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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok, asszonyok,  

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

B. Radó Lili gyönyörű verssoraival kívánok  
igaz szeretetet az esztendő minden napjára!

Czeller Zoltán polgármester

Ragyogj, mert szeretetre születtél,
mert az élet hordozója lettél,
Ragyogj, mert érzelmek élnek benned,
értelmet adva az életednek.
Ragyogj, hogy erőt sugárzó lényed
szülője lehessen a reménynek.
Ragyogj, mert a közöny sivársága
nem vethet árnyat a napsugárra.
Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell!
Mert lelkedben rejtett csillag tüzel,
Ragyogj, mert Isten üzenete vagy!
Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!

Téli örömök az Idősek klubjában

 „Az élet velem lehet bármilyen mostoha, 
De a jókedvem nem hagyhat engem cserben soha! 
Mert megtanultam már, hogy az élet nehéz, 
De élni szeretek, s ezt kimondani oly merész!
Sokszor már biztatom a szívemet nagyon, 
Még szolgáljon engem, cserben ne hagyjon! 
Mert még írni fogok az élet szépségéről, 
Mindenről, mit tapasztaltam az emberi szeretetről.
Nem vágyom semmire, csak szeretetben élni, 
S a Jó Istentől, amíg élek, egészséget kérni! 
Kívánom, hogy Ti is a szeretetet lássátok, 
A felkelő napokat is jó egészségben várjátok!”

 2022. február 26-án meghalt Kis Sándor, egy 29 éves kárpátaljai 
magyar fiatalember. Az ukrán-orosz háborúban. Előtte volt az élet! Két 
gyermek maradt utána árván! 
Isten adjon neki örök nyugodalmat! És Isten nyugosztaljon minden 
áldozatot, s Isten óvja a gyermekeket és a szenvedő embereket!
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FELHÍVÁS
A Jánoshalma Városi Önkormányzat 

ebrendészeti feladatok ellátására 
vállalkozást vagy munkavállalót keres.
Az ebrendészeti feladatok ellátásra a kóbor állat befogásával, tulaj-
donjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellá-
tásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII.27.) Kormányrendelet 
előírásai az irányadóak.
Vállalkozás jelentkezése esetén közös megegyezés alapján vállalko-
zási szerződés formájában történik az üzemeltetés.
Munkavállaló jelentkezése esetén munkaszerződéssel, a munkavég-
zéshez szükséges eszközök és infrastruktúra biztosítása mellett fog-
lalkoztatási jogviszony keretében történik a feladatellátás. Bérezés az 
elvárt feladatellátás megismerése után közös megegyezés szerint ala-
kul.

Elvárt kompetencia:
 — B kategóriás vezetői engedély
 — alapvető számítógépes ismeret (Word, Excel, internet használat)
 — településszintű helyismeret
 — büntetlen előélet
 — állattartásban való jártasság

Jelentkezési határidő: 2022. március 16. 16 óra

Jelentkezni lehet: 
               Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály
  Jánoshalma Béke tér 1.
  Ügyintéző: Kasziba Sándor
  Telefonszám: +36304866471
  E-mail: kaszibasanyi@janoshalma.hu

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

HIRDETMÉNY
Jánoshalma Városi Önkormányzat eladásra kínálja 

a jánoshalmi 0126/4 hrsz-ú „kivett sáv” művelési ágú 
8920 m2 nagyságú ingatlanát (volt lőtér). 

Vételi ajánlatokat írásban, zárt borítékban lehet tenni a Jánoshalmi 
Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályánál.
Személyesen ügyfélfogadási időben:
  hétfő és szerda: 8:30-12 és 13-16
               péntek: 8:30-12
Postai úton: 6440 Jánoshalma Béke tér 1.

A borítékra rá kell írni: 
Vételi ajánlat a jánoshalmi 0126/4 hrsz-ú ingatlanra

A vételi ajánlat Polgármesteri Hivatalhoz történő beérkezésének 
határideje: 2022. március 16. 14 óra
Az ingatlan induló ára: 1.738.000 Ft.

Érdeklődni a +36304866471 telefonszámon lehet.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály

ÚJ GALLYLERAKÓ NYÍLIK 
JÁNOSHALMÁN!

Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!
Jánoshalma Városi Önkormányzat a tavaszi és őszi időszakban a met-
szési és fakiszedési időszakra a gally lerakására biztosít díjmentesen 
helyet az alábbiak szerint:
Helye: Jánoshalma, Hajósi út (hulladékudvar mellett)
Nyitás ideje: 2022.03.07. (hétfő)

Nyitva tartása: 
H-P 07.30 – 09.00 és 15.00 – 18.00 óra közötti időszakban

SZO telep nyitva tartási idejében üzemel egy sze-
mély felügyelete alatt. Beszállítás csak ebben az időszak-

ban lehetséges, a telep más időpontban zárva van!
Beszállítható: csak gally, ág, rőzse, venyige, stb. 

Kérjük figyelembe venni, hogy más anyagot  
lerakni nem engednek!

Nem szállítható be: zöld hulladék, zöld növény, fűkaszálék, lombos 
faág, tuskó, fenyőág, stb.
A lakosság részére továbbra is rendelkezésre áll zöldhulladék leraká-
sára a hulladékudvar és a havonkénti ingatlan elől történő elszállítás.

Restaurálásra kerül az  
egykori  „Dági Pali kocsmája”

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. szeptemberében pályázatot 
nyújtott be a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programba. A 
város vezetésének a célja az volt, hogy a Kossuth utca 3. sz. Imre Zol-
tán Művelődési Központ és Könyvtár régi épületrészének homlokzata fel-
újításra kerüljön. Az épület műemléki jelentőségű, így a homlokzati ele-
meken változtatást nem terveztek, ugyanakkor a festés, és a nyílászá-
rók cseréje már szükségessé vált. 2021. szeptember 23-i ülésén a kép-
viselő-testülete önerőként 5.000.000 Ft-ot biztosított a felújításhoz a 
város költségvetéséből. Az Önkormányzat 2022. február 3-án kapta kéz-
hez a támogató döntést.

„Tisztelt Kérelmező, Jánoshalma Városi Önkormányzat! 
Örömmel értesítjük, hogy a Népi Építészeti Programot megvalósí-

tó Teleki László Alapítvány képviseletében eljárva, a kérelmeket meg-
vizsgáló Bíráló Bizottság véleménye alapján Támogatói döntés született: 
Támogatási kérelme részben támogatható. 

A megítélt támogatás mértéke: 3.000.000 Ft.
A Bíráló Bizottság a támogatás felhasználását feltételekhez kötötte, 

nevezetesen, hogy a támogatás a történeti épület utcai homlokzatainak 
eredeti történeti szerkezeteket megtartó szemléletű felújítására használ-
ható fel, vmint. a felújítási munkákhoz restaurátori szakvéleményt is kell 
kérni.

A támogatott tevékenység fizikai megvalósításának határide-
je: 2022.07.31.”

Az idén nyáron tehát az önerő, és a pályázaton elnyert összeg mér-
tékéig megújul az épület külső homlokzata. A rendelkezésre álló 8 millió 
forintból a restaurátor munkadíját is fedezni kell.
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A Jánoshalmi Kistérségi Társulást 2004. június 23. napjától 4 telepü-
lési önkormányzat (Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom) képvise-
lő-testülete határozatlan időre hozta létre.
A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:  

• önkormányzati feladat-és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások 
(ellátási-és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szerve-
zése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartá-
sa, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, bizto-
sítása, fejlesztése,

• államigazgatási feladat-és hatáskör ellátása, 
• térségfejlesztés, 
• területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése 

(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítá-
sa), 

• településfejlesztés összehangolása.    
 A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Czeller Zoltán, 

Jánoshalma Város Polgármestere 2020. július hónapban kezdeményezte 
a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését, mivel a fel-
adat ellátási formák időközben teljesen átalakultak, ennek következ-
tében a társulás feladatellátása kiüresedett.

A Társulási Tanács tagjai, a települések polgármesterei, egyetértettek a 
társulás jogutód nélküli megszüntetésének kezdeményezésével. 

A jánoshalmi Polgármesteri Hivatal által mostanra elkészített megszün-
tető dokumentum tartalmát ezt követően a társulásban részt vevő képvi-
selő-testületek mindegyike megtárgyalta, és minősített többséggel hozott 
döntésével támogatta a megszűnést. 

 A 2022. február 14-én Jánoshalmán meghozott döntés az alábbiakban 
foglalható össze: 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete minősített 
többséggel elhatározza Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdésében, valamint a 91.§ b) 

pontja alapján a Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2022. február 28. napjá-
val történő, jogutód nélküli megszüntetését.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi 
Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást jóváhagyja.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és 
támogatja, hogy a Jánoshalmi Kistérség Társulás Társulási Tanácsa a 
Társulás vagyonát a társult önkormányzatok tulajdonába adja. A meglé-
vő vagyontárgyak a jelenlegi használatba vétel helyszínén maradjanak.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Czeller Zoltán polgármestert a társulás megszüntetéséről szóló megálla-
podás aláírására. 

Megszűnt a Jánoshalmi Kistérségi Társulás

Önkormányzatunknál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-
vény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségve-
tési rendelet-tervezetet Czeller Zoltán polgármester február 15. nap-
jáig, a jogszabályban meghatározott határidőig benyújtotta a képvi-
selő-testületnek. 

A benyújtott költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz adóssá-
got keletkeztető ügylet alá tartozó fejlesztési célokat, ilyet az önkor-
mányzat nem tervez 2022. évre. Önkormányzatunk jelenleg hitelállo-
mánnyal nem rendelkezik, így a költségvetést tőketörlesztés, hitel-ka-
matfizetés nem terheli.

A következő évekre várható önkormányzati bevételek bemutatása:
Saját bevételek:
Helyi adóból származó bevételek: az előterjesztett középtávú terv a 

2023-2024-2025. években mérsékelt emelkedést prognosztizál. Ennek 
alapját a 2022. évtől várható gazdasági erősödés adja. 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű 
jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel: a középtávú 
terv azt feltételezi, hogy bevételeinket ezen a jogcímen a 2022. évi szin-
ten tudjuk realizálni.  

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel: a tervben ezen a jogcímen 
bevétellel nem számolunk, mivel önkormányzatunknak 25 évre visz-
szatekintve nem volt bevétele osztalékból és jelenleg nem rendelke-
zik koncessziós szerződéssel. A terv hozam (kamat) bevétellel sem szá-
mol.  Ennek egyik oka, hogy a jegybanki alapkamat huzamos ideje ala-
csonyszinten áll, így a bankszámlaforgalom utáni alapkamat elenyésző. 
A másik ok, hogy az önkormányzat már az elmúlt években sem rendel-
kezett, és várhatóan az elkövetkezendő 3 évben sem rendelkezik befek-
tethető, szabad tőkével.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel: bírság és pótlék esetében a terv a 
megelőző évek bevételi szintjét valószínűsíti.  Az önkormányzat díjbe-
vételei (hatósági jogkörhöz köthető bevételek, közhatalmi bevételek) az 
elmúlt évek tapasztalati adatai alapján csökkenő tendenciát mutat. 

Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés: nem rele-
váns. Önkormányzatunk pénzügyi garanciát nem vállalt. Készfizető 
kezesség vállalása lejárt (a Jánoshalmi Viziközmű Társulat hitelfelvéte-
léhez kötődött). 

Saját bevételek 2022. év
Tájékoztató adat 2023. év 2024. év 2025. év

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 180 000 eFt 185 000 eFt 190 000 eFt 195 000 eFt
2. Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értéke-
sítéséből és hasznosításából származó bevétel 30 000 eFt 30 000 eFt 30 000 eFt 30 000 eFt

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel - - -
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesíté-
séből vagy privatizációból származó bevétel - - -

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 300 eFt 300 eFt 300 eFt 300 eFt
6. Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés - - -
Saját bevételek összesen: 210 300 eFt 215 300 eFt 220 300 eFt 225 300 eFt

Jánoshalma Városi Önkormányzat 
Középtávú terve a 2022-2025 évekre

FELHÍVÁS
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos gyűjtést szervez a 

háborús helyzet miatt szülőföldjüket, otthonukat elhagyni kénysze-
rülők számára.

A Jánoshalmi Csoport hétfőtől-péntekig naponta 9-16 óra 
között egyeztetett időpontban várja az adományokat.

Tartós és önmagában is fogyasztható élelmiszereket, - mint instant 
levesek, konzervek, aszalt gyümölcsök, cukor, tea, citromlé, tartós 
tej, kakaó, kekszek, édességek, ásványvíz - a Máltai Házba (6440 
Jánoshalma, Molnár János u. 7.)

A felajánlott pénzadományokat a máltai erre a célra nyitott szám-
laszámára továbbítjuk: 11784009-20200776

Kérünk minden jószándékú és jóérzésű embert, hogy lehető-
sége szerint támogassa azokat, akik ártatlanul kerültek ebbe a 
bizonytalan és kilátástalan helyzetbe.
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Helyi Választási Iroda
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefon: +36-77/ 501-001
E-mail cím: rennerne@janoshalma.hu, 

                        kaszibasanyi@janoshalma.hu
Webcím: www. janoshalma.hu

Jelentkezzen 
szavazatszámláló 
bizottsági tagnak!

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országy-
gyűlési képviselők általános választását, és a kormány által kezdeményezett 
népszavazást.
A szavazásnapi feladatok lebonyolításában kiemelt jelentősége van a szavazat-
számláló bizottságoknak.
Ha szeretne részt venni ebben a munkában, jelentkezzen szavazatszámláló bi-
zottság választott tagjának a Helyi Választási Irodánál. 
Jelentkezni lehet:  Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó 
                                                rennerne.aniko@janoshalma.hu
           Kasziba Sándor
               kaszibasanyi@janoshalma.hu
A szavazatszámláló bizottság tagjait tiszteletdíj illeti meg, és a szavazást követő 
napon mentesülnek az őket egyébként terhelő munkavégzési kötelezettség alól.
Jelentkezni a jelentkezési adatlap és az összeférhetetlenségi nyilatkozat kitölté-
sével és a Helyi Választási Irodához való eljuttatásával lehet. Cím: 6440 János-
halma Béke tér 1.
A jelentkezési lap és az összeférhetetlenségi nyilatkozat letölthető honlapunkról 
(https://www.janoshalma.hu/index.php/hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/he-
lyi-valasztasi-iroda-tajekoztatoi) illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
átvehető.
E-mailen vagy telefonon történő jelentkezés esetén postafordultával küldünk 
adatlapot és nyilatkozatot. 
A szavazatszámláló bizottságnak az a Jánoshalmán állandó lakóhellyel rendelke-
ző, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegy-
zékben és nem áll fenn vele szemben a választási eljárásról szóló törvényben 
meghatározott összeférhetetlenségi ok.
(A választási bizottságnak nem lehet választott tagja: köztársasági elnök, ház-
nagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, a vá-
lasztási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatá-
sos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges 
szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a válasz-
tókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási 
szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szol-
gálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.)

Helyi Választási Iroda

A költségvetés tárgyalásakor a város Képviselő-testülete minden 
évben dönt a Tűzoltóság pénzbeli támogatásáról. Jánoshalma Város 
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság alapszabálya szerint, annak költ-
ségvetését a köztestület küldöttgyűlése állapítja meg. Ebben az évben 
is megállapítást nyert, hogy a központi költségvetési támogatás teljes 
egészében nem fedezi a kiadásokat, ezért a Parancsnokság az ellátási 
területhez tartozó települési önkormányzatokhoz (Jánoshalma, Mélykút, 
Borota, Kéleshalom) fordult kiegészítő támogatásért. 

A működési támogatási kérelmeket minden település képviselő-testü-
lete február hónapban tárgyalta. Az egész térségre vonatkozó kiegészí-
tő támogatás összegét a települések –megegyezés szerint- a lakosság-
szám arányában osztják fel egymás között. 

A Tűzoltó Parancsnokság 2022. évi működését Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat, a saját bevételeiből ebben az évben 12.036.912 Ft 
összeggel támogatja.

Jánoshalma városi önkormányzat

Sajtóközlemény

Projekt címe: Bölcsőde építése Jánoshalmán
Projekt kódja: TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041

Elnyert támogatás: 176 830 040 Ft

A 176,8 millió forint európai uniós támogatás segítségével megújul 
Jánoshalma Város bölcsődéje. 
Jánoshalma Városi Önkormányzat a Jánoshalma, Petőfi utca 35 szám 
(hrsz: 2420) alatti ingatlanon alakít ki egy két csoportszobát tartalma-
zó bölcsődét, a megfelelő kiszolgáló egységekkel. Jelenleg a bölcső-
de egy csoportszobával működik összevontan az óvodával, a Radnó-
ti Miklós utca 12 szám alatt, és az épületben található óvoda eszköz-
parkját, szobáit használja. A beruházás keretében a bölcsőde teljes 
egészében elkülönítésre kerül az óvodától. Az új telephelyen új épület 
kerül kialakításra, amely lévén létrejön egy 2 csoportszobás, 28 férő-
helyes bölcsőde, kiszolgáló helységekkel, saját játszóudvarral.

Az intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül az építés, korsze-
rűsítés keretében meghatározott célkitűzéseink:

 ● Új épület építése (két csoportszoba) a szabályozásokban előírt 
kiszolgáló egységekkel.

 ● Bölcsőde fizikai akadálymentesítése
 ● Energiahatékony épület létrehozása
 ● Játszóudvar eszközeinek fejlesztése 
 ● Kerékpártároló, babakocsitároló kialakítása 
 ● Szükséges számú parkolóhely kialakítása, akadálymentes par-
koló kialakítása

Az intézmény szabályszerű működését biztosító eszközök beszerzé-
sét tervezzük, beleértve a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, infor-
matikai eszközök, illetve a javasolt eszközlista alapján tervezzük a ját-
szóudvar kialakítását, a gyermek csoportszoba felszerelésének és 
játékfelszerelésének beszerzését.

További információ kérhető:
Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszám: +36-77-501-001
E-mail cím: titkarsag@janoshalma.hu

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-
1.4.1-19-BK1-2020-00041 azonosító számmal, „Bölcsőde építése 
Jánoshalmán” elnevezéssel a Jánoshalma Városi Önkormányzat 
176,8 millió forint támogatást nyert. A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósul meg. 

Önkormányzati támogatás a Tűzoltóságnak 2022. évre
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Tisztelt Jánoshalmiak 
és térségben élők!

„2022. január 1-től jogosult a mentő alapítványunk az Ön adója 1% -át 
fogadni. Határidő: május 20-a. Az 1%-ról nyilatkozni a bevallástól telje-
sen független időpontban is lehet, így érdemes minél előbb megtenni!
Kérjük segítse a Jánoshalmi Mentő Alapítványt az adója 1%-val!

Adószámunk: 19086154-1-03
Bankszámlaszámunk: 10402348-50526882-56501018

Segítsen, hogy segíthessünk!
Köszönjük Tisztelettel:

Jánoshalmi Mentő Alapítvány Kuratóriuma”

A Petőfi utcai bölcsőde építkezésénél február hónapban befejeződ-
tek az alapozási munkálatok, és a hónap utolsó harmadában megkez-
dődött a falazás. 

Az Ipari Területen 
lévő Hűtőház külső bur-
kolása is a vége felé 
közeledik, annak ellené-
re, hogy a mögöttünk 
álló hónapban a magas-
ban, állványról végzett 
munkálatokat több alka-
lommal is meg kellett 
szakítani a rendkívül 
erős szél miatt. Ezzel 
párhuzamosan a belső 
térelválasztó falak, és a 
mennyezeti burkolatok 
is készülnek, az építke-
zés itt is az ütemezés-
nek megfelelően halad.

Jól haladnak az önkormányzati építkezések
Az enyhe tél segíti az önkormányzati beruházások előrehaladását. Eddig nem hátráltatta a munkálatokat sem nagy hó, sem a hideg, a 2021/2022-

es év fordulója nagyon hasonló az előző évek téli időjárásához. 

Hodánics Tamás Addiktológiai konzultáns, Mentálhigiénés segítő szak-
ember közreműködésével az Imre Zoltán Művelődési Házban 2022. már-
cius 25-én 17 órától a Magyar Kékkereszt Egyesület Kiskunhalasi Cso-
portjának támogatásával.

A részvétel ingyenes. 
Kérdéseket előzetesen is lehet küldeni sms-ben a 20/8861228-as telefonszámon.

Előadás gyakorlati tanácsokkal

Mit tegyek?

Segítsek?

Mit ne tegyek?

Hagyjam?
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A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsök-
kentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a hivatali 
ügyintézést. Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésé-
ben. A kormány olyan ingyenes szolgáltatást vezetett be 2022-től, 
amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a 
magyar emberek adminisztrációs terheit, hanem immár a szolgál-
tató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb ügyinté-
zést tesz lehetővé.

Az egyablakos ügyintézés mostantól a közműszolgáltatóknál is 
megjelenik: az ingyenes e-bejelentő szinte minden adminisztráci-
ós terhet levesz az emberek válláról. Kényelmesebbé és gyorsabbá 
válik az adatváltozások bejelentése, valamint a közművek átírá-
sa is. Jelenleg 34 közműcég csatlakozott az e-bejelentőhöz, ahol 
lehetővé válik az elektronikus ügyintézés.

Ezen rendszer mind az állampolgárok, mind pedig a szolgálta-
tói oldal részére biztosít ingyenes egyablakos elektronikus ügyin-
tézési szolgáltatást.

Azok számára, akik igénybe veszik a szolgáltatást már nem 
szükséges külön-külön felkeresni a közműcégeket, elkerülhető a 
hosszas várakozás, az e-bejelentő segítségével otthonról, kényel-
mesen akár hétvégén is elvégezhető díjmentesen. Mindenki szá-
mára érkezhet egy-egy olyan élethelyzet, amikor személyes ada-
tai megváltoznak és ezt jelezni kell minden szolgáltatónak, amely-
lyel szerződésben áll. A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatók-
nál eddig külön-külön kellett olyan ügyeket elintézni, mint a pl.: 
név- és lakcímváltozás bejelentése, kapcsolattartói adatok változá-
sa, valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közműátírási 
teendők elvégzése. Az e-bejelentő szolgáltatással minden adatvál-

Sokan a tavaszias, jó időt kihasználva ilyenkor égetik el a kerti zöld-
hulladékot, valamint egyre többen választanak szabadtéri programot és 
tevékenységet. Ennek során fokozott figyelmet kell fordítani az évről évre 
jelentkező veszélyforrásra: a szabadtéri tűzre. A szabadtéri tűz kialaku-
lásának különösen kedvez ez az időszak, hiszen a még száraz növényi 
részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tüzek 
is gyorsan továbbterjedhetnek.

Az erdő- és vegetációtüzek tekintetében két fokozottan veszélyes idő-
szak van. Az egyik kora tavasszal, ezek az úgynevezett „tavaszi tüzek”, 
melyek többsége a tavaszi kerti tevékenységhez köthetőek. A jó időt 
kihasználva a kert és telek tulajdonosok ilyenkor égetik el a száraz gazt, 
az avart és egyéb hasonló szerves anyagot. A második kiemelt tűzkoc-
kázatú időszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári hónapok-
ban főleg az alföldi fenyvesek vannak kitéve az erdőtűz pusztításának. 

A két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és vege-
tációtüzek 70-75 százaléka. Ilyenkor Magyarországon évente több ezer 
helyen keletkezik tűz. A szabadtéri tűzesetek különféle okokból kelet-
kezhetnek, legtöbbjük azonban emberi gondatlanságra vezethető visz-
sza. Ezek a tüzek jelentős természeti károkat okozhatnak. Sok esetben 
az előző évből megmaradt elgazosodott növényzet felszámolása érde-
kében a terület gazdája szándékosan gyújt tüzet, amely neki nem okoz 
kárt. A tűzoltóságtól viszont nagy erőfeszítést igényel, és jelentős többlet-
költséget okoz a lángok megfékezése és a tűz által veszélyeztetett terü-
letek védelme. A gondatlan magatartás veszélyes az élet- és vagyonbiz-
tonságra, hiszen amíg a tűzoltók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig 
érkezhet olyan bejelentés, melynél az emberi élet mentése lenne az 
elsődleges feladat.

A száraz gaz, avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó sza-
bályokat a települések önkormányzatai rendeletbe szabályozhatják, és 
feltételekhez kötötten engedélyezhetik. Azokon a településeken ahol a 
helyi önkormányzat ezekről nem rendelkezik tilos a száraz gaz, avar és 
egyéb kerti hulladék belterületi égetése. A kerti hulladékok hasznosításá-
ban alternatív környezetkímélő megoldást jelenthet a házi komposztálás. 
Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a zöldhulladék elszállíttatása is 
jó választás, mely több településen megoldott.

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat a külterületi ingatlanok 
vonatkozásában, a külterületen történő égetést, hasonlóan a belterüle-
ten végzett égetéshez, nem teszi lehetővé, kivéve, ha azt más jogsza-
bály engedélyezi.

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat nem rendelkezik 
a szabadtéri égetésről önkormányzati rendelettel, abban az esetben e 
tevékenység sem belterületen, sem külterületen nem végezhető. 

Amennyiben a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a 
szabadtéri tűzgyújtás lehetőségét külterületen, azt a terület tulajdono-
sának, használójának írásban be kell jelentenie az égetés megkezdé-
se előtt 5 nappal, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv terü-
leti szervéhez (Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság). A 
bejelentést a következő e-mail címre kell megküldeni: bacs.titkarsag@

katved.gov.hu.
A bejelentésnek tartalmaznia kell irányított égetés végzésének idő-

pontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal meg-
adott helyét. A bejelentést ingyenesen lehet megtenni.

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosan érdemes néhány előírást 
megismerni és jó tanácsot megfogadni. Kérünk mindenkit, hogy csakis a 
tűzvédelmi előírások betartásával égessék a száraz növényeket, amikor 
azt a helyi önkormányzati rendeletek lehetővé teszik.

• A kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország területén, 
de az önkormányzatok rendeletben engedélyezhetik a belterületi égetést 
bizonyos keretek között /meghatározott nap(okon) és időpont(okban)/.

• Az égetés megkezdése előtt célszerű értesíteni az érintett szomszé-
dokat a tűzoltóságra történő téves jelzés elkerülése érdekében.

• Olyan helyet válasszunk a száraz növényzet égetésére, ahol sze-
mélyi biztonságot nem veszélyeztetünk és vagyoni, környezeti kárt nem 
okozunk.

• Fontos, hogy az elégetendő avar és kerti hulladék ne tartalmazzon 
más háztartási, illetve ipari eredetű hulladékot pld.: gumit, műanyagot.

• Szem előtt kell tartani, hogy a közút és a vasút közelében történő 
szabadtéri égetés következtében keletkező füst veszélyeztetheti a köz-
úti és a vasúti forgalmat.

• Az avar és kerti hulladék meggyújtása után gondoskodjunk a folya-
matos őrzésről, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet.

• Tartsuk szem előtt, hogy lehetőleg szélcsendes napon fogjunk a tűz-
gyújtáshoz, mert a száraz növényzet égetése során a szeles időjárás 
következtében gyorsan átterjedhet a tűz nagyobb területre, illetve lakó- 
és nyaralóépületre.

• Biztosítsuk a tűz eloltásához és az esetleges továbbterjedés meg-
akadályozásához szükséges eszközöket, mint például lapát, gereblye, 
tűzoltó készülék, oltóvíz.

• Az égetés befejezése után győződjünk meg, hogy megfelelően elol-
tottuk-e a tűzet, nem áll-e fent a visszagyulladás veszélye. A helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Abban az esetben, ha mégis „elszaladt” a tűz értesítsük a tűzoltókat. 
A tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy időben, szakszerűen 
és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet.

Milyen szankciókkal lehet sújtani azt, aki nem tartja be az előírásokat?
A tűzvédelmi előírások, valamint az égetési tilalomra vonatkozó ren-

delkezések megszegését az illetékes hatóságok a szabályszegés súlyá-
tól függően bírsággal sújthatják. Tűzvédelmi előírás megszegéséért, ha 
az tüzet idézett elő akár 3.000.000-, Forintig terjedő tűzvédelmi bírság is 
kiszabható, amennyiben az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavat-
kozására is szükség volt. Az okozott károkért a tűz okozóját felelősség 
terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy értékű vagyontárgyak káro-
sodnak vagy emberek kerülnek veszélybe, a tűzokozó ellen büntetőel-
járás is indulhat.

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

Tovább csökkentek az adminisztratív terhek az e-bejelentő segítségével
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2022.02.21. 

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző, szakközépiskola Szuper Csemege Kft. Mélykút 260.000,-Ft

Áruszállító Általános iskola, Szakmunkásképző, Szakközépiskola 
„B” kategóriás jogosítvány

Pethő Zoltán egyéni vállalkozó Jánoshalma és környéke 300.000, -Ft

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

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

13.00-16.00 nincs 08.00-12.00

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

A gyermektartásdíj megelőlegezése azon gyermeket nevelő családok számá-
ra, életkörülményeik javítása érdekében nyújtott pénzbeli ellátás, ahol a gyermek 
különélő szülője a terhére megállapított tartási kötelezettségének nem tesz eleget, 
azaz nem fizeti meg a jogosult szülő részére a bíróság által megállapított gyer-
mektartásdíjat, továbbá a gyermektartásdíj végrehajtása iránti eljárás eredmény-
telen, mert a kötelezett letiltható jövedelemmel, végrehajtás alá vonható vagyon-
tárggyal nem rendelkezik és ezért az eljáró végrehajtó megállapítja, hogy a vég-
rehajtási eljárás szünetel.

A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor, ha
 — a bíróság a tartásdíjat jogerős ítéletben/végzésben már megállapította és
 — a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, azaz a jogo-
sult szülő kezdeményezte a megállapított tartásdíj végrehajtás útján történő 
érvényesítését és az nem vezetett eredményre.

2022. január 1. napjától tehát a gyermektartásdíj megelőlegezése nem függ 
a jogosult családjában az egy főre jutó jövedelem nagyságától, melyre tekin-
tettel a jövedelmi viszonyokat sem kell a jogosultnak igazolni.

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelmet a gyermeket gondozó szü-
lő/gyám nyújthatja be, kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtat-
ványon. A kérelmet a jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
járási hivatal gyámügyi osztályán terjesztheti elő személyesen vagy postai 
úton, illetve elektronikus úton, e-papír alkalmazásával és a szükséges mel-
lékletek csatolásával.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
 — a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat/végzés
 — középfokú tanulói jogviszony igazolás  a középfokú nappali oktatás munka-
rendje szerinti tanulmányok folytatásának igazolására, ha a gyermektartásdíj-
ra jogosult gyermek nagykorú

 — a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás 
szünetelését kimondó, 3 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv vagy a gyermek-
tartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat

Ha a végrehajtási eljárás eredménye még nem ismert, a jogosult a kérelmet 
akkor is előterjesztheti, ebben az esetben a gyermektartásdíj behajtása iránti eljá-
rás megindítását kell igazolnia.

A hatóság a kérelmet teljes eljárásban bírálja el, azaz a kérelem benyújtásától 
számított 60 napon belül.

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek 
nagykorúvá válása után is megállapítható, addig az időpontig, ameddig a közép-
fokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb 
huszadik évének betöltéséig. A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a 
nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 
március 15-i nemzeti ünnepünk miatt 

a következők szerint 

 
MÓDOSUL A NYITVATARTÁSI REND: 

 

2022. március  14. (hétfő) 
 

ZÁRVA 
 

2022. március  15. (kedd) ZÁRVA 
 

2022. március  26. (szombat) 8:00 ‒ 14:00 
 
 
 

A HÓNAP TÖBBI NAPJÁN AZ ÁLTALÁNOS NYITVATARTÁSI REND VAN ÉRVÉNYBEN! 
 
 

WWW. KORMANYABLAK.HU                   WWW.KORMANYHIVATAL.HU 

Változtak a gyermektartásdíj 
megelőlegezésének szabályai 

 2022. január 1-től

tozást és közműátírási eljárást már egyetlen bejelentéssel, az e-be-
jelento.gov.hu oldalon, vagy személyesen az ország valamennyi 
kormányablakában megtehetjük. Az e-bejelentő szolgáltatásainak 
igénybevételéhez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség.

Továbbá fontos kiemelni, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés 
mellett, lehetőség van felhatalmazást adni automatikus bejelentés-
re is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan továbbítja 
a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha valamely adatunk 
megváltozott a lakcímnyilvántartásban.

  

(Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal)

►►► folytatás a következő oldalon
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Járási Hivatal hírei

A megelőlegezett tartásdíj összege
A gyámhatóság a bíróság ítéletében/végzésében meghatározott tartásdí-

jat előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem 
haladhatja meg gyermekenként a kötelező legkisebb munkabér 30 %-át.

2022. évben a minimálbér  a kötelező legkisebb munkabér  (minimálbér) és 
a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021.(XII.15.)Korm. rendelet 
2. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében 200.000.- Ft, így a megelőlegezhe-
tő gyermektartásdíj legmagasabb összege gyermekenként 60.000.- Ft/hó összeg 
lehet, amennyiben ilyen összegű tartási kötelezettséget állapított meg a bíróság 
a különélő szülő terhére.

Ha a tartásdíj összege változik, akár csökken, akár emelkedik,  a megelőlege-
zés összegét a gyámhatóság  felülvizsgálja és az ellátást a változás időpontjára 
visszamenőlegesen  módosított összegben rendeli folyósítani.

A megelőlegezett tartásdíj folyósítása
A gyermektartásdíj folyósítása a gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kére-

lem benyújtásától és csak a jövőre nézve esedékes, azaz nincs lehetőség annak 
a tartásdíj hátraléknak  a megelőlegezésére, amely a kérelem benyújtása előtt 
keletkezett és amelynek végrehajtását kérte a jogosult.

Ha a kérelem  tárgyhónap 15-ét követően került benyújtásra,  akkor az első 
hónapban a megállapított megelőlegezett tartásdíj 50 %-a kerül folyósításra, a 
15-e előtt benyújtott kérelem esetén pedig teljes havi ellátás.

A megelőlegezett tartásdíj utólagosan, azaz a jogosulti hónapot követő hónap 
5. napjáig kerül folyósításra, a december hónapra esedékes megelőlegezett 
gyermektartásdíj pedig december 30. napjáig, azaz január hónapban utalás nem 
történik.

A folyósítás a jogosult választása szerint történhet postai úton vagy a jogo-
sult bankszámlájára történő utalással. Ez utóbbi tényét a formanyomtatványon 
a bankszámlaszám és az azt vezető pénzintézet nevének megadásával jelöl-
ni szükséges.

A folyósítás időtartama
A gyermektartásdíj megelőlegezése a kérelem benyújtásának napjától számí-

tott három évig tart a jogosultsági feltételek változatlan fennállása esetén. Ugyan-
azon gyermekre tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további három évre a meg-
előlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

Ha a megállapított megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítása 15-e előtt 
megszűnik, úgy az utolsó hónapban a megelőlegezett tartásdíj összegének 50 
%-a kerül folyósításra, a 15-e után megszűnő megelőlegezés esetén  pedig tel-
jes havi  ellátás.

Ha a kötelezett közvetlenül fizet tartásdíjat a jogosultnak
Mind a jogosult, mind pedig a kötelezett köteles a gyámhatóságnak bejelen-

teni, ha a kötelezett a tartásdíj megelőlegezésének ideje alatt közvetlenül fizet a 
jogosultnak tartásdíjat. Amennyiben a jogosult a gyermektartásdíj előlegezésé-
nek ideje alatt rendszeresen vagy alkalomszerűen kétszeres tartásdíjat vett fel, 
az erre az időszakra eső előlegezett tartásdíjat köteles visszafizetni.

Az előlegezés ideje alatt közvetlenül adott, illetve kapott tartásdíj az előlegezés 
elrendelése előtt keletkezett hátralék összegébe nem számítható be.

A folyósítás felfüggesztése
Ha a kötelezett a kérelmező részére legalább négy egymást követő alka-

lommal közvetlenül fizet tartásdíjat, feltéve, hogy annak összege alkalmanként 
a bíróság által megállapított gyermektartásdíj összegének 80 %-át meghalad-
ja, a gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítását legfeljebb hat 
hónapra felfüggeszti.

A folyósítás felfüggesztésének van helye akkor is, ha a kötelezett rendszeres 
jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, fel-
téve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj 80%-át 
meghaladja.

A felfüggesztést követő vizsgálat eredményeként a gyámhatóság elrendeli a 
gyermektartásdíj további folyósítását és a felfüggesztés időtartamára esedékes 
megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos, egyösszegű kifizetését rendeli el vagy 
a folyósítást megszünteti.

A gyermektartásdíj megelőlegezésének megszüntetése
A gyámhatóság megszünteti a tartásdíj előlegezését, ha
 — a gyermek a jogosult háztartásából a különélő másik szülőhöz vagy más sze-
mély gondozásába kerül,

 — a gyermek nagykorúvá válik és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmá-

nyokat nem folytat,
 — a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette és gyermekotthonban vagy 
nevelőszülőnél helyezte el,

 — a kötelezett szülő meghalt.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem kerülhet sor azonban a gyer-

mektartásdíj megelőlegezésére, ha
 — a tartásra kötelezett szülő lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nem-
zetközi szerződés vagy viszonyosság alapján nem érvényesíthető, vagy

 — a kötelezett külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy
 — a jogosult és a kötelezett közös háztartásban él,
 — részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek 
mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj összegének 80%-át  
meghaladja, illetve lejárt gyermektartásdíj esetén.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

A neves programajánló portál karakter-jellemzése szerint ”Julien nőtlen, 
szoknyapecér fogorvos. Stéphanie mogorva, maximalista asszisztensnő. 
Igor fiatal, helyét kereső reklámmodell. Antonia céltudatos, magabiztos lány.” 
E nem mindennapi jellembéli és társadalmi helyzetből fakadó különbözősé-
gek mellett egy kezdeti füllentés e négy szereplőt képtelenebbnél képtele-
nebb helyzetekbe sodorja.
Közben olyan örökzöld slágerek csendülnek fel, mint “az a jamaikai trombitás”

Szereposztás
Stephanie. Gallusz Nikolett
Julien  Perjés János
Antonia  Virga Tímea
Norbert  Seder Gábor
Igor  Szász Boris
Madame Durand-Bénéchol  Borbáth Ottília

Változtak a gyermektartásdíj megelőlegezésének szabályai 
◄◄◄ folytatás az előző oldalról
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Kultúrájában  él a nemzet

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 1992 március 14- én ala-
kult Jánoshalmán. Fő céljai között szerepelt a magyar kultúra erő-
sítése, az anyanyelv ápolása, a fiatal tehetségek felkutatása és 
segíteni a kultúránk iránti elköteleződést.

Egyesületünk a 30 éves születésnapjára, egy színes programmal 
készülünk. Meghívtuk Délvidékről Jánoshalma testvértelepülése-
in működő amatőr színjátszó csoportjait.

Az ünnepi programot a jánoshalmi Imre Zoltán Kulturális Köz-
pontba rendezzük.

Résztvevők: Szenttamás Színjátszókör. Előadásuk címe „Bolon-
dos Királyság-Királyi Bolondság”. Az előadás témája humoros 
jelenetek, látványos kosztümökben. Írta: Tóth Zoltán, Rendez: 
Robotka István, Koordinátor: Robotka Angéla. 

Topolya Mara Amatőr színház előadásának címe ” A tudós 
nők”. A vígjáték témája: Klitander a derék ifjú, feleségül szeret-
né venni Chrysale kissebik lányát, Henriettet. Ám Chrysale ott-
honában tetőfokára hágott a tudásszomj: a tudománytól megit-
tasodtak a ház harcos női. Tombol a költészet, esztétika, gram-
matika, Chrysale pedig éhezik. Szerző: Moliére, Rendező: Janko-
vics Andrea

Temerinből érkező Szirmai Károly Magyar Művelődési Egye-
sület színjátszó csoportja előadásának címe: „Tyúklétra” (avagy 
mi csorog a nyakunkba)  Témája: A kisvárosi komédia napjaink 
valóságát tükrözi, talán gyógyír lehet az elvándorlás okozta mély 
sebekre: kiutat mutathat az itt maradandóknak, azoknak is üzen 
akik a hazatérés gondolatát forgatják fejükben. Szerző: Rókus Zol-
tán, Rendező: László Sándor.

A rendezvény része egy fotóalbum az egyesület 30 évéről.
Programjaink része a Március 15 Nemzeti ünnepünk sorozat 

rendezvényeinek.
Bajkó Károly
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Gyermek-
lánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti 
Központba történő beiratkozás

2022. április 25- április 29. között
hétfő - péntek: 800 -1600 óráig

lesz, a Radnóti utcai óvoda 
 6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12. sz  

alatti irodájában.

Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:

 ● a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 ● a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány

 ● a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 ● gyermekorvosi igazolás
 ● a gyermek TAJ kártyája
 ● a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is 
jelezzék, ha a kisgyermek 2022. október 1. és 2023. május 31. közötti 
időszakban tölti be a 3. életévét.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormány-
zat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatá-
rozott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre köte-
lezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötele-
zettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének 
utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíte-
ni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes jegyzőt.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kap-
csolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és for-
mában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.

Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szü-
lő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számí-
tott tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást 
indíthat.

A fenntartó, azaz Jánoshalma Városi Önkormányzat Jegyző-
je (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést 
az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással 
benyújtott kérelem tekintetében.

Óvónénik ajándéka

A Radnóti utcai óvodában az óvónénik és a szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók A róka és a nyúl című mesével kedveskedtek a gyerekeknek.

Gyermeklánc Óvoda hírei

Óvodai, Bölcsődei beiratkozás
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Az Agrárminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2020. 
február. 15-én Örökös Zöld Óvoda címet adományozott intézményeink-
nek a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenység elis-
meréseként.

Zöld Óvodák listája Magyarországon: 1077 óvoda visel valamilyen 
Zöld címet, ebből 274 óvoda visel Örökös Zöld Óvoda címet. Büszkék 
vagyunk, hogy a mi óvodáink is közte van.

A „zöld” út hosszú volt idáig, hisz, intézményeink esetében 11 év kör-
nyezettudatos nevelő - oktató munkáját értékelték. Az igen összetett kri-
tériumrendszer teljesítése alapján a következőképpen alakult a cím ado-
mányozás: 2009 - 1. Zöld Óvoda cím, 2014 - 2. Zöld Óvoda cím, 2018-  
3. Zöld Óvoda cím, 2021-  Örökös Zöld Óvoda cím. 

 Ezzel A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család – és Gyermekjólé-
ti Központ mindkét intézménye, (Radnóti utcai és a Batthyány utcai óvo-

da) végleg jogosult a cím és logó használatára.
Az adományt nagy értékként kezeljük, prioritásunk az ez irányú szem-

lélet, hisz a környezeti nevelés Pedagógiai Programunk keretét adja. 
Zöld Óvodai eredményeink, többek között: Erdei Óvodai foglalkozá-

sok, melyet szintén 11 éve működtetünk. Mostanra épületeink korszerű-
ek, energia hatékonyak. Zöld jeles napokat, hagyományokat kiemelten 
kezeljük. Fenntarthatóságra nevelés, környezettudatosság a napi mun-
kánkban megjelenik.

Nevelőtestületünk továbbra is elkötelezett az ez irányú nevelőmunka 
iránt, hisszük, hogy a Zöld Óvodai szellemben nevelkedő gyermekek a 
természetet szeretik, óvják, tisztelik. Bízunk, a folytatásban, hogy majdan 
az óvodában gyakorolt magatartásformákat nem felejtik, alkalmazzák.

Molnárné Túri Mária 
Környezeti mk. vezető

Örökös Zöld Óvoda lettünk
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A Szent Anna Intézményért  

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

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

Az Alapítvány életében és működésében vannak olyan pillanatok, 
melyeket meg kell említenünk.

A 2021-es év mindenki számára új feladatokat és új kihívásokat hozott. 
Sikeresnek mondhatjuk az évünket, ugyanis minden nehézség ellené-
re folytathattuk munkákat, támogathattuk az intézményt, hogy elérhes-
se céljait. 

Szervezetünk pénzügyi vezetését Bányai Elemérné, Mandi néni látja 
el, kinek nagy hálával tartozunk lelkiismeretes munkájáért, erkölcsi támo-
gatásáért és nem utolsó sorban fáradhatatlan lelkesedéséért, tenni aka-
rásáért. Az alapítvány elnöke Malustyik Béla, kinek köszönettel tartozunk 
önzetlen munkájáért és a folyamatos kapcsolattartásért. Köszönjük, hogy 
szabadidejéből ilyen sokat áldoz sikereinkért.

Pályázati munkánknak köszönhetően a Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatja működési költségeinket. Szintén a Nemzeti Együttműködési 
Alap és Magyarország Kormánya támogatásával egy régi vágyunk vált 
valóra, vásárolhattunk egy Borota, Szent Kata területén lévő ingatlant. Az 
ingatlan lakóépülettel, kemencés nyári konyhával és nagy udvarral ren-
delkezik, mely megfelelő helyszín lesz majd közösségi programjainkhoz. 
Első tervünk, hogy kialakítsunk egy vizesblokkot négy WC-vel, két zuha-
nyzóval és két mosdóval. A felújítási munkálatok most a tervezés fázisá-
ban vannak. A következő lépcsőfok egy 30 fő befogadására alkalmas nyi-
tott kiülő kialakítása lesz, ami lehetőséget ad foglalkozások megtartásá-
ra. Amint az időjárás engedi, sok tennivaló vár még ránk a helyszínen, 
de reményeink szerint egy év múlva már osztályok és ovis csoportok is 
birtokba vehetik a „tanyát”. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az adója 1%-át 
2021-ben a mi alapítványunk javára ajánlotta, és kérem, hogy aki teheti, 
az idén is éljen ezzel a lehetőséggel. A Magyar Államnak köszönhetően 
a személyi jövedelemadó visszatérítések ellenére is lehet nyilatkozni az 
adó 1%-ról. Kérjük, hogy tegyék meg!

Szent Anna Intézményért Alapítvány (adószámunk: 18341797-1-03)
A legjelentősebb anyagi támogatás az intézménynek, hogy hozzá 

tudunk járulni a kulturált környezet kialakításához, az oktatás és nevelés 
körülményeinek javításához. 

Gratulálunk, Horka!

Lajdi Horka Bendegúz 5. osztályos tanuló képviselte intézményünket a 
„Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulóján, melyen a kiskunhala-
si és jánoshalmi járás diákjai mérhették össze tudásukat, tehetségüket.

Horka korcsoportjában kiváló teljesítményével I. helyezést ért el.
Jacsóné Szabó Erika

magyartanár

Városi mesemondó verseny

A városi mesemondó versenyen résztvevő tanulóink átvették jól meg-
érdemelt jutalmukat!

Arany minősítés: Lippai Iza 
Ezüst minősítés: Szabó Jázmin, Kovács Sára, Balázs Tifani, Kiss 

Csenge, Mester Norman
Bronz minősítés: Mester Dominik 
A két továbbjutó, akik iskolánkat és a várost is képviselhetik Kecske-

méten: Szabó Lizett és Szűcs Ádám Simon. Gratulálunk!

Egészségbiológia verseny

8.b osztályos tanulóink: Faddi Ede, Gulyás András, Kishonti Toni és 
Pakó Tamara a Dékánitás megyei egészségbiológia versenyen III. helye-
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zést ért el. Munkájukat értékes ajándékokkal jutalmazták.

Gratulálunk a szép teljesítményhez!
Szűcs-Ádám Éva felkészítő pedagógus

Balázs-áldás és gyertyaszentelés 
a Szent Anna Katolikus Óvodában

Balázs napján, február 3-án óvodánk gyermekeit és dolgozóit Meny-
hárt Sándor Plébános Atya Balázs-áldásban részesítette. Ezen a napon 
énekeltünk, beszélgettünk Szent Balázsról, aki csodatévő gyógyító volt, 
mindenfajta torokbetegség, főként a torokgyík gyógyítójának tartották. 

Ez alkalommal Gyertyaszentelő Boldogasszony napját is ünnepeltük 
óvodánkban. A katolikus egyház arra emlékezik, hogy Szűz Mária negyven 

nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templom-
ban. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a 
gyertyaszentelés szokása. A gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe, egyi-
ke a legrégibb szentélményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus 
jelképévé vált, hisz magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. A 
nap végén minden kis óvodás haza vihette a megáldott hófehér gyertyát.

Szabóné Tettinger Adrienn

Farsangoltunk a Szent 
Anna Iskolában

Rendhagyó módon ünnepelve, de annál nagyobb lelkesedéssel ugrott 
jelmezbe a „szentannások” apraja-nagyja február 14- én, pénteken. 

Karneváli hangulat, ötletes jelmezek, farsangi kvíz, táblarajz - készí-
tés jellemezte a pénteki napunkat. Az osztályközösségeknek lehetősége 
adódott arra is, hogy közösen, önfeledten játszanak, táncoljanak. A peda-
gógusok játékokkal, zsákbamacskával tették emlékezetessé a napot. A 
tanulócsoportokat zsűri értékelte, illetve tortával jutalmazta a legjobba-
kat.  A legsikeresebb osztály az alsó tagozaton a 4.a, a felsőben a 6.a.

űJacsóné Szabó Erika
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Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2020-ban 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

        Kérjük, támogassa adója 1%-val a

SZENT ANNA INTÉZMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

  Adószám: 18341797-1-03

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
 A kedvezményezett neve:

BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03

Jeges örömök
Még tart a tél. Az évszak adta lehető-

ségeket ki kell használni. Nyáron nem 
sikerülne korcsolyával csúszkálnunk 
bármiféle tavon vagy folyón. A jégnek 
most kell örülnünk. Mi is így tettünk feb-
ruár 3-án délután egy busznyi gyerek-
kel. Bajára utaztunk koptatni a koripá-
lyát. Ismét egy felejthetetlen élménnyel 
gazdagodtak a kezdők, de a tapasztal-
tabbak is. Kipirulva és kellemesen elfá-
radva tértünk haza este. 

Komáromi Róbert
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A nyolcadik évfolyam egyik legfontosabb feladata ebben a félévben a 
megfelelő középiskola kiválasztása. Első félévben több pályaválasztá-
si rendezvényen, középiskolák által szervezett nyílt napon vettek részt 
tanulóink. 

A félévi értesítő kézhezvétele után közösen töltöttük ki a továbbtanulá-

si lapokat. Mindenki több szakot, szakmát jelölt meg. Jövő szeptember-
től jánoshalmi, kiskunhalasi, bajai, kiskunfélegyházi, pécsi középiskolá-
ban tanulnak diákjaink. 

Reméljük mindenkinek sikerül az általa elsőként megjelölt iskolába fel-
vételt nyernie, sok sikert kívánunk!!!

Továbbtanulás

Mozgalmas első félévet hagytunk magunk mögött. A 87 tanítási nap 
minden egyes tanítási órája alkalmat adott diákjaink számára, hogy bizo-
nyítsák felkészültségüket, szorgalmukat, kitartásukat. Kollégáimmal azon 
fáradoztunk, hogy minden tanítványunk a képességeihez mérten fejlőd-
jön, és a tudását gyarapítsa. A félév munkáját február 4-én a félévzá-
ró értekezletünkön értékeltük. Rohanó világunkban sajnos egyre keve-

sebb az olyan alkalom, amikor egy kicsit kiszakadhatunk a hétköznapok 
monotonitásából. Pedig erre bizony nagyon nagy szükségünk van. Ezért 
külön örülök neki, hogy lehetőségünk volt értekezletünkbe beiktatnunk 
egy kötetlen záró napirendi pontot. A Korzó étteremben közös vacsorá-
val és beszélgetéssel zártuk a félévet.

Balázsics Zoltán

Lezártuk az első félévet
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A 2020/2021-es tanévben indult 
az általános iskolások számára 
a Lázár Ervin Program, melynek 
célja hogy szociális helyzettől és 
lakóhelytől függetlenül minden, az 
1-8. évfolyamon tanuló általános 
iskolai diáknak évente egy alka-
lommal ingyenesen biztosítja a 
színházi, tánc, és cirkuszi előadá-
sok, komolyzenei hangversenyek, 
muzeális intézmények, illetve az 
őshonos állatok bemutatóhelyei 
látogatásának élményét.

A járványhelyzet miatt fél évvel 
az indulása után fel kellett füg-
geszteni a programot és át kel-
lett helyezni az online térbe. 2021. 
januárjától azonban már ismét 
jelenléti szinten folytatódhatott a 
program, így gyermekeink a követ-
kező előadásokon vehettek részt:

 Elsősök Kettőspont Kulturális 
Alapítvány „Az eltáncolt cipel-
lők” 

Másodikosok az Art’s Harmony 
„Zene és varázslat” 

Harmadikosaink Szegedi Nem-
zeti Színház (Nagyszínház) „A 
padlás” 

Negyedikeseink „Az öntudatos 
királylány” 

Lázár Ervin 
Program
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Folytatódtak a járási versenyek

Január végén a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola online mese-
mondó versenyére neveztük gyermekeinket.

Fekete Bence 2.a osztályos tanulónk IV. helyezést ért el és továbbju-
tott a tankerületi döntőbe.

Lógó Blanka 1.a és Tóth Noel 4.a osztályos tanulóink emléklapot kap-
tak.

Gratulálunk nekik! 

A Bonyhádi Petőfi Sándor Református Gimnázium szervezésében idén 
is megrendezésre került a László Gyula Országos Középiskolai Törté-
nelemverseny „Két malomkő közt” címmel, melynek témája a török kori 
Magyarország volt.  Ebben a tanévben iskolánk két tanulója; Torma István 
és Lakatos Zalán 11. K osztályos tanulók vettek részt a megmérettetésen. 

A verseny három fordulóból tevődött össze, melyek elődöntőjén és 
középdöntőjén egyénileg kellett megoldani a feladatokat. Az elődöntőn 
sikeresen túljutott mindkét diák 2021. novemberében. A középdöntő fel-
adatait 2022. január 6-áig kellett elkészíteniük a versenyzőknek. A fel-
adatlap teszt és esszéjellegű feladatokból állt melyek az  érettségi kom-
petenciákra épültek, valamint a szakirodalom kreatív alkalmazását is igé-
nyelték. 

A diákok a felkészítő tanáruk irányításával elkészültek a 9 feladat-
tal, amelyek között versírás is szerepelt. Az ebben nyújtott segítséget 
köszönjük Nagy Andrásné, Ica néninek. 

A döntőbe a minimum 250 pontot elért, 12 tanuló jutott.
A versenyen a következő eredmények születtek: 
Torma István 242 pont (országos 16. hely)
Lakatos Zalán 238 pont (országos 17. hely)
A képen felkészítőjükkel, Juhász János tanár úrral láthatóak.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek! 

Országos történelemversenyen a szakis diákok

1 SZÁZALÉKKAL  A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítet-
ték a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kíná-
latát. Kérjük, támogassák a továbbiakban is  az egyesü-
let munkáját.
Adószám: 19046550-1-03 

Köszönettel: a HKKE vezetősége

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

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

Alapítvány kuratóriuma

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

is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám: 18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  cél-
tűzéseinek  megvalósításához!

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

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

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Szaki hírei
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Bácskossuthfalván a járvány ellenére, az idén is megrendezték, az 
immár hagyományos évi Pálinkaversenyt, valamint Gasztrofesztivált, 
amelynek keretében hagyományos helyi ételek, termékek kóstolója és 
vására is volt. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a helyi Ady Endre 
Művelődési Központban került sor 2022. február 5-én. 

A kulturális műsor után Fábrik Attila, a Rizling Egyesület elnöke 
köszöntötte a megjelenteket magyar és szerb nyelven. Köszöntőjében 
elmondta, hogy nehéz járványügyi helyzet ellenére 740 minta érkezett, 
ez komoly munkát adott a bírálóknak is.

Érmeket 15 kategóriában adtak ki. A legtöbb minta 120 a szilvából 
érkezett, jelentős volt még a birs, alma és szőlőpálinkák száma is. Kevés 
volt viszont, az őszibarack, meggy és cseresznyepálinkák száma, híven 
tükrözve ezzel is, a tavalyi kora tavaszi fagyok kártételét.

Érdekességként írom, hogy mostanában oly divatos tökpálinkából csak 
egy mintát találtam, pedig tavaly ebből jó termés volt. 

A versenyen jól szerepeltek a jánoshalmi pálinkák. Gazdakörünk tag-
jai közül Takács Tamás 2 arany és 1 ezüstérmet, Farkas László 1 ezüst 
és 2 bronzérmet hozott el. Gratulálunk az eredményekhez. Jómagam 
1 aranyéremmel járultam hozzá a jánoshalmi sikerekhez. Farkas Lász-
ló gazdakörünk elnöke, különdíjként egy serleget adott át a legeredmé-
nyesebb versenyzőnek Januskó József barátunknak. Gratulálunk Neki 
is. Reméljük a március 5-i Nőnapi Borbálunkban, az Ő pálinkáit is meg-
kóstolhatjuk, ahová várjuk a bácskossuthfalvi és temerini testvérszerve-
zeteink küldöttségét is.

Fajszi Ferenc

Jánoshalmi sikerek a  
bácskossuthfalvi Nemzetközi Kisüsti versenyen
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Étkezési 
tanácsok lázas 

betegeknek
A megfelelő gyógyszeres kezelés mel-

lett a gondosan összeállított étrend is 
segítheti a gyógyulást, lerövidítheti a 
betegség idejét.

Lázas állapotban fokozott a verejté-
kezés, amelyben nem csak folyadékot, 
hanem ásványi anyagokat és vitaminokat 
is veszít a szervezet.

Az étrendet elsősorban a beteg étvágya 
és egyéni kívánsága szabja meg. Felesle-
ges erőltetni az evést. Nem kell attól tarta-

ni, hogy a lázas betegség néhány napja alatt jelentős fogyás következ-
ne be. Mivel a lázas betegek többnyire étvágytalanok, célszerű többször 
megkínálni őket akár 2-3 óránként is.

Az étrend célja:
 — a fokozott folyadék,-és ásványi anyag szükséglet kielégítése,
 — a fokozott anyagcsere a fehérjeszükségletet is megemeli, így tehát, 
fontos pótolni a veszteséget.

A diéta legyen fehérje,- vitamin-, folyadék- és ásványi anyagban gaz-
dag. A folyadék mennyisége feleljen meg a beteg állapotának. Vita-
min-gazdag gyümölcslevek, gyümölcsturmixok cukorral vagy mézzel, 
paradicsomlé, paradicsom-turmix, zöldséglé, zöldségfőzetek, pürésített 
színes főzelékekből készült levesek, gyümölcspüré-levesek, teák, tej, 
aludttej, joghurt, kefir, tejes italok fontosak. A lázas beteg közérzetét jól 
javítja a nyers gyümölcsprésnedv. Felfrissíti és szomjúságérzete is csök-
ken. Étkezés előtt egy-két kanálnyi savanykás, kesernyés gyümölcs-
lé elfogyasztása fokozhatja az emésztőnedvek elválasztását ezáltal az 
étvágytalanság csökkentését is elősegíti.  A folyadékbevitelt egy-más-
fél literrel is meg lehet emelni A nagyobb mennyiségű folyadékot is csak 
úgy lehet elfogyasztani, hogy negyed, fél óránként iszik a beteg néhány 
kortyot.

Kitűnő sóforrás a tej, a gyümölcsök, zöldségfélék Az ásványi anyag 
pótlására jó a zöldségleves, húsleves, rizsleves, daragaluska leves is. 
Ezek az ételek tápanyagokban nagyon gazdagok, sok bennük a magné-
zium és a foszfor, a meleg lé pedig nagyon jót tesz a szervezetnek és a 
léleknek egyaránt. 

A vitaminszükséglet fedezésére a citromos italok (csipkebogyó-, hárs-
fa-, kamilla-, menta tea), gyümölcslevek jöhetnek számításba. A nyers 
gyümölcsök magas vitamintartalmúak és remek az üdítő hatásuk.

A zöldségek, gyümölcsök jól kiegészíthetőek sovány húsokkal, felvá-
gottal, túróval és tojással is.

 Faragóné Hován Éva
Dietetikus

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3.  Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu           E-mail: varosgazda@t-online.hu 
Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,péntek830-1200,  

                                                                                     kedd,csütörtök1330-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk 

vállalni! BEJELENTÉSE: a 77/401-344-es
 telefonszámon lehetséges. 

Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 Állati hulla telep üzemelése 
Jánoshalma, Hajósi út

Nyitva tartás H-P 07.00 – 09.00-ig és 15.00 – 18.00-ig
 Sz 07.00 – 11.00-ig

Állati hullát kizárólag ebben az időben lehet a telepre leadni.
Bővebb információ: 06-30/947-3516-es telefonszámon.

A dietetikus tanácsai

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!

Lencse András élt: 88 évet
Csanyik Sándorné   
sz: Harczi Matild Irén élt: 73 évet
Agócs Máténé   
sz: Barna Ilona élt: 85 évet
Szabó Csilla élt: 15 évet
Kiss János  élt: 57 évet

Ágoston Istvánné 
sz: Futó Ilona élt: 89 évet
Balázs Sándorné   
sz: Pusenszki Mária Magdolna élt: 72 évet
Szilágyi Máté élt: 73 évet
Horváth Mihályné   
sz: Szabó Magdolna élt: 74 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2022. február hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Zámbó Balázs közterület-felügyelő 
Panaszaikat és észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken 
várja: zambobalazs@janoshalma.hu vagy +36-30/565-3758

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070

Dr. Csényi Attila üg y vezető
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Prevenció  
Jánoshalma járás iskoláiban 

2017-2018-as tanévtől folyamatosan, a járás minden alapfokú okta-
tási intézményében elindítottuk a Gyermekesély pályázat egyik ked-
velt foglalkozását az e-bug programelemet. Az európai uniós forrás-
ból megvalósuló foglalkozássorozat öt tanéven keresztül, tanévenként 
5-10 témakörben nyújt a diákok számára hasznos ismereteket. 

Program megvalósítói az adott oktatási intézmény pedagógusai. 
Az e-bug program célja, hogy segítségével az alsó- és felső tagozatos 
diákok elsajátítsák a megfelelő személyi higiénére (kéz- és légúti higié-
né), a szexuális egészségre, a védőoltásokra, valamint a felelősségtel-
jes antibiotikum-használatra vonatkozó alapvető ismereteket. 
Az „e-bug alsósoknak” ismeretterjesztő-egészségfejlesztő program 
minden 3. évfolyamon megvalósul. A programot az angol Egészség-
ügyi Minisztérium fejlesztette ki, teljes magyarországi adaptációval 
rendelkezik. A program játékosan, sok esetben kísérletekkel alátá-
masztva vezeti be a gyerekeket a mikróbák világába, majd kitér a fer-
tőzések terjedésére, veszélyeire, a helyes kézhigiéné betartására, a 
leggyakoribb mikróbák által okozott légzőszervi megbetegedésekre, 
valamint a védekezés lehetőségeire, beleértve az antibiotikumok hasz-
nálatát, külön kiemelve az antibiotikum abusus veszélyeit. 
Az „e-bug felsősöknek” az előzőekben ismertetett anyag  a felső tago-
zatos korosztályra van optimalizálva és tematikájában kiegészül a 
nemi úton terjedő fertőzésekkel. A megvalósítás minden 7. évfolya-
mon történik.
Ezúton is köszönjük a pedagógusok lelkes munkáját!

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

Termékei 
teljes választékban 

Helybeni vásárlás akciós áron 
minden termékre

Hétfőtől csütörtökig  07:00 - 16:00 
, pénteken 07:00- 12:00

Jánoshalma, Borpince u. 2.

Baromfigondozói 
munkalehetőség!

Kacsa törzsállomány gondozására 
munkavállalókat keresek.

Egy műszakos munkarend, versenyképes fizetés.
A telep Jánoshalmán, jól 

megközelíthető helyen van.
Jelentkezni a 06 30/2789 360 telefonszámon lehet, 

vagy személyesen az állatpatikában 
(6440 Jánoshalma, Kiss Ernő u. 117.), 

nyitvatartási időben.

Stílus Üzlet

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

MÁRCIUSI AKCIÓJA
Mintás tányéralátét (28*45  cm) :   99. -
Hagyományos izzó (25 - 40 - 60 -75 -10 0 W ) :   130. -
Műbőr focilabda:  1390. -

További akciók üzletünkben! 
Virágföldek, cserepek széles választékban!

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület 

munkáját. 
Akedvezményezettadószáma:

18360952-1-03
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Visszatér az élet az Imre Zoltán 

Művelődési Központ és Könyvtárba

Nagyon örülünk, hogy egyre inkább visszatér az élet a művelődési 
központba és a könyvtárba. 

Február 8-án teltház előtt lépett fel a Stand up comedy Humortársulat a nagy-
teremben. Orosz Gyuri, Rekop György és Magyed remek hangulatot teremtet-
tek, mindenki remekül szórakozott. A nagy sikerre való tekintettel a humoristák 
2022. október 13-án  vadonatúj műsorukat hozzák el a jánoshalmi közönségnek.

Február 12-én az Amazonas Terrárium kisállat bemutatóját közel háromszá-
zan nézték meg.

Az EFI szervezésében újraindult Senior jógán, Pilates tornán, társastáncon is 
hétről hétre egyre többen vesznek részt. 

Díszítőművész Szakkörünk minden szerdán tartja foglalkozásait, melyre sze-
retettel várják a kézimunkázni vágyókat.

A könyvtár védettségi igazolvány nélkül  látogatható, folyamatosan új könyvek-
kel várja a régi és új Olvasókat!

Márciusban is szeretettel várjuk Önöket színvonalas, új programokkal!  Rész-
letek a plakátokon, honlapunkon, Facebook oldalunkon. 
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Életének 89. évében elhunyt Dr. Fenyvesi Máté az egykori arany-
csapat kerettagja, és tegyük hozzá: Jánoshalma legismertebb, leghí-
resebb polgára.

Tehetségére állítólag Majoros tanár úr figyelt fel, s küldte Budapest-
re . A Ferencvároshoz került  és mindvégig hű maradt egyesületéhez. 

Azt mondják: az élethez szerencse is kell. Valóban, ám szerencséje 
általában annak van, aki tudatosan készül rá. Sokszor elhangzott már, 
hogy a magyar labdarúgásnak óriási tehetségei voltak, de elherdálták a 
tehetségüket. Máté viszont élt a lehetőséggel, a szerencsével és bizo-
nyította tudását. Fiatalon biztos kezdőjátékos lett az FTC-ben, s ami 
bizonyosan óriási megtiszteltetés lehetett:  harmadmagával meghívást 
kapott a válogatottba. Sebes Gusztáv a fiatalításra is figyelt, így került 
a kerethez Máté mellett a Budapesti Honvéd centere Tichy Lajos és az 
MTK jobbszélsője Sándor Csikar is. A korabeli nyilatkozatok szerint  tár-
sai szerették  Fenyvesit Mátét, pozitív hozzáállásáért, gyorsaságáért, 
és pontos beadásaiért. 

Szerepelt a 1962-es chilei világbajnokságon résztvevő csapatban, 
1964-ben az Európa bajnoki bronzérmes gárdában. 1965-ben pedig 
VVK kupadöntőn az ő fejes góljával verte a Ferencváros otthonában a 
Juventus FC-t.

Fenyvesi Máté nem csak a focinak élt, közben tanult,s állatorvosi dip-
lomát szerzett. Három fivérét is segítette. Az akkor már jól csengő Feny-
vesi név  hallatán megnyíltak bizonyos ajtók így került József, László és 
Mihály is a Fradihoz (az ott szerzett iskolázottság későbbi játéktudásu-
kon látszott is). 

Aktív pályafutását követően sem szakadt el szeretett klubjától. Az 
1990-es évek elején az FTC ügyvezető elnöke volt. Visszavonulása 
után megkapta az FTC örökös bajnoka címet, a klub aranydiplomáját, 
majd centenáriumi aranydiplomáját, a Springer-dí jat, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tisztikeresztjét, a Magyar Érdemrend középkereszt-
jét, Budapest díszpolgári címét, valamint az Emberi Méltóságért díjat. 
Haláláig az FTC baráti kör tiszteletbeli elnöke volt. 

Szülővárosa szerette, tisztelte Dr. Fenyvesi Mátét. 1994-ben a János-
halma Város Díszpolgára címmel tüntette ki az akkori Képviselő-testü-
let.  A helyi  Sportcsarnokot róla nevezték el, s az itt folyó téli teremtor-
nák serdülő korosztályos versenyének névadója is. 

Sajnos sokáig kellet ápolnia beteg feleségét és az ő egészsége is 
megromlott az utóbbi években.

Pályafutása például szolgáljon minden fiatalnak. Őrizzük meg emlé-
két, hiszen  életével, sportpályafutásával beírta magát  a legnagyobbak 
panteonjába!

Dr. Fenyvesi Máté sport-, szakmai és közéleti elismerései

 ¾ 1955 – Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója
 ¾ 1960 – Állatorvosi diploma
 ¾ 1969 – Magyar Népköztársaság Sportérdemérem Arany Fokozata
 ¾ 1981 – Szakállatorvosi diploma
 ¾ 1984 – FTC Aranydiploma
 ¾ 1990-94 – Önkormányzati képviselő Jászberényben
 ¾ 1994 – Jánoshalma Díszpolgára
 ¾ 1994 – Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje
 ¾ 1998-2002 és 2002-2006 – Országgyűlési képviselő
 ¾ 1999 – az FTC ügyvezető elnöke a jubileumi évben
 ¾ 2010 – Aranydiploma Állatorvosi Egyetem
 ¾ 2013 – A Magyar Érdemrend Középkeresztje
 ¾ 2017 – Budapest Díszpolgára
 ¾ 2018 – Emberi Méltóságért Kitüntetés

Fenyvesi Beatrix (Dr. Fenyvesi Máté leánya)
Horváth Mihály JFC elnöke

Blázsik Sándor 

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.
Tel.:06-20/496-5062

JFC februári tudósítása 
A Jánoshalmi FC 

felnőtt csapata jelen-
leg előkészületi mér-
kőzésekkel, s heti 
három edzéssel 
készül a március 6-i 
szezonnyitó mérkő-
zésre, amikor is az 
ellenfél Soltvadkert 
csapata lesz. Után-
pótlás csapataink is 
folytatják felkészülé-
seiket. E korosztá-
lyoknál később indul 
a bajnokság.

Horváth Mihály elnök

Elment az utolsó „mohikán”, s az aranycsapat legendája egyre távolodik 

Gyászol a magyar labdarúgás,  
gyászol Jánoshalma
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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. közlése alapján tájékoz-
tatjuk Olvasóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biz-
tosítják. Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és 
Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától másnap 07 órá-
ig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet 
megelőző nap 17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reg-
gel 7 óráig tart.

Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. T.: 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:
s-Paw Bt.

6794 Üllés, Bem József utca 7. 
Szabó Erik
Ügyvezető

ISSN 2062-4069
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Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,   
Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Tchibo Family 250g Őrölt, pörkölt kávé: 549,- Ft 2196,-Ft / kg

Óriási déli gyümölcs akció, folyamatosan megújuló árukészlettel! 

Detki darált háztartási keksz                399 Ft/db helyett  269,- Ft  

Kinder Joy  20 g  159,- Ft 7950,- Ft/kg

 Az akciók a készlet erejéig érvényesek. 

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:
2022. január hónapban

született:

Árpási Mónika és Faragó Ronald, 
Kabai Stefánia és Benkő Ádám, 

Kotró Szimonetta és Nahóczky Csaba Ferenc 
valamint további egy pár, akik nevük közlésé-

hez nem járultak hozzá.

Sorozat bűncselekmény elkövetőjét fogták el a Jánoshalmi Rendőrőrs nyo-
mozói! A helyi illetőségű B. K. 2022. január végén több vagyon elleni bűncselek-
ményt is elkövetett. 

2022. január 20-án a nappali órákban D. S. jánoshalmai lakos tulajdonában 
lévő záratlan házból  eltulajdonított 2 db laptopot, 1 db JCB keverő pultot, 1 db 
pillanat forrasztót, 1 db Parkside akkumulátoros csavar behajtót, szerszámokat 
és használaton kívüli mobiltelefonokat kb. 100.000 Ft. értékben.

2022. január 28-án éjjel 1 óra körüli időben a Jánoshalma belterületén lévő 
és R. I. helyi lakos tulajdonában álló lakatlan ház udvarára a zárt kapun keresz-
tül bemászott és az udvaron lévő földgáz csatlakozó csőről leszerelte a csőzáró 
csapot, de azt eltulajdonítani nem tudta a  kiömlő földgáz miatt. 

2022. január 31-én  éjjel 2 óra körüli időben a szintén belterületi és SZ. J.  
tulajdonában lévő lakatlan ház udvarába bejutott, és a földgáz csatlakozó cső-
ről lopási szándékkal leszerelte a csőzáró csapot, de azt sem tudta  eltulajdoní-
tása a kiömlő földgáz miatt.

2022. január 30-án 19 óra és január 31-én 18 óra közötti időben  az egyik, bel-
területi utcában parkoló és  K. B. jánoshalmai lakos tulajdonában lévő, feltehe-
tően lezáratlan személygépkocsiból eltulajdonított 1 db Makita horonyvágót és 1 
db Bosch ütve fúrót kb. 350.000 Ft. értékben. 

2022. január 30-án 19 óra és január 31-én  reggel 8 óra közötti időben K. P. 
J. jánoshalmai lakos tulajdonában lévő házba kapu átmászás módszerével beju-
tott és a házból eltulajdonított 1 db üres gázpalackot, 1 db sárga színű ismeret-
len márkájú sarokcsiszolót, 3 db csapot valamint az udvarból 2 db pulykát és egy 
kézi kocsit kb. 30 000 Ft. értékben. 

2022. január 31-én 19 óra és február 1-én  reggel 6 óra közötti időben V. E. T. 
jánoshalmai lakos tulajdonában lévő házba kerítés átmászás módszerével beju-
tott, majd a bejárati ajtót felfeszítette és az ingatlan spájz helységéből eltulajdoní-
tott 15 kg házi kolbászt és egy db Straus motoros fűrészt kb. 55 000 Ft. értékben.

Nevezett elfogását követően beismerő vallomást tett, tőle az eltulajdonított 
értékek nagy része lefoglalásra került. A nyomozás további szakaszában – szak-
értő bevonásával – vizsgálatra kerül, hogy a gázcsapok leszerelése miatt neve-
zett terhére róható-e a közveszélyokozás bűntett kísérletének elkövetése is.

 K. B. A. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki  2022. január 15 -én 17 óra 
körüli időben a központi buszmegállóban szóba elegyedett vele, majd a beszél-

getés során kihasználva a figyelmetlenségét az Alcatel 1 típusú mobiltelefonját 
felkapta és azzal elszaladt. A mobiltelefon értéke 20.000 Ft  A nyomozás során 
elfogásra és gyanúsítottként kihallgatásra került R. N. helyi lakos, aki beisme-
rő vallomást tett.                                                                          JH Police

Nagy-Lukács Simon (a. n.: Hetényi Fanni)
Rapcsák Csanád (a. n.: Fenyvesi Judit).

Rendőrségi hírek

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


