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Czeller Zoltán
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A magyar szabadság születésének napját Jánoshalmán, és az ország 
minden településén idén rendhagyó módon ünnepelték az emberek. 

Nemzeti Ünnepünkön Czeller Zoltán Polgármester Úr a város vezetése 
nevében, az Imre Zoltán Művelődési Központ munkatársai által készített 
kisfilm összeállítással köszöntötte a lakosságot, amely felkerült Jánoshal-
ma Város Honlapjára és a közösségi oldalakra.

Az Ünnepre tervezett városi események az országosan érvényben 
lévő intézkedéseknek megfelelően elmaradtak. 18 órakor a Szent Anna 
Templomban ünnepi szentmise keretében imádkoztak az egybegyűltek 
szép Magyar Hazánkért. 

A koszorúk elhelyezése nem közösségi összejövetel formájában tör-
tént, hanem a nap folyamán mindenki egyénileg tiszteleghetett a Hősök 
emléke előtt a városi emlékműnél.

Jánoshalma ez alkalommal a szívekben, és nem külsőségekben emlé-
kezett. 

Tavasz hírnöke

Jelenlét
Nézz föl az égre: ott van 
Felhők és csillagok közt. 

Pillants körül a földön: 
Ott van fűben, virágban, 
Állatok bámuló szemében, 
Emberek arcán. 

Áss le a föld alá: 
Csontokból és kövületekből 
Szándékainak lábnyoma 
Dereng feléd. 

Mindenütt láthatatlan. 
Mindenben látható.

Rónay György verse
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Tájékoztatás az 
aláírásgyűjtésről

JELZŐLÁMPA vagy 
KÖRFORGALOM?

Letelt a lámpás kereszteződés, illetve a körforgalom vonatkozásában 
meghirdetett aláírásgyűjtésre nyitva álló időszak, amely 2021. január 4. 
napjától 2021. február 28. napjáig tartott.

Köztudottan a szóban forgó útkereszteződés (5312-5412-es utak, 
Kiskunhalas-Baja, Mélykút-Hajós utak kereszteződése) a Magyar Köz-
út tulajdona. 

Az aláírás gyűjtés hátteréről Czeller Zoltán polgármester urat kérdez-
tük.

Czeller Zoltán polgármester: Évtizedek óta beszélgetésekben fel-
bukkanó beszédtéma a kereszteződés biztonsága. A baleseti statiszti-
kákat nézve a Magyar Közút által adott tájékoztatás szerint az elmúlt 5 
évben 4db személyi sérüléssel együtt járó baleset történt a keresz-
teződésben, egy gyalogos, két kerékpáros, egy autós baleset. Külön-
böző összetételű Képviselő-testületek foglalkoztak a témával, határoza-
tok, tervek születtek. Közmeghallgatások állandó témája, de legutóbb 
karakteres kampánytéma is volt.

Nos, a város vezetése kíváncsi volt a lakosok véleményére –akiket 
eddig tudomásom szerint senki sem kérdezett meg hivatalosabb for-
mában. Ezért került meghirdetésre az aláírásgyűjtés. Kíváncsi voltam 
magam is, hogy egyáltalán milyen az érdeklődés a téma iránt? Az 
érintett útkereszteződés biztonságával kapcsolatban hogy vélekednek 
az emberek? Milyen e témában a lakosok szubjektív biztonságérzete? 

Az aláíró íveken szereplő aláírásokat a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai összeszámolták. A lámpás csomópont vonatkozásában az 
összesített adat: 16 fő. A körforgalom kialakításával kapcsolatban 
pedig 98 fő aláírása gyűlt össze. Összességében 114 aláírás érkezett. 
Jánoshalma lakossága 8650 fő, az aláírásgyűjtés eredményességét 
tekintve elmondható, hogy a lakosság 1,3%-a mutatott érdeklődést 
a téma iránt. Nagyon kevés.

Megoldás azonban ennek ellenére van, nézzük a tényeket!
Tényként kezeltük eddig is, hogy az Önkormányzat a kereszteződés-

ben tervezett fejlesztések ügyében több alkalommal tárgyalásokat folyta-
tott a tulajdonossal. Ennek eredményeképpen közlekedési lámpa kerülne 
kiépítésre. A helyi újságban a Magyar Közúttal való tárgyalásokról, azok 
eredményéről, a szakemberek jelenlétében megtartott helyszíni szemlék-
ről szintén tájékoztattuk a lakosokat. 

Mi lehet az oka a látszólagos érdektelenségnek?
A Jánoshalmi Hunyadi Népe újság több ezer emberhez eljut. Ezek 

az emberek az Önkormányzat által közzétett tájékoztatókat nagy 
valószínűséggel elolvasták, megértették, elfogadták. Ne feledjük el 
azt sem, hogy sokan vannak, akik minél előbbi megoldást sürgetnek.

A lámpás kereszteződés kialakításának megoldása a Magyar Köz-
út szakembereinek véleménye alapján gyorsabb, egyszerűbb a kivite-
lezése, és nem utolsó sorban nem szükséges hozzá épületet/épüle-
teket bontani. Továbbá a Magyar Közút munkatársai által összeállí-
tott szakmai szempontok szerint a kereszteződésben elegendő a jel-
zőlámpás megoldás kiépítése. 

Számunkra, itt élők számára, fontosak ezek a szempontok, továb-
bá a legfontosabb az, hogy minél előbb megoldás szülessen a 
további balesetek megelőzése érdekében.

jhn

Márciusban bezárt a 
Diákélelmezési Konyha

A Diákélelmezési Konyha dolgozóinak megbetegedése miatt 2021. 
március 4. naptól 2021. március 21. napjáig az ANTSZ Hatósága az 
Önkormányzat által fenntartott Diákélelmezési Konyhát bezárta. 

A hatósági döntés elég nehéz helyzetet okozott az diákok, az idősek, 
és a szociális étkeztetésben részesülők ellátásában. A város vezetésé-
nek fél nap alatt kellett másik konyhát találni, amelyik át tudta vállalni az 
étkeztetést. A bezárás ideje alatt a KORZÓ étterem vezetőjének, és dol-
gozóinak segítségével végül sikerült biztosítani az óvodás és iskolás 
gyermekek, valamint az idősek számára a déli meleg főétkezést, vala-
mint március 8-tól a tízórait és az uzsonnát az ebéddel együtt.

A járványügyi szabályok betartására tekintettel a diákoknak egyszer 
használatos műanyag dobozba csomagolták az ételt. Az idős étkezők 
részére továbbra saját ételhordóban házhoz szállította az ebédet az 
Önkormányzat.

A Diákélelmezési Konyha március 22-től újra kinyitott. A hír örömteli, 
egyúttal azt is jelenti, hogy a munkatársak meggyógyultak, és újra mun-
kába tudtak állni.

A város vezetése ezúton is köszönetet mond a KORZÓ étterem tulaj-
donosának, Takács Istvánnak, és minden munkatársának, hogy a Diá-
kélelmezési Konyha zárva tartásának ideje alatt átvették a közétkezte-
tési feladatokat.

Czeller Zoltán Polgármester

TÁJÉKOZTATÓ SZÜNIDEI 
GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Kedves Szülők! 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értel-
mében az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 
szülő, törvényes képviselő KÉRELMÉRE a DÉLI MELEG FŐÉTKE-
ZÉST ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű gyermek és a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek részére .
A 2021. évben, a TAVASZI SZÜNETBEN az erre jogosultak MUNKANA-
POKON (2021. április 1. napján, valamint 2021. április 6. napján) vehetik 
igénybe a szünidei gyermekétkeztetést. 
A vírushelyzetre tekintettel és az egészségügyi óvintézkedéseket szem 
előtt tartva, az étkezés igénylésére az igénylőlap kitöltésével és annak 
a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Jánoshalma, Dózsa György u. 93. 
száma alatti telephelyén történő benyújtásával van lehetőség. 
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 7:30-16 óráig, péntek: 7:30-13:30 óráig
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TAVASZI SZÜNET IDEJE ALATT CSAK 
ÉS KIZÁRÓLAG A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS VEHETŐ 
IGÉNYBE.
A tavaszi szünet után az intézményi gyermekétkeztetés automatikusan 
folytatódik tovább.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetősége
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Az önkormányzat egyes kiemelt kiadásai 2021. évben

Kedves Újságolvasók! 
A vírushelyzetre vonatkozó, jelenleg érvényben lévő különleges jog-

rend értelmében, Jánoshalma Város 2021. évi költségvetése Polgármes-
teri Döntésként került elfogadásra 2021. február 26-án. 

Testületi ülés a jogrend értelmében nem volt tartható, de Czeller Zoltán 
Polgármester Úr ebben az évben is biztosította a demokratikus tárgya-
lások feltételeit, amelyek képviselői konzultációk keretében történtek. A 
Képviselők minden dokumentumot, és számítást megkaptak a tárgyalá-
sok során, mint ahogy az előző években is történt. A képviselők elmond-
hatták a véleményüket, a hozzászólásokról jegyzőkönyv készült, és min-
den lényeges kérdésben szavazás történt.

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a város Képvi-
selő-testülete milyen főbb feladatokat tervez ellátni ebben az évben, 
továbbá a Magyar Kormány által biztosított támogatásokat, és az 
Önök által befizetett adóforintokat milyen kiadásokkal tervezi elköl-
teni. 
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde óvodai 
nevelés és bölcsődei ellátás feladatok támogatása  161 420 482 Ft
Család- és gyermekjóléti feladatok támogatása:  58 290 458 Ft
Nyitnikék Gyerekház támogatása 7 836 115 Ft
Egyéb önkormányzati szociális támogatások
 (pénzbeli és természetbeni ellátások) 2 882 940 Ft
Szociális étkeztetési feladatok ellátása 40 786 767 Ft
Házi segítségnyújtási feladatok ellátása 10 526 162 Ft
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység ellátása 13 959 708 Ft
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő 
tevékenységek ellátása 3 000 000 Ft
START-munkaprogram és 
közfoglalkoztatási feladatok ellátása 30 652 262 Ft

Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása 27 048 121 Ft
Sportlétesítmények működtetésének támogatása
(dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok) 15 084 000 Ft
Egészségügyi alapellátás támogatása (orvosi ügyelet) 27 606 350 Ft
Egészségügyi alapellátás támogatása 
(védőnői szolgáltatások) 41 346 709 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása köznevelési
 intézményekben (általános iskolai gyermekétkeztetés) 62 519 196 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 
(óvodai, bölcsődei gyermekétkeztetés) 34 822 082 Ft
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása
 (szünidei étkeztetés) 2 208 750 Ft
Közutak üzemeltetésére, fenntartására fordított összeg 30 724 272 Ft
Járdák építésére fordított összeg 
(pályázati forrásból+önrész) 26 461 669 Ft
Zöldterület kezelésre fordított összeg 
(közterületek, sportpálya gondozás) 44 741 000 Ft
Közvilágítási feladatokra fordított összeg  24 892 000 Ft
Növénytermesztés önkormányzati földterületeken, és
 hozzá kapcsolódó szolgáltatások 10 325 100 Ft
Nem veszélyes (települési) vegyes hulladék 
begyűjtésére, szállítására fordított összeg 8 314 057 Ft
Veszélyes hulladék kezelésére, 
ártalmatlanítására fordított összeg 11 238 024 Ft
Köztemető fenntartásához és 
működtetéshez önkormányzati hozzájárulás 100 000 Ft

(Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály tájékoztatója, részlet a város 
költségvetésének dokumentumából)

CZ JHN

Lakossági felhívás
Március 20-án, az esti órákban ismét migránsok voltak 

Borotán, és Jánoshalma környékén is. A helyi lakosok éber-
ségének köszönhetően Borotán két, magukat szír állampol-
gárnak valló férfit sikerült a rendőrségnek átadni. Nem sokkal 
ezután a Jánoshalmi Rendőrőrs rendőrei elfogtak az antal-
laposi tanyavilágban bujkáló 2 embercsempészt, 12 illegá-
lis migránssal.

Annak érdekében, hogy Jánoshalma és a környékbe-
li települések ne legyenek embercsempészek és a migrán-
sok találkozási pontjai, rendkívül fontosnak tartom a térsé-
gi összefogást a települések Vezetői, és a Lakosok között. 

Továbbá ezúton is szeretném megköszönni a bejelentők 
éberségét, a Jánoshalmi Rendőrőrs, a Kiskunhalasi Rendőr-
kapitányság, a Készenléti Rendőrség és a Honvédség gyors 
és szakszerű reagálását.

Ezek az események rávilágítottak arra, hogy mennyire 
fontos a Lakosok segítsége, azonnali jelzései, bejelentései. 

Kérem Önöket, ha gyanús személyt, személyeket illet-
ve gyanús külföldi vagy magyar rendszámú járművet lát-
nak, ezután is minden esetben tegyenek bejelentést a 
06-20-539-6499-es telefonszámon vagy a 112-es segély-
hívószámon.

Mindannyiunk biztonsága érdekében köszönöm, hogy 
segítik a rendvédelmi szervek és a településvezetők mun-
káját!

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város Polgármestere

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MIGRÁNSOK JÁNOSHALMA HATÁRÁBAN
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Húsvétvárás

A Városgazda Kft. munkatársai végeztek a köztéri fák metszésé-
vel, szokás szerint szép, szellős fakoronákat alakítottak ki. 

Március 21. (nap-éj egyenlőség) a tavasz kezdete, mégis inkább 
téli időjárás volt az elmúlt napokban, fagyokkal. A február végi, 
kimondottan áprilisi időjárásra mondtuk is: lesz még böjtje, és így 
is lett. Pedig már nem hiányzik a hideg, hiszen virágoznak a fák, 
bokrok, féltjük az idei gyümölcstermést. Szóval: nagyon várjuk a jó 
időt, a tavaszt!
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Önkormányzati fejlesztések

Az elmúlt hónapban történt előrehaladás az Önkormányza-
ti Gyümölcsfeldolgozó építésében. A látkép is változott, minden 
külső nyílászáró beépítésre került. A belső terekben való építke-
zés előrehaladása látványosabb, készülnek a válaszfalak, elindult 
a fűtés szerelés, megkezdődött a csempézés a csarnok egész 
területén.

Az Egészségügyi Központ épületének bővítésénél az alapo-
zási munkálatok befejeződtek. Az Önkormányzati feladatok ellá-
tásához szükséges közösségi tér bővítésének kialakításánál 
már megkezdődött a magas építés, a falak felhúzása, és a felső 
koszorú kialakítása.
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Vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség azzal a jánoshalmi orv-
vadásszal szemben, aki tetten érésekor hangtompítós puskáját csőre töl-
tötte, majd a kerületi vezető erdészt és a vele lévő bérvadászt megfenye-
gette, hogy lelövi őket. 

Mint arról már beszámoltunk, a vádlott jánoshalmai férfi orvvadászat 
céljából egy 22-es kaliberű puskát szerzett. A távcsöves, hangtompí-
tós fegyverrel tavaly szeptember 7-én kora reggel egy vadászterület-
nek minősülő jánoshalmi erdő szélén volt, amikor a szolgálati egyenru-
hát viselő kerületi vezető erdész – aki egy vendégvadásszal cserkelni 
indult – tetten érte.

Dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a megyei főügyészség helyettes 
szóvivője elmondta: a vezető erdész számon kérte az idegenen az enge-
dély nélküli vadászatot. Ekkor az orvvadász a nála lévő puskát egy hir-
telen mozdulattal csőre töltötte és az erdészre, valamint a társaságában 
lévő bérvadászra a szegezte. „Agyonlőlek benneteket vagy mindenki 
megy a maga útján vissza!„ – a vádirat szerint így fenyegetőzött.

    Az erdész és a bérvadász attól tartva, hogy az orvvadász tényleg 
használni fogja a puskát, azonnal elmentek a helyszínről. Az orvvadász 
is elszaladt, majd eldobta a puskát.

A bejelentés nyomán a rendőrök az orvvadász keresésébe kezdtek. A 
férfit néhány napon belül beazonosították, lakásán elfogták, majd gya-
núsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették. A jánoshalmi orvva-
dásztól először az erdőben viselt ruházatát foglalták le, később pedig elő-
került az erdőben a puska is, amelyről a szakértő megállapította, hogy 
lőfegyvernek minősül, és emberi élet kioltására alkalmas. Tartására nem 
volt engedélye a vádlottnak.

Az ügyészség az orvvadászt lőfegyverrel visszaélés és fegyveresen 
elkövetett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádol-
ja. A szabadlábon lévő vádlott ügyében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog 
dönteni.

Egy jánoshalmi férfi 
megfenyegette volt élettársát 

Az orvvadász megfenyegette 
a hivatásos vadászt 

A vádirat szerint a vádlott és élettársa kapcsolatából négy gyermek 
született, de a viszony 2017-ben megromlott, majd 2019 júniusában a 
sértett a gyermekekkel együtt elköltözött. Ettől kezdve a vádlott időkö-
zönként megjelent a volt élettársa jánoshalmai házánál, ahol ordítozott, 
trágár módon szidalmazta, veréssel fenyegette a sértettet.

A háborgatás 2020. első felétől vált rendszeressé, a vádlott sze-
mélyesen és telefonon rendszeresen kereste, illetve többször verés-
sel fenyegette a volt élettársát. Miután a sértett a telefonszámáról letil-
totta a vádlottat, a férfi a gyermekek telefonján kereste és továbbra is 
veréssel fenyegette. 2020 augusztusában a vádlott már azzal fenye-
getőzött, hogy „megélezte a nagykést, és azt megforgatja benne, ha 
meglátja valakivel”.

Augusztus 2-án éjszaka a vádlott megjelent a sértett házánál.

    A zárt kapun keresztül bemászott az udvarba, ahol ordibálni kez-
dett, számonkérte a sértettet, amiért otthagyta őt.

Többszöri felszólítás ellenére sem hagyta el az ingatlant, sőt, két 
pofont adott a sértettnek. A sértett ettől megijedt, segítségért kiabált, 
miközben futott be a házba. A vádlott utánaeredt és a ház bejárati ajta-
jában további kétszer pofon vágta a nőt, majd a házban leült. Végül 
az időközben kiértesített rendőrök felszólítására hagyta el a helyszínt. 
A bántalmazás miatt a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szen-
vedett.

A vádlott még a következő napon is fenyegetőzött: telefonon azt 
közölte a sértettel, hogy aznap is elmegy hozzá, és ismét „megkapja 
az adagját”. A megfélemlített sértett zaklatás, magánlaksértés és köny-
nyű testi sértés miatt is kérte a vádlott megbüntetését.

A szabadlábon védekező vádlottat a Kiskunhalasi Járási Ügyész-
ség folytatólagosan elkövetett zaklatás bűntettén kívül magánlaksértés 
bűntettével, valamint könnyű testi sértés vétségével is vádolja. A vád-
lott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.
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TÁJÉKOZTATÓ A 

VÍRUSHELYZETRŐL 
Kedves Jánoshalmiak!
A helyi kommunikációs csatornákon keresztül eddig is folyamatosan 

közzétettük a járványhelyzet idejére vonatkozó előírásokat, szabályokat. 
Most, a Háziorvosokkal, Egészségügyi Dolgozókkal együtt a város veze-
tése újra felhívja a figyelmet a legfontosabbakra, az Önök egészségének 
megőrzése érdekében.

A Városgazda Kft. munkatársai rendszeresen fertőtlenítik a közterü-
leteket. Munkatársaim nevében megköszönöm, ha Önök is fokozottan 
figyelnek a higiénia fontosságára, a közösségi terek rendjére, és tiszta-
ságára, különös tekintettel a járványügyi előírások betartására.

Közösen, a szabályok folyamatos betartásával, egymásra figyelve 
tudunk azért a legtöbbet tenni, hogy megóvjuk magunkat és szerettein-
ket a megbetegedéstől. 

A járvány során áldozattá váló családtagjainkat, szeretteinket soha, 
senki sem tudja pótolni majd. Vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget, a betegeknek mielőbbi teljes gyógyulást kívánok!
Czeller Zoltán Jánoshalma Város Polgármestere

A Bányai Család közleménye
Kedves Barátaink, Ismerőseink, Rokonaink!

Édesapánk állapota március 13-án annyira leromlott, hogy azonna-
li beavatkozást követően, egy légzést és keringetést támogató eszköz-
re tették, azaz műtüdő kezelést kapott, mely  – az első napok válságos 
állapota után – elkezdte a pozitív hatását gyakorolni, így megmentve 
Édesapánk életét!

Ehhez a beavatkozáshoz át kellett szállítani Szegedre, ahol jelenleg 
is altatásban és lélegeztetőgépen ápolják.

Állapota stabil és reménytkeltő. 
Köszönjük mindenkinek, legyen az ismerős vagy ismeretlen, hívő 

vagy nem hívő, jobboldali vagy baloldali, aki jókívánságait, imáit aján-
lotta Édesapánk gyógyulásáért!

Szeretünk Apa! 

Meg fogsz gyógyulni! 
Bányai család

Március 15-én árokba borult egy személyautó Jánoshalma térségében 
hétfő kora délután – tájékoztatta hírportálunkat a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A vezetője valószínűleg rosszul lett, minek következtében jobb oldalt 
letért az útról, majd az árokba sodródva egy fának csapódott. A baleset-
hez a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik elvégezték a 
szükséges műszaki mentési munkálatokat. 

A helyszínről egy személyt a mentők kórházba szállítottak. 
Úgy tudjuk, hogy a gépkocsi vezetője Covid-teszt eredményéért indult 

Kiskunhalasra. 
A családot igen súlyosan érintette a vírus helyzet, hiszen anyósa és 

apósa is márciusban elvesztette a vírussal folytatott küzdelmet. 

Árokba borult  autójával
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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. 

HÁZIORVOSI TANÁCSOK A 
JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉRE

MIKOR MENJÜNK MUNKÁBA?
Kérjük, munkába, csak akkor menjenek, ha teljesen egészségesek.

MIKOR NE MENJÜNK MUNKÁBA?
A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), 

egyéb akut betegség (hasmenés, hányinger) hőemelkedés, láz esetén 
kérjük, MARADJANAK OTTHON és TELEFONON kérjenek segítséget 
a háziorvostól.

Ne menjenek a rendelőbe, csak abban az esetben, ha ezt a házior-
vos kéri.

Kérjük, a megnövekvő telefonhívások miatt legyenek türelmesek a ren-
delő hívásakor. Láz (38 C fölött), hirtelen kezdődő erős köhögés, légzé-
si nehezítettség esetén azonnal hívják telefonon a háziorvosi rendelést, 
vagy az orvosi ügyeletet. Semmiképp ne menjenek személyesen oda, 
csak telefonon konzultáljanak az orvossal, aki egy részletes kikérdezést 
követően dönt a szükséges teendőkről.

KÜLÖNÖSEN FONTOS 
A FERTŐTLENÍTÉS

Kérjük, mossanak gyakran kezet meleg szappanos vízzel, legalább 1 
percig, majd meleg vízzel alaposan öblítsék le.
Kézmosást követően tanácsos az arcunkat is megmosni.
Kérjük, szellőztessenek gyakran.
Kérjük, gyakran fertőtlenítsék az ajtók kilincseit.
Nyilvános helyeken történő kézmosást követően csak papír alapú töröl-
közőt használjanak, melyet kézmosás után ne dobjanak el, azzal fogják 
meg a mosdó ajtajának kilincsét.

HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSE
Minden olyan helyen, ahol idegenekkel együtt kell hosszabb-rö-

videbb ideig tartózkodni, kérjük, szíveskedjenek betartani az Operatív 
Törzs utasításait, viseljenek maszkot, és tartsanak 1 méternél nagyobb 
távolságot a másik embertől.

A járvány idején lejáró gépjárművezetői jogosítványok, gyógyszer 
javaslatok automatikusan érvényben maradnak a járványügyi vészhely-
zet alatt, emiatt hátrányt senki sem szenved.

A rendszeresen használt gyógyszerek felírását is telefonon lehet intéz-
ni, a rendelők dolgozói mindenkinek segítségére lesznek.

Kétjük, vegyék igénybe az e-recept adta lehetőségeket: szokásos 
receptjeik kiváltásához nem kell bemenni a rendelőbe: az Ön telefonos 
igénylése után azt az orvos internetes kapcsolattal a gyógyszertár felé 
láthatóvá teszi, Ön pedig a személyi igazolványával kiválthatja a saját és 
hozzátartozója gyógyszereit a patikából.

KARANTÉNRA VONATKOZÓ 
TUDNIVALÓK

Nincsenek betegség tünetek, de ha olyan helyen járt valaki, ahol más 
fertőzésgyanús emberek megfordultak, karanténba kell vonulni

A karantén ideje 10 nap, ez alatt nem lehet kimenni a házból
És ami nagyon fontos, karantén ideje alatt hozzánk sem jöhet be senki.
A karantén ideje alatt a saját háztartásunkban élőktől is el kell különül-

ni, a szeretteink védelmében

Lekérdezési lehetőség 
 az oltással kapcsolatban

Március 25-én délután elindult az az internetes felület, ahol a regiszt-
rált, de még be nem oltott személyek lekérdezhetik, hol tartanak a folya-
matban - jelentette be Müller Cecília. Ehhez meg kell adni a TAJ-számot 
és a születési dátumot. 

Akinek a honlap megerősíti, hogy van regisztrációja, annak nem kell 
semmit sem tennie. Akinek egy „nem, az ön vakcinaigény iránti regiszt-
rációja még nem érkezett meg” jelenik meg, akkor sem kell megijedni, 
mert néhány nap szükséges az adatok feldolgozásához. Ha több hét telt 
el a regisztráció óta, akkor valószínűleg hibásan rögzíthette az adatait, 
és ezt is javítani lehet - mondta el a szakember. Az adatokat az adatve-
delem@neak.gov.hu oldalra elküldve lehet javítani.  

Egy frissen beoltott hölgy: Tegnap voltam! Én úgy láttam szuperul meg 
van szervezve, a katonák mindenkit tájékoztatnak, lázat mérnek, fertőt-
lenítenek, útba igazítanak. Csak a megadott időpontra kell menni, nem 
előbb, így nincs tömörülés!

Egy másik hozzászóló: Együtt voltam az Ágikával és így volt! Köszö-
net érte !

Oltóponti tapasztalat
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Összefoglalva
Egyáltalán nem mindegy, hogyan alszik, ha koronavírusos – Íme, 

néhány hasznos tanács, ha megbetegedett
A mosdó és a fürdő használatára is oda kell figyelnie annak, aki elkap-

ta a koronavírust. 
Dr. Jáksó Krisztián klinikai főorvos – aki a legsúlyosabb állapotban lévő 

betegekért is felel a pécsi Koronavírus Ellátó Központban – több tanács-
csal is szolgál, ebből szemezgettünk.

Nem mindegy, hogy alszunk! Fontos, hogy láz, nehézlégzés esetén 
hason feküdjünk, mert ez tehermentesíti a tüdőt. Ezzel akár a kórházat, 
a lélegeztetőgépet is megúszhatják az otthon ápolt betegek.

Nem kell közösködni! Lehetőleg ne használjunk közös mosdót vagy 
fürdőt azokkal, akik egészségesek. Ha mégis, gyakran kell fertőtleníte-
ni, szellőztetni.

A víz önmagában nem tesz csodát! A nedves törölköző és lepedő 
is fertőzhet, ezeket, így a többi ruhát is, ha lehet, 60-90 fokban mossuk, 
150-200 fokon vasaljuk.

Kevesebb pára, annak nincsen párja! Arra kell törekedni, hogy minél 
kevesebb pára legyen a helyiségekben, mert a vírus cseppfertőzéssel 
terjed. Ha párás a levegő, tovább maradhat a levegőben.

Aludni, aludni, aludni! Ha valakinek tünete van, annyit kell feküdni, 
amennyi jól esik. Ez életkortól független szabály!

Lázat lehet csillapítani! Bármelyik lázcsillapító gyógyszert lehet 
használni koronavírus esetén. Sőt, 38 fok felett érdemes is, mert tartós 
láz esetén szövődmény alakulhat ki, különösen az időseknél és a 
gyerekeknél.

Hagyjuk a köptetőt! A száraz köhögést akkor kell csillapítani, ha ez 
túlzottá válik, ugyanakkor ne alkalmazzunk köptetőt.

A vitamin jó! Az orvosok C és D-vitaminokat ajánlják. Az intenzív osz-
tályon: 3*1 gramm C vitamint használnak. D-vitaminból 2000 egység 
használható. Szelén és cink használatára nincs bizonyíték, hogy hatá-
sos lenne.

Nem mindegy, hogyan alszanak a koronavírusos betegek. Sőt, a wc és 
a fürdő használatára is oda kell figyelni, mert a vizelettel és széklettel ürül 
a vírus. Nagyon fontos és hasznos tanácsokat adott Dr. Jáksó Krisztián 
klinikai főorvos, aki a legsúlyosabb állapotban lévő betegekért is felel a 
pécsi Koronavírus Ellátó Központban. Összegeztük!

Forduljon mindenki hasra!
Nem mindegy hogyan alszik a koronavírussal fertőzött beteg. Ha vala-

ki lázra, nehéz légzésre panaszkodik, akkor feküdjön hasra! A betegek a 
kórházakban, még lélegeztetve is 14-16 órát vannak hason.

Ez azért kell, hogy tehermentesítsük a tüdőt!

Hanyatt fekvéskor mindig az terhelődne. Ha nem bír sokat feküdni, 
akkor felváltva oldalra is lehet, jobbra, balra fordulva. Ezzel az alul lévő 
tüdőterületeket könnyítjük, bennük lévő vérkeringés könnyebben tudja az 
oxigént szállítani. Könnyebben kapunk tehát levegőt.

Ha az otthon ápolt betegek időben elkezdik a hason alvást, akkor 
elkerülhető lehet a tüdőgyulladás és kórház.

Aludjunk külön, ha fertőzöttek vagyunk!
Ha a családból valaki fertőzött, annak érdemes elkülönülve lenni ott-

hon is. Alváskor ha lehet, akkor másik helyiségben aludjon a beteg, illet-
ve a fürdő és wc használatánál figyeljünk.

Vizelettel és széklettel ürül a vírus,
azaz fertőzhet! Nagyon fontos, hogy minden egyes wc öblítésnél foko-

zódhat a vírus szóródás. Ha közösen használunk wc-t, fürdőt, javasolt 
annak többszöri tisztítása. Szellőztetni kell sokat ezeket a helyisége-
ket is!

Ne használjunk közös törölközőt, lepedőt!
A nedves törölköző és lepedő is fertőzhet. Ezeket, és a többi ruhát is 

ha lehet, akkor 60-90 fokban mossunk, 150-200 fokon vasaljunk! Vasa-
lásnak nincs párja.

Ha szellőztetünk, csökkentjük a vírus számot
Arra kell törekedni, hogy minél kevesebb pára legyen a helyiségekben, 

mert a vírus cseppfertőzéssel terjed. Ha párás a levegő, tovább marad-
hat a levegőben.

Mikor hívjunk mentőt?
Először a háziorvost kell hívni, aki a tünetek súlyosbodásánál tudja a 

gyógyszeres kezelést kezdeményezni. Ha azt észleljük, hogy
 ●  nagyon alacsony a vérnyomásunk,
 ●  zavartak vagyunk
 ●  ha olyan fáradtság alakul ki, ami a normál életet is gátolja,
 ●  csillapíthatatlan láz, amit nem tudunk kezelni akkor kell mentőt hívni.

A család is kórházba szállíthatja a beteget, ha nincs életveszélyes 
állapotban!

Párásítást nem ajánlják
Mivel cseppfertőzéssel terjed a vírus, többszöröse a fertőzőképessé-

ge ennek a vírusnak, mint egy átlag vírusnak és az életben maradási 
képessége erősebb.

Illóolajok egy része irritálhat
Az orrot irritálhatja az illóolaj, ami nem szerencsés. Hatásuk sem bizo-

nyított. Ugyanakkor nem ellenzik, ha valaki eddig erre esküdött.
Feküdni és aludni kell!

Ha valakinek tünete van, annyit kell feküdni, amennyi jól esik. Szinte 
életkortól függetlenül, többet kell aludni és többet is fog.

– Mindenki arról panaszkodott, hogy a betegség lefolyása után, még 
hetekkel később is csökken a terhelhetőség – mondta Dr. Jáksó Krisz-
tián.
Nagyon nagy fáradékonyságra panaszkodnak

38 fokos láz alatt nem kell gyógyszer
Legősibb és legjobb védekezés a láz, 38 Celsius-fok felett kell csilla-

pítani, főleg idősebb betegeknél, és gyerekeknél kell odafigyelni. Náluk 

ugyanis szövődmény alakulhat ki tartós a láz esetén. Bármelyik gyógy-
szert lehet használni, nem bizonyították még azt, hogy kárt okozna 
valamelyik használata koronavírus-fertőzés esetén.
Köhögésnél csillapítsunk, ne köptetőzzünk!
Száraz köhögéssel jár a koronavírus fertőzés, csak akkor kell csilla-

pítani, ha ez túlzottá válik. Köptetőt ne alkalmazzunk, inkább csillapítót 
használjunk, ha szükséges. Ha bakteriális fertőzés ül rá a vírusfertőzés-
re és aztán nagy mennyiségű nyák képződik, akkor háziorvos bevoná-
sával lehet köptetőt használni.

Vitaminok szedése:
Az orvosok C és D-vitaminokat ajánlják. Az intenzív osztályon: 3*1 

gramm C vitamint használnak. D-vitaminból 2000 egység használha-
tó. Szelén és cink használatára nincs bizonyíték, hogy hatásos lenne.

Nem tiszteli a lebenyhatárokat a tüdőben
Sajnos, ha valakinek a tüdejét megtámadja a vírus, és olyan szintre 

jutnak, hogy oxigénhiányuk van, addigra veszélyes állapotba is kerül-
hetnek. Most a szubjektív élményekre támaszkodnak az orvosok, azaz 
arra, hogy elég neki az oxigén vagy sem. Ez nem volt mindig így a kór-
házakban, éppen ezért otthon is ezt figyeljék a betegek.

MIKOR VAN BAJ?
 ● Ha eddig egy perc alatt felment 3 emeletet, de most 5 perc alatt 
többször megáll, akkor baj van!

 ● Ha fekve fullad, akkor baj van
 ●  Ha a pulzusa eddig 90 volt, most 130 egész nap, akkor baj van
 ●  Ha megemelkedik a légzésszám, akkor baj van.
 ●  Azért alattomos ez a betegség, mert van úgy, hogy a betegek úgy 
kezdenek el fulladni, hogy nem is veszik észre, hogy fulladnak.

KORONÁS BETEG: Aludjon hason, szellőztessen 
és a fürdőt is másképp használja!

https://pecsaktual.hu/hirek/koronas-beteg-aludjon-hason-szelloztessen-es-a-furdot-is-maskepp-hasznalja/
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Járási Hivatal hírei

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

Közzététel: 2021.03.19.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

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

Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Mélykút 170.000,- Ft

Nehézgép kezelő – Homlokrakodó kezelő Általános iskola Bács-Tak Kft. Mélykút 219.000, - 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.

Továbbra sem szükséges 
a lejáró okmányok miatt 
kormányablakba menni

Nem befolyásolják a kormányablakok nyitvatartását a március 8-ától élet-
be lépő szigorítások, azonban a kormányhivatalok arra kérik az ügyfele-
ket, hogy csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel keressék fel 
a kormányablakokat, és lehetőség szerint válasszák az elektronikus ügy-
intézési lehetőségeket. Az ügyfélszolgálatok az eddig megszokott előze-
tes időpontfoglalást követően fogadják az ügyfeleket.
A társadalmi kontaktusok számának csökkentése érdekében a kormány 
meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességét. Így a november 4. 
után lejárt igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését köve-
tő 60 napig Magyarország területén használhatók maradnak. Ugyanez 
vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet 
idején, március 11. és július 3. között jártak le.
A kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok továbbra is kizá-
rólag előzetes időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket.
A kormányablakok esetében már november 11. óta érvényben lévő rend-
szer alapján az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.
hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon továbbra 
is lehetőség van időpontfoglalásra. Március 8-tól tehát nem kerülnek 
törlésre az elmúlt időszakban lefoglalt időpontok, a kormányablakok 
munkatársai várják az ügyfeleket a hatósági ügyekben, akik az interneten 
elérhető Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban továbbra is foglalhatnak 
- akár Ügyfélkapu-regisztráció nélkül is - időpontot.
Amelyik ügykörben ez lehetséges, a személyes ügyintézés helyett a 
hivatalok továbbra is a magyarorszag.hu weboldalon keresztül elérhető 
elektronikus ügyintézést javasolják.
Az ügyfelek és az ügyintézők egészségének védelme érdekében a kor-
mányhivatalok az ügyfélszolgálatokon számos biztonsági intézkedést 
vezettek be. Így az időpontra érkezés mellett a fertőzés elkerülése érde-
kében kizárólag szájat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az 
ügyfélszolgálatokon, a kockázatok minimalizálása érdekében az ügyfél-
térben várakozni nem lehet, kötelező a 1,5-2 méteres távolság megtar-
tása, valamint a helyiségekbe kézfertőtlenítő, a pultokra pedig plexi fal 
került az ügyfelek és az ügyintézők egészségének hatékonyabb védel-
me érdekében. Továbbá az elkészült okmányokat a hivatalok postai úton 
kézbesítik, személyes átvételre csak kivételes esetekben van lehetőség.

(Miniszterelnökség)

Új helyre költözött a 
jánoshalmi Kormányablak

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
Kormányablak a Jánoshalma Béke tér 1. szám alól 
a Jánoshalma, Kölcsey u. 12. szám alá költözött. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablakokban csak időpontfoglalás-
sal lehet ügyeket intézni. Időpontot foglalhat a 1818 kormányzati ügyfél-
vonalon, a Központi Időpontfoglaló internetes alkalmazásban és a https://
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon keresztül.

Az ügyféltérbe kísérők csak kivételesen indokolt esetben léphetnek be, 
mindenki számára kötelező a maszk használata és kéz fertőtlenítése. 

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

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu
https://epapir.gov.hu/
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Digitális Jólét Prog-
ram keretében működő MI Koalíció közös kezdeményezéseként létrejö-
vő program részeként elkészült egy hazai fejlesztésű alapozó online kur-
zus, amely során mintegy százezer ember szerezhet általános ismere-
teket a technológiáról.

A kormány célja, hogy a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stra-
tégiájában foglaltaknak megfelelően a társadalomhoz a közelebb hozza 
a mesterséges intelligenciát és felkészítse az alkalmazására, amelynek 
egyik legfontosabb eleme az MI Kihívás.

A tudatosító kampány célja, hogy 2021 végéig egymillióan átfogó 
képet kapjanak a technológiában rejlő lehetőségekről, és közülük száz-
ezren megismerjék a mesterséges intelligenciával kapcsolatos alapvető 
tudnivalókat. Az ELTE szakemberei által kidolgozott ingyenes online kur-
zus („Bevezetés a Mesterséges Intelligencia világába”) a laikus érdek-
lődők és az üzleti szféra képviselői számára is kiindulási alapként szol-
gál ahhoz, hogy általános információkat szerezzenek a technológiáról.

A mesterséges intelligencia alkalmazások széles körű elterjedése óriá-
si gazdasági hasznot jelent, mivel javítja a termelékenységet, és jelentős 

mennyisében teremt nagyobb hozzáadott értékű munkahelyeket. Ezzel 
együtt felmerül az igény az új feladatok elvégzésére képes, jól képzett 
munkaerő iránt. A most induló kurzus az első lépcsőfok a változásokra 
való felkészüléshez.

A képzést bárki elvégezheti, és folyamatosan elérhető az érdeklődők 
számára. A kurzus tartalmát a fejlesztők a folyamatosan fejlődő technoló-
giához fogják igazítani, ezáltal biztosítva azt, hogy az elsajátítható isme-
retek mindig aktuálisak, naprakészek legyenek. Elvégzését követően a 
résztvevők számára további tematikus modulok lesznek elérhetők 2021 
első felétől, így a program teljes tanulási utat kínál és biztosítja a lehető-
séget a további fejlődésre.

Az MI Kihívásról további információkat az AI Hungary weboldalán talál-
nak.

Éljen a lehetőséggel, és tudjon meg többet erről a jövőt kínáló techno-
lógiáról, a mesterséges intelligenciáról!

 
(ITM)

Mesterséges Intelligencia tematikájú alapozó kurzus

Déli ASzC Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 12.K osztályos, érettségi előtt álló mezőgazdasági gépész-
technikus tanulói 2021.02.23-án mellék-szakképesítés vizsgát tettek .

A járványügyi előírások fokozott betartásával először a gyakorlati vizsgarészt bonyolította le az intézmény (pályázatírás, gazdasági számítások, 
üzleti terv készítése), majd a szóbeli vizsga következett. Minden tanuló sikeresen levizsgázott és agrár vállalkozó részszakképesítést szerzett. Ered-
ményükhöz szívből gratulálunk!

Frissen vizsgázott agrár vállalkozók

https://ai-hungary.com/
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Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus 
Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb 
keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb 
is az egyházi év ünnepeinek sorában.

A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virág-
vasárnapon arról emlékezik meg az egyház, 
hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg 
éljenzése közepette vonult be szamárháton 
Jeruzsálembe.

A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztus-
nak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idé-
zi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilá-
tus általi halálra ítélésének, megostorozásá-
nak és kereszthalálának a napja. Nagyszombat 
este körmenetekkel emlékezik meg a keresz-
tény világ arról, hogy Jézus - amint azt előre 
megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasár-
nap hajnalán feltámadt halottaiból. 

E húsvét ünnepnek második reggelén
Tudják azt már magik, mért jöttem ide én.
Hamar hát elömbe, százszorszép leányok,
Piros rózsvizem hadd öntözzem rátok!
Aztán nyugodt szívvel innen távozhatok,
Emlékül néhány szép piros tojást kapok.

/Háromszék/
A húsvét mozgó ünnep, melynek időpont-

ját 325-ben a niceai zsinat a tavaszi napéje-
gyenlőséget (márc. 21.) követő holdtölte utáni 
első vasárnapban állapította meg. Így a húsvét 
március 22-e és április 25-e közötti időre eshet. 
Hazánkban az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat 
szerint akkoriban négy napig tartottak húsvétot, 
majd a nagyszombati zsinat 1611-ben három 
napra, XIV. Kelemen pápa 1771-ben pedig két 
napra csökkentette. Az erdélyi reformátusok ma 
is háromnapos húsvéti ünnepet tartanak.

 Virágvasárnap
A tél végét, a tavasz közeledtét a virágva-

sárnap jelzi, mely a húsvét előtt egy héttel van. 
A húsvét előtti utolsó vasárnap kettős jelentő-
séggel bír: az egyházi máig tart, a világit már 
csak újraélesztve találjuk. A római egyház elne-
vezése szerint Dominicapalmarum, azaz pál-
ma-vasárnap. Virágvasárnap ünnepli az egy-
ház Jézusnak szamáron való diadalmas jeru-
zsálemi bevonulását: sokan a nép közül ruháju-
kat terítették az útra, mások ágakat törtek a fák-
ról, s eléje szórták. A körmenet népe a falakon 
kívül gyülekezett. Itt történt a pálmaszentelés. 
Azokban az országokban, amelyekben a pál-
mafa nem honos, azt a tavasszal korán bimbó-
zó ágak – fűzfa, rekettye – helyettesítették, mint 
nálunk a barka. Ezért a szertartást nálunk bar-
kaszentelésnek is nevezik. A szentelt barkához 
– éppúgy, mint a pálmaághoz – számtalan hie-
delem fűződött.

A zöld ág különböző tavaszi szokásokban 
(villőzés, virágvasárnapi zöldág-hordás, május-
fa állítás, pünkösdölés) és a kapcsolódó éne-
kekben fordul elő. A játékdalokban is állandó 
formula.

Virágvasárnaphoz két jellegzetes leányszo-
kás kapcsolódott

1.)Hazánkban virágvasárnapi szokás volt a 
kiszehajtás. Virágvasárnap a lányok egy szal-
mabábut menyecskeruhába öltöztettek, majd 

végigvitték a falun, aztán levetkőztették, a szal-
mát pedig a vízbe dobták vagy elégették. A 
szalmabábut kisze, kiszi, kiszőce, kiszice, kice, 
kicice, kicevice, banya, villő elnevezéssel illet-
ték. A bábu a különböző magyarázatok szerint a 
tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője lehe-
tett. A kiszebábu megsemmisítése szertartáso-
san ment végbe. Levetkőztették, szétszedték, 
úgy dobták a vízbe vagy elégették, és akkor a 
tüzet körültáncolták.

A kiszehajtást a bábu elkészítése, ruhájának 
összeszedése előzte meg. Fiatal menyecske 
ruháját, vagy csúnya, rossz ruhákat aggattak 
rá. Öltöztetéséhez és viteléhez különböző hie-
delmek fűződtek: aki öltözteti vagy elsőnek fel-
kapja, hamarosan férjhez megy; ha véletlenül 
visszafordul a bábu, attól tartottak, hogy vissza-
jön a betegség a faluba és elveri a határt a jég. 
Ahol a kiszét vízbe vetették, minden lány egy-
egy szalmacsomót dobott a vízbe. Úgy hitték, 
akinek a szalmacsomója elúszik, még abban 
az esztendőben férjhez megy. Másutt a vizes 
szalmacsomóval dörgölték az arcukat, hogy ne 
legyenek szeplősek és egészségesek marad-
janak.

Haj kisze, kiszéce,
gyöjj be sódar, gömböce.
Szabó Marisnak nincs ruhája,
üres a ládája.
Haj kisze ...
Geci Rozi ládája
üresen van bezárva.
Ha üresen nem volna,
a kiszére adott volna.
Hej ki kisze ...

2.)A kiszehajtás után a villőzés következett. 
A lányok feldíszített, villőnek nevezett fűzfa-
ágakkal sorra járták a falut. A villőzés fő kelléke 
a különböző nagyságú villőág. A villőfa mére-
te és díszítése szinte falvanként változott. Volt, 
ahol a másfél méteres fákat a legények szerez-
ték be a lányok számára. Fehér szalagokkal és 
kifújt tojásokkal díszítették.

A 8–10 fős csoportok egyetlen villőfát vittek 
magukkal. Más helyeken viszont valamennyi 
lány kezében volt kisebb villőág. A tél kivitelét, 
illetve a tavasz behozatalát jelképezik. Jelenleg 
a villőzés élő gyakorlata a kislányok szokása-
ként figyelhető meg.

Kice, vice villő,
Gyüjjön rád a himlő.
Behoztuk a zöldágat,
Kivisszük a kice-vicét
Kice-vicevillő,

Gyüjjön rád a himlő
Határainkat a jégeső el ne verje!
Kice-vicevillő,
Gyüjjön rád a himlő!
(Kodály 1909: 120–121)
 

Nagyhét
A nagyhét a nagyböjt (húsvét előtti negyven 

napos előkészületi időszak) utolsó hete virág-
vasárnaptól nagyszombatig. Napjai a nagyhét-
fő, nagykedd, nagyszerda és a húsvéti szent 

háromnap. Legfontosabb napjai a nagycsütör-
tök, a nagypéntek és a nagyszombat.

Nagycsütörtök
A keresztény hagyomány szerint az utol-

só vacsora napja, amikor Jézus a búcsút vett 
tanítványaitól és felkészült az áldozatra. Az esti 
szentmisében a glória után a harangok meg-
szólalnak, de azután elnémulnak, s helyüket 
a fakereplők foglalják el. E némaság a Krisz-
tus kínszenvedésekor elnémult apostolok félel-
mét és a gyászt jelképezi. Mondják, elhallgat-
nak a harangok, „a harangok Rómába men-
nek", s legközelebb csak nagyszombaton szó-
lalnak meg újra.

A gyerekek kereplőkkel hívták össze az 
embereket, és munkájukért adományt gyűj-
töttek. A kereplés szokásában felfedezhető a 
gonoszűző zajcsapás ősi szertartásának nyo-
mai. Zajkeltéssel járó szokás volt az ún. pilátus-
verés, pilátuségetés, Szegeden pancilusozás. 
Ennek a lényege, hogy a nagyhét egyik napján, 
szerdán, csütörtökön vagy pénteken a gyerme-
kek a templomban nagy lármát csaptak, ver-
ték a padokat, egyes helyeken a templom ajta-
ja előtt felhalmozott ládákat, padokat.

Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevez-
ték, sokfelé friss sóskát, spenótot, vagy éppen 
csalánt főztek, s az a hiedelem járta, hogy így 
jobb lesz a termés.

Nagypéntek
A keresztény felekezetek szerint a húsvét 

előtti péntek. Ezen a napon emlékeznek meg 
Jézus Krisztus kereszthaláláról.

Nagypénteken tilos húst enni. Az ilyenkor 
szokásos étrend a rántott leves, a tészta, az 
ecetes-hagymás hal, vagy éppen a tojásos, 
tejes ételek. Tipikus böjti ebéd a bableves és 
mákos tészta is. A böjti tilalom nem terjedt ki 
azonban a pálinkaivásra. Ezen időszakra is 
több hiedelem esik. Nagypénteken nem süt-
nek kenyeret, sőt a tüzet sem gyújtják be, mert 
a kenyér kővé válik. A pénteki napot általában 
szerencsétlennek vélték, a nagypénteket pedig 
különösen, mert a keresztény egyházban ez 
Jézus megfeszítésének emléknapja. Többnyire 
tiltották az állattartással kapcsolatos munkákat, 
mert úgy tartják, hogy akkor megbetegednének, 
vagy nem lesznek szerencsések. Voltak azon-
ban olyan állattartással kapcsolatos műveletek, 
melyeknek éppen nagypéntek volt a hagyomá-
nyos ideje, például a farkalásnak és herélés-
nek, a jószágok bélyegzésének a századfordu-
ló körül Hajdúböszörményben, Debrecenben, 
Nádudvaron, Balmazújvárosban. Máshol ilyen-
kor hajtották ki ünnepélyesen a disznócsordát. 
A földművelésben ugyancsak jellemző a tiltás, 
de annak ellenkezője is

Időjárással kapcsolatos jóslások is kapcso-
lódnak ehhez a naphoz. Eső esetén jó tavaszt 
jósolnak, de ha nagypénteken szép az idő, 
akkor üszkös, rossz termés lesz.A víz különö-
sen jelentős volt ezen a napon, tisztító erővel 
bírt. Úgy tartják, aki nagypénteken napfelkelte 
előtt megfürdik, azon nem fog a betegség. Ezt 
a mosdást nemcsak betegség ellen tartották 

Mi is a Húsvét? 
 Szokások, hagyományok és eredetük
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jónak, hanem szépségvarázslónak is. A nagy-
pénteki jószágfürösztés is sokfelé ismert volt, 
szintén egészségvarázsló célzattal.

A tisztasággal volt kapcsolatos a féregűzés 
is, melynek nagyszombat volt az ideje. Reggel, 
mikor először szólaltak meg a harangok, a gaz-
dasszony kiabált, miközben söpörte a ház falát: 
„Kígyók, békák távozzatok!" Volt, ahol a faze-
kakat összeütögetve még nagy zajt is csaptak. 
Gyerekjátékként is fennmaradt a nagyszombati 
féregűzés. Haranggal, csengővel a nyakukban 
szaladták körbe a házat:

Kígyó, béka, távozz el a háztú,
kígyó, béka, távozz el a háztú!

(Barna 1979: 90)
Az asszonyok ilyenkor szorgalmasan takarí-

tanak, meszelnek, hogy húsvétra tisztaság és 
rend legyen, mert később, ha a kinti munkák 
elindulnak, már nem lesz idejük erre. A húsvé-
ti nagytakarítás a mai napig gyakorolt szokás.

Nagyszombat
A húsvéti örömünnep kezdete. Este kezdő-

dik az ünnep a tűzszenteléssel amely a VIII. 
századból eredő pogány szertartás, ezt köve-
ti a keresztvíz-szentelés. A nagyszombati szer-
tartás keretében jönnek vissza a harangok 
Rómából.

Az ősegyházban a nagyhét három utolsó 
napján Krisztus halálának emlékezetére elol-
tották a gyertyákat és csak a föltámadás ünne-
pére gyújtották meg újra. A katolikusoknál a 
nagyszombat liturgiájában az új tűz meggyúj-
tása Krisztus sziklasírból való föltámadásának, 
maga az új tűz a feltámadott élet jelképe. A ger-
mánok isteneik tiszteletére tavaszi tüzet gyúj-
tottak, hogy elégessék a tél, sötétség, pusztu-
lás démonait, és így földjeiknek termékenysé-
gét biztosítsák.

Húsvét
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken 

más és más. Közös eredete azonban, a húsvét 
héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerü-
lést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó 
ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i. sz. 325-
ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, 
ekkor vált el a két ünnep ideje. A keresztény-
ség egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünnepli 
Krisztus feltámadását. Húsvétkor ér véget a 40 
napig tartó böjt (nagyböjt), a hústól való tartóz-
kodás, innen származik az ünnep magyar elne-
vezése is. Húsvét az egyházi év mozgó ünne-
peinek is középpontja. Ezt a napot előzi meg 
hét héttel farsang vasárnapja és követi ötven 
nap múlva a pünkösd.

Húsvétvasárnap
A húsvét napjainkban a keresztények legfon-

tosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavasz-
várás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. A Bib-
lia szerint Jézus – pénteki keresztre feszíté-
se után – a harmadik napon, vasárnap feltá-
madt. Kereszthalálával nem szabadította meg 
a világot a szenvedéstől, de megváltotta min-
den ember bűnét, feltámadásával pedig győ-
zelmet aratott a halál felett. A húsvét egybeesik 
a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termé-
kenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a fel-
támadás, az újjászületés.

Sokszínű hagyomány kapcsolódik ehhez a 
naphoz is. Akárcsak más nagy ünnepen, ilyen-
kor nem főztek, a trágyát nem hordták ki az 
istállóból, nem söpörtek, varrni sem volt sza-
bad. Húsvétvasárnap és -hétfőn a böjti tila-
lom után már ismét lehetett táncolni. A húsvé-
ti szertartásokhoz tartozott már a 10. század 
óta az ételszentelés Húsvétvasárnap jellegze-
tes ételeket ettek és esznek ma is országszer-
te. A húsvéti sonkát, kalácsot, tojást, sőt még a 
bort is, amit a katolikus hívők szentelni visznek 
a templomba.

Nagyszombatról vasárnapra virradó éjszakán 
szokás volt a Jézus-keresés, Isten-keresés, 
Szentsír-keresés népi ájtatossága volt szokás. 
Húsvétvasárnapra virradóra történt a határjá-
rás. A férfiak húsvét időszakában évente körül-
járták a falu határát. E szokásnak egyházi kül-
sőségei voltak, de célja a tavaszi vetések mági-
kus védelme volt és az, hogy a közösség fiata-
labb tagjait megismertessék a határjelekkel. A 
határjárás alkalmával a legényeket félig földbe 
ásták vagy képletesen megvesszőzték, meg-
csapták, hogy halálukig emlékezzenek a határ 
nevezetes pontjára. E naphoz kapcsolódhatott 
a zöldág-járás és a kakaslövés is.

A zöldág-járás a tavaszt, a természet meg-
újulását jelképező énekes játék. Elsősorban a 
lányok, esetleg a legények is kézfogással sor-
ba álltak. A sor mindkét végén kaput tartottak 
zöld ággal a kezükben. A sor egyik vége átbújt 
a sor másik végén lévő kapu alatt, így mentek 
végig a falun.

Húsvéthétfő
A Húsvét Jézus Krisztus feltámadásának 

ünnepe. A magyarázat szerint Jézus sírját őrző 
katonák vízzel öntötték le a feltámadást felfe-
dező, ujjongó asszonyokat, így akarták elhall-
gattatni őket.

Húsvét két legnépszerűbb szokása az öntö-
zés és a tojásfestés. Országszerte húsvét hét-
főn indulnak locsolkodni a legények. A víz tisz-
tító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az 
alapja a húsvéti locsolásnak is. Valamikor víz-
bevető, vízbehányó hétfőnek nevezték húsvét 
hétfőjét, ami a locsolás egykori módjára utal, 
hiszen gyakran erőszakkal a kúthoz, vályú-
hoz hurcolták a lányokat, és vödörszám hord-
ták rájuk a vizet. A szagos vízzel, kölnivel való 
locsolás és a locsolóversike újabb keletű szo-
kás városon és falun egyaránt, a két világhábo-
rú között vált fokozatosan általánossá.

A 
h ú s -
v é t i 

locsolásnak helyileg kialakított hagyományos 
formái voltak (vannak). Szeged vidékén pl. a 
bandákba verődött legények a lányokat a kút-
hoz hurcolták, egész vödör vízzel leöntötték.

Az Ipoly vidékén már előző este jártak a legé-
nyek, ez volt az ún. tojáshajtás. Lányos házan-
ként 8–10 tojást szedtek össze, majd szalonnát 
kaptak, ott a tojásrántottát elkészítették és meg-
ették. A héjat annak a lánynak a háza elé szór-

ták, akire valamilyen oknál fogva haragudtak. 
Ezután indultak el locsolni. Külön jártak locsolni 
a még legényszámba nem vett fiúk a kereszta-
nyjukhoz és a rokon lányokhoz.

Galgamácsán az öntözés után volt a mas-
kurázó tojásszedés. A gyűjtött tojást a legé-
nyek eladták, a húsvéti táncmulatság költsége-
ire használták fel.

Egyes településeken nem volt jellemző a 
locsolkodás. A locsolással egyenértékű vesz-
szőzés volt néhol szokásban. Az Észak-Du-
nántúl szlovák telepítésű falvaiban ma is élő 
népszokás. 4–6–8 vagy 9 fűzfavesszőszálból 
készült, sibának nevezett korbáccsal vesszőz-
nek. Ezekben a falvakban ma már többnyire 
locsolnak is a korbácsolás után. Magyarul és 
szlovákul is mondják a rigmust Tordason:

Keléses ne légy
Bolhásos ne légy
Esztendőre még frissebb légy!
A locsolókat bent a házban terített asztal vár-

ta, sütemények, bor, pálinka. Egy-egy háznál 
röviden időztek, mert végig kellett járniuk a falut 
és minden leányt meg kellett öntözniük.

Mind a locsolás, mind pedig a vesszőzés 
jutalma országszerte az étellel-itallal kínáláson 
felül a piros vagy hímes tojás. A tojás ősi termé-
kenységszimbólum, a keresztény egyházi szim-
bolikában pedig a feltámadás jelképe és a 12. 
század óta szentelmény. A húsvéti tojások fes-
tésére a kémiai festékek elterjedése előtt ter-
mészetes anyagokat használtak.

Kedden a lányok locsolták a legényeket. A 
húsvéti locsolás e módjai a két világháború 
között megszűntek. Erdélyben és a szomszé-
dos magyar területeken még ma is él a húsvéti 
locsolás színes változataiban.

Fehérvasárnap
Fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap ide-

je a húsvétot követő vasárnap. A római katoli-
kus egyházban a húsvéti ünnepkör zárónapja. 
Fehérvasárnap, (kishúsvét) szorosan a húsvét 
ünnepköréhez tartozik. Nevét (Quasimodog-
enitiinfantes, dominicainalbis) eredetileg onnan 
vette, hogy a nagyszombaton keresztelt kate-
kumenek ekkor vetették le fehér ruhájukat. Jel-
legzetes szokása volt a komálás, mátkálás, 
vésározás, a fiatalok (a lányok és legények, de 
főként a leányok) szertartásos barátságkötése.

Komatálküldés, egyéb elnevezései akomá-
lás, mátkálás, vésározás. Lényege a fiatal 
lányok (ritkábban fiúk) barátságkötésének meg-
pecsételése ajándékcserével. Ez a kötelék a 
fiatalok későbbi életében más társadalmi kap-
csolatok (keresztkomaság, házasság) alapjául 
is szolgálhat. A fiatal ajándékegyüttest készít, 
amely főleg húsvéti ételekből áll. Koszorú ala-
kú kalácsot, ill. egyéb süteményt, hímes húsvéti 
tojásokat tartalmaz, amelyet. az e célra készült 
cseréptálakra helyeznek, beleépített korsóval 
vagy tojástartóval. Az ajándékot ünnepélyes 
formában, a Dunántúlon vers, mondóka vagy 
dal kíséretében adják át:

Komatálat hoztam
Föl is aranyoztam
Koma küldi komának
Koma váltsa magának.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Gyermeklánc Óvoda és 
Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központba történő beiratkozás
2021. április 26- április 30-ig hétfő - péntek : 800 -1600 óráig lesz, a 
Radnóti Utcai Óvoda (6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.
Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:

 — a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 — a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 — a gyermek TÁJ kártyája
 — a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 — gyermekorvosi igazolás
 — a gyermek oltási kiskönyve

Bölcsődei iratkozás esetén - a fentieken kívül - a szülők munkáltatói igazolása
Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is 

jelezzék, ha a kisgyermek 2021. október 1. és 2022. május 31. közötti 
időszakban tölti be a 3. életévét.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján 
kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett 
közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi 
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írás-
ban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos 
döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban 
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 
kérelem tekintetében.

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,  
Család- és Gyermekjóléti Központ  
6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.

Tel.: 77/401-160 
E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com

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

Óvodai és bölcsődei beiratkozás

MEGHÍVÓ
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, 
Család- és Gyermekjóléti Központ

6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.
Tel.: 77/401-160

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com
Kedves leendő Bölcsődéseink 

és Óvodásaink!
2021. április 24-én, szombaton 8 órától 12 óráig  

játszónapot szervezünk leendő bölcsődés, óvodás 
gyermekeinknek,  

szüleiknek és nagyszüleiknek.
Szeretettel hívunk és várunk Benneteket!

Cím: Radnóti utca 12. és Batthyány utca 14.
Nézzetek körül, játsszatok egy kicsit, ismerkedjetek meg azzal a játék-

birodalommal, ahol ősszel - remélhetőleg – naponta találkozni fogunk.
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a bölcsődés gondozó 

nénik és a leendő kiscsoportos óvónénik.

a Kiskőrösi Tankerületi Központ közleménye

ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
BEIRATKOZÁS A 

2021/2022. TANÉVRE
A Kiskőrösi Tankerületi Központ a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. EMMI rendelet 22.§ (1) bekezdése alapján az általános isko-
lai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásá-
nak határidejéről az alábbi fenntartói közleményt adja ki:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiak-
ban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé 
válik. A szülő köteles beíratni gyermekét a lakóhelye/tartózkodási helye 
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31.
között született gyermekek tankötelessé válnak a 

 2021/2022. tanévben.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése alapján a 2020/2021. tanév rendjéről 

szóló 27/2020. (VIII.31.) EMMI rendelet továbbá a 2021/2022. nevelé-
si, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozás-
ról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében a tankötelessé 
váló tanulókat az iskola első évfolyamra az alábbi módon kell beíratni:

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS 
IDŐPONTJA 

2021. április 15. (csütörtök)  
2021. április 16. (péntek)

Az általános iskola beosztást készít a 
beiratkozás időpontjára vonatkozóan. 

Általános iskolába elektronikus úton is 
be lehet iratkozni. Ebben az esetben a 

beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása 
a tanítási év első napján kerül sor.

A Kiskőrösi Tankerületi Központ a TK/026/0003-24/2021 számú Köz-
leményben meghatározta az illetékességi területén lévő iskolák felvé-
teli körzetét.
A beiratkozáshoz az alábbi 
dokumentumok szükségesek:

 ● A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 ● A gyermek nevére kiállított TÁJ kártya
 ● A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 ● Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 ● Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az általános iskola a felvételről 2021. április 30-ig döntést hoz, és azt 
követően értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő felülbírálati kérelmet 
nyújthat be a felvételt elutasító intézmény igazgatójához az intézmény 
fenntartójának címezve az értesítés kézhezvételét követően 15 napon 
belül.
Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést 
hoz, a döntés véglegessé válását követő öt napon belül a szülő köte-
les beíratni gyermekét a kötelező elvételt biztosító iskola első évfolya-
mára.

Kiskőrös, 2021. március 12.
Vágó Ferencné s.k.
tankerületi igazgató

Székhely:6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 
Telefon: +36 78/795-211 

E-mail: kiskoros@kk.gov.hu

mailto:kiskoros@kk.gov.hu
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Nagy múlttal rendelkező intézményünk, az 
idei tanévben is szeretettel várja a leendő kis-
csoportos óvodásait. Mindkét óvodánk a zöld 
övezetben helyezkedik el, épületeink a közel-
múltban újultak meg kívül, belül. Óvodapeda-
gógusaink gyermekszeretők, szakmailag elhi-
vatottak, sok évre visszanyúló tapasztalatok-
kal rendelkezők. Intézményünkre jellemző a 
nyitottság, a családokkal való konfliktusmen-
tes kommunikáció, a lehetőség szerinti, egyé-
ni igények kielégítése. Óvodai nevelőmunkánk 
mellett több programot szervezünk gyerme-
keinknek, melyek egy részébe a szülőket is 
bevonjuk. Ezek: Zöld óvoda programjai, szüre-
ti mulatság, irodalmi délelőttök évszakonként, 
mikulás-karácsony várás, farsangi mulatság, 
húsvéti kézműves délután, Víz világnapja, Föld 
napi mesetúra, Madarak, fák napja, Gyermek-
napi vásár, Családi nap, kirándulások erdő-
be, vadasparkba, bábszínházba. Nagycsopor-
tos gyermekeinket tehetség műhelyeink vár-
ják: Német nyelv, zene ovi, mozgáskotta, kéz-
műves foglalkozások. A jövőben tervezzük az 
angol nyelvvel való ismerkedést is. Szükség 
esetén intézményünk helyben biztosítja a logo-
pédiai, gyógytestnevelési, gyógypedagógiai, 
fejlesztőpedagógiai ellátást a gyermekek fej-
lődésének elősegítése érdekében. Igény sze-
rint diétás ellátást is tudunk az igénylők részé-
re biztosítani, valamint szünidőben is, folyama-
tos nyitva tartással segítjük a dolgozó szülőket.

Radnóti utcai óvoda, 
Napraforgó csoport 

Mesterné Radvánszki Erika
Mesterné Rad-

vánszki Erika 
vagyok, óvoda- 
és drámapeda-
gógus. Harminc-
nyolc éve műve-
lem ezt a szakmát, 
vagy inkább hiva-
tást. Meggyőződé-
sem, hogy hivatás-
szeretet nélkül nem 
lehet kisgyerme-

kekkel foglalkozni, főleg ennyi éven keresztül. 
Munkámra, úgy érzem jellemző a gyermekek 
feltétel nélküli, szeretetteljes elfogadása, a gyer-
mekközpontúság, az empátia. Jelenleg iskolá-
ba menő nagycsoportosokkal dolgozom, negye-
dik éve vannak velem. Igyekszem a szeretete-
met, az értékrendemet átadni a gyermekeknek, 
hogy kiegyensúlyozottan, megfelelő neveltségi- 
és tudásszinttel kerülhessenek be az iskolába.  
 Vallom, hogy a kicsi gyermekeknek biztosíta-
ni kell második otthonukban, az óvodában is 
a biztonságos, nyugodt, szeretetteljes légkört, 
hogy minél könnyebben be tudjanak illeszkedni 
új kis közösségükbe, és hogy egymással is elfo-
gadók legyenek.

Kollárné Méhész Henrietta
Az idén pontosan 20 éve diplomáztam a 

Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán óvodapeda-
gógus és általános iskolai tanító szakon, vala-

mint magyar nyelv-
és irodalom művelt-
ségi területen.  
Pályámat 2002-ben 
kezdtem itt a jános-
halmi óvodában, 
azóta is itt dolgo-
zom. 

Elvégeztem a 
„Kétéves kortól az 
óvodában” című 

továbbképzést, melynek eredményeként Egysé-
ges-Óvoda Bölcsődében dolgoztam 3 évet, így 
van tapasztalatom az óvoda-bölcsőde átmenet-
tel kapcsolatban. Jelenlegi csoportunk felét két-
éves kora óta gondozom, nevelem, így nagyon 
mély érzelmi kötődés alakult ki közöttünk. 

Csoportomban mindig igyekszem nyugodt, 
derűs, szeretetteljes légkört és biztonságos 
környezetet teremteni, hogy a gyermekek min-
den nap szívesen és örömmel jöjjenek óvodá-
ba. Kolléganőmmel jól együtt tudunk működni, 
sok kirándulást, élménydús programot szerve-
zünk.  Fontos számomra a szülőkkel való köl-
csönös együttműködés, tisztelet, a jó kapcsolat. 

Célom, hogy az óvodai nevelés eredmé-
nyeként a kisgyermekek mindegyike óvodás-
kor végére elérje az iskolai élet megkezdésé-
hez szükséges fejlettségi szintet, megszerezzék 
azokat a jártasságokat, képességeket és kész-
ségeket, amelyek lehetővé teszik számukra az 
iskolai ismeretanyag elsajátítását. 

Tiszteletben tartom a gyermekek személyisé-
gét, keresem a bennük rejlő értékeket, elfoga-
dóan viszonyulok az eltérő szociokulturális hát-
térrel rendelkező gyerekekhez. 

Szeretettel várom a leendő kiscsoportos 
gyermekeket!

Batthyány utcai óvoda,  
Katica csoport 

Molnárné Túri Mária
Molnárné Túri 

Mária mesterpe-
dagógus vagyok, 
35. éve a Batthyá-
ny utcai óvodában 
dolgozom. A hosszú 
évek alatt kiemelt 
szakterületem lett a 
környezeti nevelés 
mely egyik alappil-
lére a Pedagó-

giai Programunknak. Ennek intézményi meg-
valósítását is segítem, szervezem- Erdei 
Óvoda, Zöld Óvoda, Madárbarát Óvoda. 
 „Katica” gyermek csoportjainkat 22 éve kiváló kol-
léganőmmel Kovácsné Vincze Anikóval és 4 éve 
Takács Szilvia dajkával segítjük, formáljuk, szem 
előtt tartva a gyermek szerető, következetes, egy-
séges nevelést. Fontosnak tartjuk, hogy minden 
kisgyerek örömmel jöjjön óvodába, jól érezze köz-
tünk magát. Közös munkánk eredményességét 
ennek köszönhetjük. A környezet felfedeztetésére 
való érzékenyítés, majd annak tiszteletére, óvásá-
ra nevelés nagyon erős nevelő hatással bír a gye-

rekek személyiség fejlődésére. Az ott gyakorolt 
magatartásformák, - pl. a tisztelet, empátia - érzel-
mi viszonyulások, szeretet, figyelmesség, segítő-
készség az emberi, társas kapcsolatoknak is elen-
gedhetetlen jellemzői. Nagyon fontos, ezeket taní-
tani, tanulni szükséges. „Amit hallok, azt elfelej-
tem, amit látok, arra emlékszem, amit csinálok, 
azt tudom is.” 

Céljaim:
 — Elsődlegesen, hogy személyiségemmel, szak-
maiságommal, a családok által rám bízott kis-
gyermekek bizalmát megnyerjem, majd meg-
őrizzem azt gyermek szeretetemmel.

 — A kudarc nélküli iskola kezdés alapjait kialakít-
sam, érzelmileg magabiztos, tájékozott gyer-
mekként álljanak majd az iskola kapujában.

 — A közösségi együttélés szabályait formálva, 
példamutatásommal segítve.

 — Játékkal, játékos tanulással (egybefolyik játék, 
tanulás, munka, művészet, mese, valóság)

 — Következetes nevelési módszerek alkalmazá-
sával, ami biztosítja az érzelmi biztonságot. 

 — Egyéni képességeket, készségeket segítve, fej-
lesztve.

Szeretettel várom a leendő kis „Katicákat” Mari-
ka néni

Kovácsné Vincze Anikó
Kovácsné Vincze 

Anikó vagyok, a 
Gyermeklánc óvo-
da pedagógusa. 
1998 óta dolgozom 
a Batthyány utcai 
óvodában a Kati-
ca csoportban tár-
sammal, Molnár-
né Túri Máriával és 
dajkánkkal Takács 

Szilviával, magas szakmai színvonalon dol-
gozó, elhívatott nevelő testületben. Csopor-
tunkban mindig összhangban és egységesen, 
a pedagógiai programunk alapján, gyermek-
központú, harmonikus, elfogadó, szeretettel-
jes, következetességgel átszőtt légkőrben vár-
juk együtt a kisgyermekeket. Óvodánk csodás 
környezetét kihasználva, egyedi lehetőségeket 
tudunk biztosítani a foglalkozásainkhoz: parker-
dő, szántóhatár, kiskertek a környezet foglalko-
zásokhoz hatalmas rét a tornázáshoz, domb, 
a téli csúszkáláshoz, felfedezésekhez, Tüzép 
a gépeikkel a csodálkozáshoz. Fontosnak tar-
tom, hogy az életkori sajátosságuknak megfe-
lelően, mindig közvetlen tapasztalatszerzések-
hez juttassam a gyermekeket. 

Jellemző rám: a természet szeretete, az érté-
kek megbecsülése, az alkotás, ezeket rácso-
dálkozással, kíváncsiságuk felkeltésével, játék-
ba ágyazottan, sok vidámság és humor köze-
pette adom át.

Hitvallásom, a gyermekek érzelmi biztonság-
ban való nevelése, egyéni bánásmóddal. Hoz-
zásegíteni őket, hogy kreatív, önállóan gondol-
kodó, jó probléma megoldó képességgel ren-
delkező, érzelmileg stabil, magabiztos gyer-
mekként kezdhessék meg az iskolát.

Gyermeklánc Óvoda

Bemutatkoznak a jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda 
leendő kiscsoportos Óvodapedagógusai
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Ezzel a címmel hirdetett a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános 
Iskola online népdaléneklési versenyt a Kiskőrösi Tankerületi Központ 
minden énekelni szerető diákjának.
Összesen 315 diák nevezett be erre a nemes rangadóra.
Hunyadis Pacsirtáink 3 csoporttal és 3 osztállyal képviselték iskolánkat és 
vitték hírül a népdalok iránti szeretetüket.
Felkészítő tanárok: Patocskainé Vízvári Klára

Köves Ágnes

„A hagyomány megőrzésében nem a hamut kell őrizni,
hanem a parazsat lángra lobbantani.”

I. helyezés BEREGI PÁROSÍTÓK

Zámbó Luca, Lengyel Anna, Tagai Flóra, Tóth Flóra, Lógó Bianka Rita

I. helyezés ANDRÁSFALVI CSOKOR

Dági Veronika, Prikidánovics Tamás, Lengyel Kamilla

II. helyezés MOLDVAI CSOKOR

Matuz Bianka, Ágoston Zorka, Dudás Zselyke

II. helyezés JÁNOSHALMI CSOKOR

8.a osztály

Különdíj CIGÁNY HIMNUSZ

6. b osztály és 8. b osztály

„Zeng a lélek, zeng a net!”

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

1 % -KAL A HELYI  
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának fel-
ajánlásával segítették a Honvéd Kaszinó 
Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.

Kérjük, támogassák a továbbiakban is  
az egyesület munkáját.

Adószám: 
19046550-1-03 

Köszönettel:
a HKKE vezetősége
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A Szent Anna Intézményért  

Alapítvány hírei
A Szent Anna Intézményért Alapítvány 1993 óta segíti és támogatja 

a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolában folyó oktatási és 
nevelési tevékenységet. 

Szervezetünk pénzügyi vezetését Bányai Elemérné, Mandi néni látja 
el, kinek nagy hálával tartozunk lelkiismeretes munkájáért, erkölcsi támo-
gatásáért. 

2020-as év mindenki számára új feladatokat és új kihívásokat hozott. 
Sikeresnek mondhatjuk az évünket, ugyanis minden nehézség ellené-
re folytathattuk munkákat, támogathattuk az intézményt, hogy elérhes-
se céljait. 

Még soha ilyen aktuális és fontos nem volt a közösségépítés, a gyere-
kek megmozgatása, az online világból való kizökkentésük.

Mindezekről még 2019. novemberében mit sem sejtve beadtunk egy 
pályázatot Sikeres és boldog gyermekekért címmel. 2020. januárban a 
kérelmünk pozitív elbírálásban részesült. A NEA-UN-20-O-V-0273 azo-
nosító számú pályázat és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatá-
sával irodaszereink bővültek, fedezetet biztosítottunk fénymásolásaink-
hoz, banki és postai költségeinkhez. Közösségi tér hiányát ellensúlyoz-
va ebédlőnkbe nagyméretű vetítő vászon került beszerelésre projektor-
ral és hangtechnikával. Ezáltal helyet tudunk biztosítani előadásoknak, 
filmvetítéseknek is. 

Programunk között szerepelt a Játék örök című projektnapunk. Erede-
tileg egy egész iskolát megmozgató napot terveztünk, de a járványügyi 
helyzetre való tekintettel ezt a napot pedagógusaink széttagolva, kiscso-
portos foglalkozások keretében valósították meg. Ennek első lépcsőjé-
ben részt vettek egy foglalkozáson az Így tedd rá mozgalom vezetésé-
vel. Hisszük, hogy a népi játékok „visszatanításával” és terjesztésével 
segíthetjük a gyermekek fejlődését és harmonikus életének kialakítását.  

A rendezvényünk célját elérte. Játékos formában, a hagyományos népi 

játékok segítségével került fejlesztésre a gyermekek és pedagógusok 
mozgáskészsége, miközben észrevétlenül sajátították el a magyar nép-
tánc alapjait, és értették meg egy-egy motívum struktúráját.  

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az adója 1%-át 
2020-ban a mi alapítványunk javára ajánlotta és kérem, hogy aki teheti, 
az idén is támogasson minket ezzel a lehetőséggel. 

Szent Anna Intézményért Alapítvány (adószámunk: 18341797-1-03)

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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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Jánoshalmi Közösségi és 
Szolgáltató Ház új munkarend

 Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, a János-
halmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
támogatása és felügyelete mellett működtetett Jánoshalmi Közösségi 
és Szolgáltató Ház 2021. március 08. és 2021. április 07. között a jog-
szabályok szigorú betartása mellett, ügyeleti munkarend alapján tart 

nyitva, minden nap, hétfőtől péntekig 8.00 és 16.30 óra között.
Az ügyeleti időszakban a Közösségi Ház programjai közül a „Tanulás 
segítés”, „Komfort szolgáltatás” és az „Információs pult” érhető el. A fel-
sorolt szolgáltatásokat az érdeklődők előre egyeztett időpontokban tud-
ják igénybe venni, a járványügyi szabályok szigorú betartása (maszk-
használat, kézfertőtlenítés, távolságtartás, folyamatos felület fertőtlení-
tés, szellőztetés, stb) mellett. 
A Közösségi Házban dolgozó munkatársak ebben a megváltozott idő-
szakban is igyekeznek a lakosság számára segítséget nyújtani az 
oltásra való regisztrációban, szintén előre egyeztetett időpontban. 
Időpontot a 0620/4212214 telefonszámon tudnak egyeztetni a Közös-
ségi Ház munkatársakkal.

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.

RENDELKEZZEN  A BEFIZETETT ADÓ EGY 
SZÁZALÉKÁRÓL 

 BEM JÓZSEF HONVÉD 
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Adószáma: 18359639 - 1- 03

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

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

Alapítvány kuratóriuma

MUNKALHETŐSÉG
A KUNVIN 

BORÁSZATI KFT.
jánoshalmi telephelyen 
történő munkavégzésre

1 fő jövedéki ügyintéző  
végzettséggel 

rendelkező 
munkatársat keres,

megegyezés szerinti  
májusi munkakezdéssel.

Kiemelt bérezés
Érdeklődni a  

+36-30-445-7408 telefonon
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Galagonya és a szív

Galagonya (Crataegus oxyacantha) a szív gyógynövénye

A népi gyógyászatban leggyakrabban alkalmazott szívgyógyszerek 
egyike a galagonya. Erre a figyelmünket a Gödöllőn élő János egykor 
Jánoshalmán katonáskodó Szűcs János úr ajánlotta figyelmünkbe. A 
Jánoshalmáért Alapítvány létrehozója elmondta, hogy már régóta alkal-
mazza oldat formájában.  

A saját tapasztalata megegyezik az szakirodalomban foglaltakkal, 
miszerint a galagonyát régóta alkalmazzák népgyógyászati tapaszta-
latokra alapozva, a központi idegrendszer nyugtatójaként, kivételesen 
hasznos lehet idegesség esetén, ahol csökkenti az érzelmeket és előse-
gítheti a pihentető alvást. A galagonya idegi eredetű heves szívdobogás 
esetén is segíthet azáltal, hogy szívnyugtató és közvetlenül befolyásolja 
a szívizom munkabírását.

A galagonya többféleképpen hat a szívre és a keringésre. A galago-
nya jótékony hatásáról az utóbbi évtizedekben igen széleskörű kutatá-
sok folytak, tudományos alapra helyezve a korábbi ismereteket a szív-
panaszok kezelésében. Kimutatták, hogy a vérerek összehúzódását elő-
segítő angiotenzin szintjét úgy csökkenti, hogy gátolja az azt előállító 
enzim működését. így tágítja a verőereket, köztük a koszorúeret is. Ezál-
tal javítja a szívizom vérellátását és gátolhatja az anginás rohamokat. Az 
összehúzódott verőerek magas vérnyomás kialakulásához is vezethet-
nek (hiszen a szívnek sokkal nagyobb intenzitással kell dolgoznia, hogy 
a vért keresztül pumpálja rajtuk), ezért a galagonya az erek elernyeszté-
se révén hipertónia kezelésében is hatásos lehet.

A galagonya emellett a szívizmok működésére is hatással van, így 
a szívösszehúzódások ereje nő. E hatásának különösen nagy hasznát 
veszik az enyhe szívbetegségben szenvedő betegek, prevenciós céllal a 
stresszes életmódot élő, ideges emberek, akiknek kezelése nem igényel 
erősebb szívgyógyszereket. Ezen kívül a galagonya antioxidáns hatásá-
ra csökkentheti a szívkoszorúerek érelmeszesedés miatti szűkületet is.

Csökkent szívműködés esetén is segítséget nyújthat, a szív-régió 
kompressziójában és elnyomásában, valamint időskori szívbetegségek 
esetén is, amelyek nem igényelnek digitális és enyhe formájú bradycar-
dia-kezelést.

Fogyasztása javíthatja a keringést, hiszen javítja a szív vérellátását, 
szabályozza a szív ritmusát, mérsékli a szíveredetű nehézlégzés. Érelm-
eszesedés és magas vérnyomás elleni kezelések leggyakrabban alkal-
mazott kiegészítő gyógynövénye, melynek hatását a gyógyszeripar is fel-
ismerte és szintetikus készítményekben is alkalmazza.n. 

A galagonya latin nevéből eredő Crategil oldat gyógyhatású szerrel 
enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális 
hatás érdekében azonban elengedhetetlen a készítmény körültekintő, 
előírásszerű alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne 
szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatá-
sát orvosi vizsgálat eredménye igazolja. A készítmény hatásáért felelős 
összetevők fontosabb jellemzői.

A galagonya virágos hajtásvég és termés: procianidin, flavonoid és 
aromás karbonsav anyagai javítják a szív koszorúereinek a vérkeringé-
sét, fokozzák a szívizom kontrakciós erejét.

Az orvosi citromfű leveles szár: illóolaj és polifenol anyagai enyhe 
nyugtató hatásúak.

A feketeribizli levél: flavonoid típusú anyagai vízhajtó tulajdonságúak.
Kálium és magnézium: a szívizomzat működéséhez szükségesek.

 ikor

Stílus Üzlet

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

ÁPRILISI AKCIÓJA
Viaszos terítő (100*150 cm): 650.-
Solingen kés (9 cm): 199.-
Rongyszőnyeg (38*58 cm): 350.-
Buborékfújó: 95.-

További akciók az üzletünkben!
Virágcserepek, virágföldek széles választékban!

Számos szív– és 
érrendszeri betegség 
magas vérnyomás-
sal kezdődik. Néma 
gyilkosnak is neve-
zik, mivel évekig nem 
okoz panaszt. A tartó-
san magas vérnyomás 
számos szövődményt 
okozhat (pl.stroke, szí-
vinfarktus).

A vérnyomás alape-
setben természetes 
módon emelkedik és süllyed, de a tartós megnövekedett állapot, vagy-
is a magas vérnyomás károsíthatja a szívünket, a vesénket, sőt akár az 
agyunkat is. Emberek milliói szenvednek a rendellenességben, melyet a 
stressz, az öregség, az egészségtelen étrend, az elégtelen testmozgás, 
az elhízás, a dohányzás, vagy pusztán a genetika okoz.

 — Ne dohányozzon! A dohányzás amellett, hogy emeli a vérnyomást, 
okozhat még érszűkületet és érelmeszesedést is.

 — Ügyeljen a testsúlyára! Az elhízás (főleg a hasi típusú) megnöveli a 
vérnyomást. Már 5 kg fogyásnál is látványos a vérnyomás csökkenés!

 — Táplálkozzon egészségesen! Érdemes kerülni, illetve csak kis meny-
nyiségben fogyasztani az állati eredetű zsiradékokat, a finomított szén-
hidrátokat, a cukrot és a sót. Jó hatásúak viszont a zöldségek gyümöl-
csök ( pl. burgonya, banán, bab, paradicsom, borsó). Az ideális persze 
az lenne, ha a chipset, ropit, perecet friss gyümölcsre és répafalatok-
ra cserélné, de ha mégsem tud ellenállni a kísértésnek, válogasson az 
olyan egészségesebb rágcsálni valók közül, mint a sózatlan pattoga-
tott kukorica, a nátriumszegény keksz vagy sótlan chips.

 — Alkoholt csak mértékkel! A túl sok alkohol vérnyomásemelő és káro-
sítja a szívizomzatot. Nőknek napi 1 dl, férfiaknak napi 2 dl vörösbor 
viszont elfogyasztható, jót tesz a szívnek És végül egy jó hír: az étcso-
koládé nem kerül tiltólistára. A benne található flavonoidok ugyanis 
bizonyítottan csökkentik a vérnyomást a vérerek kitágításával. Mint 
minden gyógymód esetében azonban, itt is fő a mértékletesség.

 — Mozogjon rendszeresen! A rendszeresen végzett sport normalizálja a 
vérnyomást, csökkenti a stresszt és nem utolsósorban megakadályoz-
za az elhízást. Napi minimum 30 perc nem túl megerőltető, de tempós 
mozgás a legideálisabb (séta, kerékpározás, úszás).

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Vigyázzon 
a szívére!

A dietetikus tanácsai
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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!

Szűcs József élt: 77  évet
Radvánszki János élt:: 90 évet
Binszki Jánosné  
sz: Takács Éva Erzsébet élt: 68 évet
Huszár János élt: 64 évet
Huszár Jánosné 
sz: Klinkó Irén élt: 62 évet
Gál Imre élt: 64 évet
Dobos Mihályné  
sz: Berkesdi Ilona  élt: 85 évet
Faddi Mihály István élt: 74 évet

ifj. Kiss István (Miskei)  
                                         élt: 73 évet
Dimitroff Sándor élt: 77 évet
Horti János Miklós élt:  50 évet
Tóth Dezsőné  
sz: Vékony Erzsébet élt: 77 évet
Majer József élt: 81 évet
Lakatos István élt: 76 évet
Dugolity László  élt: 68 évet
Madarász Mónika élt: 42 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  céltűzéseinek  megvalósítá-
sához!

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

Állattartók 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. 

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk
Szűcs József (vájár)

halálának 10. évfordulójára.
Szerető felesége és fia

„Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál, értünk küzdöttél, értünk dolgoztál,
Fájt a szíved, s nehéz volt életed, talpra állni nem volt több reményed.
De szívünkben tovább élsz, emléked nem száll tova,
mert akit szeretnek; az nem hal meg soha.”

„A múltba vissza nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el,
hogy hiába várunk.”
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Az Összefogás 
Jánoshalmáért Egyesület 

2021-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

Húsvétkor is felelősséggel…
figyelemmel a pandémiára is

A JFC márciusi 
eredményei

Papírforma  
győzelem

Március 7
Megyei I o.  

bajnoki mérkőzés
Jánoshalmi FC- 

Tiszakécske II  4:0 (1:0)

Góllövők: Stojanovic Veljko, Szabó Szilárd, Stoja-
novic Milos 2.
A lelkes vendégcsapat egy félidőn át bírta a nyo-
mást. A második játékrészben erősített csapa-
tunk, s fölényesen nyerte a mérkőzést.

U-19-mérkőzés
Jánoshalmi FC- Bácsalmás  1:5 ( 0:2)

A hazai gól szerzője: Tusori Lajos Gergő
Fenyvesi Ferenc edző: - Sajnálatos, hogy a 

második félidőben elfelejtettünk koncentrálni.

Győzelem egy nagyon 
nehéz pályán

Március 13.
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Kerekegyháza-Jánoshalmi FC 0:1(0:0)

Gólszerző : Babic Srdan
Tartottunk kicsit ettől a mérkőzéstől, mert bár jobb 
csapat vagyunk, viszont ilyen rövid pályán nagyon 
rossz  támadni. A házigazda jól védekezett,sőt  
majdnem kiegyenlített a végén.

U-19 mérkőzés
Nemesnádudvar-Jánoshalmi FC 1:2 ( 0:1)

Gólszerzőink: Tusori Lajos Gergő, Kovács Bence
Fenyvesi Ferenc edző: - Gratulálok csapatomnak 
a küzdeni tudásért

U-19-mérkőzés
Jánoshalmi FC- Dunagyöngye SE 2:0 ( 0:0)

Gólszerzőink. Mike Márk, Fenyvesi Bálint

Felnőtt csapatunk e hónapban  több mérkőzést 
nem játszik, mert COVID betegségek miatt előbb 
a Soltvadkert, majd az Akasztó is  halasztást kért.  
Az elhalasztott mérkőzéseket a tavaszi szezon 
után kell lejátszani.

Horváth Mihály elnök

Sport

A korábbi évek tapasztalatai alapján a húsvé-
ti ünnepek ideje alatt, a forgalom megnövekedé-
sével kell számolni a közutakon. Erre az időszak-
ra jellemző, hogy az átlagosnál többen hagyják 
figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti jár-
művezetés kockázatát, következményeit. 

A Rendőrség feladata tudatosítani a helyes köz-
lekedési magatartásokat. Kiemelve azt is, hogy pl. 
a kerékpárosok alkoholfogyasztás melletti közle-
kedése is komoly baleseti veszélyforrást jelent, 
mivel az alkoholfogyasztás, biztonságos járműve-
zetésre képtelen állapotot eredményezhet.

A gyalogosok és kerékpárosok figyelmét ismé-
telten szeretnénk felhívni a jól láthatóság fontossá-
gára, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között 
lakott területen kívül a láthatósági mellény haszná-
latára. Kérünk minden kerékpárost, hogy a jármű-
vét szerelje fel a kötelező tartozékokkal, kiemel-
ten a láthatóságot nagyban befolyásoló, küllő és 
első-hátsó fényvisszaverő prizmákkal, valamint az 
elengedhetetlen első és hátsó világítással!

A gyalogosok közlekedésük során elsődlege-
sen a számukra kialakított járdát, gyalogutat, 
ennek hiányában lehetőség szerint az útpadkát 
használják. Az úttesten való átkeléshez igyekez-
zenek a biztonságuk érdekében kialakított gyalo-
gos-átkelőhelyeken áttérni a túloldalra. Amennyi-
ben említett felületek nem állnak rendelkezésre, 
avagy egyéb okból járhatatlanok, úgy a gyalogos-
nak igénybe veheti a gépjárműforgalom számára 
fenntartott úttestet, lakott területen belül lehetőség 
szerint forgalommal szemben közlekedve, lakott 
területen kívül pedig kötelező jelleggel, a forga-
lommal szemben közlekedve, láthatósági mellény 
használatával.

Az alkoholfogyasztással kapcsolatban felmerülő 
tévhitek eloszlatása érdekében:

„Egy pohár, az semmi”: nem igaz, hiszen már 
0.05-0.06 %-os véralkoholszint mellett is észlelhe-
tők az alkohol negatív hatásai.

„Egy korsó sör kevésbé árt meg, mint egy 
feles”: nem igaz, hiszen egy korsó átlagos sör 20 
g alkoholt tartalmaz, ezzel szemben pedig fél dl 
tömény ital 16 g-ot. 

„A kávé, a hideg zuhany és a mozgás kijóza-
nít”: előbbiek nem gyorsítják fel a szervezetünk-
ben a lebontást, mindezek csak pillanatnyi felfris-
sülést okozhatnak, amely azt a téves érzést kel-
ti bennünk, hogy kijózanodtunk, ez azonban közel 
sincs így!

 Az alkohol erőteljesen befolyásolja az embe-
ri képességeket és készségeket a gépjárműve-
zetés során.

Érzékszervek: beszűkült látótér, szemmozgás 
és a szem alkalmazkodásának lassulása a válto-
zó fényviszonyokhoz, a különféle távolságokhoz.

Észlelés: figyelmi problémák, környezeti inge-
rek érzékeléséhez szükséges idő hosszabbodása, 
a sebesség- és a távolságbecslés romlása.

Mozgás: a vezetéshez szükséges kéz- és láb-
mozgások összehangolásának és a finommozgá-
sok végrehajtásának nehézsége.

Gondolkodás: az ingerek és információk nem 
megfelelő módon történő érzékelése és feldolgo-
zása, valamint a döntési és végrehajtási folyama-
tok elégtelensége.

Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kíván az ünnepben 
is a Jánoshalma Rendőrőrs  Bal-
eset-megelőzési Bizottsága!
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Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben 

vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosztását  

nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. 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.

Origo Cola lime 2l 69.- 35.-/l  
Finomliszt 1kg-os 169.- Ft/kg-tól 
Kinder bueno 209.- 4860.-/kg
Torma 245.- Ft-tól
Étolaj 499.- Ft/l
Milka csokoládé (több ízben) 285.- Ft
UHT tej 1,5 245.- Ft/l

Hetente bővülő friss zöldség-gyümölcs választék!
Óriási füstölt árú kínálattal és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat! 

Az akció 2021. április 1-től a készlet erejéig érvényes. 

Anya köny vi 
hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:
Március hónapban

Négy pár, de adataik közléséhez nem járul-
tak hozzá.

Burszki Mirabella (Anyja neve: Gárgyán 
Melinda), Turcsik Lotti (Anyja neve: Kozma 
Rita), Kolompár Erik Kornél (Anyja neve: 
Kolompár Angéla), Szerezla Norbert Marcel 
(Anyja neve: Szerezla Judit), Kiss Dóra (Any-
ja neve: Ignácz Adrienn), Szalai Léna Ildikó 
(Anyja neve: Kőrösi Alexandra), Szegedi Alíz 
(Anyja neve: Hugyi Ildikó), Hrovatin Péter 
András (Anyja neve: Horváth Anikó).

Jánoshlama Város Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tör-
vény 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekez-
dés b) pontjának bb) alpontja szerint minősülő sza-
bálysértési értékre üzletszerűen elkövetett lopás vét-
ségének megalapozott* gyanúja miatt a Be. 375. § 
(1) bekezdése alapján - figyelemmel a (2) bekezdés 
rendelkezéseire - a nyomozást folytatunk H.L. János-
halmi lakos ellen, aki  2021.03.08-án 17 óra 55 perc-
kor  Jánoshalma, Dózsa György utcán lévő Univer 
élelmiszer üzletből 2 üveg Whiskyt tulajdonított el kb. 
12.000 forint értékben, valamint megállapítást nyert, 
hogy H. L. jánoshalmi lakos az elmúlt 1 hónapon 
belül több alkalommal követett el  hasonló lopásokat. 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tör-
vény 322. § (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekez-
dése szerint minősülő közveszély okozására irányuló 
előkészület bűntettének megalapozott* gyanúja miatt 
a Be. 375. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 
(2) bekezdés rendelkezéseire - a nyomozást rendel-
tünk el  L. H. M. jánoshalmi lakos bejelentése alap-
ján hogy a Jánoshalmán a vele egy házban lakó élet-
társa H. L. ittas állapotban veszekedni kezdett vele, 
a szóváltást követően a konyhában lévő gáztűzhely 
gázvezetékét, ami a mellett lévő gázpalackhoz csat-
lakozott letépte, elfordult, ezt kihasználta a bejelentő, 
rögtön elzárta a gázpalackot. H. L. indulatosan a gáz-
palackot földhöz vágta . L. H. M. segítséget kért tele-
fonon a  112-es segélyhívószámon, aminek a halla-
tán H. L. az ingatlanból eltávozott.

Sajnos több bejelentés is érkezett, hogy a város 
külterületi részein a lakosok engedély nélkül szeme-
tet, sittet raknak le. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy aki 
engedély nélkül rak le szemetet közterületre az bűn-
cselekményt követ el!

A Hajósi úton lévő hulladék udvar csütörtökön 
és pénteken tart nyitva, azonban minden munkana-
pon 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 nyere-
ményről szóló értesítés érkezik. A nyeremény kéz-
hezvételének feltétele azonban vagy egy bizonyos 
összeg átutalása vagy a bankkártya adatok megadá-
sa. Hivatalos nyeremény játékban ilyen feltételek nin-
csenek! Ha meggondolatlanul megadjuk a bankkár-

tyánk kódjait, akkor az elkövetők könnyedén emel-
nek le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek 
vásárlásokat.

Az interneten számos olyan hirdetéssel találko-
zunk, ahol az általunk megvásárolni kívánt termé-
ket jelentősen a valós érték alatt kínálják eladásra. 
A vásárlás feltétele, hogy kizárólag  előre utalással 
lehet kiegyenlíteni a vételárat, az utánvét nem lehet-
séges 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 adóha-
tóságnál fennálló nem létező tartozásról. A nyere-
mény ígéreténél az előzőekben már írt módszer for-
dul elő. A nem létező tartozásnál a magabiztos fel-
lépés hatására a sértett az elkövető által megadott 
számlaszámra utalja át a kért összeget. Sem a szol-
gáltatók, sem az adóhatóság nem kér tartozás ren-
dezést 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 lakos-
ságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne hagyjanak 
értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda 
mások üresen álló házaira. Amennyiben pedig vala-
mi gyanús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az 
éjjel-nappal hívható 20/5396499-es telefonszámra, 
ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.   

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

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

 Jánoshalma Rendőrőrs
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