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Az év eleji nyugodt időszakot követően, februártól Jánoshalmán is 
egyre szaporodni kezdtek a COVID-19 fertőzéses esetek. Történt ez a 
korábbi járványügyi óvintézkedések mellett, jelezve, hogy bennünket is 
elért a korábban ismert vírus egy új, sokkal fertőzőképesebb változata. 

Az elmúlt napokban, mint az ország egyéb részein, rohamosan növek-
vő megbetegedésszámot észlelünk. Az esetek nagy részében a szoká-
sos vírusfertőzés tüneteit- hirtelen magas láz, nagyfokú elesettség, vég-
tag és mellkasi fájdalom, torokfájás, száraz, vagy hurutos köhögés- jel-
zik a betegeink, de nem ritkán a panaszok hetekre is elhúzódnak, vagy 
nehézlégzéssel kiegészülve kórházi kezelést tesznek szükségessé. 

A folyton változó vírus sajnos a korábban már megbetegedettek újra-
fertőződését is lehetővé teszi, illetve a tapasztalat alapján a fertőzést 
követően az esetek nagy részében, pár hónap múlva már alig tapasztal-
ható védettség a Corona vírus ezen formája ellen. Így bizony akár évekig 
is játszhatja velünk macska-egér játékát ez a parányi kórokozó, újabb és 
újabb hullámokban tizedelve a lakosságot.

►►►folytatás a 2. oldalon 

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok, asszonyok, 

kedves édesanyák és drága nagymamák!
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm Önöket,

Aranyosi Ervin gyönyörű verssoraival kívánok igaz szeretetet 
az esztendő minden napjára!

Czeller Zoltán polgármester

Fogadd szeretettel ezt a kis virágot. 
Nem adhatok többet, csak egy szebb világot, 
ahol csak mi vagyunk, összeér a kezünk, 
a közös csodába belemerítkezünk.
Apró, kis ajándék, fogadd el hát tőlem! 
Hozd ki a legjobbat mindig énbelőlem! 
Hadd lehessek azzá, akivé szeretnék, 
tudom, hogy nélküled biztosan elvesznék.
Légy hát az angyalom, szívet őrző társam, 
tedd, hogy világomat mindig szebbnek lássam! 
Ígérem, hogy én is szebbítem világod, 
fogadd szeretettel ezt a kis virágot!

(versrészlet)

A járványra  
a védőoltás a gyógyír

Dr Mikó Attila háziorvos írása

Városi költségvetés 2021

Felvételünk az önkormányzat idei költségvetésének tárgyalásán készült, 
melynek folyamatáról a 2. oldalon számolunk be. 

Regisztráljon a koronavírus 
elleni védőoltásra!

 Interneten a vakcinainfo.gov.hu weboldalon mindenki jelezheti 
az oltás iránti igényét.

Fontos tudnivaló, hogy az oltások sorrendjét nem a regisztráció 
időpontja határozza meg, hanem a veszélyeztetettség mértéke, 
s elsőbbség illeti meg a védekezésben résztvevőket is.
A tömeges oltás új szakaszt jelent majd a vírus elleni küzdelem-
ben. A folyamat egy oltási terv alapján folyik rendelkezésre áll a 
magyar hatóságok rendelkezésére álló jóváhagyott és biztonsá-
gos vakcina mennyiségének függvényében.
Akinek nincs internet elérési lehetősége az a Kormány által 
kiküldött levélben szereplő regisztrációs lap segítségével tehe-
ti ezt meg és a válaszborítékba téve küldheti be oltási igényét. 
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 Évtizedek Jánoshalma 
szolgálatában

Ha valahol elhangzik a neve, Tóth Imre, kis gondolkodás után minden-
ki azt mondja,: Ja a Nyaki! 

A Költségvetési Üzemnél, az Önkormányzatnál, az utolsó években 
pedig a Kéleshalom-Jánoshalma közötti iskolabusz járaton való sofőrkö-
dés után  évtizedeken át tartó közszolgálat után a napokban vonult nyug-
díjba Nyaki bácsi, ahogy a gyermekek nevezik.

Kedves Imre, egykori munkatársaid, és a város vezetése nevében 
köszönjük a megbízható és kitartó munkádat, hosszú, tartalmas, egész-
séggel teljes nyugdíjas éveket kívánunk!  Remélem a jókedvedet, és a 
humorodat ezután is megőrzöd. 

Czeller Zoltán polgármester  

Előtérben a 
szociális munka

Februárban látogatást tett a Hivatalban a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat megyei elnöksége, Rigóné Kiss Éva, Budai Katalin, és 
Jenei Gábor atya vezetésével. 

A küldöttség Czeller Zoltán Polgármester Úrral egyeztetett a János-
halmi Csoport városunkban végzett munkájáról. A találkozó alkalmával 
összegezték az eddigi tapasztalatokat, megvitatták, hogy miben tudják 
egymás munkáját segíteni a szociális feladataink további ellátásában.

A rendkívüli vírushelyzet előírásainak betartása mellett zajlanak a 
város költségvetési tárgyalásai. Már január elején megkezdődtek az 
egyeztetések a város vezetése az intézmények, és a gazdasági társa-
ságok vezetői között. 

Január 20-tól a képviselők bevonásával, a Polgármesteri Hivatalban 
Dísztermében folyik a munka. A város 2021. évi költségvetését a hatá-
lyos előírásoknak megfelelően február 15-én Czeller Zoltán polgármester 
úr beterjesztette a Képviselő-testületnek.

A város költségvetésének elfogadására lapzártáig nem került sor, a 
tárgyalások még folyamatban vannak. Annyi azonban már tudható, hogy 
a vírushelyzetre vonatkozó jelenleg érvényben lévő különleges jogrend 
értelmében, minden valószínűséggel Polgármesteri Döntésként lehet 
majd elfogadni a költségvetést. Testületi ülés a jogrend értelmében nem 
volt tartható, de Czeller Zoltán polgármester és a Polgármesteri Hivatal 
ebben az évben is biztosította a demokratikus a tárgyalások feltételeit. A 
tárgyalások képviselői konzultációk keretében történtek. Ez azt jelentet-
te, hogy a Képviselők minden anyagot, számításokat és dokumentumot 
megkaptak a tárgyalások során, mint ahogy az előző években is történt. 
A képviselői konzultációk során elmondhatták a véleményüket, a hozzá-
szólásokról jegyzőkönyv készült, és minden lényeges kérdésben szava-
zás történt.

A város költségvetésének véglegesítéséről következő lapszámunk-
ban adunk hírt.

VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS 2021
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Az enyhe tél lehetővé teszi, hogy folytatódjanak a Gyümölcsfeldolgo-
zó üzem munkálatai. A tavalyi év végén tető alá került az építmény, nap-
jainkban belső munkálatokat végez a kivitelező, Piramis Trade Bau Kft.

A másik folyamatban lévő építkezés a város központjában zajlik. A 
Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Kistérségi Egész-
ségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft., mint konzorciumi partner a 
Gyerekesély programok fejlesztési forrás keretében (EFOP-2.1.2-16-
2018-00075) épület bővítésre nyújtott be pályázatot. Az Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Opera-
tív Program Irányító Ható-
sága a partnerek elképze-
lését támogatta, a támo-
gatás összege 99.606.958 
Ft. A támogatás intenzitá-
sa 100%-os, ami azt jelen-
ti, hogy a fejlesztés megva-
lósításához nincs szükség 
önkormányzati, ill. lakossá-
gi önerőre.

A pályázat részeként valósul meg a Jánoshalmi Kistérségi Egészség-
ügyi Központ épületének bővítése legalább 50 fő befogadására alkalmas 
közösségi térrel. A kialakítandó tér, mely szakmai foglalkozások lebonyo-
lítására alkalmas, szorosan kapcsolódik a már megvalósítás alatt lévő 
„Integrált térségi gyermekprogramok”, az Önkormányzat Gyermeksze-
génység elleni programjának szakmai megvalósításához.

A kivitelezőre kiírt közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes kivitelező a 
Modinvest Építőipari – Beruházó és Kereskedelmi Kft lett. A munkaterü-
let átadása 2020. december 7. napján megtörtént, a beruházás várható-
an 2021. június 29. napjáig valósul meg.

Írásunkban hírt adunk a Petőfi utcában épülő új Bölcsőde épület lát-
ványtervéről is, amelyet a bajai székhelyű Sándorfi Tervező Iroda készí-
tett el önkormányzati megrendelésre. 

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ BÖLCSŐDE LÁTVÁNYTERVE 

A téli hónapokra sem álltak le  
az önkormányzati fejlesztések
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◄◄◄folytatás az 1. oldalról
A megoldás egyetlen útja, hogy újra a régi maszkmentes életünket 

élhessük, a védőoltás lehet. Szerencsére a tudósok soha nem látott 
vehemenciával rukkolnak elő újabb és újabb vakcinákkal, melyekkel 
egyre nagyobb a tapasztalatunk, miután naponta milliószámra használ-
ják őket világszerte.

Itt Jánoshalmán is megkezdtük három héttel ezelőtt a védőoltások 
beadását. A korosztályoknak nemzetközileg is ajánlott oltási protokol-
lokat követjük, azaz mindenki a korának, betegségének legmegfelelőbb 
vakcinát kaphatja. Mindegyik vakcina biztonságos, és már bizonyította 
hatásosságát milliós nagyságrendben is. Mi sem tapasztaltunk érdemle-
ges mellékhatást oltott betegeinknél. A védőoltások beadását a napi ren-
deléstől függetlenül végezzük, így is óvva a fertőzésveszélytől a még 
egészséges oltandókat.

Reményeink szerint az elkövetkező hetekben nagyságrenddel több 
oltóanyaggal dolgozhatunk, versenyt futva a járvánnyal. Ahhoz azon-
ban, hogy olthassunk, regisztrált páciensekre is szükség van. Mert 
amennyiben valaki nem regisztrál védőoltásra, azaz nem jelzi szándé-
kát vagy a korábban kiküldött szándéknyilatkozatot visszaküldve vagy 
internetes felületen, akkor sajnos nem fog az oltandók listájára felkerül-
ni. Ezért mindenképpen első lépés a regisztráció, ami egyébként sem-
milyen kötelezettséget nem jelent. A mostani rend szerint a betegeinket 
telefonon értesítjük, amikor a számukra kijelölt oltóanyagot megkapjuk, 
és egyeztetjük Velük a további teendőket ( aktuális egészségi állapota, 
melyik oltást kaphatja, oltás időpontja). A rendelőben egészségi állapot 
felmérés és beleegyező nyilatkozat kitöltését követően lehet megkapni 
a vakcinát. Ennek megtörténtéről oltási igazolványt adunk ki, melyet az 
emlékeztető oltáshoz vissza kell hozni.

Ha szeretnénk megóvni saját és szeretteink egészségét, bár jár némi 
kis kellemetlenséggel, akkor akarjuk felvenni az oltást, mert más mód 
nem lehetséges. Kérjük ezért Kedves Pácienseinket, hogy regisztrálja-
nak védőoltásra, így mielőbb olthatjuk őket. Bármelyik vakcina nagyobb 
előnnyel és kevesebb kellemetlenséggel jár, mint egy bizonytalan, akár 
súlyos, vagy életveszélyes fertőzés átvészelése.

Dr Mikó Attila háziorvos

Kedves Olvasók, leendő Olvasók!
A járványügyi intézke-
dések miatt a könyv-
tárak továbbra sem 
fogadhatnak látogató-
kat, de lehetőséget biz-
tosítunk a bejárati ajtó-
nál könyvek átvételére 
kedden, szerdán, pén-
teken 11-12 és 14-16 
óra között, mozgásuk-
ban korlátozott olva-
sóinknak a könyveket 
kérésre házhoz szál-
lítjuk. Kölcsönzési igé-
nyüket előre jelezzék 
e-mailben jhkonyvtar@
gmail.com vagy mes-
sengeren, vagy telefo-
non 77-850-220.
A könyvtárba folyama-
tosan érkeznek új könyvek, a bejárati üvegajtónál elhelyeztük a leg-
újabb könyveket, így az utcáról is lehet válogatni, majd kölcsönözni. 
Köszönjük együttműködésüket! Vigyázzunk egymásra!

Szabó Andrea
könyvtáros

A járványra  
a védőoltás a gyógyír

Az Imre Zoltán Művelődési 
Központ és Könyvtár felhívása

Jánoshalmán eladó 2.3 hektár 
termő gyümölcsös. 

5 darab fúrt kút 
4 darab tégla kiszolgáló épület,  

villany, városi víz. 
Meggy, cseresznye,kajszi, 

szilva fákkal. 
További információ telefonon: 

06 30 223 41 36

mailto:jhkonyvtar@gmail.com
mailto:jhkonyvtar@gmail.com
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Családtagok, munkatársak, ismerősök, 
barátok után sajnos én is megfertőződtem 
ezzel a szőrnyű korral. Jelenleg a Kiskun-
halasi Mobil Járványkórházban ápolnak. 
Itt jó kezekben vagyok, orvosaim, ápo-
lóim, mindent megtesznek minden itt ápolt 
betegért, mindenki mielőbbi gyógyulásá-
ért - írja Facebook-oldalán Bányai Gábor, térsé-
günk országgyűlési képviselője.

Bányai Gábor arra kér mindenkit, hogy 
nagyon vigyázzon magára, mert a koronaví-
rus nem válogat. Megfertőz fiatalt és időset, 
egészségeset és beteget, férfit és nőt, ellen-
zékit és kormánypártit egyaránt - emeli ki.

Életem legnagyobb megpróbáltatását élem 
át, ennyire beteg még sosem voltam, de fel 
fogok épülni! - írja a politikus.

Innen is arra kérem Önöket, hogy tart-
sák be a védelmi intézkedéseket, és aki 
csak teheti, regisztráljon a védőoltásra, 
mert csak azzal vethetünk véget a most 
uralkodó áldatlan állapotoknak - emlékez-
tet Bányai.

Sajnos most egy versenyfutás zajlik, a sorsunk azon múlik, hogy milyen gyorsan 
tudjuk a lakosság minél nagyobb részét védetté tenni az oltásokkal. Bár én is megkap-
hattam volna már a védőoltást! Amerikait, németet, angolt, oroszt, kínait, bármelyiket, 
hogy elkerüljem ezt az állapotot. Minden betegtársamnak mielőbbi, szövődményektől 
mentes gyógyulást kívánok, és kérem, hogy aki tud, imádkozzon mindannyiunk gyó-
gyulásáért! - zárja posztját a képviselő.

A Bányai Család Közleménye: 

Kedves Barátaink, Ismerőseink, Rokonaink!
Nagyon nehéz napokon vagyunk túl, de még nagyon nehéz napok előtt állunk. Való-

színűleg többen értesültek már róla, hogy nagyobb a baj, mint ahogyan eredetileg gon-
dolta volna bárki is. Édesapánkat, Gábort február 24-én délután lélegeztető gépre helyez-
ték, altatásban tartják. 

Az Önök támogatásának, imáinak és az orvosok rendíthetetlen munkájának köszönhető-
en az eredményei javulni kezdtek, de a teljes gyógyulásig vezető út még hosszú és gyöt-
relmes lesz. Nekünk ő nem csak egy képviselő, hanem férj, apa, testvér, szeretett gyermek, 
após, akiért most együtt dobban a szívünk. 

Ezért arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy telefonhívások, üzenetek helyett mindenki 
gondoljon rá, küldjön neki erőt és legfőképpen imádkozzunk érte! 

Köszönjük a Kiskunhalasi Mobil Járványkórház orvosainak, ápolóinak a hihetetlen erő-
feszítését, amit nap mint nap tesznek a betegekért. 

Még egyszer nagyon szépen köszönjük az összes megkeresést, támogatást és imát! 
Sok erőt Apa! Nagyon szeretünk! 

Bányai Család 

A legfontosabb tudnivalók 
a védettségi igazolványról

2021. február 13. 9:48
Megjelent a védettségi igazolvány bevezetésé-

ről szóló kormányrendelet, mely a Magyar Közlöny 
21. számában olvasható, ami 2021. február 12-én 
jelent meg.

Ez alapján háromféle módon lehet igazolni a 
koronavírus elleni védettséget:

 — ha valaki megkapta a védőoltást (az állam 
hivatalból kipostázza a kártyát), vagy

 — ha igazoltan átesett a koronavírus-fertőzé-
sen (az állam hivatalból kipostázza a kár-
tyát), illetve

 — ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de 
nem tudott róla vagy nem készült róla teszt 
és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat 
igazolja a fertőzésen való átesését is. Ebben 
az esetben a védettségi igazolványt elektro-
nikus úton, vagy személyesen is lehet igé-
nyelni bármely kormányablakban.

Ha valaki megkapta a védőoltást, nem kell 
igényelnie az igazolványt. Az állam hivatalból 
postázza az ingyenes kártyát, annak kiállítást külön 
nem kell kérni. A védőoltást igazoló kártyának nincs 
érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi ada-
tok mellett tartalmazza majd a védőoltás idejét, 
valamint típusát.

Ha valaki korábban igazoltan átesett a koronaví-
rus-fertőzésen, akkor a fertőzésből való felgyógyu-
lás napja jelenti a védettség kezdetét. A felgyógyu-
lás napja az az Elektronikus Egészségügyi Szolgál-
tatási Térben (EESZT) nyilvántartott dátum, amikor 
negatív PCR-tesztje vagy antigén gyorstesztje lett 
miután korábban pozitív tesztje(i) volt(ak). Abban 
az esetben, ha valakinek csak a fertőzést igazo-
ló pozitív tesztje van, de több teszt nem készült – 
mert pl. tünetmentes, enyhe tünetes volt és ottho-
ni karanténban maradt – akkor a teszt utáni 10. nap 
a felgyógyulás hivatalos napja. A védettségi igazol-
vány érvényessége az igazolt felgyógyulást köve-
tő 6 hónap. A kártya ebben az esetben is ingyenes, 
az állam hivatalból postázza, annak kiállítást külön 
nem kell kérni.

Ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem 
tudott róla vagy nem készült róla teszt, akkor iga-
zolhatja a fertőzésen való átesését ellenanyag-vizs-
gálattal is. Ebben az esetben a vizsgálat önköltsé-
ges, de hatósági áras lesz, amelynek összege 11 
000 forint. Emellett ki kell fizetnie a védettségi iga-
zolvány kiállításnak 3000 forintos összegét is. Ha 
az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy korábban 
valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány 
érvényessége 4 hónap. Ebben az esetben a védett-
ségi igazolványt elektronikus úton (a fővárosi és 
megyei kormányhivatal által rendszeresített elektro-
nikus űrlapon), vagy személyesen is lehet igényelni 
bármely kormányablakban.

A védettséget az igazolványon túl applikációval 
is lehet igazolni. Az applikáció az érintett azonosítá-
sát követően – az EESZT-ből szerzett adatok alap-
ján – igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció az 
oltott nevét, az érintett TAJ számát, az oltás idejét, a 
védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni védettség 
tényét vagy annak hiányát jeleníti meg.

A kártya személyazonosító igazolvány vagy útle-
vél felmutatásával együtt érvényes, és az egyes 
adatok megjelölését angol nyelven is tartalmazza.                                                                
(kormany.hu)

Koronavírus miatt kórházba 
került Bányai Gábor 

Országgyűlési Képviselő Úr

https://www.facebook.com/banyaigaborkepviselo/photos/a.664597146911868/3828906157147602/
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6e826420987d5a9d8db787e58992d97e11de0029/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6e826420987d5a9d8db787e58992d97e11de0029/megtekintes
https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal
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Lapzártánk idején a járvány harmadik hullámának felszálló ágában 
agyunk, ezért továbbra is érvényben vannak a védelmi intézkedések, az 
Operatív Törzs az utazási szabályok szigorításán és az oltási stratégia 
módosításán dolgozik, hogy minél többen minél előbb megkapják az első 
oltást a rendelkezésre álló vakcinákból. A kórházakra, azon belül az orvo-
sokra, ápolókra és segítőikre, mentőkre egyre nagyobb nyomás neheze-
dik. Embert próbáló műszakokon vannak túl egy-egy nap után. A streszt 
külön növeli, ha közeli hozzátartozót kell ápolni, megóvni a új típusú koro-
navírus pusztító hatásától. 

Eddig is sok vállalkozás tartotta fontosnak a kórházi dolgozók és  a 
mentősök támogatását egy-egy meleg ebéddel vagy egyéb, a munkáju-
kat segítő felajánlással. Példájuk mindenképpen követendő.  

Dr. Szepesvári Szabolcs igazgató tájékoztatása alapján, a teljesség 
igénye nélkül, adunk áttekintést hogy az utóbbi egy hónapban kik és mi 
módon nyújtottak segítő kezet a kiskunhalasi Semmelweis Kórháznak. 

Január 23-án ebédre a  Jánoshalmi Vadásztársaság felajánlása-
ként vaddisznó pörköltet készített munkatársainknak Jánoshalma Váro-
si Önkormányzata, melyet  Zoltán Czeller polgármester úr hozott át a 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Okta-
tó Kórháza Mobil Járványkórház, Felnőtt Fertőző Járványkórház és az 
oltóponton szombaton is dolgozó kollégáknak! Jó étvágyat mindenkinek, 
köszönjük a finom ebédet a Közétkeztetési Kft. szakácsnőinek is, akik 
kiválóan készítették el!

Január 30-án a Jánoshalmi TASKÓ Savanyúságok felajánlásaként 
készített töltött káposztát Taskovics Katalin és édesapja hozta el a  Kis-
kunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató 

Kórháza Mobil Járványkórház és Felnőtt Fertőző Járványkórház ügye-
letes kollégáinak és az Oltópontunkon szolgálatot teljesítőknek ebédre. 
Köszönjük szépen minden munkatársunk nevében.

Felajánlások a kórháznak
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A kórház igazgatójának másik bejegyzése arról tájékoztat, hogy egy 
speciális orvostechnikai eszköz beszerzésében nyújt segítséget az 
Akker-Plus Kft. egymillió forintos adománya, amelyet február 12-én, pén-
teken délelőtt kapott meg a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház. A vállalko-
zás ügyvezető igazgatója Endrődi Ferenc azt mondta, már tavaly eldőlt, 
hogy mindenképpen támogatják az intézményt. Dr. Szepesvári Szabolcs 
főigazgató személyesen mondott köszönetet a felajánlásért. 

Február 12-én pénteken Dr. Szepesvári Szabolcs arról számolt be 
Facebook oldalán, hogy „minden munkatársunkat meghívtuk egy finom 
kacsasült ebédre. Hiszem ha kinyilvánítjuk a megbecsülésünket és sze-
retetünket a kollégák felé, azt tovább adják egymásnak és a betegeink-
nek is! Köszönjük a szakácsainknak és az élelmezés minden munkatár-
sának, hogy nem csak “ünnepnapokon”, hanem minden nap finomat főz-
nek!”

Február 21-dikei, vasárnapi bejegyzésében Dr. Szepesvári Szabolcs a 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató 
Kórháza igazgatója arról számolt be, hogy egyre több a betegük újra a 
Járványkórházban, és közben az oltópontok is dolgoznak a hétvégén is. 
Ezúttal a Royal II. Sütőipari Zrt. munkatársainak köszönte meg saját és 
minden munkatársa nevében a felajánlásaként kapott finom ebédet. Ma 
vadhússal készült babgulyás, melyhez kárpát kenyeret sütöttek. Megy-
gyes- és túrós rétes volt a desszert. Köszönet!

Köszönet az ötletgazdáknak, remek dolog, hogy ilyen sokan azonnal 
csatlakoztak a kezdeményezéséhez, amit valóra is váltottak! Úgy gond-
lom, hogy a még az adakozás, felajánlás terén vannak tartalékok akár 
Jánoshalmán is. Remélhetőleg követőik is lesznek, mert még ki tudja 
mikor lesz vége a járványnak.

Bízom benne, hogy újabb felajánlásokról tudósíthatunk a következő 
számainkban. 
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Felajánlások a jánoshalmi Mentőállomásnak

Február utolsó napjaiban egy kedves ajándékkal lepték meg az állo-
más dolgozóit, melyet nagyon szépen köszönnek. 

Készítőjének a mentősökkel együtt mielőbbi gyógyulást kívánunk!

Február 23-án ajánlott fel adományt a Mentőállomás dolgozóinak, 
melyet nagyon szépen köszönnek. 

Ugyanezen a napon a Fornetti folyamatos felajánlását kösznték meg 

Január 30-án a Taskó Savanyúság felajánlásaként tájjellegű tartal-
mas és ízletes töltött káposztát fogyaszthattak a Mentőállomás dolgozói.   

Ezekben a pandémiával terhelt napokban igen sok szó esik a kórházak leterheltségéről. Azonban attól sem szabad elfeledkeznünk, hogy a járvány 
időszak a mentősökre is komoly terhet ró. A szokásosnál többször hallani a mentőautók szirénájának hangját akár a nappalok zajában, de az éjjelek  
néma csendjében. A betegeket, legyenek azok kevésbé vagy nagyon súlyos állapotban szállítani kell a kórházak valamelyikébe. A mentősök találkoz-
nak elsőként a beteggel és az az értük aggódó hozzátartozókkal. A betegek ellátása mellett komoly tehet jelent számukra a hozzátartozók megnyug-
tatása is, hiszen a kórházba került hozzátartozóinkat nem tudjuk látogatni, melyet nehezen tudunk feldolgozni.  

A mentősök munkáját több módon lehet támogatni, ezekből az alábbi képes összeállításunkban mutatunk példákat. Amennyiben nem természetben 
kívánja valaki segíteni a Jánoshalmi Mentőállomás munkáját, megteheti Jánoshalma Mentő Alapítványon keresztül a 10402348-50526882-56501018 
Bankszámla számra utalt pénzadománnyal is. 
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2021. március 1-től  átalakul a PB-gáz és a táp-takarmány ház-
hoz szállítási rendszerünk.
Ebben az évben április 1-én lesz pontosan 30 éve, hogy az első 
gázpalackkal kigurultam a jánoshalmi utcákra, ami azóta is egy 
állandó és megszokott rendszerben működik.
Szeretném ezúton is mindenkinek megköszönni, hogy kitar-
tó vásárlóink voltak, és remélem lesznek is, valamint segítet-
tek abban, hogy ezt a vállalkozást a mai napig is működtet-
ni tudom.
Továbbra is maradunk a lakosság szolgálatában, de egy, a 
mai modern világnak megfelelően, előre leadott igény alapján 
fogunk házhoz szállítani, vagyis a zenélős, szirénázós rend-
szer megszűnik.
Nagyon fontos, hogy az új rendszerben is a megszokott napo-
kon fogjuk végezni a kiszállítást, a már említett, előre rendelés 
után, amit telefonhívás, vagy SMS formájában tudnak a mega-
dott telefonszámon megtenni.
A kiszállítási napok továbbra is: kedd- csütörtök-, amit törzsvá-
sárlóink már megszoktak.
Tehát a rendelést a megszokott napokra kérhetik legkésőbb az 
nap 12:00-óráig, vagy akár már 1 nappal előbb is.

Bízom benne, hogy az újjá alakított házhoz szállításunkkal is 
meg lesznek elégedve, és akár még egyszerűbben és gyorsab-
ban tudnak vásárolni.

A telefonszám, melyen 
rendeléseiket fogadjuk: 

06-30/682-93-93
Néhány termék, amit kiszállítással rendelhetnek.

 — PB-gáz
 — Haszon állatok számára való tápok,
 — takarmány keverékek, 
 — kutya, macska tápok, 
 — szemes takarmányok (kukorica, búza, tritikálé, árpa, zab, naprafor-
gó, borsó, szója, köles cirok stb)

 — többféle tüzelőanyag (szalma brikett, keményfa brikett, zsákos akác 
tűzifa, virágföld, stb)

Éljen a házhoz szállítás kényelmével 
és hívjon bennünket!

06-30/682-93-93
Tisztelettel: 

Pethő Zoltán

Tisztelt Vásárlóink!

A haszonbérleti díj aránytalansága kapcsán egy rendkívül fontos kúriai értel-
mezés született.
 
A döntés csak az új haszonbérletekre vonatkozik, és nem érinti a már fennál-
ló szerződéseket.
 
Mikor tekinthető arányosnak a haszonbérleti díj?
A haszonbérleti díj főszabály szerint nem lehet magasabb, mint az átlagos 
bérleti díj + maximum 20%.
   
Lehet-e ennél magasabb a bérleti díj?
Csak akkor, ha ez az értéktöbblet objektívan igazolható.
Ilyen objektív tulajdonság például: 

- a területek fekvése,
- a földek minősége (AK értéke), 
- öntözhetősége, 
- művelhetősége, 
- közútról való megközelíthetősége.

Nem lehet figyelembe venni a bizonytalan, jövőbeni  eseményeket, és a haszon-
bérlő elhatározásától, kockázatvállalásától függő körülményeket sem.
 
Amennyiben az eltérés objektívan nem igazolható:
 Úgy a bérleti díj aránytalannak minősül, és a földhivatal megtagadja a szerző-
dés jóváhagyását [Földforg. tv. 53. § (2) bek. a) pont]

  
Ki bizonyítja a bérleti díj aránytalanságát?
 A földhivatalnak kell bizonyítania a haszonbérleti díj aránytalanságát [Ákr. 62. § 
(1) bek.]
A kérdés szakszerű megválaszolásához nem elegendő a felek válasza, így 
szakértő kirendelése is szükségessé válhat.
 
Amennyiben a földhivatal nem vizsgálja az aránytalanságot:
Amennyiben felmerül az aránytalanság gyanúja, de a földhivatal tényállás-tisztá-
zási kötelezettségének nem vagy nem kielégítően tesz eleget, úgy határozata a 
közigazgatási bíróságon megtámadható.
 
Már nem kell külön igazolni, hogy a magas díj előhaszonbérletre jogosulta-
kat tartott távol:
Az olyan haszonbérleti díj, amely jelentős mértékben meghaladja az átlagos 
haszonbérleti díjat, feltételezhető, hogy alkalmas más jogosultak előhaszonbér-
leti jog gyakorlásától való távol tartására.
Azt külön igazolni már nem kell.
 
A részletes összefoglaló elérhető itt: 
https://kuria-birosag.hu/hu/kollvel/22020-xi9-kk-velemeny-haszonberleti-dij-meg-
allapitasarol-foldforgalmi-hatosagi-ugyekben

Haszonbérletről röviden

https://kuria-birosag.hu/hu/kollvel/22020-xi9-kk-velemeny-haszonberleti-dij-megallapitasarol-foldforgalmi-hatosagi-ugyekben
https://kuria-birosag.hu/hu/kollvel/22020-xi9-kk-velemeny-haszonberleti-dij-megallapitasarol-foldforgalmi-hatosagi-ugyekben
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Ügyfélfogadási szünet 

lesz a jánoshalmi a 
Kormányablakban 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormányablak a 
Jánoshalma Béke tér 1. szám alól a Jánoshalma, Kölcsey u. 12. 
szám alá költözik, ezért az ügyfélfogadás szünetel 2021. március 16. 
és március 19. közötti napokon. 2021. március 22. napjától az ügy-
intézés a Kölcsey utcában folytatódik.

A szünet ideje alatt kérelmeiket benyújthatják Baján, a Deák Ferenc 
utca 11-13., Bácsalmáson a Gróf Teleki u. 4-8., a illetve Kiskunhalason, 
a Szilády Áron u. 19. szám alatti Kormányablakban.

Beadványaikat bizonyos ügytípusok esetében az érintett napokon 
elektronikusan, e-papíron keresztül is be tudják nyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablakokban csak időpontfogla-
lással lehet ügyeket intézni. Időpontot foglalhat a 1818 kormányzati ügy-
félvonalon, a Központi Időpontfoglaló internetes alkalmazásban és a

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu  oldalon keresztül.
 
További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal alábbi telefonszámán 

kérhető: Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-270 
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Nyugdíj előtti 
álláskeresési segély

Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresők-
nek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munka-
viszonyt létesíteni. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az állás-
keresőnek, aki 

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

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

 — az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előző-
ekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a 
megállapításhoz szükséges életkort, és 

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

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

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

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

A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem benyújtá-
sának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százalé-
ka, 2021-ben bruttó 66.960 Ft. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláske-
resési segély összege a fentiek szerint meghatározott segélyalap har-
mincad része. 
A folyósítás időtartama: 

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

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

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatá-
si Osztályán kérhető:  6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 
77/795-015 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

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

Közzététel: 2021.02.19.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 200.000, -Ft

Keltetőüzemi dolgozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Jánoshalma 200.000 – 230.000, - Ft

Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 210.000 – 250.000, - Ft

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

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

https://epapir.gov.hu/
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A projekt célja:

A kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegí-
tése, foglalkoztathatóságuk javítása, elhelyezkedésük támogatása.

A projekt célcsoportja és támogatási rendszere:
Kiemelt célcsoport az alacsony iskolai végzettségű vagy szakképzett-

séggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő szülők, akik a projekt kere-
tében ösztöndíjban részesülhetnek (tervezetten: 1.922 fő), amennyiben 
általános iskolai vagy középiskolai tanulmányaikat folytatják, vagy szak-
mai képzésben vesznek részt. Az ösztöndíj mértéke magas intenzitá-
sú képzés esetében legfeljebb havi 100.000 forint, amely maximum 12 
hónapig folyósítható, alacsony intenzitású képzés esetében a képzés 
időtartama alatt havi 40.000 forint, de legfeljebb 200 000 forint lehet. Az 
ösztöndíj a Magyar Államkincstárnál igényelhető.

Az OFA Nonprofit Kft. a projekt keretében további kisgyermeket neve-
lő szülők (tervezetten 1000 fő) képzését biztosítja, akik támogatott infor-
matikai vagy nyelvi képzésben vehetnek részt.

A.) Ösztöndíj igénylésének feltételei:
Az ösztöndíj igénylése a Magyar Államkincstár informatikai rendsze-

rén keresztül történik.
Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtha-
tó amely:

 — az általános iskola 5-8 osztály elvégzésére irányul, vagy
 — középfokú oktatási intézmény 9-12. osztály elvégzésére irányul, vagy
 — iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés kere-
tében megvalósuló, Országos Képzési Jegyzékben szabályozott 
szakképzés.

Ösztöndíj annak a támogatást igénylőnek nyújtható, aki az elektroni-
kus felületen a Magyar Államkincstár által közzétett 1/2020. (X.21.) szá-
mú Közlemény alapján, nyilatkozatokkal és dokumentumokkal igazolja 
az alábbi feltételeknek való megfelelést:

 ● állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartóz-
kodási helye a Közép-magyaroroszági régión kívüli településen van;

 ● a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte;
 ● a támogatási kérelem benyújtásakor az alábbiak közül valamelyikben 
részesül:

 — csecsemőgondozási díjban (CSED),
 —  gyermekgondozási díjban (GYED),
 —  gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES),
 — gyermeknevelési támogatásban (GYET);

 ● rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a 
támogatás folyósítható;

 ● legmagasabb iskolai végzettsége:
a.) legfeljebb középfokú, továbbá
b.) szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a 

támogatási igény benyújtásának événél legalább 15 évvel koráb-
ban megszerezett szakképzettség;

 ● támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmá-
nyokat a támogatási kérelemben megjelölt képzésen.

További elvárások a támogatást igénylővel szemben:
 ● Az ösztöndíjban részesülő szülő a képzés ösztöndíjjal támogatott idő-
tartama alatt nem részesülhet bértámogatásban.

 ● Az ösztöndíjban részesülő szülő nem vehet részt, a GIN0P-5.3.13-20 
program keretében az OFA Nonprofit Kft. által a célcsoport számára 
szervezett támogatott képzésben.

 ● Nem részesülhet ösztöndíjban, ha támogatott munkahelyi képzésben 
részt vesz.

 ● Ösztöndíjban részesülő szülő, a GINOP-5.3.11.-18 keretében csalá-
di bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású 
bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini bölcsőde térítési díjá-
hoz nyújtott támogatásban nem részesülhet egyidejűleg.
A Magyar Államkincstár 1/2020. (X.21.) számú Közleménye továb-

TÁJÉKOZTATÓ
Kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését ösztönző

GINOP-5.3.13-20 - Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, 
ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása című projekt

bi részletes tájékoztatást nyújt a kisgyermeket nevelők részére, az ösz-
töndíj feltételeiről, a pályázat lebonyolítási módjáról és a speciális köve-
telményeiről.

B.) Támogatott képzésbe való bekerülés feltételei:
Az OFA Nonprofit Kft. elektronikus felületén közzétett pályázati felhívás 

(GINOP-5.3.13-20) alapján nyilatkozataival és dokumentumokkal igazol-
ja az alábbi feltételeknek való megfelelést:

 ● állandó lakhellyel, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a 
Közép-Magyarország régión kívüli településen,

 ● 18. életévét betöltötte a támogatási kérelem benyújtásakor,
 ● a támogatási kérelem benyújtásakor részesül az alábbiak közül vala-
melyikben:

 — csecsemőgondozási díjban (CSED),
 — gyermekgondozási díjban (GYED),
 — gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES),
 — gyermeknevelési támogatásban (GYET).

További elvárások a támogatást igénylővel szemben:
 ● A projekt keretében egy támogatott képzés választható, csak egyben 
vehet részt.

 ● Egy gyermekre tekintettel, csak egy szülő veheti igénybe a támogatást.
 ● A Felhívás keretében csak egyik támogatási forma választható, vagy az 
ösztöndíj vagy a támogatott nyelvi, informatikai képzés egyike.

 ● A támogatott képzésben részt vevő szülő a képzés időtartama alatt 
nem részesülhet bértámogatásban.

 ● A kisgyermeket nevelő szülő egyidejűleg nem vehet részt más egyéb a 
célcsoport számára szervezett támogatott képzésben.

 ● A támogatott képzésben részt vevő szülő részesülhet a GINOP 5.3.11-
18 keretében családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, nem önkormány-
zati fenntartású bölcsőde, nem önkormányzati fenntartású mini bölcső-
de térítési díjához nyújtott támogatásban.

A támogatott képzésbe kerülés további részletei, a pályázatok benyúj-
tásának folyamata az OFA Nonprofit Kft. honlapján lesznek elérhetőek: 
www.ofa.hu

Mentorálás, mentori tevékenység A projekt célcsoportját a projekt teljes 
megvalósítási ideje alatt mentorok segítik, akik igény esetén, személye-
sen is segítséget nyújtanak a támogatásokkal kapcsolatban.
Elérhetőségük a ginop5313@ofa.hu e-mail címen keresztül kérhető.
További információk, elérhetőségek
A GINOP-5.3.13-20 projektre vonatkozóan tájékoztatás kérhető a hivata-
los központi e-mail címen: ginop5313@ofa.hu

Az érdeklődők további információkat az OFA MentorPont-okon kihelye-
zett szóróanyagokban is találnak, amelyek az OFA Nonprofit Kft. regio-
nális irodáiban érhetőek el.
A regionális irodák címe, elérhetősége: https://ofa.hu/hu/kapcsolat

http://www.ofa.hu
mailto:ginop5313@ofa.hu
mailto:ginop5313@ofa.hu
https://ofa.hu/hu/kapcsolat
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Intézményünk szakközépiskolai képzésében résztvevő tanulói, már 
több éve szerepelnek a Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda szerve-
zésében megrendezésre kerülő OSZKTV-n (Országos Szakközépisko-
lai Közismereti Tanulmányi Verseny) humán tantárgycsoport (történe-
lem-magyar) kategóriában. Ebben a tanévben is nagy elánnal készül-
tek a versenyre, amely a hagyományokhoz híven három fordulóból állt. 

A vírushelyzet azonban kedvezőtlenül hatott a versenyre, ugyanis az 

iskolai forduló még lebonyolításra került 
az intézményben (5 diákunk vett részt 
rajta, akik közül ketten tovább is jutottak 
a következő fordulóba), viszont a 2020. 
március 20-ára tervezett regionális for-
dulót elhalasztották. 

A fokozódó járványügyi kockázat 
miatt bizonytalanná vált a verseny foly-
tatása, de az idő múlásával és a hely-
zet javulásával a szervezők a verseny 
folytatása mellett döntöttek, igaz nem 
a megszokott formában és helyszínen, 
hanem minden továbbjutott tanulónak 
saját iskolájában, online formában zaj-
lott le a második (regionális) forduló 
2020. október 9-én. 

Az ország 7 régiójából, 73 továbbju-
tott tanuló közül a következő eredmé-
nyeket érték el diákjaink saját régiójuk-
ban és országosan:

Rácskai Zoltán Valentin: 11. A osz-
tályos tanuló 8. helyezést ért el (orszá-

gos 22. hely)
Rávai Kristóf: 11. B osztályos tanuló pedig az 5. helyen zárta a ver-

senyt. (országos 19. hely)

A képen felkészítőjükkel Juhász János tanár úrral láthatóak.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek! 

OSZKTV megyei fordulójában a szakis diákok…
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Legyél Te is Mezőgépész Országos Bajnokság, első háromba jutott 
két csapatunk is:)

Gratulálunk
 felkészítőjüknek: Juhász Zoltán tanár úrnak és a két csapat tagjai-

nak:D

SZAKISOKK : Wéber Balázs, Győri Balázs, Farkas Sándor, Zsámbo-
ki Szabolcs, Farkas Aurél

AMATŐR GÉPÉSZEK: Nagy József, Tarnai Tamás,  Zsigó Bence,  
Kovács Krisztián Vukovics Gergő

Akikre most nagyon nagyon büszkék vagyunk
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Február a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Február közepén a járványügyi és a higiéniai előírásokat szem előtt 
tartva rendhagyó farsangi napokat tartottunk a Gyerekházban. Az idei 
évben szerényebb formában, de reméljük sikerült elűznünk a telet. Hét-
köznapjainkat továbbra is a heti rendünk és az aktualitások figyelembe-
vételével építettük fel. Februárban is sokat - báboztunk, - tornáztunk- 
festettünk és mondókáztunk.  A gyerekek nagy örömére, több alaklom-
mal sütöttünk az anyukákkal közösen apróbb süteményeket és fánkot is. 

Ádámné Brecska Mária védőnő ebben a hónapban is előadásokat tar-

tott a Gyerekházban. Pszichológusunk, Kinigopulos Márta most is ren-
delkezésünkre állt gyermekneveléssel- vagy egyéb témával kapcsola-
tos kérdésekben.

 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
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Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át 
a  „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak utalták.  Most 

ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni.
Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!
Ördögh Edit  intézményvezető

Téli időjárási pillanképek az elmúlt időszakból
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Tanulásmódszertan szakkör

Az I. félévben az EFOP 3.9.2-16-2017-00057 „Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” pályá-
zat keretében intézményünkben az 5. és 6. osztályos tanulók számára A 
tanulás tanítása elnevezésű szakkör indult. A foglalkozások célja az volt, 
hogy a tanulókat önálló, hatékony, gondolkodáson alapuló tanulási folya-
matra nevelje. A cél elérésének érdekében 15 alkalommal játékos formá-
ban történt a gyermekek tanuláshoz való viszonyának formálása, a tanu-
láshoz szükséges alapképességek fejlesztése, a helyes tanulási szoká-
sok kialakítása és konkrét tanulási módszerek, technikák bemutatása. 
Az együttlétek jó hangulatban teltek, és bízom benne, hogy az itt megis-
mert, elsajátított technikák segítségével a gyerekek tanulmányi munkája 
is hatékonyabbá, eredményesebbé válik.

Simityné Mészáros Judit

„Itt a farsang, szól a nóta,
Jöjj velünk egy fordulóra!”

Idén iskolánkban tartottuk a farsangot a hatályos járványügyi sza-
bályoknak megfelelően, minden osztály a saját tantermében töltötte a 
napot. Kicsit más volt, de mindent megtettünk, hogy tanulóink jól érez-

zék magukat és jó hangulat legyen. A Szentantenna rádió ismét adásba 
lendült, és ontotta a Szívküldi zenéket. A legnagyobb sikert elért játék az 
iskola dolgozóinak gyermekkori fotójának felismerése volt. A tanulók szí-
vesen részt vettek a papírmaszkdíszítő versenyen is, ahol nagyon ötle-
tes maszkok készültek, amit a zsűri pontozott. A tombola idén elmaradt, 
helyette zsákbamacska-sorsolás volt minden osztályban nagyon ötletes 
ajándékokkal.

A télűző mulatságra mindenki izgatottan készülődött, már hetekkel 
ezelőtt a jelmezekről szólt a társalgás. Az alsós osztályokban egyéni-
leg öltöztek a gyermekek, a felsőben volt, aki osztályszinten szervezett 
pizsipartit.  A farsangi retró szendvicsről és az elmaradhatatlan fánkról 
a Csepregi Gastro Food Kft. gondoskodott, ezúton is köszönjük nekik 
a finom ételeket. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a 
színvonalas farsangi mulatság sikeréhez. Minden tanuló szép és emlé-
kezetes élményekkel tért haza.

Mikó Zsuzsanna

Vidám farsangolás a Szent 
Anna Katolikus Óvodában

A vírushelyzet miatt ebben az évben nem tudtuk hagyományos 
módon megtartani a farsangi bálunkat, de a gyerekek és felnőttek által 

is nagyon kedvelt mulatozás az idén sem maradhatott el. A védelmi intéz-
kedéseket szigorúan betartva 2021.02.12-én, pénteken minden csoport 
kizárólag a saját helyén, különféle maskarába öltözve búcsúztathatta 
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el a telet. A gyerekek már egész héten erre az alkalomra készülődtek. 
Készíthettek bohócokat, álarcokat, vicces ügyességi játékokon vehettek 
részt, zenélhettek mindenféle különleges hangszeren, láthattak bábe-
lőadást az óvónők és dajka nénik előadásában. Végül pénteken egy 
vidám, zenés-táncos mulatozással zárhatták a farsangi időszakot, mely 
ugyanolyan vidámra és jó hangulatúra sikeredett, mint az előző évekbe-
li nagyobb báljaink.

Bánfiné Sódar Szilvia
 óvodapedagógus

Hamvazószerda 

A hamvazószerda a kereszténységben a nagyböjt kezdőnapja, a hús-
vétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Idén február 17-re esett 
hamvazószerda, amit a járványügyi intézkedéseknek megfelelően, 
külön-külön, csoportonként tartottunk meg. Mons. Menyhárt Sándor plé-
bános úr mind a négy óvodai csoport gyermekeinek és pedagógusainak 
hamut hintett a fejére. Minden csoportban elhangzott a gyerekek legked-
vesebb éneke és imája. 

Az iskolában az alsó tagozatos gyermekek is hasonlóképpen hamvaz-
kodtak. A felső tagozatos tanulók a járványügyi előírások betartása mel-
lett részt vettek a kilenc órakor kezdődő szentmisén is. A hamu a bűnbá-
nat jeleként tudatosítja bennünk, hogy porból lettünk és visszatérünk a 
porba. A böjt a lemondások ideje, a tudatos figyelem arra, hogy tegyünk 
mindennap valami jót, legyünk kedvesebbek, figyelmesebbek embertá-
saink felé Jézus tanításait követve. Minden csoportban elhangzott a gye-
rekek legkedvesebb éneke és imája. 

Szabóné Tettinger Adrienn

Segíts, hogy segíthessünk!

Eddig is sikeres volt „kupak-
gyűjtő akciónk” Szabolcs fel-
épüléséhez, de most van iga-
zán szükség ránk. Tavaly novem-
ber óta már több mint 350 kg 
kupakot sikerült leadnunk, ami-
vel nagyban hozzájárulhattunk a 
beteg kisfiú kezeléséhez. Jelen-
leg is kórházban van, így min-
den egyes darabbal növelhetjük 
annak esélyét, hogy hazamehes-
sen családjához. 

Köszönjük az eddigi segítsé-
get, és továbbra is várjuk a fel-
ajánlásaikat!

Nemes Brigitta

        Kérjük, támogassa adója 1%-val a

SZENT ANNA INTÉZMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

  Adószám: 18341797-1-03
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DSD 1 próba nyelvvizsga németből

Február 16-án, a hunyadis Dági Attila (7.a), mint „berepülő pilóta” vett 
részt a „Pilotprüfung” elnevezésű szóbeli vizsgán, amely az éles vizsgá-
hoz hasonlóan 15 perces. Fő része a prezentáció, ez mindig egy sza-
badon választott téma. Szerencsés volt a témaválasztása: Ati a hobbi-
járól írt, így „csak” erről kellett mesélnie. A képekhez folyamatos, logiku-
san felépített szöveget adott elő. Bár az előadás csak 15 perces, mégis 
több hetes felkészülésre volt szükség. Attila sikeresen vette az akadályt, 
e tapasztalat birtokában már bátrabban vághat bele a jövő tanévben az 
igazi vizsgába. Gratulálunk a kitartáshoz, bátorsághoz! Glück auf!

Misalek Tibor

Érzelmi intelligencia fejlesztése

Több mint 30 éve dolgozom pedagógusként. Ebben a tanévben kap-
tam lehetőséget fejlesztő órákra, mint mentálhigiénés szakember. Eze-
ken a foglalkozásokon, amelyek egyéni és kiscsoportos formában is foly-
nak az érzelmi intelligencia fejlesztése történik. A magas érzelmi intelli-
genciával rendelkező személyek könnyen szót értenek másokkal, empa-
tikusak, jó csapatjátékosok, kihat iskolai teljesítményükre is. A foglalko-
zásokon a következő területek fejlesztése kerül előtérbe:

 — megfelelő önértékelés kialakítása,
 — magabiztosság, saját képességeinkben vetett egészséges hit,
 — érzelmi önkontroll,
 — konfliktuskezelés,
 — empátia, mások elfogadása, figyelmes meghallgatása.

A foglalkozások sikerességét segíti az erre a célra kialakított helyszín. 
Nyugodt, barátságos helyen a gyerekek biztonságban érzik magukat. 
Sok-sok játékkal folyik a munka mely során gyerekeknek és pedagógus 
kollégáimnak is szeretnék a segítségére lenni.

Dervadericsné Ádám JuditBalázsolás a Hunyadiban

Balázs napján, február 3-án iskolánkban Gergő Atya Balázs-áldásban 
részesítette a katolikus hittanosokat, felnőtteket, és azokat, akik kérték 
tőle ezt a 16. században elterjedt liturgikus szokást.
Szent Balázs örmény orvos és püspök, keresztény vértanú, torok-bajok 
elleni védőszentként tiszteljük.
Nyugaton is elterjedt Szent Balázs tisztelete majd a 13. században álta-
lánossá vált. Akár ember, akár állat betegedett meg, gyertyát áldoz-
tak Szent Balázs tiszteletére. Szent Balázs napján vízszentelés is volt, 
amely vízzel megszentelték a templom elé hajtott állatokat.
Az ünnepről Babits Mihály is írt Balázsolás című versében, gégeműtét-
je előtt.
Napjainkban, a Covid miatt igen aktuálissá vált ismét Szent Balázshoz 
fohászkodni:  „ Ó Szent Balázs kérünk, imádkozzál értünk: Ne engedd, 
hogy torokfájást, betegséget érjünk!”

A Magyar Széppróza Napja
Jókai Mór születésnapján, február 18-án ünnepeljük 2018 óta. 
A legtermékenyebb írónk volt Jókai, de vajon örülne-e ennek az emlék-
napnak? Szerintem elégedettebb lenne, ha népszerű, olvasott alkotónk 
lehetne ma is. Szomorú, hogy egyre kevesebbet olvasunk. Egyre szű-
kebb a szókincsünk is. 
  Amíg egy mai hatvanas felnőtt 3-4000 szót használ, egy tizenéves alig 
600-at. Nemcsak az életkori különbség miatt, hanem a teljesen más élet-
stílus, ritmus és képi világhoz kötöttség miatt is. Aggasztó, hogy egyre 
silányabb a szövegértésük, de az írásképük is, hiszen a mai tinik többet 
használják a billentyűzetet, mint 
a golyóstollat. 
  Lehet, hogy nem népszerű-
síteni, hanem tiltani kellene az 
olvasást? Hátha akkor vonzóbb 
lenne diákjainknak, hiszen a til-
tott gyümölcs mindig édesebb. 
Jókai Mór, Krúdy Gyula, Márai 
Sándor vagy Szabó Magda 
viszont türelmes. Műveik bár-
mikor hozzáférhetőek papíron 
is, virtuálisan is, e-könyvben is, 
csak kíváncsibbnak kellene len-
nünk rájuk!

  A Hunyadi Iskola színes, 
érdekes kis kiállítással hívta 
fel a figyelmet Jókaira és más 
neves íróinkra, köszönet érte 
Garami Mária Renátának és 
Lipák Andreának. 

Kaján Tibor karikatúrája

https://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Bal%C3%A1zs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babits_Mih%C3%A1ly
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Hunyadis farsang az 

5-6. évfolyamon

Iskolánk felső tagozatos 
osztályaiban idén is igye-
keztünk farsangi hangulatot 
teremteni. A helyzetre való 
tekintettel, természetesen 
csak az egyes közössége-
ken belül. Hála a vidám jel-
mezeknek, saját készítésű 
maszkoknak, még a szigo-
rú járványügyi előírásoknak 
is sikerült (legalábbis rész-
ben) megfelelnünk.

Összességében elmond-
hatjuk, hogy minden ren-
delkezésünkre álló eszközt 
bevetettünk, csak hogy fel-
köthessük a farsang farkát.

hja

Sajnos a járványhelyzet sok programunktól megfosztott bennünket, de 
a farsang kihagyhatatlan minden évben. Így, alkalmazkodva a szabályok-
hoz, szigorúan osztályfarsangot tartottunk idén, amely ugyanolyan jóked-
vűre és vidámra sikeredett, mint az elmúlt évek nagy farsangi báljai. Az 
osztályok tanulói és pedagógusai vidám jelmezekbe bújtak. Az osztályok 
is farsangi hangulatú dekorációt öltöttek magukra. A farsangi mulatsá-
gokból az eszem-iszom és a dínom-dánom mellett nem hiányozhattak a 
vidám és ötletes ügyességi játékok: székfoglaló, újságtánc, mocsárjárás, 
csokievő verseny, lufis és pingponglabdás játékok. Nagy örömmel vet-
tek részt diákjaink a játékokban, és azóta is emlegetik e vidám hangula-
tú délutánt.                                                           Pusenszki Mariann

Itt a farsang, áll a bál!
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SID

Újra egy rövidítés, aminek a jelentését meg kell tanulnunk. Kell, mert 
mindannyiunk törekvése, hogy megvédjük a veszélyektől gyermekeinket. 

Új idők, új veszélyek…. Mindannyian találkoztunk már a hírekben meg-
döbbentő esetekkel: megalázás, életveszélyes kihívások, visszaélések, 
személyi adatok jogtalan felhasználása. A digitális oktatás egy olyan felü-
letre kényszeríti az oktató-nevelő munkát, ahol a nevelés szinte lehetet-
len. A szülők nélkül még segíteni sem tudunk az internet felületén rájuk 
zúduló veszélyek kivédésében.

 Iskolánk ebben az évben csatlakozott egy projekthéttel A Biztonsá-
gos Internet Nap – Safer Internet Day (SID) 170 országot felölelő prog-
ramjához. Február 8-12. között az osztályfőnökök, az informatikataná-
rok, s mindazok, akik digitális eszközöket használnak a tanítási óráikon, 
a korcsoportnak megfelelő ismeretterjesztő rajzfilmekkel, videófelvéte-
lekkel, tesztekkel, beszélgetésekkel színesítették az óráikat. Mindannyi-
an aktívan részt vettek ezekben a beszélgetésekben, és úgy tapasztal-
tuk, nagyon nyitottak a felnőttek segítő szándékára. 

Célunk egy biztonságosabb internet! Egyedül nem megy. Minden gyer-
meknek szüksége van bizalmas, családi megbeszélésekre, segítségre. 

Felnőttként megtapasztaltuk már, hogy sokkal több gyakorlati tudással 
rendelkeznek a fiatalok a digitális eszközök használtában, mint mi, de a 
veszélyekre nekünk kell figyelmeztetnünk őket.

Segítséget nyújthat érdeklődő szülők számára a https://saferinternet.hu/ 
oldal is.

Képfelirat: A SID projekthét keretében az 5.a osztályosok készítették 
a színes plakátot.

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 

Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület 

munkáját. 
A kedvezményezett adószáma: 18360952-1-03

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

is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám: 18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

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

1 % -KAL A HELYI  KÖZ-
MŰVELŐDÉSÉRT

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

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége

A tavasz hírnökei

https://saferinternet.hu/
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Stílus Üzlet

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

MÁRCIUSI AKCIÓJA
Étkészlet (18 részes): 4790.-
Szájmaszk (3 rétegű): 30.-
Biopon mosópor (1,4 kg): 770.-
Brado kézfertőtlenítő (300 ml): 780.-
Virágföldek, cserepek széles választékban!

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

„Biztos Kezdet Partneri 
együttműködésben a gyerekekért” 

– képzés Jánoshalmán

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával 2021. február 23. és 
26. között került megrendezésre a „Biztos Kezdet Partneri együttműkö-
désben a gyerekekért” elnevezésű szakmai képzés.
A képzés elsődleges célja a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti 
Stratégia megvalósításának támogatása volt a gyerekesély programon 
belül. Ennek érdekében a jánoshalmi járás szakemberei lehetőséget 
kaptak arra, hogy minél jobban megismerjék a Biztos Kezdet program 
alapelveit, valamint a Biztos Kezdet Gyerekházak működését, s ezál-
tal javítsák a partneri együttműködésüket. A képzés kiemelt célkitűzé-
sei közé tartozott továbbá a különböző szakterületekről érkező szakem-
berek érzékenyítése, a hatékony együttműködést elősegítő kommuni-
kációs technikák alkalmazásának elsajátítása, illetve a személyes kom-
petenciák fejlesztése is. 

A képzésen, a járványügyi szabályok betartása mellett, a Gyermeklánc 
Óvoda és Bölcsőde, a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, 
a Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai, valamint a János-
halmi Közösségi Ház dolgozói és önkéntesei is részt vettek. A 40 órás 
képzés a résztvevők számára ingyenesen zajlott.
A képzés négy napját négy előadó vezette, Patyi Erika, Vincze Eri-
ka, Fodor Kata és Bass László személyében. A képzés harmadik nap-
ján a résztvevőknek lehetőségük volt kipróbálniuk a „Szociopoly” nevű 
társasjátékot. Ebben a játékban a képzésen résztvevők kipró-
bálhatták, mire is elég a segélyből, családi pótlékból, GYES-
ből, alkalmi munkából szerezhető jövedelem. A játék során egy 
átlagos hónap napjain haladhattak végig (némileg meggyorsít-
va az időt), a játékosoknak a tartósan munka nélkül lévők jöve-
delmi viszonyai között kell túlélnie a hónapot (a bevételek és 
kiadások összegei hozzávetőleg megfelelnek a mai magyar 
valóságnak).
A képzés az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosító számú Gyereke-
sély pályázat „Képzéseken, szakmai műhelye-
ken, szakmai rendezvényeken való rész-
vétel” című tevékenység keretében 
valósult meg, az EFOP 1.4.1-15-
00001 „Integrált gyermekprogra-
mok szakmai támogatása” elne-
vezésű kiemelt projekt szervezé-
sében.

A tudomány fejlődé-
sével egyre többet tud-
nak a magas koleszte-
rinszintről, mint a szív- 
és érrendszeri meg-
betegedése kockáza-
ti tényezőjéről és egy-
re többet a megelő-
zés lehetőségeiről is. 
Azonban még min-
dig sok a koleszterin-
nel kapcsolatos tévhit 
a köztudatban. 

A koleszterin bizonyos mértékben szervezetünk számára elengedhe-
tetlenül fontos vegyület. Jelen van minden szövetben, sejtek, hormo-
nok, és vitaminok alkotórésze. A koleszterin felel az érfalak rugalmas-
ságáért is.

A bajt az okozza, hogy a különböző állati eredetű táplálékokkal bevitt 
koleszterin – köszönhetően a telített zsírsavak jelenlétének –  oly mér-
tékben emeli meg a normális koleszterinszintet, hogy komoly kockázatot 
jelent. Tehát túlzott mennyiségben káros élettani hatású. 

A genetikai tényezőknek is szerepe van, de a magas koleszterinszint 
kialakulásáért elsősorban a táplálkozás és az életmód felel. (Mindkettő 
olyan tényező, amelyeket a legkönnyebben tudjuk befolyásolni.) 

A koleszterinszint egyébként az életkor előrehaladtával is növekszik, 
sőt ma már azt is tudjuk, hogy a hormonális változások miatt, az LDL- 
koleszterinszint jelentős mértékben növekszik a változókorban levő nők-
nél is. 

A magas koleszterinszint valójában nem jó, jelzésértékkel bír, de hogy 
kell-e kezelni, és mennyire kell csökkenteni a szintjét, az az egyéb beteg-
ségek, a magas vérnyomás, a szív-érrendszeri betegségek, a cukorbe-
tegség jelenlététől is függ. (Szívinfarktus után például a normálisnál jóval 
alacsonyabb koleszterinszint elérése a cél.)

Magas koleszterinszintet csökkenthetjük, ha csökkentjük étrendünk 
koleszterintartalmát, változtatunk életmódunkon, többet sportolunk, 
átalakítjuk étkezési szokásainkat.

A magas koleszterinszint kialakulásának befolyásolható kockáza-
ti tényezői: a dohányzás, a mozgáshiány, az állandó stressz, a túlsúly, 
jelentős mennyiségű alkohol fogyasztása, sok só fogyasztása. Ezeken a 
tényezőkön mi magunk is tudunk változtatni. 

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Mit érdemes tudni 
a koleszterinről?

A d ietet ikus 
tanácsa i
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Termékei  
teljes 

választékban 

Helybeni vásárlás akciós áron minden termékre 
Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 , pénteken 07:00- 12:00

Jánoshalma, Borpince u. 2.

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!

Faddi Tibor élt: 50 évet
Ilcsik Jánosné  
sz.: Tóth Terézia élt: 82 évet
Zámbó Ferencné  
sz.: Jacsó Borbála élt: 68 évet
Kolompár Dániel élt: 40 évet
Kovacsik István élt: 85 évet
Gergely Józsefné  
sz.: Erdei Magdolna élt: 88 évet
Besze József élt: 61 évet

Faddi Béla élt: 79 évet
Horváth Béla Mihály élt: 77 évet
Kusztor Mihályné  
sz.: Mészáros Irén élt: 85 évet
Kovács Istvánné  
sz.: Kisföldi Szilvia élt: 86 évet
Péntek Ferenc élt: 75 évet
Kurucz Jánosné 
sz.: Mészáros Mária élt: 57 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2021. február hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  cél-
tűzéseinek  megvalósításához!

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

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

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

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

Alapítvány kuratóriuma

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2021-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásá-
val kívánják segíteni az egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03
Számlaszám: 51100036-100045820Állattartók figyelem!

Napos és 
előnevelt 
baromfik 

előjegyzése 
a Bajai utcai és Mélykúti 

utcai Tápboltokban
valamint 

elérhetőségeinken:
Telefon: +36 77 402 - 213  

Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

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

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

kedd, csütörtök 1330-1630.

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

BEJELENTÉSE: a 77/401-344-es telefonszámon lehetséges. 
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Sajnos több bejelentés is érkezett, hogy a város külterületi részein a lakosok engedély nélkül szemetet, 
sittet raknak le. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki engedély nélkül rak le szemetet közterület-
re az bűncselekményt követ el!

A Hajósi úton lévő hulladék udvar csütörtökön és pénteken tart nyitva, azonban minden munkanapon a 
volt laktanya területén a Gépész Partner Kft (30/8192494) üzemeltetésében lévő telephelyen is átveszik 
a sittet.  
Az utóbbi időben több feljelentés is született a sértetti hiszékenység 
következtében. 

Interneten keresztül számtalan váratlan nyereményről szóló értesítés érkezik. A nyeremény kézhezvé-
telének feltétele azonban vagy egy bizonyos összeg átutalása vagy a bankkártya adatok megadása. Hiva-
talos nyeremény játékban ilyen feltételek nincsenek! Ha meggondolatlanul megadjuk a bankkártyánk kód-
jait, akkor az elkövetők könnyedén emelnek le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek vásárlásokat.

Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az általunk megvásárolni kívánt terméket jelen-
tősen a valós érték alatt kínálják eladásra. A vásárlás feltétele, hogy kizárólag  előre utalással lehet kiegyen-
líteni a vételárat, az utánvét nem lehetséges és általában nincs megadva telefonszám sem. A kért összeg 
utalását követően általában a hirdetés eltűnik, a várt termék pedig nem érkezik meg.   

 A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk vagy szintén nyereményről, vagy 
pedig valamely szolgáltatónál vagy adóhatóságnál fennálló nem létező tartozásról. A nyeremény ígéreténél 
az előzőekben már írt módszer fordul elő. A nem létező tartozásnál a magabiztos fellépés hatására a sér-
tett az elkövető által megadott számlaszámra utalja át a kért összeget. Sem a szolgáltatók, sem az adóha-
tóság nem kér tartozás rendezést telefon keresztül! Ne dőljünk be a csalóknak legyen bármilyen csábító a 
beígért nyeremény vagy olcsó az áru!  
A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan 
könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 

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

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák zárva és 
mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás után kinyitnák győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett 
hozzájuk és nem idegen.  

A korábbi és a most folyamatban lévő kocsi feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az utastérben 
hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket 
stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okozva, mint magával a lopással. Kérjük 
tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, járműve-
ket, pedig ne hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem!

Rendőrségi felhívások

A JFC februári hírei

A múlt havi tudósításban 
két új játékos érkezéséről 
írtam (Szeibert Misi vissza-
tért Mezőkövesdről, ill. Czvet-
kovic Marjan érkezett hoz-
zánk.) Időközben véglegessé 
vált, hogy a korábban Bácsal-
máson játszó Sőreg Dávid 

idén már a JFC játékosaként erősíti csapatun-
kat. Mindhárom játékos kiváló képességű, gyors 
beilleszkedésük a téli felkészülési mérkőzéseken 
megtörtént.

Január 31.
Megyei I. o. felnőtt bajnoki mérkőzés

Kiskőrös – Jánoshalmi FC 1:1 ( 1:0)

A JFC gólszerzője Stojanovic Milos
Florin Nenad vezetőedző: Felkészültünk a Kiskő-
rös elleni rangadóra. A második játékrészben csa-
patom közel állt a győzelemhez. A játékvezetés 
megdöbbentő volt Két játékosunkat is úgy lerúg-
tak a helyi védők, hogy le kellett őket cserélni, 
sebeik véreztek (Cvetkovic lábán a sebet össze 
kellett varrni), a játékvezető mégsem rögzítette az 
eseteket a jegyzőkönyvbe.

Megyei I. o. bajnoki mérkőzés
Február 7.

Jánoshalmi FC- Kalocsa 3:0 (1:0 )

Gólszerzőink: Jesic Aleksandar, Stojanovic Milos, 
Vuckovic Dániel
Florin Nenad vezetőedző: A mai mérkőzésen jól 
látható volt csapatunk ereje, tartása. A Kalocsai 
csapat az első félidőben még állta a sarat, ám a 
második játékrész már csak rólunk szólt. Gratulá-
lok a csapatnak!

Február 13.
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Kecskemét- Jánoshalmi FC 0:1 (0:0)

Gólszerző Harnos Zoltán Dániel
Florin Nenad vezetőedző:- Nehéz győzelem volt 
a jól védekező fiatal és nagyon lelkes házigazdák 
ellen. Gratulálok a csapatnak!

Az őszi szezonról elmaradt három mérkőzésen 
tehát hét pontot gyűjtött csapatunk, s már csak 
egyetlen pont az előttünk álló Kiskőrös előnye a 
tabella élén.
Február 20-án csapatunk szabadnapos volt, de 
ez a nap se telt el játék nélkül. Előkészületi mér-
kőzésen fogadtuk a SZVSE II csapatát. Sport-
szerű mérkőzésen a JFC 1:0-ra nyert Szabó Szi-
lárd góljával.

A legközelebbi hazai mérkőzésünk március 7-én 
14 óra 30 perckor lesz. Tiszakécske II csapa-
tát fogadjuk. Sajnos továbbra is csak zárt kapuk 
mellett tudjuk a mérkőzéseket rendezni.

Horváth Mihály elnök

Sport



24. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2021. márciusRendőrségi hírek

Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES 

esetben vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosztását  

nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. köz-
lése alapján tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az 
ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják.
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, 
Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától 
másnap 07 óráig tart. 
     
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az 
ünnepet megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az 
ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

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

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

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

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

Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

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

Ügyvezető Igazgató
ISSN 2062-4069
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Min dent egy he lyen?  

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

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

Origo Cola lime 2l 69.- 35.-/l  
Étolaj 1l 499.- 499.-/l
Sport szelet 25gr 79.- 3160.-/kg
Kinder bueno 43gr 235.- 5465.-/kg

Minden héten friss zöldség-gyümölcs akció!

Anya köny vi 
hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:
Február hónapban

Hugyi Ildikó Tímea – Szegedi János
Kátai Adél – Lógó Tamás

Nagy Anna Flóra (Anyja neve: Fülöp Edit),
Baksa Nándor (Anyja neve: Szegedi Judit).

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070

Eljárás indult K. K. V. jánoshalmi lakos beje-
lentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2021.01.12-én 19:00 és 2021.01.13-án 07:00 
óra közötti időben a jánoshalmi MÁV állomás 
kerítéséhez lezárt Gepida típusú kerékpárját 
eltulajdonította  30.000 Ft értékben.

A nyomozás során felderítésre került az elkö-
vető K.T. helyi lakos személyében, a kerékpár 
lefoglalását követően a sértett részére vissza-
dásra került. 

K. J. jánoshalmai lakos bejelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2021.01.10.-én   a jános-
halmi házának fészeréből eltulajdonította a 270 
000 Ft értékű  Stihl márkájú láncfűrészét. 

Az eltulajdonított láncfűrész lefoglalását köve-
tően gyanúsítottként került kihallgatásra K.M. 
helyi lakos.  

Eljárás indult B. G. bácsalmási lakos ellen, aki 
2021. február 06.-án a reggeli órákban egy vas-
csővel a kezében megjelent K. I.  házánál, ott 
kiabált, majd a csővel több alkalommal beleütött 
a ház utcafronti ablakának leengedett redőnyé-
be. Az ütések hatására a redőny több helyen, 
illetve a mögötte lévő ablak üvegek is betörtek, 
mellyel kb. 50.000 Ft kárt okozott. B.G. az elfo-
gásakor a testvére személyi igazolványával pró-
bálta meg igazolni magát, ezzel a garázdaság 
mellett közokirat hamisítást is elkövetett. A valós 
személyi adatainak megállapítását követően 
kiderült, hogy több körözés is van ellene, ezért a 
gyanúsítotti kihallgatását követően a Kiskunha-
lasi BV Intézetbe került beszállításra.  

Eljárás indult T. S. jánoshalmi lakos feljelenté-
se alapján lopás vétség elkövetésének gyanúja 
miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2021.02.06-án 
03 óra 30 perc körüli időben a feljelentő  házá-
nak udvarába kerítés átmászás módszerével 
behatolt, majd a csukott, de záratlan garázs-
ból egy flexet, körfűrészt, hegesztőt, valamint 
egy hegesztő pajzsot tulajdonított el kb. 80.000 
Ft értékben. 

Eljárás indult B. Á. jánoshalmi lakos bejelenté-

se alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2021.01.14 
-én a nappali órákban a település külterületi 
részén lévő ingatlanjának dupla bejárati ajtaját 
kifeszítette és az ablakot betörte, majd az épü-
letben kutatást végzet, mely során eltulajdoní-
tott 1. db akkumulátoros fúrógépet, autós kame-
rát, körfűrészt, multimétert és ezüst ékszereket. 
A lopással okozott kár kb. 100 000 Ft. 

Ö. Z. jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2021.02.02. megelőző 
időben a felújítás alatt lévő lakatlan háza udva-
rába  a kapun átmászva bement és a teraszról 
egy vízszivattyút, egy 220 V-os villanymotort és 
egy házimozi hangfalszettjét tulajdonította el kb. 
70 000  Ft  értékben.  

R. E. kéleshalmi lakos bejelentést tett ismeret-
len tettes ellen, aki 2021.01.21. és 2021.02.09. 
közötti időben a tanyájának nyitott melléképüle-
téből eltulajdonított kb. 60 kg különböző füstölt 
árut, egy Stihl láncfűrészt és egy vadkamerát kb. 
300 000 Ft értékben. 

A nyomozás során felderítésre került ez utób-
bi négy bűncselekmény elkövetője S.K. helyi 
lakos személyében, akihez bűntársként csatla-
kozott B.G. is a T.S. sérelmére elkövetett  lopás 
elkövetésekor. Sajnos ezidáig csak a vadka-
mera került elő, így a sértettek kára még nem 
térült meg.  

Eljárás indul ismeretlen tettes ellen, aki 
2021.02.05-én 18.00 óra körüli időben Sz. J.  
lakatlan házának bejárati ajtaját befeszítette és 
onnan elvitt 4 db Uaz gépjármű fékdobját, egy 
műanyag vegyszer szivattyút, illetve hulladék 
alumínium hengerfejeket kb. 10 000 Ft érték-
ben. Ezt követően 2020. február 10-én az esti 
órákban ugyanezen ingatlan használaton kívü-
li óljának tetejéről felfeszített 4-5 db leszögelt 
hullámpalát, és azt is eltulajdonította kb 5000 
Ft értékben. 

Az ügyben gyanúsítottként került kihallgatás-
ra L.Á. helyi lakos.  
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