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Jánoshalma Városi Önkormányzat által szervezett ünnepségen március 
15-ei ünnepünkön, mellyel az 1848-as forradalom és az 1849-es szabad-
ságharc emlékének tisztelgünk.

Immár 171 év telt el azóta, hogy történelmünk egyik legfelemelőbb pilla-
natát, óráit, napjait élte át a pesti ifjúság idealizmusa, mely győzedelmes-
kedett a mindig lehúzó kishitűséggel szemben.

Nem Magyarországé volt az első szikra, Bécsben és Párizsban, Olasz-
országban és a német államokban is ekkor támadtak fel a forradalmi elé-
gedetlenség hullámai. Megragadni a pillanatot a fiatalok bátorságára volt 
szükség. Ez nem a csendes bölcselet időszaka volt. Hisz a legnagyobb cél 
a közjó, hazánk politikai és gazdasági függetlenségének elérése volt a tét, 
az esély. A szabadságharc, ha a hatalmas túlerő leverte is, nem bukott el. 

Az ünnepség első részében helyezték el  koszorúikat és virágaikat a 
Jánoshalma Városi Önkormányzat, a pártok, a civil szervezetek, az egye-
sületek, az  intézmények képviselői az 1848-as hősök tiszteletére emelt 

kopjafánál.. 
Ezt követte a Szent Anna Római Katolikus 

Templomban az ünnepi szentmise, melyet 
Richter Mátyás káplán mutatott be.

Az egyházi szertartás után az ünnepi 
program az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban folytatódott. A közösen elénekelt 
Himnusz után Sinkovits Imre előadásában 
Petőfi Sándor 15-dik Március, 1848 című 
verse hagzott el. 

Ezt követően Czeller Zoltán polgármester  
mondta el ünnepi beszédét.

A program zárásaként a pilisborosjenői Zenemalom együttes megze-
nésített Petőfi versekkel és Szendrey Júlia leveleivel idézte fel az 1848-
as eseményeket. A költeményeket Simon Andrea színművész, Iványi Gás-
pár és Molnár Zoltán énekes, gitáros előadóművész tolmácsolásában hall-
hattuk.

Az ünnepség zárásaként a résztvevők közösen elénekelték Szózatot. 
Ezt követőeen a résztvevők  az intézmény konferencia termében meg-

tekintették a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjainak munkáiból összeállított 
kiállítást, melynek címe: Értelmet az éveknek. Erről a 6. oldalon tudósítunk

  „Feltámadtam, és 
veled vagyok!”

„A «feltámadás» 
hagyományon alapuló 
kifejezés, amelyet meg-
határozott irodalmi műfaj 
elemének is tekinthetünk. 
Mélyebb valóság jelölé-
sére használták, mint ami-
lyet a szó köznapi jelenté-
se alapján gondolnánk. A 
feltámadás nem valami-
féle holttest újraéledése 
(miként Lázár esetében), 
azaz nem a végesség, a 
tökéletlenség, a bűn és a 
halál jelével ellátott léte-
zésbe való visszatérés, 
hanem távozás ebből a világból. A feltámadott a történelemből a történelem feletti 
világba lép. Pál «újjászületésnek», «újjáéledésnek» és «megigazulásnak» nevezi a 
feltámadást, János pedig «megdicsőülésnek».

A feltámadás az Újszövetség központi üzeneteként Krisztus és a keresztény 
ember életének alapvető eseménye, vagyis a szó szoros értelmében vett «húsvét-
ja». A pusztulás világából a dicsőség világába való átmenetet jelzi. Ennek az átme-
netnek híján az ember élete csupán erre a világra korlátozódna, és nem érné el vég-
ső beteljesülését. Ha Jézus nem támad fel, nemcsak hogy nem bizonyul üdvözítő-
nek, de üdvöt hozóan sem cselekedhetett volna. Feltámadás nélkül a hit hiábava-
ló, mert az üdvösség nem múlná felül a földi lét határait (vö. 1 Kor 15,14). A fel-
támadt Krisztus az ember és a valóság földöntúli dimenziójának mutatója. Ez a 
meggyőződés nem az emberi szellem megfontolásaiból, vagy ahogy Pál monda-
ná, nem e világ bölcsességéből fakad, hanem a Krisztus által kinyilatkoztatott iste-
ni szó alapján születik.

A Születés olyan epizód, amely a halálban véget ér. A feltámadás ellenben az 
elveszíthetetlen és örök élet kezdete. Az, hogy Jézus feltámadt, azt jelenti, él: 
nem a múltnak valamelyik személyisége, hanem jelenvalóság. Ezért a feltámadás 
misztérium: tény, miként Istennek vagy a Léleknek léte, de nem történelmi való-
ság, azaz nem azok között az események között helyezkedik el, amelyek az ember 
szeme előtt játszódnak, és amelyeket bizonyítani lehet vagy érzékileg tapasztal-
ni. Olyan tény, amely a hitre tartozik, s nem a tudományra vagy a köznapi isme-
retre. Az ember csak akkor tudja elfogadni, ha hitelt ad a Krisztus által tolmácsolt 
isteni szónak.” -így ír a Feltámadásról Ortensio da Spinetoli Lukács evangéliumá-
ról szóló könyvében.

Nekem is ma itt alapvető kérdés, hiszem-e, hogy Jézus él? Mert csak az élő 
Jézussal lehet személyes szeretet kapcsolatot felvenni, lehet rábízni az életem és 
a halálom; hozzá tartozni most és halálom után is (örök életem). Igen, Uram, én 
hiszem, hogy Te élsz. Te is hiszed?

Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek! 
Sándor atya plébános

Közel 100 munkavállaló jött el arra a fórumra, amit a Borotán, Rémen, 
Hajóson, Kéleshalmán, Mélykúton, Jánoshalmán munkát kereső emberek-
nek szerveztünk. Meghívásunkra a járás területén működő 11 cég képvi-
selője jött el, és ajánlott munkalehetőséget számukra.

Ünnepi hangulatban volt a város... 
2019. március 15.

Jövő munkavállalója 
fórum

Arra buzdítok minden kedves Olvasót, hogy ne foglalkozzon a világ 
hisztilével, inkább ültessen a kertbe egy fát, mgondozza a rózsa-
bokrokat,főzzön valami finomat, kedveskedjenek pajkosan egymás-
sal, és tegyék rendbe az otthonukat. Ettől jobb lesz a világ, értéke-
sebb lesz az élet. Viszont ha bosszankodnak, pánikba esünk, akkor 
legfeljebb csak idegesebb lesz a világ.
Ha azt mondanák, hogy itt a világ vége, akkor is szépen megöntöz-
ném a virágaimat és ebéd közben megnevettetném a gyermekein-
ket, mert a jó Isten ezt a feladatat bízta rám, és mert talán a friss 
virágok között, derűs együttlétben a világvége is elviselhetőbb lesz. 
(Böjté Csaba)
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Február 2-án tartotta meg 
évzáró közgyűlését a BEM 
JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS 
EGYESÜLET.  Az egyesület elnö-
ke Györgypál Csaba nyá. alez-
redes, köszöntötte a meghívott 
vendégeket és a tagságot  és a 
különböző feladatokra jelölt tiszt-
ségviselők megválasztása után 
felkérte Virág lászló nyá.r. alez-
redest – a közgyűlés levezető 
elnökét – munkája megkezdésére  

A határozatképesség megállapítása és a napirend elfogadása után 
Györgypál Csaba   elnök bemutatta és értékelte az egyesület 2018 évi 
munkáját, a taglétszám alakulását, ismertette egyesület   helyzetét, gazdál-
kodási mutatóit. Tájékoztatta a közgyűlést az elnyert illetve kapott támoga-
tásokról, külön kiemelve és megköszönve az állampolgárok SZJA 1%-a fel-
ajánlásából származó 105.579 forintot.

2018-ben egyesület 2 tagja részesült Honvédelmi Miniszteri és három 
tagja BEOSZ-DAR elnöki elismerésben.  

A költségvetési helyzet ismertetése után, az egyesület által szervezett 

rendezvények kerültek értékelésre. A különböző szórakozást és egész-
ség megőrzést szolgáló rendezvények, kirándulások mellet kiemelt fontos-
ságú tevékenység volt a hagyomány őrzés illetve a város társadalmi éle-
tében való aktív részvétel, különös tekintettel a május 25-én az egyesület 
szervezésében és levezetésével megtartott Magyar Hősök Emlékünnepe a 
„HŐSÖK NAPJA” megemlékezésre. Az ünnepi megemlékezés az egyesü-
let kiemelt rendezvénye volt.

Bővebben szólt az augusztus hónapban Etyeken és környékén meg-
tartott igen jól sikerült közösségi kirándulásról, valamint a 102. légvédel-
mi tüzér ezred megalakulása 60. évfordulója alkalmából tartott ünnepség-
ről, melyet Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter személyes jelenlétével 
tisztelt meg.

Szólt az egyesület kegyeleti tevékenységéről, melynek keretében a 
„Halottak napján” a „Hősi Sírkert”- ben történt kegyeleti gyertyagyújtáson 
túl megemlékeztek és tiszteletüket tették a jánoshalmi temetőkben nyug-
vó katonabajtársaik, volt munkatársaik sírjainál.            

Ezek után került sor a 2019-es évre terve-
zett programok és a költségvetés ismertetésére, 
külön kiemelve 2019. év három fő programját, a 
májusi „Hősök Napja” ünnepi megemlékezést, 
az augusztus hónapra tervezett közösségi kirán-
dulást és az Idősek Világnapjával együtt szep-
temberre tervezett megemlékezést a 102. létü. 
ezred megalakulása 61. évfordulójáról. 

Az elnökségi beszámolót és a 2019 évre ter-
vezett programok ismertetését követően Vida 
Benő a Felügyelő Bizottság ( FEB ) elnöke ter-
jesztette be  a FEB jelentését a 2018 évben vég-
rehajtott ellenőrzések tapasztalatairól, az egye-
sület működési rendjéről és a gazdálkodás hely-
zetéről.

A hozzászólások során Durgó Tamás őrnagy 
az 1. számú Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi 
Iroda vezetője köszöntötte az egyesületet, szólt 
az Iroda munkájáról és sok sikert kívánt a 2019 évi tervek megvalósításá-
hoz. Kiss György tanácsnok gratulált az egyesület 2018 évi sikereihez, 
beszélt a honvédség és a honvédelmi nevelés fontosságáról és sikeres új 

évet kívánt az egyesületnek.           
A hozzászólásokat követően 

került sor a szavazásra. A tag-
ság az elnökség beszámolóját, 
a FEB jelentését, a 2019 évi 
programokat és a „Költségveté-
si tervet”, az éves tagdíjat és az 
állampolgárok által felajánlott 1% 
tervezett felhasználását egyhan-
gúlag elfogadta.           

A közgyűlés hivatalos részé-
nek zárásaként Györgypál Csa-
ba elnök köszöntötte a 2018. 
évben „kerek” születésnapi 
évfordulót betöltött tagjait.          

A közgyűlés egy finom ebéd elfogyasztásával és hosszantartó baráti 
beszélgetéssel zárult.

GYPCS

Bácska-Topolya. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Egyesület ünnepi 
műsorának egy pillanata.

Korondon a Hősi Emlékműnél tartott ünnepi megemlékezésen Katona 
Mihály polgármester úr beszédét követő koszorúzás mellett, a község lovas 
huszárai Toborzót tartottak.

A hagyományos ünnepi események idén is megrendezésre kerültek Kár-
pátalján. Képünk, Rafajnaújfaluban, az iskolai ünnepségen készült. 

A szenttamási Zsebszínházban 2019. március 15-én, 19 órai kezdet-
tel ünnepi műsorral emlékeztek az 1848–49-es szabadságharc kitörésé-
nek 171. évfordulójára.

A történelmi megemlékezést a Gion Nándor Kulturális Központ szervez-
te, az ovisok mellett pedig alkalmi szavalatok, katonaénekek, citeramuzsi-
ka és egy közös zenés produkció is műsoron volt.

Az 1848/49 - es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére 
a temerini Nyugati temető kopjafájánál koszorúzást tartottak. Beszédet 
Csorba Béla a VMDP elnöke mondott. 

A temerini Művelődési Központban megrendezett ünnepségen fellépett 
a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület férfikórusa, a néptánco-
sok, a citerások, valamint a fiatal szavalók. 

Erdélyben, Tusnádfürdő Főterén került megrendezésre a március 15-i 
ünnepség. Albert Tibor polgármester úr ünnepi beszédét követően főhajtás, 
és koszorúzás következett a Hősök Emlékművénél.

Pillanatképek testvérvárosaink ünnepi megemlékezéseiről

Évzáró – évértékelő közgyűlés  
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnél
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Ez az őszintén kimondott megjegyzés azon a lakossági fórumon hang-
zott el, amit Czeller Zoltán polgármester úr március 6-án, 17 órára hívott 
össze a Kapocs utca lakóinak. A fórum témája az utca csapadékvíz gyűj-
tése, elvezetése, és az úttest javítása voltak. A környék útjai már mind szi-
lárd burkolatúak, a Kapocs utca még földes út. Nehezíti a helyzetet, hogy 
az utca keskeny, ezért szűk a lehetőség csapadékvíz elvezető árkok kiala-
kítására. 

Czeller Zoltán polgármester úr, és Juhász Zsolt a Városgazda kft. ügyve-
zető igazgatója tájékoztatták a lakosokat a lehetséges műszaki megoldá-
sokról. Mindenképpen szükséges lesz a növények, fák, bokrok részleges 
eltávolítása, nyírása. Az egyik lehetőség a jelenlegi úttest földjének 
kiszedése után, útalap készítése 25-30cm mélységben, törtbetonból 
nehézhengerrel történő tömörítés, majd a vízelvezető profil kialakítása az 
úttest közepén („v” formában). Ezt követően szükséges a felületkiegyen-
lítés apró zúzottkővel, majd felületlezárás emulzióval (bitumen), melyet 
úthengerezéssel alakítanak végleges tömörségűre. A költségek a város 
költségvetéséből finanszírozhatók lennének, a munkálatokat a Városgaz-
da Kft. végezné.

A másik megoldás egy aszfalt burkolatú út kialakítása, amelyhez már 
pályázati forrásokat is be kellene vonni, mert a költségek itt már nagyon 

megnövekednek. 
Az Önkormányzat olyan megoldásokat kínált, amelyhez nem kér lakos-

sági önerőt az utca lakóitól, viszont a város vezetése együttműködést 
vár a közösen kiválasztott változat megvalósításához, némi segítséget a 
kivitelezés folyamán a növények részleges vagy teljes eltávolításához, a 
szükséges mértékig a járműforgalom részleges korlátozásának tűrését a 
munkák ideje alatt.

Czeller Zoltán polgármester úr kihangsúlyozta, hogy az utca lakói egy a 
mostanitól sokkal jobb minőségű utat fognak kapni, ezen túlmenően a terü-
let rendezett csapadékvíz elvezetését, a járműforgalom által nyári időszak-
ban előállt por mennyiségi csökkenését.

A jelenlévő lakosok az egyszerűbb, és olcsóbb megoldás mellett dön-
töttek.

Jánoshalma Város Önkormányzata, a Jánoshalmi Gazdakör együttmű-
ködésével, Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrral szakmai egyezte-
tést tartott az épülő Jánoshalmi Hűtőház és Gyümölcsfeldolgozó terveiről. 
Czeller Zoltán polgármester úr célja a tájékoztató összehívásával az volt, 
hogy a készülő tervek bemutatásra kerüljenek, emellett a gazdák véle-
ményét, ötleteit is figyelembe vegye az önkormányzat, amit a tervezésnél 
hasznosítani lehet. 

A jelenlévők fontosnak tartották, ezért elfogadták az Önkormányzat 

javaslatát, hogy az Agrár Logisztikai Központot egy, a gazdák összefogásá-
ból megalakult szerveződés üzemeltesse. Ezen túlmenően az üzem bővíté-
sének lehetősége is szóba került, amiről kormányzati szintű egyeztetéseket 
kezdeményezett az Önkormányzat. 

A létesítmény a tervek szerint 2020-ban már tudja fogadni a megtermelt 
gyümölcsöket.

fotó: Szilágyi Pál Ferenc

Gazdák véleményezték az új gyümölcs 
hűtő-és feldolgozó üzem terveit

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület pénzadomány gyűjtést kezde-
ményez a Jánoshalmi daganatos betegek hatékonyabb gyógykezelésének 
érdekében. Egy nagyobb, a Jánoshalmiak összefogásán alapuló gyűjtést 
indítunk útjára, hogy ezzel is elősegítsük társaink gyógyulását.

Köszönünk minden kisebb és nagyobb támogatást, melyen keresztül a 
város és az egyes ember is megtapasztalhatja a közösség valódi erejét!

Számlaszám: Fókusz Takarék Szövetkezet 51100036-10063493
Érezzük meg, milyen értékes az összefogás egy nemes cél érdekében!

Összefogás a daganatos 
betegek gyógykezeléséért

Még el sem csitult a párt csatorna beruházás körül kel-
tett hazugságkampányának kudarca, újabb hazugságspi-
rálba keveredett a helyi Jobbik vezetése. A szánalmas 
fiaskó 2019. március 25-én, az általuk által szervezett 
demonstráció körül robbant ki. A reggeli órákban a Főté-
ren megjelent egy vasszerkezet négyzet alapterületű for-
mába elrendezve, molinókkal beborítva, különböző újsá-
gokból kivágott cikkekkel. A transzparensek környékén a 
délelőtt nagy részében senki nem tartózkodott a Főtéri 
kamera felvételek tanúsága szerint.

Kasziba Sándor, a Polgármesteri Hivatal osztályvezető-
je kora délután kiment a helyszínre, az építmény környé-
kén akkor sem volt egyetlen személy sem, aki köthető lett 
volna hozzá, nem volt ráírva, hogy ki helyezte el oda. Tud-
valevően helyi rendelet szabályozza a közterületen való 
anyag elhelyezését, de ez esetben bejelentés az Önkor-
mányzathoz nem érkezett, területfoglalási engedélyt sen-
ki nem kért a demonstráció megtartására. Az osztályve-
zető a Főtéri kamera felvételek mellett a helyszínről még 
fényképfelvételeket is készített, és intézkedett. Az intéz-
kedés nyomán a szerkezetet a Városgazda Kft. munkatár-
sai szétszedték, és elszállították a Kft. Mélykúti úti telep-
helyére. 

Nem sokkal ezután megjelent a Polgármesteri Hivatal 
épületében Nagy István helyi Jobbik elnök, aki számon 
kérte a hivatal vezetését az elszállítás miatt. Nagy Istvánt 
dr. Benda Dénes főjegyző úr, és Kasziba Sándor osztályve-
zető úr tájékoztatták, hogy a szerkezet bontása, és elszál-
lítása a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően tör-
tént, és ha be tudja mutatni, hogy annak kihelyezése hoz-
zá köthető, akkor a bontási, és elszállítási költségek meg-

fizetése után visszakapja a szerkezetet. Nagy István ekkor 
mindössze egy, a rendőrségtől kapott, demonstráció 
megtartásáról szóló bejelentést mutatott fel. Nem tud-
ta azonban bemutatni a közterület használati engedé-
lyét, mivel az nem létezett. A rendeletben foglaltak sze-
rint a közterület használatára engedélyt kellett volna kér-
ni az önkormányzattól, megállapodást kellett volna köt-
ni, amit a polgármester írhat alá, illetve közterület hasz-
nálati díjat kellett volna fizetni. Ezek közül egyik sem tör-
tént meg. Miért nem? Nagy István, mint önkormányzati 
képviselő nem volt tisztában az ide vonatkozó helyi ren-
delet tartalmával? Miután közölték vele, hogy jogosulat-
lan közterület foglalást követett el, Nagy István távozott 
a hivatalból.

Másnap, a választási csalás alapos gyanújával vádolt 
jobbikos képviselő, Farkas Gergely közösségi oldalán elis-
merte, hogy a Jobbik szervezte a demonstrációt, ugyan-
akkor számonkérő, kioktató stílusban törvénytelenséggel 
vádolta a polgármestert, a jegyzőt, magát a hivatali eljá-
rást. Először is, Farkas szerint a szervezők minden enge-
déllyel rendelkeztek, de ez az állítás azért nem igaz, mert 
nem volt közterület foglalási engedélyük. Másodszor, 
Farkas szándéka az volt, hogy főként a polgármestert 
tegye felelőssé a demonstráció kellékeinek elszállíttatásá-
ért, ami azért nyilvánvaló hazugság, mert a kérdéses idő-
pontban a város vezetője a feladatait a hivatal épületén 
kívül látta el, csak jóval később értesült az eseményekről. 
Írásunk elején is jeleztük, hogy a hivatal osztályvezetője 
saját hatáskörben intézkedett az elszállításról.

Czeller Zoltán polgármester úr március 28-án, a tes-
tületi ülésen tájékoztatta az önkormányzati képviselőket 

az ügyről, valamint felelősségre vonta Nagy István kép-
viselőt, miért tesznek közzé hazugságokat a személyével 
és az Önkormányzattal kapcsolatban? A tények tisztázás-
ra kerültek, a Jobbik nem tartotta be a helyi rendeletet. 
Ahelyett, hogy ezt elismerték volna, még hazudtak egy 
sort. Politikai köntösbe öltöztették az elferdített ténye-
ket, nagy nyilvánosság előtt alaptalan kijelentéseket tet-
tek az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatal munka-
társaira, a jegyzőre, a polgármesterre. 

Nagy István képviselő ezekre a kérdésekre nem volt 
hajlandó magyarázatot adni, kitérő válaszokat adott. 
Azt hangoztatta, hogy ha valakit személyes sérelem ért, 
akkor forduljon a bírósághoz. Annak ellenére, hogy a 
Főtéren lévő kamera felvette, hogy a paravánokat Nagy 
István szerelte össze, nem adta meg, a demonstráció 
szervezőjének adatait, pontos nevét, címét sem, hogy a 
jogosulatlan közterület használattal kapcsolatos helyze-
tet rendezni lehessen.

Lapzárta előtt Czeller Zoltán polgármester urat kér-
deztük az esetről:

Czeller Zoltán polgármester: Itt, ebben az esetben, 
nyilvánvaló, hogy kérni kellet volna a szükséges enge-
délyt, és megkapták volna. Ilyen egyszerű.

Azt értem, hogy ősszel helyhatósági választások lesz-
nek, és én vagyok a célkeresztben. De nem vagyok megy-
győződve róla, hogy a szennyvízberuházásnál egyszer 
már balul elsült hazudozás a megfelelő fegyver.

Cikkünk Jánoshalma Város Képviselő-testüle-
ti ülésének 2019. március 28-i jegyzőkönyve alap-
ján készült.

jhn

Ha kért volna, kapott volna közterület foglalási engedélyt a Jobbik

Végre valaki foglalkozik a mi problémánkkal is

1 % -KAL A HELYI  
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának  
felajánlásával segítették a Honvéd Kaszi-
nó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.

Kérjük, támogassák a továbbiakban is 
 az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 

Köszönettel: a HKKE vezetősége

Az Összefogás Jánoshalmáért 
Egyesület 

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

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

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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A Jánoshalmi Mozgáskorlátozottak Egyesületének 2019. február 26-i 
ülésén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal 
szociális szakügyintézője, Kopcsekné dr. Dora Éva tartott tájékoztatást a 
szociális ellátások 2019. január 1-jei változásairól.

 Előadásában külön kitért az ápolási díj, közgyógyellátás igénylésé-

nek módjára és a jogosultság feltételeire. A 
szakelőadó ismertette a 2019. január 1-jétől 
bevezetésre került új pénzbeli ellátás, gyerme-
kek otthongondozási díjának jogszabályi ren-
delkezéseit. Ezt követően a jelenlevők kérdéseit 
válaszolta meg az előadó. 

Az egyesület tagjai nagy érdeklődéssel hall-
gatták a tájékoztatást. 

A Jánoshalmi Járási Hivatal 2019. márci-
us 19-én Mélykúton tartott a Mozgáskorlátozott 
Egyesület tagjai számára előadást „Miben 
tudja segíteni a nyugdíjasokat a Jánoshalmi 
Kormányablak” címmel.  A rendezvényen előadó 
volt Dr. Macsári Mária a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal főosztályvezető-helyettese, aki 
a Rehabilitációs ellátási és szakértői területen 

bekövetkezett változásokról tájékoztatta a hallgatóságot.  
A Jánoshalmi Járási Hivatal munkatársai rendszeresen és szívesen 

adnak tájékoztatást munkájukról az iskolások, fiatalok, és az idősebb kor-
osztály számára is. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Járási Hivatal  hírei

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2019.03.19.
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Autóvillamossági szerelő Szakmunkásképző, szakközépiskola CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Építőipari segédmunkás Általános iskola MV Építő és Kereskedelmi Bt. Mélykút megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző MV Építő és Kereskedelmi Bt. Mélykút megegyezés szerint
Műszaki-cikk eladó Általános iskola, szakmunkásképző Műszaki Digitál Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Bádogos Szakmunkásképző MV Építő és Kereskedelmi Bt. Mélykút megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző Pusenszki Gábor Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Szakács Szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 210.000,-Ft
Asztalosipari szerelő Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Hegesztő, lángvágó Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Épületvillamossági szerelő, 
villanyszerelő Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Épületasztalos Szakmunkásképző, szakközépiskola, 
technikum Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint

Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  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, .

A NAV ügyfélszolgálat  
A Kormányablakban az adóügyek intézése heti két napon lehetséges 
hétfő:   de 8-12,   du 13 és 15,30 
csütörtök: de  8-12,  du 13-17  
Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik, a Jánoshalmi 

Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek. Az ügyfelek kihelyezett tájé-
koztató táblán, az ügyfélhívó berendezés kijelzőjén, valamint az online és a 
telefonos időpontfoglalás során kapnak tájékoztatást.

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át a
 „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak 

utalták. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, 
ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma:
18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit  intézményvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Jánoshalma 
Városban a kötelező felvételt biztosító Gyermeklánc Óvo-
da és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központba törté-
nő beiratkozás 2019. május 6- május 10-ig (hétfőtől - pénte-
kig) naponta 8 és 16 óra között lesz, a Radnóti utcai óvoda 
(6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.
Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:

 t a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 t a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 t a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 t gyermekorvosi igazolás
 t a gyermek TAJ kártyája
 t a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az eset-
ben is jelezzék, ha a kisgyermek 2019. október 1. és 2020. május 
31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos 
döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írás-
ban közli a tanulóval, a szülővel.
Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülő – 
a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt 
napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
A fenntartó, azaz Jánoshalma Városi Önkormányzat Jegyzője (6440 
Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai 
felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kére-
lem tekintetében.

Óvodai és bölcsődei 
beiratkozás

A kormányablakba sok gyermek érkezik a szülőket elkísér-
ve, akik számára szeretnénk kellemesebbé tenni az ügyinté-
zést az ügyféltérben elhelyezett játék lehetőségekkel. 

A gyerekek játékkal való lefoglalása különösen akkor célszerű, ha a szü-
lő szeretné nyugodt körülmények között intézni ügyeit. Évek óta rendelke-
zésre állnak a játékhoz színes kockák, de márciustól ezen lehetőség lénye-
gesen bővült, az ügyféltérben gyermek asztalt és székeket helyeztünk el, 
műanyag építőkockák és mágneses rajztábla is várja kis ügyfeleinket. 

Lehetőség van arra is, hogy mesefilmeket nézhessenek ügyintézés köz-
ben.

A szülőket gyakran nem csak elkísérik a gyerekek, hanem sok esetben 
érintettek is az ügyintézésben. A leggyakrabban intézendő ügyek a sze-
mélyazonosító igazolvány, útlevél, diákigazolvány igénylése, és a lakcím 
változás bejelentése.

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

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

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

Gyermek születése esetén a kormányablakban lehet intézni, a CSED 
(Csecsemőgondozási díj), a GYES (Gyermekgondozást segítő ellátás), a 
GYED (Gyermekgondozási díj), az anyasági támogatás, és a családi pót-
lék igénylését. 

A Jánoshalmi Kormányablak elérhetőségei:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
E-mail:kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu, 
Tel.:77/795-294, 
www.bkmkh.hu

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A gyermekeket is szívesen látjuk Jánoshalmán 
 a kormányablakban

Mélykút településen a HUNENT Zrt. üzeme megkezdte a vízi szárnyas 
húsfeldolgozást és folyamatosan várja a munkavállalók jelentkezését a 
korszerű új üzembe. 

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal a foglalkoztatással kapcsolatosan 
2018. év során a járás településein sok tájékoztatót szervezett, ahol a mun-
kavállalási lehetőségről az érdeklődők tájékoztatást kaphattak.  Az üzem-
ben dolgozni kívánó a járás területén munkanélküliként regisztrált szemé-
lyek Húskészítmény gyártó képzésen valamint Húsipari termékgyártó kép-
zésen vehettek részt és szereztek bizonyítványt.

A Jánoshalmi Járási Hivatal további tájékoztatókat is szervez a járás 
területén   ahová a regisztrált munkanélküliek névre szóló meghívót kap-
nak. A fórumokon a tájékoztatást a cég megbízottja tartja. 

Az új munkavállalókat folyamatosan várják a cégnél, a munkalehetőség-
ről bárki érdeklődhet a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán, Jánoshalma Arany János u. 13. sz. alatt ügyfélfogadási időben. 

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal ugyanezen a helyen várja más 
munkáltatók részéről is munkaerő igények bejelentését.

 BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Általános iskolai beíratás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiak-

ban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. 
augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. tanév 
kezdetén tankötelessé válnak.

 
A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal János-

halmi Járási Hivatalának valamennyi településére, az összes általános 
iskolában egységesen határozta meg:

2019. április 11. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2019. április 12. napján 8-19 óráig (péntek)

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános isko-
lába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a válasz-
tott intézménybe.

 A beíratáshoz szükség van:
 — a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
 — a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
 — a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványra (lakcímkártya)
 — az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás-
ra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véle-
ménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

 Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit iga-

zoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) 
dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköte-
les tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2019. május 6-ig köte-
lesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni. 

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárás-
ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247.§ (1) bekezdés a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7.§ (1) bekez-
dés b) valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 150.000.- Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal rendeli büntetni.

 
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztató a  
Jánoshalmi Mozgáskorlátozottak Egyesületének ülésén

Tájékoztatók tartása munkalehetőségről

mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
http://www.bkmkh.hu
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 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  
céltűzéseinek  megvalósításához!

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

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

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Imre Zoltán  
Művelődési Központ és Könyvtár

Moziajánló
2019. május 2. (csütörtök)

11:00 Csodapark 3D
14:00 Alfa 3D
16:00 Bosszúállók: Végjáték
19:30 Shazam

Jegyárak: 
3D filmek - 1600 Ft
2D filmek - 1300 Ft

Pénztár nyitva tartás: 
Az adott vetítések előtt fél órával

A Színházi Világnapon, március 27-én, a Pesti Művész Színház előa-
dásában a  Kaviár és lencse című vígjátékot láthatták az érdeklődők az 
Imre Zoltán Művelődési Központban. Az előadás előtt, a jeles nap alkalmá-
ból a minden színházban elhangzó nemzetközi üzenettel - melyet 2019-
ben Carlos Celdrán kubai rendező, író, színház igazgató fogalmazott meg 
- köszöntöttük a színészeket és a színfalak mögött közreműködő munka-
társaikat. A színészek ez alkalommal is kitettek magukért, igényes dísz-
letek és kellékek között varázsolták a színpadra a mediterrán életérzést: 
jókat enni, jókat nevetni és mindig szerelmesnek lenni. Az előadás végén 
a közönség nagy tapssal jutalmazta az önfeledt szórakozást. 

Mi muzsikus lelkek, Most, amikor minden virág nyílik, Gyere, te 
nímand!, Van a Bajza ucca sarkán egy kis palota, Látta-e már Budapes-
tet éjjel, Asszony, asszony, csókos asszony, Asszonykám, adj egy kis kime-
nőt!, Éjjel az omnibusz tetején ..….Ezek az örökzöld slágerek hangza-
nak majd el a következő színházi előadáson,  2019. május 15-én , szerdán 
19 órakor a Csókos asszony című operettben az Imre Zoltán Művelődési 
Központban. Jegyek már vásárolhatók az intézményben. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk! 

Programajánlók
Sikeres előadás a színházi világnapon

4G:  
Generációk Gépei -  
gépek generációi

Újra dübörögnek  
a jánoshalmi SZAKI végzős diákjai!

Ki ne 
hagyd!

39. 
Gépes Ballagás

 

Jánoshalma legnagyobb 
tavaszi rendezvénye

2019. május 1. 8:00-tól
Az AM ASZK végzős diákjainak hagyományos 
gépes ballagása Jánoshalmán

Akár 150 mezőgazdasági gép
Közel 20.000 Lóerő

A volán mögött 150 végzős diák
Legyél  TE is része családoddal a SZAKIS él-

ménynek! 
Útvonal:  Tanüzem – Kettőshegy dűlő – Kisszállási út – Halasi utca – Rákóczi 
utca – Dózsa utca – Kossuth utca – Béke tér – Kálvária utca – Eötvös utca – Hala-
si utca - Kisszállási út – Kettőshegy dűlő – Tanüzem

Nagyheti szertartások rendje a 
Szent Anna templomban 2019

április 17., Nagyszerda:
18.00 Jeremiás siralmai a templomban.

április 18., Nagycsütörtök
18.00 Szentmise. Megemlékezünk az utolsóvacsoráról, 
        amelynek keretében a lábmosás szertartását is végezni fogjuk. 
19.00-20.00 Imádságos virrasztás 

április 19., Nagypéntek
15.00 Keresztút (jó idő esetén) a Kálvária temetőben,
        (eső esetén) a templomban
Ha a temetőben végezzük a keresztutat, onnan körmenetben vonulunk 
be a templomba és kezdődik Urunk szenvedésének ünneplése, Passió, 
kereszthódolat .
Ha a templomban végezzük a keresztutat, rögtön folytatódik Urunk szen-
vedésének ünneplése, Passió, kereszthódolat.

április 20., Nagyszombat
20.00  Húsvéti vigília, virrasztás. Részei: 1. tűzszentelés 2. húsvéti örö-
mének 3. igeliturgia 4. a szentmise kezdete 5. keresztvíz-szentelés 6. a 
szentmise folytatása 7. föltámadási körmenet a templom kívül, (mécsest 
hozzunk magunkkal) (eső eseténelmarad)

április 21., Húsvétvasárnap
09:00 Családos diákmise
10.00 Szentmise, 
   ételszentelés (kalács, sonka, tojás megszentelése)
18.00 Szentmise

április 22., Húsvéthétfő
10.00 Szentmise

Szentgyónásra lehetőség:
Nagycsütörtökön: 19.00-20.00

Nagypénteken:      a szertartás után
Nagyszombaton:   8.00-12.00                          

Kérem, hogy minél többen vegyünk részt 
a közös ünnepléseken! 

Sándor atya plébános
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Értelmet az éveknek címmel nyílt sokszínű, már a tavaszt idéző,  igényes  
kiállítás 2019. március 11-én az Imre Zoltán Művelődési Központban  a Nyug-
díjas Pedagógus Klub alkotni szerető tagjainak munkáiból. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a kiállítás idejét március 30-ig meghosszabbítottuk. Több 
százan, kisgyermekektől a felnőttekig, csoportosan és egyénileg  csodál-
ták meg a nyugdíjas pedagógusok munkáit, csodálkoztak rá, hogy hányféle tevé-

kenységgel lehet fűszerezni a hétköznapokat. Köszönjük a kiállítóknak- Balázs Sán-
dorné, Dudás Mária, Farkas Mihályné, Halász Sándorné, Kiss Györgyné, Komáro-
mi Tiborné, Martinek Erzsébet, Somogyi Lászlóné - hogy bemutatták munkáikat, 
a szervezőnek, Jáksó Lászlónénak, hogy összefogta a kiállítást. Kívánjuk, 
hogy jó egészségben még sokáig alkossanak maguk és mások örömére!

2019. március 9-én, dr. Tompa Lászlóné a Nyugdíjas klub vezetőjének 
kedves invitálására érkeztek a vendégek az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontba, a hagyományos nőnapi rendezvényre.

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének 
napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 
8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja 
számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedő megemlékezéssel 
szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával és 

szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.
Azonban a klub életében, a virág és a jókedv volt az idei rendezvényen 

is meghatározó.
A rendezvényt a Probitas Tánc-sport Egyesület Jánoshalmi Tagozatá-

nak növendékeinek táncbemutatója nyitotta meg, majd a mélykúti Anna 
tánc-csoport fellépése tette színesebbé a műsort. Czeller Zoltán, polgár-
mester úr, ünnepi köszöntőjét követően, a jelenlévő férfiak segítségével, a 
hölgyeket egy szál virággal köszöntötte.

Majd az ízletes vacsorát, a Gála Étterem és Pizzéria, a desszertet pedig, 
a Hanna cukrászda készítette. A vacsorát követő jó hangulatról pedig a 
Hangulat zenekar gondoskodott.

Ezúton is köszönjük Czeller Zoltánnak és munkatársainak munkáját, 
valamint egyéni támogatóinknak a támogatását, mellyel hozzájárultak a 
rendezvény sikeres megvalósulásához! A rendezvényt a civil szervezeteket 
az EFOP 1.5.3 pályázatból támogatta az önkormányzat.

                                                                                         Sz. T. Zs.

Nőnap az Idősek klubjában

Értelmet az éveknek – vallják a kiállítók

Terasz nyitó hétvége: 
április 12 – 13 –14.

Húsvéti, ünnepi 
nyitva tartásunk:

2019. április 19-én 10 – 24 óráig
április 20-án 10 – 24 óráig
április 21-én 10 – 15 óráig
április 22-én ZÁRVA

Nyitás 2019. április 23-án 10 órakor.
Asztalfoglalás, rendelés felvétel 

személyesen vagy  
06-77/402-236 telefonszámon
Várjuk kedves vendégeinket!

Sokba kerülhet a 
visszajelzés elmaradása
Nem tudni, hogy Jánoshalmán mennyien kértek segítséget a 

Nemzeti Eszközkezelőtől, amikor már nem tudták tovább fizetni a 
lakáshitelüket, de fontos, hogy minden érintett átolvassa a megkül-
dött értesítést, melyet a március végéig megkaptak

.
Minden érintettet arra kérnek, hogy nyilatkozzon a Nemzeti Eszközke-

zelő felé. Visszavásárolhatják, vagy tovább bérelhetik a lakásaikat azok, 
akik a hitelük miatt az Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei lettek. Március végé-
ig minden érintett levelet kapott erről. Az érintetteknek érdemes elolvasni 
a küldeményt és a határidőig nyilatkozni arról, hogy a lehetőségek közül 
melyik konstrukciót választják. Azok, akik semmilyen nyilatkozatot nem kül-
denek vissza 60 napon belül, a visszavásárlás lehetőségét elveszítik, és a 
jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. július 1-től a háromszorosára emelkedik.

GÁLA ÉTTEREM 

ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236
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   A Magyar Máltai Szeretetszolgálat fennállásának 30. évfordulója alkal-
mából Vidnyánszky Attila, a budapesti Nemzeti Színház igazgatója Tamá-
si Áron: Vitéz lélek c. előadásával ajándékozta meg a szolgálat önkénte-

seit, segítőit.
Vidnyánszky Attila Kárpátaljáról származik és ezzel az előadással is 

köszönetét fejezte ki a máltai Kárpátaljának nyújtott segítségét, a sok ado-
mányt.

A Dél - Alföldi Régió 60 jegyet kapott az előadásra, amiből 45 - t átadott 
a Jánoshalmi Csoportnak széleskörű munkájának jutalmául.

Az előadást február 18 - án délután 3 órai kezdettel tekinthettük meg.
Maga a színházba jutás is kellemes, hangulatos időtöltés volt. Lógó 

Tiborné Ibolya gondoskodott arról, hogy útközben csiszolgassuk tudásun-
kat, felelevenísük ismereteinket. Kvíz játékkal lepett meg bennünket, mely-
nek kérdései szorosan kapcsolódtak a színházi darabhoz.

Ezen a délutánon az egész országból érkezett máltaisok és segítőik töl-
tötték meg a nézőteret. Nagy megtiszteltetés volt mindannyiunk számára, 
hogy az előadás megkezdése előtt a színházigazgató személyesen meg-
köszönte, hogy meghívását elfogadtuk.

Kiváló művészek játékában párhuzamban jelent meg a dráma, az ízes 
humor és a bölcs, mély gondolatok sokasága.

A mondanivaló középpontjában önmagunk, így az egész magyarság lel-
ki újjászületése, valamint külső házunk és belső világunk megújulása állt.

Hálás köszönetünk a felejthetetlen, csodálatos élményért!

Dudás Mária

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes 

Polgárőrségi Egyesület 
munkáját. 

A kedvezményezett adószáma: 18360952-1-03

Március 10-én tartotta templomunkban az újmiséjét Gyirán Péter atya, aki augusztus óta szolgál Jánoshalmán.  A szentmise után a máltai csoport tag-
jai agapéval tették még emlékezetesebbé a szép ünnepet.

Hálózati találkozó:

Március 27-én Jánoshalmán tartották hálózati találkozójukat a TOP 
5.1.1. pályázat mentorai az új máltai telephelyen, a Molnár János u. 5. 
szám alatt. A tanácskozást a máltai ovisok tavaszi műsora nyitotta meg a 
vendégek nagy örömére. Az összejövetelt  Czeller Zoltán polgármester úr 
is meglátogatta.

Imaóra az üldözött 
keresztényekért

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos kampányt indított a 
Közel-Keleten üldözött keresztényekért. A totalitárius rezsimek és a szél-
sőséges vallási ideológiák képviselői tűzzel-vassal irtják a Biblia tanítását 
és üldözik annak követőit. Szíriában a véres összecsapások a minden-
napok részévé váltak.           Az adventtől húsvétig tartó kampány címe: 
„Imádkozókat toborozunk és imákat gyűjtünk”. Arra kértük egyházközsé-
gi tagjait, csoportjait, hittanos diákjait, hogy írják le támogató nyilatkoza-
taikat és imáikat.

Március 28-án este közös imáságban fejeztük ki együttérzésünket 
és bátorításunkat az üldözöttek felé. A kampányba bekapcsolódtak 
a máltai tagok mellett az egyházközség tagjai, a Keresztény Értel-
miségiek Szövetsége, az Utca apostolok, a Szent Mónika és Szent 
József kör képviselői, a Hunyadi és Szent Anna iskolák diákjai.                                                                                                          
A saját megfogalmazású, és a közös imán elhangzott kéréseket és imákat 
elküldjük Budapestre, az országos központba. Kozma Imre atya az üldözöt-
tek nyelvére lefordítva továbbítja a szíriai Damaszkusztól 30 km-re találha-
tó, a Feldarabolt Szent Jakabról elnevezett Mar Yakub kolostor elöljárójá-
nak. Segíteni imádságban, jókívánságban, lelki cselekedetekben is lehet, 
és ez nemcsak lehetőség, hanem kötelességünk is. 

Kiss Györgyné

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2019. február 4-én ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. Ebből az alkalomból Kozma Imre atya hálaadó 
szentmisére hívta a szolgálat tagjait a Zugligeti templomba, Budapestre. Csoportunk is jelen volt a bensőséges hangulatú ünneplésen.  

A Nemzeti Színházban voltunk

Harminc éves a szeretetszolgálat

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

Az újmisés atya köszöntése
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Mivel az idén szép hosszúra nyúlt a farsangi időszak, és az alsós bált 
általában a „farsang farkán” szoktuk tartani, beköszöntött március első nap-
ja, amikor a Hunyadi Iskola kisdiákjai felölthették jelmezeiket.

Komoly előkészületek előzték meg a mulatságot: a jelmezek megter-
vezése és kivitelezése, a finomságok megsütése, helyszínre szállítása, a 
dekoráció elkészítése olyan feladatot jelentettek, amelyből mindenki kivet-
te a részét.

Az Imre Zoltán Művelődési Központ adott otthont a rendezvényünknek. 
Szükség is volt a nagy helyre, mert a közös táncokat nagyon vígan ropták 
a gyerekek és felnőttek egyaránt. 

Egy kis szusszanásra azért megálltak a diákok, s míg testük pihent, 
elméjük edződött a farsangi rejtvény fejtésével.

A tombolahúzás hatalmas izgalommal telt, mert rengeteg érdekes, gyer-
mekszív számára kedves tárgy várt gazdára az adományozó szülőknek 
köszönhetően.

Ismét egy remek hangulatú bál részesei lehettünk, melyet azóta is emle-
getnek a gyerekek.

Kollégáim nevében szeretném megköszönni a rengeteg szülői segít-
séget, az adományozott tombolatárgyakat, a sok süteményt, melyekkel 
megédesítették az alsósaink báli délutánját.

Puskás Krisztina

Hunyadi Iskola hírei

Iskolánk érdeklődő diákjainak egy csoportja „húshagyó kedden” elláto-
gatott Mohácsra, a farsang utolsó napján megtekinteni, hogyan búcsúztat-
ják a sokacok a telet.

A farsang időpontját a tavaszi napfordulót követő első holdtölte hatá-
rozza meg.  Ez a nap zárja a mulatozást, és kezdetét veszi a Húsvétot 
megelőző böjti időszak. Mohácson ennek a hagyománynak az eredetét a 
törökűzés legendájával is magyarázzák.

Minden bizonnyal a balkáni eredetű sokácok korábbi hazájukból hoz-
ták magukkal a szokást, amely aztán Mohácson alakult tovább, és nyerte 
el mai formáját. A népszokás megjelenéséről a XVIII. század végéről van-

nak az első adatok. 
2009-ben az Unesco a Szellemi Kulturális Világörökségek közé sorolta 

ezt a hagyományt, 2013-ban Hungarikummá nyilvánították.
Az idén 1700 busó öltözött be, hangos kereplőkkel, tülkökkel, kolom-

pokkal űzték a telet, és este 6-kor a főtéri máglyára helyezett, telet jelké-
pező koporsó elégetésével és körültáncolásával vidáman búcsúztatták a 
hideg évszakot.

Különleges  élménnyel, vidáman érkeztünk haza.
A busók jól végezték a dolgukat, hiszen megérkezett a tavasz!

P.V.K.

Iskolánk 4.c osztályos tanulói 
idén is – a gergelyjárás hagyo-
mányait felelevenítve – minden 
óvodába ellátogattak műsoruk-
kal. Iskolásaink nagy örömmel tér-
tek vissza volt óvodájukba. Sze-
retettel köszöntötték régi óvónéni-
jeiket. A nagycsoportosok érdek-
lődve és figyelmesen hallgat-
ták az iskolások műsorát, majd 
zászlónkra, az óvó nénik segít-
ségével felkötötték szalagjaikat. 
Köszönjük a vendéglátást és a 
finom adományokat! 

Pusenszki Mariann

Ünnepi vetélkedő negyedik 
osztályosoknak

Iskolánk 4.a és 4.c osztálya már hetekkel a nemzeti ünnep előtt lelkesen 
készült a március 14-i rendhagyó megemlékezésre. 

Osztályfőnökeik – Nagy Mariann és Puskás Krisztina – vetélkedőre hív-
ta a gyermekeket, melyen felhasználhatták a nebulók az irodalom- és éne-
kórákon szerzett ismereteiket az 1848-49-es forradalomról és szabadság-
harcról. 

Hat csapat mérte össze tudását Petőfi Sándor életéről, 1848. márci-
us 15. eseményeiről, a huszárokról. Verseket egészítettek ki a gyerekek a 

hiányzó szavakkal, énekeltek a huszárokról, Kossuth Lajosról, s csapaton-
ként egy-egy nemzeti színű kompozíciót készítettek, melyeket a vetélkedő 
után az emlékműnél el is helyeztek.

A negyedikesek örömmel végezték a feladatokat, s bebizonyították, 
sokat tudnak a nemzeti ünnepünkről. 

A dobogós helyezést elért csapatok tagjai a tanító nénik által varrt 
modern kokárdát is kaptak a mindenkit megillető emléklap és csoki mellé.

Úgy gondoljuk, hogy ezzel a jó hangulatú délutánnal sikerült a 
gyerekekhez közelebb hozni a múlt eseményeit, s méltóképpen emlékez-
tünk meg a 171 évvel ezelőtti nagy napról.

 Puskás Krisztina

Összetartozunk, legyünk 
bármilyen messze is egymástól

Így fogalmazott László Károly, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános 
Iskola igazgatója ünnepi beszédében március 15-én. Kimondhatatlanul 
nagy öröm számunkra, amikor erdélyi barátainkkal közösen ünnepelhetjük 
legnagyobb nemzeti ünnepünket, hisz sok év óta hagyomány, hogy testvé-
riskolánk, a csíkszeredai Petőfi Iskola közös ünneplésre hívja testvérisko-
láit. Szívszorító és egyben lélekemelő is látni, hogy ott, ahol nap, mint nap 
meg kell küzdeniük barátainknak magyarságukért, úgy tudnak ünnepelni, 
ahogyan mi már régen nem. Diákok és felnőttek zsúfolásig megtöltik az 
ünnepségek helyszíneit, hömpölyög a tömeg ünnepi viseletet öltve. A szí-
vek egyszerre dobbannak, és jó érezni, hogy összetartozunk. Szeretném 
azt hinni, hogy itthon is tudunk még így ünnepelni.

Balázsics Zoltán

Elégettük a telet 

Gergelyjárás

Farsangi bál az alsó tagozaton
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Természettudományos 
verseny Bácsalmáson

Délután 2-kor indultunk külön busszal Bácsalmásra. Először nagyon 
meglepődtünk azon, hogy milyen sokan vagyunk. Hamar feltaláltuk magun-
kat. A legelső feladat fajok felismerése volt, majd a zsűri tagjai és a taná-
rok szétosztották a csapatokat. Forgószínpad szerűen kerültünk különbö-
ző termekbe, és különféle érdekes feladatokat kellett megoldani: kvíz, szó-
kereső, kirakó és kémiai kísérletek. Utoljára a diasorozatunkat mutattuk be, 
ami a vízszennyezésről szólt. 

Nagyon jól éreztük magunkat ezen a versenyen!
Köszönjük felkészítő tanárunknak, Bátoriné Anikó néninek és Szűcs 

Márta néninek, hogy elkísért bennünket!
B. Hanna és Sz. Réka 7.a

Informatika verseny 
a Hunyadiban

Az idei tanévben március 26-27-én rendeztük meg az informatika verse-
nyünk iskolai fordulóját. Mindkét napon megtelt számítástechnika termünk 
versenyzőkkel. A tanulóknak szövegszerkesztési, számítógéppel való raj-
zolási és keresési feladatokban kellett tudásukat megmutatni. Kategórián-
ként a legjobb három tanuló képviseli iskolánkat áprilisban a járási verse-
nyen. 

Eredmények:
5-6. évfolyam:  I. Dági Attila (5.a)
  II. Zsók Szilvia (5.c)
      Tóth Márton (6.a)
  III. Miskolczi Regina (6.a)
7-8. évfolyam:  I. Farkas Rebeka (7.c)
  II. Csernák Hunor (8.c)
  III. Vörös Adrián (8.c)
Gratulálunk, és további sikeres szereplést kívánunk!

Juhász Zoltánné

Szép, tiszta osztályok 
a Hunyadiban!

Az idei tanévben is meghirdettük iskolánkban az osztálytisztasági versenyünket.
A tantermek rendjének elbírálásakor több szempontot figyelembe véve érté-

kelt a bizottság, mely az osztályok DÖK-küldötteiből áll, és pontozták a tisztasá-
got a felsős osztályokban.

Az értékelés során szerzett pontokról az osztályteremben a faliújságon elhelye-
zett értékelő lapról tájékozódhatnak a gyerekek.

Tanulóinkat arra szeretnénk nevelni, hogy szeressék és becsüljék meg a tiszta, 
szép környezetüket, óvják osztályuk rendjét, tisztaságát. A „TISZTA, RENDES OSZ-
TÁLY” címmel oklevél és finom torta jár.

Az első három helyezett osztály, amely ilyen címet nyert el: az 5.a, 5.c és 
8.b. Gratulálunk nekik!

A többieket pedig biztatjuk, hogy a következő hónapokban is tegyenek az osz-
tályuk és környezetünk tisztaságáért.

Baka Orsolya szervező

2019. március 22-én 
ünnepeljük a Víz Világnap-
ját. Ebben az évben az ese-
mény szlogenje: „vizet min-
denkinek!”

Iskolánkban minden 
évben megemlékezünk a 
Víz Világnapjáról.

Az idén is élőképet ala-
kítottunk ki az udvaron. Az 
iskola apraja-nagyja egy óri-
ási vízcseppet formázott.

Mindennapjaink egyik 
legtermészetesebb mozdu-
lata, hogy kinyitjuk a csapot, 
megtöltjük poharunkat, és 
egy jót kortyolunk az egész-
séges ivóvízből.

De gondoltunk-e már 
arra, hogy hány és hány 
embernek nem adatik meg 
ez a lehetőség?

 „Az aszály és a vízhiány 
– egymással összefüggő 
jelenségek, amelyek gyak-
ran súlyosbítják egymás hatásait – jelentős hátrányokat okozhatnak a 
leghátrányosabb helyzetű lakosság számára, kezdve az éhínségtől egé-
szen az elvándorlásig.

Jelenünk és az eljövendő generációk sorsa múlhat azon, hogy miképp 
gazdálkodunk a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasz-
nosítjuk vizeinket.”

Ezen a héten az volt a célunk, hogy minden diákunkban megfogalma-
zódjon:

A „Fenntarthatósági Témahét” minden programja azt a célt szolgálja, 
hogy ismerjük meg, milyen új kihívásokkal találkozunk Magyarországon, 
hol, milyen gondokkal szembesülnek a világ távoli területein, és tudatosít-
suk magunkban nap mint nap azt a nyilvánvaló tényt, hogy a vízhez való 
hozzáférés alapvető emberi jog.

Környezetünk minősége rajtunk múlik!

Erő, hűség, remény
Ezt jelentik zászlószíneink

Március 15-e tiszteletére a Hunyadi Iskola udvarán piros, fehér vagy zöld felső-
be öltözött tanulóink és tanáraink élő szívet alkottak.

 „Hívogat az iskola, kapuját kitárja, Kispajtásom gyere hát, menjünk isko-
lába! (…) Számolunk és olvasunk, vidám nóta járja, Kispajtásom gyere hát, 
menjünk iskolába!”

Március 20-án, az Apródsuli hatodik foglalkozásán, egy újabb csodála-
tos délutánt töltöttünk EGYÜTT Veletek, iskolába készülő ovisok! Köszön-
jük, hogy ilyen sokan eljöttetek!

A múltkori jókedvű angol és német foglalkozást ezúttal egy vidám és 

kreatív matematika, valamint egy mosolygós és mozgalmas magyar „óra” 
követte. Az Apródoknak több vitézi próbát kellett teljesíteni, ahol Mindenki 
megmutatta ügyességét és rátermettségét! 

Alig várjuk a következő foglalkozást, április 3-án ismét találkozunk! Sze-
retettel várunk Benneteket és Szüleiteket!

Csiszár Szilvia

1-2. évfolyam
I. Dági Veronika 2.a
II. Tóth Noel 1.a
III. Nagy Zsófia 2.a
Lengyel Kamilla 2.a

3-4. évfolyam

I. Tóth Flóra 4.a
   Lengyel Anna 4.a
II. Tagai Flóra 3.c
III. Szvétek Áron 3. 
osztály (Kéleshalom)
Csoportos kategória
I. Lengyel Anna, Len-

gyel Kamilla és Tóth 
Flóra
II. Rendek Gergő és 
Prikidánovics Tamás

Március 21-én megrendeztük hagyományos ének-zene versenyünket. 
A gyerekek nagy izgalommal várták a megmérettetést. A színvonalas pro-
dukciók után a zsűri döntésére várva közös énekléssel töltötték az időt. A 
zsűri tagjai Jáksó Lászlóné, Komáromi Lajosné és Csobánné Jelenics Klá-
ra voltak.

Az ének-zene verseny helyezettjei:

Ének-zene verseny 
a Hunyadiban

A Hunyadi Apródsuli legújabb hírei!

A Víz Világnapja a Hunyadiban

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a 
jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.

Adószám: 18343744-103 
Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
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Nagy örömömre szolgál, hogy 
beszámolhatok „német nemzetiségi 
tanszékünk” legújabb innovációjáról!

2018 decemberétől a „Kutyával 
egy Mosolyért” Alapítvány önkéntes 
munkatársai és kutyáik havi rend-
szerességgel látogatják 2 német 
nemzetiségi tagozatos osztályun-
kat. Az állatokkal és felvezetőik-
kel megtartott német órák elképesz-
tő népszerűségnek örvendenek az 
első pillanattól fogva mind a gyere-
kek, mind a pedagógusok körében. 
Ami nem is csoda! Érdemes tud-
ni róluk, hogy ezek a terápiás álla-
tok két éven át szintén kiképzés-
re járnak, gazdáikkal együtt. Egy 
olyan komoly követelményrend-
szernek kell megfelelniük, amely 
szinte azonos a vakvezető kutyáké-
val. A kiképzés végén, egy vizsga 
során bizonyíthatják rátermettségü-
ket. Akik minden feltételnek megfe-
lelnek, minősített terápiás kutyává 
válnak. Munkakörük igen széleskö-
rű: részt vesznek tanórákon, elláto-
gatnak óvodákba, öregek otthoná-
ba vagy beteg embertársainkhoz. 
Mint ahogy azt már mondtam, hihe-
tetlen a közösségre kifejtett pozitív 
hatásuk! A gyermekek mindent az 
ő kedvükért tesznek, tehát a kutyák 
válnak a legfőbb motiváló tényezővé. 

2019. március 21-én abban a 
megtiszteltetésben is részesültünk, 
hogy a Gyermeklánc Óvoda nagy-
csoportosait láthattuk vendégül, az 
óvónénikkel együtt. Játékos felada-
tokkal, ügyességi pályával vártuk a 
kicsiket, 3 kutyussal, Shionnal, Pity-
kével, és Linával. Négylábú segí-
tőink számára ugyanis mindegy, ki 
milyen korú, vagy honnan érke-
zett. Két alapelv mentén működ-
nek: ezek a feltétlen tisztelet a másik-
kal szemben, illetve a feltétel nélküli 
szeretet. Mivel ők látatlanban, isme-
retlenül is megelőlegezik felénk a 
bizalmat, nekünk is be kell tarta-
nunk az ő szabályaikat.  

Tanítványaimmal együtt, izgatot-
tan várjuk az áprilisi foglalkozást! Zámbóné Karsai Dóra

A „Fenntarthatósági Témahét” 2019. 
március 18-22. egyik programjaként 
a Hunyadis gyerekek megtisztították 
Jánoshalma utcáit és tereit 39 zsák sze-
méttől 2 óra alatt.

Döbbenet volt látni, hogy rövid idő 
alatt hány zsák telt meg hulladékkal, 
amely jó hír, mert ennyivel is tisztább 
lett a környezetünk, de rossz hír is egy-
ben, mert előrevetíti, hogy komoly 
összefogásra van szükség az egész város 
rendbetételére.

Reméljük, hogy Jánoshalma lakói is 
észrevették a változást, és sokáig meg-
őrzik a szemétmentes állapotot!

Óvodásként könnyű megfogalmazni, mit is vár 
a gyermek az iskolától: megtanulunk olvasni, 
írni, számolni. Ahogy növekszik a gyermek egyre 
nehezebb: át kell lépni a játék és a valóság néha 
ijesztő határát. Mi leszek, ha nagy leszek? A 
választás, a XXI. században, valljuk meg, nem 
egyszerű. Az iskolánkban töltött 8 évük alatt erre a 
választásra készítjük fel tanulóinkat. Ehhez a mun-
kánkhoz kaptunk újra segítséget a Gyerekesély 
Program Pályázatának keretében. Hetedikeseink 
--  hisz a legnagyobbak, a nyolcadikosaink, már 
meghozták ezt a fontos döntésüket, s mára már 
az ideiglenes listákat böngészik, hol folytathatják 
szeptembertől tanulmányaikat, -- 5 héten keresz-
tül megismerkedhetnek Kiskunhalason a megta-
nulható szakmákkal. Március 28-án délután egy 
kisbusznyi kíváncsi hetedikessel meglátogattuk a 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó Ist-
ván Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanműhe-
lyeit. Kis csoportokban kipróbálhatták a gyerekek a 
női szabó, az épület- és szerkezetlakatos, a festő, 
mázoló, tapétázó, a kőműves, valamint az asztalos 
szakmákra felkészítő tanműhelyeket. Az elméleti 
tájékoztató mellett egy kis gyakorlati ízelítőben is 
volt részük: festettek, illatpárnát varrtak, fém cím-
két feliratoztak, periszkópot készítettek. 

Köszönjük, a gyerekek nevében is, a Pályázat 
és a vendéglátó iskola dolgozóinak a lehetőséget! 

Mi leszek, ha nagy leszek?

Köszönjük szépen, kutya bajunk! 

TeSzedd!

Nagyon sikeres volt az akció. Megkérdeztük a gyerekeket, hogy mit gondolnak, miért 
rendezték ezt az országos akciót:
„Tisztább legyen az ország.”
„Látni fogjuk, mennyi sok szemét gyűlt össze. Megtanuljuk, hogy nem
szabad eldobálni a szemetet.”
„Védjük a környezetet.”
„Ha összeszedjük, nem fogják újra eldobálni.”
„Jót tenni jó! Örültünk, hogy nem versenyre ment, a város nyerte a
legtöbbet.”
„Ezután rászólok a felnőttekre, gyerekekre, hogy ne dobják el a
szemetet.”
„Nem volt kedvem szemetet szedni, de olyan szépek lettek az utcák!”
„Jó buli volt, remélem jövőre is csatlakozunk!”
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Az elmúlt két hónap is igen mozgalmasan telt a Gyerekházban. Febru-
árban minden szerdán, Bizánc Zsuzsanna védőnő tartott babamasszázst 
a legkisebbeknek. Szintén ebben a hónapban, Dr. Gazdag Andrea Esz-
tertől, (gyermekorvos, gyermekpulmonológus) tartalmas előadást hallhat-
tuk, a szezonális fertőzőbetegségekről. Egy hétfői napon, Szabó Lucia die-
tetikus irányításával, és az anyukák közreműködésével egészséges étele-
ket készítettünk. A spenótos tortilla, és az amerikai almás palacsinta, kivé-
tel nélkül mindenkinek ízlett. Február 26-án, egy hangulatos farsangi bállal 
űztük el a telet. Az ötletes jelmezek, a farsangi fánk és a változatos zene, 
mind-mind hozzájárultak a jó hangulathoz. A február szomorúan zárult. 

Ádámné Magyar Ágnes (Ági néni), aki 2010 óta a Gyerekház munkatará-
sa, elköszönt tőlünk. Ezúton is köszönjük áldozatos munkáját, hiányozni 
fog derűs egyénisége.

Március hónapban is megannyi program várta az anyukákat. Szintén 
szerdai napokon, Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász, az egészsé-
ges fejlődés érdekében, egyéni tornát tartott a legkisebbeknek. Pszicholó-
gusunk, Dr.Kinigopulos Márta most is választ adott az általunk megfogal-
mazott kérdésekre. Március hónaptól, minden héten, védőnői előadások 
hallhatóak a Gyerekházban. A felkészült védőnők, érdekes témákkal vár-
ják a szülőket. A hétköznapokat a hetirendünknek megfelelőn, az aktualitá-
sokat figyelembe véve építettük fel. Készítettünk nemzeti színű lobogókat, 
illetve díszeket is, majd játékos módon hangolódtunk március 15-re. A víz 
világnapján halacskákat ragasztottunk, vízzel kapcsolatos verseket mond-
tunk, valamint kísérleteztünk is. Sokat báboztunk, tornáztunk, énekeltünk 
és gyurmáztunk.  A hónap végén pedig, ellátogattunk a könyvtárba, ahol 
egy tartalmas, szép délelőttöt töltöttünk el. 

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

Óvodánkban két jeles nap is volt, melyet sokoldalúan, változatosan az 
óvodáskorú gyermekek legfőbb tevékenységébe, a játékba beépítve tartottunk 
meg. Egyik a március 15., Nemzeti ünnepünk, a másik pedig a Víz világnapja, 
március 22. 

Mindkét témakör kiemelt szerepet kap óvodánkban, hogy már a 3-7 éves gyer-
mekekben kezdjen kialakulni nemzeti öntudatuk, hazánk iránti szeretetük, tisztele-
tük, és a víz mint legfontosabb természeti kincs takarékos felhasználására! 

Március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról emlékeztünk 
meg méltóképpen. Ezen a héten minden tevékenység az ünnepről, a magyarságtu-
datról, a hazánkról, a bátor hősökről szólt. 

A kisgyermekek Magyarország térképével ismerkedtek, megkerestük rajta 
hazánk fővárosát – Budapestet -, a két legnagyobb folyót – Dunát, Tiszát, a Bala-
tont és szűkebb hazánkat, Jánoshalmát! 

Játékukhoz papírcsákót hajtogattunk, kartondobozból „száguldó paripákat”, 
kardot készítettünk és nemzeti színű zászlót festettünk! Miközben felfokozott han-
gulatban vonultak a csoportban a toborzós dalokat énekelve (Kossuth Lajos, azt..., 
Jön már, jön...,) csákóval a fejükön és karddal a kezükben.  Közösen meghallgat-
tuk CD-ről Kölcsey F. : Himnusz és Petőfi S.: Nemzeti dal című verseket.  A fel-
fokozott hangulatot fokoztuk azzal, hogy beöltözött két kisóvodás huszárruhába 
és magyaros lány ruhába, a többiek pedig ruhájukra tűzhettek egy-egy kokárdát! 
Az délelőtt zárásaként pedig együtt elsétáltunk a hősi emlékműhöz, ahol közösen 
elmondtuk Weöres S.: Megy az úton és  Faltysné: Magyar vagyok című verseket 
a zászlók elhelyezése közben. 

Március 22. A víz világnapja
„Víz! Se ízed nincs, se színed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, 

megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga 

az élet vagy.” (Antoine de Saint-Exupéry)
Óvodánkban másik kiemelt nevelési terület a környezettudatos szemlélet 

kialakítása, ahol természetet szerető-tisztelő és óvó kisgyermekeket szeretnénk 
nevelni. Ezt a mindennapokban lehet a legjobban alakítani. Ezen a héten a vízzel 
kapcsolatos témakörben tevékenykedhettek a gyermekek. Sokféle ügyességi játék 
felkínálásával tapasztalhatták meg a víz, mint legnagyobb természeti kincsünk 
tulajdonságait: horgászhattak a csoportba bevitt vizes kádban, színes műanyag 
kupakokat szedhettek ki csipesszel a vízből szín szerint válogatva, akváriumot 
készítettünk kövekkel, csigákkal, halakkal betelepítve, továbbá versenyjátékot 
szerveztünk vizespohárral sétálva padon, stb. Színes halakat festettek, békás-gó-
lyás verseket mondogattak, dalokat énekeltek.

Csoportunkba Földgömböt hoztunk be, ahol szemmel láthatóvá vált a kisóvodá-

sok számára, milyen nagy területet is borít a víz Földünkön. 
Megkerestük rajta Magyarországot és néhány olyan helyet, ahol már jártak, 

vagy hallottak róla. 
De legnagyobb élmény számukra mégis az volt, amikor kisétáltunk velük váro-

sunk Horgász-tavára, ahol közvetlenül megfigyelhették, megtapasztalhatták a víz 
látványának jótékony hatását! A víz fodrozódása a szélben, a növény-és állatvilága, 
a vadkacsák hangos hápogása, a nád susogása élmény szemnek és fülnek egyaránt. 
Azonban a tó „igazi” értéke a benne rejlő halállomány (ponty, busa, keszeg, stb.) a 
horgászok nagy örömére. Volt szerencsénk látni két kifogott példányt (tükörponty) 
is, ami horogra akadt. 

Kellemesen elfáradva, de szép élményekkel tértünk vissza óvodánkba.
Gyermeklánc Óvoda    Bóbita csoport

Gyermeklánc Óvodában tör tént

 Járási Ovi Olimpia
Március 28-án Jánoshalmán, a Fenyvesi Máté Sportcsarnok biztosított 

helyet a Járási Ovi Olimpia megrendezésére. Az „együtt játszásra” Mélykút, 
Borota, Kéleshalom, a jánoshalmi Szent Anna Óvoda, valamint a szerve-
zők – a Batthyány és Radnóti utcai óvoda - nagycsoportosai érkeztek. Az 
Olimpiai lángot jelképező szimbólummal vonultak be a csapatok és kísérő-
ik. A népes közönséget és a résztvevőket, városunk polgármestere, Czel-
ler Zoltán köszöntötte és biztatta a sportszerű küzdelemre. A gyermekek 
bemelegítését, ráhangolódását a játékra, Bátyai Gáborné Éva néni segí-
tette. A hét csapat, 6 versenyszámban mérhette össze ügyességét, gyor-
saságát, küzdő szellemét és nem utolsó sorban sportszerűségét. A felada-
tok, az olimpián szereplő sportágakból kerültek kiválasztásra (kerékpáro-
zás, lovaglás, jégkorong, lövészet, úszás, kézilabda), természetesen e kor-
osztály számára megvalósíthatóan. A „versenyzőket”, a nagyszámú közön-
ség óriási buzdítással ösztönözte. A győzelmet a mélykúti sasok csapa-
ta szerezte meg. Büszkén köszöntöttük Radnóti ovink Bóbita csoportosa-
it a második hely megszerzéséért. Harmadik helyen végzett a Borota-Ké-
leshalom harkály csapata. A versenyzők éremmel a nyakukban, díszokle-
véllel és a győztesnek járó kupával köszönte meg a közönségnek a lel-
kes és kitartó szurkolást. Ezen ajándékok megvásárlását az EFOP-3.3.2-
16-2016-00284 kódszámú, Kultúrával az oktatás színesítéséért elnevezé-
sű pályázat biztosította.

A küzdelmet követően minden résztvevő vendéglátásban részesült, ahol 
lehetőség nyílt a közös beszélgetésre, vélemény cserére. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazon szülőknek, nyugdíjas és csa-
ládsegítő-kollégáinknak, akik részvételükkel, segítségükkel, munkájukkal, 
hozzájárultak, e nap sikeres lebonyolításához!

Köszönet a pedagógusoknak, hogy ilyen nagy létszámú közönséggel 
biztatták a nagycsoportos óvodásokat, valamint a sportcsarnok vezetésé-
nek és munkatársainak, hogy elősegítették a rendezvény lebonyolítását és 
a helyszín biztosítását!

Ördögh Edit intézményvezető

A Jánoshalmai I. II. és IV. számú Óvodákért Alapítvány 2019. január 
26-án 

tartotta jótékonysági bálját, melyen 352 fő-t köszönthettünk a Korzó Étte-
remben. 

Az igényes és eleganciát is kölcsönző díszítés, valamint a kiváló vacso-
ra biztosította a vendégek jó hangulatát és a felhőtlen szórakozás lehető-
ségét.

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

A mulatság fénypontját az éjfélkor kisorsolt fődíj jelentette, melyet Petró-
czky Ferenc és családja ajánlott fel ebben az évben is. Boldogan vihette ott-
honába a szerencsés nyertes a nagy képernyős LED televíziókészüléket.

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a magánszemélyeknek, vállal-
kozóknak, cégeknek, akik adományaikkal, támogatói jegyek vásárlásával, 

illetve önzetlen kitartó munkájukkal segítették, segítik elő játékeszközeink 
fejlesztését, újak beszerzését, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek 
kirándulásához, óvodáink szépüléséhez való hozzájárulását!

Engedjék meg, hogy név szerint is említést tegyünk támogatóinkról: 
Bács-Szakma Zrt, Bóba Gazdasarok, Czeller Zoltán, Csizovszki László, 
Dunakor 2002 Kft, Dudás Mária, Kiss György, Koch Borászat, Komáromi 
Lajosné, Korzó Étterem, Kovács József, Lovas Sportegyesület, Mikó Mária, 
Petróczky Ferenc és családja, Dr.Renner Tamás és családja, Takács István 
és családja, Zámbó Judit, Zsebi Lászlóné.

Szeretném megköszönni kollégáimnak munkájukat. Újabb, sikeres ren-
dezvénnyel bizonyítottuk összefogásunk erejét és a gyermekek fontossá-
gát.

Szeretettel várunk mindenkit jövőre is alapítványunk jótékonysági 
báljára!

Ördögh Edit

Jótékonysági bál a Gyermeklánc Óvoda óvodásaiért!

Március a Kikelet hava

Február és március a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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Gondolatok a 
jótékonysági bálról

Egyszer volt, régen volt az ötlet, de a megvalósítás évek óta él. 
Réges-régen egy tombolajegyet ajándékoztam az egyik tanító néninek 
azzal az intéssel, hogy ha nyer vele, legyen az osztály ajándéka a nye-
remény. És nyertek egy ajándékcsomagot, melyet akkor a Hendrosz Kft 
ajánlott fel. A gyerekek hétfőn reggel megkapták a jutalmat. Ez volt a kez-
det. Úgy határoztunk évekkel ezelőtt, hogy ezt az akciót folytatjuk, hogy 
az örömöt, amit a véletlen csomag adott a gyerekeknek, évről évre szeret-
nénk megadni.

A korábbi években több vállalkozó is bekapcsolódott az ajándékozásba, 
de mára csak három család maradt: a Petróczky, a Bányai és a Taskovics 
család képviselői, akik készülnek minden évben rendíthetetlenül. A gyere-
kek szemében látott meghatottság öröme lett a mi ajándékunk. 

Az egyik kisfiú (Söhner Nico) megjegyezte, de jó, hogy ránk is gondol-
tok, mert így mi is bálozunk. Köszönjük, mondta, és már jött is a kérdés, 
ugye jövőre is eljöttök hozzánk és kapunk megint valami finomat. Petrócz-
ky Heni csak bólintott, de szeme minden ajándékozó családtagéval együtt 
fényesen csillogott.

Taskovics Tiborné

Matematika sikerek

2019. február 15-én rendezték Kiskunhalason a Zrínyi Ilona Matematika 
verseny megyei fordulóját. Iskolánk tizenhárom indulója közül Varga Bence, 
Faddi Ede, Kecskeméti Levente, és Lajdi Horka érte el a legkiemelkedőbb 
helyezéseket, gratulálunk nekik, és a többi versenyzőnek is a szép teljesít-
ményekért. Köszönjük a Renner BT-nek az utazásban nyújtott segítségét!

Csapatverseny:
osztály helyezés tagok

2. o. 28 Lajdi Horka, Torma Árpád, Varga Árpád
5. o. 17 Faddi Ede, Harangozó Hunor, Lengyel György

Egyéni verseny:
név osztály helyezés összes induló

Lajdi Horka 2. 75 324
Torma Árpád 2. 157 324
Varga Árpád 2. 210 324
Gyetvai Dorottya 3.a 362 405
Doszpod Zsófia 4. 352 394
Kecskeméti Levente 4. 57 394
Faddi Ede 5.b 31 351
Harangozó Hunor 5.b 60 351
Kishonti Toni 5.b 271 351
Lengyel György 5.a 137 351
Lengyel József 5.a 281 351
Varga Bence 7.b 27 280
Varga Benjámin 7.b 134 280

A katolikus iskolák országos Dugonics András Matematika Versenyén a 
második fordulóba jutott diákjaink közül Deák Patrik érte el a legjobb helye-
zést. A többi versenyzőnek is köszönjük a kiemelkedő eredményt.
név helyezés indulók száma
Lengyel József 5.a 81 266
Lengyel György 5.a 99 266
Bosnyák Milán 6.a 159 319
Deák Patrik 6.a 31 319
Lajdi Zselyke 6.a 63 319

Enesei Péter

Keresztátadás szertartása 
a jánoshalmi Szent 
Anna templomban

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 6. osztályos tanulói 
szüleikkel, keresztszüleikkel együtt gyűltek össze a jánoshalmi Szent Anna 
templomban a keresztátadási szertartásra 2019. március 10-én. A déle-
lőtti szentmisén harmincöt gyermek kapott keresztet keresztszülőjétől vagy 
más közeli hozzátartozójától. Menyhárt Sándor plébános atya fontos célki-
tűzése az, hogy a gyerekek is megértsék Jézus Krisztus keresztjének üze-
netét, hogy a kereszt a „leghatékonyabb eszköz” a gonosz legyőzésére. Az 
atya a fiataloknak szólt arról, hogy saját élethelyzetükben, ott, ahol éppen 
tanulnak, abban a környezetben, ahol élnek, merjenek a krisztusi értékek 
képviselői lenni. Bátran vállaljanak áldozatot akár önmagukért, akár máso-
kért. A kereszt Jézus megváltó szenvedésének és Isten szeretetének a jele, 
aki a Golgotán keresztre feszítve adta értünk életét áldozatul Jézus.

Majkuth Nikolett

Apák köszöntése a Szent 
Anna Katolikus Óvodában

A Katolikus Egyház minden évben március 19-éhez, Szent József ünne-
péhez köti az apák napját. Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy 
évente ebből az alkalomból  ünnepélyes keretek között fejezzük ki sze-
retetünket, hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket az édesapáknak, 
nagypapáknak, keresztapáknak, akik az erőt, a bátorságot, a biztonságot, 
az összetartozást jelentik a családnak. Ekkor emlékezünk meg az édes-
apák védőszentjéről, a Szent Család őrzőjéről és védelmezőjéről, Jézus 
nevelőapjáról. Ő vállalta, hogy Isten Fiának földi apja legyen. Szent József 
minden édesapa példaképe, és védőszentje, aki életével példát mutat az 
atyai gondoskodásról, a család életében való becsületes, és tisztességes 
helytállásról, ezzel tudatosítva az édesapák pótolhatatlan szerepét a neve-
lésben, a családi életben.

Az idei apák napján a családias hangulatra, derűs légkörre, játékos-
ságra fektettek az óvó nénik nagyobb hangsúlyt, hiszen az apás játékok 
kimondottan azt a célt szolgálják, hogy a gyermek szülőbe vetett bizalma 
erősödjön. Mind a négy csoportban voltak ölbeli játékok, sütés-főzés, szi-
tálás, közös énekek és versek. Apa-gyermek kézművesedés (gyurmázás, 
kishajó, versenyautó, kis nyuszi és célbadobós játék készítése), ahol meg-
mutathatták az édesapák barkácsolós tehetségüket. A Halacska csopor-

tos kisgyermekekről „Azért szeretem az apukámat” videofelvételt láthattak 
a kedves apukák, majd kvízjátékban vettek részt, ahol ki kellett találni, mi 
gyermekük kedvenc étele, ki a legjobb barátja stb. Szivárvány csoportban 
egy kosárra való játék közül apukák válogathatták ki azokat, amelyiket az 
ő gyermeke hozott az oviba. Apukák foglalkozásokat mutogattak el gyer-
mekeiknek a „mesterségem címere” játékban, ahol kitalálták vajon apa ki 
lehet. Katica csoportos apukákat kihívás is várta az ünnepségen, ahol kvíz-
játékokhoz hasonlóan ki kellett találniuk, melyik mondatot mondhatta saját 
gyermekük. Nagy derültséget okozott, hogy egy-két csemete miként látja 
apukáját, annak hobbiját, munkáját. A Méhecske csoportban apa és gyer-
meke együtt utazhatott plüss delfin hátán, a mesebeli tengeren akadályokat 
megkerülve, a papák pedig kihúzhatták unokáikat a „mély kútból”.

Óvodánk gyermekei imával adtak hálát, édesapjukért, családjukért 
áldást kérve a Jóistentől az életükre, majd szívhez szóló verssel adták át 
az ajándékokat. Köszönetet szeretnénk mondani Richter Mátyás és Gyirán 
Péter káplán atyáknak, hogy áldásban részesítették az édesapákat. Min-
den csoportból egy apuka felolvasta Szent József imáját. Zárásként pedig 
az édesanyák által készített finomságokkal vendégeltük meg az ünnepelte-
ket.  Isten éltesse az édesapákat!

Szabóné Tettinger Adrienn

SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL

Iskolánk mindkét hetedik osztálya és a hatodikosok közül tízen Budapes-
ten jártunk 2019. március 12-én. A Hungexpo területén megrendezett Szak-
ma Sztár Fesztiválon a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny hatvanöt szakmájában mérték össze tudásu-
kat a fiatalok. A látogatás során a gyerekek testközelből megismerhették 
a szakmunkásképzés sokszínűségét, és a legtöbb helyen ki is próbálhat-
ták az adott szakmához tartozó technikákat is. Rengeteg élménnyel tértünk 
haza a hasznos kirándulásról. Az utazást és az úti csomagot a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara biztosította. Köszönjük.

Enesei Péter

A Szent Anna Iskola 
bekapcsolódása az 

Egyházmegyei Hittanversenybe
Évente megrendezésre kerül Főegyházmegyénkben a hittanverseny, 

melynek elsődleges célja, hogy a megmérettetés és az arra való készület 
révén serkentse a fiatalságot keresztény hitünk és ezen belül a Szentírás 
ismeretének elmélyítésére. A versenyt három kategóriában rendezik meg, 
mégpedig 5-6. osztályos, 7-8. osztályos és középiskolás korcsoportok sze-
rint. A legfiatalabb korosztály tananyaga, melyet az idén Lukácsa evangéli-
uma képez, az idősebbeknél kiegészül egyéb bibliai szakaszokkal, illetve a 
Katolikus Egyház Katekizmusának egyes cikkelyeivel.

Idén három, egyenként három főből álló csapat indult el a versenyen 
Iskolánkból, melynek első, espereskerületi fordulójára a jánoshalmi kerü-
letben 2019. március 26-án került sor Mélykúton a Szent Tamás Katolikus 
Általános Iskolában. Mivel a Torma István, Varga Bence és Varga Benjá-
min alkotta csapatnak a 7-8. osztályos kategóriában nem akadt kihívója a 
kerületben, ők automatikusan bejutottak az egyházmegyei döntőbe, mely-
re április 13-án kerül sor Kiskunhalason. Reméljük és kívánjuk nekik a leg-
jobbakat.

 A csapatversenyben két 5. osztályosokból álló csapatunknak három kihí-
vója volt a mélykúti iskolából. A verseny nagyon izgalmasan alakult, mivel 
az első helyen holtverseny alakult ki egy jánoshalmi és egy mélykúti csapat 
között. Sajnos a rájátszásban a Gáspár Zalán, Lengyel György és Lengyel 

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

https://www.martinus.hu/hirek/3313/keresztatadas-szertartasa-az-oladi-templomban
https://www.martinus.hu/hirek/3313/keresztatadas-szertartasa-az-oladi-templomban
https://www.martinus.hu/hirek/3313/keresztatadas-szertartasa-az-oladi-templomban
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„Az emberek élnek, lélegeznek és beszélnek. Éle-
tünk egyik fontos tevékenysége - pusztán külső szem-
léletre is - az, hogy gondolatainkat, érzelmeinket sza-
vakkal közöljük, hogy mások gondolataira, érzéseire 
figyeljünk, azokat a nyelv közege által fölfogjuk, megért-
jük. Attól a pillanattól fogva, hogy a világra születtünk, 
mindaddig, míg meg nem halunk, beszélünk. „ (Kosz-
tolányi Dezső)

A beszéd az önkifejezés, a környezetünkkel való 
érintkezés, és a kapcsolatteremtés eszköze. Eszköz 
ahhoz, hogy mondanivalónkat és üzenetünket méltó 
módon adjuk át másoknak.

A beszéd elsajátítása a kisgyermek számára a leg-
magasabb összerendezettségű értelmi és pszichomo-
toros teljesítmény. Mindez azonban csak akkor fejlődik 
készségszintre, ha a gyerek állandó beszédével begy-
akorolja a nyelvhasználatot.

A beszéd megtanulásához a gyerekeknek példakép-
re és beszédkésztetésre van szüksége. A fejlődés üte-
me azonban egyes gyerekeknél nem azonos és csak 
segítséggel éri el a készség szintjét.

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a 
beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és 
szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zava-
rokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalku-
lia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terá-
piás tevékenység. 

A logopédiai tevékenység a beszéd-, hang-, és nyel-
vi zavarban szenvedő egyén egész személyiségét érin-
tő pedagógiai jellegű gyógyító nevelés (Fehérné, 2001).

Szakszolgálatunk, 2005. augusztus 1-től végzi logo-
pédiai tevékenységét, akkor még más nevelő-oktató 
intézmény társintézményeként. A Bács-Kiskun Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintézmé-
nye 2013. szeptember 01-én kezdte meg működését, 
néhány tanévet a Kiskunhalasi Tagintézménnyel együtt-
működve végeztük munkánkat.

2015 októberétől Jánoshalmán a Molnár János utca 
3 szám alatt kapott helyet a pedagógiai szakszolgálat, 
így a logopédiai munka nem csak külső helyszíneken 
történhetett, hanem ambuláns módon is. 

Ellátási területünk Jánoshalma Járás 5 településé-
nek - Mélykút, Rém, Borota, Kéleshalom, Jánoshalma 
– óvodái és iskolái.

A gyermekek logopédiai ellátásba vételét minden 
esetben szűrés előzi meg, majd indokolt esetben a 
részletes logopédiai vizsgálat következik. Alkalmanként 
a szakértői bizottságok javaslata alapján is terápiára 
kerülhetnek a gyermekek, de a pontos diagnózis felál-
lítása érdekében fontos ekkor is a logopédiai vizsgálat.

A 2017/18-as tanévtől már minden 3. életévét betöl-
tött gyermeknek is kötelező logopédiai szűrésen kell 
részt vennie. 

A logopédiai szűrés az új törvényi szabályozás 

értelmében, nem csak az ötévesek körében kötelező, 
hanem az intézményekbe belépő hároméves korosz-
tályt is érinti. 

Hároméves korban a nyelvi fejlettség szűrése tör-
ténik meg, ún. szülői kérdőívvel, a Kommunikatív Fej-
lődési Adattár-3 nevet viselő (KOFA-3) kérdőíves eljá-
rással. Ekkor még artikulációs szűrésre nincs szükség, 
az előforduló beszédhanghibák sok esetben élettani-
nak tekinthetők. 

Ötéves korban kerül sor a beszédartikuláció 
szűrésére, a kétszintű szűréssel jobban biztosíthatjuk a 
korai felismerést, a célzott vizsgálatokat és a hatékony 
logopédiai ellátást.

A szűrés minden esetben az első állomás, amely a 
nevelési-oktatási év elején, szeptemberben történik (az 
öt évesek esetében van egy „előszűrés” is a tavaszi idő-
szakban). Amennyiben problémát észlelünk, akkor foly-
tatódik a sor egy részletes logopédiai vizsgálattal, vagy 
egyéb kiegészítő vizsgálatokkal.

A rendelkezésre álló információk alapján történik 
meg a pontos diagnózis felállítása, így indulhat meg a 
logopédiai terápia és/vagy tanácsadás. A kiszűrt gyer-
mekek logopédiai ellátása általában az adott óvodai 
intézményben (legtöbbször csoportos foglalkozás kere-
tében) lehetséges, ilyenkor a szakember megy a hely-
színre.

A beszéd- és nyelvi fejlődésben jelentkező elmara-
dások időben történő javítása nagyon fontos. A tiszta 
beszéd, a megfelelően fejlett nyelvi képesség előfel-
tétele a zavarmentes társadalmi kommunikációnak, az 
írás, olvasás nehézség nélküli elsajátításának

Minden évben március 6-án ünnepeljük a logopédia 
európai napját. 

Ezen a napon az európai unió logopédusai már 2004 
óta szerveznek programokat. Magyarországon 2012 
óta tartanak rendezvényeket, melyeknek fő célja, hogy 
felhívják a figyelmet a kommunikációs zavarok sokfé-
léségére, és azoknak az egészségre az életminőségre 
gyakorolt hatására. 

Az idén a Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat minden tagintézményében megemlékeztek e 
jeles napról. Jánoshalma járásban a borotai és a rémi 
óvodában tartottunk rövid, játékos rendezvényt. A logo-
pédiai ellátásra járó gyerekek egy-egy lufit engedtek el 
a levegőbe, szimbolizálva azt, hogy elengedték a rosz-
szul képzett hangokat is. Reméljük ezek után a kicsik 
szebben fognak beszélni!

Intézményünk a Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintézménye 2019.április 
8.-12. között az országos szakszolgálati héthez csat-
lakozva kinyitja kapuit. Különböző előadások, nyitott 
foglalkozások, beszélgetések közül lehet választani. 
Plakátunkat az újságban és az intézményekben is 
megtalálják.

József alkotta csapat alulmaradt, így ők végül a megtisztelő második helyet 
érték el. A Bretyka Andor, Faddi Ede és Kishonti Toni alkotta csapat tisz-
tesen helytállva holtversenyben negyedik lett. Ebben a kategóriában tehát 
mi nem indítunk csapatot az egyházmegyei döntőben, de reméljük, hogy 
ez nem visszaveti a résztvevőket és az érdeklődőket, hanem bátorítja őket 
jövőre a még lelkesebb felkészülésre.

Richter Mátyás káplán, hitoktató

Hunyadi Terematlétikai Verseny

A Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. 
március 1-jén pénteken szervezte meg a Hunyadi Terematlétika Versenyt 
a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, amelyre iskolánkat is meghívták. 

Három versenyszámban indulhattak a 2004/2005- es és 2005/2006-os szü-
letésű lányok és fiúk: 30 méteres síkfutás, medicinlabda lökés, távolugrás. 
Sportos tanulóink a következő eredményeket érték el:

Kecskeméti Noémi: távolugrás 3. hely
Molnár Rebeka: 30 méteres síkfutás 2. hely
Stibrik Adél: medicinlabda lökés 1. hely
Mazuk Lili Róza: távolugrás 2. hely
Evanics Milán: 30 méteres síkfutás 3. hely
Tóth Ambrus: medicinlabda lökés 1. hely
Rátkai Martin: 30 méteres síkfutás 2. hely
Kurucz Zsolt: távolugrás 2. hely
Mike Dávid: medicinlabda lökés 3. hely
Kishonti Toni: távolugrás 2. hely
Kurucz Martin: medicinlabda lökés 3. hely.
Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekért!

Komáromi Róbert

Horgászvizssga Jánoshalmán
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Jánoshalmi Horgász Egyesület ebben az 

évben is meghirdette a horgászvizsgát Jánoshalmán. Erre a megyei veze-
tőség tagjai jönnek ki akkor, ha egy településen összejön a körülbelül 15 
fős létszám. Ez nálunk március 13-ra összejött, sőt bőven meg is halad-
ta, hiszen 28-an indultak neki a vizsgának a Szent Anna Katolikus Óvoda 
és Általános Iskolában. A jelentkezők alaposan felkészültek a megmérette-
tésre, így mindenki sikeresen megszerezte a horgászvizsga bizonyítványt, 
melynek köszönhetően tudnak majd tagságot szerezni valamelyik horgász 
egyesületnél. Nem volt könnyű feladatuk, mert először egy 32 kérdésből 
álló írásbeli tesztet kellett kitölteni úgy, hogy legalább 22 kérdésre helyesen 

válaszoljanak. Majd ha ez sikerült, akkor jött a vizsga szóbeli rész, ahol 20 
kérdésből 14-re jól kellett válaszolni. Az ügyes vizsgázók talán most már a 
gyakorlatban is tesztelhetik a tudásukat.

Komáromi Róbert

Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk 
és iskolánk közös alapítványát

JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS 
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT

6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.
Adószám: 18341797-1-03

A Pedagógiai  Szakszolgálat háza tájáról 

Részletes programok 
2019.04.08. hétfő

13:45-14:30 – 2. osztályos BTMN-es tanuló fejlesztő foglalkozása- 
betűk differenciálása
A foglalkozást vezeti Mikóné Molnár Éva- gyógypedagógus
Helyszín: BKM PSZ Jánoshalmi Tagintézménye, Jánoshalma, Molnár 
János u. 3. II. emelet 217-es szoba 
A programra a szülőket és fejlesztő pedagógusokat várunk. (max. 4 fő)
A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. Jelentkezni az alábbi 
elérhetőségen lehet: a bacs.psz.ianoshalma@gmail.com email címen, 
telefonon a 06-77/850-034, vagy személyesen a pedagógusnál.
14:00 – 14:45 - Logopédia óra: artikulációs zavar terápiája
A foglalkozást vezeti Lukácsné Horváth Magdolna - logopédus
Helyszín: Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Jánoshalma, Béke 
tér 11. logopédiai foglalkoztató terem 
A programra szülőket várunk. (max. 6 fő). A részvétel előzetes beje-
lentkezéshez kötött. Bejelentkezés a szakembernél vagy a tanítónál 
személyesen.
14:45 – 15:30 - BTMN-es tanulók (3 fő) foglalkozása- egyéni és 
csoportos munka
A foglalkozást vezeti Klinocki Zaklina- óraadó gyógypedagógus
Helyszín: BKM PSZ Jánoshalmi Tagintézménye, Jánoshalma, Molnár 
János u. 3. II. emelet 211-es szoba 
A programra a szülőket várunk. (max: 6 fő) A részvétel előzetes bejelent-
kezéshez kötött. Bejelentkezés a szakembernél személyesen.

2019.04.09. kedd
8:00 – 9:30 - Gyógytestnevelés az óvodában.
A foglalkozást vezeti Kancsár Erika- gyógytestnevelő
Helyszín: Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai 
Tagintézményének Molnár János utcai telephelye, Jánoshalma, Molnár 
János u.9.- tetőtéri terem 
A programra a gyermekek szüleit, óvodapedagógusokat várunk. (max. 
15 fő)
A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. Bejelentkezés: az óvodában 
az óvodapedagógusoknál.
9:00 – 9:45 - Óvodásoknak artikulációs zavar terápiája
A foglalkozást vezeti Lukácsné Horváth Magdolna- logopédus
Helyszín: Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család,- és Gyermekjóléti 
Központ, Jánoshalma, Radnóti u. 12. fejlesztő szoba
A programra a gyermekek szüleit várjuk. (max. 5 fő). A részvétel előzetes 
bejelentkezéshez kötött. Bejelentkezés a szakembernél vagy az óvodape-
dagógusnál személyesen.

09:45 – Gyógytestnevelési játékok alkalmazása az óvodában
A foglalkozást vezeti Taskovics Emese - gyógytestnevelő
Helyszín: Kicsi Vagyok Én Napközi Otthonos Óvoda, Borota, Felszabadu-
lás u.59. Torna szoba 
A programra szülőket várunk. (max: 8 fő). A részvétel előzetes bejelentke-
zéshez kötött. Jelentkezés az óvodavezetőnél vagy az óvónőnél.
10:00 –10:45 és 11:00 –11:45 - Gyógytestnevelés általános iskolai 
tanulóknak
A foglakozásokat vezeti Kancsár Erika- gyógytestnevelő
Helyszín: Jánoshalma, Molnár János u. 3. udvaron található Sport terem
A programra a tanulók szüleit, tanítóit várjuk. (max: 15 fő). A részvétel 
előzetes bejelentkezéshez kötött. Bejelentkezés: bacs.psz.ianoshalma@
gmail.com email címen vagy a 06- 77/850-034 telefonszámon vagy a 
szakembernél személyesen.
15:00 –17:00 - Előadás a szakszolgálati feladatokról, a szakértői 
bizottsági vélemények értelmezéséről
Előadó Ágoston Ildikó - gyógypedagógus, tagintézmény-vezető 
Helyszín: Jánoshalma, Molnár János u. 3. Zöld terem
A programra szülőket, tanítókat, tanárokat, fejlesztő,- és gyógypedagógu-
sokat, intézményvezetőket, családsegítő 
munkatársait várjuk. (max: 30 -40 fő) A részvétel előzetes regisztrációhoz, 
bejelentkezéshez kötött. Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: bacs.
psz.ianoshalma@gmail.com e-mail címen vagy a 06-77/850-034 -es 
telefonszámon.

2019.04.11. csütörtök
9:00 – 9:45 - Otthoni önálló munkára nevelés- otthoni feladatok 
ismertetése
A foglalkozást vezeti Taskovics Emese- gyógytesnevelő
Helyszín: Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Rém, Petőfi u. 
44.- Torna szoba.
A programra az óvodapedagógusokat várjuk. (max: 3 fő). A részvétel 
előzetes bejelentkezéshez kötött. Bejelentkezés a szakembernél sze-
mélyesen.

2019.04.12. péntek
09:00 –11:00 - Terefere percek szülőknek- beszélgetés, szabad játék, 
tea délelőtt
A beszélgetést vezeti Mikóné Molnár Éva- gyógypedagógus
Helyszín: Jánoshalma, Molnár János u. 3. II. emelet mozgásfejlesztő 
szoba
A programra a korai fejlesztésre és prevenciós ellátásra járó gyermekek 
szüleit, érintett védőnőket várjuk.(max. 7 fő) A részvétel előzetes bejelent-
kezéshez kötött. Bejelentkezés a bacs.psz.janoshalma@gmail.com email 
címen vagy a 06- 77/850-034-es telefonszámon vagy a szakembernél 
személyesen.

2019.04.08.–12.
SZAKSZOLGÁLATI HÉT

BÁCS- KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLAT JÁNOSHALMI TAGINTÉZMÉNYE
Jánoshalma, Molnár János u 3.

A szakszolgálati hét keretében előadások 
való részvételre, nyitott órákra, 
beszéélgetésekre lesz lehetőség

 A programokon való résztvételre be kell 
jelentkezni vagy regisztrálni kell a  

psz.janoshalma@gmail.com email címen, 
telefonon vagy közvetlenül a szakembernél.

BKM PSZ Jánoshalmi Tagintézménye 
Jánoshalma, Molnár János utca 3. 

06-77/850-034 
email: bacs,psz.janoshalma@gmail.com 

webcím: www.pedagogiaiszakszolgalat.hu

Szakszolgálati feladatok bemutatása
Logopédiai ellátás
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Az idei tanévben is elérkezett a pillanat, amikor is 2018.szeptember 3-án 
versenyfelhívást tett közzé az Állatorvostudományi Egyetem, miszerint a 
középiskolások három fős csapatokkal nevezhetnek az általuk szervezett 
II. Országos Állategészségügyi Versenyre. 

A már ekkor érdekesnek ígérkező versenyre iskolánkból 2 csapat jelent-
kezett: a 13.T osztályosokból álló SENIOROK (Jankovics Vanda, Terbe 
Noémi, Tóth Cintia) és a 11.K osztályosokból álló SZAKI ÁSZAI 2.0 (Will 
Kornélia, Bohner Dávid, Grizák Gábor). Hamarosan meg is érkezett az első 
elektronikus feladatlap jobbnál jobb feladatokkal. Az összesen három for-
dulós selejtező feladatlapjai felettébb érdekes, gondolkodtató de végtele-
nül élvezetes feladatai után tűkön ülve vártuk az eredményhirdetést, hogy 
melyik tíz csapat jutott be a Budapesten megrendezésre kerülő három 
napos döntőbe. Nagyon izgatottak lettünk, amikor február 19-én közzé tet-
ték az eredményeket és láttuk, hogy sikerült bejutnunk a több, mint kétszáz 
nevező csapat közül, mind a két csapatunkkal az első és a második helyen 
az első tíz legjobb csapat közé!

A döntő március 1-én kezdődött, aznap érkeztünk hosszú út után az 
Állatorvostudományi Egyetem kollégiumába, ahol a regisztrációt követő-
en elfoglaltuk a szállásunkat. Már ekkor éreztük, hogy a szervezők és segí-
tők felettébb közvetlenek és végtelenségig segítőkész emberek, ami rend-
kívül sokat dobott az egész rendezvény hangulatán. Kollégiumi elhelye-
zésünk is nagyon jó volt, bár nem sokat kellett gondolkozni az elalváson 
egyik este sem. 

Az első nap az állatkerti feladatok nagyon jók és maximálisan élvezhe-
tőek voltak. Különböző felismerési feladatok voltak, véleményem szerint 
az egyik legjobb, a pézsmaszarvas koponyájának felismerése volt. Meg-

tekinthettük az állatkert állatklinikáját - ahol kipróbálhattuk a fúvócső hasz-
nálatát, amelyekkel az altatólövedéket lövik ki -, valamint megnézhettük a 
Magyar Madármentők Alapítvány székhelyét, védenceikkel együtt. Szem-
tanúi lehettünk annak is, hogyan tréningezik az elefántokat állatorvosi vizs-
gálatra. A bemutató alanyai Angele és kis bika borja, Arun voltak. A tehén 
egyik agyara még a nyáron letört, így ki kellett tisztítani a gennyes részt, 
ezt is megnézhettük többek között. Az állatkerti feladatok után Horkai Zol-
tán esti elődása felejthetetlen élmény volt, főleg Nelson, a farkas miatt. 
Megtudhattuk, hogy hogyan lett Horkai Zoltán a „Farkasember”, valamint 
arról is mesélt nekünk, hogy hogyan forgatnak filmeket nem csak a farka-
sokkal, hanem szarvasokkal, vaddisznókkal és medvékkel is. Előadás alatt 
Nelson szabadon járkált közöttünk, vagy éppen elaludt a pódium egyik sar-
kában... Hatalmas élményt nyújtott, hogy testközelből láthattunk és simo-
gathattunk egy igazi farkast!

A második nap betekintést nyerhettünk az Állatorvostudományi Egyetem 
kulisszái mögé. Első ízben bemutató boncolást nézhettünk meg. Ezek után 
bonctani gyakorlati és anatómiai feladatokkal foglalkoztattak bennünket. Az 
itteni feladatok második részében körbe kellett járnunk az egyetem terüle-
tét, így megismerhettük a főbb helyszíneket és beszélhettünk pár ott tanuló 
hallgatóval is. Miután az egyetemen vége lett a feladatoknak, ellátogattunk 
az Üllői Nagyállatkórház nagyon jól felszerelt lóklinikájára és szarvasmar-
ha telepére is - személy szerint nekem ezek voltak a kedvenc programjaim. 
Körbejártuk a komplexumot, végezhettünk teheneken rektális vizsgálatot, 
és előadást hallgattunk meg lovak főbb betegségeiről, amelynek Torpedó, 
az ügető herélt volt a sztárvendége. Az előadás végén rajta nézhettük meg, 
hogy kell felvenni a ló klinikai alapértékeit. Az est zárásaként egzotikus hül-

lőkről hallhattunk előadást varánuszsimogatással egybekötve.
A verseny harmadik, egyben utolsó napján pedig feladatlapokkal vártak 

minket, amelyek összefoglalták a selejtezős feladatlapok és a döntő prog-
ramjain belül elhangzott új ismereteinket, valamint leírhattuk tapasztalatain-
kat, észrevételeinket és a következő versenyre való ötleteinket is.

Végül a versenyen mi, a SENIOROK csapat a 8. helyen, A SZAKI ÁSZAI 
2.0 csapat pedig a 9. helyen végeztünk az országos döntőben.

Bár a verseny és kísérő programjai rendkívül feszített tempójúak vol-
tak, de ennek ellenére jól éreztük magunkat, a feladatok könnyen érthető-
ek, élvezhetőek és teljesíthetőek voltak. A kimerültségünket maximálisan 
kárpótolta a szerzett tudás, a tapasztalatok, valamint a nem mindennapi 
élmény! A verseny hangulata egyáltalán nem volt vérremenő, inkább bará-
ti versengés volt, köszönhetően a többi csapat és a kísérőtanárok hozzá-
állásának, és nem utolsó sorban a szervezők segítőkészsége és kedves-
sége miatt.

Külön ki kell emelnem Berta László tanár urat és köszönetet kell mon-
danom neki, amiért felkészített minket a versenyre, bíztatott minket, bármi-
kor bármiben számíthattunk rá. Nála jobb felkészítő és kísérő tanárt nem 
is kívánhattunk volna!

Összefoglalva, az egész rendezvény megérte a fáradalmakat, a belefek-
tetett energiákat, a rászánt időt. Maximálisan elégedett és boldog vagyok, 
hogy ott lehettünk a döntőben és ennyi új tudással, legfőképpen ilyen cso-
dálatos élményekkel gazdagodhattunk mindannyian. Remélem, még sok-
szor megrendezésre kerül ez a verseny, hogy mások is ilyen élményekben 
gazdag versenyen vehessenek részt!

Jankovics Vanda 13.T osztály

Iskolánk tanulói a 2018-2019. tanévben is bizonyították szakmai ráter-
mettségüket és bejutottak a legfontosabb országos szakmai versenyek 
döntőjébe. 

A Szakma Kiváló Tanulója versenyen gazda kategóriában Tóth Árpád, 
mezőgazdasági gépész kategóriában Kovács Richárd került a döntősök 
közé.

Mezőgazdasági gépésztechnikusaink közül Hunyadi Ármin, Kasza Tibor 
és Kókai Dániel, az állategészségügyi technikusok közül Jankovics Vanda 
és Terbe Noémi képviselheti iskolánkat az Országos Szakmai Tanulmányi 

Verseny döntőjében.
Az Ágazati Szakmai Érettségi Tárgyak Versenyén állategészségügyi 

technikusaink közül Busa Emma, mezőgazdasági gépésztechnikusaink 
közül pedig Sallai László került be a legjobbak közé.

Az Országos Közismereti Tárgyak Szakmai Versenyén történelemből 
nagy meglepetésünkre szintén bejutott egy tanulónk, Turi Róbert az orszá-
gos döntőbe, amihez a tanulónak és felkészítő tanárának Juhász Jánosnak 
külön is gratulálunk. Bebizonyították, hogy nem csak a szakmában lehe-
tünk eredményesek.

Büszkék vagyunk sporteredményeinkre is.
Floorballból iskolánk csapata az országos döntőig menetelt, ahol 8. 

helyezést ért el. 
Fekvenyomásban a Területi Fekvenyomó Diákolimpián 3 diákunk Kolom-

pár Krisztián, Vinkó Gábor és Hajdú Patrik György jutott tovább, és került 
be az országos döntőbe.

A döntőkbe jutott tanulóknak és felkészítő tanáraiknak ezúton is szívből 
gratulálunk és sikeres szereplést kívánunk!

Mezőgzadasági Szakiskola hirei

Immáron több éve veszünk részt a Te szedd! országos szemétgyűjté-
si akcióban. Az idén március 21-én, csütörtökön délután 13 órakor indultak 
az osztályok kesztyűkkel, zsákokkal és láthatósági mellényekben Jánoshal-
ma külterületére. Összesen több, mint 170-en vettünk részt a programon. 
A Kettőshegy dűlőben a tanüzemi bekötő út mindkét oldalát már déltől tisz-
tította három osztály szakoktatói vezetéssel, előtte a gyakorlat végén mun-
kavédelmi oktatásban részesültek. Az aulában a többiekkel délután 1 óra-
kor találkoztunk, ahol rövid eligazítást hallgattak meg az akció forgatóköny-
véről és a munkavédelmi előírásokról. Egyik osztály a Halasi úton szedte a 
szemetet, két osztály a Hajósi úton haladt kifelé, végül egy osztály a Mély-
kúti utat takarította, mindannyian Jánoshalma külterületén. 

Ezzel egy időben 5 osztály sportnapon vett részt, illetve a Fenntartha-
tósági Témahéttel kapcsolatos feladatokat oldott meg az iskola épületében 

és udvarán kialakított állomásokon. A víz védelmére és a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságára hívtuk fel tanulóink figyelmét. A Sportnapon a ver-
senyszámok között zsákokat kellett időre vinni, gránátot minél messzebbre 
dobni, illetve gimnasztikai labdával talicskázni akadálypályán.

A tanulóink jól érezték magukat, közben környezettudatosságra és a 
sport szeretetére neveltük őket.

Maráczi Mónika koordinátor

Országos döntőkben a szakis diákok

Élménybeszámoló a II. Országos Álletegészségügyi Versenyről

TE SZEDD! Fenntarthatósági témahét az AM ASzK-ban
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Farm – ovi foglalkozások 
Jánoshalma járás óvodáiban 

2018. szeptemberétől lehetőség nyílt arra, hogy a járás településeinek 
óvodáiban a korábbról már ismert és közkedvelt Farm – ovi program újra 
indulhasson. A foglalkozásokon a gyerekek a természettel és kertész-
kedéssel kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el játékos formában. A 
programokat látványos és izgalmas kísérletek színesítik. 
A téli hónapokban tantermi foglalkozások kerültek megtartásra, melyek 
alkalmával a legkisebbek is szemügyre vehették a különböző zöldségek 
és gyümölcsök felépítését, megízlelhették azokat. 
A foglalkozások során az apróságok részt vehettek tökfaragásban és 
megnézhették, hogy milyen színű, formájú és méretű magokkal sza-
porodnak a növények, illetve hogyan lehet magok nélkül is szaporítani. 
A környezettel való ismerkedés során a kis ovisok talajkísérletet is végez-
tek, melynek során nagyító segítségével megvizsgálták, hogy képes-e a 
talaj megtisztítani a koszos vizet, illetve, hogy a bevitt talajminták közül 
melyik tudja megtartani a legtöbb vizet és melyik képes átengedni azt. 
A jó idő beköszöntével kialakításra kerültek az óvodákban kiskertek, 
melyekben biogazdálkodást folytatnak a gyerekek. Elvetették már a bor-
sót, salátát, retket, illetve a dughagyma is a földbe került. A kíváncsi kis-
kertészek pedig naponta gondozzák és figyelemmel kísérik a vetemé-
nyesek gyarapodását. 

A program az EFOP-1.4.2-16-2016-
00020 azonosítószámú „Együtt 
Könnyebb” komplex prevenciós és 
társadalomi felzárkóztató program 
a gyermekszegénység ellen pro-
jekt keretein belül valósult meg.

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

 A veszteség tudatosíthatja sa-
ját létezésünket…

 A veszteség az emberi élet elkerülhetetlen velejárója, ami alatt 
nem csak egy hozzánk közel álló személy halálát értjük, hanem 
egy párkapcsolat végét, egy fontos baráti kapcsolat megszakadá-
sát, az egészségi állapot tartós megromlását, egy terhesség meg-
szakadását, vagy akár egy költözést, iskola-, vagy munkahelyvál-
tást is. A gyász tulajdonképpen a veszteségre adott természetes 
reakció, melynek hat szakaszát különítjük el.

1. anticipációs gyász: Hosszan tartó, krónikus betegség esetén 
beszélhetünk „megelőző” gyászról, amikor a családtagoknak van 
idejük és lehetőségünk elköszönni a haldoklótól, tulajdonképpen 
már a halál bekövetkezte előtt elkezdenek gondolatban foglalkozni 
az elmúlással, és felkészülnek a gyászra. Ez bizonyos esetekben 
megkönnyítheti a veszteséggel való megküzdés folyamatát.

2. sokk: Az esemény bekövetkezése utáni néhány órában vagy 
napban gyakorlatilag mindenféle reakció előfordulhat. Sokan ta-
gadással, közömbösséggel, bénultsággal reagálnak elsőre, ami 
a környezetüket megtévesztheti. Más esetben intenzív testi tüne-
tekkel (rosszullétek, légszomj, torokszorítás) és kontrollálhatatlan 
érzelmekkel. 

3. kontrollált szakasz: A szükséges tennivalók elvégzése miatt 
(pl. a temetés megszervezése) a gyászoló összeszedettebb 
állapotba kerül. Egyrészt először szembesülhet azzal, hogy 
egyedül kell ügyeket intéznie, másrészt viszont ebben a 
szakaszban sok támogatást kaphat környezetétől. Néhányan 
ilyenkor tehetetlenséget, az önbizalom csökkenését élik meg, míg 
másoknál fokozott aktivitás észrevehető, hogy eltereljék a figyel-
müket a negatív érzésekről.

4. tudatosulás: Ez a gyász legnehezebb és leghosszabb szaka-
sza. Az érzések kontrollálhatatlanul feltörnek, elárasztják a gyá-
szolót. A szomorúság és tehetetlenség mellé erőteljes indulatok, 
bűntudat és önvád is társulhat. A hozzátartozó intenzív dühöt él-
het meg az elhunyttal (vagy elhagyó személlyel) szemben, amiért 
„magára hagyta” őt. Bizonyos esetekben a gyászolók nem enge-
dik meg maguknak, hogy az elhunyt személyre haragudjanak, 
ilyenkor a harag inkább a környezetre irányul. 

5. átdolgozás: Ebben a szakaszban a gyászoló gondolatainak 
nagy részét még mindig az eltávozott személyre való emlékezés 
teszi ki, de az érzések már elviselhetőbbek, a testi tünetek mér-
séklődnek. A gyászoló kezdi racionálisan is elfogadni a veszteség 
tényét, egyre tudatosabban emlékezik a szeretett személyre, a 
pozitív emlékek előtérbe kerülnek.

6. adaptáció: Az utolsó szakaszban megtörténik az érzelmek 
visszavonása, ami azt jelenti, hogy a gyászoló már nem élőként 
gondol rá, hanem az értékeit, a személyisége egy részét beépítette 
a saját személyiségébe és tovább viszi magával. Emellett képes 
lesz újra a mindennapokra irányítani a figyelmét.
 
Ha úgy érzi, segítségre van, szüksége keressen 
minket a következő telefonszámon: 06/77-502-952 
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki 
Egészség Központ

dr. Horvát-Militityi Tünde 
 pszichológus

Hangya Fruzsina 
 mentális 

 egészségfejlesztő 

Naponta halljuk, hogy 
milyen fontos szerepet tölt be az egészséges táplál-
kozás a betegségek megelőzésében, s mégis, rendkí-
vül nehéz a már rögzült táplálkozási szokásainkon vál-
toztatni.

Szülőként sokat tehetünk azért, hogy a gyermek 
kialakuló egészségtudata a saját egészségét szolgálja. 

Az óvodáskorban kialakított, elsajátított táplálkozá-
si szokások, illetve ismeretek nagyon meghatározó-
ak, sokszor az egész felnőtt életre nézve is. Ez az idő-
szak a személyiségfejlődés, a tudatformálás tekinteté-
ben a legfontosabb időszak. A táplálkozási szokások 
már gyermekkorban kialakulnak, hiszen a kicsik ilyen-
kor tanulják meg a helyes ételválasztást, az étkezé-
si ritmust, ebben a korban formálódik az ízlés, és rög-
zülnek a táplálkozási minták, valamint a táplálkozási 
magatartás is.

Szélsőségektől mentes, vegyes táplálkozás ajánlott. 
Ez azt jelenti, hogy mindenféle élelmiszer fogyasztása 
megengedett (sőt egyeseké nélkülözhetetlen is). Ideá-
lis esetben a mindenki által egészségesnek tartott zöld-
ségek és gyümölcsök fogyasztása mellett az étrend tar-
talmaz tejterméket, húst, halat, tojást, gabonaféléket, 
hüvelyeseket, olajos magvakat, főző, és kenőzsiradé-
kot, valamint a vegyes táplálkozásban mindezek mellett 
még az édesipari termékek is helyet kapnak.

Természetesen az egyes élelmiszerfajták fogyasz-
tásának a gyakorisága és mennyisége más és más. 
Például a zöldségeket, gyümölcsöket és tejtermékeket 
ajánlatos naponta többször is fogyasztani, halat leg-
alább hetente 1-szer, tojásból heti 3 db-ot, édességet 
maximum heti 2-3 alkalommal.

Fontos, hogy az édességek lehetőleg ne főétke-
zések helyett kerüljenek fogyasztásra, hanem inkább 
étkezések (pl. ebéd) után, záró fogásként, desszert-
ként, és egy adag ne egy egész tábla csokoládé, cso-
mag cukorka vagy egy fél torta legyen, hanem egy kis 
szelet csoki, 1-2 szem cukorka, 1 szelet sütemény. Fon-
tos az is, hogy az édességek fogyasztása ne legyen 
mindennapos, hanem hetente csak 1-2 alkalommal 
szerepeljen a gyerekek étrendjében.

A gyerekeknek nagyon kevés sóra van szüksé-
ge (1-2 g naponta). Közismert, hogy a nagy mennyi-
ségű só az életben később egészségügyi problémá-
kat vált ki, ilyen pl. magas vérnyomás. A táplálékhoz 
hozzáadott sóval kapcsolatosan tudni kell, hogy a 
gyerekek által elfogyasztott só mennyiségének három-
negyed része már rejtve van az ételben, pl. feldolgo-
zott élelmiszerek, rágcsálni valók, gabonapelyhek, sza-
lámi, sajt, készételek, szószok és tartósított termékek. 
 A gyermektáplálkozásban a cukor és a só mennyisé-
gének csökkentésének legalkalmasabb módja a mér-
téktartás a tiltások helyett, a szénsavas italok, a ször-
pök elhagyása, a rágcsálni valók (chips, ropi) mennyi-
ségének csökkentése. 

Az nagy mennyiségű édesség, chipsek, cukros üdí-
tőitalok, hatására a gyerekek a nap végére fáradtnak 
érzik magukat ahelyett, hogy az étkezések alkalmá-
val feltöltődnének energiával. A zsírban, szénhidrátok-
ban és sóban gazdag táplálkozás alapjául szolgálhat 
a felnőttkorban kialakuló szív- és a vérnyomásos prob-
lémáknak, és nem utolsó sorban a nagy mennyiségű 
szénhidráttal együtt az elhízásért is felelős. 

Faragóné Hován Éva Dietetikus

A d ietet ikus  tanácsa i
Helyes táplálkozás 

óvodás korban

Ha röviden szeretném leírni milyen volt a hat alkalmas babamasszázs, 
akkor így fogalmaznék: Jó a babának és jó a mamának! 

Jó a babánknak, mert ugye ki ne örülne egy finom, tetőtől-talpig masz-
százsnak, ami ráadásul a piciknél sűrűn előforduló pocakfájáson is segít-

het. A babánk találkozhat a leendő kis pajtásokkal is, beszélgethetnek 
a saját kis babanyelvükön, nézegethetik egymást és elleshetik a külön-
böző mozgásformákat. És persze, azt se felejtsük el, hogy a masszázs 
után nagy szeretettel dajkáljuk meg egymás babáit, akik itt kipróbálhat-
ják a hintáztatás legkülönfélébb fajtáit. A babamasszázsban az is jó, hogy 
otthon apa be tud kapcsolódni, így ez egy családi rituálé is lehet, ahol a 
babánk remekül ellazulhat. Blanka lányom például mindig nagyokat alszik 
egy-egy masszázs után.

És persze jó a mamának is. Nekem az tetszett benne leginkább, hogy 
míg a babámnak kedveskedtem, addig egy kicsit én is kikapcsolód-
tam. Azzal, hogy az anyuka társakkal megoszthattuk a tapasztalatain-
kat, aggodalmainkat, vagy egyáltalán csak beszélgetni tudtunk, kiszakad-
tunk a mindennapok rutinjából. Mivel a babamasszázs a Nyitnikék Gye-
rekházban volt, kicsit betekintést nyerhettünk az ottani foglalkozásokba is. 
Ennek köszönhetően találkoztunk, beszélgettünk a gyerekházban tevé-
kenykedő pedagógusokkal, Márti nénivel és Niki nénivel, így majd köny-
nyebben tudunk bekapcsolódni az ottani közösség életébe.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Jánoshalmi Kistérségi Egész-
ségügyi Központnak, hogy a Gyerekesély Program pályázat keretében 
lehetőséget biztosítottak ennek a programnak a megvalósulására, vala-
mint a masszázs alkalmak vezetőjének, Bizáncz Zsuzsi védő néninek a 
szakmai, támogató segítséget a különböző masszázstechnikák elsajátí-
tásában.

Minden anyukának és kisbabájának szívből ajánlom a babamasszázst!
Nagy Nikolett

A „kereszténység védőpajzsa” eszményt megtes-
tesítő dicsőséges magyar hadvezér, Hunyadi János 
Európát védő magatartása jegyében 2019-ben fontos 
megemlékezni az 1444. évi várnai csata hőseiről az 
575. évforduló okán. Várnánál hősies küzdelem zajlott 
a világhatalmi hódítást célul kitűző hatalmas szultáni 
haderő ellen. A katonai vitézség és a dicsőséges helyt-
állás színtere lett akkor a várnai csatamező, melynek 
keresztény vértanú katonahőseiről mindig is megem-
lékezett a történettudomány. E körben fontos megem-
lítenem Petar Ivanov Dimkov (1886-1981) bolgár ezre-
des művelődéstörténeti jelentőségű tevékenységét, 
melynek révén nyílt meg Várnában az emlékpark 1935. 
augusztus 4-én. A magyar-bolgár nemzetbarátság köré-
ben kimagasló értéket képviselő emlékhely parkjá-
ban megtalálható Hunyadi János erőt és méltóságot 
sugárzó kőszobra; a hadtörténeti múzeumában pedig 
megtekinthető Hunyadi János kiváló ábrázolást jelen-
tő mellszobra, valamint e magyar hős gyulafehérvá-
ri síremléke fedőlapjának másolata is. Európa keresz-
tény világa, a Balkán minden nemzetének szabadsá-
ga és függetlensége megőrzése céljából szállt szem-
be Hunyadi János hadereje a török hódítókkal. Az ele-
sett hősök sorában ott volt az  Itáliából érkező Giuliano 
Cesarini bíboros is, aki szintén a csata következménye-
ként veszítette életét. A nemzetközi összefüggések, és 
a magyar-lengyel nemzetbarátság jegyében utalok arra 
is, hogy e vesztes csata során esett el a lengyel szár-
mazású Várnai László (Vladiszlav Varnencsik), azaz  I. 
(Jagelló) Ulászló magyar király. A méltó és igaz bolgár 
történelmi hagyományőrző emlékezet alapján főutakat 
is elneveztek Várnában Hunyadi Jánosról és a magyar 
uralkodóról.  A XV. századi keresztény reneszánsz 
világ nemzetközi kapcsolatrendszere jegyében említem 
meg, hogy a várnai csata keresztény vitézeinek hősies-
ségéről 465 soros eposz is született: a szerző Parasz-
pondülosz Zótikosz volt, aki várnai születésű görög 
filozófusként jelen volt a csata színhelyén. A magyar 

tudós, Pecz Vilmos (1854-1923) lelt rá erre a műre a 
XIX. század végén, és fordította le magyar nyelvre. E 
görög eposz központi hőse a magyar hadvezér, Hunya-
di János volt! Dicsőséges magyar hadvezérünk évtize-
deken át küzdött rendíthetetlen elszántsággal és had-
művészeti tudással a haza védelmében, és az egész 
keresztény világ fennmaradásáért: ebbe természete-
sen beleértendő a középkori Görögország is.  A görög 
Paraszpondülosz Zótikosz szerint „Minden lélekzet elál-
lott a miatt mi a magyarokkal történt” 1444-ben Hunya-
di János vezérlete alatt a csata során. E görög eposz 
csodálatos jelzőkkel illette Hunyadi Jánost, akit a görög 
műveltségi kör legnagyobb hőseihez, Nagy Konstan-
tinhoz és Nagy Sándorhoz hasonlított.  Ez az eposz 
egy igazi európai művelődéstörténeti kuriózum!  A XV. 
századi görög Paraszpondülosz Zótikosz a 465 soros 
görög versében „magasztaló hang”-on írt az 1444. 
november 10-én zajló várnai csatában harcoló Hunya-
di Jánosról: „sárkánynak”, „uralomra méltónak”, „a görö-
gök fejedelmének”, „a kereszténység ügyéért harcoló-
nak” nevezte. Vallásos fogalmakkal jellemezte: „már-
tírnak a főpapok között”, „apostolnak az evangelisták 
között”, „hitet hirdető hírnöknek” tartotta. Nagy Sándor 
és Nagy Konstantin mellett a „harmadik a fölötte csodá-
latra méltó János, a fejedelem”, aki „a kereszténység és 
a görögség védője” volt. E görög nyelvű kézirat szerint 
Hunyadi János azért harcolt Várnánál, hogy „a görögök 
nemzetségét egészen megszabadítsa” a törököktől. 
Paraszpondülosz Zótikosz így írt: Hunyadi János „igaz-
hitű keresztény és Krisztus kegyeltje”, „fölötte csodálat-
ra méltó és nagy hadvezér”.  E sorok Hunyadi Jánost 
tulajdonképpen a görög katonaszentek világába emel-
ték, Szent György és Szent Demeter mellé. E látásmódi 
üzenet napjainkban is időszerű, hiszen a hősies helyt-
állás eszményét és valóságát felmutató emberi maga-
tartások minden nemzedék számára követendő értéke-
ket képviselnek!

Dr. Diószegi György művelődéskutató

A XV. században görög eposz született 
Hunyadi János várnai csatájáról

A babamasszázsról
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2019. április hónapban 
17-én lesz kirakodó vásár

Hangya ABC és 
Non-Stop mini ABC 
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

2019. áprilisi akcióink!
Soproni sör Alk.4,5%(V/V) 0,5l 219-Ft/db (438-Ft/l)
FL Puszedli 200g 299-Ft/db (1495-Ft/kg)
Étolaj 1l 379-Ft/db
Kutyakonzerv 1240g 299-Ft/db (241,13 Ft/kg)
Márka szénsavas üdítőital 2l 209-Ft/db (104,50Ft/l)
Jégkrém 2l 770-FT/db (385-Ft/l)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes ! 

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Rusi-Ker Kft. dolgozói

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

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!

Kovács Mihályné  
sz: Kiss Klára élt: 78 évet
Pető Istvánné  
sz: Huczek Mária élt: 84 évet
Mirk Istvánné  
sz: Bözsön Ilona élt: 97 évet
Csima Lászlóné  
sz: Konkoly Viktória élt: 78 évet
Horti Jánosné  
sz: Rabb Mária élt: 90 évet 
Kiss Benedekné  
sz: Kurucz Zsófia élt: 65 évet
Csámpai István élt: 64 évet
Kolompár Nándor  Attila élt 7 évet
Hemző Józsefné  
sz: Fábián Erzsébet élt: 88 évet
Bóna Imre  élt: 82 évet

Szőke Józsefné  
sz: Lakatos Ilona élt: 84 évet
Gerber Józsefné  
sz: Kender Magdolna  élt: 59 évet
Ács Kázmérné  
sz: Csernók Erzsébet élt: 85 évet
Ádám Magdolna Anna élt: 60 évet
Szabó József élt: 63 évet
Simon Józsefné  
sz: Szakács Mária Magdolna élt: 60 évet
Galgóczi Istvánné  
sz: Miskolczi Borbála élt: 81 évet
Nikli Flóriánné  
sz: Radvánszki Margit élt: 96 évet
Csesznegi Mártonné  
sz: Horváth Jolán élt: 83 évet

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

ügyintézését segítette, illetve temette el:

Stílus üzlet 

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-30/529-7407

ÁPRILISI KÍNÁLATA
Húsvétváró akciók!

Hetente más-más termékek akciós áron!
Virágföldek széles 

választékban kaphatók!

Jánoshalmán 
 Orcy utca 72 alatti  

háromszobás  
CSALÁDI HÁZ ELADÓ!

NAGY KERTTEL, 
MELLÉKÉPÜLETEKKEL. 

GAZDÁLKODÁSRA 
KIVÁLÓAN ALKALMAS.

Gázfütés, füdöszoba van,  
szennyvíz rákötve.

Érdeklődni 30-9639-414

A Jánoshalmáért 
Alapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, 
és kérjük a jövőben is segítsék az 

szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:
18343706-103

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik elkísérték utolsó földi útjára 

Csima Lászlóné
 Konkoly Viktória (Vicuska) 

felejthetetlen halottunkat, fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek.

 Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni minda-
zoknak az ismerősöknek, szomszédok-
nak,munkatársaknak, horgászoknak, bará-
toknak és rokonoknak, akik felejthetetlen 
halottunk:

SUTÁK ISTVÁN
temetésén megjelentek és sírjára virágot 
helyeztek!

Suták család
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1848. március 15-én a pesti fia-
talok a cselekvés útjára léptek és 
kirobbantották a 48’-49’-es forra-
dalmat és szabadságharcot, ami 
Magyarország újkori történelmének 
egyik legmeghatározóbb esemé-
nye lett. Ezt a napot azóta nemze-
ti ünneppé nyilvánították és kiváló 
lehetőséget adott a sportcsarnok-
nak, hogy a megemlékezés mellett 
egy focitornára hívja össze a helyi 
és környékbeli fiatalokat.

A csapatok is a cselekvés útjá-
ra léptek és 8 gárda részvételével 
megkezdődött a küzdelem a Már-
cius kupa elhódításáért! A csapa-
tok nagy része helyi együttes volt, 
ami mindig nagy öröm számunkra, 
hiszen azt mutatja, hogy sokan sze-
retnek sportolni és focizni a város-
ban. Kettő alakulat érkezett vidék-
ről, hogy megméressék magukat.

A 171 évvel ezelőtti események 
szerencsére nem ismétlődtek meg, 
és a torna nagyon békésen zajlott, 
a két hivatásos játékvezetőnek egy-
szer sem kellet felmutatni a sárga 
vagy piros lapot, ami szinte példa 
nélküli! A játékvezetői párost Juhász 
Dóra és Fülöp József alkotta, akik 
hozzájárultak, hogy baráti hangulat-
ban teljen a torna és tényleg a foci 
legyen a középpontban! 

Ami pedig az eredményt illeti, 
a Fröccs FC csapata, mint tavalyi 
címvédő ismét döntőt játszott, ellen-
fele a Haris Tüzép volt. A színvona-
las döntőt végül a Haris Tüzép nyer-
te meg, magabiztos játékkal, elhó-
dítva a Március kupát!

A teremkupa 3. helyét a Harmad-
naposok szerezte meg, akik a tor-
na alatt nem szenvedtek veresé-
get, 3 győzelem mellett egy döntet-
lennel, csupán rosszabb gólkülönb-
ségüknek köszönhetik, hogy lema-
radtak a döntőről. 4 helyezett lett a 
torna meglepetéscsapata, az Esé-
lyetek SE, akik a Szilveszteri kupán 
álltak össze, hogy focizzanak egyet és annyira megtet-
szett nekik, hogy már saját mezt csináltattak és minden 
héten bejárnak focizni a sportcsarnokba, aminek meg 
is van az eredménye!
Végeredmény: 1. Haris Tüzép, 2. Fröccs FC, 3. Har-
madnaposok, 4. Esélyetek SE, 5. Válogatott SE, 6. Kis 
Gyíkok, 7. Kúpteam, 8. Kétballábasok
A különdíjak a csapatvezetők szavazatai alapján:
A torna legsportszerűbb csapata: Esélyetek SE
A torna gólkirálya: Simity Zoltán - Harmadnaposok (6 
góllal)

A legjobb kapus: Gavlik Ferenc – Haris Tüzép
A legjobb mezőnyjátékos: Papp Dominik – Fröccs FC

Nemrégiben megjelent Magyarország boldogság-
térképe, és a felmérésből kiderül, hogy az egyik legy-
gyakoribb boldogságforrás a sport! Nemcsak a testünk, 
hanem a lelkünk és szellemünk számára is élmény.  
Különösen felüdítő tud lenni, ha ezt a barátainkkal 
együtt tudjuk végezni! A Városgazda Kft igyekszik ezt 
az érzést rendszeressé tenni és biztatunk mindenkit, 
hogy sportoljon rendszeresen, ahol az eredmény nem 
a leglényegesebb mutató! 

 Sz. K.

Március10:
Megyei I. o. mérkőzés

Soltvadkert –Jánoshalmi FC 1:0 (0:0)
A szezonkezdés nem sikerült. Bizony csapatunk tel-

jesítménye alaposan elmaradt reális tudásától. A soro-
zatosan kihagyott gólhelyzeteket –ahogy az már lenni 
szokott a labdarúgásban –büntette az ellenfél.

U –19 mérkőzés:
Soltvadkert –Jánoshalmi FC 3:2 (3:1)

A jánoshalmi gólszerzők: Mike Márk, Zentay Viktor
Fenyvesi Ferenc edző: – Csapatom idény kezde-

ti formában játszott. Ellenfelünk jobban akarta a győ-
zelmet. A következő mérkőzésen sokkal motiváltabban 
kell, hogy játszunk!

Március 17.
Megyei I. o. mérkőzés

Jánoshalmi FC – Duna Aszfalt TVSE 6:1 (1:0)
Gólszerzőink: Stojanovic Milos 2, Harnos Zoltán 

Dániel, Balázs Dávid Mihály, Dordevic Slobodan, Jesic 
Aleksandar,

Florin Nenad vezetőedző: – Mindenki tudta , hogy 
még egyszer nem játszhatunk olyan rosszul, mint Solt-
vadkerten. Csapatom végig a győzelmet akarta, s ez a 
második félidőben végre gólokban igazolódott. Gratulá-
lok a játékosoknak.

(U –19 mérkőzés nem volt, mert a Duna Aszfalt kor-
osztályos csapata az NB II –ben szerepel)

Március24.
Megyei I. o. mérkőzés

Kecel FC – Jánoshalmi FC 1:3 (1:2)
Gólszerzőink: Sojanovic Milos 2, Harnos Zoltán 

Dániel
Florin Nenad vezetőedző: Az első tíz perc tapogató-

dzó játéka után csapatom fölénybe került, s ezt mind-
végig tartotta. Sajnos sok gólhelyzet maradt kihaszná-
latlanul.

U –19 mérkőzés
Kecel FC – Jánoshalmi FC 1:2 (0:2)

Gólszerzőink: Mike Márk, Délceg Dusán
Fenyvesi Ferenc edző: – Időnként szép támadásokat 

vezetve biztos győzelmet arattunk. Gratulálok a fiúk-
nak, hiszen a kiállítás ellenére is jobbak voltunk ellen-
felünknél.

Március30:
Megyei I. o. mérkőzés

Lajosmizse – Jánoshalmi FC 0:2 (0:1)
Gólszerzőink: Szabó Szilárd, Harnos Zoltán Dániel
Florin Nenad vezetőedző: Csapatom nehezen visel-

te ugyan a házigazdák rendkívül durva játékát (három 
játékosunkat is lerúgták, közülük egy súlyosabb sérü-
lést szenvedett), ám a nagyobb tudás végül dominált. 
Sajnos a hazai csapat ámokfutó hozzáállását a mérkő-
zés játékvezetője nem fogta vissza kellő határozottság 
híján. Nagy hiba, mert így a jó futballt „büntette”, s ez 
rányomta képét a mérkőzésre.

U –19 mérkőzés
Lajosmizse –Jánoshalmi FC 0:3 (0:3)

Gólszerzőink: Nemes Martin, Hercz Dániel Zoltán, 
Tusori Lajos Gergő

Fenyvesi Ferenc edző: – Gratulálok csapatomnak, 
végre valódi tudását nyújtva biztosan hozta el a három 
pontot.

Március 31 –én
U –16 –os mérkőzés

Jánoshalmi FC – LUA Baja 5:1 (1:0)
Gólszerzőink: Gyepesi Erik, Csáki Dániel, Pálfi Nor-

bert, Merkler György, Pippan István
Fenyvesi Ferenc edző: Csapatom kiváló küzdőké-

pességről tett tanúbizonyságot. Remélem ez a pozitív 
hozzáállás tovább folytatódik. Gratulálok mindenkinek.

Horváth Mihály elnök

Március kupaA JFC márciusi eredményei 
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K. F. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki 2019.03.24-én 16:30 óra körü-
li időben a házánál megjelent, a zárt kapun zör-
getett. Az idős sértett - anélkül, hogy meggyőző-
dött volna arról, hogy ki érkezett hozzá - a kaput 
kizárta. Az akkor még ismeretlen elkövető a kaput 
belökte, ami a sértettet ellökte, aki ennek követ-
keztében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérü-
lést szenvedett. Az elkövető beszaladt a ház 
előszobájába és az asztalon lévő aprópénzből 
egy marékkal felkapott, majd a helyszínről fut-
va távozott.  

K. P. jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki 2019.03.24-én a délelőtti majd 
később a délutáni órákban is házának udvarába a 
zárt kapun bemászva bement, majd a konyhában 
tartózkodó sértett jelenlétében ott kutatást vég-
zett, és eltulajdonított 2 db 500 Ft-os bankjegyet.

A bejelentéseket követően egy órán belül elfo-
gásra került K. L. helyi lakos, aki a fenti két bűn-
cselekmény elkövetésével gyanúsítható.

Nevezett 2019. február 09-én szabadult más 
vagyon elleni bűncselekmények miatt kiszabott 
büntetéséből, ezért őrizetbe vételére került sor.

A Jánoshalmi Rendőrőrs kezdeményezte K. 
L. letartóztatását, melyet a Kiskunhalasi Járás-

bíróság el is rendelt, így jelenleg K. L. jános-
halmi lakos megkezdte börtönbüntetésének 
letöltését.   

Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretet-
tel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan 
könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a 
lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne hagy-
janak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyelje-
nek oda mások üresen álló házaira. Amennyiben 
pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, akkor 
azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 20/5396499-
es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgála-
tának a száma.   

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekez-
zünk meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák zár-
va és mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás 
után kinyítják győződjenek meg róla, hogy isme-
rős érkezett hozzájuk és nem idegen.  

Sajnos ismét történt városunkban kocsi feltörés 
is, a tapasztalat szerint az elkövetők az utastérben 
hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg 
táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot, műsza-
ki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a 
rongálással nagyobb kárt okozva mint magával 
a lopással. Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, 

hogy az utastérben sem-
milyen tárgyat ne hagy-
janak látható helyen, jár-
műveiket pedig ne hagy-
ják záratlanul az utcán 
még rövid időre sem!   

A korábbi évek tapasztalatai alapján a húsvéti ünnepek 
ideje alatt, a forgalom megnövekedésével kell számolni a 
közutakon. Erre az időszakra jellemző, hogy az átlagosnál 
többen hagyják figyelmen kívül az alkoholfogyasztás mel-
letti járművezetés kockázatát, következményeit. Illetékes-
ségi területünkön a közúti közlekedési balesetek számának 
alakulása alapján megállapítható, hogy a balesetek jelentős 
hányada az ittasságra vezethető vissza.

Az alkoholfogyasztással kapcsolatban felmerülő tévhitek 
eloszlatása érdekében:

„Egy pohár, az semmi”: nem igaz, hiszen már 0.05-
0.06 %-os véralkoholszint mellett is észlelhetők az alkohol 
negatív hatásai. „Egy korsó 
sör kevésbé árt meg, mint egy 
feles”: nem igaz, hiszen egy 
korsó átlagos sör 20 g alko-
holt tartalmaz, ezzel szemben 
pedig fél dl tömény ital 16 g-ot. 

„A kávé, a hideg zuhany és 
a mozgás kijózanít”: előbbiek 
nem gyorsítják fel a szerveze-
tünkben a lebontást, mindezek 
csak pillanatnyi felfrissülést 
okozhatnak, amely azt a téves 
érzést kelti bennünk, hogy kijó-
zanodtunk, ez azonban közel 
sincs így! Az alkohol erőtel-
jesen befolyásolja az embe-
ri képességeket és készsége-
ket a gépjárművezetés során.

Érzékszervek: beszűkült 
látótér, szemmozgás és a 
szem alkalmazkodásának las-
sulása a változó fényviszo-
nyokhoz, a különféle távolsá-
gokhoz.

Észlelés: figyelmi problémák, környezeti ingerek érzéke-
léséhez szükséges idő hosszabbodása, a sebesség- és a 
távolságbecslés romlása.

Mozgás: a vezetéshez szükséges kéz- és lábmozgások 
összehangolásának és a finommozgások végrehajtásának 
nehézsége.

Gondolkodás: az ingerek és információk nem megfelelő 
módon történő érzékelése és feldolgozása, valamint a dön-
tési és végrehajtási folyamatok elégtelensége.

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván az ünnep-
ben is a

Jánoshalma Rendőrőrs Baleset-megelőzési Bizottsága!

Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak 
lap ja

Meg je le nik: havonta

Alapító:  Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta
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

Tördelés és nyomdai munkák: Kó pia Nyomdaipari 
Kft.  Kis kun ha las, Bocskai u. 12. Felelős vezető: 
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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!
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,  Kálvá-
ria u. 4. Téglagyár u. 32.

Óriási Húsvéti akció 
bomba árakkal!!!

Anya köny vi hí rek

született:

házasságot kötött:

2019. március hónapban

Balog Katalin – Bajusznás József
Hegyi Tamara – Ódor Szabolcs

Latinyák Barbara - Taskovics Zsolt

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság hívószáma: 
06-77/401-070

Szegedi Erik (Anyja neve: Hugyi Ildi-
kó), Mészáros Gergő (an: Solti Karoli-
na), István Máté Merlin (an.: István Ale-
xandra), Bálint Amélia (an.: Csámpai Ale-
xandra).

Rendőrségi hírek
Börtönben  

a jánoshalmi idősek, zaklatója, réme 

Húsvétkor is felelősséggel…

Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingat-
lantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrende-
lését követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását 
biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a 
számára legmegfelelőbb időpontot.
Az ügyfél lomtalanítási igényét továbbra is a +36-20/401-9484 tudja je-
lezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán 
szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely a számlán meg-
található. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka 
ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:

1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszál-
lítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársával. 

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a 
lomhulladékot.

3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon 
elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszo-
kottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 — gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, 
bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
 — elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 — veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
 — a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdálkodói-vál-
lalkozói tevékenységből származó hulladék.

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is kedd, szerda, 
csütörtök, péntek, az eddig megszokott módon.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) 
elszállítása páratlan heteken, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napon 
történik.

Tájékoztató a biológiailag lebom-
ló hulladékgyűjtésről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a biológia-
ilag lebomló hulladék gyűjtésének 2019. évi rendjéről, mely továbbra 
is díjmentes a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított 
biológiailag lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévényi mennyi-
ségben Jánoshalma területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, 

udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék 
elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti köz-
területre a gyűjtési napon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az 
elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható 
legyen.
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: faág, fanyesedék, 

gally
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, 

virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealeve-

lek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik 
ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem 
szállítják el! 
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosí-
tásra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális 
Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában kétalkalmas 
fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

ZÖLDJÁRAT NAPTÁR
Jánoshalma 2019

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Kedd 7 4 2 30 27 24 22 19 17
Szerda 8 5 3 31 28 25 23 20 18
Csütörtök 9 6 4 1 29 26 24 21 19
Péntek 10 7 5 2 30 27 25 22 20

2020
január február március április

Kedd 14 11 10 7
Szerda 15 12 11 8
Csütörtök 16 13 12 9
Péntek 17 14 13 10

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a biológiailag lebomló hul-
ladékot legkorábban az elszállítást megelőző napon helyezzék 
a közterületre, és ne tárolják ott az elszállítást megelőzően 
több napon keresztül!

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről

Kisállat és díszállat 
felszerelés bolt

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya, 
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek, 

vitaminok.
Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

Tel: 0630/338-25 08 
  Pethő Zoltán www.pézé.hu
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