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KÖSZÖNTŐ  
ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL

Minden kedves Édesanyának, Nagymamának, 
Dédnagymamának Anyák Napja alkalmából  

az esztendő minden napjára jó egészséget, gondoskodó,  
szerető gyermekeket kívánok!

Czeller Zoltán polgármester

Mosolygó arcod elé állok, 
Karod ölelésére várok, 
Nézem szép szemed ragyogását, 
Hallgatom szíved dobogását… 
S míg forró anya-csókod rám hull, 
Könnyes arcom kebledre simul 
S vallok neked, míg könnyem pereg: 
Anyám, szeretlek!

Okom erre kimondhatatlan, 
Nincsen rá elegendő szavam. 
Mit hű szíved s kezed tett értem, 
Nem vagyok képes kibeszélnem. 
De igyekszem, hogy minden tettel, 
Parányi gyermekéletemmel 
Hirdethessem földnek és mennynek: 
Anyám, szeretlek!

Mindig az lesz az imádságom: 
Isten védjen, vezessen, áldjon. 
Legyen sok öröm életedben, 
Keseregned értem ne kelljen… 
Én örömödre vágyom élni, 
Isten nevét imádva félni, 
Hogy akkor is lásd, ha nagy leszek: 
Anyám, szeretlek!

Dénes Ferenc: Anyám, szeretlek c. verse

Kedves Látogatóink!
A  194/2021.Kormányrendelet hatályba lépése után a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők és a 18 éven aluliak  ismét személyesen látogathat-
ják az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtárt. Mivel a pontos idő-
pontot lapzártakor még nem ismerjük, kérjük figyeljék facebook oldalun-
kat, honlapunkat! Köszönjük együttműködésüket!

Ismét együtt

Több hetes kényszerű otthonlét után ismét benépesültek az óvodák 
és az általános iskolák alsós osztálytermei. A legkisebbek a Nyitnikék  
Gyerekházban fedezhették fel újra játékaikat. A Hunyadi iskola diák-
jai a Földnapja alkalmából szerveztek tematikus napon készült rajzai-
kat mutatják. Az újra kezdésről további tudósításainkat az újság belső 
oldalain megtalálják  
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A Jánoshalmi Hunyadi Népe hasábjain is közzé tesszük Bányai Gábor 
Országgyűlési Képviselő Úr egészségi állapotáról szóló családi közle-
ményt. Nagyon sokan érdeklődnek a Képviselő Úr gyógyulása iránt, vár-
ják a híreket, a jó híreket. Még többen, képviselőtársai, munkatársai, mi 
jánoshalmiak is, naponta imádkozunk a Kápolnában, és otthonainkban a 
gyógyulásáért. Reméljük, hogy mielőbb egészséges lesz, és nemsoká-
ra újra közöttünk lehet!

A Bányai Család 2021. április 15-én közzétett közleménye:
„Kedves Barátaink, Ismerőseink, Rokonaink!
Ma 50 napja, hogy Édesapánk lélegeztetőgépre került. Ez az 50 

nap február 24-én 5 napnak indult, akkor a legrosszabb rémálma-
inkban sem hittük, hogy Apa tényleg ekkora bajba került, és hogy 
vele együtt mi is életünk legnagyobb megpróbáltatása elé nézünk. 

A kiskunhalasi, majd a szegedi Orvosok és Nővérek hittel teli 
kitartó munkájának, valamint az Önök imáinak köszönhetően Édes-
apánk állapota sokat javult. A koronavíruson mostanra sikeresen 
felülkerekedett, az általa okozott károk miatt viszont jelenleg is gépi 
lélegeztetésre szorul, mélyaltatásban tartják, de folyamatosan har-
col azért, hogy ezt az állapotot is legyőzze! 

Az elmúlt 50 nap tapasztalatával arra kérünk mindenkit, hogy aho-
gyan Édesapánk is írta, regisztráljanak és vegyék fel a koronaví-
rus elleni oltást, amint lehetőségük nyílik rá, hogy minél hamarabb 
véget érjen az a rémálom, amin Édesapánk és mellette sok ezer 
magyar ember megy keresztül. 

Kérjük továbbra is segítsék imáikkal Édesapánk és minden beteg 
gyógyulását! 

Vigyázzunk egymásra!
Szeretünk Apa! 
Meg fogsz gyógyulni! „

Harcol a felgyógyulásáért Önkormányzati segítség  
az oltakozási regisztrációhoz

Kedves jánoshalmi Lakosok!
A város vezetése segítséget nyújt mindazoknak, akik szeretnének 
regisztrálni a COVID vírus elleni oltásra, de nincs internet kapcsolatuk, 
vagy segítséget kérnek a regisztrációban. 
Helyszín: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Időpont: Kedd-Szerda-Csütörtök 9-16 óráig
FONTOS: személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát, 
                telefonszámot feltétlenül hozzák magukkal. 
Az Imre Zoltán Művelődési Központ munkatársaitól segítséget kapnak 
a regisztrációhoz.

Sikeres bértámogatási 
program a 

vállalkozásoknak

Az áprilisi bérek után is lehetett igényelni az ágazati bértámogatást. 
Ezenfelül az érintett dolgozók után továbbra sem kellett megfizetni a 
munkáltatói járulékokat. A vállalkozások április 30-áig adhatták be kérel-
meiket a kormányhivatalokhoz.

Az eddig megítélt támogatások 99 százaléka már megérkezett a jár-
vány miatt nehéz helyzetbe került cégek számláira. Az igénylést benyúj-
tó vállalkozások főként a feldolgozóipar, az információ-kommunikáció és 
a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatokban működnek. 
Országos viszonylatban elmondható, hogy a vállalkozások eddig 132 
ezer munkáltató megtartásához kértek segítséget.
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Önkormányzati fejlesztések

Áprilisban megkezdődtek, és be is fejeződtek a Petőfi utcai egykori bölcsőde bontási munkálatai. Az Önkormányzat ezzel egyidőben kiír-
ta az építési munkákra vonatkozó kivitelező kiválasztására szóló közbeszerzést. Az árajánlatok beérkezése lapzártánk után történik meg, a 
kivitelezőről a következő számban tudunk tájékoztatást adni. A terveik szerint még ebben az évben átadásra kerül egy új épületet, amit min-
den tekintetben megfelel a mai kor követelményeinek.

A Jánoshalmi Ipari Parkban, az Agrárlogisztikai Központ Gyümölcsfel-
dolgozó Üzemének 2020. szeptemberi alapkő letétele óta, az üzem egy-
re jobban kezdi elnyerni végső formáját. A külső kép már a hónap elején 
azt mutatta, hogy az üzem készen áll, de a hónap folyamán belül még 
sok munkafolyamat zajlott. A hónap végére a festés, a belső tér kialakí-
tása befejeződött, az elektromos hálózat, és a gázhálózatra való kapcso-
lódás megtörtént. A jánoshalmi székhelyű Piramis Trade Bau építési vál-
lalkozó a beruházást építészeti szempontból készre jelentette, a műsza-
ki átadás április hónap végére megtörténik. A Gyümölcsfeldolgozó épü-
letében májusban tovább folytatódnak a munkálatok a technológiai gép-

sor beszerelésével.
Az Agrár-logisztikai Központ építését a város vezetése három ütemben 

valósítja meg, mely most a második fázisánál tart.
1. ütem elkészült: Az Ipari Park fejlesztése során elkészült az alapinf-

rastruktúra, elkészültek a csatlakozó utak, a terület közművesítése és 
lekerítése.

2. ütem most zajlik: Gyümölcsfeldolgozó üzem építése.
3. ütem előkészítés alatt áll, ez lesz a Hűtőház építése. Az építési 

munkálatok kivitelezője már kiválasztásra került, a munkálatok hamaro-
san megkezdődnek.

2020 decemberben kezdődött el az alapozás a legújabb 
önkormányzati beruházásnál. A Kistérségi Egészségügyi 
Központ melletti új épület kivitelezője a Modinvest Kft. Azó-
ta, az elmúlt hónapokban, a munkafolyamatok egyre látvá-
nyosabban haladnak és lassan teljes formáját megmutatja 
az új közösségi tér.

A beruházást az Emberi Erőforrások Minisztériuma 100 
%-ban támogatja, az Önkormányzatnak nincs szükség öne-
rő biztosítására.

A város vezetése ezen a helyszínen valósítja meg az 
önkormányzati szintű Gyermekszegénység Elleni Program-
jának egyes eseményeit.

A megvalósuló közösségi tér 50 fő befogadására lesz 
alkalmas. Ennek köszönhetően az Egészségügyi Központ 
különböző szakmai foglalkozásokat, térségi gyermekprog-
ramokat, rendezvényeket tud szervezni az új épületrészben.

Várhatóan az építési munkálatok június végéig befejeződ-
nek. 
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA 
Közhasznú Nonprofít Kft. útján az illegális hulladék-
lerakók felszámolása érdekében elindította a „Tisztít-
suk meg az Országot!» projektet. A 1598/2020. (IX.21.) 
Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében 
nyilvános pályázati felhívást tett közzé civil szerveze-
tek, gazdálkodó szervezetek, egyházi jogi személyek 
és illegális hulladéklerakással érintett ingatlan tulajdo-
nos számára.

A pályázati felhívás célja, hogy a Kormány Klíma- és 
Természetvédelmi Akciótervében foglaltak alapján sor 
kerüljön az ország területén elhagyott, vagy jogellene-
sen elhelyezett hulladék felszámolására.

Jánoshalma Városi Önkormányzat ismételten pályá-
zatot nyújtott be, és 100%-os intenzitású támogatást 
nyert a 6440 Jánoshalma, Móricz Zsigmond utcában 
(hrsz: 1824/4) található jogellenesen elhelyezett épí-
tési és kommunális hulladék összegyűjtésére, elszál-
lítására és kezelésére. Az elnyert támogatás összege: 
8.037.500 Ft. 

Az önkormányzat az illegálisan elhelyezett hulladék 
felszámolására szerződést kötött a Gépész Partner Kft-
vel, aki a munkálatokat április hónapban elvégezte.

Milyen jó lenne, ha mindannyian vigyáznánk a környezetünk 
tisztaságára!

Nem kellene a Béke téren és a parkban naponta összegyűj-
teni az eldobált szemetet, ami éves viszonylatban több tonná-
nyi mennyiséget jelent. Nem beszélve a város határában lévő 
dűlőutak mellé leborított szeméthalmazról, ami katasztrofális 
méreteket ölt. 

Érthetetlen a felelőtlen magatartás, különösen úgy, hogy van-
nak kihelyezett köztéri kukák, és a kommunális hulladék szer-
vezett, heti rendszerességgel történő elszállítása a városunk-
ban megoldott.

Miért dobálják el a köztereken, vagy borítják le a határban 
egyesek mégis, azt gondolván, hogy a város költségvetésé-
ben az illegálisan elhelyezett szemétkupacok eltakarítására 
van felesleges pénz? Mert a válasz nagyon egyszerű, NINCS! 

A város költségvetésében a lakosság, és a vállalkozók által 
befizetett adóforintokat az óvodáink fenntartására, az időse-
ink gondozására, és sok más jó dologra tervezi a város vezeté-
se felhasználni, és nem a gondatlanságból és felelőtlenségből 
szétdobált szemét begyűjtésére. 

A képlet nagyon egyszerű: ha szemétgyűjtésre fordítódnak az 
adóforintok, akkor nem jut a lakosság számára egyébként fon-
tos támogatásokra, szolgáltatásokra.

Az illegálisan eldobált szemét feltakarítására pályázni nem 
mindig lehet, de a környezetünk tisztaságára vigyázni 
mindig lehet. ÉS KELL IS!

Környezetünk tisztaságára mindig vigyázni kell!
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A magyar nemzeti kulturális örökség részét 
képező kárpát-medencei egyházi műemlékek 
és a kárpát-medencei magyar egyházak nem-
zetmegtartó szerepének növelését célzó beru-
házások, felújítások támogatására külön nem-
zeti pénzügyi források állnak rendelkezésre. 

Az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, 
műemlék ingatlanok védelmének, felújításának, 
bővítésének támogatásáról születtek döntések 
április hónapban.

Az Egyházi épített örökség védelme és 
útmenti keresztek felújítása 2021. évi pályá-
zatán a környékbeli településekről a követke-
ző plébániák, templomok nyertek támogatást:
A Jánoshalmi Római Katolikus Plébánia, a 

templom villamos energia ellátásának tel-
jes cseréjére 4 105 148 forint. 

A Keceli Római Katolikus Plébánia, a katolikus 
templomok részleges külső és belső javítási, 
felújítási munkálatainak elvégzésére 14 955 
630 forint. 

A Bácsalmási Római Katolikus Plébánia, a 
Szent Kereszt templom felújítására 14 935 
243 forint. 

A Bácsszőlősi Római Katolikus Plébánia, a 
Szent Orbán templom felújítására 14 997 081 
forint. 

A Hajósi Római Katolikus Plébánia, a templom-
torony homlokzatának külső felújítására 14 
997 514 forint. 

Az Imrehegyi Római Katolikus Lelkészség, az 
imrehegyi templom szükségessé vált részle-
ges külső és belső javítási, felújítási munká-
latainak elvégzésére 14 473 901 forint. 
A Kelebiai Római Katolikus Plébánia, a kele-
biai Krisztus Király Templom felújításának I. 
ütemére 14 992 029 forint. 
A Kunbajai Római Katolikus Plébánia, a 
Rókus kápolna felújítására 14 990 000 forint. 
A Mélykúti Római Katolikus Plébánia, a Szent 
Joachim templom szigetelésére, nyílászáró 
cseréjére 14 999 661 forint. 
A Tázlári Római Katolikus Plébánia, a Felső-
telepi templom felújítására 14 988 967 forint. 
A Tompai Római Katolikus Plébánia, a Szent 
Anna templom felújítására 11 341 189 forint. 
A Kiskunhalasi Református Egyház, a Kis-
kunhalasi Református templom külső hom-
lokzatának felújítására 15 000 000 forint. 
A Kiskunhalasi Zsidó Hitközség, a Kiskunha-
lasi Zsinagóga homlokzat felújítására és szi-
getelésére 15 000 000 forint. 
A Keceli Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, Kecel belterületén az 54. számú út men-
tén lévő Kálvária szoborcsoport felújítására 1 
000 000 forint.

Összesen: 180 776 363 forint támoga-
tást kaptak az egyházi intézmények.

A Magyar Kormány bejelentése alapján április 19-én (hétfőn) kinyitot-
tak az óvodák és jelenléti oktatással, a megszokott munkarenddel folyta-
tódott az alsó tagozatos gyermekek oktatása. A felső tagozatos tanulók 
számára előre láthatólag május 10-ig marad a digitális oktatás.

Az április 19 - május 10-ig tartó időszakra vonatkozó gyermekétkezés 
változásairól az oktatási intézmények vezetői tájékoztatást adtak a szü-
lők részére, a város vezetése Jánoshalma Város Honlapján közzétette a 
szükséges információkat.

Óvodások étkezési ügyintézése:
A Gyermeklánc Óvodában az étkezési igényeket továbbra is a szo-

kásos módon, a  +36-77/401-160-as telefonszámon kell jelezni a ked-
ves szülőknek.

Alsós tanulók étkezési ügyintézése:
Minden alsós tanulót, akinek a részére a szülei 2020. szeptemberben 

étkezést igényeltek, április 19. hétfőtől ismét automatikusan aktív étke-
zőnek tekintjük.

Ha a szülő nem szeretné az étkezést igénybe venni, vagy gyermeke 
hiányzik az iskolából és elvinné az ebédjét, kérjük, az osztályfőnöknek 
szíveskedjenek jelezni.

Felsős tanulók étkezési ügyintézése:
Minden felsős tanuló részére, - akiknek a szülei korábban jelezték 

igényüket - továbbra is biztosítjuk az ebéd elvitelének lehetőségét, őket 
aktív étkezőnek tekintjük. Ebben az esetben a szülőnek teendője nincs.

Köszönjük az együttműködésüket, mindenkinek jó egészséget kívá-
nunk!

Czeller Zoltán polgármester

Egyházi épített örökség védelme

Iskolai és óvodai étkezéssel kapcsolatos tudnivalók
2021. április 19 - május 10-ig tartó időszakban

Amennyiben még nem 
regisztrált, 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.
Akinek nincs internet elérési lehetősége annak a Jánoshalma 
Városi Önkormányzat segít a  regisztrációban, lásd: 2. oldalon. 
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Jánoshalma Városi önkormányzat

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

JÁRÁSOKAT ÖSSZEKÖTŐ HUMÁN 
KAPACITÁS FEJLESZTÉSE

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosítószámú „Járásokat össze-
kötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című 
projekt kedvezményezettje Bácsalmás Város Önkormányzata volt, 
amely a projektet konzorciumban valósította meg. A konzorcium 
tagjai voltak Katymár Község Önkormányzata, Madaras Község 
Önkormányzata, Jánoshalma Városi Önkormányzat, Borota Köz-
ség Önkormányzata, Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Köz-
pont Nonprofit Közhasznú Kft., valamint a jánoshalmi Gyermeklánc 
Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ. 
Jánoshalma Városi Önkormányzat által elnyert támogatásból való-
sított meg kompetencia fejlesztő képzéseket a Jánoshalmi Pol-
gármesteri Hivatala munkatársainál, hiányzó szaktudás és kom-
petencia fejlesztő képzéseket valósított meg a Pelikán Szociális 
és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft-nél. Isko-
lán kívüli nyelvtanítást valósított meg hátrányos helyzetű tanulók 
számára nyelvvizsga megszerzésének céljából, továbbá ösztöndí-
jat, egyéb támogatás biztosított azon hátrányos helyzetű tanulók, 
hallgatók részére, és egyéni mentorlással segítette őket a sikeres 
továbbtanulásért.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.02.01.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2021.05.01.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 Tájékoztatás 
lakossági 

adatgyűjtésről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
Jánoshalma településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi 
évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti 
nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

•	 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
•	 1942 A lakosság utazási szokásai
•	 2154 Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel
•	

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatók 
telefonon is megadhatják válaszaikat, valamint egyes adatgyűjtések esetében 
a kérdőívek weben történő önkitöltés lehetőségével is élhetnek.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel 
történik. Az adatfelvételből származó eredmények nélkülözhetetlenek a 
társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a tanács 
(EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásainak 
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített 
statisztikai táblázatokban közlik.
A KSH további felvilágosítást nyújt:

•	 hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között,
•	 pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36-80/200-766-os 

telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan 
a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/
Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági 
adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a 
felmérés sikeres végrehajtásához!

Dr.  Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

Bácsalmás Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei Euró-
pai Uniós forrásból 499,904 millió Ft. vissza nem térítendő támo-
gatásban részesültek az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosító-
számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek” című projekt keretében.  Az elnyert 
támogatás összegéből Jánoshalma Városi Önkormányzatára 
jutó 62,107 millió forint támogatásból valósította meg egyrészt 
az önkormányzat által fenntartott alapszintű humán közszolgál-
tatásokban dolgozó szakemberek képzését, továbbképzését, és 
tapasztalatcseréjét a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáfé-
rés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
emberek hozzáférésének biztosítására, másrészt a gyermekek/
tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és mun-
kaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok 
megvalósítását, és helyi kezdeményezések támogatását kiemelt 
figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevoná-
sára, beleértve a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók közneve-
léshez való hozzáférésének biztosítását.

TÁJÉKOZTATÁS
Jánoshalma Városi Önkormányzat az átmeneti, vagy 
tartós időtartamra ápolásra szoruló lakosok számára 
betegágyat tud biztosítani, a készlet erejéig.
Tájékoztatás és Információ kérhető: 

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal, 
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

ügyfélfogadási időben 
hétfő: 8:30-12 és 13-16 óra; 
szerda: 8:30-12 és 13-16 óra; 
péntek: 8:30-12 óra, illetőleg 
telefonon: +3677/501-001/1 mellék

mailto:lakinfo@ksh.hu
http://www.ksh.hu/
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Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. 
(2021. májustól 2022. áprilisig) évi biológiailag lebomló hulladék, elkülö-
nítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hul-
ladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)
2021. év 2022. év*
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kedd 11. 1. 6. 3; 
31. 28. 26. 23. 21. 18. 15. 15. 12.

szerda 12. 2. 7. 4. 1; 
29. 27. 24. 22. 19. 16. 16. 13.

csütörtök 13. 3. 8. 5. 2; 
30. 28. 25. 23. 20. 17. 17. 14.

péntek 14. 4. 9. 6. 3. 1; 
29. 26. 24. 21. 18. 18. 15.

*2022. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről 
külön értesítjük Önöket.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertek-
ben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú 
hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmente-
sen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnyesedéket 
max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mel-
lé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjár-
mű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben 
a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy 
ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll 
módunkban elszállítani. 

2021. 06.30-ig a zöldhulladék gyűjtési gyakorlat a korábban megszo-
kottak szerint történik.

2021.07.01. napjától a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink maxi-
mum 2 db (átlátszó, zöld színű emblémás) cserezsákot biztosítanak. 

Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helye-
ken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében 
az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás szám-
lafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szüksége-
sek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladé-
kos zsák árával megegyező: 289 Ft +ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hul-

ladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül 
kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként maximum 2 db ingyenes 
zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék színű megvásá-
rolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló zsák helyezhe-
tő ki.

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasz-
nosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regi-
onális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles 

edényből) elszállítása páros heteken keddi, szerdai, csütörtöki és 
pénteki napon történik.

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhe-
tő hulladékok:

Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpa-
pír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok 
kupak nélkül.

Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, 
HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flako-
nok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdo-
boz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja 

igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben meg-
kapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem 
rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom 
(feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb 
méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

Lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 telefonszámon tudja jelezni.
Kommunális hulladék gyűjtés
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is kedd, szerda, 

csütörtök, péntek, az eddig megszokott módon. Amennyiben háztartá-
sában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy több-
lethulladék elszállítására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében 
ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén. 

2021. évi hulladékgyűjtés 
rendje Jánoshalmán

Ügyfélszolgálati  és zsák értékesítési helyek
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Baja, Tóth Kálmán u. 14/B 08:00 – 12:00  
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00 
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00 
12:30 – 16:00 07:00 -19:00 Zárva

Kiskunhalas,  Szilády Á. u. 5-7 Zárva 09:00 – 19:00 Zárva Zárva Zárva

Ügyfélkapcsolati  és zsák értékesítési pontok
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Kiskőrös, Petőfi S. utca 108. Zárva Zárva Zárva 09:00 – 12:00          12:30 – 16:00 Zárva
Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6. Kihelyezett ügyfélszolgálat: számlázás után 2 alkalom, melyek a honlapon (www.fbhnpkft.hu) kerülnek meghirdetésre

Kecel,  Fő tér 1. Kihelyezett ügyfélszolgálat: számlázás után 2 alkalom, melyek a honlapon (www.fbhnpkft.hu) kerülnek meghirdetésre

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.     Telefonszám: 06-79/524-821       E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

Jánoshalma, 
0120/15. hrsz.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Zárva Zárva Zárva 07:00 – 
16:00

07:00 – 
16:00

08:00 – 
12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben
május 15. június 12. július 10. augusztus 7.

szeptember 4. október 2. november 27. december 18.

Kiskunhalas, 
Vállalkozók útja  
6023/10 hrsz.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Zárva Zárva Zárva 07:00 – 
16:00

07:00 – 
16:00

08:00- 
12:00*

*Szombati nyitva tartás 2021. évben
május 22. június 19. július 17. augusztus 14.

szeptember 11. október 9. november 6. december 4.

Hulladékudvar

http://www.fbhnpkft.hu/
http://www.fbhnpkft.hu/
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2021.04.22.
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 200.000, -Ft
Lakatos – Szerkezetlakatosi munkafolyamatok Általános iskola, szakmunkásképző, szakiskola Metal Fitness Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyéb számviteli foglalkozású Szakközépiskola, Gimnázium, Főiskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota megegyezés szerint
Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 210.000 – 250.000, - Ft
Kőműves Szakmunkásképző, Szakközépiskola Picass-Zol Kft. Jánoshalma- vidék 219.000, -Ft - 
Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású Általános iskola, szakmunkásképző Picass-Zol Kft. Jánoshalma- vidék 167.400, - Ft -
Lakatos Szakmunkásképző, Szakközépiskola Bofami 2000 Kft. Borota megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola, Szakmunkásképző Bofami 2000 Kft. Borota megegyezés szerint

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.

KORMÁNYABLAK
INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

MEGHOSSZABBODIK:
• 2020. MÁRCIUS 11. ÉS JÚLIUS 3. KÖZT LEJÁRT
• 2020. NOVEMBER 4. UTÁN LEJÁRÓ

NEM HOSSZABODIK MEG:
• 2020. JÚLIUS 3. ÉS NOVEMBER 4. KÖZT LEJÁRT

Fontos! Ez a szabályozás kizárólag a magyar hatóság által kiállított, 
Magyarország területén hatályos okmányokra terjed ki. A lejárt érvé-
nyességű okmányok csak hazánk területén maradnak használhatók, 
azokat külföldön nem fogadják el.Kérjük, hogy vegyék igénybe az időpontfoglalási lehetőségeket:

kormanyablak.hu | 1818 kormányzati ügyfélvonal | mo.hu

FIGYELEM!
A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 
napig ismét meghosszabbodik az okmányok 

érvényessége az alábbiak szerint:

A Kölcsey Ferenc u. 12. szám 
alá költözött a Kormányablak

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kormányablak már a 
Járási Hivatal épületében várja az ügyfeleket. 

Gazdálkodók figyelmébe: megnyílt 
az egységes kérelem benyújtó felülete

Április 7-én megnyílt az egységes kérelem benyújtását lehetővé tévő 
elektronikus felület a Magyar Államkincstár e-ügyintézési oldalán.

A felület ezen a linken érhető el, a hozzá kapcsolódó tájékoztató itt 
található.

Fontos, hogy a szankciómentes kérelembeadásra 2021. április 7. 
és 2021. május 15. (hétvégére tekintettel május 17.) közötti időszak áll 
rendelkezésre. A 2021. május 15-ét (hétvégére tekintettel május 17-ét) 
követően benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására május 
31-ig van lehetőség. A módosítással érintett jogcímre megállapítandó 
támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével 
járó szankciós módosításra pedig 2021. június 9-ig nyílik mód.

Idén 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehet az 
egységes kérelem eljárásrendjének keretében támogatást igényelni, 
illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíte-
ni. A termelők jelentős körét érintő közvetlen támogatásokon (pl. alap-
támogatás (SAPS), zöldítés) túl a kapcsolódó nemzeti támogatások (pl. 
átmeneti nemzeti anyatehén tartás támogatása), valamint a vidékfej-
lesztési program intézkedései (pl. agrár-környezetgazdálkodás, erdé-
szeti jogcímek) esetében kell a felületet használni.

Az egységes kérelem benyújtása kizárólag ügyfélkapus azonosítás 
után lehetséges, kizárólag elektronikus úton. Ügyfélkapu nyitására az 
ország bármelyik kormányablakában lehetőség van előzetes időpont-
foglalás után.

(kormanyhivatal.hu, Magyar Államkincstár)

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/aprilis-7-en-nyilik-az-egyseges-kerelem-benyujto-felulete-/maximized
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/aprilis-7-en-nyilik-az-egyseges-kerelem-benyujto-felulete-/maximized
http://kormanyablak.hu/hu
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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A Kormányablakban az ügyfélfogadási idő változatlan, de jelenleg a 
járvány miatt minden kormányablakban csak időpontfoglalással lehet 
ügyet intézni.

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

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

Időpontot foglalhat a 1818 kormányzati ügyfélvonalon, a Központi Idő-
pontfoglaló internetes alkalmazásban és a https://idopontfoglalo.kh.gov.
hu oldalon keresztül.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

Elindult a 
Közfoglalkoztatásból 

versenyszférába program
A teljes foglalkoztatottság elérésének érdekében a kormány 2021. 

április 15-től ismételten meghirdette a „Közfoglalkoztatásból verseny-
szférába programot”, amelynek keretében a versenyszférában munkát 
találó foglalkoztatotti 45.600 forint elhelyezkedési juttatásban részesül-
hetnek havonta. Az erre vonatkozó kérelem a kormányhivataloknál és 
online is benyújtható.

A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntart-
ható módon, ha abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, 
ha minél több új, adófizető munkahely jön létre, és ha azok, akik képe-
sek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfele-
lő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz. A magyar gazdaság hely-
zetének erősödésével a kormány továbbra is elő kívánja segíteni a köz-
foglalkoztatottak piaci alapú munkavállalását. Az intézkedés célja, hogy 
a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és 
képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a 
versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglal-
koztatás elérését.

A támogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában tör-
ténő elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony 
időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén, elhe-
lyezkedési juttatásban (egyfajta bónuszban) részesül. Minél hamarabb 
lép ki az egyén a közfoglalkoztatásból, annál több támogatásra lesz jogo-
sult, mivel a közfoglalkoztatásából hátralévő időre kapja havonta, utó-
lag a támogatást, amelynek havi összege 45.600 forint. Elhelyezkedé-
si juttatásra jogosult az a közfoglalkoztatott is, aki mezőgazdasági idény-
munkában vesz részt, ezen támogatás napi díjazása 2000 forint, ez egy 
hónapra akár 62 ezer forintot is jelenthet.

A programra 2021. április 15-től 2021. december 31-ig nyújtható be 
kérelem a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalokhoz. A 
támogatás iránti kérelem a munka.hu felületén is benyújtható.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, tekintse át a támogatások igény-
bevételéhez készült hirdetményt, illetve forduljon a járási (fővárosi kerü-
leti) hivatalok munkatársaihoz!

(munka.hu/Miniszterelnökség) 

Az online ügyintézés már arcképes 
azonosítással is lehetséges

A Belügyminisztérium legújabb fejlesztésének köszönhetően akár 
a telefonunk kamerájával is azonosíthatjuk magunkat a közigazgatási 
ügyek online intézése során.

Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások eléréséhez, illetve az 
online ügyintézés igénybevételéhez elengedhetetlen az ügyfelek azono-
sítása. A hitelesített bejelentkezést a Központi Azonosítás Ügynök (KAÜ) 
biztosítja: az Ügyfélkapu, a telefonos azonosító kód vagy az eSzemélyi 
segítségével. Februártól egy újabb, egyszerű azonosítási módot is igény-
be vehetünk: az arcképes azonosítás – a kamerán kívül – nem igényel 
további eszközt, nem kell jelszavakat, kódokat megjegyeznünk.

A szolgáltatás egyszeri online regisztrációt követően vehető igénybe, 
melynek során az ügyintézőnek – videochaten keresztül – be kell mutat-
nunk az arcképes igazolványunkat (személyi, jogosítvány vagy útlevél) 
az adataink ellenőrzése és a regisztráció során készült arcképünk rögzí-
tése érdekében.  A továbbiakban a bemutatott okmány és az arcképfel-
ismerés alapján történik az online ügyintézéshez szükséges azonosítá-
sunk (immár automatikusan ügyintézői közreműködés, kódok és jelsza-
vak használata nélkül).

Az új arcképes azonosítási szolgáltatásról bővebben olvashat, illetve 
az egyszeri online regisztráció lépéseit, a szükséges technikai feltételeket 
is megtalálja a megújult magyarorszag.hu oldalon.

(magyarország.hu)
 (Miniszterelnökség)

https://epapir.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
https://eht.munka.hu/eht_igenyles/
https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/1/5/0/9/doc_url/Hirdetmeny.pdf
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Már sok megpróbáltatáson esett átt a lassan 
16 éves kamaszlány. Faragó Larina életének első 
nyolc évét társaihoz hasonlóan vidáman töltöt-
te, a közösségek életébe aktívan kapcsolódott be. 
2013-ban érte az első komoly megpróbáltatás, őt 
és a szüleit is,  a kiagyában rosszindulatú daga-
natot diagnosztizáltak, mely komoly beavatkozást 
igényelt. Az első műtét után viszonylag gyorsan 
felépült. A daganatot nem tudták teljes egészé-
ben eltávolítania maradványt háromhavonta figyel-
ni kellett. 

Itt már a nagylány édesanyja Faragóné Karip 
Tímea veszi át a szót „ Sokáig úgy tűnt, hogy nem 
kell beavatkozni, 2019. novemberében azonban 
már egy újabb műtétre került sor, melynek az lett a 
következménye, hogy a kisagy nagy részét el kel-
lett távolítani. Ez a beavatkozás nagyban érintette a 
mozgásközpontot, beszédközpontot és az egyen-
súly-központot. Még így sem sikerült teljesen eltá-
volítani tumort a nagy műtéti kockázat miatt. Lari-
na a tumormaradvány elsorvasztására gyógysze-
res kezelést kap, melytől azt várjuk, hogy a bent 
maradt rész eltűnik.

Idáig különböző rehabilitációkon vett részt, hogy 
lányom  mozgása, beszéde helyreálljon.

2021. április elejétől részt vettünk Budapesten a 
STEPS Robotterápiás Központban https://stepsbu-
dapest.com/hu/. Ez egy 40 órás terápia volt, melynek 
során Larina szépen fejlődött, de még nem értük el 
azt a szintet, hogy egyedül biztonságosan tudjon 
bottal közlekedni, el tudja magát látni, és a kere-
kesszéket elfelejteni. Most van azon a ponton, hogy 
tovább kell fejleszteni. Ehhez még 100 óra robotte-
rápia szükséges, melynek várható költségét, a kettő 
millió forintot, a család már nem tudja előteremteni. 

Édesanyja így folytatta: „Larina nagyon kitartó, 
jól terhelhető, a feladatokat lelkiismeretesen végzi. 
Célja az, hogy visszatérhessen táncolni, ezért min-
dent megtesz. 

A szakemberek szerint érdemes elkezdeni 
a terápia második részét, melyet Larina 2021. 

május 4-én kezdené el és  június végéig tarta-
na. Ezt követően majd szükség lesz egy inten-
zív 2 hetes terápiára, melyhez fel kell költöz-
niük Budapestre. Ennek a költsége is a csalá-
dot terheli. Ezzel azt tudjuk elérni, hogy a bot-
tal való közlekedés biztonságos legyen, tudjon 
elesni, a mindennapokban eltudja magát lát-
ni, és folytatni tudja a társastáncot. Ez a terá-
pia segíti abban is, hogy a továbbtanulási célja-
it eltudja kezdeni, ugyanis Larinát felvették Kis-
kunhalasra a KSZC Dékáni Középiskolába, kis-
gyermek nevelőnek.

Faragóné Karip Tímea édesanya, és Fara-
gó Larina a robotterápiás rehabilitációja javára és 

a serdülő nagylány álmai megvalósítására kérnék 
az adakozók nagylelkű, és jószívű segítségét, 
köszönettel, akik le tudnának mondani legalább 
egy tartalmasabb reggeli áráról (1000 forint) 
egy nemes cél érdekében.

„
A számlaszám:
Faragóné Karip Tímea
51100036-10018417-00000000
IBAN szám:
            HU69 511000361001841700000000
BIC kód: TAKBHUHB
Fontos: Közlemény rovatba beírni: 
                                                   ADOMÁNY

Akár egy reggeli ára egy nemes célért

Ez már második év, amikor a Déli ASzC Jánoshalmai Mezőgaz-
dasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói nem a 
szokásos módon ballagnak el. Nagyon szomorú, hogy a középis-
kolai évek úgy érnek az idén is véget, hogy a diákoknak szemé-
lyesen elbúcsúzni sem volt lehetőségük egymástól, az iskolától, 
ahogy az alma mater sem tudott ünnepélyesen elköszönni végzős 
diákjaitól. Tudjuk, nem lehet semmivel sem helyettesíteni a gratu-
lációkat, kézfogásokat, öleléseket, jókívánságokat, az ünnepélyes 
pillanatokat.  A szalagavatót, a gépes ballagást és a tiszteletükre 

feldíszített iskola falai közt vonuló ballagási menet ünnepélyessé-
gét nem lehet átélni személyes jelenlét nélkül.

Az iskola tanárai és dolgozói mégis megpróbálták pótolni a 
pótolhatatlant azon a módon, amit az elmúlt másfél év szörnyűsé-
ge rájuk kényszerített, digitálisan. A gépes ballagáson most csak 
a végzős osztályok osztályfőnökei vettek részt és vonultak végig 
a városon. Az iskolában is a szokásos módon zajlott a ballagás, 
ám a diákokat itt is tanárok képviselték. A ballagásról készült 
videoösszeállítás elérhető az iskola honlapján.

Rendhagyó ballagás
Szaki hírei

https://stepsbudapest.com/hu/
https://stepsbudapest.com/hu/


11. 2021. május

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPESzaki hírei

Adója 1 százalékával segítheti 
a Szaki rászoruló diákjait

Alapítványunk, a Georgica Alapítvány célja az intézmény tehetséges, 
de hátrányos helyzetű tanulóinak sokoldalú támogatása. Segítséget 
nyújt diákjainknak a jogosítvány megszerzéséhez, étkezési, útiköltség 
és ruházati támogatást, tanulmányi és egyéb kirándulásokhoz anyagi 
támogatást nyújt számukra. A kiemelkedően jó, de hátrányos helyzetű 
tanulók havi ösztöndíjban részesülnek az Alapítvány jóvoltából, és 
segítségével díjazni tudjuk a kiváló eredményeket elért diákjainkat (“ÉV 
TANULÓJA”, “SZAKMA LEGJOBBJA”)

Amennyiben Ön is támogatni szeretné a Georgica Alapítvány 
célkitűzéseinek megvalósítását, kérjük, ajánlja fel adója 1%-át!

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009
Adószám: 18269143103

Egyre népszerűbb a 
mezőgazdasági szakképzés
A Déli Agrárszakképzési Centrumhoz tartozó Jánoshalmai Mező-

gazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban is emelke-
dett a jelentkezők száma.

Az előzetes adataink alapján a jánoshalmi technikumba – ahol a 
szakmai tudás elsajátítása mellett érettségit is szereznek a diákok –, 
valamint a szakképző iskolákba minden eddiginél többen jelentkez-
tek idén és 101 új diák érkezik az iskolába. Az iskola és a szakkép-
zés növekvő elismertsége igazolni látszik az oktatási rendszer ismé-
telt átalakítását. Az átalakult jánoshalmi technikum és szakképző 
iskola – mint ahogy eddig is - versenyképes tudást és valódi szak-
mai tapasztalatot biztosít.  

Az agrárszakképzés sokféle életpályát alapozhat meg: a tech-
nikumok az okleveles technikusi képzés bevezetésével egyenes 
utat kínálhatnak a felsőoktatásba, aki pedig mielőbb elhelyezked-
ne, hamar keresett szakmát szerezhet mind a nappali, mind az esti 
és levelező képzés keretei között. A nálunk oktatott szakmák olyan 
műszaki és gazdálkodási alapismereteket adnak, amelyek lehető-
séget biztosítanak a végzetteknek ahhoz is, hogy ezekre alapoz-
va szükség esetén pályát tudjanak módosítani. A vállalkozásokat a 
képzésbe egyre inkább bevonó rendszer megbízható elhelyezkedési 
lehetőségekhez és tisztességes bérekhez segíti a tanulóinkat.

A szakképzési rendszer lehetőséget ad arra, hogy azok a diákok, 
akiket esetleg máshová vett fel a központi rendszer mégis János-
halmán maradjanak és hozzánk iratkozzanak be.  Az is biztosított, 
hogy a mezőgazdasági ágazaton tanuló szakképző iskolások az 
első évfolyam, a technikumba járók pedig az első két évfolyam ide-
je alatt iskolát váltsanak és a jánoshalmi iskolába fejezzék be tanul-
mányaikat.

T. P.

Kiválóan teljesítettek 11.K osztályos mező-
gazdasági gépésztechnikus tanulóink a “Legyél 
Te is Agrárgépész” (LETIA) Országos Bajnok-
ságon. Két csapatunk jutott a legjobb három 
csapat között a döntőbe, amely már önmagá-
ban is fantasztikus eredménynek számít, majd a 
döntőben az első és a harmadik helyezést sze-
rezték meg diákjaink.

1. helyezett: Amatőr Gépészek
Csapattagok: Nagy József, Tarnai Tamás, 

Zsigó Bence, Kovács Krisztián Vukovics Gergő
3. helyezett: Szakisokk
Csapattagok: Wéber Balázs, Győri Balázs, 

Farkas Sándor, Zsámboki Szabolcs, Farkas 
Aurél

Egyébként az idei versenyre 23 csapat neve-
zett, akik szeptember vége óta folyamatosan 

teljesítették a feladatokat. Az országos pandé-
miás helyzetre való tekintettel a gyakorlati fel-
adatokat is online módon kellett végrehajtaniuk, 
vagy videó formájában beküldeniük. A döntőbe 
jutott csapatok számát is korlátozták, a 6 helyett 
most csak 3 csapat juthatott be. A döntőt Baján 
rendezték 2021.április 15-én, és eredetileg sze-
mélyes jelenléttel szerették volna megtartani, 
de a járványügyi korlátozások sajnos ezt sem 
tették lehetővé, így online módon került rá sor. 
A feladatok között szerepelt többek között napi 
karbantartás, sematikus rajz készítése, kvíz és 
kreatív vers készítése is, melyeket diákjaink 
kiválóan teljesítettek.

A verseny szakmai zsűrije
Bagdán Boglárka – Agrárminisztérium Agrá-

rszakképzésért Felelős Helyettes Államtitkára

Dr. Szabó István Magyar Agrár és Élettudo-
mányi Egyetem, Oktatási és nemzetközi rektor-
helyettese

Kis Pál – MEGFOSZ alelnöke és az Auditker 
Kft. ügyvezetője

Dr. Medina Viktor – a MEGFOSZ igazgatója
Simon Attila – az MKB Pénzügyi Csoport 

képviselője, a bank Agrárium Főosztályának 
és az MKB Agrárpartner Program szakmai 
vezetője

Pap Lajos – a PapAgro Kft. ügyvezetője
Lovas József – KITE Zrt. vevőszolgálati 

igazgatóhelyettese
Szívből gratulálunk a versenyzők felkészítő 

tanárának Juhász Zoltánnak és természetesen 
versenyző diákjainknak a kiváló eredményhez!

Az idei évben elmaradnak az 
országos tanulmányi versenyek 
döntői, de büszkék vagyunk azok-
ra a diákjainkra, akik bejutottak az 
ország legjobbjai közé. Ők mente-
sülnek egyes vizsgarészek teljesí-
tése alól és jeles eredmény kerül 
be a bizonyítványukba.

Az állattenyésztő és állat-egész-
ségügyi Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyen: Grizák Gábor, 
Bohner Dávid, Will Kornélia és 
Kazinczi Zoltán

A Mezőgazdasági gépésztech-
nikus Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyen: Dobó Dávid és  
Nagy Attila János

A Mezőgazdasági gépész Szak-
ma Kiváló Tanulója versenyen: 
Papp Rómeó, Pintér Attila, Rács-
kai Zoltán Valentin és Nagy-Ká-
lózi Máté. 

A Gazda Szakma Kiváló Tanuló-
ja versenyen: Kanyik Péter

Gratulálunk nekik és köszönjük 
a felkészítőtanárok munkáját!  

Újra az ország élmezőnyében a jánoshalmi gépészek

Akikre idén is 
büszkék vagyunk
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Április a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 
Gyermeklánc Óvoda hírei

A felsőlajosi  MaganZOO Állat-és Szabadidő Park Tóth Tibor kezde-
ményezésére, bármiféle állami vagy egyéb támogatás nélkül épült.

Bevételük kizárólag a belépőjegyek értékesítéséből és az örökbefo-
gadók által befizetett összegekből származik. A járványügyi előírások-
nak megfelelően az Állatkert november 11-től zárva tart, így tartalékjai-
kat élik, élték fel. 

A vállalkozás megsegítésére a Bács-Kiskun megyei Agrárkamara java-

soltára minden egyes tagszervezete vásárolhatott belépőjegyet a felsőla-
josi Álltakertbe. A jánoshalmi Gazdakör is vásárolt 50 jegyet, melyet a 
város két óvodája között egyenlő arányban elosztva április 22-én déle-
lőtt Farkas László a Bács-Kiskun megyei Agrárkamara alelnöke szemé-
lyesen adott át Bányai Orsolya és Ördögh Edit intézményvezetőknek.

Farkas László hozzátette, hogy további jegyek vásárlására is van lehe-
tőség. A most átadott jegyek 2021. december 31-igérvényesek.

Jegyvásárlással segítettek, és szereztek örömet
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Április 19-én, Gyerekházunk az újranyitá-

si protokollt szigorúan figyelembe véve meg-
nyithatta kapuit. A már megszokott napi tevé-
kenységi formák mellett, számos programmal 
vártuk az anyukákat és gyermekeiket. A sok 
játék, - ének, és - mozgás mellet, készítettünk 
gyurmát és a gyerekekkel közösen különbö-
ző technikákkal gyönyörű virágos képeket is. 
Igyekszünk olyan programokat szervezni, ame-
lyek az adott hónap aktualitásaihoz igazodva, 
nem csak hogy érdekesek, de még szórakoz-
tatóak is legyenek. Április hónapban egész-
ség-, virág-, és Föld hetet tartottunk. Pszicho-
lógusunk Dr. Kinigopulos Márta mint, minden 
hónapban, most is ellátogatott hozzánk, hogy 
választ adjon a bennünk megfogalmazódott 
kérdésekre. 

A jó hangulatú délelőttök, a közös élmények, 
a színes programok, és a rendkívüli helyzet 
mind-mind segített felismerni, hogy egy adott 
közösség mennyire fontos szerepet tölthet be 
az életünkben. 

Továbbra is nagy szeretettel várunk  minden 
babát és anyukáját 0-3 éves korig a „Nyitni-
kék”-be.Márti néni és Niki (néni)

Címünk:  Nyitnikék BK.Gyerekház
6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93  Lippai-Ádám Nikolett

Mesetúra a Föld napja alkalmából a 
Batthyányi utcai óvodában

„A nevelés az Élet szolgálata.”-Uzsalyiné Pécsi Rita
Végre ki-ki visszatérhetett a saját óvodai csoportjába, kicsit visszaállt 

a régi rend-gyerekek és felnőttek örömére. Szerettük volna Zöld óvodás 
nevünkhöz híven megszervezni ezt a napot, hogy élményekben, ismere-
tekben egyaránt gazdagodjanak a hozzánk járó csemeték. 

Mivel kevéssel vagyunk húsvét után, választásunk Zelk Zoltán A három 
nyúl c. meséjére esett, -avagy a három Föld-testőr alcímmel…. 

Az alapötlet az volt, hogy a három nyuszi azért aludt „összebújva, 
békességben”, mert derekasan elfáradtak a mese szereplőivel vívott szél-
malomharcban, hogy valamiként jó szokásokra tanítsák őket. A róka kon-
zervekre szokott, és elborította a háza táját a sok hulladék. A farkas bőszen 
mosta bundáját a szupererős mosóporral, hogy aztán azzal a vízzel öntöz-
ze a kert növényeit. Szegény medve nem értette, miért pusztulnak a halak, 
hisz ő csak a használt olajat öntötte a tóba! 

A játékos napot a mesebeli szarka indította nagy ribillióval, biztatva a 
csoportokat, hogy nézzék meg saját szemükkel, kik és mit csinálnak az 
óvoda környékén. A gyerekek így átélhették a mese varázsát, aktívan 
részesei lehettek a történetnek, hősként segíthették az oktondi szereplő-
ket. Az egyik állomásról izgalmas nyomkövetéssel tudtak eljutni a követ-
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A minap nagy izgalom támadt a Radnó-
ti utcai óvodában: Tyúkanyó kérte a gyerekek 
segítségét a Napocska felkeresésében, mert 
szegény csibéi dideregtek, majd megfagytak. 
A jószívű óvodások szívesen vállalták a fela-
datot, és nyomokat követve útra keltek, hogy 
kiderítsék, miért nem süt a Nap olyan ragyo-
gón, mint szokott. 

Minden útjukba kerülő állatnál tudakozódtak, 
beszélgettek és játszottak. A túra során szá-
mot adhattak környezeti ismereteikről, ügyes-
ségükről. A Csigánál mozgásos játékkal, csigá-
ról szóló dalokkal, versekkel érdemelték ki 
az útbaigazítást. A Varjú fészkénél jól ismert 
madárfajtákat neveztek meg, felelevenítették 
a téli etetési szokásokat, megkülönböztettek 
telelő és költöző madarakat, hangjukat és moz-
gásukat utánozták. A Nyuszinál az erdei-me-
zei állatokkal kapcsolatos tudásukat kama-
toztatták, de jutott idő egy kis körjátékra is. A 
Kacsa segítségére voltak tavának megtisztítá-
sában, szárazföldi és vízi állatok csoportosítá-
sa, a víz éltető szerepe, természeti körforgá-
sa volt figyelmük tárgya. A Süninek különböző 
növényi illatok párosításában segítettek, szét-
válogattak természetes és emberi eredetű tár-
gyakat. Már közel jártak a célhoz, de egy nagy 

Föld napi kalandok a Radnóti utcában,
avagy Nagytakarítás a Napnál

kező helyszínig, végezetül a vadász várta 
őket, hogy együtt készítsék elő az erdei álla-
tok eleségét. 

A gyerekek lelkesedése, ámulata a mi jutal-
munk! Hisszük, hogy az alapozás a mi felada-
tunk itt az óvodában, és célunk elérni a csa-
ládokat, együttműködni velük környezetünk 
védelmének érdekében! Fontosnak tartjuk, 
hogy ebbe beleadjuk magunkat, és tanítsuk a 
ránk bízott generációt arra, hogy ők is megte-
gyék mindazt, ami tőlük telik, ami az ő részük! 
Természetesen sok játékkal, mozgással, tevé-
keny módon és szeretettel.

„ Neveld a gyermeket a neki megfelelő 
módon, még ha megöregszik, akkor sem tér 
el attól.” Péld 22,6
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Tisztelt Támogatóink! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át a  „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  
Alapítványnak utalták.  Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni. Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

  Köszönjük a támogatásukat!                                                         Ördögh Edit  intézményvezető

„hegy” megmászása, a Hold meglátogatása még megelőzte a sikert: 
végre megtalálták a Napot!

De sajnos nem a melegen tündöklőt, hanem a piszkosan bujdosót…. 
Buta emberek szanaszét dobálták a szemetet, ez homályosította el 

a fényét! Szerencsére ovisaink pontosan tudják, melyik szemétfélének 
melyik szelektív gyűjtőben a helye, ezért pillanatok alatt rendet tettek, 
igazi nagytakarítást végeztek a Napnál, hogy ismét teljes pompájában 
ragyoghasson, és szegény kiscsibék is átmelegedhessenek.

A sikeres küldetést közös virágültetéssel zártuk, felhasználva a saját 
komposztálású virágföldet, és a szülők által beküldött egynyári növé-
nyeket. A Föld napját már megszépített udvarral és azzal a jó érzés-
sel köszöntöttük, hogy ismerjük és tiszteljük a természetet, és minden 
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy megóvjuk. Kedves Felnőttek, utánoz-
ni ér!!!

Puskás Katalin
óvodapedagógus

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. 

1 % -KAL A HELYI  
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

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

Adószám: 
19046550-1-03 

Köszönettel: a HKKE vezetősége

A Jánoshalmáért Alapítvány 
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a 

jövőben is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.
Adószám: 18343706-103

Alapítvány kuratóriuma

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület 

munkáját. 

A kedvezményezett adószáma: 18360952-1-03 

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

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

Alapítvány kuratóriuma
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Iskolánk hagyománya, hogy a Magyarországi Németek Általá-
nos Művelődési Központja (MNÁMK-UBZ) által szervezett német 
nyelvvizsgára minden évben jelentkezünk. Ehhez legalább 8 éves, 
magasabb óraszámban való tanulás szükséges. Az idén 11 diákunk 
vállalkozott a megmérettetésre. Az írásbeli rész március 10-én 
volt, ennek eredményéről csak a tanév végén értesülünk. A szó-
beli vizsgára április 8-án került sor. A 15 perces prezentációt több 
hónap felkészülés előzte meg. Általános kérdések a mindennapok 
világából, egyénileg választott téma előadása, és arról egy rövid 
beszélgetés képezte a vizsga tárgyát. Szorgalom, tehetség, kiál-
lás és bátorság kell mindehhez, természetesen az adott életkor-
tól elvárható módon. Az elmúlt 1 éves „covidos-idő” pedig nem 
könnyített a felkészülésen. Mégis 10 diák B1-es szintet, 1 tanuló 
A2-es szintet ért el a szóbeli vizsgán.

Gratulálunk az eddig elért eredményekhez mindenkinek, és 
további hasonló sikereket kívánunk a jövőben is.

Felkészítő tanárok: Misalek Tibor és Zámbóné Karsai Dóra

A DSD 1 német nyelvvizsgáról 2021 tavaszán

A Hunyadi Iskolában József Attila születésnapját, a magyar költé-
szet napját már évek óta Láncszavalással ünnepeljük. Ilyenkor kicsik 

és nagyok verset mondanak, az irodalom órákon pedig híres költőinkről 
beszélgetünk. A digitális oktatás miatt ebben a tanévben másképp ünne-

Láncszavalás – másképp!
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„Tegyél egy kis lépést, és változtasd meg a világot!”

Fenntarthatósági Témahét a 
Hunyadiban április 19-23 között

Ebben a tanévben ismét különleges módon zajlott a Fenntarthatósági 
Témahét, amelyhez iskolánk több év óta csatlakozik. A témahetet meg-
előzően a kollégákkal keresgéltünk, hogy hol, milyen weboldalakon talál-
hatunk alkalmas anyagokat, kisfilmeket, teszteket, feladatlapokat a témá-
hoz kapcsolódóan.

Az alsó évfolyamos tanulóink, akik akkor már a jelenléti oktatásban 
vettek részt, lelkesen dolgoztak, és nagyon élvezték, hogy közösen old-
hatják meg a számukra kijelölt feladatokat.

A felsős diákjaink online órán – előre kiadott témák alapján – poszte-
reket, rajzokat és PPT bemutatókat készítettek.

A témahét programjain a gyerekek megismerkedtek a facsemeték ülte-

peltünk. Felhívást tettünk közzé, s arra biztattuk tanítványainkat, hogy 
videó üzenetben mondják el kedvenc verseiket. Nagyon sok értékes, jó 
hangulatú felvétel érkezett. Petőfi, József Attila, Radnóti Miklós, Weö-
res Sándor költeményeit szavalták legtöbben. Szívmelengető érzés volt 
látni és hallani, hogy gyermekeink mennyire szeretik a verseket, s az 
iskolában tanultakon kívül is milyen sok költeményt ismernek.

tésével, a műanyagok előnyével-hátrányával, a hulladékmentes vásár-
lással, a papír történetével, a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival, 
az újrahasznosítás lehetőségeivel. Foglalkoztak gyógynövényekkel, a 
védett növényekkel és állatokkal is.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek találkozzanak, ismerkedjenek 
ezekkel a témákkal, amelyek az ő jövőjüket határozzák meg.

Csoportmunkában beszélték meg, hogyan kell takarékoskodni a víz-
zel, hogyan lehet megőrizni tisztaságát, majd erről tablókat is készítet-
tek.

Ezúton is köszönjük a pedagógusoknak/diákoknak, hogy nem csak 
ezen a héten, hanem a mindennapokban is törődnek a környezettel, és 
próbálnak tenni a Föld védelmében!

„Felveszem ezt az egy szemetet.” - mondta 7,5 milliárd ember, és 
megtisztult a Föld…
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Fenntarthatósági témahét

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. 
április 19-23. között hirdette meg a Fenntarthatósági Témahetet, 
amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése isko-
lai keretek között.” Az idei évben az erdő mint ökoszisztéma, a 
zöld gazdaság és a fenntartható közösségek volt a téma. Iskolánk 
több éve csatlakozott a kezdeményezéshez, így az idei tanévben is 
kivettük a részünket a feladatokból. Alsó tagozatos évfolyamaink 
olvasás, környezet, rajz, technika tanórákon foglalkoztak az erdő-
vel, annak élővilágával, környezetünk fontosságával.

Szente Mariann 

Föld napja 2021

Iskolánkban minden évben megemlékezünk a Föld napjá-
ról, változatos programokkal igyekszünk színesíteni ezt a fontos 
napot. 

Azonban ebben az évben csak az alsós évfolyamoknak tudtuk 
hagyományosan megrendezni a programot. Szerencsére az idő 
megfelelő volt a kertészkedésre. Minden kisdiák hozzájárult a zöl-

dítéshez egynyári- vagy fűszernövényekkel, amiket az általuk elké-
szített újrahasznosított PET-palackokba és balkonládákba helyez-
tünk el. Az elkészült művek nagyon szép díszei lettek az udvarunk-
nak. Jelentősen gyarapodott fűszerkertünk kínálata is, a gyerekek 
nagy örömmel segítettek az ültetésben. Reméljük, megmarad a 
lelkesedés a továbbiakban is, mert nem elég elültetni, gondozni is 
kell őket! Készítettünk rajzokat, színezőket, megoldottunk feladat-
lapokat, szemetet szedtünk, hallgattuk a Föld dalát és beszélget-
tünk a Föld jövőjéről és a mi jövőnkről: bízunk benne, hogy még 
sokáig tudunk vele együttműködni! 

A felsősök otthon kitölthető kvízfeladatokat kaptak és lehető-
séget, hogy ők is részt vegyenek környezetük zöldítésében. A visz-
szaküldött fotók bizonyítják, hogy sokan éltek is vele, ezért öröm-
mel jutalmaztuk is őket.

Szűcs-Ádám Éva

Föld napja a Szent Anna 
Katolikus Óvodában

Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszé-
lyeztetett intézmények támogatása” Kiemelt uniós projekt keretein belül 

https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
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2021. április 22-én Föld napi gyermekközösségi napot tartottunk, mely a 
jelenlegi vírushelyzet miatt csoportonként került megrendezésre. A meg-
előző napokban a gyermekekkel már beszélgettünk a Földről (föld, leve-
gő, fény, víz stb.), Földünk védelméről, a környezetszennyezésről, és 
arról is, hogy hogyan óvhatjuk meg bolygónkat. A Föld egy-egy elemé-
vel kapcsolatban minden csoportban egyszerű kísérleteket végeztünk. 
Elmagyaráztuk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, elsétáltunk a 
szelektív hulladékgyűjtő kukákhoz, és a megfelelő kukába helyeztük el a 
műanyag flakonokat, papírokat. Újrahasznosítás gyanánt pedig kézmű-
ves tevékenységeken vehettek részt a gyermekek. A jeles napon virá-
gokkal színesítettük az óvodáink udvarát, melyhez a virágokat ezúton is 
köszönjük a kedves szülőknek. A virágosítás után vidám ügyességi játé-
kokat játszottunk. 

Horváth Andrea és Bánfiné Sódar Szilvia 

Kiállítás

Alsós tanulóink az iskolába visszatérve szívesen osztották meg 
velünk élményeiket, amelyeket átéltek a digitális oktatás során. A 
legszebben sikerült alkotásokból kiállítást rendeztünk.

        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

Gyerekesély pályázat újra induló programjai
Jánoshalma Városi Önkormányzat konzorciumi partnere a Jánoshal-
mi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. révén 
2021. május 03.-tól folytatódnak a prevenciós programok a járás óvo-
dáiban. A „Fogmoshow, Kézmoshow és Egészséges táplálkozás” fon-
tosságával ismerkedhetnek meg a gyerekek játékos, interaktív módon. 
A gyermekek ebben az életkorban rendkívül fogékonyak, így a helyes 
fogmosási és kézmosási szokások kialakítása, valamint az egészséges 
táplálékok megismertetése különösen fontos ebben az időszakban.  

A Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával 2021 májusá-
tól ismét lehetővé válik, hogy a Jánoshalma járás Óvodáiban a már 
korábbról ismert Farm – ovi program is folytatódjon. A szabadtéri fog-
lalkozásokon a gyerekek a természettel és a kertészkedéssel kapcso-
latos ismereteket sajátíthatnak el játékos formában. A programokat lát-
ványos és izgalmas kísérletek is színesítik. A májusi és júniusi hóna-
pokban a gyermekek veteményezéssel, palántázással és virágültetés-
sel ismerkedhetnek meg. 
Folytatódnak a Szociokulturális nevelés programjai is a járás telepü-
lésein. A program keretében, a járványügyi korlátozások miatt, a tár-
sasjáték klubok eddig online formában valósultak meg. A klub kereté-

ben különböző modern társas és parti játékokat játszhatnak a fiatalok. 
A korlátozások feloldása után a szabadtéri sportfoglalkozások is foly-
tatódhatnak. Ennek keretében méta, ultimate, kickball, lacross, floor-
ball és még sok egyéb érdekes sportjátékkal ismerkedhetnek meg a 
gyerekek. 
A rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel a tantermi foglalkozások 
alkalmával fokozott figyelmet fordítunk a járványügyi szabályok betar-
tására és betartatására (kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk viselés).

A programok az EFOP-1.4.2-16-
2016-00020 azonosítószámú 
„Együtt Könnyebb” komplex 
prevenciós és társadal-
mi felzárkóztató prog-
ram a gyermeksze-
génység ellen projekt 
keretein belül való-
sulnak meg.

Stílus Üzlet

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

MÁJUSI AKCIÓJA
Öntapadós tapéta (45 cm*2 m): 380.-
Szilikon bicikli lámpa: 399.-
Jar mosogató kapszula (18 db): 950.-
Bevásárló táska epres: 199.-

További akciók az üzletünkben!

RENDELKEZZEN  A BEFIZETETT ADÓ EGY 
SZÁZALÉKÁRÓL 

 BEM JÓZSEF HONVÉD 
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Adószáma: 18359639 - 1- 03

Sérelmek a pszichiátrián - 
ingyenes jogsegélyszolgálat

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehe-
lyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészség-
károsodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszol-
gálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Az Összefogás Jánoshalmáért 
Egyesület 

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

Adószám: 18369748-1-03
Számlaszám: 

51100036-100045820

mailto:panasz@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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  A méz gyógyító hatását már az ókori Egyiptomban is kihasználták, 
sebeket kezeltek vele, de Kleopátra is alkalmazta szépítőszerként. A 
méhek ajándéka szinte minden kultúrában jelen volt, és nem csak élelmi-
szerként és gyógy anyagként,  hanem a kultikus szertartások részeként 
is fontos szerepet játszott.

 A tudomány azután szép lassan az összes méznek jótékony hatását 
igazolta – őseink nem tévedtek, a méz valóban arany színű csodaszer!

  Több mint 300 féle mézet készítenek a szorgos méhek. Ízük, hatá-
suk attól függ, hogy a bázisul szolgáló virágok milyen nektárral rendel-
keznek.  A méz szénhidráttartalma körülbelül 80-85 százalék, amit a ben-
ne lévő gyümölcs- és szőlőcukor tesz ki. Ezen kívül tartalmaz még fehér-
jéket, különböző szerves anyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat is. 
Az emberi szervezet számára szükséges, 24 ásványi anyagból 22 jelen 
van a mézben.

A valódi virágméz az ese-
tek túlnyomó többségében kris-
tályos. Csupán két fajta méz 
ismert, amely akár több évig is 
folyékony marad. Az egyik az 
akácméz, a másik a tiszta men-
taméz. A kristályosodás tehát a 
„méz” -ként árult termékek való-
diságára utal. A cukorszirupból 
készült, hamisított „méz” mindig 
folyékony.

  A mézben sokféle vitamin megtalálható (B1, B2, B5, B6, C, M, P), 
ám mennyiségük meg sem közelíti a friss gyümölcsök vitamin tartal-
mát. Sajátossága ellenben, hogy vitamintartalmából a tárolás során sem 
veszít, akár hét éven át is megőrzi vitaminjait.

  Legismertebb méz az akácméz, ami világos színű, áttetsző, teljesen 
tiszta formában enyhén zöldes színbe hajló. Nagyon hosszú ideig folyé-
kony marad, ennek egyik oka, hogy a többi méznél magasabb a fruk-
tóz tartalma. A repceméz frissen pergetve aranysárga színű, majd 1-2 
héten belül kristályosodik. Kristályai apró szeműek, állaga leginkább a 
fehér zsírhoz hasonlít.   A hársméz barna színű, erősen aromás méz. Íze 
a menta ízre emlékeztet. Viszonylag későn, kb.5-6 hónap múlva kristá-
lyosodik. A selyemkóróméz, vagy vaddohányméz színe egészen világos, 
íze szinte fűszeres és viszonylag későn kristályosodik.

 Bizonyos betegségek – például cukorbetegség, kóros elhízás, mézal-
lergia, méhcsípés-allergia,– fennállásakor ellenjavallt a méz fogyasztása.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Érdekességek 
a mézről

A dietetikus tanácsaiEBOLTÁS JÁNOSHALMÁN
Dr. Berta Péter az összevezetett eboltást, az alább megjelölt helye-

ken, és időpontokban végzi.
Az eboltás díja 4.000.,- Ft, féregtelenítéssel együtt. 
A 164/2008/XII.20./FVM rendelet előírása szerint veszettség ellen 

csak chippel megjelölt eb oltható.
A még nem chipezett kutyák megjelölése, az oltással együtt elvégez-

hető, melynek költsége 3.500,- Ft.  
Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999/XII.28/ Kormányrendelet alap-

ján 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.
Oltási helyszínek:

2021.május 28.  (Péntek)     Liba kocsma    8 – 10 óra
2021.május 28.  (Péntek)     Áchim u. – Majoros u. sarok 11 – 12 óra
2021.május 28   (Péntek)     Fürdő u. – Téglagyár u. sarok 13 – 14 óra 
2021.május 28.  (Péntek)     Remete u. - Eötvös u. sarok 15 – 16  óra
2021.május 29.  (Szombat)  Tranzit étterem    8 – 10 óra 
2021.május 29.  (Szombat)   Laktanya   11 – 12 óra
2021.május 29.  (Szombat)   Batthyány tér - Óvoda 13 – 14 óra
2021.május 29.  (Szombat) Vadgalamb u. – Előd u. sarok 15 – 16 óra
2021.május 30.  (Vasárnap)  Orbán szobor    8 – 10 óra 
Pótoltás:  A Berta Kisállat Rendelőben (6440 Jánoshalma, Kiss 
Ernő u. 117.) 
rendelési időben: Hétfő 15 – 18 óra és csütörtök 15 – 18 óra között, 
június 30.-ig.

Jánoshalma, 2021.április 26.

Kutyák kötelező veszettség elleni oltása Jánoshalma városban, melyet 
Dr. Vass István végez. Az oltás díja 4000.-Ft ebenként(féregtelenítő tab-
letta árát az oltás díja tartalmazza). Chippel megjelölés: 3500.-Ft

PÓTOLTÁS Jánoshalma városban 2021.06.01(kedd) 16-18 óráig Piactér
Jánoshalma,2021.04.29.                           Dr. Vass István állatorvos 

2021.05.29.(szombat) 
06:30-07.00 óráig  Attila u és Árpád 

u sarok
07.00-07.30 óráig Mészáros Lázár 

u és Kinizsi u. sarok 
07.30-08.30 óráig Hét vezér tér
08.30-08.45 óráig Csorba u és 

Szegfű u sarok
08.45-09.15 óráig Vágóhíd u és 

Csorba u sarok
09.15-09.45 óráig Vágóhíd u és 

Rokkant u sarok
09:45-10.30 óráig Kisfaludy u 

35.sz. portánál
10.30-11.30 óráig Jókai u és 

Mátyás Király u sarok 
11.30-12.00 óráig Szondy u 21 

sz. előtt
EBÉDSZÜNET
13.30-14.30 óráig  Berzsenyi u 28 

sz. előtt
14.30-15.00 óráig  Széchenyi u és 

Jókai u sarok
15.00-16.00 óráig  Széchenyi u és 

Kapocs u sarok
16.00-16.30 óráig  Széchenyi u 

Kazinczy u sarok
16.30-17.00 óráig  Széchenyi u 

Szemere u sarok
17.00-18.00 óráig  Dzsimy kocsma
18.00-18.30 óráig  Kélesi úti bolt 

mellett
18.30-19.00 óráig  Kélesi út és 

Czobor u sarok

19.00-19.30 óráig  Czobor u és 
Csőszapa u sarok

2021..05.30(vasárnap)
07.00-07.30 óráig  Deák u és Kór-

ház u sarok
07.30-08.00 óráig  Deák u és Sze-

mere u sarok
08.00-08.30 óráig  Deák u és Jókai 

u sarok
08.30-09.00 óráig  Kossuth u és 

Jókai u sarok
09.00-09.30 óráig  Kossuth u és 

Szemere u sarok
09.30-10.00 óráig  Bajai u és Móra 

F u sarok
10.00-10.30 óráig Bajai u és Czo-

bor u sarok
10.30-11.00 óráig Bajai u és Zom-

bor u sarok
11.00-11.30 Bajai u és Zenta u 

sarok 
11.30-12.00 óráig Bajai u és Újvi-

dék u sarok     
EBÉDSZÜNET 
13.30-14.00 óráig  Bajai u és 

Magyar Kanizsa u sarok
14.00-15.00 óráig  Erdő u és Akác 

u sarok
15.30 óráig  Orczy u és Irányi u 

sarok
15.30-16.00 óráig  Orczy u és 

Klapka u sarok
16.00-17.00 óráig  Piac tér
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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!

Szántó József Sándor  élt: 79 évet
Renner Mártonné  
sz.: Fekete Mária élt: 83 évet
Molnár Imréné  
sz.: Lengyel Mária élt: 88 évet
Dudás István élt: 81 évet
Kiss György élt: 73 évet
Jutasi Józsefné 
sz: Sörfőző Klára élt: 72 évet
Dugolity Istvánné  
sz: Zámbó Mária élt:89 évet
Dr. Taskovics Lajosné  
sz.: Nagyistók Erzsébet élt : 78 évet
Bíró Kálmán élt: 87 évet
Nagy Antal élt: 77 évet
Kozma Pongrác élt: 73 évet

Farkas Ferencné  
sz.: Lengyel Jolán élt: 71 évet
Kiss Sándorné  
sz.: Bedits Gizella élt: 92 évet
Farkas Sándor Józsefné 
sz.: Gusztonyi Eszter Margit élt 69 évet
Lajkó Lászlóné  
sz.:Rabb Etelka élt: 91 évet
Magyar Sándorné  
sz.: Fekete Mária élt: 85 évet
Csanyik Sándor élt: 63 évet
Kovács István élt: 91 évet
Taskovics Vencel élt: 61 évet
Tóth Istvánné  
sz.: Kovács Etelka élt 86 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Abonyi Lászlóné 
kolléganőnkre emlékezünk 

Abonyi Lászlóné Anita a járások munká-
jának megkezdésekor 2013. január 1-én 
Rém Község Polgármesteri Hivatalától 
került a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Jánoshalmi Járási Hivatalához szoci-
ális ügyintéző - települési ügysegéd mun-
kakörbe. 
A jó kedélyű, közvetlen és jó szándé-
kú kolléganőt mindenki szerette. Segítő-
kész volt kollégákhoz, ügyfelekhez egya-
ránt. Jó kommunikációs és tárgyalókész-
sége, problémamegoldó képessége által, - mint ügyintéző, és mint 
települési ügysegéd - az ügyfeleknek maximális tájékoztatást, segít-
séget nyújtott. 
Feladatai elvégzése során pontos, precíz, igényes munkára, a hatá-
lyos jogszabályok maradéktalan betartására törekedett. Az új dolgo-
zók betanításában, hosszabb ideig távollevő munkatársak helyette-
sítésében aktív szerepet vállalt, a nehezebb feladatok megoldására 
önként jelentkezett. A közigazgatás iránti rátermettségét, elhivatott-
ságát támasztja alá, hogy a fokozott terhelés ellenére magas szín-
vonalon végezte szakmai munkáját. Munkájának minősítése minden 
alkalommal kivételes volt, jó munkájáért 2017. évben kormány meg-
bízotti elismerésben részesült. 
Magánéletében, családjában is példamutató életet élt. 
A koronavírus fertőzés őt sem kímélte. 
Felépülésében reménykedtünk, de sajnos 2021. február 25-én 
elhunyt. 
Soha nem felejtjük el, szeretettel emlékezünk rá. 
Nyugodj békében Anita!

                  Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
                     hivatalvezető    

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azon rokonoknak, barátoknak, ismerősök-
nek, akik 
Renner Mártonné

Fekete Mária

temetésén megjelentek, elhozták sírjára a 
szeretet virágait, mély fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek  

Gyászoló család

Emlékezés

„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.”

Fájó szívvel emlékezünk
Szűcs József (vájár)

halálának 10. évfordulójára.
Szerető felesége és fia
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A JFC áprilisi 
tudósítása

04.04 
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés
BOSSZANTÓ VERESÉG 

A RANGADÓN
Jánoshalmi FC - Kiskunfélegyháza 0:1 (0:0)

Csapatunk végigtámadta a mérkőzést,gólt viszont 
a vendégek értek el 
Florin Nenad vezetőedző: Nagyon sajnálom ezt a 
3 pontot. Remélem a végelszámolásnál nem fog 
hiányozni.

 U-19 -es bajnoki mérkőzés:
Jánoshalmi FC- Gara 2:4 ( 1:1)

Gólszerzőnk: Mike Márk 2
Fenyvesi Ferenc edző:-  Hazai pályán vezetést 
követően csúnya vereségbe szaladtunk. Kár érte!

04 18
MOTIVÁLT, KONCENTRÁLT 
JÁTÉK: BIZTOS GYŐZELEM

Jánoshalmi FC: Kecel 5:0 ( 1:0)
Gólszerzőink: Stojanovic Milos, Harnos Zoltán 
Dániel 3
Florin Nenad vezetőedző:- A kényszerből kiha-
gyott meccsek hiányoznak a lábakból. Ennek 
ellenére az első perctől mi irányítottuk a játékot.A 
második játékrészben csak a gólarány volt kérdé-
ses. Gratulálok a csapatomnak!

U-19-es bajnoki mérkőzés
Jánoshalmi FC: Borota 1:0( 1:0)

Gólszerzőnk: Tusori Lajos Gergő
Fenyvesi Ferenc edző:- Gratulálok csapatom-
nak. Küzdelmes mérkőzésen tartottuk itthon a 3 
pontot.

04.24.
BIZTOS GYŐZELEM 
KISKUNHALASON

Kiskunhalas: Jánoshalmi FC 0:3 (0:3)
Gólszerzők:  Jesic Alekszandr,Stojanovic Milos, 
Harnos Zoltán Dániel
Florin Nenad vezetőedző:- Lelkes, jólküzdő csa-
patot győztünk le már az első félidőben. A máso-
dikban tartalékoltuk erőinket a szerdai mérkő-
zésre.

 U-19-es bajnoki mérkőzés
Tompa-Jánoshalmi FC 3:7 (2:2)

Gólszerzőink:Mikle Márk, Kovács Kristóf3,Dobi 
Áron,Fenyvesi Bálint 2
Fenyvesi Ferenc edző: Gratulálok a csapatnak. 
Ezen a mérkőzésen már egész jó volt a támadó-
játékunk.

04.28.
FADDIKORR-KISKUNHALASI FC – J FC  0 :3
A felnőtt csapat május 2-án játszott itthon. A két 
mérkőzésről a következő számunkban tudósítunk 
részletesen

Horváth Mihály elnök

Sport

Újabb adományokkal segíti a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat a jánoshalmi MMSZE Gond-
viselés Háza Idősek Otthonát. 
27 db elektronikus ágyat, 25 
db etetőasztalos éjjeliszek-
rényt valamint 10 db ágymat-
racot adományozott a jános-
halmi Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület Gondvise-
lés Háza Idősek Otthonának, 
hogy az Otthon mindennapja-
it ezzel is segítsék a jövőben.

Az ágyak és éjjeliszekrények 
már bekerültek a szobákban, 
használatban vannak. 

A bútorok megkönnyítik az 
ápolók munkáját, valamint 
kényelmesebbé teszik a lakók 
életét is.

Ezúton szeretnénk hálán-
kat és köszönetünket kifejez-
ni az intézmény lakói és dolgo-
zói nevében.

A máltai házban a vírushelyzet okozta meg-
szigorítások miatt hetek óta nem volt ado-
mány osztás. Húsvétra mégis szerettük vol-
na szebbé tenni lehetőségeinkhez mérten  
a nehéz helyzetbe jutottaknak az  ünnepét. 

A régió központnak, a GLS csomaküldőnek 
és a nagylelkű jánoshalmi segíteni akarók-
nak köszönhetően 60 idős, magányos, beteg 
embernek és rászoruló családnak juttattunk el 
tartós élelmiszer csomagot.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületének Alapszabálya értelmében a Jánoshalmi 
Csoport 2021. április 20-án tartotta éves közgyűlését. A vírushelyzet miatt a templomban tar-
tott gyűlésen a hálaadó szentmise után  Kiss Györgyné a 2020. évi tevékenységről, Görhöny 
Katalin a gazdasági ügyekről számolt be. Ismertették a 2021. évi  programot és költségvetést, 
melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.

Máltais tavaszi események
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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

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

Min dent egy he lyen?  

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

Origo Cola lime 2l 69.- Ft/l 35.-/l  
Étolaj CBA 1l-es 549.- Ft/l
Milka csokoládé (több ízben) 285.- Ft 
UHT tej 1,5 %-os 169.- Ft/l
Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé: 549,-Ft/db 2196,-Ft / kg
Tibi atya fröccse 330 ml 199.- Ft/db     603 Ft/l
CocoMax Kókuszcsemege 65 g 99.- Ft/db 1523.-Ft/kg
Príma jégkrém 900 ml 899.- Ft/db 999 Ft/l
Óriási árukínálattal és kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat

Hetente bővülő friss zöldség-gyümölcs választékkal!  
Az akció 2021. május 1-től a készlet erejéig érvényes. 

Anya köny vi 
hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

született:

házasságot kötött:
Március 27-én

Április hónapban

Március hónapban

 Nem volt házasságkötés 

Bata Zoltán és Torma Erzsébet
Geleta Máté és Tóth Cintia 

Nagy Dorián (Anyja neve: Pastrovics Betti-
na), Ale Hunor (Anyja neve: Bozár Bettina), 
Csanyik Zalán (Anyja neve: Madarász Nóra), 
Németh Henrietta (Anyja neve: Pócs Aranka)

Jánoshlama Város Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság 

közvetlen hivószáma: 06-77/401-070

Eljárás indult Cs. G. jánoshalmi 
lakos feljelentése alapján ismeretlen 
tettes ellen, aki 2021. március 16-án 
05 óra 30 perc és 2021. március 
17-én 10 óra közötti időben a János-
halma, Béke téren található buszme-
gálló kerékpártárolójából eltulajdoní-
totta a lezárt állapotú 28-as női kerék-
párját 40 000 Ft értékben.

Eljárás indult N. J. jánoshalmi lakos 
bejelentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2021. március 25. és 2021. március 27. közötti 
időben a házának udvarába a kerítésen bemá-
szott és a használaton kívüli záratlan ólból eltu-
lajdonított egy segédmotor kerékpár vázat kb. 
20.000 Ft. értékben. 

Mindkét bűncselekmény elkövetésével K.T. 

helyi lakos gyanúsítható megalapo-
zottan, aki elfogását követően beis-
merő vallomást tett. Az eltulajdoní-
tott tárgyak lefoglalásra és a sértet-
teknek kiadásra kerültek, így a kár 
megtérült.    

Nyomozás indult ismeretlen tettes 
ellen, aki 2021. március 8-án illetve 
azt megelőzően több alkalommal a 
Jánoshalma, Dózsa György utca 82. 

sz. alatti Univer élelmiszer boltból eltulajdoní-
tott összesen 13 üveg 0.7 literes szeszes italt 
77.987 Ft értékben, amelyből egy alkalommal 
történő tettenérése során megtérült 11.600 Ft. 

A nyomozás során gyanúsítottként került 
kihallgatásra  H. L. helyi lakos, aki beismerő 
vallomást tett. 

Gyermeknapi program
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