátó is átadásra került, és a József Attila utcai 
Sportpálya környezetének rendbetétele is megtörtént.

A 2019-es év krónikája
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Kedves karnagy úr!
A 2019. december 12-i Lakossági Fórumon egy előre megírt, papírból felolva-

sott felszólalást intézett hozzám, amelyet a Közmeghallgatáson a terjedelme végett 
nem állt módomban teljes mértékben megválaszolni. Az Ön kérésének teszek eleget 
most, amikor közérdekű felvetéseire a Jánoshalmi Hunyadi Népében válaszolok. 

Karsai Péter: Az első kérdéskör a közelmúltban lezajlott Önkormányzati válasz-
tásokhoz kapcsolódik. Nem akarok ünneprontó lenni, de ez a győzelem igen kevé-
sen múlott… Nem tudom, a tisztelt elöljáróink elgondolkoztak-e azon, hogy Nagy 
István miért kapott több szavazatot, mint eddig bármikor.

Czeller Zoltán polgármester: Nézzük meg a számadatokat, mert azok nem vé-
leményekről, hanem a valóságról szólnak. Hogy miért kapott Nagy István több sza-
vazatot, mint eddig? Első tény: Nagy István a kampány elején kijelentette, hogy az 
október 13-i választásokon mögé sorakozott be minden ellenzéki párt. Más pártok 
vezetői nem nyilatkoztak, tehát ez az egyedüli állítás létezik. A második tény követ-
kezik az elsőből: a végeredményt tekintve Nagy a voksokat a jobbiktól+összellen-
zéktől kapta. Ezért lett több. Ha nem így lenne, ellentmondás lenne, kénytelenek 
lennénk azt feltételezni, Nagy István hazudott a kampány elején. Harmadik tény: 
A jobbik, mint párt támogatottsága nem növekedett az előző választások eredmé-
nyeihez képest. Negyedik tény: a kormánypártok támogatottsága lényegében nem 
csökkent Jánoshalmán. (lásd Nemzeti Választási Iroda tényadatai) 

Tekintsünk most el, vagy ne tekintsünk el, (?) olyan további nyilvánvaló ellentmon-
dásoktól, hogy Nagy István egyes kiadványain szerepelt a jobbik neve, a plakátjain 
már „Jánoshalma város polgármester jelöltje” volt, jobbik nélkül. Tudnék még sorolni 
néhány-enyhén szólva visszás-tényadatot, de azt gondolom, ennél jobban ne men-
jünk most bele. Tehát végeredményben az Ön véleménye, egy olyan vélemény, ami 
láthatóan azt sugallná, hogy Jánoshalmán a politikai hovatartozásban szélső jobbra 
tolódás van. Szögezzük le, ezt a tények semmilyen módon nem támasztják alá. 

Karsai Péter: Kedves Zoli! Tényleg komolyan gondolod azokat a mondatokat, az 
összefogás jegyében, amelyet a Hunyadi Népe decemberi számában a tanuszoda 
kapcsán nyilatkoztál? Idézem: „Nem látom eredményre vezetőnek azt a hőbölgést, 
hangulatkeltést, és a számadatok meghamisítását, amit az ellenzék művelt.”

Czeller Zoltán polgármester: Kedves karnagy úr, tényleg nem látom eredmény-
re vezetőnek, egyik magatartásformát sem, főként a számok meghamisítását nem. 
Először is, megdöbbentő, hogy ez a kérdés tőled, egy volt politikustól hangzik el. 
Igaz, hogy a pártod sem létezik már, Te is nyugdíjba vonultál, ma már énekkart ve-
zetsz, de akkor is. De ha függetlenítünk a politikától, akkor is. Én még nem láttam 
olyan embert, aki szereti, ha megtévesztik, félrevezetik. Abban az esetben, amire 
rákérdeztél, ez történt. De nézzük, a tényeket! 

Nagy István egy közösségi oldalon úgy fogalmazott, hogy idézem: „Jánoshal-
ma működésének költségvetése nagyságrendben évi 1200 millió forint. Ebből 

kell 20 millió forint a tanuszodára. Ez, 1, 66%-a.” Nos, ez az állítás azt sugallja, 
hogy milyen egyszerű kérdéskör a tanuszoda működtetése, tulajdonképpen filléres 
probléma. A valóságban pedig csúsztatás. Ugyanis az 1200 millió forintban minden 
állami támogatás és a város saját bevétele is benne értendő. Köztudott, hogy a 
Tanuszoda működtetését az állam eddig nem finanszírozta, tehát ezt el kell venni 
az 1200 millióból. Maradnak a saját bevételek, az adóforintok. Az adóbevételek a 
kérdéses időszakban 140 millió forint körüli összeg voltak, ebből kell a 20 millió 
forintot elvenni. Ha ehhez viszonyítjuk a Tanuszodára fordítandó kiadásokat, akkor 
nem 1,66% lesz az eredmény, mint amit Nagy István állít, hanem 15-16%. Ez a 
csúsztatás. És innentől nem egyszerű a kérdés. Látni kell ugyanis, hogy a saját 
adóbevételekből az állami normatívát ki kell egészíteni, vagyis ebből finanszírozza a 
város az oktatást, a közművelődést, a szociális ágazatot, az időseink gondozását is. 
Nyilvánvaló, ha Tanuszodát működtet a város, akkor kevesebb jut a többi feladatra. 
De ezt talán nem kell Önnek tovább bizonygatnom.

Ugyanezek a csúsztatások történtek a szennyvíz beruházás esetében is. Nagy 
István különböző jobbikos kiadványokban éveken keresztül olyan állításokat fogal-
mazott meg, aminek a valóságtartalmáról nem győződött meg. Amíg nem volt önkor-
mányzati képviselő, kérhetett volna a Vizi-Közmű Társulattól hivatalos adatigénylés 
formájában hiteles tájékoztatást, de nem tette. (Első hivatalos adatigénylés 2019. 
nyarán történt meg Nagy részéről) Aztán a képviselősége idején hozzáférése volt 
minden számadathoz, de az általa megjelentetett írások lényegén, és minőségén 
ez nem változtatott. 

Hangsúlyozom ez nem egy vélemény, sőt, nem az én véleményem, hanem job-
bikos újságok, szórólapok, közösségi oldalak bejegyzései, képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyvei igazolják a tényeket. A dolog odáig fajult, hogy a Jánoshalmi Képvise-
lő-testület elhatárolódott Nagy István kijelentéseitől, és ezt hivatalos közleményben 
jelentette meg.

Nos, kedves Péter, hogy megerősítsem a kérdéseidre adott válaszomat, való-
ban komolyan gondolom, hogy én nem választanám a politizálásnak azt a formáját, 
ami a hőbölgést, a hangulatkeltést, a számadatok meghamisítását jelenti. Maradok 
továbbra is az az ember, aki kiáll az igazáért, aki felvállalja, hogy nem hibátlan, és 
munkájával, tudásával igyekszik minden tőle telhetőt megtenni a város vezetésében, 
Jánoshalmáért.

Kedves karnagy úr, a közérdekű kérdések elhangzottak, a válaszok is. Nincs több 
kérdés, és viszont válasz. A levél többi részére úgy tekintek, mint az Ön véleményé-
re, amit szabad elmondani, szabad leírni. Ön úgy fogalmazott levelének egy másik 
mondatában, hogy nem tudom elviselni, ha valakinek más a véleménye. Higyje el, 
nekem teljesen mindegy, hogy Ön milyen véleményt mond el, vagy ír le nagy nyil-
vánosság előtt. Önnek nem mindegy.

JHN

Czeller Zoltán polgármester úr válasza  
Karsai Péter Közmeghallgatáson történt felszólalására

Közmeghallagatás 2019
Közéleti hírek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 12-én 
közmeghallgatást tartott. Czeller Zoltán polgármester vetített képes előadás-
ban foglalta össze az év önkormányzati munkáját és ennek hatását a városfej-
lődésére. Ebből adtunk közre az előző három oldalon képes összeállításunkban  
Ezt követően Együtt közösségeinkért projekt keretében végzett munkáról és 
tapasztalatairól Petróczky Henrietta tájékoztatta a hallgatóságot. 

A közmeghallgatást közérdekű kérdések és hozzászólások zárták. Ennek 
keretében szólalt fel Molnár Mihály, Karsai Péter, Nagy István önkormányzati 
képviselő és Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselő.  
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek  
a jánoshalmi járásban

Közzététel időpontja: 2019.12.23.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Egyéb szakképzett oktató, nevelő Egyetem, főiskola Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Haynald Gyermekotthona Hajós 195.000 Ft. -

Kazángépkezelő Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 195.000 Ft.-

Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 Ft. - 

Hűtőközpont és – hálózat kezelő Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 195.000 Ft.-

Pincér Szakmunkásképző Gála-Food Kft. Jánoshalma 195.000 Ft.-

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 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, .

Növényegészségügy Jelentősen szigorodtak 
a lakosságot érintő előírások

A növények, növényi termékek kis mennyiségű, saját célú behozatalát is 
korlátozza az EU december 14-től érvényes új növényegészségügyi rend-
szere. Ezentúl gyakorlatilag – néhány kivételtől eltekintve – mindenhez kell 
növényegészségügyi bizonyítvány, bizonyos árukat pedig, csak a kijelölt 
határállomásokon lehet majd behozni.

A külföldről hazatérő utazók ezentúl a csomagjaikban csak szigorú előírások 
mellett hozhatnak be növényeket Ez azt jelenti, hogy 

 ● minden ültetésre szánt növény (pl. cserepes növény, vetőmag, szaporí-
tó anyag), 
 ● termés (pl. alma, paradicsom), 
 ● zöldségféle és 
 ● egyéb növényi termék (pl. koszorú, friss fűszernövények) 

kizárólag növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozható be az Európa Unió terü-
letén kívüli országokból a magánszemélyek útipoggyászában is.

Szintén kell bizonyítvány az alábbi, Európai Unióhoz tartozó külső területek 
esetében: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Francia Guyana, Kanári szigetek, Marti-
nique, La Réunion, Saint-Barthélemy és Szent Márton-szigete. 

Az áruk túlnyomó része növény-egészségügyi bizonyítvánnyal bármely hatá-
rállomáson behozható és a szakemberek szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd, 
vannak azonban kivételek. A saját célú fogyasztás, felhasználás esetén is kizá-
rólag növény-egészségügyi vizsgálatra kijelölt határállomáson keresztül hozható 
be, tételes ellenőrzést követően: 

 ● minden ültetésre szánt vagy már elültetett növény (pl. cserepes növény, 
vetőmag) és 
 ● a 2019/2072/EU rendelet XI. melléklet A részében felsorolt áruk (pl. paradi-
csom, alma).

Amennyiben az árut nem kíséri növény-egészségügyi bizonyítvány, az EU 
területére nem hozható be!

Az előírások nem vonatkoznak, azaz nem kell növény-egészségügyi bizo-
nyítvány

 ● az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz termése, 
 ● a feldolgozott növényi termékek (pl. aszalványok, szárítmányok, tartósított 
zöldségek és gyümölcsök), továbbá
 ● a Svájcból érkező növények, növényi termékek esetében.

Az előírások az Európai Unión belülre nem vonatkoznak, azonban a kocká-
zatok csökkentése érdekében közös érdekünk, hogy utazásainkról sem az EU-n 
kívüli, sem azon belüli országokból ne hozzunk magunkkal növényt, növényi ter-
méket Magyarországra. Az azokkal véletlenül behurcolt nem-honos növénykáro-
sítók ugyanis hatalmas veszélyt jelentenek a hazai növénykultúrára.

A növényegészségügyi rendszer változásairól az érintettek a Nébih webolda-
lán tájékozódhatnak: https://portal.nebih.gov.hu/novenyegeszsegugy

2019. december 12.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Erkölcsi bizonyítvány igénylése 
a Kormányablakban

2020. január 1-jével indul el az Erkölcsi bizonyítvány Applikáció, azaz 
EAP, egy kormányablakokban elérhető online ügyintézői felület, amely lehe-
tővé teszi a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmek befogadását.

Az  EAP segítségével a kormányablak ügyintézők elindíthatják az erkölcsi 
bizonyítvány kérelmezést.

A folyamatban először az ügyfél azonosítása történik meg, majd az igénylés 
összeállítása, nyomtatása és véglegesítése. A rendszer Belügyminisztérium által 
biztosított szolgáltatást használ az ügyfél azonosítása és a kérelem benyújtása 
során, majd az igénylőlapot kinyomtatja, amelyet a kérelmezőnek alá kell írnia.

Az EAP az Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése nevű projekt Kormányab-
lak ügykörök fejlesztése elnevezésű elemének keretében készült el.

A projektelem kiemelt célja, hogy az állampolgárok egy helyen, egyszerűen és 
lehetőség szerint egy lépésben intézhessék ügyeiket.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Sajtóközlemény

https://portal.nebih.gov.hu/novenyegeszsegugy
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Tájékoztató földügyi eljárásokkal kapcsolatban
„Földügyi igazgatási eljáráshoz” – ezzel a felirattal ajánlott ellátni a járá-

si hivatalok földhivatali osztályainak címzett, postai úton kézbesített külde-
ményeket, így azok közvetlenül az eljáró hatóságokhoz kerülnek, biztosítva 
a gyors és hatékony ügyintézést.

A földügyi igazgatási (ingatlan-nyilvántartási, földhasználati nyilvántartási, 
földműves nyilvántartási, földforgalmi, földvédelmi, földminősítési, földhasznosí-
tási, földmérési és térképészeti, telekalakítási) eljáráshoz kapcsolódó beadványt 

(kérelmet, nyilatkozatot, okiratot, vázrajzot stb.) tartalmazó borítékon jól látható-
an fel kell tüntetni a „földügyi igazgatási eljáráshoz” szövegű kezelési jel-
zést. Ezáltal a kormányhivatalnak, illetve járási hivatalok földhivatali osztályainak 
címzett postai küldeményeket közvetlenül és haladéktalanul továbbítják az ille-
tékes hatósághoz.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Új foglalkoztatás bővítést 
ösztönző uniós program indult 

(GINOP 5.3.12-19)
A Kormány a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program keretében Foglalkozta-

tás bővítés ösztönzése címmel (GINOP 5.3.12-19) új pályázatot hirdetett meg. A pályázó 
vállalkozásoknak együtt kell működnie az illetékes kormányhivatalokkal.

A program célja a munkaerőhiány kezelése a vállalkozások tevékenységének bővítésé-
vel a munkaerő-tartalékkal rendelkező térségekben. A beavatkozás az ország azon négy 
régiójában biztosít támogatási lehetőséget, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag 
alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. 

Támogatható tevékenységek: A program keretében létszámbővítés és tárgyi eszkö-
zök, immateriális javakra beszerzése támogatható. 

Ki pályázhat? Az a KKV-k nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az adott régi-
ók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bőví-
ti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagához képest 
az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növe-
kedését kell eredményeznie. 

Támogatás mértéke: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege mini-
mum 8 millió Ft maximum 90 millió Ft.

 Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 
70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. Becsült bérként legfeljebb a 
garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe. Maximum 15 fő foglalkoztatá-
sához igényelhető támogatás.

Rendelkezésre álló forrás: 10 Mrd Ft
Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 27. – 2020. június 1.
Kormányhivatalok szerepe: A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kor-

mányhivatal Foglalkoztatási osztályával való együttműködést a munkavállalók toborzás 
során az alábbiak szerint:

munkaerőigényét bejelenti
a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket 

állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormányhivatalt tájékoz-
tatja.

A pályázati felhívás mellékletét képezi egy Igazolólap, amellyel a támogatást igénylő-
nek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg alá kell támasztania, hogy a támo-
gatási kérelem benyújtását megelőzően felvette a kapcsolatot az állami foglalkoztatási 
szervvel a toborzási együttműködés érdekében. Kérjük, hogy segítsék a pályázni kívánó 
vállalkozásokat az Igazolólap kitöltésével. 

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el.
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-5312-19-foglalkoztatsbvts-szt-

nzse-cm-felhvs

2019-ben adományozott a  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezésében ebben az évben is 
megvalósult a rászorulók számára rendezett adománygyűjtés. Az ajándéko-
kat állami fenntartású intézményeken keresztül juttatják el a megyében élő 
rászorulók részére.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársai, köztük a Jánoshalmi Járá-
si Hivatalnál dolgozók az elmúlt évek hagyományaihoz híven most is hozzájárul-
tak a rászoruló emberek karácsonyának szebbé tételéhez, ugyanis több mint 150 
doboznyi adományt ajánlottak fel. A kezdeményezés legfőképpen ruhák, cipők, 
tartós élelmiszerek, játékok, könyvek, tisztítószerek összegyűjtésére irányult, de a 
kormányhivatal köszönettel fogadott mindent, amely a rászorulók életét és ünne-
pét könnyebbé, kellemesebbé teheti.

A kormányhivatal a – Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Terü-
leti Gyermekvédelmi Szakszolgálat keretein belül működő – Kecskeméti Gyer-
mekotthon (Juhar utca), a Bács-Kiskun Megyei „Bárka” Integrált Szociális Intéz-
mény (Kiskunhalas) és a Bács-Kiskun Megyei „Platán” Integrált Szociális Intéz-
mény (Kecskemét) közreműködésével juttatja méltó helyükre az adományokat.

Kovács Ernő kormánymegbízott elmondta: minden évben boldogság látni, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársai mennyire nagy szeretettel és 
örömmel segítenek a rászorulókon. Dr. Tóth Mária, a Bács-Kiskun Megyei Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatója köszönetüket fejezte ki a ren-
geteg adományért.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Mint ismert, Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megállapodást kötöttek időskorúak nappali intézményi ellátása, hajléktalan szemé-
lyek nappali ellátása, éjjeli menedékhely és idősek otthona szolgáltatások biztosítása és finanszírozása tárgyában. Az intézmény új neve  2020. január elsejétől: Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Jánoshalma. Felvételünkön az ott dolgozó munkatársak az intézmény a fenntartójának képviselőivel láthatók 2020. január 2-án.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-5312-19-foglalkoztatsbvts-sztnzse-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-5312-19-foglalkoztatsbvts-sztnzse-cm-felhvs
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Felső-Bácskai téli képzőművészeti tárlat 

A hagyomány folytatódott. 2019. december 14-én nyílt meg a jánoshalmi Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében az idei Képzőművészeti Téli 
Tárlat, melyen 19 művész mutatta be – festő, fotó, kerámia, kézműves, fafaragó és tusfestő – alkotásait. A tárlatot Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselő-
je nyitotta meg. A megnyitót ünnepélyesebbé tette a Mithras Pedagógus Énekkar, és a kiskunhalasi Premier Trió (Szűcs Árpád, Lauer Zsolt és Lauer Ágnes) műso-
ra.  A kiállított műveket Sere Mihály a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület társelnöke méltatta. A művészek egy része kis videó filmek segítségével mutatkoztak be. 
A megnyitó állófogadással ért véget, ahol Kovács József alpolgármester köszöntötte az alkotókat és vendégeiket, a kiállításra látogatókat. 
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Adventi hangverseny 

Projektzáró és városi karácsonyi ünnepség

A 2019-es  Városi Karácsonyi Ünnepségen egyben a Jánoshalmi Kistérségi Egész-
ségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által elnyert és megvalósított EFOP-
2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben gyógyulunk” című projekt záró 
rendezvénye is volt december 11-én. A Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban tartott 
rendezvényét Bányai Gábor országgyűlési képviselő nyitotta meg!  Dr. Horváth End-
re, a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügy-
vezetője mutatta be a projektet és annak eredményeit. Ezt követte Bereczki Zoltán 
EMeRTon díjas magyar színész, énekes, zenei producer ünnepi koncertje!

A szép számú közönség körében nagy sikert aratott 2019. december 15-én a Mithras Pedagógus Énekkar szervezésében a Szent Anna templomban megrende-
zett Adventi Hangverseny. Az énekkar mellett felléptek a  Szent Anna iskola alsós és felsős énekkarai és a Hunyadi iskola művészpalántái. Juhászné Zelei Judit 

és Kovács Andrea, valamint a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Köszönet a szervezőknek és felépőknek ezért az estéért!
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December 11-én Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat ünnep alkalmat kínált 
a településünk szépkorú lakói számára  
az Idősek Karácsonya rendezvény segít-
ségével mely egy szórakoztató karácso-
nyi  műsor volt. 

Először Kovács József alpolgármester 
úr köszöntötte a szép számú közönséget. 

Városunk legkisebb lakói hetek óta 
nagy lelkesedéssel készültek, hogy szín-
padra varázsolják a karácsony hangu-
latát. A Gyermeklánc Óvoda, Batthyá-
ny utcai Maci csoportjának műsorának 
címe: A fenyőfa álma volt. A mesét beta-
nították: Csernákné Kasziba Zsuzsanna, 
Lukács Edit, Kovácsné Mészáros Márta. 
Az előadás nagy sikert aratott a közön-
ség körében. 

Jánoshalma Városi Önkormányzata, a Római Katolikus Plébánia és az Erdé-
lyi Hagyományokért Egyesület közös szervezésben fogadta Szenttamásról a Bet-
lehemező csoportot.

Szenttamáson 100 évre visszatekintő „Angyali vigasság” című betlehemi előa-
dást 2019. december 22-én láthatták a jánoshalmi hívek a 9 órai szentmise kere-
tében. Az egyházközösség hívei nagyra értékelték a színvonalas előadást.

Délután Kunfehértón is bemutatásra került a betlehemi játék.
Ezzel a programmal is sikerült erősíteni a Jánoshalma és Szenttamás között 

lévő testvér-települési kapcsolatot.
Sikerét annak is köszönheti, hogy emlékeztetett bennünket az ünnep lényegé-

re, a szeretetre, valamint a népi hagyományok megőrzésére, mely a kántálásban 
tükröződött vissza leginkább az előadás kertében.

Ezúton is köszönjük a szenttamási fiatalok lelkes munkáját, melyet tiszta szív-
vel mutattak be köreinkben.

Bajkó Károly

„Angyali vigasság”

Idősek karácsonya
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Ezt követően Poór Péter egyórás, nagy sikerű zenés műsora késztette nosz-

talgiázásra és éneklésre a nyugdíjasokat. 
Mint ismert a művész a Magyar Televí-

zió 1967-es táncdalfesztiválján vált ország-
szerte ismertté a Utánam a vízözön című 
dallal. 1968-ban a Piros tulipánnal aratott 
sikert. Azután folyamatosan fellépett sok 
hazai és főként Kelet-Európa számos szín-
padán is. Több fesztiválon nyert első díjat 
vagy közönségdíjat, Slágerei közül a Feke-
te vonat című dal aranylemez lett, amely 
egyben az egyik legnagyobb példányszám-
ban eladott magyar lemez. 1974-ben elvé-
gezte a Színművészeti Főiskolát. Játszott 
a Szegedi és a Miskolci Nemzeti Színház-
ban is. 1981 óta táncdalénekléssel foglalko-
zik. Kanadában, az USA-ban, Kárpátalján, 
Erdélyben, Ausztráliában is fellépett. 1998-
ban Magyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszttel és 2019-ben Máté Péter-díjjal tüntették ki. 

A műsor követően a hazatérő nyugdíjasoknak az aulában a Városi Önkor-
mányzat a Royal Pékség által készített finomsággal kedveskedett.

Gyermekek karácsonya 

2019.december 10-én kedden egymás után volt a Mozgó Mozi által az Imre 
Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárban az „Egy kutya hazatér” című film 
ingyenes vetítése. Elsőként a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Isko-
la,   majd a Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felső 
tagozatos diákjai számára, valamint az AM Kelet-Magyarországi Agrár-szakkép-
ző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium középiskolás diák-
jainak

2019.december 11-én délelőtt volt  Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban a 
Mesekocsi Színház Menjünk együtt Betlehembe c. mesejátékának előadása a 
város óvodás és általános iskola alsó tagozatos diákjai számára.

Köszönjük, hogy velünk vannak!
90 évesek köszöntése

Rontó Károly

Lengyel Istvánné

Kovács István

Ökumenikus imahét 

Imahét a keresztények egységéért január 22-24-ig 18.00 órai kezdettel. 
Igét hirdetnek: január 22-én, szerdán Milánkovics Dániel baptista lelkész a 

katolikus kápolnában,  január 23-án, csütörtökön a református lelkész a kato-
likus kápolnában, és január 24-én, pénteken Mons.  Menyhárt Sándor plébá-
nos a baptista imaházban.

Utána lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre is tea és sütemény mellett. Min-
denkit szeretettel hívunk a közös imaalkalmakra.

A szervezők 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Telev%C3%ADzi%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Telev%C3%ADzi%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ncdalfesztiv%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet-Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Arany_%C3%89rdemkereszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Arany_%C3%89rdemkereszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1t%C3%A9_P%C3%A9ter-d%C3%ADj
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EFOP-2.2.19-17-2017-00077

A JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
 BŐRGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉSE ÚJ ESZKÖZÖKKEL BŐVÜLT

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Non-
profit Közhasznú Kft. az EFOP - 2.2.19-17-2017-
00077 azonosítószámú „Helyben gyógyulunk!” című 
pályázat keretében UV fényterápiás eszközöket vá-
sárolt a bőrgyógyászati szakrendelés lehetőségeinek 

növelése céljából.

Milyen eszközökről van szó?
 ● egy „UV fényterápiás fésű”, mely a hajas fejbőr gyó-
gyításában nyújt segítséget.
 ● egy UV fényterápiás kezelőegység a tenyéren és tal-
pon található elváltozások kezeléséhez; 
 ● egy kombinált UV (UVA és UVB) fényterápiás kabin;

Milyen típusú elváltozások gyógyításában 
játszhatnak szerepet ezek az eszközök?

 ● pikkelysömör;
 ● napallergia;
 ● atópiás dermatitis (genetikai hajlamon alapuló ekcé-
ma, gyulladásos bőrbetegség);
 ● kontakt ekcéma;
 ● festékhiányos bőrfolt;
 ● egyéb bőrgyulladások.

Miért jó az UV fény?

UV fény hatására — ahogy egy nyaralás során is 
megtapasztalhatjuk — csökken a fedetlen bőrterüle-
teken jelenlévő gyulladások intenzitása, hiszen az UV 
sugarak csökkentik a fokozott immunreakciót okozó 
sejtek aktivitását a bőrben, ami által enyhül a viszke-
tés, ezáltal segítve elő a gyógyulást, illetve a gyulladt 
terület fertőződése is könnyebben elkerülhető a folya-
matos „vakarási inger” — és az ebből adódó gyakori 
hámsérülések — megszűnésének köszönhetően.
A fényterápia esetében az alkalmazhatóság, a 
pontos fénydózis és a kezelés időtartamának 
meghatározása a bőrgyógyász szakorvos felada-
ta, melyhez figyelembe veszi, milyen bőrbeteg-

ségről van szó, és milyen típusú a beteg bőre.

A kezelés pár percet vesz igénybe egy-egy alka-
lommal, de a teljes folyamat több hétig is eltart-

hat.

Amennyiben a fentiek alapján úgy érzi, 
hogy az Ön bőrproblémájára is megol-
dás lehet az UV fényterápia, keresse fel 
a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Köz-

pont bőrgyógyászati szakrendelését!
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December 6-án, a Nyitnikék Gyerekházba is ellátogatott a Mikulás. Énekekkel 
és dalokkal köszöntöttünk a nagyszakállú Télapót, akit az elmúlt évekhez hason-
lóan, most is nagyon sok kisgyermek várt. Volt, aki bátran, és akadt olyan is, aki 
megszeppenve, tekintett a jó öreg Mikulásra. Végezetül azonban mindenki bol-
dogan bontogatta a piros csomagját.  Az advent beköszöntével, téli dekorációk-
kal díszítettük a Gyerekház termeit. Az anyukákkal közösen adventi koszorúkat, 
karácsonyi díszeket készítettünk. A játékos tevékenységeink mellett, mézeskalá-
csot sütöttünk, ültettünk Luca-búzát, valamit érdekes védőnői előadásokat hall-
gattunk.  Decemberben is Dr. Kinigopulos Márta pszichológus adott választ a 
gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseinkre, a szerdai napokon pedig, Deák-
falviné Ferenczi Andrea gyógytornász, egyéni fejlesztéseket tartott a legkiseb-
beknek.   December 18-án karácsonyfát állítottunk, mákos gubát készítettünk, 
és meghitten ünnepeltünk. 

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

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

Lippai-Ádám Nikolett

December a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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Advent az óvodában

Megnéztük a városi karácsonyfát és Betlehemet

Karácsonyi dalokat énekeltünk, verseket mondtunk.

Szép ajándékokat kaptunk

Mézeskalácsot sütöttünk

Ünnepi asztalnál eszegettünk

A szülőkkel asztaldíszt készítettünk

Luca napján kotyolni mentünk

Luca búzát ültettünk

Járt nálunk a Mikulás

Jánoshalmán, Orczy utca 72 
alatti háromszobás 

CSALÁDI HÁZ ELADÓ!
NAGY KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETEKKEL. GAZDÁLKODÁSRA 

KIVÁLÓAN ALKALMAS.
Gázfűtés, fürdőszoba van,  szennyvíz rákötve.

Érdeklődni 30-9639-414
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Elköszöntünk az ősztől

Az utolsó őszi ovis napon a Radnóti utcai óvodában összegyűltek a gyerekek, 
hogy közösen búcsúzzunk a legszíneseb évszaktól.

Az okoska-botocska című mesejáték során izgalommal figyeltük, hogyan húz-
za ki a bajból a szereplőket a bot, illetve a süni fürge észjárása. Majd egy pos-
tás érkezett, aki Ősz Anyótól hozott levelet a csoportoknak. A gyerekek dalok-
kal, versekkel biztatták az anyókát, hogy befejezhesse munkáját, és átadhassa a 
tájat a Télnek. Citeramuzsika, furulyaszó kísérte az ovisok jókedvű énekét. Ezu-
tán a postás a Mikulásnak írt levelekkel sietett el, hogy a jóságos öreg időben 
megkapja a kívánságokat.

Mi elköszöntünk, jöhet a hideg, jöhet a hó!
pk

Tudásmegosztó nap

Minden oktatási intézmény rendelkezik nevelésmentes napokkal, melyet gyer-
mekek fogadása nélkül, értekezletek, továbbképzések megtartására, szakmai 
fejlődés érdekében végzett munkára fordíthat. A Gyermeklánc Óvodában ilyen 
belső szakmai képzés, tudásmegosztás volt a cél november végi nevelésmen-
tes napunkon. 

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működéséről, kapcsolatrendsze-
réről Zámbó Judit, a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője tartott 
előadást. Felelevenítettük törvényi kötelezettségeinket, a szabályos eljárás tudni-
valóit, betekinthettünk az aktuális helyzetbe térségi és országos szinten.

Szarvasné Tompa Zsuzsanna a Z generáció (1995 és 2009 között születettek) 
jellemzőiről beszélt, játékosan leellenőrizhettük, mennyit értünk és használunk a 
korosztály sajátos szókincséből. A kommunikáció változása, online térbe helye-
ződése egyre általánosabbá válik az ettől kisebb gyermekeknél is.

Somogyi Beáta óvodapedagógus bűnmegelőzési továbbképzésen szerzett 
ismereteit adta tovább a közösségnek, illetve a második éve folytatott Boldog 
Óvoda Programban végzett munkáját mutatta be.

Sztrinkó Tünde fejlesztő pedagógusunk jó ötleteket nyújtott a gyerekek érzé-
kelésének, finommozgásának fejlesztéséhez. A gazdaságosság és környezet-
tudatosság jegyében készült játékkészlet óvodai csoportban, otthoni környezet-
ben egyaránt hasznos időtöltést biztosít. Esztétikus újrahasznosított eszközök 
felhasználásával nem csupán a kidobott szemét mennyiségét csökkenthetjük, 
a gyerekek is szívesen használják azokat a játékokat, amelyek szemük láttára 
készülnek, esetleg részt is vesznek megalkotásában.

Puskás Katalin
óvodapedagógus
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Kukucskáló

Beiskolázási programunk újabb állomásához, a Kukucskálóhoz érkeztünk 
december 7-én.

A leendő elsős gyermekekkel már 3. alkalommal találkoztunk itt a Szent Anna 
Katolikus Általános Iskolában. Októberben Iskolafelfedezőn vehettek részt, 
novemberben pedig Csibeavató ünnepségünkre invitáltuk őket.

 Kukucskáló sorozatunkkal a „Mindenki jó valamiben” szlogent, jelmonda-
tot szeretnénk megerősíteni és segítséget nyújtani a szülőknek egy picit abban, 
hogy a saját gyermekeiknél felfedezhessék, hogy melyik területen igazán erősek. 
Melyik tetszik jobban, melyiket végzik szívesebben…

A Kukucskálók alkalmával két-két tehetségterületet szeretnénk megismertetni.
A decemberi foglalkozáson a természeti és a matematikai, logikai területen 

kalandoztunk a gyerekekkel és a szülőkkel. A Mikulás ünnephez kapcsolódóan 
feladatlapokat oldhattak meg, az interaktív táblán pedig különböző játékokat pró-
bálhattak ki.

S hogy ne kelljen üres kézzel távozniuk, hóembert készítettünk, kicsit előre-
hozva a Luca-napi búzaültetést.

Köszönjük a kedves szülők lelkes segítségét!
A leendő elsős tanító nénik (Völgyesiné Marancsik Tünde és Horváthné Kocsis 

Tünde) mellett Bánfiné Sódar Szilvia, Nemes Brigitta és Kaszás Eszter segítette a 
kicsiket, hogy egy érdekes és élvezetes szombat délutánt tölthessenek el nálunk.

Horváthné Kocsis Tünde

Szent Miklós püspök látogatása
Szent Miklós püs-

pök ünnepéhez köze-
ledve mindig nagy izga-
lom tölti el a gyerekeket. 
A gyerkőcök nagy örö-
mére idén is ellátoga-
tott iskolánkba a jósá-
gos Mikulás. Kora reg-
gel meg is érkezett a 
várva várt vendég: 
maga Szent Miklós püs-
pök, aki idén lovasko-
csin érkezett a hóhiány 
miatt. Az iskola diákjai 

nagy izgalommal álltak a Mikulás elé, és versekkel, dalokkal köszöntötték. Ezt 
követően a tanulók nagy lelkesedéssel hallgatták az egész évi cselekedeteikért 
járó elismeréseket és a jövő évre vonatkozó jó tanácsokat. Természetesen nem 
érkezett üres kézzel Miklós püspök, hiszen minden diák kapott csomagot. A gye-
rekek lelkesen nézegették a mikuláscsomagokba rejtett édességeket, amit hozott 
számukra. A diákok mosollyal az arcukon tértek haza. Szeretnénk köszönetet 
mondani a Szülői Közösségnek és a szülők áldozatos munkájának, akik segí-
tettek a nagyszakállú ajándékozónak eljutni hozzánk. Végül, de nem utolsó sor-
ban a Mikulásnak is szeretnénk megköszönni, hogy eljött iskolánkban, jövőre is 
várjuk vissza. 

DÖK

Az óvodában is járt a Mikulás

Mint minden évben, idén is ellátogatott óvodánkba Szent Miklós Püspök. A 
gyermekek most is nagy izgalommal várták őt, és szívhez szóló dalokkal, versek-
kel készültek fogadására. Amint meghallották a csengőszó hangját, felcsillant az 
öröm minden kisgyermek szemében. 

Ezután Mikulás kiosztotta minden gyermek részére a sok finomsággal meg-
pakolt csomagot egy-egy bátorító gondolattal. Az óvodások megígérték, hogy az 
következő esztendőben is szófogadóak lesznek, hogy jövőre is ellátogasson hoz-
zánk Miklós Püspök és megajándékozzon bennünket.

Szabóné Bozár Mónika
óvodapedagógus

Fantasztikus siker a pécsi 
Gandhi Gimnáziumban

Balázs Gábor Rudolf iskolánk 6.b osz-
tályos tanulója a pécsi Gandhi Gim-
názium 2019. november 26-án meg-
rendezett,hagyományos Roma Mese-
mondó Versenyén első helyezést ért el. 
Gábor előadása annyira magával ragad-
ta a zsűrit, hogy a rendezvény zárása-
ként ismét elő kellett adnia a történetet. 
Nagyon büszkék vagyunk rá. 

További sikereket és eredményes fel-
készülést kívánunk a következő megmé-
rettetésekre.

Jacsóné Szabó Erika 
felkészítő pedagógus

Matematika versenyek
Iskolánk házi matematika versenyének helyezettjei: 4. évfolyam: 1. hely 

Gyetvai Dorottya, 2. hely Frick Csongor és Pusenszki Patrik, 3. hely Gusztonyi 
Luca. 5. évfolyam: 1. hely Doszpod Zsófia, 2. hely Arnhoffer János és Szili Áron, 
3. hely Lancsárovics Éda. 6. évfolyam 1. hely Lengyel József, 2. hely Lengyel 
György, 3. hely Szőnyi Barnabás. 7. évfolyam: 1. hely Dám Réka és Hugyi Bar-
nabás és Pekár Dominik (holtverseny). 8. évfolyam: 1. hely Varga Bence, 2. hely 
Papp András, 3. Evanics Milán

Gratulálunk a szép teljesítményekért!
Az országos Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyén a 

második fordulóba jutott diákjaink:  4. évfolyam: Gyetvai Dorottya, Frick Csongor, 
Pusenszki Patrik. 5. évfolyam: Doszpod Zsófia, Arnhoffer János, Szili Áron. 6. 
évfolyam: Lengyel József, Lengyel György, Szőnyi Barnabás, Harangozó Hunor, 
Csámpai Csaba, Gulyás András, Markó Mór. 8. évfolyam: Varga Bence, Papp 
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András, Evanics Milán

Sok sikert a második fordulóra!
Bács-Kiskun Megyei Matematika Verseny döntőjében Varga Bence (8.b 

osztály) a 14. helyezést, Faddi Ede (6.b osztály) pedig a 16. helyezést érte el. 
Büszkék vagyunk rájuk!

MA-TEKO-LÓ és TEKO-DOLÓ versenyeken, melyeket a II. Rákóczi 
Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium rendezett a 8.-os diákoknak, 
Varga Bence mindkét kategóriában (matematika és informatika) az első helye-
zést érte el. Gratulálunk!

Enesei Péter

Advent a katolikus óvodában
Az adventi időszakban a katolikus óvodás gyermekek minden kedden Gyirán 

Péter káplán atyával, óvodánk lelki vezetőjével közös adventi gyertyagyújtással 
készült lelkileg a karácsonyra. Az ünnepre való ráhangolódásunkat segítette az 
óvodás misén való részvétel, illetve Mészáros Gábor tanár úr és a Szent Anna 
Iskola növendékeinek karácsonyi koncertje is.

Az Advent a várakozás időszaka. Az adventi koszorún a sorban meggyújtott 
gyertyák fényessége jelzi a karácsony ünnepének, Jézus eljövetelének közel-
ségét.

A közös karácsonyi gyertyagyújtásunkon szülők, meghívott vendégek, nyugdí-
jas és GYES-en lévő dolgozóink is velünk ünnepeltek. Minden csoport az ünne-
pet idéző énekkel, verssel készült.

Az együtt ünneplés hangulatát a katolikus iskolás gyermekek élményt nyújtó 

betlehemi előadása fokozta Buzder Mónika felkészítésével.
Az ünnepet a gyerekekkel közösen készített mézes kalács elfogyasztása zárta.

Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

Adventi lelki nap az iskolában
Az Adventi időszakban nem csak környezetünket, hanem lelkünket is felké-

szítjük a kis Jézus születésének ünnepére. A felkészülést szolgálta a december 
14-én megtartott lelki nap is. 

A délelőtti lelki foglalkozások vezetésére vendég atyák is érkeztek. A legna-
gyobbakhoz Binszki József plébános atya Bajáról, a kisebbekhez Bobár And-
rás hitoktató Rémről és a legkisebbekhez Gyöngyösi Balázs plébános atya szin-
tén Bajáról. A délelőtt folyamán a tanulók osztályfőnökükkel együtt ajándékot 
készítettek, karácsonyi történeteket dolgoztak fel, sütöttek, meghitt hangulat-
ban beszélgettek. A foglalkozások alatt Sándor atya és Peti atya feloldozásával a 
gyermekek a bűnbocsánat szentségéhez járulhattak, hogy tiszta szívvel ünnepel-
hessék a kis Jézus születését. A program Menyhárt Sándor plébános atya által 
celebrált szentmisével zárult. 

A szünet előtti utolsó tanítási napon, december 20-án karácsonyi ünnepségen 
vett részt az intézmény egész közössége, amelyet a templomban tartottunk. Az 
iskolában működő szakkörök színvonalas műsorát követően a gyerekek élmé-
nyekkel gazdagodva térhettek haza.

Kasziba Magdolna

Adventi lelki készület
Intézményünk pedagógusai december 7-én Kecskemétre utaztak a Kalo-

csa-Kecskeméti Főegyházmegye szervezésében megvalósuló lelki napra. Nyitó 
szentmisénket Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek atya mutatta be. Napunk 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében telt. A 
szentmisét követő előadásokat a Hírös Agóra nagytermében érsek atya tartot-
ta. Előadásában kiemelte, hogy az Eucharisztia az ember életét, lelkét átalakító 
találkozás az Úrral. Beszélt az eukarisztikus fejlődés lépéseiről, illetve ezek jelen-
tőséről az ember számára.

Szente Mariann

Újra jégen…

Mikulás nap alkalmából megnyitottuk az idei korcsolyaszezont. 47 tanulóval 
bevettük a bajai Petőfi-szigeten felállított, fedett jégpályát. Napokkal előtte már 
mindenki izgatottan várta, hogy korcsolyatudását tökéletesíthesse. Fontosnak 
tartjuk, hogy iskolánk növendékei minél több sportolási lehetőséget kipróbálhas-
sanak. Ismételten nagyon jó hangulatban telt ez a három óra hossza. A gyerekek 
minden percét élvezték, csillogó szempárok rótták a köröket a jégen. Kissé fárad-
tan, de rengeteg élménnyel tértünk haza. Alig várjuk a folytatást!

Nemes Brigitta
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Decemberben ismét meghívtuk a leendő elsősöket és szüleiket iskolánkba. A közel-
gő Luca-nap tiszteletére népi fajátékokkal játszhattak a kicsinyek. Kukoricát morzsoltak, 
facsigákat versenyeztettek, célba dobtak, sítalpakon párban egyensúlyoztak.  A tanító 
nénikkel lucabúzát ültettek a fenyőfa alá, várva a karácsonyt. 

Szüleik ez idő alatt ötórai tea keretében betekintést nyerhettek iskolánk életébe, 
Balázsics Zoltán igazgató úr segítségével. A beszámoló, és a szülői kérdésekre adott vála-
szok alapján reméljük, hogy iskolánk oktató és nevelő munkájáról, szabadidős és sport-
tevékenységéről, technikai fejlesztéseinkről kielégítő választ kaptak a résztvevők ezen a 
kötetlen beszélgetésen. 

Szeptembertől az angolos osztályban Juhász Edit, a német nemzetiségi tago-
zatos osztályban Bunyevácz Hajnalka osztályfőnök várja az elsősöket.

Februártól újabb foglalkozásokon várjuk a gyerekeket. Keressék híreinket itt 
és a közösségi médiában!

December 18-án rendeztük meg hagyományos Guba parti elnevezésű karácsonyi ünnepélyünket, ahol vendégül láttuk nyugdíjas kollégáinkat. Iskolánk művészeti iskolás növendé-
kei színvonalas műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Ezen az alkalmon szoktuk tehetséges, szorgalmas, támogatásra érdemes tanítványainkat alapítványi jutalomban részesíteni. 
Az Invokáció Alapítványtól pénzjutalmat kapott karácsonyra Horváth Viktória 3. c, Hallgas Csaba 6. a, Oláh Veronika 7. c és Farkas Rebeka 8. c osztályos növendékünk.

Guba parti

Apródsuli 4
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Minden évben nagyon 
várjuk a Mikulást. Ő az, 
aki a manóival figyeli a 
jócselekedeteinket.  Vir-
gácsot senki nem szeret 
kapni, csak édességet. 
December 6-a reggelé-
re én is kitisztítottam a 
bakancsomat, és vártam 
a meglepetést. Hatalmas 
csomagot kaptam. Vidá-
man mentem az iskolá-
ba azzal a tudattal, hogy 
nem volt virgácsom. Min-
denki mesélte az élmé-
nyeit. Aztán reggel, ami-
kor kezdődött volna az 
első óra, Kriszti néni 
egy piros papírhengert 
hozott be az osztályba. 
Kicsit meglepődtünk, bár 
eszembe jutott, hogy mi 
az osztályban már más-
kor is kaptunk a Miku-
lástól levelet. Ez min-
dig jót jelent! Egy újabb 
ajándék, mindannyiunk-
nak. Már várt bennünket 
a busz az iskola előtt, 
pont úgy, ahogy a levél-
ben volt. De nem csak 
mi érdemeltük ki az aján-
dékot, velünk utazott a 
2. a osztály is.  A napot 
Baján töltöttük a Sítano-
dában, ahol sokat hófán-
koztunk.  Délután sétál-
tunk a Sugovica partján, 
kagylókat és kavicsokat 
gyűjtöttünk.

Köszönöm Heni néni-
nek, és Ági néninek, 
hogy elkísértek bennün-
ket! Ez volt a legjobb 
meglepetés a Mikulástól!

Kollár Bertold 3. c

A Hunyadi Iskola alsó tagozatosai az idén december 7-ére várták a Mikulást. 
A szombati munkanapot kellemesebbé tette a tudat, hogy Szent Miklós utód-

ja azon a napon ellátogat a diákokhoz, hogy puttonyának tartalmát átadja nekik. A 
helyszín sem volt mindennapi, hiszen az Imre Zoltán Művelődési Központban gyü-
lekeztek az alsós osztályok, s várták a nagy pillanatot.

Izgalmunkat fokozta a Zsebszínpad mesejátéka, ami alatt nagyon szurkoltunk, 
hogy a színdarab Tapsifülese minden veszélyt legyőzve véghez vihesse küldeté-
sét, s megőrizze az ajándékokat a fehér szakállú zsákjában, amíg a Mikulás fogá-
szati kezelésen vesz részt. Bizonyára a gyerekek jól segítettek a nyuszikának, mert 

miután megérkezett a Mikulás, s osztályonként dallal, verssel köszöntöttük, az isko-
lások megkapták a várva várt ajándékot.

Nagyon köszönjük a Zsebszínpad színvonalas előadását Garami Mária Rená-
ta tanárnőnek, aki betanította, s a felső tagozatos tehetséges színjátszóknak, akik 
feledhetetlen perceket szereztek a kisiskolásainknak! Köszönjük az Imre Zoltán 
Művelődési Központ dolgozóinak, hogy helyszínt biztosítottak a rendezvényünk-
nek, s végül, de nem utolsó sorban a Mikulásnak, aki nem feledkezett meg rólunk. 

Kedves Mikulás! Jövőre is nagyon várunk!
Puskás Krisztina

Találkozás a Mikulással

A Mikulás ajándéka
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A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ az idén harmadik alkalommal 
szervezte meg a „Kősziklánk az ősi magyar dal” elnevezésű népzenei vetélke-
dőt az általános iskolás és középiskolás diákok számára 2019. december 14-én.

A Hunyadi Iskolások az idén második alkalommal vettek részt ezen a színvo-
nalas népzenei rendezvényen.

A versenyre – melynek ezúttal a topolyai Nikola Tesla Általános Iskola adott 
otthont – több mint 150 diák érkezett Vajdaság településeiről és Magyarország-
ról.

A négytagú zsűri 35 produkciót értékelt a szólisták és csoportok előadásában.
A szakértő zsűri tagjai:
Szabó Annamária és Sőregi Anna énekesek, mindketten a Budapesti Liszt 

Ferenc Zenetudományi Egyetem hallgatói.
Hézső Zsolt citeraoktató, a Csörgő Citerazenekar tagja, és Szerda Balázs 

népzenész, a Fokos Zenekar vezetője.

Hunyadis leányaink remekül szerepeltek ezen a rangos népzenei találkozón.
A fényképet készítette: Herceg Elizabetta

Tóth Flóra (5.a) szólóének kategóriában bronz minősítést kapott, Len-
gyel Anna (5.a) szólóének kiemelt arany minősítést, a Jánoshalmi Pacsir-
ták csoportunk I. helyezést ért el: Lengyel Anna, Lengyel Kamilla, Lógó 
Bianka, Tagai Flóra, Tóth Flóra, Zámbó Luca.

Felkészítő tanár: Patocskainé V. Klára

Az idén is „utolért bennünket” a karácsony. Ilyenkor egy kicsit más órákat kell 
tartani, más helyen, nem a megszokott társakkal. Igyekeztük a Mikulást és a kará-
csonyt minél jobban belevenni a vetélkedőbe. Az 5. a 6. osztállyal, a 7. pedig a 
8. osztállyal került egy ringbe.

És mi szerepelt a vetélkedő anyagában? Karácsonyi dalfelismerés, recept 
kiegészítése német videó segítségével, Mikulás rajzolása megadott szöveg alap-
ján, valamint klasszikus karácsonyi kvízkérdések. 

Volt holtverseny és volt abszolút győztes csoport is. Gratulálunk nekik!
A többieknek és nekünk tanároknak pedig tapasztalatszerzés és a közös 

együttlét öröme jutott.
Wir wünschen Ihnen und euch:
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Jánoshalma, den 17.12.2019

Misalek Tibor, Szőnyiné Vas Lívia

Karácsonyi vetélkedő  
a német nemzetiségi csoportoknak a Hunyadiban

Népzenei vetélkedő Topolyán

Természet „játéka”

A tél még jóformán el sem kezdődött, de már Jánoshalmán is az enyhébb helye-
ken nyílnak a kertekben a kora tavaszi virágok, mint például az ibolya és a hóvirág

2019. 12.31.
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A hal nemcsak fehér-
jékben és vitaminokban 
(D, B2, B12) gazdag, de 
jelentős mennyiségben tar-
talmaz ásványi anyagot- 
és nyomelemet (jód, sze-
lén, fluor) is. A benne rejlő 

omega-3 zsírsavnak köszönhetően a gyakori halfo-
gyasztás jótékony hatással van az egész testre.

Csökkentheti az időskori szem-megbetegedése-
ket, a mellrák-, az infarktus-, az érelmeszesedés- 
és az agyvérzés kockázatát és hatékony segítséget 
nyújt a depresszió ellen is.

A halak húsa laza szerkezetű, könnyen emészthe-
tő. Víztartalma magas, emiatt gyorsan romló táplálék. 

Kedvező energia- és zsír-, valamint átlag 15-20%-
os fehérjetartalma  révén – megfelelő konyhatech-
nológia alkalmazása mellett –fogyókúrás étrendek-
be is jól beilleszthető. Hazánkban kedvelt ételkészí-

tési mód a húsok, zöldségek bundázása, és bő zsi-
radékban történő sütése (legyen szó akár állati, akár 
növényi eredetű zsiradékról). Ráadásul ilyen módon 
készítve még a sovány halakból is garantáltan zsír-
ban gazdag ételt kapunk. Alkalmanként választha-
tunk ilyen fogást, de ne vigyük túlzásba

Megkülönböztetünk zsírosabb (pl. ponty, harcsa, 
tonhal, makréla, lazac, hering) és szárazabb húsú 
(pl. fehér busa, amur, süllő, tőkehal, heck) halféle-
ségeket.

A halolaj – a hal fajtájától függően, kisebb-nagyobb 
mértékben tartalmaz olyan ún. többszörösen telítet-
len zsírsavakat (omega-3 zsírsavakat), melyek élet-
tani szempontból rendkívül jelentősek. Nem annyira 
köztudott, hogy telítetlen zsírsavtartalmuk sütés-fő-
zés hatására sem csökken. A tengeri halak közül a 
leggazdagabb telítetlen zsírsavforrás a makréla, a 
hazai édesvízi halak közül pedig a busa és a kecse-
ge.

Az emberi szervezet nem tudja előállítani ezeket, 
az esszenciális zsírsavakat, így táplálékaink révén 
kell hozzájutnunk a megfelelő mennyiséghez.

Táplálkozás-élettani szempontból nagyon fontos, 
mert pl. gátolják a vérrögképződést, mérsékelik a 
vérzsírszintet, szabályozzák a vérnyomást, ezáltal 
fontos szerepe van a szív- és érrendszeri megbete-
gedések megelőzésében, valamint az immunrend-
szer erősítésében.

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

A d ietet ikus  tanácsa i
Halfogyasztás előnyei

Elismerés az 
életmentésért

A közelmúltban, egy hétköznap délelőtt, a kisvá-
ros központjában található üzletsoron éppen szol-
gálatot teljesített Horváth Ferenc polgárőr, aki az 
ilyenkor szokásos forgatagban vigyázta a közren-
det. Ahogy az üzleteket járta végig, egyszer csak 
egy feldúlt állapotban lévő középkorú hölgy rohant 
oda hozzá és kért segítséget, mert a közelben egy 
kerekesszékes, idős férfi rosszul lett.

A férfira egy darabig senki sem figyelt fel, elő-
rebukott fejjel ült a kerekesszékében, mintha aludt 
volna – mesélte a történteket Teschné Bobár Móni-
ka, aki próbálta szólítgatni a mozgássérült férfit, de 
ő nem reagált semmire.

– Ezután rohantam Feri bácsihoz segítségért, 
aki éppen a közelben teljesített szolgálatot – foly-
tatta a történetet az asszony, aki a polgárőrrel 
közösen azonnal megkezdte az elsősegélynyújtást 
a magatehetetlenül ülő férfinál, közben értesítették 
a mentőket és a közeli orvosi ügyeletet is.

A mentők rövid időn belül a helyszínre érkez-
tek és átvették a férfi egészségügyi ellátását. Mint 
utóbb kiderült, a mozgássérült férfi súlyos cukor-
betegségben szenved és cukorkómába esett. A 
mentőknek hosszas vizsgálat és ellátás után sike-
rült stabilizálni az idős férfi állapotát, majd kór-
házba szállították. Később kiderült az is, hogy-
ha a polgárőr és a bejelentő hölgy nem cselek-
szik ilyen gyorsan és szakszerűen, akkor nem biz-
tos, hogy a mentőszolgálat kiérkező szakemberei 
meg tudták volna menteni a rosszul lett férfi életét. 
Kerékgyártó Miklós, a kerekesszékes férfi a történ-
tek után néhány nappal személyesen is köszöne-
tet mondott megmentőinek, Horváth Ferenc pol-
gárőrnek és Teschné Bobár Mónikának. Elmondta, 
hogy sajnos az utóbbi időben többször is előfordult 
hasonló rosszullét.. Akkor szerencsére éppen ott-
hon volt a lánya, ő hívta az orvosi segítséget.

– Nem tudok elég hálás lenni a megmentőimnek, ha 
ők nincsenek a közelben, valószínűleg már nem élnék – 
mondta Miklós, akinek mindkét lábát korábban ampu-
tálni kellett a betegsége miatt.

Az életmentő jánoshalmi polgárőr gyors helyzetfelis-
merését és intézkedését a napokban elismeréssel díjaz-
ta dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövet-
ség (OPSZ) elnöke. Horváth Ferenc az Országos Ren-
dőr-főkapitányság Teve utcai épületében vehette át az 
elismerést.

forrás: baon.hu

https://www.baon.hu/cimke/orszagos-polgaror-szovetseg-opsz/
https://www.baon.hu/cimke/orszagos-polgaror-szovetseg-opsz/


22. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2020. januárEgészégügy, életmód
EFOP-2.2.19-17-2017-00077

A Jánoshalmi Kistérségi 
Egészségügyi Központ 

fizioterápiás szolgáltatása 
új, kombinált kezelésre 

alkalmas eszközökkel bővült
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú 
Kft. az EFOP - 2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben gyógyu-
lunk!” című pályázat keretében 3 darab, kombinált fizikoterápiás keze-
lésre alkalmas készüléket vásárolt 3.695.700 forint értékben, 100%-os 
európai uniós támogatással. 
A kezelések személyre szabhatóak, tudjuk állítani a kezelés erősségét 
(intenzitást), frekvenciát, kezelési időt és változtatható a kezelések gya-
korisága is, ezeket mind a páciens állapota határozza meg. Továbbá az 
eszközök tartalmazzák a gyakoribb kórképeket, amihez egy külön terápi-
ás program van rendelve, ezáltal a kezelés még egyszerűbbé és beteg-
ség specifikussá válik.

A kombinált kezelőeszközök elektroterápiás és 
ultrahang kezelésre alkalmasak.

Elektroterápiás kezelés:
Az elektroterápia során a hálózati áram a kelezéshez szükséges terápi-
ás árammá alakul át, ezt juttatjuk a bőrön keresztül elektródák segítsé-
gével az emberi szervezetbe és különféle élettani változásokon keresz-
tül létrejön a várt terápiás hatás. 
A terápiás áramnak nagyon sok fajtája van. Közülük az orvos mindig az 
adott problémának megfelelő kezelést írja ki.
Általános hatások:

 ● fájdalomcsillapítás
 ●értágítás
 ●gyulladáscsökkentés
 ●izomstimuláció

Kezelésfajták:
1. Stabil galván:
Az egyik legrégibb elektroterápiás kezelés, a kezelés vérbőséget okoz 
ezért a helyén a bőr kipirosodik.
Alkalmazása: feszes, görcsös izmok, gyulladásos ízületi betegségek 
esetén, csökkenti az általános fáradtságérzetet, jó közérzetet biztosít

2. Diadinamikus áram:
A galvánáram kombinálása, a különböző áramformák váltakoznak a 
kezelés során.
Alkalmazása: idegfájdalmak, gerinc fájdalma, izomhúzódás, lumbá-
gó, csomós visszértágulatok, migrén, izomgörcsök és izomgyengesé-
gek esetén

3. TENS:
Ilyenkor a perifériás idegekre hatunk, próbáljuk a fájdalom továbbterje-
dését gátolni, és az emberi test saját, fájdalmat elnyomó mechanizmu-
sait aktiváljuk.
Alkalmazása: izomsorvadások megelőzésére, krónikus hátfájás, reuma-
tikus ízületi gyulladás esetén, övsömör esetén, 

4. Interferencia:
A kezelés során két áramkört keresztezünk egymással. A kereszteződés 
helyén pedig egy mélyebb hatás jön létre, ami révén kiváló keringésfo-
kozó és fájdalomcsillapító a kezelés. A terápia kellemes érzetet biztosít, 
hatása szinte azonnal érezhető
A kezelést vákuum elektródákkal is végezhetjük, ilyenkor mélyebbre 
tudunk hatni.
Alkalmazása: vizenyők, ízületi duzzanat esetén, izomlazító 
5. Iontoforézis:

A kezelés során 
gyógyszereket, 
szükséges ásvá-
nyokat juttatunk 
a bőrön keresztül a 
szervezetbe, amik-
nek fájdalomcsillapí-
tó, gyulladáscsökken-
tő hatásuk van. A kezelt 
testrészen bizsergő áram-
érzés és átmeneti bőrpír ala-
kul ki. Hatására a kezelt testré-
szen javul a vérkeringés, csökken 
az izomfeszülés, enyhül a fájdalom és 
a gyulladás.

6. Szelektív ingeráram:
A beidegzésüket vesztett izmokat tudjuk vele ingerelni, olyan esetekben 
amikor  valamilyen okból (baleset, porckorongsérv, stb.) az izomhoz futó 
ideg megsérül és a beteg nem, vagy csak nagyon gyengén képes az 
izmot megfeszíteni, amely így gyorsan sorvadásnak indul. 
Alkalmazása: perifériás bénulások esetén, izomsorvadás megelőzésére, 
gyenge izmok erősítésére

Ultrahang kezelés:
Az ultrahang a kezelt területen a szövetekben rezgést idéz elő, így mik-
roszkópikus szöveti masszázst okoz. Ennek hatására a szövetek felme-
legednek, gyorsul a vérkeringés, mely egyenes út a gyógyulási folyama-
tok fokozódásához is
Az ultrahangos kezelések jelentős része kontakt kezelés, amikor a kez-
előfejet a bőrön, mozgatjuk. Ha az érintkezés fájdalommal jár, vagy 
egyenetlen, kis méretű területet kell kezelnünk, subaquális, azaz vízbe 
merítéses kezelést alkalmazunk. Ilyenkor az ultrahang fejet és a keze-
lendő területet/ testrészt vízbe helyezzük, és nem közvetlenül érintkez-
ve, hanem felette körzünk.
Alkalmazása: főleg a kopásos ízületi betegségek esetén, letapadások, 
feszes izmok és izomcsomók esetén, ínhüvelygyulladás, hegek esetén
Ultrahanggal a lágyrészeket kezeljük, óvatosan kell eljárni felületes 
csont és idegképletek esetén.
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EFOP-2.2.19-17-2017-00077

A Jánoshalmi 
Kistérségi 
Egészségügyi 
Központ 
fizioterápiás 
szolgáltatása 
új, rövidhullám kezelésre 
alkalmas eszközzel bővült

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Közpo
nt Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP - 2.2.19-17-2017-00077 azonosí-
tószámú „Helyben gyógyulunk!” című pályázat keretében 1 darab rövid-
hullámú kezelésre alkalmas  készüléket vásárolt 2.472.690 forint érték-
ben, 100%-os európai uniós támogatással.

Rövidhullám kezelés
Az eszközön található két kar, melyek elektródaként funkcionálnak. A 
karokat úgy állítjuk be, hogy közéjük kerüljön a kezelendő testrész.  
Az elektródák (karok) között létrejövő elektromos erőtér a kezelt test-
rész mélyebben fekvő szöveteiben felmelegedést indukál, amely révén 
a készülék kifejti a terápiás hatását. A kezelt testtájon a felmelegedés 
által javul a keringés és az immunvédekezés, lazulnak a szövetek.
Alkalmazása: 

 ● ízületi kopás, elsősorban csípő és térd esetén,
 ● merev feszes izmok esetén,
 ● idegfájdalmak esetén,
 ● kevésbé súlyos keringési zavarok esetén, 
 ● tekintettel arra, hogy a kezeléssel a zárt 
 ● testüregek is elérhetőek, használhatjuk 
 ● kismedence, orr melléküregek és arcüreggyulladás esetén is.

EFOP-2.2.19-17-2017-00077

A Jánoshalmi 
Kistérségi 
Egészségügyi 
Központ 
bőrgyógyászati 
szakrendelése 
új eszközzel bővült

A Jánoshalmi Kistérségi egészségügyi Központ Nonprofit Közhasz-
nú Kft. az EFOP - 2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben 
gyógyulunk!” című pályázat keretében videodermatoszkópot vásárolt 
3.790.370 forint értékben. 
Mi a videodermatoszkóp?
Polarizált fénnyel működő, nemcsak a bőr felszínét, hanem a mélyebb 
rétegeit is vizsgáló digitális képalkotó rendszer.
A rendszert egy számítógéphez csatlakoztatható ultrakönnyű (220 
gramm) kézi-kamera és a számítógépre telepített speciális program 
alkotja. A kézi kamerával az orvos a bőrelváltozásokról full HD minő-
ségű képet tud készíteni. A kép és ezáltal a bőrelváltozás elemzését a 
számítógép programja segíti. A kép nagyítható, így a szabad szemmel 
nem látható részletek is megjeleníthetőek. Ez mellett a program a mes-
terséges intelligenciájával maga is „értékeli” az elváltozást, lehetséges 
diagnosztikai javaslatokat tesz a kezelőnek. A képek tárolhatóak a szá-
mítógépen, így jól összehasonlíthatóak az időben egymást követő vizi-
tek során készült képek, azaz a gyanús anyajegy esetleges változása, 
növekedése.
A videodermatoszkóp elsősorban az anyajegyszűrés során nyújt nagy 
segítséget a bőrgyógyásznak.
Kinek ajánlott az anyajegyszűrés?
akik rendszeresen napoznak, szoláriumoznak
akiknek sok anyajegyük van
akiknek családjában bőrdaganat előfordult
akiknek a szervezet védekezőrendszerét gyengítő betegsége van
Mi utalhat az anyajegy rosszindulatú elfajulására?
Ha változást fedezünk fel rajta: legjellemzőbb, ha nő, alakja változik, 
színe megváltozik, viszket, vérzik, ilyenkor javasolt azonnal orvoshoz 
fordulni. A szokatlan megjelenésű, új anyajeggyel is haladéktalanul for-
duljunk orvoshoz! 

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070
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Karácsony előtt a szeretet 
szolgálatában

2019. adventje különösen tartalmas programokkal telt máltai cso-
portunk életében. Úgy érezzük, hogy valami megmozdult a jánoshalmi 
emberekben, ennyi anyagi felajánlást, adományt, kétkezi munkát eddig 
még nem tapasztaltunk. Bízunk benne, hogy sok családnak sikerült meg-
szépíteni az ünnepet. Tagjaink, önkéntes segítőink, nagylelkű adomá-
nyozóink adventi jócselekedetekből szép nagy csomagot rakhattak a 
karácsonyfa alá, a betlehemi jászolhoz.

Adventi vásár

Advent első vasárnapján az egyházközség által szervezett „Jótékonysá-
gi vásár” programjába máltai csoportunk is bekapcsolódott.  Délelőtt a 9 és 10 
órai mise után gyönyörű napsütésben gőzölgő tea, forralt bor, rotyogó paprikás 
krumpli, Bányai Gábor képviselő úr által felajánlott szarvas pörkölt, sütemény és 
a katolikus óvoda és iskola közössége által készített karácsonyi díszek várták a 
miséről kijövőket a templom előtt.

A vásárra csoportunk tag-
jai közösen sütötték és cso-
magolták a süteményt, ami 
nagyon jó hangulatban telt.

Az esemény az eddigiek-
hez mérten rendkívül ered-
ményes volt, ami a jó idő-
nek és a nagyszámú részt-
vevőknek köszönhető. A tel-
jes bevételt, a 349.000 Ft-ot 
Plébános úr átadta csopor-
tunknak a karácsonyi szere-
tetcsomagok és a szerete-
tebéd elkészítésére. Hálás 
szívvel köszönjük az érdek-
lődést és az adományokat!

Látás ajándékba

Az októberben tartott jótékonysági bálunk bevételéből vásárolt szemüvegeket 
ünnepélyes keretek között  adtuk át december 19-én délután az Irodaház zöld 
termében. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a védőnők és az osztályfőnö-
kök javaslata alapján választottuk ki azt a nyolc tanulót, akiknek szüksége van 
a szemüveg használatára, de anyagi okok miatt szüleik nem tudták beszerezni.

A szükséges szülői nyilatkozatok beszerzése után az iskolákkal egyeztetve 
időpontot kértünk a jánoshalmi optikában. Mi vittük el a gyerekeket szemorvos-
hoz, a vizsgálat eredménye alapján készíttettük el a megfelelő dioptriájú szem-
üveget, a keretet mindenki maga választhatta. Az elkészült szemüvegek 382.000 
Ft- kerültek.

Az ajándék átadáson jelen volt Mons. Menyhárt Sándor plébános úr,Balázsics 
Zoltán igazgató úr, Dr. Ádámné Brecska Mária iskola védőnő, a Családsegí-
tő munkatársa, a katolikus iskola gyermekvédelmi felelőse. Az estét Mészáros 
Gábor és a katolikus iskola kis zenészeinek  műsora tette még emlékezeteseb-
bé, megörvendeztetve  az adományozottakat és szüleiket, valamint  a jelenlévő 
máltai tagokat a karácsonyt váró zenés énekükkel. Plébános úr a látás fontossá-
gáról, a szemüveg használatáról beszélt és lelki útravalót adott a közelgő ünnep-
hez. Az esemény szerény vendéglátással, beszélgetéssel, a gyerekek hálás, fel-
szabadult örömével zárult. Az egyik kisgyerek haza induláskor odajött, átölelt és 
azt mondta, nagyon örülök, hogy mindent sokkal jobban látok. 

Tartós élelmiszer 
csomagok családoknak

Csoportunknak több 
évtizedes hagyománya 
a rászoruló családok 
karácsonyi tartós élel-
miszer csomaggal való 
megajándékozása. A 
csomag nagysága min-
dig az adományok mér-
tékétől függ.  A rászoru-
ló családok kiválasztá-
sánál kértük az óvodák, 
iskolák, családsegítő 
és a cigány kisebbségi 
önkormányzat javasla-
tát, ez alapján állítottuk 
össze az adományozot-
tak listáját. A csomag 
tartalmazta a Nemzeti 
Agrár Kamarától kapott 
lisztet, a vásárolt és  a Sparban gyűjtött élelmiszert. Az idén az eddigieknél jóval 
tartalmasabb csomagot sikerült összeállítani, 200 családnak több mint  2000 kg 
tartós élelmiszert adtunk át dec. 18-19-én a Molnár János utcai telephelyünkön.

Máltais események 
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Mozgáskorlátozott feljáró

A Családsegítő munkatársai azzal a kéréssel fordultak csoportunkhoz, hogy az 
egyik gondozottjuknak, aki tolókocsis, nagy szüksége lenne olyan feljáróra, ami-
nek segítségével időnként el tudná hagyni a lakásukat. Egy nagylelkű vállalko-
zó építő anyag felajánlásának és Szilágyi József önkéntes munkájának köszön-
hetően december közepén a család nagy örömére birtokba vehette a feljárót.

Tűzifa karácsonyi ajándékba

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi Régiója a „Jónak lenni jó” akció 
keretében egy rászoruló család részére 30 mázsa tűzi fát ajándékozott kará-
csonyra, amit dec. 23-án adtunk át. Igazi karácsonyi meglepetés volt!

Szeretet ebéd karácsonyra

Csoportunk életében a legnagyobb feladat az ünnepek előtti ebédfőzés és az 
ebédek eljuttatása. A főzéshez már harmadik alkalommal a Városgazda Kft bizto-
sított helyet az Irodaházban. Karácsonyra is az előző alkalommal jól bevált menüt 
készítettük el: húsleves, csirkepörkölt tésztával. Az ebédek mellé az adományo-
zók által készített süteményeket csomagoltuk, kaláccsal, Stefi pékség által fel-
ajánlott kenyérrel egészítettük ki. A főzés hajnali 5 órakor kezdődött az előző nap 

előkészített nyersanyagokból. 11 órára vártuk azokat a jó szándékú segítőinket, 
akik vállalták az ebédek eljuttatását. Csoportunkban nagyon jó munkamegosztás 
alakult ki az évek során, hiszen késő délutánra nyúlik, mire a visszahozott ebéd-
hordókat is elmosogatjuk. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre többen kapcsolód-
tak be az ebéd elkészítésébe és eljuttatásába. Ilyen sok süteményt még nem 
kaptunk, mint most, különösen örültünk, hogy a magánszemélyek mellett mun-
kahelyi kollektívák, mint a Járási Hivatal és a Pelikán dolgozói közösen hozták el 
finomságaikat. Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik az ünnep előt-
ti teendőik mellett saját idejüket feláldozva, bármilyen módon hozzájárultak 176 
személy karácsonyi ebédjéhez.

Szeretet dobozok gyűjtése

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat több éves hagyománya, hogy Mikulásra 
megajándékozza a határon túli sokat nélkülöző gyerekeket. Ebben az akcióban 
főként a gyerekeket mozgósítja. Csoportunk is évek óta bekapcsolódik a szeretet 
dobozok gyűjtésébe. Az idén városunk minkét óvodájából és iskolájából érkez-
tek felajánlások, sőt volt egy család, aki 12 csomagot adott át. Dicséretes, hogy 
a dobozokat szépen becsomagolva vehettük át, feltüntetve, hogy  a tartalma fiú-
nak vagy kislánynak, milyen korúnak való. Örömmel juttattuk el Kecskemétre a 
110 édességgel, játékkal, írószerrel megtöltött , igényesen becsomagolt  dobozt, 
amit  Kárpátaljára és Böjte Csaba gyerekotthonaiba jutattak el.

Máltais események 
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A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Stílus  Üzlet

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

JANUÁRI AKCIÓJA
PVC terítő (5 db-os): 280.-
Férfi kötött sapka:  200.-

Arcopal étkészlet (18 részes): 4500.-
Bonux mosópor (1.5 kg): 699.-

Faddi Szabolcs közterület-felügyelő: 
telefonszáma 06-30/565-37-58 

Dr. Csényi Attila üg y vezető

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

mát eny hí te ni igye kez tek.

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

Szántó Máténé  
sz: Kárász Mária Magdolna élt: 82  évet
Csincsák István Ferencné  
sz: Horváth Margit élt: 70 évet

Verseczki Józsefné  
sz: Kiss Ilona élt: 75 évet
Sarok Mihály élt: 95 évet
Pankovics Katalin élt: 68 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2019. december hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 
Bajai utcai tápboltjában és  

 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 
Elérhetőségek : 
Telefon: +36 77 402 - 213  Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.
Tel.:06-20/496-5062

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, szomszé-
doknak, ismerősöknek, akik 

Szántó Máténé
Kárász Mária Magdolna 
temetésén megjelentek, elhozták a 
szeretet virágait, mély fájdalmunkat 
enyhítették. 

Gyászoló Család

Emlékezés

Támba Istvánra

Olyan szomorú nélküled lenni.
Téged mindenütt hiába keresni,
Téged várni, ki már nem jön többé.
Szeretni fogunk mindörökké!

Édesanyádék

Hirdetések
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Műszaki 
kereskedés
 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)

 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

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

E mail: dagi.jozsef@gmail.com

2020. január hónapban  
nem lesz kirakodó vásár 

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

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

               kedd, csütörtök 1330-1630.

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

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges. 
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
 JCB kotró-rakodóval vállalunk: 

árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan.  Irodák és közösségi terem rendezvényekre. 
Érdeklődni a helyszínen vagy a 06-30-655-41-77-es telefonon lehet

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ LEHETŐSÉG JÁNOSHALMÁN 
ÖNKÉNTES MUNKA VÉGZÉSÉRE!

Tegyük szebbé közösen a várost!
Érdeklődni az ügyfélszolgálaton telefonon vagy személyesen!

M E G H Í V Ó

T isztelt  Borászok!
A kulturált borfogyasztás és minőségi szőlőtermesztés népszerűsítése 
céljából a jánoshalmi Gazdakör Egyesület és a Felső Bácskai Hegyköz-
ség 2020. évben is megrendezi a jubileumi

XXX. Felső Bácskai borok nemes versenyét,
Dági József emlékére

amelyre tisztelettel hívunk és várunk Benneteket.
Borminták begyűjtése: 2020. február 21. (9 órától – 18 óráig)
A borverseny időpontja: 2020. február 22. (délelőtt 9 órától)

A minták begyűjtése és a borverseny helyszíne: a Gazdakör székháza 
6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám. 
(Érdeklődni +36/70-45-35-077 mobilszámon )
Nevezési díj: 1.500,- Ft/minta – fajtánként 3 db 0,75 l-es üveggel.
Kérjük feltüntetni a termelő nevét, lakhelyét, a bor fajtáját és évjáratát.
Eredményhirdetés ideje és helye: 2020. február 29-én 15 óra Imre 
Zoltán Művelődési Központ Jánoshalma, Kossuth u. 3. sz.. 
A díjakat a Jánoshalmi Gazdakör, a Felső Bácskai Hegyközség, János-
halma Város Önkormányzata, Duna Borrégió, Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, Gál Sándor, Bányai Gábor és MAGOSZ Bács-Kiskun Megyei 
Szervezete ajánlja fel.
A XXX. Felső Bácskai Borversenyen díjazásban részesülnek a nem ke-
reskedelmi mennyiséget előállító borászok legjobbjai.
A borversenyen és az eredményhirdetésen, feltétlen számítunk a 
megjelenésetekre.
Sikerekben, eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!
Jánoshalma, 2019. december 30.

Farkas László elnök sk.

Hirdetések

Házasulandók figyelem!
 Akik ebben az évben sze-

retnének római katolikus 
templomi esküvőt kötni, és 
még nem jelentkeztek be, 
kérjük, január végéig jelent-
kezzenek be a plébánia iro-
dájában! 

Sándor atya plébános
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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 tájékoztat-
juk Olvasóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és
                                                      Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától másnap 07 óráig tart. 
     Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet megelőző nap 
     17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

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

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

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

Kiadja: Zsikor Bt.   
Ügyvezető Blázsik Sándor  

Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.
Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.

Szer kesz tő ség cí me:   
6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.

 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

6500 Baja, Kálvária u. 84.
Felelős vezető: 
  Gálai Levente
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Min dent egy he lyen?  

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

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

Milka táblás csokoládé 90 -100 g-os 265.– Ft/db 2650 - 2940 Ft/kg
Wiener Extra kávé 250 g  349.– Ft/db 1396 Ft/kg
Eduscho Dupla kávé 250 g  349.– Ft/db 1396 Ft/kg

Déli gyümölcs vásár!
Az akció 2020. január 1-től 2020. január 14-ig,  

valamint a készlet erejéig érvényes!

Anya köny vi hí rek
született:

házasságot kötött:

2019. december hónapban

Bogdán Anita  és  Szegedi Tamás, Molnár Hajnalka és Babanyecz László, 
valamint Deák Anikó és Kis Tamás Géza

Suba Zselyke (Anyja neve: Kővári Szabina), Rapcsák Domonkos Richárd 
(an: Fenyvesi Judit), Sági Vendel Benett (an: Sági Kitti), Györgye Halisa 
Hanna (an: Gilányi Vivien Boglárka), Benkő Léna Liliána (an: Volentér Ale-
xandra Noémi), Nagy - Lukács Darinka Anna (an: Lukács Judit),

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Rendőrségi hírek
NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

NE HAGYJA MAGÁT MEGLOPNI!
Az utóbbi időben számtalan esetben estek áldozatául csalóknak 

helyi lakosok, akik Jánoshalma Városi Önkormányzat nevében pró-
bálnak pénzt kicsalni. Többek között azzal, hogy az Idősek Karácsony 
rendezvényen takarókat, ágyneműket sorsoltak ki és ennek kiszállítá-
sát végzik. Az idős emberektől pénzt kérnek például a szállítási díjért.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy semmi ilyen, vagy ehhez hason-
ló ürüggyel őket megkeresőknek ne dőljenek be! Jánoshalma Városi 
Önkormányzat nem rendezett semmiféle nyeremény sorsolást sem, így 
jogtalanul és illetéktelenül kérnek pénzt azok, akik ilyen, vagy hasonló 
ürüggyel próbálkoznak 

 — Felhívjuk minden lakos figyelmét, hogy 
 — – ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
 — – mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
 — – ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
 — – inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
 — – Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
 — A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hiva-
tal alkalmazottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig kér-
jék el tőlük!
 — A szolgáltatók és a Polgármesteri Hivatal munkatársai pénzt nem 
szednek, és nem visznek pénzt a lakosoknak.
 — Amennyiben gyanús személyeket látnak, hívják a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányságot!
 — 06-77/423-255; 107; 112
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