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Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyar Kormány májusban 
megszületett döntései alapján többlettámogatásban részesül az Agrá-
rlogisztikai Központ építésének a befejezésére. A kiemelt fontos-
ságú, térségi mezőgazdaság fejlesztését célzó Hűtőház beruházása 
208.470.749 forint, a Gyümölcsfeldolgozó befejezése 48.081.000 forint 
állami plusz támogatást kapott. 

Az építőiparban tapasztalható alapanyag árak és a munkadíjak 
drasztikus megemelkedése következtében e többlet támogatás nél-
kül a fejlesztés nem valósulhatna meg. 

A JHN-nek Czeller Zoltán polgármester elmondta: Akik figyelemmel 
kísérik az építőipar helyzetét, az utóbbi időszakban bekövetkezett válto-
zásokat, azok számára érthető jelenségről van szó. Csak a 2020-as, és a 
2021-es évi árakat figyelembe véve 30%-os emelkedéssel szembesül az 
építtető. Az Önkormányzatunk ráadásul már évekkel ezelőtt megtervez-
tette az Agrárlogisztikai Központ építési költségeit, itt még nagyobb elté-
résről beszélhetünk a tervekben szereplő árak, és a mai valóság között. 
Egyébként nem csak Jánoshalma kapott plusz kormányzati támogatá-
sokat. Ha megnézzük a környező települések fejlesztéseit, ők is hoz-
zánk hasonló cipőben járnak, de országosan is ez a helyzet. Köszönet 
a Magyar Kormány támogatásáért, mert így megvalósulhatnak más 
településeken, és nálunk is, az itt élő emberek számára fontos beru-
házások. 

PEDAGÓGUS NAPI 
KÖSZÖNTŐ

Kedves Óvodapedagógusok, Pedagógusok, Tanügyi Dolgozók!
A pedagógus munkája a szó legnemesebb értelmében hivatás, a 

jövőbe vetett hit igaz megvallása A város vezetése nevében, Peda-
gógusnap alkalmából - Osváth Erzsébet gondolataival - tisztelettel 
köszöntöm Önöket. 

Tanító nénik!
Tanító bácsik!
Egy kisdiák
áll előttetek.

Kisdiák a sok százból, 
ezerből-
Jóságotokat hadd 
köszönje meg!

Hadd köszönjem 
azt az igaz kincset,
amelyet ti
adtatok nekünk.

S amely bűvös
erejével annyi
új titokra
nyitotta szemünk.

Neonfénynél is
szebben világít
a tudás, mit
kaptunk tőletek.
Szeretetünk
sugárzik felétek.
Ragyogja be
Szép ünnepetek!

Osváth Erzsébet: 

Tanítóinknak

Köszönettel, hálával és megbecsüléssel gondolok városunk peda-
gógusaira a Pedagógusnap alkalmából. E gondolatok jegyében kívá-
nok Önöknek jó egészséget, szép szakmai sikereket, és eredménye-
ket, a gyermekek, a tanuló ifjúság szeretetét, és tiszteletét, a szülők 
nagyrabecsülését.

Czeller Zoltán 
polgármester

Kormányzati többlet 
támogatást kapott az Agrár 

Logisztikai Központ

Legkisebbekkel a szabadban

A Nyitnikék Gyermekház legkiesebbjei újra együtt, és a jó időt kihasz-
nálva szabadban töltötték az időt szüleikkel és a nevelőkkel együtt. 
További Gyerekház további májusi eseményeiről a 14. oldalon tudósítunk.

Az Erdei Óvoda záró napjáról a 15. oldalon adunk hírt.
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Zámbó Balázs 2021. már-
cius 1-től látja el a közte-
rület-felügyelői feladatokat a 
városban.

Kiemelt feladata a közterü-
letek rendjének és tisztaságá-
nak védelme, valamint annak 
rendjét megbontó jogsértő 
magatartás megakadályozá-
sa és szankcionálása. 

Különösen nagy hangsúlyt fektet az illegális 
hulladéklerakó helyek felderítésére és az azokat 
kialakító személyek azonosítására, az ingatlanok 
előtti gyomos és ápolatlan utcarészek megszün-
tettetésére.   

Panaszaikat és észrevételeiket  
az alábbi elérhetőségeken várja:

zambobalazs@janoshalma.hu
+36-30/565-3758

Jót tett az „aranyat érő” eső a város több pontján, az utcák sarkán, a buszpályaudvar környékén, a Főtéren megújuló virágágyásoknak. A Város-
gazda Kft. munkatársai, Ollósi Erika irányításával, több száz tő virágot ültettek el május hónapban. Már most is szépek. Ha vigyázunk rájuk, a nyá-
ron pompáznak majd igazán.

Május 10-én megkezdődött a Kiskunhalas-Baja közötti – 5412-es számú - út még felújításra 
váró szakaszának aszfaltozása. A mintegy 1,7 kilométer hosszú szakaszon a munkálatok szűk 
2 hét alatt, sikeresen zajlottak le, így a Jánoshalma- Baja útirányon közlekedők, már teljes hosz-
szában kiváló minőségű útburkolaton tehetik meg a távot. 

Új Közterület-
felügyelő

Bajáig jó útfelületen haladhatunk

Megújuló virágágyások

mailto:zambobalazs@janoshalma.hu
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A kivitelező cég, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. május 19-én vette át a munkaterületet a Magyar Közúttól, és az Önkormányzattól. A Magyar 
Közút kezelésében lévő 5312-es számú út a Bajai úti kereszteződéstől a Mentőállomásig tartó szakaszon (a fényképfelvételek mutatják) új aszfalt-
burkolatot kap, ezzel párhuzamosan a szegélyezés, a csapadékvíz elvezetés, és a kapubejárók szintezése is megtörténik. A kivitelezés előre látha-
tólag szeptember hónapban ér véget.

Köszönet Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrnak, aki az út felújításához  szükséges fejlesztési források megszerzésében segédke-
zett. Reméljük, hogy az új út átadásán már betegségéből felgyógyultan ő is jelen lehet.

Megkezdődött a Dózsa György utca Hajós 
felé tartó szakaszának felújítása

Az utóbbi időben több lakossági panasz is érkezett az 
Önkormányzathoz a Vasútállomás környékének állapota miatt. 
A panaszok nagy része a nagykapu környékére vonatkozott, 
nevezetesen, hogy télvíz idején, és csapadékos időben a kapu 
környéki sáros, földes útszakaszon nehéz csomagokkal meg-
közelíteni az érkező vonatokat. 

Májusban ez az áldatlan helyzet lényegesen megváltozott. 
A MÁV vezetőségével való többszöri egyeztetések után pozi-
tív változások lépnek életbe, a Vasútállomás személyi forgal-
ma nem a nagykapun keresztül bonyolódik ezután. A nagy-
kapu lezárásra került, az utasforgalom számára a Vasútál-
lomás épületének másik oldalán egy új közlekedési útvonal 
nyílt meg. 

Mindenki megelégedésére elkészült egy zúzottköves kör-
nyezetben lévő térkővel ellátott járda, melyen keresztül az uta-
sok a peronra jutnak. A közlekedők nevében köszönet a MÁV 
vezetőségének!

Szebb, s 
biztonságosabb  lett a
vasútállomás környéke 
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A Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság szol-

gálati csoportjait az idei év elmúlt időszakában 36 káresethez riasztot-
ták, melyek közül 22 tűzeset, 14 pedig műszaki mentés volt. A kárese-
tek közel 90 %-át hivatásos tűzoltó egységek segítsége nélkül, önál-
lóan sikerült felszámolniuk. Az elmúlt öt hónap káreseményei közül 

három jelentősebb tűzesetet emelhetünk ki, melyek mindegyike jános-
halmi lakóingatlanokban keletkezett. Mindhárom épülettűz alkalmával 
anyagi károk keletkeztek, de egyik esetben sem történt személyi sérü-
lés. A műszaki mentések során több alkalommal is közúti balesetnél kel-
lett beavatkoznia tűzoltóinknak, melyek egyike sem követelt emberéletet.

A Parancsnokság 2021. évi zavartalan működését az Állam által biz-
tosított normatív támogatás, valamint az elsődleges műveleti körzethez 
tartozó települések (Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Mélykút) önkor-
mányzatai által nyújtott anyagi hozzájárulások, továbbá különböző pályá-
zati források teszik lehetővé. A támogatások, illetve a pályázatok nem 
csupán a Parancsnokság stabil működését biztosítják, lehetővé tesz-
nek bizonyos fejlesztéseket is. Április hónap végén sikeresen befeje-
ződött a tűzoltó laktanya villámvédelmének kiépítése, de az év hátralé-
vő részében még számos fejlesztés várható, főként a kárfelszámolások-
hoz szükséges speciális tűzoltó szakfelszerelések és eszközök tekinte-
tében. Az említett támogatásokon túl a Jánoshalma Tűzvédelméért Köz-
alapítvány is minden évben különféle adományokkal segíti a jánoshalmi 
tűzoltók munkáját. 

A Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság ezúton 
szeretné megköszönni támogatóinak, hogy hozzájárulásaikkal nagyban 
elősegítik a Parancsnokság stabil működését.

Zs Zs

Segítségnyújtás az Covid elleni 
oltási regisztrációban

Kedves Látogatóink!
Kedves Olvasóink, leendő Olvasóink!
Folyamatosan érkeznek az új könyvek a könyvtárba!
Az 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint az Imre Zoltán Művelő-

dési Központ és Könyvtár ismét nyitva tart, a közművelődési intézménye-
ket a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja.
Az Imre Zoltán Művelődési Központ nyitvatartása: 

Hétfőtől csütörtökig 11-től 19 óráig, péntek 9-től 17-ig, szombaton 8-16 
óráig.

A Könyvtár nyitvatartási ideje: 
Keddtől - péntekig 11-től 17 óráig, szombaton 8-tól 12 óráig.
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők a bejárati ajtónál tovább-

ra is kölcsönözhetnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Munkatársaink továbbra is segítséget nyújtanak a Covid elleni 
védőoltás regisztrációban: kedd, szerda, csütörtök 9-től 16 óráig.

KÖNYVTÁRI HÍREK

Tűzoltóink életéből

Jánoshalma Városi Önkormányzat 100%-os 
intenzitású támogatást nyert az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által kiírt Az illegális 
hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisz-
títsuk meg az Országot!” Projekt 2020. évben 
megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázati felhí-
váson, melynek lebonyolítója az IFKA Közhasz-
nú Nonprofit Kft.

A 2021. április 16-án kelt döntés értelmében 
a 6440 Jánoshalma, Móricz Zsigmond utcában 
(hrsz: 1824/4) található jogellenesen elhelyezett 
építési és kommunális hulladék összegyűjtésre, 
elszállításra és kezelésre került sor. Az elnyert 
támogatás összege bruttó 8.037.500 Ft.

Az önkormányzat az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására 
szerződést kötött a jánoshalmi székhelyű Gépész Partner Kft-vel, aki a 
munkálatok elvégzését befejezte, a területről az illegálisan lerakott hulla-
dékot összegyűjtötte, elszállította és kezelte.

Illegális hulladék felszámolása Jánoshalmán
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A távolabbi múltban sokszor zarándokoltak jánoshalmiak Hajósra. Gyalog, lovaskocsikkal, szekerekkel, ki hogy tudott. Ez a szép hagyomány ele-
venedett fel május 22-én, Pünkösd szombatján, amikor csaknem megtelt jánoshalmi zarándokokkal a hajósi templom. Gyalog, kerékpáron, autókkal 
érkeztek zarándokok a templomban elhelyezett Szűz Mária kegyszoborhoz. 

Köszönet Bese Gergő káplán úrnak, Tomaskovity Szabolcs diakónusnak a szervező munkáért, a felemelő lelki élményért. 

Pünkösdi zarándoklat Hajósra
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A Magyar Mérnöki Kamara térítésmentesen nyújt energiamegtakarítási 
tanácsokat állampolgároknak és vállalkozóknak. 

Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvényben meghatározott parlag-
fű elleni védekezési kötelezettsé-
gek hatékony betartatása érde-
kében Jánoshalma Város Kép-
viselő-testülete az alábbi parlag-
fű-mentesítési programot alkotja:

I. Jogszabályi háttér:
 — Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény,

 — A parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei 
megállapításának és igénylésé-
nek részletes szabályairól szó-
ló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet.

 — az élelmiszerlánc felügyeleté-
vel összefüggő bírságok kiszá-
mításának módjáról és mérté-
kéről szóló 194/2008. (VII. 31.) 
Korm. rendelet.

A 2008. évi XLVI törvény 17. § 
(4) bekezdése értelmében a föld-
használó köteles az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig folyamato-
san fenntartani.

Parlagfű elleni közérdekű véde-
kezést kell elrendelni, ha a föld-
használó nem tesz eleget parlagfű 
elleni védekezési kötelezettségé-
nek. Ezzel párhuzamosan a föld-
használóval szemben növényvé-
delmi bírságot kell kiszabni.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 1. §-a szabályozza a 
hatásköri és illetékességi kérdése-
ket. E szerint belterületen a jegy-
ző jogosult az ellenőrzésre és a 
közérdekű védekezés végrehajtá-
sára. Külterületen az ellenőrzésre 
a növény és talajvédelmi feladat-
körében eljáró megyei kormányhi-
vatal jogosult.

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. ren-
delet részletesen szabályozza a 
növényvédelmi bírság mértékét. A 
bírság alapja a károsítóval fertő-
zött terület mérete. A rendelet 1. 
sz. melléklete alapján belterületen 
a fertőzött terület nagyságától füg-
gően ez tizenötezer forinttól ötmil-
lió forintig terjedhet a bírság.

II. Jánoshalma 
Városának  
parlagfű-

szennyezettségi 
állapota:

A város központi része parlagfű-
vel gyengén, vagy egyáltalán nem 
szennyezett, ezeken a területeken 
a védekezés könnyen megvalósít-
ható. Veszélyt csak néhány elha-
nyagolt ingatlan jelent, de a tulaj-
donos felszólításával külön intéz-
kedésre nincs szükség.

Jelentősebb mennyiségben 
található parlagfű a még belterü-
letnek számító peremterületeken. 
Ezek egy része önkormányzati 
terület, egy része viszont magán-
terület. Az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján azonban itt sem volt 
szükség eljárás megindítására.
Elsődlegesen szennyezett terüle-
tek:

 — Hosszúhegyi út (régi szemét-
telep),

 — Pacsirta utca vége,
 — Borpince utca és a Majoros Ala-
dár utca kereszteződésének 
környéke,

 — Vasútállomás és környéke,
 — Zenészsor melletti terület 
(vásártér),

 — Móricz Zsigmond utca vége,
 — Újvidék utca eleje,
 — Laktanya előtti rész,
 — Mátyás király utca vége,
 — Kisfaludy utca vége,
 — Hajósi út, Erzsébet erdő, régi 
gyepmesteri telep környéke,

 — Tópart utca és a Kistelek utca 
közötti rész,

 — Hold utca vége
 — Kiss Ernő utca és Kalmár Sán-
dor utca kereszteződése 

 — Dézsmakert utca 
 — Czobor utca beépítetlen része 
és az abból nyíló utak szélei

 — Szabadka, Magyarkanizsa, 
Zenta, Zombor, Újvidék utcák 
végei

III. Megelőzés:
A parlagfű virágzását megelő-

ző időszakban minden évben 
megtörténik a lakosság értesí-
tése kötelezettségeinek betar-
tása érdekében. Ez általában 
a polgármesteri hivatal épüle-
te előtt és a város egyéb pont-
jain elhelyezett hirdetőtáblá-
kon, valamint a helyi lapban 
történik. Frekventáltabb helye-
ken lehetőség van szórólapo-
kon történő tájékoztatásra is.

A közfoglalkoztatási program 
keretében a közterületeken a 
parlagfű kaszálása a virágbim-
bó kialakulása előtt megtörté-
nik. Az év folyamán 5 alka-
lommal van kötelező parlagfű 
kaszálás.

IV. Ellenőrzés, 
intézkedés:

Jánoshalma belterületén az elle-
nőrzést a közterület-felügyelő vég-
zi, aki a parlagfűvel fertőzött terü-
letekről tájékoztatást ad a Város-
gazdálkodási Osztály vezetőjének. 
A fertőzött területeket a helyszí-
nen megvizsgálják és az ellenőr-
zés tapasztalatait dokumentálják.

A virágzási időszakban ellenőr-
zésre sor kerülhet hivatalból, vagy 
lakossági bejelentés alapján.

Hivatalból történő ellenőrzésre 
előre nem meghatározott időpont-
ban és helyszíneken kerül sor, 
figyelembe véve a területek szeny-
nyezettségének arányát. Mind 
hivatalból, mind lakossági bejelen-
tésre történő ellenőrzéskor, cse-

kély mennyiségű szennyezett-
ség esetén megtörténik az ingat-
lan tulajdonosának a parlagfű kiir-
tására irányuló szóbeli felszólítá-
sa, határidő megállapításával. A 
határidő lejártát követően utóla-
gos ellenőrzésre kerül sor. Ameny-
nyiben az ingatlanhasználó a szó-
beli felszólításnak nem tett eleget, 
a 221/2008. (VIII.30.) Kormány-
rendelet szerinti jegyzőkönyv fel-
vételére kerül sor, majd közérdekű 
védekezés elrendelése következik, 
valamint a törvényben meghatáro-
zott növényvédelmi bírság kisza-
bására kerül sor.

V. Parlagfű elleni 
közérdekű védekezés:
A parlagfű elleni védekezés 

elmulasztása esetén a jegyző a 
parlagfű elleni közérdekű véde-
kezést határozatban rendeli el, 
amely fellebbezésre tekintet nélkül 
azonnal végrehajtható. A határo-
zat egy példányát meg kell küldeni 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatalnak. A közérdekű véde-
kezés elvégzése során a hatóság, 
valamint a közérdekű védekezést 
elvégző vállalkozó feladata végre-
hajtásának keretei között az érin-
tett területre beléphet, ott a szük-
séges cselekményeket elvégezhe-
ti. Az eljárás lefolytatására az álta-
lános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) 
rendelkezési az irányadók.

A parlagfű elleni közérdekű 
védekezésre Jánoshalma Városi 
Önkormányzat a Városgazda Kft-t 
(Jánoshalma, Molnár J. u. 3.) bíz-
za meg.

Jánoshalma, 2021. április 21.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

Tel.: 77-501-001
www.janoshalma.hu
polghiv@janoshalma.hu
kaszibasanyi@janoshalma.hu

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

A tanácsadás kiterjed a nyílászárók cseréjé-
től, a falak szigetelésén és a megújuló energia 
használatán át a fűtési és elektromos rendszerek 
kiépítéséig és felújításáig minden beruházásra, 
amelynek célja az energiamegtakarítás és haté-
konyabb energiahasználat.

Az ingyenes tanácsadásra különösen szük-
sége lehet azoknak, akik állami támogatással 
lakásfelújítására vagy például vidéki kisboltok, 
üzletek vagy ipari termelő műhelyek megújításá-

ra, bővítésére vállalkoznak.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 
törvény (Ehat.) a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 
szervezetébe telepítette a lakossági és vállalko-
zói energetikai tanácsadást. A módosítás azt a 
célt szolgálja többek között, hogy a nagyvállalatok 
és az önkormányzati és állami szervek energiaha-
tékonyabb működése mellett a lakosság és vállal-
kozói szektor is segítséget kapjon az energiahaté-

konysági beruházások megvalósításához. A tevé-
kenység az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um támogatásával történik, célja, hogy segítséget 
nyújtsunk a jogszabályok közötti eligazodásban, a 
pályázati lehetőségek megismerésében, a pénz-
ügyi lehetőségekben, a legkedvezőbb energiahaté-
konysági megoldás megtalálásában. Segíteni sze-
retnénk, hogy a lakosság és a vállalkozások ener-
giát és pénzt tudjanak megtakarítani. A szolgáltatás 
igénybevételét javasoljuk az építkezőknek, felújítók-

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175684
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175684
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nak, ingatlan vásárlóknak, de a vállalkozásoknak is, 
például a technológiai folyamataik energiahatékony-
ságának fejlesztésében is. A tanácsadást a kamra 
nagy tapasztalattal rendelkező szakértői végzik. A 
Magyar Mérnöki Kamara ehhez nyújt segítséget új 
szolgáltatásával. 

A tanácsadásról általánosságban
A MMK a tanácsadás elindításához létrehozott 

egy új webfelületet, a www.mmk.hu/tanacsadas 
oldalt.

Honlapunkon a lakossági és vállalkozói tájé-
koztató felületen részletesen olvasható a tanács-
adás menete. Külön menüpontban olvashatók infor-
mációk:

 — az elérhető aktuális pályázatokról, 
 — az energetikai tanúsítványról, illetve 
 — megtalálható egy hasznos linkek menüpont 
is. 

 — Ez utóbbi menüben található többek között 
 — tervező és szakértő kereső felület, szolgálta-
tói elérhetőségek, 

 — pályázati oldalak elérhetőségei, 
 — napelemes rendszer várható teljesítmény 
kalkulátor, 

 — szemléletformáló oldalak elérései.
A tanácsadás ingyenes, azonban fontos fela-

datunk az is, hogy országosan összegyűjtsük a 
beruházásokkal elért energiamegtakarítást. Ezért 
időnként tájékoztatást kérünk a tanácsadás alap-
ján megvalósított energetikai beruházásokról, 
lehetőség szerint az elért energiamegtakarítás mér-
tékének megjelölésével.

Az érdeklődők jelentkezését, kérdéseiket a 
tanacsadas@mmk.hu email címen várjuk.

A tanácsadásra jelenleg online felületen 
keresztül van lehetőség. A vírus helyzet miat-
ti korlátozások feloldását követően szeretnénk sze-
mélyes jelenlét mellett zajló tanácsadást is indítani.

A tanácsadás időtartama legfeljebb 30 perc. 
Később felmerülő újabb kérdés, probléma esetén 
ismételt tanácsadásra is lehetőség van.

A tanácsadásról emlékeztető készül, amelyben 
a szakértő által megfogalmazott javaslatokat feltün-
tetjük és a tanácsot kérő rendelkezésére bocsátjuk.

Aki nem igényli az online vagy személyes kon-

zultációt, annak elegendő a kitöltött adatlapot ema-
ilben vagy postai úton beküldeni, ezen a módon 
is kérhet segítséget. Ebben az esetben néhány 
napon belül írásban válaszoljuk meg a feltett kér-
déseket.

A tanácsadás feltételeiről
A tanácsadáshoz ki kell tölteni egy állapotfel-

vételi adatlapot, amely honlapunkon érhető el. Az 
adatlap kitöltéséhez össze kell gyűjteni minden 
olyan fontos információt, amelyek segíthetik a 
szakértőket az energiahatékony felújítási javasla-
tok megadásában. Az ideális szigetelési javaslathoz 
a szakértőnek például ismerni kell, hogy miből épült 
a ház. A nyílászárók cseréjéhez akkor adható opti-
mális javaslat, ha a szakértőnek van információja a 
jelenlegi nyílászárókról. Fontos a lakók villamose-
nergia, vagy földgázfelhasználási szokásainak isme-
rete is ahhoz, hogy a szakértő a hatékonyabb hasz-
nálatra javaslatot tegyen.

A kitöltendő adatlap biztosítja a feltételt, hogy a 
tanácsadás valóban segítséget nyújtson, egyúttal 
segít a kitöltőnek is végig gondolni egész energia-
felhasználását és ezzel kapcsolatos igényeit, lehe-
tőségeit. Nem szükséges, hogy az adatlap min-
den egyes pontját kitöltse az érdeklődő elegendő, 
ha azok a részek tartalmaznak minél több informá-
ciót, amelyekre a tanácsadási igény vonatkozik. Az 
igénylő elsősorban azokat a kérdéseket fogalmazza 
meg, melyek az energiafelhasználás kapcsán fog-
lalkoztatják.

Ha esetleg elakadna valaki az adatlap kitölté-
sében, telefonon segítséget nyújtunk a menet köz-
ben felmerülő kérdések tisztázásához. 

A telefonszám megtalálható honlapunkon, 
amely ügyfélfogadási időben hívható.

Elképzelhető, hogy például lakás vagy ház vásár-
lás esetén nem lehetséges az adatlap kitöltése, 
mivel ebben az esetben az energiafelhasználás koráb-
bi adatai nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor adás-
vétel esetén is rendelkezésre áll az eladó által készít-
tetett energetikai tanúsítvány, mely megfelelő informá-
ció a tanácsadó számára.

Építkezés esetén tervek állnak rendelkezésre, 
amelyekről szintén lehet tanácsot kérni. Felmerül-
het a tervezett alapanyagokról, energiafelhaszná-

ló rendszerekről való szakvélemény lehetősége is. 
A tanácsadás segíthet dönteni abban is, hogy adott 
körülmények között a gázfűtés, az elektromos fűtés, 
vagy hőszivattyús megoldás lehet a legelőnyösebb.

Az adatlap elsődleges célja tehát, hogy tanács-
adóink átfogó képet kaphassanak az épület, a 
lakás energetikai jellemzőiről. Az adatlap teszi lehe-
tővé azt is, hogy lehessen mihez hasonlítani a beru-
házás eredményeként előálló energiamegtakarítást 
is. Az energiamegtakarítás mértékének kimutatható-
sága közös, országos érdekünk, ezzel ugyanis hoz-
zájárulunk a Magyarország által vállalt energiameg-
takarítási kötelezettségek teljesítéséhez is.

Ezért a kamara esetenként meg fogja keresi az 
ügyfeleket, hogy tájékoztatást kapjon az esetlege-
sen megvalósított energiahatékonysági lépésekről. 
A megvalósult energetikai beruházásokról az ügyfe-
lek a honlapunkon megtalálható bejelentő lap kitöl-
tésével tájékoztathatnak bennünket.

A tanácsadóinkról
Tanácsadóink, szakértőink nagy tapasztalattal 

rendelkező épületgépész, gépész, illetve energetikai 
mérnökök, található körükben több évtizedes ener-
getikai tapasztalattal rendelkező egyetemi tanár, és 
mérnök vállalkozó is. Amennyiben a megkeresések 
száma jelentősen emelkedik, a szakértói kőr szük-
ség szerint bővíthető.

Az eddigi tapasztalatok
Eddigi tapasztalatok alapján nagyon pozitívnak 

és hasznosnak ítélték meg ügyfeleink a lezajlott 
tanácsadásokat, ezért bíztatunk mindenkit, hogy 
bármilyen energetikához kapcsolódó kérdése ese-
tén keressék bátran a kamarát, igyekszünk a lehető 
legjobb tanácsot adni az adott problémára. 

Sokan kerestek minket, akik lakásfelújítás előtt 
állnak és bizonytalanok, hogy mit lenne érdemes 
megvalósítani. Voltak, akiket a megújuló energia-
források érdekeltek, de természetesen bármi egyéb 
energetikával kapcsolatos kérésre is igyekszünk a 
legteljesebb választ adni.

Várjuk a lakossági és a vállalkozói érdeklődők 
jelentkezését a tanacsadas@mmk.hu email címen.

Magyar Mérnöki Kamara  
Energetikai Tanácsadás

VILLANYSZERELÉS 

 

Családi házak, lakások villanyszerelését vállalom, a 
kisebb javítástól a felújításon és karbantartáson 

keresztül a teljes kivitelezésig. 

Hívjon bizalommal! 

Kovács Ákos 

0670/2927361 

 

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 oltá-
sok sorrendjét nem a regisztráció 
időpontja határozza meg, hanem 
a veszélyeztetettség mértéke, s 
elsőbbség illeti meg a védeke-
zésben résztvevőket is.
Akinek nincs internet elérési 
lehetősége annak a Jánoshal-
ma Városi Önkormányzat segít a  
regisztrációban. 

mailto:tanacsadas@mmk.hu
mailto:tanacsadas@mmk.hu
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2021.05.17.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 200.000, -Ft
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr Szakmunkásképző Lombfalvi és Társa Kft. Kélesha lom +  

Magyarország területe 250.000, -Ft -
Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 210.000 – 250.000, - Ft
Ablakgyártó, szerelő Szakmunkásképző Univermetal Plusz Kft. Mélykút 219.000, -Ft -
Ipari-üzemvezető Szakközépiskola, Gimnázium Univermetal Plusz Kft. Mélykút 250.000, -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.

A Kormány fokozott figyelmet fordít a munkaerő-piaci szempontból hát-
rányosabb helyzetben lévő csoportok foglalkoztatására, amelyet dinami-
kusabb és egyszerűbb támogatási rendszerrel segít elő.

A támogatás a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkozta-
tását segíti elő és annak hátrányos következményeinek enyhítését céloz-
za. Az állami foglalkoztatási szerv a súlyosan hátrányos helyzetű munka-
vállaló foglalkoztatását elősegítő támogatást folyamatosan nyújtja.

A támogatás szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű munkaválla-
ló olyan személy, aki:

a) legalább 24 hónapja regisztrált álláskereső; vagy
b) legalább 12 hónapja regisztrált álláskereső és
15 és 24 év közötti életkorú; vagy
alapfokú iskolai végzettségű; vagy

50 éven felüli személy; vagy
egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt.
A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésük ese-

tén hat hónapig járó bérkiegészítést kaphatnak. Ha foglalkoztatásra irá-
nyuló jogviszonyt létesítenek, a minimálbér 30 százalékával megegyező 
összeghez, jelenleg havi több mint 50 ezer forinthoz juthatnak. Mindezek 
mellett a munkaadó is támogatásban részesül, amennyiben súlyosan hát-
rányos helyzetű személyt alkalmaz, mivel a jogviszony első négy hónap-
jára a munkavállaló bérének felét megtéríti az állami foglalkoztatási szerv.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, tekintse át a támogatások igény-
bevételéhez készült hirdetményt, https://nfsz.munka.hu/cikk/1451 illetve for-
duljon a járási hivatal foglalkoztatási osztály munkatársaihoz!

HIRDETMÉNY
A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatás

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
Elérhetőségek:

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-270

E-mail cím: 
janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei  
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
E-mail cím: hatosagigyam.janos-
halma@bacs.gov.hu

Szociális ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-288,
             06-77/795-284,
             06/77-795-271
E-mail cím: hatosagigyam.janos-
halma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-276
06-77/795-081, 06-77/795-082, 
06-77/795-272
E-mail cím: hatosagigyam.janos-
halma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-015
E-mail cím: foglalkoztatas.janos-
halma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei  
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
Kormányablak Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

Telefon: 
06-77/795-217, 06-77/795-290, 
06-77/795-291, 06-77/ 795-294
E-mail cím: kormanyablak.janos-
halma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1600
csütörtök: 800-1800
péntek: 800-1200

NAV ügyfélfogadás a  
kormányablakban:

hétfő: 800-1200 és 1300-1530
csütörtök: 800-1200 és 1300-1700

A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal hivatalos internetes oldala 
a www.bkmkh.hu címen érhető el. 
A honlapon megtalálhatók a János-
halmi Járási Hivatal legfrissebb, 
információi, állásajánlatok, nyom-
tatványok, kérelmek és az intéz-
hető ügyekről szóló tájékoztatók is.

Tájékoztató
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal elérhetőségeiről és ügyfélfogadásáról

https://nfsz.munka.hu/cikk/1451
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Ingyenesen letölthető a védőoltást 
igazoló mobilalkalmazás

A lapunk szerkesztésének időpontjában még a teszt üzemmódban 
működő mobilalkalmazás igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védett-
ségi igazolvány kiváltásra.

A Google Play áruházban „EESZT alkalmazás” nevű, az App Sto-
re-ban pedig „EESZT Lakossagi” nevű applikáció nagyban megkönnyíti 
mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, szín-
házak, koncertek, fesztiválok, sport és egyéb rendezvények szervező-
inek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás 
védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató mostantól  - a védettségi 
igazolvány felmutatása helyett - akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizhe-
ti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás Androidos és iOS-
es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltot-
taknak is ingyenes.

Az alkalmaz használatának lépései:
1  Töltse le az EESZT mobilalkalmazást a telefonjára!
2  Regisztráljon a www.eeszt.gov.hu  honlapon! Ehhez elektronikus azo-

nosítás  szükséges (Ügyfélkapu, e-Személyi Igazolvány, telefonos 
azonosítás).

3  Regisztráció során meg kell adni egy 6 jegyű PIN kódot, a mobilesz-
közön az alkalmazás használatához is csak ezt a PIN kódot kell hasz-
nálni.

4  A regisztráció után az alkalmazás használatra kész.
5  Az alkalmazás használatához jelentkezzen be a regisztráció során 

megadott PIN-kóddal!
6  Válassza ki a  COVID-oltásigazolás menüpontot; amennyiben van 

megfelelő oltás, megjelennek annak információi. A felhasználó azo-
nosítását követően igazolja az oltott nevét, TAJ-számát, az oltás ide-
jét, vagy annak hiányát.

7  Ha Ön olyan helyre megy, ahol védettségi igazolvány szükséges, a 
szolgáltató  az EESZT Covid Control applikáció segítségével elle-
nőrizheti az Ön oltásának meglétét.

A szolgáltatók a vendégek/látogatók beléptetésekor tehát az EESZT 
Covid Control applikációval tudják ellenőrizni, hogy a vendég/látogató 
oltott-e vagy sem. Ehhez a  szolgáltatóknak ezt az EESZT Covid Control 
applikációt kell letölteniük.

Regisztráció védőoltásra: www.vakcinainfo.gov.hu
Regisztráltaknak online időpontfoglaló oltásra www.eeszt.gov.hu

(koronavirus.gov.hu)

Így ellenőrizheti, hogy 
rögzítve van-e az oltása

A beoltottak maguk is leellenőrizhetik, hogy rögzítésre került-e a 
védőoltás beadásának a ténye, ami azért fontos, mert a Védettségi iga-
zolvány gyártása csakis azon adatok alapján történhet, amiket az oltó-
ponton rögzítettek.

Az oltás rögzítésének lekérdezése az Elektronikus Egészségügyi Szol-
gáltatási Tér (EESZT) információs portálján keresztül lehetséges:

https://www.eeszt.gov.hu/
Az EESZT információs portálra történő belépés legegyszerűbb mód-

ja az Ügyfélkapus bejelentkezés, ezután az Ellátások fülre kattintva kivá-
lasztjuk az Eseménykatalógus menüpontot.

Az Eseménykatalógusban a kívánt időtartományt beállítva lekérdez-
hetjük az Ellátási események listáját. A lekérdezés után az Esemény típu-
sánál a Covid oltás kifejezést kell látnunk az oltás megfelelő rögzítése 
esetén. Amennyiben ezt a védőoltás beadása utáni napokban sem talál-
juk, akkor csúszás vagy hiba történt a rögzítésben, az adatok felvitelé-
ben. Ebben az esetben ezt jelezhetjük annak az oltópontnak, háziorvos-
nak ahol megkaptuk a védőoltást és kérhetjük, hogy rögzítsék a védőol-
tás beadásának a tényét.

Abban az esetben, ha a védőoltás rögzítésre került az EESZT-ben, és 
8 napon belül mégsem érkezett meg postai úton a Védettségi igazolvány, 
akkor az Ügyfélkapun, illetve a http://www.magyarorszag.hu weboldalon 
keresztül jelezhetjük ezt a problémát, a Koronavírus elleni védettségi iga-
zolvánnyal kapcsolatos ügybejelentő űrlap leadásával.

(koronavirus.gov.hu)

 

MOBIL 
KORMÁNYABLAK 
 

 a jánoshalmi járás településein 
Település Ügyfélfogadási idő Ügyfélfogadás helyszíne 

Kéleshalom 2021.06.14.  13.00 -15.00 Művelődési Ház előtti parkoló  
Borota 2021.06.15.  13.00 -15.00 Művelődési Ház előtti parkoló 
Rém  2021.06.16.    9.00 -13.00 Közösségi ház előtti parkoló 
Mélykút 2021.06.17.  10.00 -15.00 Művelődési Ház előtti parkoló 
A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek: 

 személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés 
 útlevél ügyintézés 
 diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció 
 parkolási igazolvány ügyintézés 
 vezetői engedély ügyintézés 
 szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási kérelmek 

 

Pünkösd óta nem szükséges 
időpontfoglalás

A kormányablakokban és okmányirodákban május 25-től újra fogadják az 
időpontfoglalással nem rendelkező ügyfeleket is.

A fokozatos újranyitásra irányuló kormányzati intézkedésekkel összhangban, 
a kormányablakokban és okmányirodákban újra lehetséges a sorszámhú-
zás az ügyfélszolgálatokon.

Az ügyfelek és az ügyintézők egészsége védelme érdekében természete-
sen továbbra is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése, a 
higiéniás szabályok, valamint a megfelelő védőtávolság betartása, erre tekin-
tettel – a helyi sajátosságoknak megfelelően - az ügyféltérben várakozók szá-
mának korlátozása is elrendelhető.

Kérjük, hogy az ügyintézésre érkező ügyfél mellett csak különösen indokolt 
esetben legyen kísérő személy, továbbá – ha az időjárás megengedi –  a zárt 
ügyféltér helyett, inkább a szabadban várakozzanak.

A sorban állás elkerülését segíti a Kormányablak nevű mobilalkalmazás, 
amely térképen jeleníti meg az ország valamennyi kormányablakát és tájékoz-
tatást ad arról, hogy a kiválasztott ügytípusban mennyi a várható várakozási idő 
a közelben lévő ügyfélszolgálatokon. Az applikácó hasznos új funkciója a sor-
szám szkennelés, ami lehetővé teszi, hogy a telefonunk kamerájával beolvas-
suk a kormányablakban kapott sorszámunkat és személyes értesítést kapjunk, 
mielőtt sorra kerülünk – így nem kell egyfolytában a sorszámkijelzőt figyelnünk, 
várakozhatunk az ügyféltéren kívül, vagy akár megihatunk egy kávét a közel-
ben. A kényelmes és rugalmas ügyintézést segítő alkalmazás ingyenesen letölt-
hető Google Play áruházból, valamint az App Store-ból.

A gördülékeny ügyintézés és a várakozási idő csökkentése érdekében cél-
szerű továbbra is időpontot foglalni – fontos változás, hogy az online idő-
pontfoglaló rendszer használatához ismét szükséges az Ügyfélkapus azonosí-
tás. Természetesen a 0-24/7 ingyenesen hívható 1818-as számon a telefonos 
időpontfoglaláshoz továbbra sem szükséges regisztráció.

A kormányablakkal, okmányirodával nem rendelkező településeken lakók 
ügyintézését segítik az újból munkába álló Mobilizált Kormányablak Ügyfélszol-
gálatok. Az egyre népszerűbb „kormányablakbuszokban” a – veszélyhelyzet 
ideje alatt – lejárt okmányok cseréje mellett számos ügytípusban van lehetőség 
az ügyintézésre, a különböző hatósági ügyek megindításra (kérelmek továbbí-
tás céljából történő benyújtására), valamint az ezekhez kapcsolódó általános 
tájékozódásra.

Mielőtt elindulnánk, érdemes ellátogatni a megújult magyarorszag.hu oldal-
ra, ahol a leggyakoribb ügytípusokhoz részletes tudnivalókat, illetve  – az ügy-
félszolgálatok személyes felkeresése helyett – már számos ügyben online ügy-
intézési lehetőséget is találhatunk, amelyekhez már az arcképes azonosítást is 
használhatjuk.                                                      (Miniszterelnökség)

http://www.vakcinainfo.gov.hu/
http://www.eeszt.gov.hu/
https://www.eeszt.gov.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablak-mobil-alkalmazas
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
https://1818.hu/idopontfoglalas-kormanyablakok-okmanyirodak
https://1818.hu/idopontfoglalas-kormanyablakok-okmanyirodak
https://kormanyablak.hu/hu/mobilizalt-ugyfelszolgalatok
https://kormanyablak.hu/hu/mobilizalt-ugyfelszolgalatok
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/az-online-ugyintezes-mar-arckepes-azonositassal-is-lehetseges
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Kovid árvák segítése

Az elmúlt egy év mindenki számára megterhelő és nehéz volt. A 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központja a járvány ideje alatt 
különösen átérezte a személyes és családi nehézségeket, a tragédiákat. 
Ebben a nehéz helyzetben főként azokat a kiskorú gyerekeket támogat-
ták, akik a járvány miatt elveszítették egyik, vagy akár mindkét szülőjü-
ket. A támogatás egyszeri, gyerekenként 100.000 Ft-os pénzbeni ado-
mány volt. A helyi csoportok kapták feladatul, hogy egyéni ajánlás útján 
igényeljék a környezetükben élő családoknak a támogatást.

Régiós évzáró közgyűlés
A MMSz Dél-Alföldi Régiója a csoportok éves közgyűlése után meg-

tartotta a régiós közgyűlését is. A közgyűlésen elhangzott beszámolóban 
elismeréssel szóltak az önkéntes csoport munkájáról, feladatvállalásáról 
és a Gondviselés Háza vezetőjének, Ádám Tamásnénak és az intézmény 
dolgozóinak a járvány ideje alatt végzett példamutató helytállásáról.  A 
közgyűlésen tisztújítás is volt, Kiss Györgynét megválasztották a régió 
alelnökének. Feladata a Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye terü-
letén működő önkéntes csoportok koordinálása, munkájuk segítése lesz. 

„Ego vobis Romae, propitius ero”
Rómában kegyes leszek hozzátok

A Jánoshalmi Máltai Csoport előadásra hívta az érdeklődőket május 
27-én a plébániai hittantermekbe. A csoportnak ez az első ismereteket és 
élményeket nyújtó rendezvénye, amellyel tevékenységét kívánja bővíte-
ni. Az motiválta őket erre a lépésre, hogy minél több emberhez eljuthas-
sanak. Szolgálatuk alaptevékenysége elsősorban az élelmiszerosztás, 
de úgy érzik, nemcsak kenyérrel él az ember.

Első alkalommal Tomaskovity Szabolcs diakónus atyát kérték fel vetí-
téssel egybekötött előadásra, aki három évet töltött Rómában a Pápai 
Német-Magyar Kollégiumban és teológiai tanulmányait a Pápai Gergely 
Egyetemen folytatta. Augusztus óta Jánoshalmán tölti gyakorlati évét, 
június 26-án szentelik pappá.

Előadásában mindenekelőtt bemutatta 500 éves római kollégiumának 
gazdag történelmét és jelenlegi lakóinak mindennapjait. Ezután olyan 
érdekes római helyekre, eseményekbe, szokásokba és érdekességekbe 
engedett betekintést, melyeket legtöbbször még az Örök Városba látoga-
tó turistáknak sincs lehetőségük megtapasztalni.

Köszönjük Szabolcs atyának, hogy elvállalta az előadást és olyan 
élményekben részesített bennünket, amelyek sokáig élnek emlékeze-
tünkben.

MMSZSZ JHCS

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
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MINISZTERI ELISMERÉS
Dr. Benkő Tibor Magyarország hon-

védelmi minisztere a Magyar Honvé-
delem Napja alkalmából a nyugállomá-
nyúak szervezetei, valamint a honvé-
delem ügye érdekében huzamos időn 
át végzett áldozatos munkája elisme-
réseként

Honvédelemért Kitüntető Cím I. 
fokozata kitüntetést adományozta 
Györgypál Csaba nyugállományú alez-
redesnek.

A kitüntető címet a Stefánia Palotá-
ban tartott ünnepi rendezvény kereté-
ben Szabó István honvédelmi államtit-
kár adta át.                              GYPCS 

Tisztelt Munkáltató!
A kormány újabb segítségként 2021. június 1. napjával módosítja a Vál-

lalkozások munkaerő támogatása című program támogatási feltételeit:
Ennek megfelelően a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként 

eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alap-
ján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha állami foglalkoztatá-
si szervnél regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott 
álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás folyó-
sítási időtartama fix 6 hónap lehet. A támogatás mértéke a foglalkozta-
tót terhelő bérköltség (bruttó bér és szociális hozzájárulási adó) 50%-a, 
de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer Ft havonta.

Támogatás további részleteit a https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallal-
kozasok_munkaero_tamogatasa linken olvashatja.

Amennyiben kérdése van, kérem, forduljon a foglalkoztatási osz-
tály munkatársaihoz.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kezdődik az egyéni 
gazdaságok összeírása

Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság részvételével kezdte 
meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az egyéni gazda-
ságok összeírását. A válaszadók május 25-ig online, azt követően pedig 
június 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresz-
tül válaszolhatnak a kérdésekre.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén május 15. és június 15. 
között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását. Az adatgyűjtés 
célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetkö-
zi döntéshozók, illetve a gazdálkodók számára, valamint a kapott adatok 
felhasználásával a KSH tesz eleget az Európai Unió iránti adatszolgálta-
tási kötelezettségének.

Az összeírás keretében - a 2020-as agrárcenzus folytatásaként - a 
gazdáknak a használatukban lévő földterületről, továbbá az állatállomány 
nagyságáról kell adatokat szolgáltatniuk. A kérdőív ugyanakkor jelen-
tősen lerövidült a korábbi években használtakhoz képest, köszönhető-
en annak, hogy a KSH ebben a felmérésben már felhasználja a Magyar 
Államkincstár egységes területalapú támogatási adatait, így a válasz-
adóknak azokat nem kell megadniuk.

Az összeírásban országszerte mintegy 21 ezer, matematikai-statisz-
tikai módszerrel kiválasztott egyéni gazdaság vesz részt. Számukra a 
válaszadást kormányrendelet írja elő, az adatokat a KSH statisztikai cél-
ra gyűjti, azokat kizárólag összesítve, név nélkül publikálja.

A kérdőívet két módon is kitölthetik az érintettek. Az összeírás május 
15-25. között online, a www.maja.ksh.hu oldalon keresztül zajlott. „A jár-
ványügyi helyzetre való tekintettel szeretnénk kérni válaszadóinkat, hogy 
lehetőség szerint minél többen vegyék igénybe az online kitöltési felü-
letet. A KSH valamennyi érintett részére május 14-ig elektronikus vagy 
postai levélben megküldte a belépéshez szükséges kódot’ - hívta fel a 
figyelmet Tóth Péter, a KSH statisztikai tanácsadója. Május 26. és júni-
us 15. között pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók kere-
sik fel mindazokat, akik nem kívántak élni az elektronikus önkitöltés lehe-
tőségével. „A járványhelyzetre való tekintettel idén ők az összeírókkal 
egyeztetve, telefonon keresztül is adatot szolgáltathatnak’ - tette hoz-
zá Tóth Péter.

Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb május 25. éjfélig online kitöltütt-
ék és véglegesítették, nyereményjátékban vehettek részt, aminek kere-
tében 100 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhettek.

Kiemelt egyéni gazdaságok felmérése. Az egyéni gazdaságok össze-
írásával egyidőben tartja a KSH több mint 4000 kiemelt egyéni gazda-
ság mezőgazdasági tevékenységének felmérését is. Ezeket a gazdasá-
gokat a részükre küldött felkérőlevelekben tájékoztatja a KSH az össze-
írásról, számukra május 15. és június 15. között kötelező az online adat-
szolgáltatás, az összeírók az e felvételben érintetteket nem keresik fel.

Az egyéni gazdaságok összeírásának részleteiről a www.ksh.hu oldal 
nyújt további tájékoztatást.Sajtóinformáció: kommunikacio@ksh.hu

A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, tudás-

bázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és 
elemzéseket ad a gazdaság és a társadalom minden szegmensét meg-
határozó kérdésekben. A hivatal önálló szakmai szervezet, európai szin-
ten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége 
a döntéshozók, a gazdasági szereplők, a kutatók és a társadalom min-
den tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. 
Olyan, alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függet-
lenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség 
iránti elkötelezettség.

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
http://www.maja.ksh.hu
http://www.ksh.hu
mailto:kommunikacio@ksh.hu
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Az oltásnak köszönhetően a járvány harmadik hulláma lecsengőben van. A 
járványügyi készültség azonban továbbra is indokolt, mert a vírus itt van, fer-
tőz és megbetegíti azokat, akik nincsenek beoltva. A magyar emberek több, 
mint 50%-a már védett, az átoltottság egész Európában nálunk a második 
legmagasabb. Az ötmillió beoltottnál a Magyar Kormány feloldotta a járvá-
nyügyi korlátozások nagy részét.

A fokozatosság továbbra is indokolt, ezért maradnak olyan korlátozások, 
ami alól csak a beoltottak, a védettek kapnak felmentést. Ötmillió beoltott 
után, az Operatív Törzs jóváhagyásával új szabályok léptek életbe:

Vége a kijárási tilalomnak, a közterületi maszkviselésnek és a távolságtartás-
nak, de vannak kivételek.

A jelenlegi szabályok szerint éjfél és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom 
megszűnik. Ezzel párhuzamosan megszűnik az este 11 órás zárási kötele-
zettség az üzletek, a vendéglátó üzletek és a szabadidős létesítmények ese-
tében.

A települések belterületén nem lesz kötelező a maszkviselés, s a polgár-
mesterek a 10 ezer fő feletti településeken sem szabályozhatják külön a köz-
területi maszkhasználatot. A közterületen megszűnik a másfél méteres távol-
ságtartási szabály is, valamint az egyéni-, és csapatsportolásra vonatkozó 
valamennyi korlátozás.

A bevásárlóközpontokban egyelőre fennmarad a másfél méteres távolság-
tartás és a kötelező maszkviselés. A 16-18 éves korosztály felügyelet nélkül 
is járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védet-
tek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során 
és az üzletekben történő vásárláskor kötelező a maszk használata.

Családi és magánrendezvények
Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi esemény vagy 

magánrendezvény esetén pedig 50 fős létszámkorlát érvényes. A lakodalom-
ban, családi esemény vagy magánrendezvény zenés, táncos rendezvény is 
lehet.

Ha vendéglátó üzletben szerveződik a rendezvény, akkor a vendéglátó 
üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Amennyiben a 
rendezvény céljára az egész vendéglátó üzletet kibérelik, vagy ott biztosít-
ható a résztvevők elkülönítése a többi vendégtől, akkor a koronavírus ellen 
nem védett személy is részt vehet rajta, és az elkülönített részen nem köte-
lező a maszkviselés sem.

A vendéglátó üzletekre érvényes szabályozás a szállodai rendezvényeknél 
is érvényes. Különbség, hogy a védettségi igazolás nélküli személyek a szál-
láshelyet az esemény végén kötelesek elhagyni, kivéve, ha egyébként jog-
szerűen tartózkodnak a szálláshelyen.

A védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánren-
dezvény szervezője, helyszínének üzemeltetője, vagy a helyszínnel rendel-
kezni jogosult köteles gondoskodni. A szállodában vagy étteremben tartott 
magán- és családi rendezvény esetén is az üzemeltető köteles gondoskodni 
a magánrendezvényen résztvevők elkülönítéséről.

A házasságkötés szertartása – mindegy, hogy egyházi, vagy polgári - , illet-
ve a temetés, nem minősül rendezvénynek, így a lakodalom kivételével nem 
esik korlátozás alá. Ha a polgári házasságkötésre „külsős” helyen, azaz nem 
házasságkötő teremben, a polgármesteri hivatalban, vagy vallási tevékeny-
ség céljára használt helyiségben kerül sor, akkor a lakodalomra vonatkozó 
rendelkezéseket kell figyelembe venni.

Az egyházi házasságkötés és a temetés, mint a vallási közösség szertartá-
sa esetén a védelmi intézkedéseket az egyházak határozhatják meg.

A nagyobb rendezvények előírásai
A kulturális eseményeket – a zenés táncos, rendezvény kivételével -, a 

sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve 
a szabadban tartott nagyobb (500 főt meghaladó résztvevő által látogatott) 
rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kis-
korúak látogathatják.

A szabadban tartott kisebb (500 résztvevőnél kevesebb fő) rendezvény 
bárki által látogatható.

Mindezek alól kivételt képeznek a zenés, táncos rendezvények, amelyek 
életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek 
által látogathatóak.

A zenés, táncos rendezvény helyszínén – a videoklip forgatáson, vagy más 
felvételen statisztaként történő közreműködés kivételével – beoltatlan sze-
mély is foglalkoztatható, de a fellépők kivételével a zenés, táncos rendezvé-
nyen végig köteles maszkot viselni. Nem minősül zenés-táncos eseménynek 
az a kulturális esemény, amely az előadó-művészet valamennyi ágának fel-
lépése céljából megtartottként az adott művészet céljára rendelt helyszínen 
zajlik előre megváltott ülőhelyekkel, és a néző az előadás alatt a székében 
köteles tartózkodni.

Ha az 500 főnél több résztvevős szabadtéri rendezvény sportfesztivál, ott 
versenyzőként a koronavírus ellen nem védett, de a sportról szóló törvény 
szerinti versenyszerűen sportoló is szerepelhet. (Sportrendezvény az olyan 
verseny, vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló 
törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt, sportfesztivál az olyan 
sportesemény, amelyen a szabadidős sportoló is részt vehet.)

Az egyéb rendezvények kategóriája
A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek, 

magánrendezvénynek, sportfesztiválnak, zenés, táncos rendezvénynek nem 
minősülő úgynevezett egyéb rendezvényekre, beleértve a gyűléseket is, érvé-
nyesek az alábbiak az előírások:

- ha szabadtéren tartják, az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél keveseb-
ben vannak jelen, akkor ott a koronavírus ellen nem védett személy is részt 
vehet. Amennyiben ennél több személy van jelen, – a sportfesztivál kivételé-
vel – akkor kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügye-
lete alatt lévő 18 évnél fiatalabb személy vehet részt.

- ha zárt térben tartják, – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koro-
navírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy vehet részt rajta.

Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára – kivéve a fellé-
pőket – a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője vagy a ren-
dezvény helyszínének vezetője határozza meg. Ha a rendezvényen foglal-
koztatott személy – ide szintén nem értve a fellépőket –, a koronavírus elle-
ni védettséget a rendezvény szervezője felé nem igazolja, köteles a rendez-
vény befejezéséig maszkot viselni.

Ha a gyűlésen 500 főnél kevesebben vannak jelen, a koronavírus ellen 
nem védett személy is részt vehet rajta. Ennél több résztvevőnél kizárólag 
a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizeny-
nyolcadik életévét be nem töltött személy lehet a helyszínen. A spontán gyű-
lés tilos.

Forrás: Magyar Közlöny

Új járványügyi szabályok 5 millió beoltott után

A körzeti háziorvosok nyilvántartása alapján
Az alábbi tájékoztató anyag Czeller Zoltán pol-

gármester kérésére került összeállításra. Célja a 
lakosság hiteles tájékoztatása. A háziorvosi körze-
tekből beérkezett információk alapján készült a Pol-
gármesteri Hivatal Humán Osztályán, készítette 
Juhász Anikó osztályvezető, Bányainé Kempf Eli-
za titkárnő. 

Dr. Mikó Attila praxisában 1600 fő körül van a 
beoltottak száma, ami közel 60%-os átoltottságot 
jelez. A létszám cca. fele-fele a kórházban, illet-
ve nála oltottak aránya, mivel sokáig az oltópontra 
is ők szervezték be az oltandókat. Megközelítőleg 
1000 fő már a második oltásán is túl van. Mintegy 

280 regisztrált betegük van „várólistán”. 
Dr Kishonti Attila praxisában eddig 680 fő kapott 
védőoltást. Háziorvosi rendelőjében első oltást 166 
fő, második oltást 227 fő kapott. Így összesen 393 
fő Oltópontokon ebből a körzetből 287 fő oltakozott. 
Dr Csoboth Johanna körzetében összesen 506-
an kaptak oltást. Ebből 411-en a rendelőben, 95-en 
oltóponton részesültek oltásban.
Dr. Podobni Ágnes körzetében összesen 459-en 
kaptak oltást: az orvosi rendelőben 348, oltóponton 
111 fő kapott vakcinát.
Jánoshalmán a május 25-i állapot szerint mintegy 
3245 fő rendelkezik oltással.

pmh

Lakossági tájékoztató a COVID védőoltásokról
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Megtartottuk az elmaradt szalagavató ünnepséget a Jánoshalmai Mező-
gazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős diákjainknak. 
Az érettségizők a magyar írásbeli érettségi vizsgát követően május 3-án, a 
szakképző évfolyamosok pedig a szakmai írásbeli után május 10-én vehet-
tek részt a - megszokottól eltérően szűkkörű – szalagtűzésen. A szalagava-

A járványügyi előírások betartásával, rendben elindult a jelenléti okta-
tás a szakképző intézményekben 2021. május 10-én. A Déli ASzC János-
halmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium is 50 
érettségiző részvételével zajlanak a középszintű érettségi vizsgák. Ezzel 
párhuzamosan 107 végzős technikus és szakképző évfolyamon tanulónk 
kezdte meg a szakmai vizsgát. A szakképző intézmények maguk dönt-
hettek a szakmai vizsgák gyakorlati részének és projektfeladatainak idő-
pontjáról. Az írásbeliket egységesen, a központilag előírt vizsganapon 

május 10-én szerveztük meg, a gyakorlati vizsgarészek pedig osztályon-
ként eltérő időpontban zajlanak majd az előírások szigorú betartásával.

Előkészítés alatt vannak a szakképző iskola 9. osztályainak ágazati 
alapvizsgái is, amelyek sikeres teljesítését követően lesz lehetőségük a 
diákoknak arra, hogy a tanulószerződés helyébe lépő munkaszerződést 
kössenek egy vállalkozással. Ebben az esetben akár a teljes gyakorla-
ti képzésük az adott vállalkozásnál történhet és a szakmai vizsgára is ott 
készülhetnek fel.

Újraindult az élet a szakképzésben is

Szalagavató 2021

tó ünnepélyesség nem a megszokott módon zajlott, nem vehettek részt 
rajta a szülők, elmaradtak az osztálytáncok, az osztályok emlékfilmje-
it sem vetítettük le, de az iskola közösségéhez való tartozást jelképező 
szalag minden végzős diákunk mellére került. Az országos tanulmányi 
versenyek döntőibe jutott,  vagy az iskolában töltött évek során kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó tanulókat az igazgató, a többieknek az osz-
tályfőnökük avatta jelképesen felnőtté.

T. P.
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Május hónapban a már megszokott napi tevékenységi formák mellett, szá-
mos programmal vártuk az anyukákat és gyermekeiket. A madarak és fák nap-
ja alkalmából, május 11-én, az erdei óvodásokkal Kéleshalomra látogattunk. Egy 
madarász segítségével megtapasztalhattuk, hogy hogyan gyűrűznek madarat, 
valamint egészen közelről szemlélhettünk széncinegét és barátposzátát is. Sétál-
tunk az erdőben, végül ebédre, frissen sült kenyérlángost ehettünk. Nagyon jó 
volt újra együtt lenni. Hihetetlen öröm volt számunkra, hogy ilyen nagy létszám-
mal képviselhettük Gyerekházunkat. A hónap közepén, a jánoshalmi Skanzen-
ba is ellátogattunk, ahol egy szép délelőttöt töltöttünk el. Május végén, két napot 
jelöltünk meg arra, hogy, meghitt-, és gyönyörű körülmény között ünnepeljük az 

édesanyákat. Szem nem maradt szárazon, amikor a halk zene megszólalt, és 
a kicsi gyerekek átadták az általuk készített ajándékot anyukájuknak. Megha-
tó és nagyon szép napok voltak mindannyiunk számára. Dr. Kinigopulos Már-
ta pszichológus ebben hónapban is várta a szülők gyermekneveléssel kapcso-
latos kérdéseit. 

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

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

Lippai-Ádám Nikolett

Május a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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Óvodánk egyik nagyon szép hagyománya az erdei óvoda, amelyen az 
iskolába készülő nagycsoportos gyerekek vesznek részt.

Ennek az egész éven át tartó, élményekkel teli programsorozatnak 
érkeztünk a végére, és zárunk le május 11-én a Madarak és Fák Nap-
ja alkalmából.

Az erdei óvoda színhelye Kéleshalom, ahol a természeti környezet a 
falu szerves része. Kolléganőnk Molnárné Túri Mária jóvoltából állomás-
helyek vártak bennünket, ahol a természetvédelemmel kapcsolatos fel-
adatokat oldottak meg a gyerekek.

A nap kiemelkedő élménye Kovács Sándor madarász bemutatója volt.
Sanyi bácsi Kristán János segítségével már kora hajnalban madárhá-

lót feszített ki az erdőben, az ott befogott madarakat a gyerekekkel közö-
sen gyűrűzte meg. Mesélt munkájáról, élményeiről, a madárvédelemről. 
Nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk e jeles nap alkalmából és meg-
osztotta a gyermekeinknek elhivatottságát, azt, ahogyan ő a természetet 
látja, szereti és tiszteli.

Mialatt mi túráztunk, feladatokat oldottunk meg, madarat gyűrűztünk, 
Molnár Erzsike volt kolléganőnk és segítségei befűtötték a falu kemen-
céjét és készült a kenyérlángos a gyerekeknek, akik megfáradtan a sok 
élménytől, jóízűen ebédeltek. Köszönjük Erzsikének és a Royal Sütőipa-
ri Zrt-nek az ebédünket.

Köszönjük még ezt a szép napot a helyieknek és dr. Renner Tamás-
nak, aki a szállításunkról gondoskodott.

Ballai Tünde
óvodapedagógus

Erdei Óvoda zárónap a Gyermeklánc Óvodában
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Az alsó tagozatos osztályok közös munkája

A felső tagozat napról napra bővülő kiállításán színesebb-
nél-színesebb ötletek valósultak meg. Nagyon sok olyan alkotás 
érkezett, amely kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre, 
a természet szeretetének megalapozására.

A felső tagozatosok kiállítása

Madarak és Fák Napja
Május 10.

“A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szív-
vel járj!”

Iskolánk tanulói minden évben nagy izgalommal készülnek a 
madarak és fák napjára. A pedagógusok felhívják a gyerekek figyel-
mét a fák és a madarak hasznosságára, a természetvédelemre. Ezen a 
napon kiemelten foglalkoznak ezekkel a témákkal.

Az alsó tagozat közös alkotást készített a madarak és fák napján. 
Évfolyamonként mindenki kivette részét a munkából: az elsős évfolyam 
a fákat készítette el, a másodikosok a virágokat, a harmadikosok a kis 
madarakat, a negyedikesek pedig a napocska és a háttér elkészítésé-
ben segédkezett.

Az osztályok is beszélgettek arról, hogy miért fontos a természet 
védelme, a felnőttek és a gyerekek egyénileg mit tehetnek a természet 
érdekében.

A folyosón elhelyezett paravánon mindenki felfedezhette saját kis 
munkáját, és együtt örülhettünk az elkészült tavaszi képnek.

Kármán László kollégánk 29 éven át volt gondnoka, udva-
rosa, fűtője, valódi gazdája iskolánknak. A szó szoros értel-
mében volt ő gondnok. Mert a gondnok az, aki magára vállal-
ja mások gondjait, ez által gondoskodik másokról. Befűti az 
iskolát, hogy ne fázzunk, tisztán tartja az udvart, megjavítja az 
elromlott dolgokat, és elhárít minden akadályt, hogy zavar-
talanul folyhasson a munka. Ugye az, hogy valami működik, 
mennyire természetes? Bele sem gondolunk, hogy mindezt 
valakinek biztosítania kell a számunkra. Laci pedig mindig ott 
volt a háttérben. Bárki, pedagógus vagy diák bármikor fordult 
hozzá, Laci bácsi ment és segített. 

Úgy ment el, hogy rengeteg dolga lett volna még, de megy-
győződésem, hogy a számára kiszabott rövid időt a lehető leg-
jobban használta fel. Birtokában volt Laci ugyanis valaminek, 
ami nagyon keveseknek adatik meg: Ismerte a titkot, hogy 
hogyan kell élnünk az életet, hogy annak minden pillanatá-
val, minden cselekedetével, minden egyes kimondott szavá-
val el tudjunk számolni. Úgy hiszem, ezért volt ő végtelenül jó 
ember, ezért szerettük őt mindannyian, és azért fáj annyira, 
hogy itt hagyott bennünket. 

Búcsúzunk…
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Külön köszönet illeti Melit és Janit, hogy a pandémiát „kicselezve” 
meg tudták valósítani, hogy az online alkalmak is felhőtlen együttlét-

ben személyiséget, közösséget építőek, vidámak, játékosak legyenek. 
Minden kollégámnak ajánlom, hogy vegye fel osztályprogramként a 

KÁVA Kulturális Műhely színházi előadásait, foglalkozásait az értékes 
időtöltések listájára! https://kavaszinhaz.hu/

Garami Mária Renáta

„ az iskola nem csak a tudásátadás terepe,
 de a közösséggé nevelésé, a kreativitásé, a játéké is”   
Három éve csak egy volt a tucatnyi kék-fehér pályázatos tábla közül 

az alábbi:     
Az Önök iskolája együttműködő partnerünk a
 „NOÉ BÁRKÁI”
- komplex drámapedagógiai, művészetpedagógiai program a gyerekek 

és fiatalok integrációjáért, a leszakadás és a korai iskola elhagyás meg-
akadályozása érdekében

(Rövid projektnév: NOÉ)”, EFOP-3.3.2-16-os kódszámú 3 tanévre szó-
ló pályázatban.

Mára kiváltságos az az osztály, akiket meglátogatnak a budapesti 
KÁVA Kulturális Műhely színész- drámatanárai, s velük tölthetnek egy-
egy vidám délelőttöt. 

A KÁVA a résztvevő színháza, az életre készíti fel „nézőit” vallva: 
„Azért vagyunk, hogy részt vegyünk a saját életünkben. Ne csak legyünk, 
hanem éljünk. Gondolkodva, cselekedve, közösségben.”

Azok a gyerekek, akik iskolánkban az elmúlt 3 tanévben 3-3 alkalom-
mal résztvevői lehettek Milák Melinda és Kardos János színész-dráma-
tanár által vezetett foglalkozásoknak, színházi előadásoknak, gazdagod-
tak: mert megkapták, amit a KÁVA ígér:

KÁVA a résztvevő színháza

https://kavaszinhaz.hu/
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Első szentgyónás

Május 15-én szombaton délután húsz gyermek, akik felké-
szültek az első szentgyónásra, a Szent Anna Katolikus Iskolából 
és a Hunyadi János Általános Iskolából, bűnbánati liturgia kere-
tében részesültek a bűnbocsánat szentségében. A gyermeke-
ket keresztszüleik ill. szüleik kísérték el a Szent Anna katolikus 
templomba, ahol izgalommal és várakozással készültek az első 
szentgyónásukra. A gyónás után fehér ruhát öltöttek, amely a lel-
ki megtisztulásukat jelképezte. 

Szép imával és énekekkel zárult a bűnbánati liturgia. 
Bobár András

„Üdvözölt légy kedves ünnep, 
Tiszta szívek ünnepe” 

Ahogyan Sík Sándor: Fehér nap című versében, május 16-án 
gyermekeink első szentáldozását ünnepeltük Jánoshalmán. Har-
minc negyedikes kisdiák találkozhatott először az Oltáriszentség-
ben jelenlévő Jézussal. A gyerekek nagy várakozással készültek 
erre a napra. Megtisztították szívüket a szentgyónásban, majd 
hófehér ruhában érkeztek a templomba, hogy első alkalommal 
magukhoz vehessék a Szentostyát.

A szentmise kezdetén a szülők áldást kértek gyermekeikre, az 
elsőáldozók pedig köszönetet mondtak szüleiknek, nagyszüleik-
nek. A gyerekek énekkel, verssel is ünnepélyesebbé tették a szent-
misét. A lelki gazdagodás után szeretetlakoma volt a plébánián.

Mindannyiunk nevében köszönjük a felkészítést Menyhárt Sán-
dor plébános atyának.

„Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!” Reméljük, 
hogy személyes példánkkal ehhez mi is hozzájárulhatunk.

Csofcsics Erika

Matematika sikerek
2021. február 22-én rendezték a Megyei Matematikaverseny 

döntőjét, melyet a vírushelyzet miatt mindenki a saját iskolájá-
ban írt meg a megadott időpontban. Nagyon szép eredmények 
születtek: a hetedikesek között Lengyel György 10. helyezést ért 
el, melyet a szervezők jutalommal díjaztak, Faddi Ede 12., Gulyás 
András 18. és Lengyel József 21. lett. A 
hatodikos korosztályban Doszpod Zsófia 
33., az ötödikesek között Gyetvai Doroty-
tya a 32., és a harmadikosok közül Kol-
lár Viktória a 46. és Dobai Viktória az 50. 
helyezést érték el. Gratulálunk!

A katolikus iskolák országos Dugonics 
András Matematika Versenyén a máso-
dik fordulóba jutott diákjaink közül Len-
gyel József érte el a legjobb helyezést. 
A többi versenyzőnek is köszönjük a 
kiemelkedő eredményt.

név helyezés indulók száma
Varga Árpád 4.o 143 237
Lajdi Horka Bendegúz 4.o 165 237
Pusenszki Patrik 5.b 271 277
Doszpod Zsófia 6.o 167 343
Rapcsák Boglárka 6.o 338 343
Kovács Levente 6.o 339 343
Lengyel József 7.a 63 133
Lengyel György 7.a 90 133
Faddi Ede 7.b 91 133
Kishonti Toni 7.b 95 133
Binszki Mihály 7.a 115 133
Blahó Zénó 7.a 130 133

Enesei Péter

„Keresd a 
zöldet!”- rajzpályázat
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Torma Ádám Máté, iskolánk negyedikes tanulója a „Keresd a zöldet!” 

elnevezésű országos rajzpályázaton a 3. helyezést érte el. A pályázat 
témája az év kétéltűje, a zöld varangy volt. Szívből gratulálunk Ádámnak!

Szabó-Mikor Kitti

Egyházmegyei énekverseny

A II. János Pál Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda Tázlári Tagintézménye rendha-
gyó, online énekversenyt hirdetett a Kalo-
csa – Kecskeméti Főegyházmegye katoli-
kus általános iskolái számára. A versenyen 
való részvétel feltétele volt egy kötelező és 
egy értéket közvetítő, szabadon választott 
dal videófelvételének elküldése. Intézmé-
nyünket négy kis tehetség képviseli ezen 
a szép megmérettetésen: Szabó Jázmin 
Amira 1. osztályos és Gyetvai Dorottya, 
Kishonti Lina, Komáromi Kinga 5. osztályos 

tanulók. Felkészítő pedagógusok: Friebertné Radvánszki Rita és 
Buzder Mónika. Izgatottan várjuk a verseny eredményhirdetését.

Buzder Mónika

Kunfehértói búcsú

A Hetvenszer Hétszer Együttes (a Szent Anna iskola zenekara) 
szolgált a kunfehértói Szent József búcsún május 1-én. Köszönjük, 
hogy részt vehettünk ezen a szép ünnepen!

Mészáros Gábor

Anyák napja a Szent Anna 
Katolikus Óvodában

Az idei tanévben rendhagyó anyák napi köszöntésekkel készül-
tünk a járványügyi intézkedéseket betartva. Anyák napi ünnepség 
helyett mindkét tagóvodánkban egy kis meghitt anya-gyermek 
kuckót alakítottunk ki, hogy tiszteletüket és szeretetüket fejezzék 
ki gyermekeink mindazért a pótolhatatlan szeretetért és áldoza-
tért, amelyre csak egy édesanya képes. 

Óvodás gyermekeink egyesével, kézen fogva vezették be 
édesanyjukat a kuckóba, ahol anyukájuk ölében, egymás sze-
mébe nézve, ölelkezve mondhatták el verseiket, énekeiket, meg-

köszönve a tenger-
nyi jóságot, szeretet, 
féltő gondoskodást, 
amit édesanyjuktól 
kapnak. 

„Istenhez száll éne-
kem, imám, áldjad 
meg az anyukám!” 
Katolikus ovisaink 
gyertyát meggyújtva 
Szűz Máriára, Jézus 
édesanyjára, a mi égi 
Édesanyánkra is gon-
doltak, majd közösen 
fújták el a gyertyát.

Megható pillanato-
kat éltek át együtt, 
édesanyák szemében örömkönnyek csillogtak, óvodásaink szemé-
ből pedig a szeretet és a hála tükröződött. 

Isten éltesse az édesanyákat!
Szabóné Tettinger Adrienn

Mentünk, mendegéltünk, 
kincsekre leltünk…

Iskolánk tanulói és dolgozói május hónapban két alkalom-
mal is részt vehettek a szombati napokon megszervezésre kerü-

lő kirándulásokon. Az első alkalommal, május 8-án, gyalogtúrán 
vettünk részt 21 fő részvételével. A kirándulás egyik célja a nyári 
erdei vándortáborra való bemelegítés volt. Csofcsics Csaba erdész 
úrnak köszönhetően álomszép erdei utakon jutottunk el a hajósi 
pincefaluba. A napsütéses, jó hangulatú 21 km-es túratáv teljesí-
tésében tanulóink remekül megállták a helyüket.

A második alkalommal, május 22-én, a hajósi búcsújáró-hely-
re, a 16. századi Mária-szobrot őrző kegytemplomba zarándo-
koltunk el. Erre az eseményre, melynek főszervezője Bese Ger-
gő atya volt, 38-an indultunk el gyalogosan, illetve 23-an kerék-
párral, többségében „szentannás” diákok, szülők és pedagógu-
sok. Az induláskor minden résztvevő kapott egy követ, amire ráír-
ta, hogy milyen szándékra ajánlja a zarándoklat megpróbáltatása-
it. Ezeket a köveket a célba érkezéskor a kegytemplomban helyez-
tük el. Nagy öröm volt számunkra, hogy a gyalogosokon és kerék-
párosokon kívül autókkal még mintegy ötvenen, köztük városunk 
polgármestere, továbbá iskolánk alapító igazgatónője is eljöttek 
Hajósra az esemény megkoronázására. Az eseményt különleges-
nek nevezhetjük, hiszen a legtöbb résztvevőnek ez volt élete első 
zarándoklata. A visszajelzések arra utalnak, hogy mind a gyerekek, 
mind a felnőttek egy örömteli, tartalmas nappal lettek gazdagab-
bak, amelynek remélhetőleg lesz majd folytatása. 

Mészáros Gábor
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Gyerekesély Pályázat 
Nyári napközi 2021.

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatásával 2021. évben is 
lesz nyári napközi a Jánoshalma járás településein az EFOP 1.4.2-

16.2016.00020 azonosítószámú „Együtt könnyebb” prevenciós és tár-
sadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen elnevezé-
sű projekt keretein belül.
A 2020/2021 tanév nyári szünidő időszakában a jánoshalmi járás min-
den általános iskolájának biztosítjuk a nyári napközi programelemet, 4 
héten keresztül az iskolák által megjelölt időpontokban, turnusonként 
20-20 tanuló részvételével. A tevékenység célja, hogy a gyerekek a nyá-
ri időszakot is hasznosan töltsék el az általuk ismert pedagógusok mel-
lett, akik játékos feladatokkal, kézműves foglalkozásokkal, sport tevé-
kenységekkel készülnek a szünidei programra. A Nyári napközi prog-
ramjait térítésmentesen tudják igénybe venni a gyermekek, valamint a 
színes programok mellett a résztvevőknek napi 3x étkezést is biztosí-
tunk. 
Nyári napközi helyszínek és időpontok: 
Jánoshalma 
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola:
2021. június 28-tól július 9-ig és augusztus 16-tól augusztus 27-ig
Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 2021. 
június 28-tól július 23-ig
Mélykút - Szent Tamás Katolikus Általános Iskola: 2021. június 21-től 
július 16-ig
Rém - Rémi Általános Iskola: 2021. július 5-től július 30-ig
Borota - Rémi Általános Iskola Borotai Tagintézménye: 2021. július 5-től 
július 30-ig
Kéleshalom - Arany János Általános Iskola Kéleshalom: 2021. június 
28-tól július 23-ig
A programon való részvétel feltétele, a megadott iskolák osztályfőnö-
keinél található „Jelentkezési lap” kitöltése 
és leadása.
A program az EFOP-1.4.2-16-
2016-00020 azonosítószá-
mú „Együtt Könnyebb” 
komplex prevenci-
ós és társadalmi fel-
zárkóztató program 
a gyermekszegény-
ség ellen projekt 
keretein belül való-
sul meg.

Legkorábban termést adó gyümölcs a mér-
sékelt égövben az illatos varázslatos földieper, 
amit a szakirodalom inkább szamócának nevez. 
A köznyelv szamóca alatt ugyan az erdők közelé-

ben termő apró gyümölcsöt adó növénykét ismeri, de a kertészeti köny-
vek így határozzák meg minálunk ezt a földi csodát.

A szamóca (eper, földieper) nem tartozik a régi kultúrnövényeink közé. 
Eredetileg Ázsiából származó gyümölcs, innen terjedt el mindenfelé a 
világon. A görög kultúra időszakából már találunk leírásokat a szamócá-
ról. Európában eleinte díszítő növényként használták a francia kastély-
kertekben. 

A szamócát joggal nevezik a „gyümölcsök királynőjének”. Finom, illa-
tos, lédús gyümölcsünk, amit szinte mindenki szeret. Kora tavasszal már 
érik, amikor a szervezetünk vitamintartalékai lassan kimerülnek a hosszú 
téli időszak után. A szamóca amellett, hogy C-vitamin tartalma igen nagy, 
gyógyhatásokkal is rendelkezik.   

   A közkedvelt gyümölcs nemcsak finom, de több, mint háromszáz bio-
lógiailag értékes anyagot is tartalmaz. 

A szamóca antioxidáns és gyulladáscsökkentő tápanyagok egyedi 

kombinációját tartalmazza, amely a szervezet több területén is kifejti jóté-
kony hatását. Kedvezően hat a szív- és érrendszeri betegségek megelő-
zésére, a vércukorszint szabályozására, illetve egyes ráktípusok kialaku-
lásának a kockázatát is csökkenti.

Mint minden gyümölcsünk, a szamóca is sokféle vitamint tartalmaz. 
Napi 15 dkg eper elfogyasztása fedezi egy felnőtt napi C-vitamin-szük-
ségletét. Cukortartalma révén fáradtságűző hatású. 10 dkg eper mind-
össze 32 kalória, szénhidráttartalma 8 gramm. Ez utóbbi gyümölcscu-
kor-tartalmából fakadó, gyorsan felszívódó szénhidrát, ha cukorbeteg-
séggel vagy inzulinrezisztenciával élünk, akkor kísérjük magas rost tar-
talmú élelmiszerrel, például korpás keksszel, uzsonnára natúr joghurttal 
kikeverve. Kiváló vértisztító, étvágyjavító, idegerősítő.

A szamócát elsősorban nyersen fogyasztjuk, de gyümölcstorták, fán-
kok, gyümölcshabok, krémek, kocsonyák, fagylaltok kedvelt alapanya-
ga. Tejjel vagy joghurttal turmix is készíthető belőle. Friss fogyasztáson 
kívül kiválóan mély fagyasztható. Felhasználhatjuk befőttként, szörpként, 
dzsemként, lekvárként elkészítve.

 Faragóné Hován Éva Dietetikus

Eper vagy szamócaA dietetikus tanácsai
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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!

Hornyák Csaba élt:  52 évet
Dobos Istvánné 
sz: Kuknyó Borbála élt: 88 évet

Herczeg Flóriánné  
sz: Agócs Julianna élt: 88 évet
Kármán László élt: 53 évet
Dugolity László  élt: 68 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Stílus Üzlet

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

JÚNIUSI AKCIÓJA
Mikroszálas törölköző (70*140 cm):  1250.-
Persil mosógél (1 liter):  950.-
Textil bevásárló táska (30*40 cm):  250.-
4 oldalú fém reszelő:  299.-

További ajánlatunk az üzletünkben!

Zámbó Balázs közterület-felügyelő 
Panaszaikat és észrevételeiket  

az alábbi elérhetőségeken várja:
zambobalazs@janoshalma.hu

+36-30/565-3758

Termékei  
teljes 

választékban 
Helybeni vásárlás akciós áron 

minden termékre 
Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 

, pénteken 07:00- 12:00
Jánoshalma, Borpince u. 2.

mailto:zambobalazs@janoshalma.hu
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Május 2.
GYŐZELEM 

 JÓ JÁTÉKKAL
Megyei I. o. bajnoki mérkőzés

Jánoshalmi FC - Szabadszállás  
5:2 ( 1:1)

Gólszerzőink: Harnos Zoltán Dáni-
el,Maravic Zdravko,Babic Srdan, 
Stojanovic Milos 2
Florin Nenad vezetőedző:-  Szo-
ros volt az első félidő, mert kihasz-
nálatlanok maradtak a helyzeteink. 
A második játékrész egészen más 
volt Gratulálok csapatomnak.

U-19 -es mérkőzés
Jánoshalmi FC-Érsekcsanád 

2:2 (1:2)
Gólszerzőink: Kállai Szabolcs, 
Mike Márk
Fenyvesi Ferenc edző:- Győzni 
kellett volna , de nem volt bennünk 
ma elég határozottság.

Május 9.
FONTOS GYŐZELEM!

Lajosmizse- Jánoshalmi FC 
0:1 (0:1)

Gólszerző: Stojanovic Milos
Florin Nenad vezetőedző:- Erre 
a győzelemre most szükség volt 
a végelszámolás szempontjából.

 
U-19-es mérkőzés

Mélykút -Jánoshalmi FC 
1:3 (0:1 )

Gólszerző: Tusori Lajos Gergő 3
Fenyvesi Ferenc edző: - Csapa-
tom  jó teljesítményt nyújtott a mai 
napon. Gratulálok a fiúknak!

Május 12
Elmaradt mérkőzés
NEHÉZ,DE 

MEGÉRDEMELT 
GYŐZELEM

Harta-Jánoshalmi FC 2:3.( 1:1)
Gólszerzőink: Stojanovic Milos, 
Harnos Zoltán Dániel, Alekszandr 
Jesic
Florin Nenad Vezetőedző:- Magas 
színvonalú , küzdelmes mérkőzé-
sen győztük le a kitűnő hazaiakat

Május16.
MAGABIZTOS 

JÁTÉKKAL  EGY 
LÉPÉSSEL KÖZELEBB 
A BAJNOKI CÍMHEZ

Jánoshalmi FC-Kiskőrös 1:0 (0:0)
Megyei I o. bajnoki mérkőzés
Gólszerző: Harnos Zoltán Dániel
Küzdelme, rangadóhoz illő első 
játékrészt követően csapatunk 
erőnlétben és játékban is ellenfe-
le fölé nőtt.
Florin Nenad vezetőedző:- Tudtuk, 
ha el akarjuk érni kitűzött célun-
kat, akkor  ezt a rangadót meg kell 
nyernünk
Gratulálok a fiúknak!

U-19-es bajnoki mérkőzés 
Sükösd-Jánoshalmi FC 0:12 ( 0:5)
Gólszerzőink:Tusori Lajos Ger-
gő 9, Kovács Kristóf, Mike Márk, 
Hegyi Bertold József
Fenyvesi Ferenc edző:- Nem volt 
egy súlycsoportban a két csapat. 
Ma végre berúgtuk helyzeteinket.

Május 23.
BAJNOK A 

JÁNOSHALMI FC
Kalocsa-Jánoshalmi FC  2:3 ( 1:1)
Gólszerzőink:  Stojanovic Milos, 
Sőreg Dávid, Cvetkovic Marjan
Florin Nenad vezetőedző:- Bol-
dog vagyok, hiszen rengeteg aka-
dály ellenére sikerült megszerezni 
a bajnokságot.
05. 26
Elmaradt mérkőzés:
Akasztó-Jánoshalmi FC 0:0
 Ennek a mérkőzésnek már tétje 
nem volt . egyik fél sem akart koc-
káztatni.

A 2020-2021 bajnokság utolsó for-
dulója  május 29-én   Jánoshalmán  
volt. (Erről a következő számban 
tudósítunk.)
Ekkor már a szurkolókkal együtt 
ünnepeltük a bajnoki címet. Annak 
ellenére, hogy rosszul indult a sze-
zon (járvány miatt elhalasztott 
mérkőzések, beteg edző, beteg 
játékosok)  csapatunk bizonyította 
tartását, hitét. Mára igazi csapattá 
forrt a keret, győzni akaró játéko-
sokkal. Ez úton is gratulálok a fiúk-
nak, természetesen Florin mester-
nek is, valamint a technikai veze-
tőnek, az elnökségnek,és a csapa-
tot segítő minden munkatársnak .
Hajrá JFC!

Horváth Mihály elnök

A jánoshalmi Renner Bálint  a kis-
kunhalasi Szilády gimnázium nyol-
cadik osztályos tanulója szabadide-
jében sportlövészetnek hódol. Sokat 
gyakorol a kunfehértói Köszolg SC. 
sportlőterén.

  Felmerül a kérdés, hogy mi is 
a skeet (korong) lövészet, mint ver-
senyszám.

A skeet versenyszám korong-
jai két, egymással szemben kb. 40 
méterre elhelyezkedő toronyból (kis 
és nagy torony) egymást keresztez-

ve érkeznek. A versenyzők a két torony szélességében félköríven elhe-
lyezkedő 7, illetve a két torony között, középen elhelyezkedő 8. lőállásról 
adják le lövéseiket. A korongok a pálya középpontján lévő keresztezési 
pont felett közel 5 m-es magasságban repülnek. Mindkét toronyban 1-1 
gép helyezkedik el. Automata időzítő dobja ki a korongot, a versenyző 
kérésére 0-3 mp-en belül. A korong megjelenéséig a versenyző a fegy-
vert mindkét kezével tartja, a fegyvertusát, a derékvonalat jelző csíkra 
helyezi. A lövő lőállásonként változóan lő egyes (single) és kettős (doub-
le) korongokra. Egy korongra csak egy lövés adható le.  

A vadász skeet pálya méretei és a versenyszabályok megegyeznek 
az olimpiai skeet szabályaival, viszont a 8. lőállás kihagyása miatt annak 
egy könnyebben teljesíthető formája. 

Renner Bálint, a május 16-17-én megrendezett Országos Skeet Minő-
sítő versenyen,  Balatonfűzfőn – korcsoportonkénti bontás nélkül -  105 
találattal első helyezést ért el. Gratulálunk!

HORGÁSZ NÉGYTUSA
Május 22-én a Jánoshalmi Horgász Egyesület szervezésében valósult 

meg a Bács-Kiskun megyei Horgász Viadal és Horgász Négytusa gyer-
mek és ifjúsági kategóriában. A nevéből adódóan négy versenyszámban 
mérték össze tudásukat a jövő horgász palántái. A Fürdő utcában talál-
ható Strand-tavon 7-10 óráig a halfogásukat mutathatták meg a résztve-
vők. Ez után a Szent Anna Katolikus Iskolában folytatódott a verseny cél-
ba dobással, barkácsolással és tesztírással. Minden induló nagyon felké-
szült volt, a pontegyenlőségek miatt a gyorsaságon múlott legtöbbször az 

eredmény. Büszkék lehetünk a versenyzőinkre, hiszen gyermek kategó-
riában Ocskai Erik a harmadik helyen, ifjúsági kategóriában Bozóki Bar-
nabás a második helyen végzett. Városunkat Markó Máté és Markó Mór 
testvérpáros is képviselte, akik a negyedik és a kilencedik helyet érték el. 
Gratulálunk nekik a szép eredményekért!

Komáromi Róbert

Jánoshalmi a skeet-bajnok A Jánoshalmi FC  
májusi tudósítása
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B. I. jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-

retlen tettes ellen, aki 2021. április 29. és 2021. 
május 3. között a belterületi lakatlan házába a 
kaput benyomva és a bejárati ajtót befeszítve 
bejutott és onnan egy elektromos hosszabbítót 
és egyéb berendezési tárgyakat tulajdonítottak 
el kb. 30000 Ft értékben.

J. M. jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2021.május 4-én 04:30 
és 05:45 közötti időben az élelmiszer boltjának 
udvarára bemászott és onnan péksüteménye-
ket tulajdonított el 1500 Ft értékben.

Eljárás indult Sz. J. jánoshalmi lakos feljelen-
tése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2021. 
május 12-én 11 óra körüli időben a belterüle-
ti lakatlan házából az egyik ablak üvegét kitör-
ve eltulajdonított 2 üveg bort és egy UAZ félten-
gelyt kb. 15.000 Ft értékben. 

S. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen, aki 2021. április 28. és 2021. 
május 1. közötti időben a házának udvarába a 
kerítésen bemászott és a műhely ajtaját kife-
szítve onnan eltulajdonított egy Stihl 021-es 
láncfűrészt, egy gázpalackot a hozzá csatlako-
zó  főzőfejjel együtt , villáskulcsokat és egy fúró-
gépet kb. 60000 Ft értékben. 

A felsorolt bűncselekmények elkövetésével 
F. K. jánoshalmi lakos és társa gyanúsítható-
ak megalapozottan. Gyanúsítotti kihallgatásu-
kat követően F. K. őrizetbe vételére került sor, 
majd őt a Kiskunhalasi Járásbíróság letartózta-
tásba helyezte.  

Eljárás indult M. I. jánoshalmi lakos beje-
lentése alapján ismeretlen tettes ellen, aki 
2021.05.01-én 06:30 és 17:00 közötti időben 
a bezárt házába ismeretlen módszerrel beju-
tott és onnan a spájz helységből eltulajdoní-
tott 1 db Sthil 23-as motorfűrészt valamint a 
hálószobából egy érmegyűjteményt és 10.000 
Ft-ot. A bűncselekménnyel okozott lopás kár: 
230.000 Ft.

A bűncselekmény elkövetésével S. K. helyi 
lakos gyanúsítható megalapozottan, akinek 
a gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe 
vételére, majd letartóztatására került sor.  

K.R. bajai lakos tett feljelentést ismeretlen 
tettes ellen, aki 2021.05.08-án 19 óra 30 perc 
és 20 óra 05 perc közötti időben a sportcsar-
nokban őrizetlenül hagyott táskáját eltulajdo-
nította a benne lévő 15 000 Ft készpénzzel, 
a nevére kiállított személyes iratokkal, bank-
kártyával és a gépkocsijának  indító kulcsával 
együtt 149 920 Ft értékben. Majd a lopást köve-
tően  a sértett bankkártyáját használva több 
vásárlást kezdeményezett, amivel további 25 
280 Ft kárt okozott. 

A nyomozás során felderítésre került, hogy 
a bűncselekmény elkövetésével  megalapozot-
tan gyanúsítható Gy. N. és Sz. Z. helyi lako-
sok, akik beismerő vallomást tettek a kihallga-
tásuk során. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Állampolgárokat, 
hogy változtak a szabálysértési jogszabá-
lyok 2021. május 15-én!

A járművezetés az eltiltás időtartama alatt 
már bűncselekmény!

Az engedély nélküli vezetés pedig elzárás-
sal is sújtható szabálysértés lett, ami azt jelen-
ti hogy az elkövetőt azonnal elő lehet állítani és 
a gyorsított eljárás érdekében akár őrizetbe is 
lehet venni!

A lakosság körében közkedvelt az úgyneve-
zett elektromos kerékpárok használata, azon-
ban a hatályos jogszabályok egyértelműen leír-
ják mikor tekinthető az kerékpárnak, vagyis 
mikor nem kell a használatához vezető enge-
dély. 

A KRESZ szerint a kerékpár egy olyan, lega-
lább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, 
és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor 
segíti. 

A megfelelő műszaki állapota mellett fontos 
néhány kötelező tartozék is, mint például kor-
látozott látási viszonyok esetében a világító 
berendezések megléte. A járműre elejére fehér 
vagy sárga, hátra pedig piros színűt kell felsze-
relni és fontos, hogy olyan helyre rögzítsük ahol 
nincs takarásban.

További részletekért keressék a legközeleb-
bi számunkat.

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
UHT tej 1,5 %-os 159.- Ft/l
Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé: 549,-Ft/db 2196,-Ft / kg

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:
Május hónapban

Faragó Éva – Bor Tibor
Szabó Dóra – Soós Dániel

Pápai Loretta – Szöllősi Róbert

Latinyák Linda (anya neve: Bajnok Brigitta)
Hunyadi Benjamin (an: Szalonnás Laura)
Lajkó Lilla (an: Lajkó Luca)

Jánoshlama Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070
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