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Hamvazószerdával megkezdődött a húsvéti 
előkészületi idő, a nagyböjt. Böjtölésünk során 
legyünk alázatosak, ne várjunk elismerő sza-
vakat, pillantásokat, így húsvétkor mi is újjá-
születhetünk Jézus feltámadásának titkában – 
figyelmeztet közleményében a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia.

Ferenc pápa is erre buzdít 2020-as nagy-
böjti üzenetében. Mint fogalmaz, Jézus halá-
la és feltámadása nem egy múltbeli történés: a 
Szentlélek erejében a húsvéti esemény mindig 
aktuális, és lehetővé teszi, hogy Krisztus tes-
tét szemléljük és megérintsük a sok szenve-
dő emberben.

Mons. Menyhárt Sándor plébános hamva-
zó szerdai szentbeszédében az olimpia vének 
jegyében meghirdette az Öröm olimpiáját. Min-
denkit részvételre hívott és azt kérte, hogy min-

den napnak keressük meg az örömét és ne a 
bosszúságát, kellemetlenségét. Ebben az is 
bele tartozik, hogy bocsánatot kérek és adok 
embereknek. 

Kérjük csatlakozzanak ehhez a más feleke-
zetű és ateista olvasóink is. 

Tisztelt hölgyeim, lányok,  
kisasszonyok, asszonyok, kedves 
édesanyák és drága nagymamák!

Nőnap alkalmából szeretettel 
köszöntöm Önöket,

Aranyosi Ervin gyönyörű verssoraival 
kívánok igaz szeretetet 

az esztendő minden napjára!
Czeller Zoltán polgármester

Ő drága nő, ki angyalnak születtél, 
gyenge és törékeny, tiszta lelkű lettél, 
halld meg szavam, most hozzád száll a ver-
sem, 
azt aki vagy, ma meg kell ünnepelnem!

Ha rád nézünk, szépséged elvarázsol. 
Kacérkodsz vélünk, a szép szívünkkel játszol, 
tiéd e kincs, általunk vágyott holmi, 
ezért akarjuk egyként birtokolni!

Gondoskodó vagy, aggódó, néha féltő, 
szenvedélyes, s a szív szavát megértő, 
szereteted olyan mély, mint a tenger, 
általad válhat csak boldoggá az ember!

Ha szeretünk, mint virág, kivirágzol, 
s lekókadsz ha szavunk a lelkedbe gázol. 
Gondoskodást, megértést vár a lelked, 
s ha megkapod, tudod, megérdemelted!

És tündökölsz, amikor szeret párod, 
a bókokat, csodálatunkat várod, 
titokzatos vagy, néha kiismerhetetlen, 
s ragaszkodó: – Vajon mit látsz te bennem?

Ó drága nő, te teremtés csodája, 
csak benned él a szépség minden bája, 
s cserébe tőlünk szívünket kapod, 
kívánok néked boldog Nőnapot!

(versrészlet) Megkezdődött a negyvennapos nagyböjt

„Tervezzük együtt 
Jánoshalma jövőjét”

Elfogadták a 2020. 
évi költségvetést

Program ajánlóXXX. Felső Bácskai 
Borverseny

További ajánlatainkat a 10-11. oldalon találjákA verseny eredményei a 12. oldalon található

A lakossági fórumon elhangzottakról a 2-4. 
oldalon olvashatnak A tudósításunk az 5. oldalon olvasható
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Az őszi alakuló ülését követően Fejlesztési Tanácsot hozott létre a 
jánoshalmi Képviselő-testület, amelynek az lesz a feladata, hogy elké-
szítse a város térségi hosszú távú fejlesztési stratégiáját. 

A Tanács az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár színházter-
mében február 20-án  tartott nyilvános ülésén, Bányai Gábor országgyű-
lési képviselő a Jánoshalma életére is meghatározó jelentőségű fejlesz-
tési elképzelésekről adott tájékoztatást. 

Hangsúlyozta, hogy a térséget és a jövőnket meghatározó fejleszté-
sek közül egyik legnagyobb jelentőségű Budapest-Kelebia-Belgrád gyor-
svasút-vonal építése 

Az új vasút 160 km/h 
sebességet elérő vonatok 
közlekedését teszi lehe-
tővé. Ezáltal Budapest 
85 percre lesz Jánoshal-
mától. A felújításra kerü-
lő  új vasút elsősorban 
a teherszállításra épül, 
mert az építési költsé-
gei  így térülnek meg leg-
hamarabb. A befektetők 
Ázsia-Európa fő keres-
kedelmi vasútvonalaként 
kezelik.  A vasút vonal 
mellett logisztikai és ipa-
ri központ épül Kiskun-
halason.

Mit hoz a térségnek? – tette fel a kérdést a parlamenti képvise-
lő. Bányai Gábor szerint a logisztikai terminál megvalósulása kapcsán 
befektetők fognak érkezni. Hatására munkahelyek jönnek létre.  A logisz-
tikai és ipari szakemberek iránti kereslet növekedése várható, amely a 
halasi és jánoshalmi szakemberképzés erősödését vetíti előre. Nőni fog 
a térség szerepe az ország vérkeringésében, s vonzóbb lesz az itt élők 
számára is!

 Az országgyűlési kép-
viselő szerint a másik fon-
tos és sok találgatásra 
okot adó kérdés az M-9-
es autópálya megvalósí-
tása.. 

Bányai Gábor hang-
súlyozta, hogy a politikai 
döntés előtt állunk, hisz 
a magyar gazdaságnak 
is szüksége van az M-9-
re! A balkáni és erdélyi, 
romániai tranzitba bele-
fullad az M-5 és az M-0. 
Nincs déli gyorsforgal-
mi összeköttetés Hunnia 

és Pannónia, a Duná-
tól Keletre és Nyugat 
között!

Az országgyűlési kép-
viselő kiemelte, hogy 
nyomvonal viták van-
nak.  A baranyai, dél-so-
mogyi érdekek a Mohá-
csi-híd megépítését és 
Szegedig történő meg-
hosszabbítást akarják. 
A Bács-Kiskun, Tolna, Somogy megyei érdekek a Röszke, Kisszállás, 
Jánoshalma, Szekszárd, Kaposvár irányt támogatják. Még nem dőlt el 
véglegesen, hogy melyik nyomvonal valósul majd meg. Sok érv szól a 
Jánoshalmához közelebb eső vonal vezetés mellett, de gazdaságilag 
nagyobb hangsúlyt kaphat a mohácsi nyomvonal, mely az elképzelések 
szerint két helyen lépi át az országunk határát. 

A térség országgyűlési 
képviselője a feldolgozóipa-
ri fejlesztések közül részlete-
sen szólt a Jánoshalmi Agrá-
rlogisztikai Központ (JAL) 
jelentőségéről. A megvaló-
suló beruházás az első üte-
mében 1050 tonna egyide-
jű kapacitású, de 5000 ton-
na éves forgalmú gyümölcs, 
zöldség tároló és feldolgo-
zó központ lesz. Második 
ütemében 20-30.000 tonna/
év kapacitás elérése a cél. 
Bányai Gábor szerint ezzel 
a  térség mezőgazdaság és 
kertészeti ágazata újra fejlődésnek indul, visszatér a múltbeli, egykor már 
létezett gazdasági erő és központi szerep!

Az országgyűlési képviselő a turisztikai fejlesztésekről is tájékoztatott. 
A környék kisebb idegenforgalmi fejlesztései mellett a legjelentősebb a 

kiskunhalasi Csipke Gyógyfürdő megépítése lesz, mely a jövőben több-
száz munkahelyet teremt képzett, nyelveket is beszélő embernek.

Az elképzelések szerint 400-500 ezer vendéget és vendégéjszakát fog 
eredményezni. Keresni fogják a szálláshelyek és programok gazdáit a 
térségben, Jánoshalmán is!

Ezt követően Czeller Zoltán polgármester vetített képes előadásában 
vázolta milyen projektek tervezésével és megvalósításával foglakozik az 
önkormányzat. Kiemelte: véget ért egy európai uniós fejlesztési ciklus, 
kezdődik egy újabb, amelynek a tervezése egy éve folyamatban van. A 
város fejlődésének kiemelkedő pillérei a gazdaság, az ipar, a mezőgaz-
dasági vállalkozások, az intézmények és az önkormányzati fejlesztések. 
A tervezési folyamat hamarosan lezárul, a fejlesztési tanács összegzi a 

„Tervezzük együtt Jánoshalma jövőjét”
Tájékoztatás a Jánoshalmát érintő térségi és helyi fejlesztésekről 
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javaslatokat, amelyről márciusi ülésén dönt a képviselő-testület. Az eddig 
összegyűjtött fejlesztési elképzelések között említette a gyümölcs-, zöld-
ség feldolgozó építését a készülő ipari parkban, amely a helyi termények 
értékesítését segíti majd elő, együttműködve a Gazdakörrel, meghatá-
rozva az ágazat további fejlesztési lehetőségeit. Szólt a helyi Szatyorkö-
zösség szervezéséről, amely a helyben megtermelt termények helyi érté-
kesítéséről szól majd.

Az ipari parkba betelepülő vállalkozásokat is segítik majd. Kiemelt 
programelemként említette az országos Vállalkozói mentorprogramhoz 
való csatlakozást, segítve az álláskeresők visszatérését a munka világá-
ba. A városi fejlesztések között szólt a tervezett önkormányzati fecske- 
lakások építéséről is, amely a fiatalok helyben maradását segítené. Szó 
esett a városi csapadékvíz-elvezető rendszer megépítéséről, a Béke téri 
park újjáépítéséről, a piactér felújításáról, a városi úthálózat fejlesztésé-
ről, a régi, föld alatti, elavult ivóvízhálózat felújításáról, a helyi közvilá-
gítás átfogó korszerűsítéséről, a tanuszoda újraindításáról, a bölcsődei 
férőhelyek bővítéséről, valamint, hogy elindítják a technikumi képzést a 
volt gimnázium épületében.

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. feb-
ruár 20-án „Tervezzük együtt Jánoshalma jövő-
jét” címmel lakossági fórumot hívott össze. A 
fórum szervezését Czeller Zoltán polgármes-
ter Gidai János alpolgármesterre, a Fejlesztési 
Tanács elnökére bízta. A rendezvényen Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő a térséget érin-
tő fejlesztésekről beszélt, érintve az M9-es út, 
és a vasútfejlesztés témakörét. Czeller Zol-
tán polgármester ismertette a már folyamatban 
lévő önkormányzati fejlesztéseket, és beszá-
molt, az egy éve tartó ötletgyűjtési folyamat 
során eddig összegyűjtött fejlesztési elképze-
lésekről. A helyzetértékelést követően a lakos-
sági hozzászólások következtek. A moderátor 
dr. Renner Tamás, a Fejlesztési Tanács tag-
ja volt, aki elmondta, hogy azoknak a felveté-
seknek, amelyeknek a megválaszolására a 
fórum keretében nem került sor, itt a János-
halmi Hunyadi Népe újságban fog megtörtén-
ni. Az alábbiakban Olvasóink a feltett lakossági 

kérdéseket, hozzászólásokat, vmint. a Fejlesz-
tési Tanács válaszait olvashatják. 

Ferenczi László
Dózsa György u. 

felújítását javasolja. 
A meglévő fákat nem 
találja a környezetbe 
illőnek, szerinte szük-
séges lenne azok kiter-
melése és helyette új, 
egységes növényzet 
ültetése

Fecskeházak kiala-
kítása: megvásárlásra 
ajánlja a régi mozi és a 
Dózsa Gy. u. sarkán található 6 lakásos, 4.300 
m2 területű, saját tulajdonú ingatlanát

Csatornázás a külterületen (sáncok): a mező-
gazdasági földterületek öntözése miatt fontos 
lenne foglalkozni a kérdéssel

Javaslatait beépítjük a középtávú fejlesz-
tési tervbe, illetve a hamarosan induló fásítá-
si programba. A fecskeházak építése napiren-
den van, a tervek előkészítése során választjuk 
ki a lehetséges helyszínt.  A földterületek öntö-
zésére vonatkozó kérdés helyben megválaszo-
lásra került. 

Dr. Kishonti Attila
A beteghordó szol-

gáltatás visszaállítá-
sát tartja szükséges-
nek Jánoshalmán és a 
vonzáskörzetben. Erre 
vonatkozóan 2 hónap-
ja beadták az Önkor-
mányzathoz a kérel-
met, amelyre még nem 
kaptak választ.

Tanuszoda működ-
tetésének fontosságát hangsúlyozta

„Tervezzük együtt Jánoshalma jövőjét”
A lakossági fórumon elhangzott kérdések és válaszok
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A beteghordóra vonatkozó javaslatot jónak 

találjuk, a márciusi Testületi Ülés napirendjére 
javasoljuk. A Tanuszoda működtetését a Városi 
Önkormányzat is fontosnak tartja, a tárgyalások 
folyamatosak a cél elérése érdekében.

Balázsics Zoltán
Biztonságosabb 

közlekedés kialakítá-
sát szeretné a belvá-
rosban, elsősorban 
az iskolák környé-
kén. A megnöveke-
dett járműhasználat 
miatt ugyanis foko-
zott veszélynek van-
nak a gyerekek kité-
ve.

Azonnali hatállyal 
megkezdjük kijelölt gyalogátkelőhelyek kiala-
kítási lehetőségének vizsgálatát és megvaló-
sítását.

Bodrogi Miklós
A korábbi vas-

úti menetrendek visz-
szaállítását szeretné 
a Budapest- Cegléd 
vonalon. Elmondása 
szerint a megváltozott 
menetrend miatt indo-
kolatlanul sokat kell 
várni az utasoknak és 
jelentősen megnőtt a 
menetidő is.

Az ide vonatkozó 
kérdések helyben megválaszolásra kerültek.

Karsai Péter
Tanuszoda fontossá-

gát hangsúlyozta
Körforgalom szük-

ségességét emelte 
ki, amely elmondása 
szerint régmúltra visz-
szanyúló probléma, 
ugyanis már évtize-
dekkel ezelőtt is tete-
mes költséggel lehetett 
volna csak megvalósí-
tani, de szerinte mégis 
fontos lenne a bizton-
ságos közlekedés, és egy „nagyvárosiasabb” 
látkép szempontjából is.

Kérdésként veti fel, hogy az ifjúsági prog-
ram milyen célból került bele a város gazdasá-
gi tervébe?

A szóban forgó kereszteződés forgalmának 
optimalizálása megtörtént, okoslámpás forgalo-
mirányítás kerül kialakításra a geometriai lehe-
tőségek miatt. Tervek elkészültek, a kivitelezés 
a Magyar Közút fejlesztési koncepciója szerint 
indulhat meg.

Az idézett Gazdasági Terv még munka-
anyag volt, az ifjúsági programot kivettük belő-
le, hamarosan olvasható lesz a végleges doku-
mentum.

Ferencz Endre
Kerékpárút építése kapcsán egyeztetést sze-

retne kezdeményez-
ni azokkal a vállalko-
zásokkal és lakosok-
kal, akiket a tervezett 
nyomvonal a parkolás 
és közlekedés miatt 
érint.

A kérdés aktuális, 
a Fejlesztési Tanács 
május hónapban lakos-
sági fórumot szervez 
az ügyben.

Nánainé Juhász Katalin
A kerékpárúttal kap-

csolatban Ő is nyom-
vonal változtatást 
javasol, mégpedig a 
Bem u. irányába.

Megemlíti még a 
vasútállomást és kör-
nyékét, miszerint az 
csúnya, rendezetlen 
és a régi, kiálló macs-
kakövek életveszélye-
sek is.

A kerékpárúttal kap-
csolatos kérdésre a kérdező a fórumon választ 
kapott. A vasútállomás ügyében elkezdjük a 
tárgyalásokat a MÁV szakembereivel, hogy a 
jogosan felvetett „rendetlen” környék rendezet-
té válhasson.

Ádám Károly
Elmondása szerint 

az Egészségügyi Köz-
pontban nagyon hosz-
szú várólisták vannak. 

Szeretné továbbá, 
ha Jánoshalmán vagy 
Kiskunhalason is elér-
hető lenne különbö-
ző rákos megbetege-
dések onkológiai keze-
lése.

A felvetés túlmutat 
a fejlesztési tanács hatáskörén, ennek ellené-
re tovább jelezzük a kérést az illetékeseknek.

Hugyi István
Szeretné, ha a 

Kőrösi Csoma Sán-
dor utcát összekötnék 
a Halasi úttal, a kis 
közt felújítanák, mert 
szerinte az most hasz-
nálhatatlan a hatalmas 
kátyúk miatt.

Szeretne továbbá ő 
is körforgalmat.

A felvetéssel már 
évekkel ezelőtt is fog-
lalkoztunk, jogosnak 

találjuk. Tervezésre került már egy Jánoshalmát 
elkerülő út kialakítása is, azonban amennyiben 
az M9 nyomvonala közel fog menni városunk-
hoz, az egy új fejezet lehet ebben a témában is.

Somogyi László 
Az előtte szólóval ellentétben nem szeret-

ne útfelújítást a Kőrösi 
Csoma Sándor utcá-
ban. Ő ugyanis ott 
lakik, és szerinte élhe-
tetlenné válna az utca 
a megnövekedett for-
galom miatt.

Szeretné viszont, ha 
a vasútállomáson és a 
buszmegállónál lévő 
biciklitárolókat beka-
meráznák, ugyanis 

elmondása szerint számtalan kerékpárlopás 
történik ezeken a helyeken.

A felvetés után javasoljuk a városvezetésnek 
a kamerarendszer bővítését.

Nagy István
Fontosnak tartja, 

hogy a lakosok érde-
kében a belváros 
műemléki védelmét 
szüntessék meg.

Elmondása sze-
rint fontos lenne a 
város számára, ha 
egy multi cég bete-
lepülne. Ennek érde-
kében szorgalmaz-
za a tárgyalások 
kezdeményezését egy 
ilyen céggel.

Szükségesnek tartja továbbá a Petőfi utca 
rendbehozatalát.

A műemlék védelemmel kapcsolatos terü-
leti védelem megszüntetésről Testületi döntés 
akkor született, amikor Nagy István már kép-
viselő volt. Általa ismertnek kell lenni, hogy az 
ügy folyamatban van, a törlő határozatra vár az 
Önkormányzat.

A kereskedelmi multik betelepedése piacgaz-
dasági kérdés.

A Petőfi utca javításának kérdése a fejleszté-
si tervekbe illeszthető. Ez a  probléma nagyobb, 
mint elsőre látszik, ugyanis a kamerarendszer-
rel történt csatornavizsgálat után kiderült, hogy 
régi csatorna bekötések meghibásodtak, folya-
matos szivárgás miatt a felette lévő rétegrend 
süllyed, emiatt kátyúsodik. Pályázati forrásra 
várva bizakodók lehetünk, hogy az utca záros 
határidőn belül komplett felújításra kerül.

 dr. Vavró Beáta
Szeretne egy rekor-

tán futópályát a Béke 
téri park területén, 
vagy az Erzsébet 
téren, a mentőállomás 
melletti füves terüle-
ten.

A központi park fel-
újítása az idén meg-
kezdődik, ahol kialakí-
tásra kerül egy futó-
pálya. A jelenlegi salak 
helyett nem rekortán 

tipusú, de korszerű, kényelmes sétára, sporto-
lásra alkalmas burkolat áll majd a park látoga-
tói rendelkezésére. 
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Angol nyelvtanfolyam 
önkormányzati támogatással

Jánoshalma Városi Önkormányzat kezdők számára 30 órás angol, 
beszédcentrikus nyelvtanfolyamot szervezett. A tanfolyam 2020. febru-
ár 19-én, 17:00-órakor indult, az Imre Zoltán Művelődési Központban, 
nyelvi felmérővel. Az Önkormányzat által támogatott haladó szintű nyelv-
tanfolyam már korábban, január hónapban is indult, a nagy érdeklődés-
re való tekintettel került meghirdetésre az alapfokú nyelvtanulási lehető-
ség felnőttek számára. A várakozásnak megfelelően sokan jelentkeztek, 
kezdő szinten újabb két csoport indult. A tanfolyam elvégzésének költsé-
geit az Önkormányzat pályázati forrásból biztosítja, a résztvevők számá-
ra ingyenes.

Állampolgársági eskü

Ezúton tájékoztatom a város lakosságát, hogy az eddig alkalmazott gyakorlat 
szerint került megvitatásra és elfogadásra Jánoshalma Önkormányzatának idei évi 
költségvetése. A tervezési folyamat már januárban elkezdődött az intézményvezetőkkel 
történő egyeztetésekkel. Február első felében szakbizottsági egyeztetések zajlottak, az itt 
megszületett javaslatok kerültek végszavazásra a Képviselő-testület elé. 

A Költségvetési Rendelet tárgyalását február 13-án kezdte meg a testület, ahol az 
általános vitát folytatták le a képviselők. A részletes vitára, és a költségvetési ren-
delet elfogadására február 27-én került sor. 

A város 2020. évi költségvetését 1 fő képviselő igazolt távolléte mellett, 7 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a Képviselő-testület. Kiss György képviselő, 
szociális tanácsnok részt vett a költségvetés általános vitájában, a betegsége miatt 
maradt távol a zárószavazástól, míg Nagy István képviselő a költségvetés elfogadásá-
nak szavazásakor tartózkodott.

Czeller Zoltán polgármester

Elfogadásra került a város 2020. évi költségvetése

Február első napjaiban egy, a szerbiai Bajmokon élő család tag-
jai tettek állampolgársági esküt a Polgármesteri Hivatal Dísztermé-
ben Czeller Zoltán polgármester előtt. Stefkovic Nebojsa, Stefkovic 
Monika, Stefkovic Ana és Stefkovic Alekszander. Így valamennyien 
megszerezték a magyar állampolgárságot is, melyhez ezúton is szív-
ből gratulálunk.  
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Februári szélviharok

A katasztrófavédelemtől kapott információk alapján a februárban 
országosan is jelentős károkat okozó szélviharok elkerülték a térsé-
günket. Szerencsére a Ciara ciklon sem okozott a károkat, a szélvihar 
maradványait a parkgondozóink könnyedén kupacokba gyűjtötték, és 
elszállították. A csapadékra a földjeinken szükség volt, a februári jégeső-
re, és mennydörgésre kevésbé..

A Járási Hivatal elköltözésé-
vel az önkormányzat hivatalá-
nak épülete pályázati forrásból 
felújításra került. A munkála-
tok 2019. augusztus hónapban 
kezdődtek meg, elsősorban a 
fűtési és az energetikai rend-
szer korszerűsítése volt a cél. 
Új, faaprítékos tüzelésre alkal-
mas kazán került beszerelés-
re, a szintén új gázkazán mellé, 
az elavult konvektorok helyére 
radiátorok kerültek. Megtörtént 
a folyosók és az irodák tisz-
tasági meszelése, megújult a 
Díszterem. Az udvar felőli lapos 
tetőre napelemeket szereltek, 
ami az épület elhasznált ára-
mát javarészt megtermeli. Nap-
jainkra az apróbb utómunkála-
tok kivételével a felújítás befe-
jeződött.

Felújításra került a Polgármesteri Hivatal
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Február 26-án, délután tartotta idei első 
közgyűlését a Jánoshalmi Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete. Az ülésre Gundáné Török 
Teréz elnök asszony meghívta Czeller Zol-
tán polgármestert, hogy tájékoztassa a tag-
ságot a városvezetés terveiről, a fejleszté-
sek irányvonalairól. Első napirendként az 
elnök asszony beszámolt a 2019-es egye-
sületi eseményekről, programokról, ismertet-
te az egyesület pénzügyi helyzetét. A tagság 
nevében megköszönte az Önkormányzat 
2019-ben és 2020-ban nyújtott támogatását 
az egyesület által szervezett programokhoz. 
A közgyűlés jó hangulatú beszélgetéssel ért 
véget.

Ülésezett a  Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Tájékoztató avar és kerti 
hulladék égetéséről

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait az 54/2014. 
(XII.5.) BM rendeletet figyelembe véve, Jánoshalma Város Képvise-
lő-testületének a környezet védelméről szóló 15/2009. (V.01.) rendele-
te az alábbiak szerint szabályozza:

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására 
vonatkozó szabályok

11.§ (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposz-
tálással történhet.

(2)Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad 
elégetni, ahol az égetés hősugárzása a személyi biztonságot nem 
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(3)Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg 
hőmérsékleti változásai) miatt 9.00 és 17.00 óra között lehet 
végezni, szélcsendes időben.

(4)A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtó-
ja köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és fel-
szereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg az eloltható. 

(5)Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg 
kell szüntetni. 

(6)Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kom-
munális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, PVC, 
stb.)

Fontos tudni, hogy az égetést végzőnek az égetéssel kapcsolatban 
bejelentési kötelezettsége van a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság felé. (Kecskemét Deák F. tér 3. Tel.: 76/502-014)

A bejelentést az égetés megkezdése előtt 5 nappal írásban kell 
megtenni.
Szabálytalan égetés esetén a tevékenységet végző részére tűzvédelmi bír-
ságot kell kiszabni.

A bíróság vagy a gyámhatóság által hozott, 
gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó 

határozatban foglaltak megszegése esetén  
a végrehajtást  

2020. március 1-jétől  
a bíróságtól lehet kérni. 

A határozatok végrehajtását korábban  
a gyámhatóság rendelte el. 

További információ:
https://birosag.hu

A 2020. február 29-ig 
gyámhatósághoz benyújtott 

kérelmek elbírálását továbbra is  
a gyámhatóság intézi.

2020. március 1-jétől  
a gyermekkel való kapcsolattartásra 

vonatkozó határozatban foglaltak 
megszegése esetén a kérelmeket  

a bírósághoz kell benyújtani.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS! 

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
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Toborzók szólították meg a rendőri 

szolgálat iránt érdeklődőket

A Készenléti Rendőrség hivatásos állományának tagjai 2019. január 
23-án a Jánoshalmi Járási Hivatalban adtak tájékoztatást a megjelent 
álláskeresőknek a rendőrjárőr-társ és a rendőrképzésről, valamint a ren-
dészeti szakgimnáziumba való jelentkezés feltételeiről. 

A képzés felvételi követelményei:
 —betöltött 18. életév és be nem töltött 56. életév, cselekvőképesség,
 —magyar állampolgárság,
 —állandó belföldi lakóhely,
 —érettségi bizonyítvány,
 —büntetlen előélet,
 —fizikai alkalmasság,
 —pszichológiai alkalmasság,
 —egészségügyi alkalmasság,
 —pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás arra, hogy a szolgálati 
viszony létesítése előtt, valamint a szolgálati viszony fennállása alatt ezt 
ellenőrizzék.

Az előadás után jó hangulatú kötetlen beszélgetés során az egyenru-
hások részletesebb felvilágosítást adtak a hozzájuk fordulóknak a kép-
zésre jelentkezés feltételeiről. A tájékoztatás tartalmazta a jelentkezés-
hez szükséges személyi feltételeken túl mindazokat a körülményeket, 
amelyek a sikeres pályázat benyújtásához nélkülözhetetlenek.

A jelentkezőket továbbra is várják. A rendőrképzéssel kapcsolatban - 
az érdeklődők - kérhetnek tájékoztatást valamennyi rendőrkapitányság, 
rendőrőrs munkatársaitól. A rendőrség honlapján - www.police.hu - is meg-
található minden fontos információ döntésük meghozatalához.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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

Közzététel időpontja: 2020.02.20.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Konyhai kisegítő Általános iskola BAR-MÉ Kft. Mélykút 161.000 Ft. -
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr Általános iskola, Szakmunkásképző CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma 210.600 Ft. -
Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 Ft. - 
Pénzügyi ügyintéző Szakközépiskola, Gimnázium Hunent Zrt. Mélykút 210.600 Ft.- 
Munka és termelésszervező (Üzemvezető) Szakmunkásképző, Szakközépiskola, Technikum Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Elektromoshálózat-szerelő, - javító Szakmunkásképző Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Lakatos (Hegesztő) Szakmunkásképző Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, Szakmunkásképző Turcsik Attila egyéni vállalkozó Jánoshalma 161.000 – 210.600, -Ft
Pultos Általános iskola, Szakmunkásképző Hudák Béla egyéni vállalkozó Jánoshalma 161.000 – 210.600, -Ft
Szakács Szakmunkásképző Piramis Trade Bau Kft. Jánoshalma 210.600 Ft. -
Kőműves Szakmunkásképző Piramis Trade Bau Kft. Jánoshalma 210.600 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, .

Nyugdíj előtti álláskeresési segély
A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül 

abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt 
nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély 
azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az élet-
vitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az álláske-
resőnek, aki 

- a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyug-
díjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon 
át álláskeresési járadékban részesült, és 

- az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a 
folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék 
folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – 
megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem 
szerzett jogosultságot, és 

- az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőek-
ben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megál-
lapításhoz szükséges életkort, és 

- rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 év 
szolgálati idővel, résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, és 

- korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-művészeti 
életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a fent 
leírt feltételek mindegyike teljesül. 

A feltételként előírt 45 nap álláskeresési járadékban való részvétel több 
időszakból is összetevődhet. 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, 2020-
ban bruttó 64.400 Ft. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély 
összege a fentiek szerint meghatározott segélyalap harmincad része. 

A folyósítás időtartama: 
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az 

álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásának napja. A nyugdíj előt-
ti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyug-
díjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez 
jogosultságot. 

Az ellátás időtartama alatt, teljes körűen érvényes a betegbiztosítás, 
és szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj szempontjából. 

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osz-
tályán kérhető: 

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-015 
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

http://www.police.hu
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Tájékoztatás 
családi gazdaságokkal kapcsolatos 

ügyintézési hely változásáról

Értesítjük azokat az ügyfeleinket, akik esetében a családi gazdaságuk 
központja Jánoshalma, Mélykút, Borota, Rém, és Kéleshalom települé-
sek területén van, a családi gazdaság nyilvántartásba vétele, a beje-
lentett változások módosítása, illetve törlése jogszabályváltozás 
miatt 2020. január 1. napjától már nem intézhető a Jánoshalmi Kor-
mányablakban.

Ügyintézésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi falugazdásza-
inál adhatóak le a kérelmek, amelyeket a falugazdász a megyei kama-
rához továbbít. 

A családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos, kötelező-
en alkalmazandó nyomtatványok elérhetőek a NÉBIH-portálon:
https://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-ve-
tele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illet-
ve-torles-kerelme

és a kamara honlapján is:
https://www.nak.hu/images/Kamara/CSG_nyilvantartasba-vetel.pdf
https://www.nak.hu/images/Kamara/CSG_modositas.pdf
https://www.nak.hu/images/Kamara/CSG_nyilvantartasbol-torles.pdf

továbbá személyesen  a falugazdászoknál is.
 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Új Gyakornoki program 
címmel indult támogatás

A Kormány újabb, a szakképzett fiatalok munkatapasztalat szer-
zését támogató, uniós társfinanszírozással megvalósuló programot 
indított Új Gyakornoki program címmel (GINOP 5.2.4-19).

A program célja a szakképesítéssel rendelkező, nappali tagozaton 
nem tanuló és nem dolgozó 25 év alatti fiatalok, valamint a 30 év alatti 
megváltozott munkaképességű fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése. A 
pályázatra mikro-, kis-, és középvállalkozások jelentkezhetnek.

Egy vagy több (maximum 6) 25 év alatti szakképesítéssel rendelke-
ző fiatal vagy 30 év alatti megváltozott munkaképességű fiatal foglal-
koztatásának támogatása. A vállalkozások a gyakornokokat 6 hónapon 
keresztül, teljes munkaidőben, bértámogatással alkalmazzák (legfeljebb 
havi bruttó 360.000 Ft), majd ezt követően 3 hónapig saját költségükön 
továbbfoglalkoztatják. A támogatási összeg felhasználható a gyakorno-
kok betanítására kijelölt munkatárs bérkiegészítésére (legfeljebb havi 
bruttó 120.000 Ft), megváltozott munkaképességű gyakornok esetén 
munkába járását, munkavégzését segítő személy tevékenységével kap-
csolatos költségekre, valamint a személyi jellegű költségek 40%-ának 
erejéig a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcso-
lódó költségek fedezésére (eszközbeszerzésre, átalakításra, felújításra.) 
A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek összege mini-
mum 2.500.000 Ft, maximum 22.176.000 Ft.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 26 – 2021. ápri-
lis 30.

A program továbbra is az Ifjúsági Garancia rendszer keretében való-
sul meg, ezért a 25 év alatti fiataloknak még a gyakornoki foglalkoztatás 
megkezdése előtt regisztrálniuk kell magukat az Ifjúsági Garancia ala-
nyaként a lakhelyük szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyán.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program-1

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Foglalkoztatás bővítés ösztönzése 
címmel indult új pályázat januárban

A Kormány a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program 
keretében Foglalkoztatás bővítés ösztönzése címmel (GINOP 5.3.12-
19) új pályázatot hirdetett meg. 

A program célja a munkaerőhiány kezelése a vállalkozások tevékeny-
ségének bővítésével a munkaerő-tartalékkal rendelkező térségekben. A 
beavatkozás az ország azon négy régiójában biztosít támogatási lehe-
tőséget, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 
2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. 
A program keretében létszámbővítés és tárgyi eszközök, immateriális 
javak beszerzése támogatható.

Az a mikro-, kis- és középvállalkozás nyújthat be pályázatot, amely vál-
lalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létre-
hozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, 
hogy annak az előző tizenkét hónap átlagához képest az érintett létesít-
ményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növeke-
dését kell eredményeznie. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, 
amelynek összeges minimum 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 foglalkoztatásához igényelhető támogatás.

Pályázatok benyújtásának határideje:
                                2020. január 27. – 2020. június 1.
A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatal Fog-

lalkoztatási osztályával való együttműködést a munkavállalók toborzás 
során az alábbiak szerint:

munkaerőigényét bejelenti
a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláske-

resőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormány-
hivatalt tájékoztatja.

A pályázati felhívás mellékletét képezi egy Igazolólap, amellyel a támo-
gatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg alá 
kell támasztania, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző-
en felvette a kapcsolatot az állami foglalkoztatási szervvel a toborzási 
együttműködés érdekében. 

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

tatsbvts-sztnzse-cm-felhvs
 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztató munkáltatók részére 
a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 

elnevezésű munkaerőpiaci programról
Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok 

munkanélküliségét. A TOP-5.1.2-15 programok személyre szabott szolgáltatásokkal, 
támogatási formákkal kívánják elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. 

A programban meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe az adott térségben 
munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, vala-
mint a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők vonhatóak be. 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: Alacsony iskolai 
végzettségűek, pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek GYED-ről, GYES-ről, ápolási díj-
ról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, minimum 3 hónap-
ja regisztrált álláskeresők. 

Elhelyezkedést segítő támogatás, bértámogatás nyújtása.
A foglalkoztatás bővítő bértámogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos 

támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a fog-
lalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.

Munkatapasztalat-szerzést elősegítő, bérköltség-támogatás nyújtása
A támogatás időtartama legfeljebb 90 nap lehet. A támogatás mértéke a résztvevő mun-

kabére és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, vagy legfeljebb 8 havi bérkölt-
ség-támogatás 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel .

A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli tovább-
foglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és 
szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a.

A támogatási kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-piaci program cél-
csoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában értesí-
tési címe szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell benyújtani, amely a 
támogatásról mérlegelési jogkörben dönt.

Támogatásban a munkáltató akkor részesülhet a munkaerő-piaci programból, ha az 
abban résztvevő álláskeresőt munkaviszony keretében foglalkoztatja, teljes munkaidőben. 

A támogatás iránt érdeklődni lehet a járási hivatal foglalkoztatási osztályán:  6440 
Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

https://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme
https://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme
https://portal.nebih.gov.hu/-/csaladi-gazdasagok-nyilvantartasba-vetele-az-adatokban-tortent-valtozasok-bejelentese-modositas-illetve-torles-kerelme
https://www.nak.hu/images/Kamara/CSG_nyilvantartasba-vetel.pdf
https://www.nak.hu/images/Kamara/CSG_modositas.pdf
https://www.nak.hu/images/Kamara/CSG_nyilvantartasbol-torles.pdf
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program-1
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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SZŰTS ISTVÁN - KOLTAY GERGELY:

HONFOGLALÁS
Új magyar rockopera

„A szállj, szállj sólyom szárnyán” című dal szerzői és Pintér Tibor a 
darab rendezője, gondoskodnak arról, hogy az előadás egy feledhetet-
len élmény legyen!
Főbb szerepekben: Pintér Tibor, Buch Tibor / Tóth Attila, Janza Kata 

/ Pápai Kíra, Papadimitriu Athina / Lőrincz Andrea, Dancs János, 
Bencze Sándor, Becz Bernadett, Ilyés Jenifer / Ambrus Izabella, 
Mohácsi Márk, Barabás Kiss Zoltán, Hábentius György

Zeneszerzők: Szűts István és Koltay Gergely
Rendező: Pintér Tibor
Koreográfus: Nádasdy András és Patuzzi Mónika
Díszlet és látvány: Domján Gábor
Technikai vezető: Csukay Zoltán
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Közlemény:

Scherer Petra induló mezőgazdasági vállalkozó, a 24/2015. (IV. 28.) MvM 
rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. 
évben igényelhető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 2015. 06. 
01. napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2015. 10. 12.-én, indí-
tott mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 eurónak megfelelő 12.621.600 
Ft forintösszeg támogatást nyert. 
A vállalkozás, a kötelező működtetés alatt teljesítette a pályázatban vállalt 
kötelezettségeket. 
A támogatás felhasználásával egy versenyképes mezőgazdasági vállalko-
zás létesült, amely 2 fő számára hozott létre új munkahelyet és ezzel hoz-
zájárul a térség fejlődéséhez, a népesség megtartásához.

A Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat Jánoshalmán a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében tartotta testületi ülését február 14-én. 

Napirend előtt egy mesét hallgattak meg a résztvevők jánoshalmi 
Balázs Gábor Rudolf tolmácsolásában. Ezt követően Czeller Zoltán. 
Jánoshalma polgármestere köszöntötte a résztvevőket és tájékoztatott 
a város cigányságának helyzetéről, hangsúlyozta a tanulás és a mun-
ka fontosságát. Bányai Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a 
résztvevőket. 

Mészáros Pongrác a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi 
Járási Hivatala foglalkoztatási osztályvezetője  a foglalkoztatással kap-
csolatos pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást.

Ezt követően fogadta el többek között a testületet  Bács-Kiskun Megyei 
Cigány Önkormányzat szervezeti és működési szabályának módosítását, 
a grémium idei költségvetését, és munkatervét Horváth Szilveszter elnök 
előterjesztésében.

Jánoshalmán ülésezett  
Megyei Cigány Önkormányzat 

Közösen farsangoztak

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja együtt farsan-
gozott a január 01-je óta máltai fenntartásban működő Gondviselés Háza 
lakóival. Az önkéntesek a saját maguk által sütött fánkkal kedveskedtek 
az időseknek.
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RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
 A kedvezményezett neve:

BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03

Kedvezményezett címe:  
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.

Telefon száma: 77/ 501 - 145

Február elsején tartotta meg  évzáró közgyűlését a Bem 
József Honvéd Nyugdíjas Egyesület. Az egyesület elnöke 
Györgypál Csaba nyugállományú alezredes, köszöntötte a 
meghívott vendégeket és a tagságot, és a különböző felada-
tokra jelölt tisztségviselők megválasztása után felkérte Virág 
László nyugállományú r. alezredest – a közgyűlés levezető 
elnökét – munkája megkezdésére  

A határozatképesség megállapítása és a napirend elfoga-
dása után Györgypál Csaba   elnök bemutatta és értékelte az 
egyesület 2019 évi munkáját, az egyesület helyzetét, ismertet-
te a taglétszám alakulását, a benyújtott pályázatok eredmé-
nyességét. Tájékoztatta a közgyűlést az elnyert illetve kapott 
támogatásokról, külön kiemelve és megköszönve az állam-
polgárok SZJA 1%-a felajánlásából származó 58.229 forintot.

A beszámoló a 2019 évi gazdálkodás értékelésével folyta-
tódott. A költségvetési helyzet ismertetése után, az egyesület 
által szervezett rendezvények kerültek értékelésre. 

A két szórakozást és egészség megőrzést adó kirándulás 
mellett, kiemelt fontosságú tevékenység volt a város társa-
dalmi életében való aktív részvétel, különös tekintettel május 
24-én az egyesület szervezésében és levezetésével megtar-
tott Magyar Hősök Emlékünnepe a „HŐSÖK NAPJA”, valamint 
a szeptember 28-dikai megemlékezés a volt légvédelmi tüzér 
ezred megalakulásának 62. évfordulójáról. A kirándulások és az ünnepi 
megemlékezések az egyesület kiemelt rendezvényei voltak.  

Halottak napján a Hősi Sírkertben történt kegyeleti gyertyagyújtáson túl 
megemlékeztek és tiszteletüket tették a jánoshalmi temetőkben nyugvó 
katonabajtársaik, volt munkatársaik sírjainál. 

Ezek után került sor a 2020-es évre tervezett programok és a költség-
vetés ismertetésére, külön kiemelve 2020. év két fő programját a máju-
si „Hősök Napja” ünnepi megemlékezést, és a szeptemberi „Idősek Világ 
Napja” és a 102. légvédelmi tüzér ezred megalakulása 63., diszlokálása 
30. évfordulójának méltó megünneplését.

Ezt követően  Vida Benő a Felügyelő Bizottság ( FEB ) elnöke ismer-
tette a FEB jelentését a 2019 évben végrehajtott ellenőrzések tapaszta-
latairól, az egyesület működési rendjéről és a gazdálkodás helyzetéről.           

A tagság az elnökség beszámolóját, a FEB jelentését, a 2020. évi 
programokat és a „Költségvetési tervet”, az éves tagdíjat és az állampol-
gárok által felajánlott 1% tervezett felhasználását egyhangúlag elfogadta. 

A hozzászólók – köztük Czeller Zoltán polgármester – elismerően szól-
tak az egyesület munkájáról, a város társadalmi életében betöltött aktív 
szerepéről.

A közgyűlés első részének zárásaként Györgypál Csaba elnök köszön-
tötte a 2019. évben „kerek” születésnapi évfordulót betöltött tagjait.

Mandátumuk lejárta miatt az elnökség és a FEB tagjainak megválasz-
tására került sor. Az egyesület tagsága egyhangúlag fogadta el a tisztsé-
gekre beterjesztett személyeket. Az egyesület elnökének újra Györgypál 
Csaba nyugállományú alezredest választották meg.

A közgyűlés egy finom ebéd elfogyasztásával és hosszan tartó bará-
ti beszélgetéssel zárult.

GYPCS

Katonás értékelés

1 % -KAL A HELYI  KÖZ-
MŰVELŐDÉSÉRT

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

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége
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N.sz Termelő Szőlő fajta szín Évj. Termőhely pont díj
35 Zámbó Zoltán Kékfrankos (rose) rose 2019 Jánoshalma 17,17 bronz

109 Wicker Pince Kékfrankos (rose) rose 2019 Hajós 17,07 bronz
5 Nagy Attila Kékfrankos (rose) rose 2019 Bácskossutfalva 16,37 emléklap
43 Nagy-Beredity Lajos Kékfrankos Prokupac (rose) rose 2019 Bácskossutfalva 15,90 emléklap

124 Gál Sándor Kadarka (rose) rose 2019 Hajós 15,67 emléklap
74 Kabács Borház Vegyes (siller) siller 2019 Temerin 17,00 bronz
27 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon (Barique) vörös 2018 Hajós-Baja 18,93 arany
58 Naphegy Pincészet Cabernet Sauvignon vörös 2018 Hajós-Baja 18,73 arany
75 Majoros Tibor Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc vörös 2017 Temerin 18,73 arany
94 Antal Pincészet Cabernet Sauvignon vörös 2015 Hajós-Baja 18,70 arany
13 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon vörös 2019 Hajós-Baja 18,70 arany
55 Naphegy Pincészet Kadarka vörös 2016 Szekszárd 18,70 arany
57 Naphegy Pincészet Cabernet Sauvignon Cabernet 

Franc (merlot cuvee) vörös 2016 Hajós-Baja 18,70 arany
29 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon vörös 2018 Hajós-Baja 18,67 arany
14 Koch Borászati Kft Kadarka vörös 2018 Hajós-Baja 18,63 arany
73 Kabács Borház Cabernet Sauvignon vörös 2019 Temerin 18,63 arany
30 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon + Pinot Noir vörös 2017 Hajós-Baja 18,63 arany

135 Petró István Cabernet Sauvignon + Merlot vörös 2019 Temerin 18,63 arany
31 Koch Borászati Kft Cabernet Franc vörös 2018 Hajós-Baja 18,60 arany
28 Koch Borászati Kft Kékfrankos vörös 2017 Hajós-Baja 18,60 arany

128 Dimalis Kft Cabernet Sauvignon vörös 2017 Bácskossutfalva 18,57 arany
134 Bohóczki Zoltán Cabernet Sauvignon vörös 2019 Temerin 18,30 ezüst
23 Koch Borászati Kft Kadarka vörös 2018 Hajós-Baja 18,20 ezüst
113 Balázs István Cabernet Sauvignon (cuvee) vörös 2017 Jánoshalma 18,17 ezüst
21 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon + Kékfrankos vörös 2019 Hajós-Baja 18,07 ezüst
80 Szilák József Cabernet Sauvignon vörös 2017 Temerin 18,07 ezüst
83 Fehér Vilmos és Fia Syrah vörös 2017 Bácskossutfalva 18,00 ezüst
126 Gál Sándor Kadarka + Kékfrankos + Zweigelt Hajósi Bikavé vörös 2017 Hajós 17,93 ezüst
72 Kabács Borház Cabernet Sauvignon vörös 2017 Temerin 17,93 ezüst
40 Bika Lajos Kékfrankos vörös 2019 Bácskossutfalva 17,80 ezüst
127 Dimalis Kft Cabernet Sauvignon vörös 2016 Bácskossutfalva 17,77 ezüst
44 Rizling Egyesület Kékfrankos vörös 2019 Bácskossutfalva 17,77 ezüst
2 Marco Nemanja Hamburgi Muskotály vörös 2019 Bajmok 17,70 ezüst
95 Kunvin Kft Cabernet Sauvignon vörös 2018 kéleshalom 17,67 ezüst
115 Balázs István Kékfrankos vörös 2018 Jánoshalma 17,60 ezüst
101 Hugyi Mihály Kékfrankos vörös 2019 Jánoshalma 17,30 bronz
33 Zámbó Zoltán Kékfrankos vörös 2019 Jánoshalma 17,23 bronz
59 Naphegy Pincészet Zweigelt vörös 2019 Hajós-Baja 17,20 bronz
9 Varga Lajos Kékfrankos vörös 2019 Bácskossutfalva 17,20 bronz
92 Antal Pincészet Kékfrankos vörös 2015 Hajós-Baja 17,13 bronz
56 Naphegy Pincészet Cabernet Franc vörös 2015 Hajós-Baja 16,97 bronz
123 Horváth Roland Kékfrankos vörös 2019 Hajós 16,90 bronz
125 Gál Sándor Kadarka + Kékfrankos + Zweigelt Hajósi Bikavé vörös 2019 Hajós 16,87 bronz
53 Bolvári Géza Kékfrankos vörös 2019 Fajsz 16,80 bronz
133 Barna Mihály Cabernet Sauvignon vörös 2019 Temerin 16,63 bronz
121 Takács Tamás Kékfrankos vörös 2018 Jánoshalma 16,62 bronz
52 Bolvári Géza Kékfrankos vörös 2019 Fajsz 16,60 bronz
54 Naphegy Pincészet Kékfrankos vörös 2019 Hajós-Baja 16,60 bronz
42 Gáspár Maxim Kékfrankos vörös 2019 Bácskossutfalva 16,53 bronz

129 Dimalis Kft Cabernet Sauvignon vörös 2019 Bácskossutfalva 16,47 emléklap
114 Balázs István Zweigelt vörös 2018 Jánoshalma 16,30 emléklap
34 Zámbó Zoltán Kékfrankos vörös 2018 Jánoshalma 16,30 emléklap
84 Fehér Vilmos és Fia Pinot Noir vörös 2016 Bácskossutfalva 16,27 emléklap
82 Gulyás László Kékfrankos vörös 2019 Bácskossutfalva 16,07 emléklap
38 Klinócki György Cabernet Franc vörös 2017 Bajmok 16,07 emléklap
        
11 Nagy István Rajnai Rizling fehér 2019 Bácskossutfalva  emléklap
37 Klinócki György Chardonnay fehér 2017 Bajmok  emléklap

N.sz Termelő Szőlő fajta szín Évj. Termőhely pont díj
131 Petró István Olaszrizling fehér 2019 Temerin 19,60 arany
77 Temerini Kertbarátkör Olaszrizling fehér 2019 Temerin 19,03 arany
16 Koch Borászati Kft Cserszegi Fűszeres fehér 2019 Hajós-Baja 18,73 arany
96 Kunvin Kft Cserszegi Fűszeres fehér 2019 kéleshalom 18,70 arany
26 Koch Borászati Kft Chardonnay (édes) fehér 2017 Hajós-Baja 18,70 arany
90 Antal Pincészet Cserszegi Fűszeres fehér 2019 Hajós-Baja 18,67 arany
18 Koch Borászati Kft Irsai Olivér fehér 2019 Hajós-Baja 18,67 arany
15 Koch Borászati Kft Chardonnay fehér 2018 Hajós-Baja 18,63 arany
67 Naphegy Pincészet Cserszegi Fűszeres (félédes) fehér 2019 Hajós-Baja 18,63 arany
46 Dimalis Kft Rajnai Rizling fehér 2019 Bácskossutfalva 18,60 arany

105 Kmeth László Rajnai Rizling fehér 2007 Kiskunhalas 18,60 arany
32 Majer Sándor Olaszrizling fehér 2019 Jánoshalma 18,57 arany
19 Koch Borászati Kft Rajnai Rizling +Olaszrizling (cuvee) fehér 2018 Hajós-Baja 18,47 ezüst
98 Kunvin Kft Chardonnay fehér 2019 kéleshalom 18,33 ezüst
12 Koch Borászati Kft Irsai Olivér fehér 2019 Hajós-Baja 18,33 ezüst
132 Barna Mihály Olaszrizling fehér 2019 Temerin 18,30 ezüst
64 Naphegy Pincészet Irsai Olivér fehér 2019 Duna-Tisza köze 18,20 ezüst
6 Nagy Attila Rajnai Rizling fehér 2019 Bácskossutfalva 18,17 ezüst
25 Koch Borászati Kft Chardonnay (késői szüretelésű) fehér 2016 Hajós-Baja 18,17 ezüst
79 Cekic  Milenko Olaszrizling fehér 2019 Temerin 18,13 ezüst
97 Kunvin Kft Irsai Olivér fehér 2019 Kéleshalom 18,10 ezüst
107 Kunvin Kft Rajnai Rizling (késői szüretelésű) fehér 2016 Kéleshalom 18,10 ezüst
41 Gáspár Maxim Rajnai Rizling fehér 2019 Bácskossutfalva 18,07 ezüst
24 Koch Borászati Kft Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Hajós-Baja 18,07 ezüst
70 Lahos Imre Olaszrizling fehér 2019 Temerin 18,00 ezüst
116 Manz Róbert Cserszegi Fűszeres fehér 2019 Kunbaja 18,00 ezüst
119 Takács Tamás Kövidinka fehér 2019 Jánoshalma 17,97 ezüst
103 Kiss Ferenc Kövidinka fehér 2019 Borota 17,90 ezüst
112 Wicker Pince Kövidinka fehér 2019 Hajós 17,83 ezüst
17 Koch Borászati Kft Chardonnay fehér 2018 Hajós-Baja 17,77 ezüst
69 Szilák Sarolta Olaszrizling fehér 2019 Temerin 17,73 ezüst
91 Antal Pincészet Chardonnay fehér 2019 Hajós-Baja 17,73 ezüst
118 Takács Tamás Cserszegi Fűszeres fehér 2019 Jánoshalma 17,73 ezüst
65 Naphegy Pincészet Olaszrizling fehér 2019 Tolna 17,70 ezüst
130 Dimalis Kft Rajnai Rizling fehér 2017 Bácskossutfalva 17,60 ezüst
78 Snejder Sándor Olaszrizling fehér 2019 Temerin 17,50 bronz
87 Pesut Tomiszláv Kövidinka fehér 2019 Bácskossutfalva 17,43 bronz
66 Naphegy Pincészet Cserszegi Fűszeres fehér 2019 Hajós-Baja 17,33 bronz
8 Varga Lajos Olaszrizling fehér 2019 Bácskossutfalva 17,20 bronz
99 Kunvin Kft Bianca fehér 2019 Kéleshalom 17,07 bronz
7 Varga Lajos Bácska fehér 2019 Bácskossutfalva 17,03 bronz

100 Török János Chardonnay + Bianca fehér 2019 Jánoshalma 17,00 bronz
63 Naphegy Pincészet Kövidinka fehér 2019 Hajós-Baja 16,93 bronz
122 Horváth Roland Cserszegi Fűszeres fehér 2019 Hajós 16,93 bronz
4 Németh Nándor és fia Kövidinka fehér 2019 Jánoshalma 16,90 bronz
88 Roncsák András Chardonnay fehér 2019 Bácskossutfalva 16,77 bronz
49 Kovács Pál Kövidinka fehér 2019 Jánoshalma 16,70 bronz
48 Novák Csaba Irsai Olivér fehér 2019 Jánoshalma 16,70 bronz
10 Szűcs Tibor Zsupjanka fehér 2019 Bácskossutfalva 16,67 bronz

106 Kmeth László Cserszegi Fűszeres fehér 2017 Kiskunhalas 16,63 bronz
68 Lakatos Máté Bianca fehér 2019 Imrehegy 16,60 bronz
1 Török János Irsai Olivér + Bianca (cuvee) fehér 2018 Jánoshalma 16,40 emléklap

110 Wicker Pince Olaszrizling + Ottonel muskotály (cuvee) fehér 2019 Hajós 16,37 emléklap
111 Wicker Pince Olaszrizling fehér 2018 Hajós 16,33 emléklap
76 Tóth Dénes Vegyes (vegyes) fehér 2019 Temerin 16,13 emléklap
86 Gulyás László Rajnai Rizling fehér 2019 Bácskossutfalva 16,13 emléklap
50 Kovács Pál Irsai Olivér fehér 2019 Jánoshalma 16,03 emléklap
45 Dimalis Kft Sauvignon Blanc fehér 2019 Bácskossutfalva 16,00 emléklap
85 Gulyás László Cserszegi Fűszeres + Bianca fehér 2019 Bácskossutfalva 15,63 emléklap
3 Marco Nemanja Meggybor gy. bor 2019 Bajmok 17,63 ezüst
89 Fábrik Attila Almabor gy. bor 2019 Bácskossutfalva 17,07 bronz
81 Crnkovity Gábor Meggybor gy..bor 2019 Bácskossutfalva 15,93 emléklap
20 Koch Borászati Kft Nero rose 2019 Duna-Tisza köze 18,77 arany
93 Antal Pincészet Kékfrankos (rose) rose 2019 Hajós-Baja 18,73 arany
22 Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon (rose) rose 2019 Hajós-Baja 18,73 arany
71 Lahos Imre Vegyes (rose) rose 2019 Temerin 18,67 arany
104 Kiss Ferenc Nero (rose) rose 2019 Borota 18,67 arany
120 Takács Tamás Kékfrankos (rose) rose 2019 Jánoshalma 18,67 arany
60 Naphegy Pincészet Nero (rose) rose 2019 Duna-Tisza köze 18,33 ezüst
61 Naphegy Pincészet Kékfrankos (rose) rose 2019 Hajós-Baja 18,30 ezüst
47 Dimalis Kft Kékfrankos (rose) rose 2019 Bácskossutfalva 18,23 ezüst
117 Manz Róbert Kékfrankos (rose) rose 2019 Kunbaja 18,10 ezüst
108 Kunvin Kft Kékfrankos (rose) rose 2019 kéleshalom 18,00 ezüst
102 Kiss Ferenc Kékfrankos (rose) rose 2019 Borota 17,97 ezüst
62 Naphegy Pincészet Kékfrankos + Cabernet Franc (rose) rose 2019 Hajós-Baja 17,87 ezüst
36 Zámbó Zoltán Nero (rose) rose 2019 Jánoshalma 17,80 ezüst
51 Kovács Pál Kékfrankos (rose) rose 2019 Jánoshalma 17,60 ezüst
39 Dági József Kékfrankos (rose) rose 2019 Jánoshalma 17,60 ezüst

XXX. Felső Bácskai Borverseny Dági József emlékére
 XXX. Felső Bácskai Borversenyre, mely 2020. február 22-én került megrendezésre 135 borminta érkezett az ország több településéről, vala-
mint Vajdaságból (Temerin – Bácskossuthfalva – Bajmok).  A bíráló bizottság az alábbiak szerint értékelte a bormintákat.
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Dági József emlékére  rendezett  

XXX. Felső Bácskai Borverseny díjai

Jánoshalmi Gazdaköri tag által készített legjobb 
fehér bor Takács Tamás Cserszegi fűszeres,

Jánoshalmi Gazdaköri tag által készített legjobb
 vörös bor: Balázs István Cabernet Sauvignon Cuvee

A megyei NAK különdíját kapta: Kun-Vin Kft Char-
donnay bora

A megyei NAK különdíját kapta: 
Zámbó Zoltán Néró rose bora

A díjátadás végén Czeller Zoltán polgármester gra-
tulált a díjazottaknak, eredményes évjáratot kívánva.

A megyei NAK különdíját kapta továbbá Bika Lajos 
Kékfrankos bora

A megyei NAK különdíját kapta  Dimalis Kft Rajnai riz-
ling bora (Bácskossuthfalva) 

Nagy aranyat és ezzel Bányai Gábor vándordíját, 
egy Szent Orbán-szobrot a temerini Petro István 

Olaszrizling bora nyerte el.
Aranydíjazást kapott a Temerini Kertbarátkör Olaszriz-
ling bora, a Koch Borászati Kft Néró rose bora, vala-
mint a Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon Barique

Jánoshalma Város legjobb fehér bora Májer Sándor  Olaszrizling, legjobb rose bora. Takács 
Tamás Kékfrankos és város legjobb vörös bora Balázs István Cabernet Sauvignon Cuvee lett. A 
díjazottak Czeller Zoltán polgármester és Dági Margit (néhai Dági József) leánya társaságában.  

XXX. Felső Bácskai Borversenyre, mely 2020. február 22-én került megrendezésre 135 bormin-
ta érkezett az ország több településéről, valamint Vajdaságból (Temerin – Bácskossuthfalva – Baj-
mok).

Jánoshalmi Gazdaköri tag által készített legjobb 
rose bor: Kiss Ferenc Néró

Legjobb tájjellegű bor: 
Naphegy-Pincészet Kadarka

Legjobb házi készítésű bor: 
Kmeth László Rajnai rizling

Legjobb házi készítésű bor: 
Gál Sándor Kadarka

Legjobb házi készítésű bor:
Kovács Pál Kékfrankos
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Ez a hónap is igen mozgalmasan telt a Gyerekházban. Februárban is 
minden szerdán, Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász, az egész-
séges fejlődés érdekében, egyéni tornát tartott a legkisebbeknek. Pszi-
chológusunk, Dr. Kinigopulos Márta most is választ adott az anyukák által 
megfogalmazott kérdésekre. A védőnői előadások is folytatódtak. Hétköz-
napjainkat a heti rendünknek megfelelően, az aktualitásokat figyelembe 
véve építettük fel. Február 18-án, egy hangulatos farsangi bállal űztük el 
a telet. Az ötletes jelmezek, a farsangi fánk, a változatos zene és a hatal-
mas létszám mind-mind hozzájárultak a jó hangulathoz.

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

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

Lippai-Ádám Nikolett

Február a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 

Tisztelt Támogatóink!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 
1 %-át a  „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak utalták.  
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni.

A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni,  
ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit  intézményvezető
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Egy intézmény életében a szakmai munkán túl, talán a külső kapcso-
latok ápolása a legfontosabb. Erre kiváló lehetőséget biztosít az Alapítvá-
nyi Bál. Itt lehetőség adódik a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, kap-
csolatépítésre és a támogatók köszöntésére.

Ebben az évben, január 25-én került sor a vidám összejövetelre.
340 fő-t köszönthettünk a Korzó Étteremben. Sok éve már, hogy eleg-

anciát és igényességet kölcsönző helyszínen fogadhatjuk vendégeinket. 
Kender Károlyné és Kiss Katalin évről évre megújuló ötleteinek köszön-
hetően.

A kiváló vacsorához, melyet Takács István készített számunkra, a Koch 
Borászat ízletes termékeit fogyaszthattuk, felajánlásnak köszönhetően.

A minden zenei irányzatot, stílust nagyszerűen játszó Bohémek Zene-
kar ebben az évben ismét felülmúlta önmagát. A tőle megszokott magas 
színvonalon biztosította a jó hangulatot, nem hagyva sok időt a fáradt 
lábak pihentetésére. 

A mulatság fénypontját az éjfélkor kisorsolt fődíj jelentette, melyet Pet-
róczky Ferenc és családja ajánlott fel nagyvonalúan. Boldogan vihette 
otthonába a szerencsés nyertes a HP típusú laptopot.

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a magánszemélyeknek, vál-
lalkozóknak, cégeknek, akik adományaikkal, támogatói jegyek vásárlá-
sával, illetve önzetlen kitartó munkájukkal segítették, segítik elő célja-
ink elérését!

Engedjék meg, hogy név szerint is említést tegyünk támogatóink-
ról: Bányai Gábor, Bács-Szakma Zrt, Bóba Gazdasarok, Burszki Vivien, 
Dunakor 2002 Kft, Fényiroda 2002 Bt, Hunyadi József, Kertvárosi Hús 
ÁBC Kiskunhalas, Kiss György és felesége, Koch Borászat, Krausz és 
Társa, Lakatos László – Stílus Üzlet, Lótus Virág és Ajándék, Mikó Mária, 
Petróczky Ferenc és családja, Dr.Renner Tamás és családja, Takács Ist-
ván és családja, Varjúné Csomán Ildikó, Zsebi Lászlóné.

Szeretném megköszönni továbbá kollégáimnak is, hogy munkájuk-
kal újabb sikeres rendezvénnyel bizonyítottuk összefogásunk erejét és a 
gyermekek fontosságát.

Szeretettel várunk mindenkit jövőre is jótékonysági bálunkra!
  Ördögh Edit

intézményvezető

Óvodát támogató Alapítványi Bál
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Egy véletlen találkozás vezetett a Gyerek-
házba… Magam is négy évtizedet töltöttem el 
gyerekek között a szakmai pályám során, talán 
ezért is hatódtam meg ettől a varázslatos világ-
tól, ami itt tárult elém.

 — Mi volt az alapötlet, miért is jött létre ez az intéz-
mény?

Lippai-Ádám Nikolett Nyitnikék Gyerek-
ház vezető, óvodapedagógus:  Lassan egy 
évtizede már, hogy UNIÓ-s támogatással 
-TÁMOP-5.1.1-09/1-20009-0009 - életre kelt a 
Nyitnikék Gyerekház és azóta az óvoda kötelé-
kein belül működik. 

Mikó Mária akkori óvodavezető kollégáival és 
a város vezetésével egyetértettek abban, hogy 
a felnövekvő nemzedéknél, az óvodás kor előtt 
kell kezdeni mindent. A hátrányos helyzetű csa-
ládokat célozta meg a program. Főként a romák 
és a mély-szegénységben élő családok megse-
gítése volt a cél. Mára azonban kibővült a kör 
és újabb törekvések is megvalósulnak, konkré-
tan azok az anyukák és gyerekek is jöhetnek, 
akikre a fenti kritérium nem érvényes, velük 
inkább az integráció hasznosságát követhet-
jük nyomon. 

 — Hogyan lehetett bevonzani a roma anyukákat?
Agócsné Ádám Márta óvodapedagógus, 

a továbbiakban Márti néni: az „iskolázot-
tabb”roma anyukák, akik legalább a nyolc osz-
tályt elvégezték, nyitottabbak voltak a hívásra. 
Látták, hogy jó lesz a gyereküknek, ha hasonló 
korú társakkal fejlődnek. Az indíttatást a védő-
nőktől kapják a szülők, a gyerekjóléti és csa-
ládsegítő szolgálat is ajánl minket. A legfiata-
labb anyukánk 16 éves… Aki szeretné, hogy a 
gyereke kevesebb hátránnyal induljon, az eljön 
vele hozzánk. 

 — Mit lehet itt tanulni?
Márti néni: Napirend szerűen telnek a déle-

lőttök, törekszünk az alapvető viselkedési szo-
kások kialakítására. Életvezetési tanácso-
kat adunk az anyukáknak, nevelési, gondo-
zási ismereteket nyújtunk nekik. A babák és a 
mamák együtt tornáznak, mozgáskoordináci-
ós gyakorlatokat végzünk, fejlesztjük a finom-
motorikát, a nagymozgásokat, a kézügyessé-
get. Az érzelmi intelligencia fejlesztése éne-
keken, mondókákon keresztül történik. A még 

nem beszélő babák mozgásukkal követik a rit-
must és a dallamot.

 — Milyen szakemberek végzik és segítik ezt a 
munkát: 

Lippai-Ádám Nikolett:  Munkatársunk Hor-
váthné Győri Szilvia a közmunkaprogram kere-
tein belül. Ő segíti az anyukákat a napi tevé-
kenységek elvégzésében. Közösen készítik el 
a tízórait és tartják rendben a házat. 

Kívülről jövő szakemberek is segítik a mun-
kánkat. Havonta egyszer jön hozzánk pszicho-
lógus, heti gyakorisággal jönnek a védőnők és 
a gyógytornász. Alkalmanként dietetikus ad 
főzési és étkezési tanácsokat az anyukáknak. 
Gyermekorvos és fogorvos látogatja a kicsiket. 
Ebből is látszik, milyen komoly szakértői gárda 
tesz azért, hogy idejében kiderüljenek az eset-
leges problémák és mielőbb segítséget kap-
janak az anyukák és kicsinyeik. A Kecskeméti 
Koramentor-ház küldi a szakembereket, felmé-
rik a problémát, saját fejlesztési tervet készíte-
nek, amit a szülő megtanul és otthon is végez-
heti a gyermekkel a TSMT tornát, amely szen-
zomotoros szemléletű mozgásterápia. A nagy- 
és finommozgások fejlesztésével megerősíti az 
idegrendszert.

 — Önök mindketten óvoda pedagógusok, több 
éven át a 3-6éves korosztállyal foglalkoztak. 
Miben látják tevékenységük fontosságát? Miért 
jó az, ha még kisebb korban kezdődhet a gyer-
mekek szocializációja?

Márti néni: Lehetőséget nyújtunk a 0-3 éves 
korú gyermekek és családjaik számára a szoci-
okulturális hátrányokból eredő szokások, kész-
ség- és képességbeli lemaradások kompenzá-
lására.

Személyes célom: Minél több kapcsolat-
teremtő, bizalomépítő, testközeli, simogatós, 
ölbeli játék, hogy anya és gyermeke között 
mély bizalmi kapcsolat alakuljon ki – hogy minél 
nagyobb érzelmi biztonságban érezze magát a 
gyermek. Arra törekszünk, hogy az ide járó szü-
lők között kialakuljon az összetartozás érzése, 
alkossanak egy közösséget és nyitottak legye-
nek új családok befogadására. Közös célunk, 
hogy a szülők megfelelő segítséget kapjanak 
gondozási, nevelési és életviteli problémáik 
megoldásához, hiszen a gyerek fejlődésének 

motorja a szülő.
 — Jó itt dolgozni?

Niki néni: Az itteni munkám örömet jelent 
számomra. Érzem, hogy tudok segíteni az 
anyukáknak. Látom, hogy megfogadják a 
tanácsaimat. Itt nagyon változatos az élet, nincs 
két egyforma nap. A sok program és tevékeny-
ség hangulatossá teszi a napjainkat.

 Szakmai mentorunk,  Labáth Ferencné mód-
szertani könyve alapján építjük fel éves tervün-
ket, amelyből az alábbi jeles napokat érdemes 
kihangsúlyozni:

Az Idősek világnapja (ezen a napon a szom-
szédos idősek klubjába megyünk át)

Nagyszülők napja (meghívjuk a Gyerekházba 
járó gyerekek nagyszüleit/dédszüleit, és együtt 
készítünk valamit) 

A Madarak és Fák Napja nálunk nagyon 
rendhagyó program (Madárhálóban lévő mada-
rak megismerése, kenyérlángos, séta az erdő-
ben, és sok-sok élmény;a ZÖLD ovisokkal 
Kéleshalomra látogatunk, ahol egy madarász 
segítségével több madarat is megismerhetünk, 
de számos program is vár itt még minket.)

A tolerancia nemzetközi világnapja alkalmá-
ból a pszichológusunkat kérjük, hogy tartson 
interaktív előadást ezzel kapcsolatban.

A Kisebbség világnapja (az idén került bele a 
programtervünkbe.)

Említhetném még a babakocsis felvonulást, a 
kirándulást Fehértóra vagy a május elsejei apu-
kás napot a focipályán… számtalan örömforrás-
sal találkozunk menet közben is.

Márti néni: A hozzánk járó édesanyák, csa-
ládok örömmel veszik, hogy egy ilyen színes és 
sokrétű program szolgáltatásainak a segítségé-
vel készülhetnek fel a bölcsődei, óvodai élet-
re. Mégpedig úgy, hogy a szülők maguk is részt 
vehetnek a Gyerekház életében.

Nekem az adja az erőt a munkámhoz, hogy 
az ide járó anyukák elmondása szerint lelki felü-
dülés számukra az itt eltöltött idő. Kimozdulnak 
a napi szürke rutinból, befordulásból. Hangulati 
feltöltődéssel térnek haza.

 — A város lakói talán nem is tudják rólunk, hogy 
egy évben 56 család látogatja a Gyerekházat. 
10-13 anyuka napi rendszerességgel jön a kis-
gyermekével. Jól megférnek egymással. Hogy 
miért hasznos mindaz, amit itt látnak – hallanak?

Erről talán érdemes őket megkérdezni.
Kedves ANYUKÁK! 
 — Ki és minek örülhetett már itt a Gyerekház falai 
között?

Timi: Kislányom másfél éves kora óta járunk 
ide rendszeresen, heti 1-2 alkalommal. A csa-
ládunkban nincsenek hasonló korú gyerekek, 
ezért nagyon hasznosnak tartom számára.

Judit: Az én kislányom nagyon szereti a mon-
dókákat, szeret itt játszani, olyan játékokkal is 
találkozik, amik otthon nincsenek. Már sokkal 
könnyebben ismerkedik, sokat tanul az idősebb 
gyerkőcöktől. Mi anyukák pedig hasonló problé-
mákkal küzdünk, itt megbeszélhetjük…

Betti: Sokat köszönhetünk a gyerekháznak. 
Itt tanultuk meg, hogy nem kell félni az idege-

Tíz éve már…
Beszélgetés a Biztos Kezdet országos hálózaton belül létrejött jánoshalmi Nyitnikék Gyerekház vezetőjével és munkatársaival. 
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nektől, hogy a játékokon osztozni illik, hogy a 
kisebbekre figyelni kell. Tanuljuk a viselkedési 
szokásokat. Itt láthatja, hogy nemcsak nálunk 
szokás szépen az asztalnál ülni, amíg eszünk. 
A többiek is így csinálják, így könnyebb elfo-
gadni. Aztán lehet játszani.

Zsófia: Azért szeretem a Gyerekházat, mert 
mindig lehet tanácsot kérni. Látom, hogy nem 
csak nekem nehéz néha a gyerekkel. Segíte-
nek a pedagógusok, ha nevelési problémám 
van, szocializálódunk én is és a gyerek is. Van 
pszichológus segítség is. Összetartó közösség, 
segítünk egymásnak.

Bernadett: Nagyon sok készségfejlesztő 
játék áll a gyerekek rendelkezésére, jól felké-
szülünk az óvodára. Nagyon hasznosnak talá-
lom a védőnők tanácsait, videós bemutatóit, 
sokat tanulhatunk tőlük.

Inci: Nekünk a gyógytornásznő segített, ő 
küldött tovább a Pető Intézetbe a korai fejlesz-
tőbe. Sokat segít rajtunk.

Regina: Az előadás sorozatok is nagyon 

érdekesek és tanulságosak. Például a fenntart-
hatóságról, környezetünk védelméről, a környe-
zettudatos vásárlásról, mindez nagyon hasz-
nos, hogy a gyerekeinket már ebben a szellem-
ben neveljük fel.

Itt társaságban vagyunk, hasonló korú gye-
rekek és anyukák között. Nagyon szeretünk ide 
járni a kislányommal. BABÁNAK-MAMÁNAK 
NAGYON JÓ!

Ördögh Edit intézményvezető 
összefoglalója: 

Sokrétű ismeret- és értékközvetítés a Gye-
rekház feladata. Kiemelt fontosságú a problé-
ma felismerés. Kollégáim már kicsi korban fel-
ismerik és a megfelelő szakemberhez küldik a 
problémás eseteket, pl. idegrendszeri, mozgás-
szervi problémákkal a megfelelő szakorvoshoz, 
vagy éppen látás, hallás vizsgálatra. 

Szeretném kiemelni a környezettudatos 
szemlélet kialakításának fontosságát. Kollé-
ganőnk Molnárné Túri Mária mesterprogram-
ja több éven át tartó folyamat, ami az óvodá-

ban már működik. Az intézményi rendszerben 
lévő egység folytonosságát biztosítja a Gyerek-
házban való környezettudatos szemlélet beve-
zetése. Megtanulnak bánni a különböző színű 
és tartalmú szemétgyűjtőkkel, a komposztá-
ló kialakításával megvalósulhat a konyhai zöld 
hulladék újrahasznosítása. Egyszerű követen-
dő példa a szülőknek a saját háztartásuk-
ban való alkalmazásra. Mi más lenne ez, mint 
az élménypedagógia módszereinek alkalmazá-
sa a szülők és gyerekek élményein keresztül, 
közös tevékenységekkel.

A Gyerekház legnagyobb kincse, hogy a 
különböző szociális háttérből érkezők már kicsi 
korban összeismerkednek, barátkoznak egy-
mással és békésen indulnak közös életük útján.

Köszönöm szépen, hogy bepillantást enged-
tek a város egyik jövőt építő szolgálatába. 
Köszönöm a beszélgetést.

Lógó Tiborné  
nyugdíjas pedagógus

Jánoshalma, 2020-02-22

Szent Anna Iskola hírei 
A Szent Anna Intézményért Alapítvány hírei

Napjainkban egyre nagyobb szükség van iskolai alapítványok létezé-
sére. A Szent Anna Intézményért Alapítvány 1993 óta segíti és támogat-
ja a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában folyó oktatási 
és nevelési tevékenységet.

Feladatának tekinti az iskolában és az óvodában folytatott tehetség-
gondozás támogatását, különös tekintettel a szociálisan hátrányos gyer-
mekek esetében. Feladata továbbá a tanulmányi, sport és egyéb verse-
nyeken való részvétel anyagi támogatása; kiemelkedő eredményt elért 
tanulóink versenyeztetésének segítése.

A 2019-es év az alapítvány számára sikeres évnek mondható volt. 
Átfogta az évünk egy pályázati munka. 2019 tavaszán a Nemzeti Együtt-
működési Alap által kiírt pályázaton pozitív elbírálást kaptunk, melynek 
következtében bővülhetett iskolánk udvara. Vásárolni tudtunk hat darab 
kültéri fitness gépet, melyeket a nagyobb gyerekek is bátran használ-
hatnak, és egy-egy szabad szünet alkalmával 12-13 főt tud megmoz-
gatni egyszerre. Ugyanezen pályázat keretein belül a 2019-20-as tan-
évben el tudtunk indítani egy tűzzománc műhelyt is. A munkához szük-
séges eszközöket, alapanyagokat és a kemencét is ennek a beruházás-
nak köszönhetjük. 

A pályázat sikerességének nem volt feltétele az önerő megléte. A beru-
házás során azonban felmerültek olyan költségek, melyeket a pályázat-
ban nem tudtunk elszámolni, mint például szállítás és telepítés, üzem-
be helyezés. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ezen váratlan 
kiadásokat tudjuk fedezni támogatásokból vagy a felajánlott adó 1 %-ból.

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem min-
denkinek, aki az adója 1%-át 2019-ben a mi alapítványunk javára aján-

lotta és kérem, hogy aki teheti, az idén is támogasson minket ezzel a 
lehetőséggel. 

Szent Anna Intézményért Alapítvány (adószámunk: 18341797-1-03)
A legjelentősebb anyagi támogatás az intézménynek, hogy hozzá 

tudunk járulni a kulturált környezet kialakításához, az oktatás és neve-
lés körülményeinek javításához. Ehhez a 2019-es évben irodaszerekkel 
hozzájárult az alapítványunk. 

Bál

Az elmúlt hónapban rendeztük meg intézményünk alapítványának 
jótékonysági bálját, vadnyugati stílusban. Immár hagyománynak mond-
hatjuk, hogy évről évre egy téma köré szervezzük a műsort, a dekoráci-
ót, a meghívót és még a terítést is. Köszönetünket fejezzük ki az alapít-
vány kuratóriuma nevében az óvoda és iskola tantestületének a kreatív, 
áldozatkész munkájáért. A sikert pedig mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy a bálon 230 ember tudott gondtalanul szórakozni. Köszönjük a Kor-
zó Étterem dolgozóinak a finom vacsorát, Koch Csabának a bort, Hene-
rári Eti néninek a szódát, Petróczky Ferencnek az üdítőt, Ötvös László-
nak a pálinkát, a szülőknek a sok süteményt és röviditalt. 

Külön is szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik pénza-
dománnyal támogatták a rendezvényt: Dr. Ádámné Brecska Mária, 
Agroprodukt Kft, Balázsics Zoltán, Czeller Zoltán, Dági József, Deák-
falvi Péter , Dobos Vencelné, Faragó Ferenc, Filmák Endréné és férje, 
Gyirán Péter, Dr. Halász Lászlóné és férje, Huszti Gábor, Jacsóné Kaszi-
ba Mária, K&H bank jánoshalmi fiókja, Kancsár János és családja, Kaszi-
báné Dr Birkás Erzsébetnek, Kicsinyné Bayer Noémi, Dr. Kishonti Attila, 
Kiss Ferenc, Kiss Györgyné, Malustyik Béla, Mikó Mária, Ördögh Edit, 
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Renner Bt, Szabados Halla Anett, Szakál Lajos, Szántó Sándorné, Taskó 
savanyúság, Taskovics Péter, Vancsura József és felesége,:

Külön köszönetünket fejezzük ki a tombolatárgyakért a Szülői közös-
ségnek, az osztáy csoportoknak és ovis csoportoknak, Csepregi Csabá-
nak, Horváth Ferencnek, a Borotai Laska Kft-nek, Gála étteremnek, Vég-
helyi Juditnak, Kéleshús Kft-nek, Csima Kittinek, Juhász Beátának, Unix 
Autóalkatrész szaküzletnek, Ternyák Lajosnak, Waltner Józsefnek, Halb-
lönder Józsefnek, Varga Ferencnek, Szabó Gábornak, Mappa Kft-nek, 
Lakatos Lászlónak, Pethőné Győri Zsuzsannának és Pethő Zoltánnak, 
Volterné Besze Erikának, Csizovszki Balázsnak, Lusztig Ferencnek és 
Menyhárt Sándornak.

Vikor Ágnes

Megyei mesemondó verseny
A kecskeméti Katona 

József Megyei Könyv-
tárban 2020. febru-
ár 15-én, szomba-
ton rendezték meg a 
mesemondó gyerme-
kek megyei találko-
zóját. Jánoshalmát a 
Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola tanu-
lói: Szűcs Ádám Simon 3. és Balázs Gábor Rudolf 6.b osztályos diákok 
képviselték. A ceremónia alatt mindannyian Meseországban érezhettük 
magunkat, hiszen váratlanul a királyi udvarába csöppentünk. A királyi pár 
fogadta és hallgatta meg, illetve értékelte a mesemondókat, majd kiosz-
tották a kacsalábon forgó kastély címeit és rangjait. Simont apróddá avat-
ták, Gábort lovaggá ütötték. Nagyon büszkék vagyunk rájuk.

Jacsóné Szabó Erika

Olvasási verseny
Rohanó világunkban igen fontosnak érezzük, hogy diákjainkkal felfe-

deztessük az olvasás szeretetét. Január 28-án került sor iskolánkban a 
kifejező olvasásversenyre 3-4.osztályos, 5-6. és 7-8. osztályos korcso-
portokban. A szabadon választott szövegek prezentálása után a tanulók-
nak egy ismeretlen szöveggel kellett megismerkedniük, és felolvasniuk. 
A pedagógusokból álló zsűri a következő döntést hozta:

A nyerteseknek 
gratulálunk! Ezúton 
is köszönjük Gara-
mi Mária Rená-
ta, Bányai Orsolya 
és Friebertné Rad-
vánszki Rita értékelő 
munkáját.

Szente Mariann

Balázs áldás és Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napja

Február 4-én közös ünnepen vettek részt 
a Szent Anna Katolikus Óvoda gyermekei és 
dolgozói. Ezen a napon Gyirán Péter káplán 
atya megszentelte gyertyáinkat, amelyből a nap 
végén minden kisgyermek vihetett haza. 

Majd megemlékeztünk Szent Balázs püspök-
ről, aki megmentette egy fiú életét, kinek szálka 
akadt a torkán.

Péter atya két égő gyertyát rakott a gyermekek 

nyakához, s arra kérte Istent Szent Balázs püspök közbenjárására, óvja 
meg a torokbajtól és minden betegségtől.

Az ünnepet a közös imádságok és énekek tették meghittebbé.
Busné Jankovits Ágnes

óvodapedagógus

Cirkuszi előadás
A Lázár Ervin 

Program kere-
tében isko-
lánk 6.osztá-
lyos tanulóival 
2 0 2 0 . f e b r u á r 
6-án Budapest-
re kirándultunk, 
hogy a Fővá-
rosi Nagycir-
kusz varázsla-
tos előadásában 
gyönyörködhes-
senek. Artisták, zsonglőrök, táncosok ámulatba ejtő produkcióit csodál-
hattuk meg. Felejthetetlen nap volt. Köszönjük!

Jacsóné Szabó Erika

„Egyiptomban” jártunk
2020 .02 .14 -

én 60 diákkal és 
6 pedagógus-
sal Budapest-
re kirándultunk. 
Megtekintettük 
a világon kate-
góriájában első 
helyen emlege-
tett Tutanhamon 
- Rejtélye és Kin-
csei című régé-
szeti rekonstruk-
ciós kiállítást. 
Felfedeztük a fővárost, ellátogattunk a Természettudományi Múzeum-
ba is. Jó volt látni, hogy iskolánk tanulóit ennyire érdekli a múlt és jelen, 
és igénylik, hogy ne csak a megszokott környezetben tanuljanak. Való-
ban élmény volt!

Kaszás Eszter

Kukucskáló III.
F e b r u á r 

18-án a harma-
dik Kukucskálót 
rendeztük meg 
a leendő első-
söknek és szü-
leiknek. Elér-
keztünk az utol-
só két tehetség-
területhez, a 
zenei-ritmusos 
és a mozgásos 
t e r ü l e t e k h e z .                                                                                                                  
A helyszínre is már egy akadálypálya teljesítésével lehetett bejutni, ame-
lyet az ovisok Exatlon pályának neveztek el. Kaszás Eszter igazgató-
nő köszöntő szavai után az iskola zenekara Mészáros Gábor vezetésé-
vel és a résztvevő ovisokkal színesítette a programot. A kézműves fog-
lalkozáson hangszereket, zümmögőt és csörgődobot készítettünk a far-
sang jegyében. Iskolánkban a mindennapos testnevelés keretein belül a 
néptánc oktatást Így tedd rá! módszerrel valósítjuk meg. Ebből kaphattak 
egy kis ízelítőt vendégeink, Friebertné Radvánszki Rita néni vezetésével 

3-4.évfolyam:
1. h.: Szűcs Ádám Simon
2. h.: Mester Norman
3. h.: Lajdi Horka Bendegúz
5-6.évfolyam:
1. h.:Balázs Gábor Rudolf

2. h.:Doszpod Zsófia
3. h.:Gulyás András
7-8.évfolyam:
1. h.:Varga Bence
2. h.:Vida Bálint
3. h.: Varga Benjamin Erik
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népi játékokat játszottunk, énekeltünk, táncol-
tunk. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt 
következő programunkra, az április 4-én tartan-
dó nyílt napunkra is, amelyen ismét betekintést 
nyerhetnek iskolánk életébe.

Mikó Zsuzsanna

Farsangi bálok
Idén is megtartottuk hagyományos farsan-

gi báljainkat a Szent Anna Katolikus Általános 
Iskolában.

A 3-4. osztályosok farsangi bálját 2020. 
február 13-án rendeztük meg az Imre Zoltán 
Művelődési Központban. 

A bál délutánján először a Break csoport 
előadását tekinthettük meg, majd az osztályok 
zenés, táncos produkciói következtek. 

Két bátor apuka és a tanító nénikből összeállt 
„színi társulat ” egy rövid, vicces mesét mutatott 
be a gyerekeknek. Ezután egy pillanat alatt kar-
neváli forgatagba csöppentünk a vidám, ötletes 
jelmezeknek köszönhetően.

A szülők jóvoltából elkészültek a finom szend-
vicsek és farsangi fánkok, melyeket mindenki 
jóízűen fogyasztott. Eközben érdekes, mókás 
játékokkal, vetélkedőkkel készültünk, melybe 
legnagyobb örömünkre, a szülők is bekapcso-
lódtak. A hátralévő időben pedig következett a 
nagy kedvenc, a Just Dance. 

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a délután sikeréhez.

Horváthné Kocsis Tünde

A legkisebbek, azaz az 1-2. osztályosok 
mulatságát február 14-én rendeztük meg az 
iskola ebédlőjében. A jelmezesek felvonulása 
után a tanító nénik bábjelenettel kedveskedtek 
a gyermekeknek, majd a gyermekek örvendez-
tették meg társaikat és vendégeinket az erre az 
alkalomra betanult táncprodukciókkal. Lelkes 
anyukák támogatásával mi is ehettünk szend-

vicset és farsangi fánkot. Az eszem-iszom után 
pedig kezdődhetett a dínomdánom a méltán 
népszerű Just dance dallamaira. Köszönet-
tel tartozunk mindazoknak, akik hozzájárultak 
bálunk sikeres megrendezéséhez.

Buzder Mónika
„Farsang napja eljött már, kezdődik a jelmez-

bál, zeneszóra vígan lép, ring a tarka báli nép.””

Február 21-én a felső tagozatos tanulók töl-
tötték meg az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontot. A télűző mulatságot mindenki izgatot-
tan várta. Már hetekkel ezelőtt megkezdődött 
a lázas készülődés: jelezek készítése, színpadi 
próbák és tánctanulás. A programok összeállí-
tásából, a rendezvény megszervezéséből jócs-
kán kivették részüket a diákok, a lelkes szülők 
és a pedagógusok is. A vidám délután a tanulók 
műsorával vette kezdetét. Az osztályok színvo-
nalas táncokkal és egyedi jelmezekkel mutatták 
meg tudásukat. A délután legizgalmasabb ese-
ménye a tombolasorsolás volt, mindenki izga-
tottan várta a számok húzását. Minden évben 
igyekszünk a korosztálynak megfelelő, kedvelt 
tombolatárgyakat, főnyereményeket vásárolni. 
A gyerekek nagyon örültek a megnyert ajándék-
tárgyaknak, pláne a főnyereménynek. Remél-
jük, hogy minden tanuló szép és emlékezetes 
élményekkel tért haza. Köszönjük mindenki-
nek, aki munkájával hozzájárult a színvonalas 
farsangi mulatság sikeréhez.

Külön szeretnénk megköszönni a szülők 
segítségét és áldozatos munkáját, akik idejü-
ket nem sajnálva támogatták iskolai rendezvé-
nyünket, a szendvicseknek valót és a sok-sok 
édességet is. Hálásan köszönjük az Imre Zol-
tán Művelődési Központ dolgozóinak és veze-
tőjének, hogy helyet biztosított számunkra. És 
végül, de nem utolsó sorban köszönetet mon-
dunk Mándity Istvánnak és fiának, Mándity 
Fabionak, akik ismét egy fantasztikus és ferge-
teges élményt szereztek minden résztvevőnek. 
Ezúton is köszönet a MaNDiSCo TeaM tagja-
inak! Fantasztikus volt ismét! Köszönjük a fel-
ajánlott főnyeremény egyikét is!

Majkuth Nikolett

Farsangi bál a Szent 
Anna Katolikus 

óvodában
A Szent Anna Katolikus Óvodában már 

hagyománnyá vált, hogy minden évben far-
sangi bált szervezünk, melyet az előző évek-
hez hasonlóan 2019. február 22-én, szombat 
délután az Imre Zoltán Művelődési Központban 
tartottunk meg.

A farsangot vidám lakomák, bálok, mulatsá-
gok jellemezik. Rendezvényünket lázas készü-
lődés előzte meg gyermekek, szülők és dol-
gozók részéről egyaránt. A gyermekek szebb-
nél szebb versekkel, énekekkel szórakoztatták 
a vendégeket, míg az óvó nénik „Az aranyos 
tarajos kiskakas” című mesét adták elő, mely 
nagy sikert aratott gyerekek és felnőttek köré-
ben egyaránt.

Ezek után kezdődhetett a táncház, melyet 
Gacsal Dominika óvó nénink tartott, és az önfe-
ledt mulatozás. Köszönetet kell mondanunk a 
segítő szülőnek, akik együttműködtek velünk és 
mindenben segítettek. Köszönjük!

Bánfiné Sódar Szilvia
Óvodapedagógus

        Kérjük, támogassa 
adója 1%-val a

SZENT ANNA INTÉZMÉNYÉRT 
ALAPÍTVÁNYT

6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

  Adószám: 18341797-1-03
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XXVIII. Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan versenyen 2020. feb-
ruár 17-én 13 tanuló írta meg az iskolai forduló központi feladatlapját, amely 
100 kérdést tartalmazott. A feladatokat 90 perc alatt kellett megoldani.

Helyezettek: 7. évfolyam: I. Penczinger Adrián, II. Somogyi Kata Flóra, III. Mis-
kolczi Regina. 8. évfolyam: I. Barna Bálint Balázs, II. Somogyi Anna Virág, III. 
Tóth Kristóf

A 7. osztályosok az éghajlat, földtörténet, kőzetek, talaj, piac, külső 
erők témakörében adhattak számot tudásukról.

A 8. osztályosok pedig Magyarország időjárása, Európa, Európai Unió, 
Magyarország tájai témakörében mérhették össze tudásukat. Gratulá-
lunk az elért eredményekhez! 

Győri Jánosné földrajztanár

Apródsuli a II. félévben
Február 12-én 

ismét vendégül lát-
tuk az óvodásokat 
iskolánkban.

Mindenki tisz-
tában van vele, 
hogy a mai világ-
ban mennyire fon-
tos, hogy a gyere-
kek felnőtt korukra 
legalább egy idegen 
nyelvet jól beszélje-
nek.  

Dórika nénivel 
megismerték a test-
részeket, mutatták 
magukon. Német 
dalt énekeltek kör-
játék közben. Ver-
senyeztek, össze-
mérték tudásukat, 
ki tudja a testrészek 
nevét képről gyor-
sabban felismerni.

Gabi nénivel a szivárvány színeit soroltál el angol nyelven.  Az oviso-
kat ámulatba ejtette a nyelvi órákon használt interaktív tábla, amit maguk 
is kipróbálhattak.

Reméljük, megkönnyítettük a szülők döntését, hogy az emelt óraszám-
ban tanult német vagy a mindenütt használatos angol nyelv mellett dönt-
senek.   

Juhász Edit

Lázár Ervin program

Fővárosi Nagycirkusz

A Lázár Ervin program keretében a 6. évfolyam tanulói a Főváro-
si Nagycirkusz színvonalas előadásán vehettek részt. A korai indulást 
feledtette a látványos, óriási élményt adó produkció. 29 csillogó szempár 
követte a bohócok, a légtornászok, a bűvészek, az akrobaták, a gyönyö-
rű lovas parádé lélegzetelállító műsorát.

KÖSZÖNJÜK A LEHETŐSÉGET!

Alsós farsang

Február 6-án délután rendeztük meg a hagyományos alsó tagozatos 
farsangi mulatságunkat az Imre Zoltán Művelődési Központban. A jelme-
zesek, pedagógusok és szülők izgatottan várták, hogy Kothenczné Har-
kai Klára igazgatóhelyettes megnyissa a rendezvényt. Először a jelme-
zesek osztályonkénti felvonulására került sor, majd Marancsikné Kubatov 
Ágnes tanítónő vezetésével idén új táncokat tanulhattunk. A nagy sike-
rű közös produkció után minden osztály a saját asztalánál fogyaszthat-
ta el a szülők által odavarázsolt finomságokat. Ezt követte a várva-várt 
tombolahúzás. Sokunknak kedvezett a szerencse, különösen azoknak, 
akik az iskolánk által főnyereménynek felajánlott három torta egyikét 
megnyerték.

Földrajz-földtan verseny
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Hangverseny és 
meseszínházi előadás

Februárban két kulturális programon is részt vehettek tanulóink az 
Imre Zoltán Művelődési Központban.

Február 10-én a Filharmónia által szervezett „Operakommandó” láto-
gatott el városunkba, hogy a gyerekekhez közelebb hozzák a komolyze-
nét. Az interaktív műsor során a diákok népszerű operarészleteket hall-
hattak életkoruknak megfelelő, gyakran humoros ismertetővel. A hang-
verseny elnyerte tanulóink tetszését, már várják a következő bérletes 
előadást.

Február 20-án pedig a Nektár Színház mesejátékát tekinthették meg 
az érdeklődők „Mátyás király mézbora” címmel. A telt házas előadás 
vastapsot kapott a nézőktől, ami azt bizonyítja, van igény a gyermekek 
részéről a színészek által eljátszott mesékre is.

Puskás Krisztina

Zrínyi matematika verseny
Hagyomány, hogy iskolán-

kat több tíz tanuló képvise-
li mind alsó, mind felső tago-
zatról a megyei ZRÍNYI mate-
matika versenyen. Az előzetes 
regisztrálás után 33 kis mate-
matikus írta meg a verseny fel-
adatsorait.
Legtöbb pontot elért tanulók:
alsó tagozat:

• Horváth Viktória
• Szántó Mirella
• Korom Kornél

felső tagozat:
• Lencse Zsófi
• Varga László
• Prikidánovics András
• 

BÜSZKÉK 
VAGYUNK! 

Gratulálunk minden 
résztvevőnek!

KÖSZÖNET A RENNER 
BT-nek, hogy biztosította Kis-
kunhalasra utazásunkhoz a 
buszt!

„A szárny megnőtt üresen áll a fészek
 Csak álom volt a szép diákvilág
 S mint a fecske alkonyati szélben
 Ma szárnyat bont egy sereg diák.»

                         (Ady)

Hát idáig jutottunk! Nyolc éve annyira egyszerű volt, mit akarunk: meg-
tanulunk írni, olvasni. A legjobb barátunkkal, barátnőkkel egy osztályba 
kerülünk. Iskolások leszünk! 

Most viszont mindenkit valami másféle izgalom tölt el. Választanunk 
kell! Nem biztos, hogy az osztálytársaink közül bárki is velünk tart. Jó len-
ne a jövőbe látni: vajon mihez lenne tehetségünk, kedvünk, lehetőségünk 
3 vagy 5 év múlva? Kire hallgassunk: szüleinkre, tanárainkra, barátainkra?

A Hunyadi nyolcadikosait is ezek a gondolatok foglalkoztatják. Eljött 
a határidő, amikor be kellett jelölni, melyik iskolában folytatnák tanulmá-
nyaikat. Az sem segített a választásban, hogy épp a következő 2020-21-
es tanév nagy változásokat hoz a középiskolák életében. De dönteniük 
kell, el kell indulniuk. Diákjaink idén több mint 130 felvételi lapját küldtük 
17 iskolának, rájuk bízva további boldogulásukat. Szeretnénk, ha a jövő 
mérnökei, cukrászai, gépészei, gazdászai, csecsemőgondozói, asztalo-
sai, tanárai, orvosai, informatikusai, erdészei, közgazdászai, autószerelői 
a tőlünk kapott alapokra építkezve megtalálnák hivatásukat, s boldog fel-
nőttekké válnak.
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A február 29-én Kunfehértón megrendezett 
Farsangi Futás jánoshalmi sikereket hozott. A 
21 kilométeres távon Blázsik Endre elsőkként, 
a 10 kilométeres távon Lajkó Mónika második-
ként futott be. Gratulálunk az eredményeikhez!

  
 

Változik az OKJ! 

Jelentkezzen Baján induló OKJ képzéseinkre,  
amíg még nem késő! 

 
- Aranykalászos gazda (4 hónap) 

- Faipari gépkezelő (2 hónap) 

- Szobafestő (4 hónap) 

- Targoncavezető (1,5 hónap) 

- Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (5 hónap) 

- Bevontelektródás kézi ívhegesztő (5 hónap) 

- Járműfényező (6 hónap) 

 

További részletek: 

06 70/422-18-38 
titkarsag@bacsszakma.hu 

 
  

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070

Futó sikereink
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Gondolatok a rítusok 
énvédő szerepéről

Írta: dr. Horvát-Militityi Tünde pszichológus

 Bakó Tihamér Utak és ösvények című könyvében hangsúlyozza, hogy a 
krízis egyidős az emberiséggel. Gondoljunk csak a nagy természeti kataszt-
rófákra, melyek váratlanul következnek be és csapnak le az emberekre. Az 
embereknek azt kell ebből leszűrniük, hogy meg kell tanulniuk elfogadni azt, 
hogy együtt élnek a természettel, és bizony, mi emberek ki vagyunk szolgál-
tatva a természet erőinek. 
A fenyegetettség érzése nagy lelki megpróbáltatást okozott az embernek, 
viszont ezt ellensúlyozta az a sok rítus, szertartás, ünnep. Az ember azon-
ban nemcsak a természeti erők játékának van kitéve, hanem saját fejlődé-
se során is szembekerül számtalan sorsfordító eseménnyel, melyek krízist 
okozhatnak. Ezen megrázkódtatásokat volt hivatva enyhíteni az átmeneti rítu-
sok használata: legénybúcsú, lakodalmas menet, halott siratás stb. Az átme-
neti rítusok szerepe az volt, hogy biztosítsa az elválást az előző csoporttól, 
elősegítse az eltávolodást a régitől az új felé és elősegítse az új viszonyok-
ba való beépülést. 
Az átmeneti rítusok láncot alkotva végigkísérik az ember életét. A rítu-
sok során az ember feladja énjét, egyfajta időn kívüli állapotba kerül. A mai 
modern ember azonban nem minden krízisét tudja ilyen átmeneti rítusokkal, 
beavatásokkal, szertartásokkal megoldani, mint az archaikus társadalmak 
tagjai. Ma már nem jellemzőek ezek a rítusok, így a mai emberről elmond-
ható, hogy magára marad a változást kísérő szorongással, félelemmel – 
melyekkel döntőrészt egyedül kell megküzdenie, hogy képes legyen meg-
formálnia saját individuális világképét, belső filozófiáját, lelki munkamódját.
Minden embernek az élete során természetesen lesznek elkerülhetetlen ese-
mények, mint például a gyász, a gyerek születése, válás, házasságkötés stb. 
Ezeket az eseményeket tekinthetjük kockázatos helyzeteknek, hiszen ilyen-
kor megnő a személyben a lelki megterhelés, a feszültség, és nem biztos, 
hogy jól tud alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Fontos leszögezni, hogy 
ezeket az eseményeket valamennyien stresszként éljük meg, de csak azok 
számára válnak válsághelyzetté, akik személyiségüknél, korábbi tapasztala-
taiknál vagy más tényezőknél fogva az adott helyzetben teljesen sebezhető-
vé válnak és az érzelmi tartalékaik nem bírják el az ilyen mértékű terhelést. 
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„A vágy csendje”. 
Életközép a párkapcsolatban

Mint az előző részben az életközép jellegzetességei kapcsán megemlítet-
tem, a középkorú házaspároknak a házassággal, párkapcsolatukkal kap-
csolatban is számos változással kell szembenézniük. A családi életciklusok 
között „üres fészek” címkével illetett helyzetben, amikor a gyerekek felnő-
ve elhagyják a szülői házat, az addiginál sokkal kisebb figyelmet, gondos-
kodást igényelnek. Elkezdik felépíteni saját külön életüket, akár csak ideig-
lenesen elköltözve felsőfokú tanulmányik idejére, akár saját család alapítá-
sával. Ebben az új helyzetben a házastársak feladata az újraközeledés, a 
gyerekek nyomán keletkező időbeli, sokszor térbeli „űr” kitöltése úgy, hogy 
az mindkettőjük számára megfelelő, tartalmas legyen. Bár vizsgálatok ered-
ményei azt mutatják, hogy a válások száma nem nagyobb ebben az idő-
szakban, mint pl. a házasságok első éveiben, mégis sok házaspár ekkor 
szembesül azzal, hogy az eddigi rutinfeladatok elmaradása után nem talál-
nak közös témát, örömszerző tevékenységet. Az intimitás újraépítése nagy 
idő és energia befektetést igényel mindkét fél részéről. 
Jelen írás címe egy nyílt visszautalás Dalma Heyn „A vágy csendje” című 
könyvére amelyben kifejezetten a nők és hangsúlyozottan az erotika, sze-
xualitás szempontjából foglalkozik ezzel a témával. A házasságok működé-
se, a családok jól szervezett, érzelmileg is stabil volta is sokszor alapul a 
nők, anyák, feleségek önfeláldozásán, áldozatvállalásán, saját igényeinek 
ki nem mondásán, vagy a többiek igényei mögé helyezésén. Heyn könyvé-
nek szereplői nem feltétlenül szexuális igényeiket hallgatják el párjuk elől, 
hanem az élet minden területén felvállalt alárendelődésük az oka annak, 
hogy vágyaik csendesednek, esetleg kihunynak. A könyvet és szerzőjét a 
legtöbb támadás azért érte, mert az általa ismertetett esetekben a feloldást, 
megoldást, a nők visszatalálását saját magukhoz egy-egy házasságon kívü-
li szexuális kapcsolat indította el. A feltétel nélküli elfogadás, a házasság-
ban már nem működő odafigyelés, érdeklődés a nő személye iránt, átsza-
kítja a sokszor maguk által felállított gátakat, újra átélik a nők saját érzéki-
ségüket, hatni tudásukat.
 Amennyiben a fenti sorok között magukra ismertek, és az életközepi vál-
ságból fakadó nehézségeik megoldására szívesen együtt működnének egy 
szakemberrel, vagy hívjanak bennünket időpontért bátran az alábbi tele-
fonszámon:
06/77-502-952
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ

dr. Horvát-Militityi Tünde - pszichológus

Már nemcsak az erdőn-mezőn, de a városi parkokban is nő a fertőzött 
kullanccsal való találkozás veszélye. A háziorvosok javasolják a védőol-
tást, amelyet jelenleg nem támogat a tb.

Szinte az év 365 napján szükség van a kullancs elleni védelemre. 
Az enyhe tél miatt ugyanis meglehetősen elszaporodtak a természetes 
ellenséggel alig rendelkező vérszívók. A kullancsok jelentős része nem 
fertőzött; baj akkor van, ha a kullancs egysejtű-, baktérium- vagy vírus-
fertőzést terjeszt.

Az agyvelő- és agyhártyagyulladás elleni oltásokat célszerű tél végén 
beadatni a lap szerint. A másik kullancsok által terjesztett betegséget, a 
Lyme-kórt azonban csak a csípés elkerülésével lehet megakadályozni. 
Utóbbi hosszan lappang szervezetünkben, nagyon alattomos tud lenni.

„A praxisomban Lyme-kóros pácienssel már többször találkoztam. 
Mindegyiküket sikerült antibiotikummal gyógyítani a betegségből, ame-
lyet fertőzött kullancsok terjesztenek” – mondta az újságnak Pintér Gyula 
háziorvos. Hozzátette: tél végén, tavasz elején mindig van érdeklődés a 
védőoltások iránt, emellett jó kezdeményezésnek tartja, hogy a szabad-
ban, zöld területeken dolgozók oltását a munkahelyük biztosítsa.

A vérszívók emellett a háziállatok, kedvencek egészségét is fenyege-
tik, főleg, ha sokat mozognak magas fűben, aljnövényzetben. A kutyákra 
pedig kimondottan veszélyes lehet a fertőzött csípés, a babézia a vörös 
vértesteket támadja, majd az állat veséje mondja fel a szolgálatot. Ha a 
kutya már barnásat vizel, akkor komoly a baj és azonnal orvosi segítség-
re van szükség. Az állatoknál is hosszabb folyású a Lyme-kór és antibi-
otikummal gyógyítható.

Ha embert, állatot csíp a kullancs, célszerű csipesszel higgadtan 
kihúzni a bőrből úgy, hogy a kullancs ne eressze a fertőző nyálát a bőr-
be. Vagyis ne pusztuljon el a húzáskor – csak utána.

Amire figyelni kell:
A természetben 1-1,5 óránként tartsunk kullancs „vizitet”. Évszaknak 

megfelelő, zárt, hosszú ruházatot viseljünk az erdőben. A zoknit tűrjük 
a nadrág szárába, viseljünk sapkát vagy kalapot a túrázások során. A 
magas, kaszálatlan füvet kerüljük.

    A szúnyog- és kullancsriasztó spray-t ne csak a bőrre, hanem a fel-
sőruházatra is fújjuk

ikor

 Kullancsinvázióra figyelmeztetnek
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 Az egészséges táplálkozás 
fontossága gyermekkorban

Jánoshalma Városi Önkormányzat konzorciumi partnere a Jánoshalmi Kis-
térségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. révén az idei évben 
is folytatódnak az óvodai prevenciós programok a járás óvodáiban, melyek-
kel célunk a gyermekek egészégének megőrzése már a kisgyermekkortól.
A „Táplálkozási alapismeretek” foglalkozás egy, a fent említett prevenci-
ós programok közül. Mivel gyermekek 3-6 éves korukban a legfogékonyab-
bak az új ismeretek befogadására, ezért elengedhetetlennek tartjuk már 
ilyen idős korban is az egészséges életmódot és azzal együtt az egész-
séges táplálkozás fontosságát hangsúlyozni nekik. Az óvodás gyerekekről 
elmondható, hogy nagyon érdeklődőek az egészséges ételek megismeré-
sére, megkóstolására. Szinte minden egyes alkalommal a kellő motiváció a 

legelső pillanattól kezdve adott foglalkozásaink elkezdéséhez, megtartásá-
hoz.  Igyekszünk mindig valamilyen – a gyermekek számára – érdekes infor-
mációval szolgálni és természetesen törekszünk arra, hogy saját tapaszta-
lataik által, tevékenykedtetve ismerjék meg az adott témát, valamint, hogy 
koruknak megfelelő ismeretekkel bővítsük tudásukat. Sokat beszélgetünk, 
és minél jobban próbáljuk a gyerekek felé közvetíteni az egészségmegőr-
zés, és az azzal összefüggő helyes táplálkozás fontosságát. Közösen készí-
tünk gyümölcssalátát, alkotunk vicces és finom zöldségfigurát, vagy épp a 
tökgolyóval, a különböző növényi tejekkel, és a limonádék ízével ismertet-
jük meg őket.

Foglalkozásunk célja az egészséges életmódra való nevelés, az egészséges 
táplálkozási szokások megerősítése.

A „Táplálkozási alapismeretek” foglalkozások 
az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosí-
tószámú „Együtt Könnyebb” komplex 
prevenciós és társadalmi felzárkóztató 
program a gyermekszegénység ellen 
című projekt keretein belül valósul 
meg

Köztudott, hogy a radikális 
fogyókúra hosszútávon nem csak 
egészségtelen, de eredménytelen 
is lehet. A téli időszak végén a 
kabát és a vastag pulóverek leve-
tésével végképp szem elé kerül-
nek azok a zsírrétegek, amelyeket 
takargatni próbáltunk. Már való-
színű, az is kiderült, hogy az újévi 
fogyókúrás fogadalom az érintet-
tek nagy százalékánál nem jött 
be. A tavaszi időjárás beköszönté-
vel újabb elhatározások születnek.

 Mindenkit lebeszélnék arról, 
hogy az éppen aktuális fogyókú-
rás trendnek bedőljön. Sokkal cél-
ravezetőbb – és persze egészsé-
gesebb is – alaposan végiggon-
dolni étkezési és testmozgási szo-
kásainkat. Az esetek döntő több-
ségében e téren keresendő a 
több-kevesebb súlyfelesleg oka.

Mielőtt bárki fogyókúrába fog-
na, gondolja végig, hogy csak 
2-3 kilóról van szó, hogy a bikini 
szezonra formába hozza magát, 
vagy egészségi szempontok miatt 
van szükség a súlycsökkentés-
re, s több kilótól kellene megsza-
badulni.

A pár kilónyi zsírpárnák leadá-
sához ugyanis nem szükséges 
semmiféle speciális diéta, bőven 
elegendő, ha az egészséges és 
kiegyensúlyozott táplálkozás 
alapelveire, valamint a megfele-
lő mennyiségű, rendszeres test-
mozgásra figyelünk.  A fogyás-
hoz az kell, hogy több kalóriát kell 
felhasználni, mint amennyit bevi-
szünk. 

Az egészséges, azaz nem gyors 
fogyáshoz elegendő, ha a korábbi-
akhoz képest 500 kalóriával keve-
sebbet viszünk be naponta. Álta-
lánosságban elmondható, hogy 
heti kb. fél kilogramm fogyáshoz 
napi 500 kalóriával kevesebbel 
kell beérnie, ám az energia bevitel 
ne legyen napi 1200 kalória alatt, 
hogy a szervezet hozzájusson a 
számára szükséges tápanyagok-
hoz. 

A fogyás nem sprint, hanem 
inkább maraton. Kezdetben köny-
nyebb a súlyleadás, egy-két hónap 
után viszont már nehezebb moti-
vációt találni. Sokan ilyenkor lazí-
tanak az egyébként bevált étren-
den és csodálkoznak, ha mégsem 
fogynak tovább. Jó, ha erre is fel-
készül a fogyni vágyó. 

Tartsunk be néhány szabályt: 
Ne koplaljunk, rendszeresen 
együnk (naponta 5-ször), de egy-
szerre mindig csak kis mennyi-
séget. Kerüljük a zsíros, cukros 
ételeket. Együnk sok zöldséget, 
gyümölcsöt. Válogassuk inkább a 
sovány húst, sovány sajtot, tel-
jes kiőrlésű gabonából készült 
pékárut.

A fogyáshoz vagy a testsúly tar-
tásához elengedhetetlen a megfe-
lelő mennyiségű testmozgás. Az 
elhízottak esetében, ha a meg-
felelő táplálkozáshoz testmozgás 
is társul, 20 százalékkal többet 
képesek leadni súlyukból.

Faragóné Hován 
Éva Dietetikus

Tavaszi fogyókúra 
eredményesen

A d ietet ikus  tanácsa i

MUSKÁTLI VÁSÁR!
CSEREPES 300 FT

FUTÓ 10 DB 1200 FT
ÖRÖKZÖLDEK 700 FT

ÁPRILIS 1-ÉN SZERDÁN
JÁNOSHALMÁN A PIACON
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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

MÁRCIUSI AKCIÓJA
Viaszos vászon terítő (100*140 cm):  600.-

Solingen kés (9 cm):   165.-
További akcióinkat keresse  üzletünkben!

Virágföldek, cserepek széles választékban!
Tavaszi selyem virágok, csokrok 

óriási választékban!

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!

Szilasi László élt: 27  évet
Kotró Györgyné  
sz: Huszár Anna élt: 95 évet
Papp László Lajos élt: 87 évet
Szakál Tibor élt: 51 évet
Horváth Mihály 
                         (Nécsó)  élt 57 évet
András Tibor élt: 81 évet
Kasziba Józsefné   
sz: Lukács Zsuzsanna élt: 75 évet

Horváth Gyuláné 
sz: Mikó Mária  élt: 86 évet
Malik Zoltán élt: 50 évet
Szulcsán Lászlóné 
sz: Böröcz Margit élt: 83 évet
Miskolczi Antalné   
sz: Nagy Terézia élt: 79 évet
Rozinka Pál élt: 78 évet
Hosszú József élt: 63 évet
Zámbó Béla  élt: 64 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2020. február hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Jánoshalmán, Orczy utca 72 alatti 
háromszobás CSALÁDI HÁZ ELADÓ!

NAGY KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETEKKEL. 
GAZDÁLKODÁSRA KIVÁLÓAN ALKALMAS. Gázfűtés, 

fürdőszoba van,  szennyvíz rákötve. Érdeklődni 30-9639-414

Emlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.”

Az öt éve elhunyt 

Tóth Józsefre
emlékeznek: 

nagynénéd és unokatestvéreid
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 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  cél-
tűzéseinek  megvalósításához!

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

10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03
A Georgica Alapítvány nevében:

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 

Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi 
Egyesület munkáját. 

A kedvezményezett adószáma: 18360952-1-03

A Jánoshalmáért Alapítvány 
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 

is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.
Adószám:

18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Az Összefogás Jánoshalmáért 
Egyesület 

2019-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásá-
val kívánják segíteni az egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03
Számlaszám: 51100036-100045820 

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Kérjük a jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám: 18343744-103 

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület  Kéri, hogy 

ebben az évben is segítsék személyi jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 
Adószámunk: 19044383-1-03 
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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. március 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!

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

Hirdetések

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

Jelentkezési határidő: 
március 12. csütörtök.
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2019. december 2-án, sorozatban negyedszer indult el a Téli Kupa 
teremlabdarúgó bajnokság, mely arra hivatott, hogy a hideg időszak-
ban is hódolni tudjanak szenvedélyüknek a foci szerelmesei.  A kupá-
nak ebben az évben is természetesen a dr. Fenyvesi Máté Sportcsar-
nok adott otthont.

A mérkőzések hétköznap esténként zajlottak, ahol egy-egy izgalma-
sabb meccsre, akár 50-100 néző is bejött megnézni, hogy milyen fordula-
tokat tartogat a Téli kupa. Abban ugyanis nem volt hiány. Ezt alátámaszt-
ja az is, hogy a záró napon, a nevezett 11 csapatból, csak 2-nek volt biz-
tos a helyezése. A dobogós helyek sorsáról is az utolsó mérkőzés dön-
tött, ahol percenként változott az eredmény és a kupa sorsa.

De nem csak azért volt különleges a Téli Kupa, mert nagyon kiélezett 
lett a végjáték, hanem mert az Arany Bácska Egyesület női labdarúgói 
is beneveztek a tornára. A lányok a megyei bajnokságban az őszi sze-
zon után az első helyen várják a folytatást. Szeretnék nyáron aranyérem-

mel zárni a bajnokságot, ezért a Téli Kupára, mint felkészülési állomás-
ra tekintettek, hiszen a fiúk gyorsabbak, erősebbek (elméletileg), mint a 
lányok, így nagyszerű edzőpartnerek bizonyultak. A csapatok abszolút 
partnerek voltak ebben és sportszerűen fogadták a lányokat, akik üde 
színfoltjai voltak a tornának. Minden mérkőzésen tudtak 2-3 gólt rúgni, 
amit a lelátóról hangos ováció fogadott! Köszönet Ferenczi László elnök 
úrnak és Sztánkó Árpád edzőnek, hogy benevezték a lányokat és ezúton 
kívánunk sok szerencsét és sikert a nagypályás bajnokságra, és remél-
jük, hogy hatékonyan segítettük mi is a felkészülést!

A kupát végül a Jankovác Bt nyerte meg, aki először hódította el a Téli 
kupát egy harmadik és két ezüstérem után. Második helyen zárt az Ext-
ra Casanova, aki először nevezett be a Téli Kupára és nagyon sportsze-
rű, szimpatikus és szép játékkal emelték a torna színvonalát. Harmadik 
helyet pedig az Antallapois Raiders szerezte meg, aki az előző 3 évben 
aranyéremmel zárt. 

Téli Kupa

Hely Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen  Vereség Gólkülönbség Pont

1 Jankovác Bt 9 8 0 1 56:17 24

2 Extra Casanova 9 8 0 1 62:17 24

3 Antallapos Raiders 9 7 1 1 48:17 22

4 Autoszolg Kft 9 5 2 2 50:22 17

5 Mennyei Megyei 9 4 1 4 37:61 13

6 Esély a Kúpra 9 4 0 5 36:46 12

7 JATE 9 3 0 6 24:36 9

8 Bibike  Búnó 9 2 0 7 22:37 6

9 Válogatott SE 9 2 0 7 30:59 3

10 Arany Bácska 9 0 0 9 19:73 0

Téli kupa 2019/20 Végeredmény

 Legjobb kapus: Mészáros Gábor  Legjobb kapus: Rapcsák Richárd

Szilasi László különdíjat nyerte: Herczeg Gergő

Gólkirály: Nagy Zorán

Legjobb mezőnyjátékos: Szabó SzilárdLegjobb védőjátékos: Bogdán Róbert

Bajnok csapat: Jankovác Bt
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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 tájékoztatjuk Olva-
sóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és
                                                      Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától másnap 07 óráig tart. 
     Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet megelőző nap 
     17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

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

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

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

Kiadja: Zsikor Bt.   Ügyvezető Blázsik Sándor  
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:   6440 Já nos hal ma, 

Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

6500 Baja, Kálvária u. 84.
Felelős vezető: 
  Gálai Levente

Ügyvezető Igazgató
ISSN 2062-4069

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

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!

Detki mini karika fahéjas 150g 299 Ft   265.– Ft/db 1060 Ft/kg
Waja margarin  250 g   159.– Ft/db 636 Ft/kg
Pink eper ízű koktél  0,75 l   549.– Ft/db 732 Ft/l   

Óriási déli gyümölcs vásár!
Az akció 2020. március 6-tól 2020. március 14-ig,  valamint a készlet erejéig érvényes!

Anya köny vi hí rek
született:

házasságot kötött:

2020. február hónapban

Csima Éva és Marcsek Gábor, Gergely Édua és Farkas Tamás, Horváth 
Mária Terézia és Keresztes László, Gáspár Nikoletta Noémi és Somogyi 
Róbert Zsolt, Horváth Anikó és Hrovatin András László

Kolompár Levente Noel, (Anyja neve: Kolompár Edina), Suba Zsófia 
Erzsébet, (Anyja neve: Taskovics Györgyi), Nagy-Lukács Noé, (Anyja neve: 
Hetényi Fanni)

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

Rendőrségi hírek
G. M. jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-

retlen tettes ellen, aki 2020. február 16-ra vir-
radóra a  házának utcai külső ablaktábláját a 
keretből kivette, majd a belső ablakot benyom-
ta és a szobából eltulajdonítottak 1db LCD tv-t 
és egy laptopot 40.000.- Ft értékben, rongálási 
kár nem keletkezett.

D. I. jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2020. február 18-ra vir-
radóra a  házának udvarába a nyitva hagyott 
kapun keresztül bement és a teraszról eltulaj-
donított egy Stihl FS 410-es fűkaszát kb. 220 
ezer forint értékben.

Mindkét sértettnél korábban többször meg-
fordult Gy. N. helyi lakos, az említett nő a lopá-
sokat társával, a szintén helyi lakos  F. K-val 
követte el. A nyomozás során az eltulajdoní-
tott értékek lefoglalásra kerültek, így a sértet-
tek kára megtérült. A gyanúsítottak – akik a fen-
tieken kívül egy Mélykúton elkövetett kerék-
pár lopással is gyanúsíthatók - beismerő vallo-
mást tettek, a továbbiakban szabadlábon véde-
keznek.  

A fenti esetekből látható, hogy nem minden-
ki jó szándékkal érkezik,- a házba beengedett  
alkalmi ismerősöknek lehetőségük van: megfi-
gyelni szokásainkat, értékeinket. Az éjszaká-
ra nyitva hagyott kapu pedig csak megköny-
nyíti a dolgukat. 

Eljárás indult Sz. J. jánoshalmi lakos feljelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2020. 

február 10-én 15 óra 50 perc és 18 óra közöt-
ti időben a Jánoshalma, Béke téren található 
katolikus plébánia előtt lévő biciklitárolónál a 
lezárt kerékpárjáról a lakatot ismeretlen módon 
eltávolította, majd a kerékpárt eltulajdonította, a 
kár mintegy 11 ezer forint.

A nyomozás során az eltulajdonított kerék-
pár lefoglalásra került, a bűncselekmény elkö-
vetésével K. A. helyi lakos gyanúsítható meg-
alapozottan. 

A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba 
lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tud-
nak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a 
lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne 
hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy 
figyeljenek oda mások üresen álló házai-
ra. Amennyiben pedig valami gyanús dolgot 
tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal 
hívható 20/5396499-es telefonszámra, ami a 
rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.   

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

A korábbi kocsi feltörések tapasztalata sze-
rint az elkövetők az utastérben hagyott számuk-
ra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattar-
tót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. 
igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálás-

sal nagyobb kárt okozva mint magával a lopás-
sal. Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy 
az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak 
látható helyen, járműiket pedig ne hagyják zár-
atlanul az utcán még rövid időre sem! 

Letartóztatták a gyerek kirablásával gyanúsí-
tott jánoshalmi férfi

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség minősített 
rablás bűntette és más bűncselekmények miatt 
indítványozta egy jánoshalmi férfi letartózta-
tását, aki a gyanú szerint 2020. február 10-én 
Jánoshalmán késsel fenyegetve rabolt ki egy 
gyermekkorú fiút és más bűncselekményeket 
is elkövetett.

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított 
2020. február 10-én, este, Jánoshalmán meg-
látott egy fiút, aki egy bolt előtt az édesanyját 
várta. A férfi elhatározta, hogy megszerzi a fiú 
kerékpárját, megfogta a bicikli csomagtartóját 
és megpróbálta elvenni. A gyermekkorú sértett 
ellenállt, ekkor a gyanúsított közölte vele, hogy 
kés van nála, közben a kést a sértett által is lát-
ható módon a kezében tartotta. Ekkor odaért a 
fiú anyja, aki a gyermekét féltve szólt, hogy adja 
oda a kerékpárt. A gyanúsított így megszerez-
te a kerékpárt és azzal a helyszínről elhajtott. 
Ezen a napon a férfi a rablás előtt más bűn-
cselekményeket is elkövetett. Zavart állapotban 
sétált az utcán, majd ismeretlen okból megra-
gadott egy kerékpározó fiatalembert és lerán-
totta a földre.
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