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Jánoshalma Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

és minden Dolgozója nevében áldott 
Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Húsvéti áldás
Hozzon a húsvét napfényt, áldást, meleget,
Szívekbe jókedvet és sok-sok örömet,
Teremtsen békét a háborgó világban,
Lehessen mindenki boldog hazájában,
Tanítsa szeretni a gyűlölködőket,
Adjon kenyeret koldusnak, éhezőnek,
Adjon egészséget betegnek, idősnek,
Hozzon megváltást tengernyi szenvedőnek,
S éltesse a reményt, még nincs világvége,
Van kivezető út sötétből a fényre. 

Czeller  Zoltán
polgármester

Jánoshalma Városi Önkor-
mányzat szervezésében jóté-
konysági koncert volt 2022. már-
cius 19-én az helyi Imre Zoltán 
Művelődési Központ és Könyv-
tár színháztermében. A rendez-
vény fővédnöke Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő volt. 

A program elején Czeller Zol-
tán polgármester, a város közös-
sége nevében köszönte meg 
az eddigi adományokat, melyek 
segítségével a szükséges dolgo-
kat, eszközöket vásárolták meg, 
hogy ily módon nyújtson a János-
halma segítséget a háború miatt szükséget szenvedő Kárpátaljai testvértele-
pülésének, Rafajnaújfalunak. 

Taskovics Péter a Déli ASzC Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója az intézményben tapasztalható 
példaértékű gyűjtésről számolt be. Kollégái és az iskola diákjai a háború kitö-
résének pillanatában egyből az iskola vezetéséhez fordultak, hogy szervez-
zék meg a gyűjtést a háború sújtotta térség megsegítésére. Az első pillana-
tokban nem igazán tudták, hogy mit kellene gyűjteni, és mit juttassanak el az 
ukrajnai magyarlakta területekre, ezért a tantestület úgy döntött, hogy pénzt 
gyűjtenek. Az általuk összegyűjtött összeg egy része a Rákóczi Szövetségen 
keresztül jut el a Máltai Szeretetszolgálathoz, s onnan szorulókhoz. A gyűjtés 
másik részét, 360 ezer forintot, pedig Jánoshalma Városi Önkormányzatán 
keresztül, főigazgatói engedéllyel, Jánoshalma testvértelepülésének megse-
gítésére a koncert elején adta át az igazgató Czeller Zoltán polgármesternek.  

A koncerten fellépő művé-
szek úgy gondolták, hogy 
ezzel a hangversennyel próbál-
nak segítséget nyújtani a bajba 
jutott embereknek. így a koncert 
bevételét, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálattal egyeztetve, 
a háborúban nehéz helyzetbe 
került testvérterepülésünkön élő, 
rafajnaújfalui lakosok megsegíté-
sére ajánlják fel.

A koncerten elsőként a Kovács 
Andrea és Juhászné Zelei Judit 
Bianconero Piano Duó lépett a 
színpadra. Mindketten a Kiskun-

halasi Alapfokú Művészén iskola vezetői. Pedagógusi hivatásuk mellett fontos 
számukra az együtt muzsikálás öröme Négykezes zongorajátékukkal a klasz-
szikus zene népszerűsítése, megszerettetése a céljuk. 

Tölgyesi Ernő (első trombita), Fehérvéri István (második trombita), Maul 
Péter (vadászkürt), Huzsvay György (harsona) és Szente Alfonz (tuba) 2004 
őszén alakították meg  Symply The Brass Quintettet. A Baja és környékén élő 
zenetanárokból és a rézfúvós zenét komolyan művelő barátokból álló együttes 
tagjai feladatuknak tekintetik, hogy kedveltté tegyék a rézfúvós zenét, mely a 
megye déli régiójának központjában már hosszú idő óta hiánycikk. 

A koncert végén a hölgyek és urak meglepetésként közösen is zenéltek. 
A nagysikerű koncert végére szépen gyűltek az adományok is, és így az est 

bevétele meghaladta a 300 ezer forintot. Mint Czeller Zoltán polgármestertől 
megtudtuk, további adományok is várhatóak, így az eddigi összeg tovább gya-
rapodhat.                                                                        Ikor

Jótékonysági koncert Rafajnaújfaluért

Ünnepi rendezvényeink

Jánoshalma Városi Önkormányzat és az Erdélyi Hagyományokért Egye-
sület szervezésében háromnapos programsorozattal ünnepelte váro-
sunk a március 15-dikei Nemzeti ünnepünket. Mindezekről a 6-7.olda-
lon számolunk be.
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szapolódásának megszüntetésére kerül sor. Az előző évek programjai 
a lakosság életminőségének javulását hozták, melyet a jövőben is sze-
retnénk folytatni.  A belvízkárokat, a belvizek és csapadékvizek szabad 
elvezetésének akadályozását nagyon gyakran a vízelvezető csatornák, 
árkok nem megfelelő állapota okozza. A meglévő elvezető árkok, csa-
tornák sok esetben elszennyeződtek, szeméttel, hulladékkal tömődtek 
el, vagy csak egyszerűen benőtte őket a növényzet. A csatornák, elve-
zető árkok rendszeres, folyamatos tisztításával hatékonyan csökkenthe-
tők a belvizek okozta mezőgazdasági és egyéb vagyonban keletkezett 
károk. A programban a város feliszapolódott árokrendszerének tisztítása 
kézi erővel, az árkokból kitermelt föld elszállítása, a város belvízelveze-
tő rendszerét alkotó csatornák kaszálása szerepel. A település területén 
összegyűjtött gallyak, fa nyesedékek aprítása is e program keretében tör-
ténik. A nyesedékek begyűjtése a lakott területről és a dűlőutak mentén 
lesz.  A begyűjtött nyesedékek aprítás után Önkormányzati intézmények 
fűtését szolgálja. Az aprítás erre a célra biztosított önkormányzati ingat-
lanon történik. Az apríték készítéséhez erőgépet és hozzá kapcsolt zúzót 
használunk, mely adott. 

C. Z.

Jánoshalma Városi Önkormányzat tájékoztatja lakosságot arról, hogy 
a Belügyminisztériumtól „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása” jogcímen pályázati támogatást nyert el. A város veze-
tésének folyamatos célkitűzése a gyalogos közlekedési útvonalak javítá-
sa, ezért az összeget teljes egészében járdák építésére fordítja. 

2022-ben megújuló járdaszakaszok: Dózsa György utca 1–23, 10-40,  
Jókai Mór utca 79a – 111 ingatlanok előtt.

2023 évben megújuló járdaszakaszok: Bem József utca 72-88, 96-108, 
112, 116, 120-124, 126, Jókai Mór utca 113-117, Orczy utca 13a-17, 23a-
27, Pacsirta utca 12-18, 22, 28-40 és Remete utca 1-13, 17-33, 35-41, 
47-51, ingatlanok előtt.

A járdaépítéseket végző kivitelező az érintett lakosokat a munkálatok 
megkezdése előtt a postaládákba bedobott levélben tájékoztatja.

Kérem a tisztelt ingatlan tulajdonosokat a közterületek rendjére vonat-
kozó helyi rendelkezések betartására, továbbra is vigyázzunk a termé-
szeti és épített értékeinkre.

Jánoshalma Városi Önkormányzat rendelete szerint 20/2017.(XI.30.) 
INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 2.§. A tulajdo-
nos köteles gondoskodni: a.) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiá-
nyában 1 méter területsáv), tisztántartásáról, és a  a lakóház szélességé-
ben nyílt árok kiásásáról, tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, az árkon 
keresztül az ingatlan megközelítéséhez szükséges bejárók alá átereszek 
elhelyezéséről, tisztántartásáról.

Czeller Zoltán
polgármester

Jánoshalma Városi Önkormányzatnál a Magyar Kormány támogatá-
sával idén is elindultak a közfoglalkoztatási programok. Hosszabb idő-
tartamú közfoglalkoztatás a 2022.0 március 1-től 2022. július 31-ig tar-
tó program keretén belül 24 főt alkalmaz az Önkormányzat. Elsősor-
ban az intézményeiben, az Óvodában, a Diákélelmezési Konyhán, az 
Imre Zoltán Művelődési Központban, és a Polgármesteri Hivatalban dol-
goznak a közfoglalkoztatottak. Ezen kívül takarítják a Buszpályaudvar 
épületét, és segítenek a Városi Sportpálya területének gondozásá-
ban. Leggyakrabban a parkgondozásban, és a takarítási tevékenységet 
végzőkkel találkoznak a járókelők, ők a Városgazda Kft tevékenységébe 
segítenek be, szépítik a város köztereit.

Az Önkormányzat másik jelentős programja ebben az évben Start-
munka mintaprogram. A 2022. március 1-től 2023. február 28-ig tar-
tó programban 15 fő vesz részt. A program keretében a város közútjai-
nak, járdáinak, parkolóinak, árokrendszerének folyamatos javítása, kar-
bantartása szerepel. Járdák cseréjére, útpadkák nyesésére, árkok feli-

Tájékoztatás 
járdaépítésekről

Jó ütemben haladnak az 
önkormányzati beruházások

Elindultak a 
Közfoglalkoztatási Programok 



3. 2022. április

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEÖnkormányzati hírek

2022. március 17-én állampolgársági esküt tettek Jánoshalma Város 
Polgármestere előtt az alábbi személyek: Szenci Árpád, Lőrincz Izabel-
la, Kis Torma Manuella, Szenci Izabella, Szenci Dominik; továbbá: Far-
kas Irén és Farkas Imre 

Az esküt tevők Jánoshalmán, ünnepélyes keretek között szerezték 
meg a magyar állampolgárságot. 

Mint ismeretes, 2011. óta kérelmére honosítható, illetve visszahonosít-

ható, aki beszéli a magyar nyelvet, büntetlen előéletű, és ő maga, illetve 
szülei, nagyszülei magyar állampolgárok voltak. A kérelmeket a Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatal Egyszerűsített Honosítási Igazgató-
sága bírálja el.

Gratulálunk a magyar állampolgárság megszerzéséhez!
Földes-Kiss Csilla
Anyakönyvvezető

Államporgársági eskü

. Képes tudósításunk március 25-én készült. Park felújítás képeihez: 
Az automata öntözőrendszer kiépítése 80%-ban befejeződött, a gerinc-
vezeték, és a szórófejek is telepítve vannak.  Jelenleg a park közepén 
elhelyezkedő kis tó  és a szükséges vízgépészet kialakítása van folya-
matban. A sétáló, futó felület alapozó munkálatai már elkészültek, a vég-
leges burkolat később kerül lefektetésre.

 A január elején megkezdődött bölcsőde építkezését az enyhe téli 
hónapok, és a  csapadék nélküli március is segítették. A két bölcsődei 
csoport elhelyezésére tervezett épületre már felkerült a tetőszerkezet
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Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter március 5-én A Bem József Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület tagjai és meghívottak számára az Imre Zoltán Művelődési 
Központ és Könyvtár nagytermében tartott tájékoztatót. 

A miniszteri előadást megelőző beszédében a programon résztvevő Bányai 
Gábor, a térség országgyűlési képviselője elmondta: a nemrég kitört ukrán-
orosz háború adja a rendezvény egyik aktualitását, a másik pedig az az ország-
védelmi program, amelyet hazánk kormánya hirdetett meg évekkel ezelőtt. 
„Egy olyan pályán mozog most már a Magyar Honvédség, ami reményt adhat a 
nehéz időszakokban” – hangsúlyozta a képviselő. 

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter előadásában kitért a gyorsan, élesen 

változó biztonsági környezetre. Kiemelte a közel-keleti és észak-afrikai instabil 
államok helyzetét, az illegális migrációt és az ezzel összefüggő terrorveszélyt. 
Ismertette a magyar kormány ezzel kapcsolatos álláspontját, mi-szerint: ne a 
problémát engedjük be Magyarországra vagy Nyugat-Európába, hiszen meg-
dőlt az az elképzelés miszerint a társadalom elöregedési problémáit a beván-
dorlás fogja megoldani.

Figyelmeztetett a Krím-félsziget 2014-es orosz annektálása során felbukkant 
új kihívásként jelentkező hibrid hadviselésre, amelynek segítségével nagyobb 
katonai erők bevetése nélkül is birtokba lehet venni jelentős földterületeket, 
országrészeket, romba lehet dönteni a gazdaság vagy akár az egészségügy 
működését. A kibertérben jelentkező fenyegetések elhárításához naprakész, 
magas színvonalú oktatásra van szükség, ezért hozták létre a Magyar Honvéd-
ség Kiber Képzési Köz-pontját, Szentendrén.

Benkő Tibor aláhúzta: a NATO jelenleg két fenyegetettségi irányt nevez meg 
Európa vonatkozásában, amelyek metszéspontja éppen Közép Európában van. 
Az egyik a keleti, az orosz fenyegetettség, a másik pedig a déli, ami a Nyu-
gat-Balkánon keresztül éri el Európát. Hozzátette azt is, Magyarország számá-
ra a leg-nagyobb kihívás a Nyugat-Balkán békéje, ahol napjainkban is több ezer 
katona biztosítja a viszonylagos békét. „Ez a kettős fenyegetettség nagyon nagy 
kihívás, és ezért kell az a nagy ütemű Honvédelmi és Haderőfejlesztési Prog-
ram, amit el-kezdtünk.”

Az orosz-ukrán háború kapcsán Benkő Tibor elmondta: Oroszország a NATO 
leg-nagyobb kihívása. „Magyarország a háború mielőbbi befejezésében érde-
kelt, nem kell provokálni egyik felet sem, a bajbajutottakon pedig segíteni kell” 
– szögezte le a tárcavezető.

A Magyar Honvédség megújítását célzó Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program kapcsán Benkő Tibor rámutatott: a biztonsági környezet folyamatos 
változása, az újabb és újabb kihívások, kockázatok, fenyegetések megjelené-
se miatt döntött a magyar kormány a haderő újjáépítéséről. Ennek köszönhető-
en egy modern, erős, ütőképes, a térségben meghatározó erővel bíró Magyar 
Honvédség jön létre.

A tárcavezető emlékeztetett a honvédelem elmúlt harminc évének alakulásá-
ra, a leépítésekre, amelynek köszönhetően az 1989-ben 155 ezer fős hadsereg 
2007-re éppen csak elérte a 23 ezres létszámot. Az európai uniós jogok beveze-
tése pedig azt eredményezte, hogy nem lehetett nyilvántartást vezetni a magyar 
férfiakról, amely a hadkiegészítés rendszerét is negatívan érintette. Emellett 
csökkent a katonai szervezetek, a laktanyák, valamint a harcjárművek száma is.

Benkő Tibor az 1999-es NATO csatlakozás kapcsán elmondta: a washingto-
ni szerződés 5-ös cikkelye – amely a kölcsönös segítségnyújtásról szól – azt a 
hibás gondolatot szülte, hogy a „NATO majd megvéd minket,” pedig a szerző-
dés 3-as cikke azt is kimondja, hogy minden ország köteles olyan képessége-

ket építeni, amivel beléphetünk és tagjai lehetünk a szövetségnek, amivel saját 
magunkat meg tudjuk védeni.

„A 2016-ban indított Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program példátlan 
az európai haderőfejlesztés tekintetében” – szögezte le a tárcavezető, majd 
hangsúlyozta: Magyarországnak szüksége van egy kiválóan felkészített, lojá-
lis, hazájuk iránt elkötelezett, korszerű technikai eszközökkel ellátott katonák-
ból álló haderőre. Benkő Tibor külön-külön ismertette a program két pillérét. Az 
első, honvédelmi rész középpontjában az ember, a katona áll, akinek kiszámít-
ható életpályát kell biztosítani. Ennek kulcseleme az a stabil életpályamodell, 
amely magába foglalja az illetmény-rendszer folyamatos bővítését, a lakhatási 
támogatást – amelyet a legénységi állományra is kiterjesztettek –, az előmene-
teli-, az egészségkárosodási ellátási rend-szert, valamint az életpálya egészét 
átölelő struktúrát. Ez utóbbi biztosítja, hogy a katonai hivatás a pályára irányítá-
son és az aktív szolgálaton, illetve a senior éveken túl a nyugállományban töl-
tött esztendőkben is tartson.

Az önkéntes tartalékos szolgálat kapcsán Benkő Tibor kijelentette: a rend-
szert az elmúlt években a nulláról kellett felépíteni, mivel 2010-ben mindössze 
17 tartalékos katonája volt a Magyar Honvédségnek. „Ez a szám mára közel a 
11 500 fős és egyre több fiatalt tudunk megszólítani” – mondta a honvédelmi 
miniszter, aki be-számolt arról: van olyan egyetem, amely önkéntes tartalékos 
századot állított fel.

A honvédelmi miniszter összegezte: 2010-hez képest 13 ezerrel több kato-
na áll az ország szolgálatában, ami hatalmas előrelépés. „Van kire építeni, van 
kivel számolni” – hangsúlyozta, kiemelve azt is: katonáinkra bármikor, bárhol 
lehet számítani, hiszen ott vannak a déli és keleti határ mentén, a járvány idő-
szakában pedig országszerte segítették a kórházi dolgozók munkáját, valamint 
jelen vannak a kül-földi missziókban is. „Ezek az üzenetek azok, amelyek miatt 
kijelenthetem, hogy jó úton haladunk.”

A tárcavezető kiemelten fontosnak nevezte a fiatalok hazafias és honvédelmi 
nevelésének kérdését. „A pályára készülő fiatalokat inspirálni kell, hogy vállal-
ják a szolgálatot” – mondta a tárcavezető, aki beszélt a Honvéd Kadét Program 
rendszeréről és az általános honvédelmi nevelésről is, amelynek részei a Hon-
védelmi Sportszövetség, a honvédelmi tematikus versenyek, a laktanyai nyíltna-

pok, valamint az egyre népszerűbb honvédelmi táborok. A Honvéd Kadét Prog-
rammal kapcsolatban beszámolt arról: már 100 intézmény csatlakozott hoz-
zá és további 19 egyetemmel van megállapodás. Megjegyezte azt is, jelenleg 
két katonai középiskola és kollégium, illetve egy katonai kollégium működik, de 
2030-ig nyolc-tíz honvéd középiskola és kollégium létrehozása a cél, a kadétok 
számát is szeretnék 2026-ra 8-10 ezerre növelni.

Ezt követően ismertette azokat a haditechnikai beszerzéseket is, amelyeket a 
honvédelmi tárca 2019-ben indított el és jelenleg is folyamatban vannak. „A kitű-
zött célok egyharmadánál tartunk, van előrelátás és koncepció, amit a kormány 
által biztosított költségvetésből fogunk megvalósítani” – húzta alá.

A miniszteri előadást követően a honvédelmi tárca vezetője kérdésekre is 
válaszolt. 

A Nemzetközi Nőnap közelségére tekintettel az előadást követően, Benkő 
Tibor, Bányai Gábor országgyűlési képviselő(jelölt, Czeller Zoltán polgármester 
és Györgypál Csaba, a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület elnöke egy-
egy szál virággal köszöntötte a Lakossági Tájékoztató hölgy résztvevőit. 

Ikor - honvedelem.hu

Lakossági Tájékoztató Jánoshalmán
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Bányai Gábor 2006-ban lett először Jánoshalma országgyűlé-
si képviselője, az akkoriban még Bácsalmás központú 10-es 
számú választókerületben. A választókerületek átalakítása 
után a Kiskunhalasi választókerület megválasztott képviselő-
jeként segíti Jánoshalma és további huszonkét település bol-
dogulását.

 — Több mint másfél évtizede képviseli Jánoshalmát. Milyen 
feladatai vannak?

 — Nagyon összetett egy képviselő munkája, ami nem csak abból áll, 
hogy részt vesz a parlamenti munkában. Az elmúlt tizenhét évben 
több ezer emberrel találkoztam négyszemközt személyes megbe-
széléseken és segítettem ügyeik, vállalkozásuk, egészségi álla-
potuk dolgaiban. Nagyon sok munkahely és vállalkozás újjáépí-
tésében és megteremtésében vettem részt, rengeteg infrastruk-
túra fejlesztési projektet indítottunk el. A törvényhozás embere-
ként rengeteg hasznos jogszabály létrehozásában vettem részt, 
bár én nem a szócséplésben hiszek, hanem a szorgos munká-
ban. Nem én leszek ezután sem az Országgyűlés legtöbbet fel-
szólaló képviselője.

 — Mik a térség akut gondjai?
 — Az ország déli határai mentén a népesség fogyása és elvándorlá-
sa sajnos a mai napig még jelentősnek mondható. Az is tény, hogy 
nagyon sokan mentek el külföldre dolgozni a térségből.  A folya-
mat megállításához a gazdasági, oktatási fejlesztések, munkahe-
lyteremtések valamiért nem elegendőek.

 — Hogy lehetne erre a problémára megoldást találni?
 — Próbálunk kapaszkodni a modern kori iparosodási, fejlődési nyom-
vonalra, aminek köszönhetően nagy hozzáadott értékű termékeket 
is lehet itt gyártani, gyártatni, mindezekkel vonzó munkahelyeket 
teremteni. Számos ipari parkot hoztunk létre és vannak már tele-
pülések ahol ennek beérett a gyümölcse. Óriási változásokat hoz 
a térség fejlődésében a Budapest-Belgrád vasútvonal. Komoly 
eredmény, hogy szinte az összes közoktatási intézményünkben 
történtek felújítások, melyeket folytatni kívánunk. A térség útjai-
nak felújítása folyamatos. Források tíz milliárdjai érkeztek a KKV 
szektornak. A térség vissza fog kerülni a kiskunhalasi gyógyfürdő 
fejlesztésével a turizmus térképére, így az egyik leggyorsabban 
fejlődő gazdasági ágazatot a turizmust, újra honosíthatjuk.

 — Milyen fejlesztések valósultak meg Jánoshalmán az elmúlt évek 
során?

 — – Jánoshalma újkori történetének egyik legfontosabb 
beruházása fejeződik be hamarosan a Jánoshalmi Ipari 
Park szívében, mely 2010-es létrehozása óta egyre több 
helyi vállalkozásnak ad otthont. Határában pedig megépí-

tésre került egy önkormányzati tulajdonú naperőmű park.
Az Agrárlogisztikai központ építése három ütemben való-
sul meg, az első és második ütem már elkészült, ez volt az 
alap-infrastruktúra kiépítése és a gyümölcs- és zöldségfel-
dolgozó üzem építése. 
A 400 négyzetméter alapterületű gyümölcs- és zöldségfel-
dolgozó üzemben a belső gépészeti munkálatok befejeződ-
tek a feldolgozó gépek beszerzése és beüzemelése megtör-
tént. A feldolgozóüzem tervezett várható kapacitása napon-
ta 20 tonnányi gyümölcs és zöldség, illetve 12-13 ezer liter 
gyümölcslé feldolgozására képes.
A III. ütem a hűtőház építése, amely várhatóan már most 
tavasszal üzemképes lesz. Kapacitása évente 6 és 10 ezer 
tonna mennyiségű gyümölcs és zöldség betárolására alkal-
mas.
Az agár-logisztikai központ mintegy 400 gyümölcs- és zöld-
ségtermesztésből élő család számára képes új piacokat 
teremteni.
Útépítésekben sem állunk rosszul. Az 5412-es út teljes sza-
kaszán elkészült, így Jánoshalmáról Baja vagy Kiskunhalas 
irányába már új utakon közlekedhetünk. Elkészült a Dózsa 
György utca északi szakasza a mentőállomásig, és várható-
an az idei évben folytatódik tovább Mélykút irányába, illet-
ve elindult a kivitelezése Kéleshalma bekötő útjáig.
Az Egészségügyi Járóbeteg szakellátó központ fejlesztése 
folyamatos, az épület új szárnnyal bővült, az ellátás színvo-
nalának fejlesztése, új eszközök beszerzése folyamatos.
Épül az új bölcsőde, megújultak az óvodáink, a Hunyadi 
János Általános Iskola bővítése és felújítása megtörtént, a 
Szaki felújítása közbeszerzési eljárás alatt áll, a Szent Anna 
Katolikus Általános Iskolát is felújítjuk.
Térségi szerepünk növelése érdekében egy új Járásközpontot 
építettünk. Ezen kívül megújult a Városháza és elindult a 
központ zöld felületének felújítása.

 — Ha ismét elnyeri a választók bizalmát, mit szeretne megvalósítani?
 — Elszánt vagyok, hogy minden elnyerhető fejlesztési forrás-
hoz hozzájussunk, hogy meggyőzzem a települések vezetőit, 
a vállalkozókat, hogy tegyünk meg ezért közösen mindent. 
Amit szeretnék feltétlenül elérni, hogy azokat a fejleszté-
seket hangoljuk össze, amiket eddig külön-külön ágazaton-
ként fejlesztettek vállalkozóink, településeink, erőteljeseb-
ben kell megszervezni az együttműködést. El fogjuk érni, 
hogy a halasi Semmelweis-kórház fejlesztése folytatódjon, 
hiszen ez a fejlesztés hosszútávon is befolyásolja az életün-
ket. A Budapest-Belgrád vasútfejlesztés eredményeként tér-
ségünk „közelebb” kerül a fővároshoz, jelentősen erősöd-
ni fog az áruszállítás szerepe, új munkahelyek jönnek létre, 
jelentősen bővülhet a logisztikai szektor, számos új fejlesz-
tést generál. Az M9-es autópálya építése sínen van, a folyta-
tása megkezdődik az 54-es út irányába, a bennünket közvet-
lenül érintő szakaszának tervezése pedig folyamatban van. 
A növénytermesztés, az állattenyésztés, zöldség- és gyü-
mölcstermesztés, borászat területén és az élelmiszer feldol-
gozás területén szeretnék nagyon sok vállalkozást megerősí-
teni. Jánoshalma érdekében azért küzdök, hogy a megépült 
agrárlogisztikai központot tovább bővítsük és mind a feldol-
gozói, mind pedig a tárolási kapacitást jelentősen növeljük. 

 — Mi a mostani választás legnagyobb tétje?
 — A választás tétje a saját jövőnk, hogy az országot hagyjuk-e újra 
lerombolni. Hagyjuk-e elveszni mindazt amiért megküzdöttünk az 
elmúlt 12 évben, amiért dolgoztunk: a családtámogatásokat, a 
béremeléseket, a munkahelyteremtést, a gazdaságfejlesztést, a 
folyamatos fejlesztéseket, gyermekeink jövőjét.

F. P. ZS.

A választás tétje Jánoshalma jövője
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2022 március 12-én az Erdélyi Hagyományokért Egyesülete kezdemé-
nyezésével, a délvidéki: Temerin, Szenttamás, Topolya, Bácskossuthfal-
va és Jánoshalma támogatásával került megrendezésre az I pálinkaver-
seny a Gyümölcsös Vendégházban.

Mint kezdő rendezvény sikeresnek minősült. A bácskossuthfalvi bará-
taink örömmel jöttek segíteni és felajánlották segítségüket a későbbiek-
ben is, hasonló verseny szervezéséhez. Közel 100 minta, 25 féle gyü-
mölcsből.

Bácska Csillaga - I. Pálinkaverseny 2022 győztesei:

Különdíj  Sziveri Béla (Temerin - Körte)

1. helyezett: Giricz Tibor (Temerin - meggy), Sarok Sándor (János-
halma - szőlő), Takács Tamás (Jánoshalma - szilva), Szabados Fodor 

Beáta (Szenttamás - barack), Nemes Károly (Bácskossuthfalva - 
barack)

2. helyezett Sarok Sándor (Jánoshalma - meggy), Pulai József 
(Szenttamás - Bbarack), Nemes Károly (Bácskossuthfalva - körte)

3. helyezett: Rizling Egyesület (Bácskossuthfalva - szilva), Németh 
Dezső (Szenttamás - körte), Lakatos Istvánné (Jánoshalma – vegyes).

Mint első pálinkaverseny, bizony nehézségek is akadtak. A pálin-
kák évjárata nagyon különbözőek voltak,1 és 20 év között, ami nehéz-
séget okozott a birkának. A különböző fajták 1 és 10 között voltak, ami 
szintén gondot jelentett a fajták közötti versenyben, és ez a végén egy 
közös bírálatot eredményezett. Kezdetnek azért jó volt és a tapsztalato-
kat hasznosítjuk majd a jövőben.

Szeretnénk köszönetet mondani a biráknak, akik Pekk Antal vezetésé-
vel elkövettek mindent, hogy a legjobb eredmények szülessenek. Köszö-
net a Gyümölcsös Vendégház tulajdonosainak, akik helyet és lehetősé-
get biztosítottak a verseny eredményes megszervezéséhez. 

B. K.

BÁCSKA CSILLAGA  
I Pálinka verseny Jánoshalmán
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A Jánoshalma Városi Önkormányzat három-
napos ünnepi rendezvénysorozata 2022. már-
cius 15-én délelőtt hálaadó szentmisével és 
koszorúzással zárult. 

A Szent Anna templomban Tápai Péter káp-
lán mutatott be szentmisét az 1948-49 hősök 
emlékére és a békéért. Koncelebrált Mons. 
Menyhárt Sándor apát plébános. 

Ezt követően a Hősi 
emlékműnél a Nemze-
ti dal Kormorán együt-
tes által megzenésített 
hangjai várták a koszo-
rúzásra érkezőket. Az 
ünnepség elején a 
Himnusz eléneklését 
Juhász Gyula március 
idusára írt versét Zám-
bó Zétény szavalta el. 

Bányai Gábor ünne-
pi beszédében emléke-
zett meg a 174 évvel 
ezelőtti eseményekről 
és annak jelentőségé-
ről, s szólt mai aktuális 
kérdésekről is szomszédságunkban dúló hábo-
rú és az áprilisi választások kapcsán. 

Az ünnepi beszédet követően Jánoshalma 
Városi Önkormányzat, a pártok, civil szervez-

tek, egyesületek és intézmények képviselői 
helyezték el a megemlékezés virágait az 1848-
49-es hősök emlékére emelt kopjafánál.

Ikor

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 2022 március 12-13 ünne-
pelte a 30 éves születésnapját. A jubileumi ünnepség részét képezte a 
március 15 nemzeti ünnepünk kulturális sorozatának. 30 év alatt több 
mint 125 programot szervezett, a DKMT Euró régióban. Fontos szere-
pet képviselt Jánoshalma, testvér településein működő civil szervezetek-
kel való együttműködések. Jelenleg „Bácska Csillaga” néven szerveződ-
nek a közös programok. Az ünnepségen bemutatásra került képekben 
az egyesület 30 éves tevékenysége, valamint a megalakulásának indok-
lása. 1992- ben a háború elöl menekültek, valamint Erdélyből, kényszer-
ből áttelepültek találkoztak és hozták létre az egyesületet. Célja segíte-
ni egymásnak a beilleszkedésben a határon túli és az anyaországi kul-
túra ötvözése. Ezáltal hozzájárulni a magyar nemzet fennmaradásához, 
a határokon túl élők identitás tudatuk erősitéséhez. Tudatosítani minden 
magyarban, hogy KULTÚRÁJÁBAN ÉL A NEMZET.

Rendezvényünkre meghívtuk Délvidékről a testvértelepülések színját-
szó csoportjait. Temerinből Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesü-

let színjátszóit, aki a „Tyúklétra” (avagy mi csorog a nyakunkban) című 
előadást mutattak be nagy sikerrel. Szenttamásról a Liliomfi színjátszó 
társulat egy mesejátékot adtak elő „Bolondos királyság- Királyi bolond-
ság” címen. Topolyáról a Mara Színjátszó Társulat előadása nagy érdek-
lődés mellet lett bemutatva a „Tudós nők” címmel. Az előadásokon részt 
vettek a délvidéki testvér települések politikai vezetői is. Czeller Zoltán 
Jánoshalma Város polgármestere emlék plakettet adott át elismerésként 
az Erdélyi Hagyományokért Egyesület részére, megköszönve az eddigi 
tevékenységét, mellyel hozzájárult Jánoshalma kulturális életének gaz-
dagításához.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, Jánoshalma város minden-
kori vezetőinek, a jánoshalmi lakosoknak, civil szervezeteknek, a határon 
túli barátainknak, akik mellettünk álltak és segítették munkánkat.

Bajkó Károly

30 Év a Kultúra Szolgálatában

Március 15-i ünnepség Jánoshalmán
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja több, mint 30 
éves szolgálata alatt megtapasztalta, hogy az itt élő és a környező telepü-
léseken lakó emberek nagy baj és szükség esetén mindig nagyon együttér-
zőek és segítőkészek voltak.

Így történt ez most is, amikor szomszédunkban háború dúl. Az Ukrajná-
ból meginduló menekültáradat hírére azonnal segítésre mozdult mindenki.

A Máltai veszélyhelyzet-kezelési csoportja koncentrált és összehangolt 
segítésre kérte az önkéntes csoportokat. Felhívásuk alapján itt, Jánoshal-
mán a máltai házban tartós, azonnal fogyasztható élelmiszerek gyűjtését 
kezdtük el március 7-én. Később a hírekben hallottak alapján babaápolá-
si és tisztálkodási eszközöket, jó állapotban lévő, tiszta ruhaneműt, takaró-
kat is fogadtunk. A pénzadományokat átvételi elismervény ellenében vettük 
át. Ahogy teltek a napok, a híradásokban egyre több  menekülőt, síró és 
aggódó édesanyát, félelmet és fáradságot átélt gyereket, kisbabát, az ott-
hon maradt apákért és fiakért aggódó asszonyt láthattunk. Ezek láttán egy-
re több adomány érkezett a máltai házba.

Jánoshalmán eddig az 54 természetbeni egyéni adakozó mellett intéz-

mények  is szerveztek gyűjtést. 
Nagy mennyiségű élelmiszert aján-
lottak fel a Hunyadi János Általá-
nos Iskola, a Szent Anna Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola diákjai 
és a Gondviselés Háza közössége. 
Templomi gyűjtésből is sok élelmi-
szer  érkezett Kunfehértóról, Boro-
táról, Kéleshalomról, Császártöltés-
ről és Jánoshalmáról.  Rém Önkor-
mányzata, Borota Önkormányzata 
és Védőnői Szolgálata is Jánoshal-
mára ajánlotta fel gyűjtését.

Az akcióban 735,65 kg élelmi-
szer, sok babaápolási és tisztálko-
dási eszköz , gyerek és felnőtt ruha, 
takaró gyűlt össze. Az élelmiszer 
adományok egy részét Kecskemét-
re a máltai gyűjtőpontra juttattuk el, 
ahonnan továbbították a menekült 
táborokba, a nagyobb részét Czel-
ler Zoltán polgármester úr testvérvá-
rosunkba, Rafajnaújfaluba viszi el.

Sándor atya szentmisei gyűjtésé-
ből és a máltai perselyben összesen 
140.500 Ft adomány volt, 36-an sze-
mélyesen adták át pénzfelajánlásu-
kat 359.500 Ft értékben. A pénzado-
mányt a Máltainak erre a célra nyitott bakszámlájára utaltuk át az OTP-ben.

A máltai csoport  önkéntesei és munkatársa példamutató hozzáállással 
fogadták az adományokat. 

Az ukrajnai háború miatt sajnos úgy tűnik, hosszú távú megoldások-
kal kell kezelnünk a Magyarországra érkező menekültek helyzetét. Ezért a 
nagylelkű adományokra később is szükség lehet.

Úgy érezzük, hogy együttérzésből, segítőkészségből jelesre vizsgáztak 
a Jánoshalmán, Borotán, Rémen, Császártöltésen, Kunfehétón, Kéleshal-
mán  élő emberek.

Hálásan köszönjük mindenkinek együttérző, nagy szeretettel felajánlott 
adományát.

Kiss Györgyné
 csop. vez.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Beregsurányban működtet mene-
külteket fogadó központot. Az ukrán határon végzendő szolgálatra , az 
odaérkezők szociális, egészségügyi ellátására, étkeztetésére munkatár-
sakat keresett elsősorban az általa fenntartott intézményekből. 

Jánoshalmáról elsőként Kovács Dénes,  a Gondviselés Háza dol-
gozója, máltai önkéntes vett részt ebben az erőt próbáló munkában. A 
márc. 16-21-ig tartó szolgálatban tapasztaltakról elmondta, hogy a Mál-
tai veszélyhelyzet-kezelési csoportja nagyon felkészülten koordinálja a 
menekültek fogadását, segítését. 12 órás műszakban dolgoznak, éjjel és 
nappal. Van regisztrációs, információs pult, tolmácsok, fuvarosok. A segí-
tők intézik a hiányzó dokumentumok pótlását,  szervezik a szállítást, ellát-
ják a menekülteket élelemmel, gyógyszerrel, ruhaneművel, vagy amire 
éppen szükségük van. Egy műszakban 20-an dolgoznak, naponta átlago-
san 1500-an érkeznek erre a gyűjtőpontra. Egy részüket már várják roko-
nok, barátok, és azonnal tovább mennek. Akik maradnak, azokat torna-
teremben, konténerben szállásolják el néhány napig, megfelelő tisztál-
kodási lehetőséget biztosítanak számukra. Dénes placcmester volt, neki 
kellett a beérkező adományokat fogadni, lepakoltatni, sőt pakolni is, ami-
kor megtudták, hogy van targonca vezetésre képesítése. Ő szervezte a 
menekültek tovább utaztatását is.

Az 5 nap elteltével Katus Antal váltotta, aki szintén a Gondviselés Háza 
dolgozója.

Büszkék vagyunk rájuk, hogy vállalták ezt a mentálisan és fizikailag is 
megterhelő feladatot.

Adomány gyűjtés az ukrajnai háború elszenvedőinek javára

Jánoshalmiak is szolgálnak az ukrán határon
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M E G H Í V Ó
Tisztelt Borászok!

A kulturált borfogyasztás és minőségi szőlőtermesztés népszerűsítése céljá-
ból a jánoshalmi Gazdakör Egyesület és a Felső Bácskai Hegyközség 2022. 
évben is megrendezi 

XXXI. Felső Bácskai borok 
nemes versenyét,

amelyre tisztelettel hívunk és várunk Benneteket.

Borminták begyűjtése: 2022. április 22. (9 órától – 18 óráig)
A borverseny időpontja: 2022. április 23. (délelőtt 9 órától)

A minták begyűjtése és a borverseny helyszíne: a Gazdakör székháza 
6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám. (
Érdeklődni +36/70-45-35-077 mobilszámon )

Nevezési díj: 2.000,- Ft/minta – fajtánként 3 db 0,75 l-es üveggel.
Kérjük feltüntetni a termelő nevét, lakhelyét, a bor fajtáját és évjáratát.
Eredményhirdetés ideje és helye: 2022. április 30-án 15 óra Imre Zoltán Mű-
velődési Központ Jánoshalma, Kossuth u. 3. sz.. 
A díjakat a Jánoshalmi Gazdakör, a Felső Bácskai Hegyközség, 
Jánoshalma Városi Önkormányzat, Duna Borrégió, Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara, Gál Sándor, Bányai Gábor és MAGOSZ Bács-Kiskun 
Megyei Szervezete ajánlja fel.
A XXXI. Felső Bácskai Borversenyen díjazásban részesülnek a nem 
kereskedelmi mennyiséget előállító borászok legjobbjai.
A borversenyen és az eredményhirdetésen, feltétlen számítunk 
a megjelenéseikre.
Jánoshalma, 2022. március 23.

Farkas László elnök sk.

Nőnapi Borbál 2022

A Jánoshalmi Gazdakör a járvány miatti 1 év kihagyás után újra meg-
rendezte a hagyományos borbálját. Nem volt könnyű azt megszervezni, 
hiszen sok mindent kellett újrakezdeni, de megérte, hiszen több mint 230 
fő vett részt a rendezvényünkön.

A bál hagyományos pálinka kóstolóval kezdődött, amelynek keretében 
megkóstolhattuk a Bácskossuthfalvi Rizling Egyesület kiváló pálinkáit.

Farkas László gazdakörünk elnöke köszöntötte a megjelenteket. A höl-
gyeket egy szép alkalomhoz illő verssel lepte meg, majd a bál minden 
hölgytagja egy-egy szál virágot kapott. Külön köszönte meg virágcsokor-
ral a bál főszervezőjének, Ötvös Tibornénak és Ötvös Klaudiának a mun-
káját, Ők valóban sokat tettek bálunk sikeres lebonyolítása érdekében. 

A rendezvényen képviseltették magukat a bácskossuthfalvi és teme-
rini testvérszervezetünk küldöttsége is. A Jánoshalmi Gazdakör a Bács-
kossuthfalvi Rizling Egyesület és a Temerini Kertbarátkör együttműködé-
se 1997-ben kezdődött, a barátság 25 éves.

Megtörtént a borkirály választás. A korona az idén Takács Tamás fejére 
került. Tamás borai az idén is nagyon eredményesen szerepeltek Teme-
rinben.

A tombolán sok-sok értékes nyeremény gazdára talált. A fődíj kétsze-
mélyes hétvége wellness egy szállodában. 

Vendégeinknek éjfélkor töltött káposztát szolgáltak fel. A talpalávalót a 
Hangulat zenekar biztosította, zenéjükkel valóban jó hangulatot teremtet-
tek, az utolsó vendégek reggel 5 órakor mentek el.

Gazdakörünk ezúton szeretné megköszöni rendezvényünk fő szpon-
zorainak: Hendrosz Kft-nek, Kun-vin Kft-nek és nem utolsó sorban a 
Bácskossuthfalvi Rizling Egyesületnek, hogy bálunkat támogatták. Külön 
köszönjük mindazoknak a segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak 
bálunk sikeres lebonyolításához.

Mi pedig már tervezhetjük az őszi Márton napi bálunkat, remélve, hogy 
már semmi rendkívüli esemény nem szól közbe és életünk visszatérhet 
a rendes kerékvágásba.

Fajszi Ferenc

Tisztelt Gazdák, Gazdatársak!
A Magyar Gazdakörök Országos Szövetsége és a Magyarok Kenye-

re Alapítvány adomány gyűjtést indított az ukrajnai háborús menekül-
tek javára. Kérték a gazdákat és a gazdatársakat lehetőségükhöz mér-
ten pénzbeli adományaikkal támogassák a rászorultakat. Felhívásukra 
a Jánoshalmi Gazdakör Elnöksége 100.000,- Ft összeggel támogatta 
a háborús menekülteket. 

Amennyiben gazdatársaink további pénzbeli támogatással szeretné-
nek hozzájárulni a felhíváshoz az alábbiak szerint tehetik meg. 

Számlaszám: 10405004-00012345-00000003
Számlatulajdonos: MAGOSZ
Közlemény: Háborús menekültek

Farkas László
gazdakör elnöke

Jánoshalmi Gazdakör Egyesület
 6440 Jánoshalma Bernáth Zoltán utca 7 

 36/70-45-35-077
e-mail: janoshalmigazdakor1913@gmail.com

Nagyheti szertartások rendje
Jánoshalma Szent Anna Templom 2022

április 13, Nagyszerda
17:00 Jeremiás siralmai imádság a templomban.
18:00 Szentmise

április 14, Nagycsütörtök
18:00 Szentmise. Megemlékezünk az utolsó vacsoráról, amelynek kereté-

ben a lábmosás szertartását is végezni fogjuk.
19:00-19:30 Imádságos virrasztás, alatta gyónási lehetőség.

április 15, Nagypéntek
15.00 Keresztút (jó idő esetén) a Kálvária temetőben, (eső esetén a temp-

lomban) Ha a temetőben végezzük a keresztutat, onnan körmenetben 
vonulunk be a templomba és kezdődik Urunk szenvedésének ünneplé-
se, Passió, kereszthódolat.
Ha a templomban végezzük a keresztutat, rögtön folytatódik Urunk 
szenvedésének ünneplése, Passió, kereszthódolat. Utána gyónási 
lehetőség.

április 16, Nagyszombat
08:00-12:00 Szentsír látogatására lehetőség, alatta gyónási lehetőség.
20:00 Húsvéti vigília, virrasztás. Részei: 1. tűzszentelés 2. húsvéti örömé-

nek 3. igeliturgia 4. a szentmise kezdete 5. keresztvíz-szentelés 6. a 
szentmise folytatása 7. föltámadási körmenet a templom kívül (eső ese-
tén elmarad), (mécsest hozzunk magunkkal)

április 17, Húsvétvasárnap
09:00 Szentmise, ételszentelés (kalács, sonka, tojás megszentelése)
18:00 Szentmise

április 18, Húsvéthétfő
09:00 Szentmise
Mindenkit szeretettel hívunk a közös ünneplésre. 

Sándor atya, plébános
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban

Közzététel: 2022.03.22. 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző, 

szakközépiskola Szuper Csemege Kft. Mélykút 260.000, -Ft

Pultos Általános iskola, Szakmunkásképző, 
Szakközépiskola Ali Fruit & Meats Kft. Jánoshalma 200.000 – 260.000, -Ft

Seprű – kefe készítő Általános iskola, Szakmunkásképző Radar Őrség 82-83 Kft. Mélykút - Szeged 200.000 – 260.000, -Ft
Pincér Szakmunkásképző, Gimnázium Gála-Food Kft. Jánoshalma 260.000, -Ft
Húsipari raktáros (Virtuális Munkaerőpiaci Portá-
lon rögzített állásajánlat) Szakközépiskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000, -Ft
Húsipari termékgyártó (Virtuális Munkaerőpiaci 
Portálon rögzített állásajánlat) Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000, -Ft

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola, Szakmunkásképző, 
Szakközépiskola, Gimnázium Digital Sensor Kft. Jánoshalma+ vidék 200.000 – 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.

Tűzgyújtási tilalom 
2022. március 10-től
Országszerte fokozott tűzveszély alakult ki az erdőkben, így a mai nap-

tól életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legye-
nek fokozottan körültekintőek, hazánkban ugyanis az erdőtüzek 99 szá-
zalékát emberi mulasztás okozza.

Az elmúlt időszak csapadékhiányos, napos időjárás miatt minden 
vegetációtípusban kiszáradt a holt biomassza. A tűzkockázatban az eset-
leges lokális kis mennyiségű csapadék sem jelent változást, hiszen az 
erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés 
órák alatt felszárítja.

A gondatlan és szándékos tűzhasználat következtében megnöveke-
dett a vegetációtüzek esetszáma a tűzgyújtási tilalommal eddig nem érin-
tett megyékben is. A kiszáradt talaj és biomassza miatt gyors tűzterjedés 
alakulhat ki akár már kisebb szél vagy lejtőhatás esetén. Megnő a kelet-
kező tüzek intenzitása, valamint ugrótűz potenciálja, ami tovább gyorsít-
hatja a tűzterjedést.

A várható időjárás, a jelentős csapadékhiány, az alacsony holt bio-
massza nedvességtartalom és a megnövekedett tűzesetszám miatt a 
Nébih – a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ságának egyetértésével – 2022. március 10-től országos tűzgyújtási tilal-
mat rendelt el.

A tilalom fennállásáig tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fek-
vő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a 
kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korláto-

Vállalkozások munkaerő támogatása
A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fog-

lalkoztatási osztály) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem 
térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél 
regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt 

 

 

GONDOSKODJON MIELŐBB LEJÁRT 
OKMÁNYAI CSERÉJÉRŐL! 

 

 A lejáró okmányok cseréjéhez nincs szükség előzetes 
időpontfoglalásra a kormányablakokban és okmányirodákban, 

de a várakozási idő minimalizálása érdekében továbbra is 
javasoljuk az időpontfoglalást. 

NE HAGYJA AZ 
UTOLSÓ 
PILLANATRA! 

    IDŐPONTFOGLALÁS TELEFONON:      1818 

 IDŐPONTFOGLALÁS ONLINE:           MO.HU 

Köszönjük az együttműködést! 

 

A 2020. március 11. és 2022. május 31. között 
lejárt személyazonosító igazolványok,  

vezetői engedélyek és útlevelek  
 2022. június 30-ig érvényesek!* 

*FONTOS, hogy a 2020. július 4. és 2020. november 3. 
között lejárt egyéb okmányok (pl. közgyógyigazolvány, 
parkolási igazolvány) már nem érvényesek! 

foglalkoztatnak munkaviszony keretében. 
A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet. 
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és 

ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de tel-
jes munkaidős foglakoztatás esetén 2022. február 1. napja után megálla-
pított támogatásoknál legfeljebb 150 ezer Ft havonta. A támogatás továb-
bi feltételeit az alábbi linken olvashatja.

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa
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2022. évben is elérhetőek 
a GINOP program munkaerőpiaci 

támogatásai
AGINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt keretében meg-

valósuló munkaerő piaci program célja a 25–64 éves kor közötti állás-
keresők és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása és nyílt munka-
erő piaci elhelyezkedések támogatása, míg a 25 év alatti álláskeresők 
részére az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló GINOP 

zó előírások betartása, amelyekről bővebben ebben a cikkünkben olvas-
hatnak: https://portal.nebih.gov.hu/-/rugalmasabba-valt-a-tuzgyujtasi-tila-
lom-rendszere.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.kataszt-
rofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhat-
nak az érdeklődők. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan 
frissül, így minden esetben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalma-
kat mutatja. A „napi összefoglalók” mellett egy interaktív tűzgyújtási tila-
lom térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítségével 
pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdő-
területeket.

Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több hetes tűzoltást és évti-
zedes helyreállítást előzhetünk meg.

(nébih)

5.2.1-14-2015-0001 munkaerő piaci program nyújt pályázati lehetőséget.
A GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1 projekt személyre szabott, foglalkoz-

tatást elősegítő bérköltség támogatások révén nyújt segítséget azon vál-
lalkozások számára, akik regisztrált álláskeresőt kívánnak foglalkoztatni.

A bérköltség támogatások az alábbi négy konstrukcióban elérhetőek a 
munkáltatók számára:

A fix 6 havi vállalkozók munkaerő támogatása esetén legfeljebb havi 
150.000 Ft-, összegű támogatást (bruttó bér és szociális hozzájárulá-
si adó összegére) igényelhetnek a foglalkoztatók amennyiben legalább 
egy hónapja regisztrált és/vagy 25 évet be nem töltött regisztrált álláske-
resőt kívánnak foglalkoztatni.

E támogatási forma mellett kérelmezhetőek továbbá fix 90 
napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatások is. 
„Fix 90 napos munkatapasztalat-szerzés nyújtása alacsony iskolázott-
ságúaknak”: célja az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók fog-
lalkoztatásának elősegítése, a munkáltató által biztosított képzéssel. 
„Fix 90 napos munkatapasztalat-szerzés nyújtása fiatal szakképzettek-
nek”: e támogatással a 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzett-
ségét 2011. év óta megszerzett nyilvántartott álláskeresők támogathatók. 
„Fix 90 napos munkatapasztalat-szerzés nyújtása hátrányos helyzetűek-
nek”: 2021. december 1. napjától kérelmezhető bizonyos hátrányokkal 
bíró, nyilvántartott álláskeresők után nyújtható, munkatapasztalat szer-
zést elősegítő támogatás is.

A pályázati lehetőségekről és további feltételeiről bővebben a www.
munka.hu oldalon tájékozódhat.

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, 
Család-  és Gyermekjóléti Központ

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

E-mail: gyermeklanc.ovoda@gmail.com

KEDVES LEENDŐ BÖLCSŐDÉSEINK ÉS ÓVODÁSAINK!
2022. április 23-án, szombaton 8:30 – 11:30 óráig játszónapot szerve-
zünk leendő bölcsődés, óvodás gyermekeinknek, szüleiknek és nagyszü-
leiknek.

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket!
Cím: Radnóti utca 12. és Batthyány utca 14.

Nézzetek körül játsszatok egy kicsit, ismerkedjetek meg azzal a játékbi-
rodalommal, ahol ősszel - remélhetőleg – naponta találkozni fogunk.

Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a bölcsődés gondozó 
nénik és a leendő kiscsoportos óvónénik.

Az élet egy kabaré – “Büfékabaré”
Szórakoztatás, pénz és élet. Nők és férfiak, színházi kulisszák. A Spirit 

Színház az előadás első részében felidézi a 30′-as, 40′-es évek bohózatai-
nak, filmeinek történeteit, dalait. A második rész, érdekes párhuzamként nap-
jaink Budapestjéről mesél és énekel kortárs szerzők műveivel. Hogy miről? 
…gazdasági és emberi válság, keserédes szórakoztatás…nem változott vol-
na semmi?

Molnár Ferenc vagy Varró Dani, Karády vagy Koncz Zsuzsa, Nagy End-
re vagy Gerlóczy Márton. Ezen az estén nem kell választani. Szórakozni és 

elgondolkodni …lehet.
Régi színházi fogalom volt a társulati időszakban a “Büfészínész”, aki a 

büfében érzi elemében magát, viszont, ha a színpadra kerül, hát…
Ebben az előadásban fordítva. Itt a Büfé kerül a színpadra, azaz a nézők 

vendégeink a megterített büfében finom falatokra és egy pohár pezsgőre.

Közösségi életünkből
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Ez a hónap is igen mozgalmasan telt 
a Gyerekházban. Februárban is minden 
szerdán, Deákfalviné Ferenczi Andrea gyó-
gytornász, az egészséges fejlődés érdeké-
ben, egyéni tornát tartott a legkisebbeknek. 
Pszichológusunk, Dr. Kinigopulos Márta 
most is választ adott az anyukák által meg-
fogalmazott kérdésekre. A védőnői előa-
dások is folytatódtak. Hétköznapjainkat a 
hetirendünknek megfelelően, az aktualitá-
sokat figyelembe véve építettük fel. Feb-
ruár 18-án, egy hangulatos farsangi bállal 
űztük el a telet. Az ötletes jelmezek, a far-
sangi fánk, a változatos zene és a hatal-
mas létszám mind-mind hozzájárultak a jó 
hangulathoz.

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

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

Lippai-Ádám Nikolett

Február a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 
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2022.március 11-én rendhagyó szakmai napot tartott a Gyermeklánc 
Óvoda kollektívája. Példa nélküli volt, hisz határon túlról - Csantavérről- 
is érkeztek vendégek erre a professzionális képzésre. Az újonnan ver-
buválódott kis „Zöld” csapatunknak Jantnerné Oláh Ilona innovátor mes-
terpedagógus és természetpedagógiai tanácsadó biztosította a szakmai, 
elméleti megújulást. Felszabadító öko és önismereti játékkal fokozta a jó 
kedvet, így kivételesen ezen a napon az óvó nénik kacajától volt hangos 
az óvoda. Sokat tanultunk, töltődtünk, s egy új szaktekintélyt ismerhet-
tünk meg Ilike személyében. Az itt tanultak kis óvodásaink mindennapjá-
ban fognak kamatoztatni.

Intézményi szinten vállaltam, hogy testvéróvodai kapcsolat kialakí-
tást kezdeményezek egy külhoni magyar óvodával. A Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program követője, majd résztvevőjeként indítottam el az 
ismerkedést a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola Bóbita óvodá-
jával. Nagy örömömre szolgált, hisz a Vajdaságban elhelyezkedő intéz-
mény közel van városunkhoz, és ez biztosíthatja a távlati céljaink meg-
valósítását. 

Az egyéni látogatásom után hívtuk meg az óvó néniket hozzánk, így 
ez az alkalom volt az első közös össz óvodai találkozásunk. Az ismer-
kedés nagyon jó hangulatú „ízes” beszélgetéssel, kedves ajándékozás-
sal, közös ebéddel folytatódott, majd bejártuk a vendégekkel mind a két 
óvodánkat.

Nagyon felemelő érzés, hogy a külhoni magyar óvónők milyen felelős-
ségteljesen felvállalják a magyar nyelv, a magyar hagyományok ápolást, a 
magyar identitástudat fejlesztését. Célunk, hogy mindezt segítsük, támo-
gassuk. Kapcsolatunkkal színesítsük a szakmai munkájukat, munkánkat 

és példát mutassunk az összetartozásra. 
Mindannyian a folytatás reményében tértünk haza…
„Ha összejövünk az a kezdet, 
ha együtt maradunk, az már haladás,
    ha együtt dolgozunk ,az a siker.”

(Henry Ford)
Ezúton szeretném megköszönni vezetőmnek, minden kedves kollé-

gámnak a segítő szervezést, a vendégvárást, a vendégfogadást, valamint 
a Nasi-Pack Kft felajánlását.

Molnárné Túri Mária 
mesterpedagógus

Ilyen még nem volt…☻

Farsang

A  Batthyány utcai óvodások a Falusi egér és a városi egér című zenés, 
táncos, interaktív mesejátékot tekintették meg a 2 személyes Léghajó 

színháztársulat előadásában. A Radnóti utcai óvodában is nagy volt a mulatság, játékos vetélkedőkkel, 
tánccal, eszem-iszommal telt a délelőtt.
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Nagy múlttal rendelkező intézményünk, az idei 
tanévben is szeretettel várja a leendő kiscsopor-
tos óvodásait. Mindkét óvodánk a zöld övezetben 
helyezkedik el, épületeink a közelmúltban újul-
tak meg kívül, belül. Óvodapedagógusaink gyer-
mekszeretők, szakmailag elhivatottak, sok évre 
visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezők. Intéz-
ményünkre jellemző a nyitottság, a családok-
kal való konfliktusmentes kommunikáció, a lehe-
tőség szerinti, egyéni igények kielégítése. Óvo-
dai nevelőmunkánk mellett több programot szer-
vezünk gyermekeinknek, melyek egy részébe a 
szülőket is bevonjuk. Ezek: Zöld óvoda program-
jai, szüreti mulatság, irodalmi délelőttök évsza-
konként, mikulás-karácsony várás, farsangi mulat-
ság, húsvéti kézműves délután, Víz világnapja, 
Föld napi mesetúra, Madarak, Fák napja, Gyer-
meknapi vásár, Családi nap, kirándulások erdő-
be, vadasparkba, bábszínházba. Nagycsoportos 
gyermekeinket tehetség műhelyeink várják: Német 
nyelv, angol nyelv, zene ovi, mozgáskotta, kézmű-
ves foglalkozások. Szükség esetén intézményünk 
helyben biztosítja a logopédiai, gyógytestnevelé-
si, gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai ellátást 
a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében. 
Igény szerint diétás ellátást is tudunk az igénylők 
részére biztosítani, valamint szünidőben is, folya-
matos nyitva tartással segítjük a dolgozó szülőket.

Batthyány utcai óvoda, PILLANGÓ 
csoport leendő kiscsoportos 

óvodapedagógusai: 
 Fő szempontunk: 
A gyerekek pozitív élményekkel, tapasztalatok-

kal gazdagodjanak az óvodai élet folyamán. 
Csoportunkban igyekszünk nyugodt, szeretettel-

jes légkört és biztonságos környezetet teremteni.
Fontos számunkra az elfogadás, mert minden 

gyermek más és más. 
Hisszük, hogy a mi feladatunk megtalálni a gye-

rekekhez vezető utat, 
melynek elérésével mindenki kibontakozhat. 

Ehhez elengedhetetlen a szülőkkel való jó partneri 
kapcsolat kialakítása, fenntartása.
Céljaink:

Legfőbb célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek-
nek derűs, vidám, szeretetben és közösségi élmé-
nyekben gazdag óvodás éveket biztosítsunk.

A környezeti munkaközösség tagjai vagyunk, 
célunk a környezettudatos életmód kialakítása, 
a környezetünkért felelős életvitel erősítése, zöld 
óvodai tartalmak megvalósítása.

Célunk, hogy a ránk bízott gyerekek ismerjék 
és védjék a természet értékeit, a szépre fogékony, 
lakhelyünkhöz kötődő, hagyományokat tisztelő, 
magabiztos, aktív, másokkal együttműködni tudó 
gyerekekké váljanak.

Szűcs Nóra vagyok. 
Párommal és 10 éves 
kisfiammal Jánoshal-
mán élünk. Már általá-
nos iskolában tudtam, 
hogy óvónéni szeretnék 
lenni. Így nem volt kér-
déses az utam. Diplo-
mámat a Bajai Eötvös 
József Főiskolán sze-

reztem meg 2007-ben. Pályámat Kéleshalmon, a 
Boróka Napköziotthonos Óvodában kezdtem. Kis 
falu lévén egy vegyes óvodai csoporttal. Három 
és fél évet dolgoztam ott, ami a mai napig elkísér 
pályámon. A falu jellegéből adódóan sokat kirán-
dultunk, mely meghatározta a környezethez fűző-
dő pozitív viszonyomat. Ezt követően 3 évig gyes-
en voltam.

2014-ben kezdtem a Gyermeklánc Óvoda, Bat-
thyány utcai telephelyén dolgozni. Kolléganőm-
mel Natival/ Nati nénivel negyedik éve dolgozunk 
együtt, nagyon jól kiegészítjük egymást, nem ije-
dünk meg az új kihívásoktól. 

Jelenleg tehetséggondozás keretén belül, 
hetente egy alkalommal Kézműves foglalkozást 
tartok nagycsoportosaim egy részének. 

Munkámat a gyermekszeretet, az empátia, elhi-
vatottság, tolerancia, együttműködés és kreativi-
tás jellemzi.

Kristánné Ádám Natá-
lia vagyok, Borotán élek a 
családommal: férjemmel, 
17 éves nagylányunkkal 
és 6 éves fiunkkal. 

1999-ben végeztem 
Baján, óvodapedagógus 
szakon, majd Jánoshal-
mán, a Petőfi utcai óvo-
dában kezdtem dolgoz-
ni. Ezekben az években, 
a gyakorlatban tanultam 

igazán, mit is jelent óvónőnek lenni. 
Érdeklődésemnek megfelelően gyermektáncot 

tanultam,(mivel sokáig magam is néptáncoltam), 
ill. részt vettem több környezeti neveléssel kap-
csolatos képzésben óvodai profilunkat és szemé-
lyes kötődésemet követve. 

2014-ben végeztem el a Kétéves kortól az óvo-
dában-elnevezésű képzést, majd dolgoztam is 2,5 
évet egy bölcsőde-óvodai csoportban.

Tavaly nyáron alkalmam volt részt venni egy 
3 napos Így tedd rá!- képzésen: ezt a módszert 
nagyon megszerettem játékossága, komplexitása, 
hatékonysága miatt, és igyekszem minél többször 
alkalmazni a mindennapokban. 

Kolléganőmmel közösen törekszünk arra, hogy 
a csoportunkba járó gyerekeket elfogadással, 
tudásunk legjavával vegyük körül, hogy egyéni 
szükségeiket tőlünk telhetően betöltsük. Fontos-
nak tartjuk annak keresését, hogyan építhetjük 
a gyermek személyiségét, hogyan erősíthetjük a 
benne rejlő lehetőségeket.

Radnóti utcai óvoda, MICIMACKÓ 
csoport leendő kiscsoportos 

óvodapedagógusai: 
Fő szempontunk:
Fontosnak tartjuk a nyugodt, szeretetteljes lég-

kör megteremtését, hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat, szívesen járjanak óvodába

Tapasztalatokra, élményekre támaszkodva, 
élménypedagógia módszerével,színes tevékeny-
ségeken keresztül gazdagítjuk a gyerekek isme-
reteit.

A csoportunkba járó gyerekeket felkészülten, a 
bennük lévő lehetőségeket kibontakoztatva enged-

jük el az iskolába.. 
A természeti környezet szépségének, sajátos-

ságainak, sérülékenységének megtapasztalásával 
érzelmi kötődés kialakítása a gyerekekben, a fenn-
tartható jövő érdekében.

Célunk:
Olyan optimista, magabiztos, kitartó óvodások 

nevelése, akik megoldandó feladatként kezelik a 
mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szép-
ségeit, az örömteli  pillanatokat, és boldog, hatá-
rozott, pozitív énképpel rendelkező iskolásokká, 
majd felnőttekké válnak.

Ballai Tünde vagyok, 
több mint 30 éve dolgo-
zom Gyermeklánc Óvo-
dában Jánoshalmán.

Az eltelt évek alatt 
számos olyan tovább-
képzésen, tanfolyamon 
vettem részt, amelyről 
úgy gondoltam, hogy 
sikeresen beépíthetem 
a munkámba és a gye-
rekek fejlődését szol-
gálja.

A mindennapok során igyekszek a gyerekek 
életkorához, képességeihez, adottságaihoz iga-
zodó játékokat, feladatokat, tevékenységeket ter-
vezni, amelyek sikerélményt nyújtanak a számuk-
ra. A tánc, a drámajáték nagyon közel áll hozzám, 
ezeket napi szinten viszem be a csoport életébe, 
erősítik a gyermek önbizalmát, kifejezőkészségét. 
A Mozgáskotta módszert is alkalmazom a csopor-
tomban, ami komplex személyiség fejlesztő moz-
gásrendszer. Hiszem, hogy a szülőkkel való jó kap-
csolat kialakítása elengedhetetlen a gyermek fejlő-

désének érdekében.  
Somogyi Beáta mes-

ter óvodapedagógus 
vagyok. Szakmám-
ra hivatásként tekin-
tek. 33 éve dolgozom 
a jánoshalmi Gyermek-
lánc óvodában. Csalá-
dommal is itt élek, két 
felnőtt gyermekem van. 
Óvodapedagógusi dip-

lomám mellett, egészségfejlesztő mentálhigiéni-
kusi végzettséget is szereztem, melyet munkám 
során tudok kamatoztatni.

Elvégeztem a Boldog Óvoda továbbképzést, 
jelenleg ebben a témában tartok külön foglalko-
zásokat.

Második éve intézményvezető helyettesként 
segítem az óvodai munkát.

Fontosnak tartom, hogy minden kisgyermek a 
maga ütemében, a maga képességei szerint fej-
lődhessen, a  hátrányokat kompenzálva, lehetősé-
get kapjon a saját fejlődési ütemét figyelembe véve 
a játékos tanulás, képességfejlesztés által a felzár-
kóztatásra, az esélyegyenlőség lehetőségére.

Számomra a legnagyobb öröm a gyerekek pozi-
tív visszajelzése, aktivitása, ha örömmel, érdeklő-
déssel vesznek részt a tevékenységekben.

S. B.

Bemutatkoznak a jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda 
leendő kiscsoportos Óvodapedagógusai
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Hitvallásátadás

Hagyományainkhoz híven a 8. osztályos tanulók idén is az intézmé-
nyi szentmise keretében vették át Sándor atyától a Hitvallás és Miatyánk 
szövegét. Reméljük, hogy tanítványaink ez által is tovább erősödnek 
hitükben, felismerik helyüket az Egyház közösségében, és a szeretet 
mindennapi életük gyakorlatává válik.

Jacsóné Szabó Erika 

Vidám farsangolás a Szent 
Anna Katolikus Óvodában

Farsangi mulatságunkat idén is farsang farkán, egy pénteki napon tar-
tottuk. A védelmi intézkedéseket betartva 2022. február 25-én, pénteken 
minden csoport a saját helyén, különféle maskarába öltözve búcsúztat-
hatta el a telet. A gyerekek már egész héten erre az alkalomra készü-
lődtek. Készíthettek bohócokat, álarcokat, vicces ügyességi játékokon 
vehettek részt, zenélhettek, táncolhattak kedvükre, sőt, még egy mese-
előadáson is részt vehettek a Szent Anna Katolikus Intézményért Alapít-

vány jóvoltából. Ezúton is köszönjük Alapítványunknak, hogy finanszíroz-
ta ezt az előadást, illetve köszönjük az Imre Zoltán Művelődési Központ 
vezetőségének is, hogy helyet biztosítottak számunkra. Végül pénte-
ken egy zenés-táncos mulatozással zárhattuk a farsangi időszakot, mely 
nagyon vidámra és jó hangulatúra sikeredett.

Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

Hamvazkodás

A Katolikus Egyház tanítása 
szerint hamvazószerdán kez-
dődik a negyvennapos nagy-
böjti időszak. A Katica és a 
Szivárvány csoportos gyerme-
kek az iskola közösségével 
együtt a 9 órai szentmisén 
hamvazkodásban részesültek. 
A Halacska és a Méhecske 
csoportos gyermekeket Meny-
hárt Sándor plébános atya a 
csoportjukban áldotta meg.  
Elmondta, hogy a hamu az 
előző évi megszentelt bar-
ka elégetéséből van. Megbe-
szélte a gyermekekkel, hogy 
ennek a liturgikus időszaknak 
miért lila a színe. Biztatta őket, hogy legyenek engedelmes, szófogadó, jó 
kisgyermekek. A gyermekek ebben az időszakban jócselekedeteket gyűj-
tenek a megbeszélt, és kialakított szabályok, és formák szerint.

Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus
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Rajzpályázat

Az Alexandra Könyvkiadó januárban meghirdetett rajzpályázatára 24 
gyermek munkájával neveztünk.

„Alex, a szurikáta” megalkotói emléklapot vehettek át:

1. b osztály: Salamon Izabella, Ruskó Abigél, Pinczi Mira, Giczi- Zeke 
Ádám, Csesznegi Levente.

3. osztály: Gazdag Ákos, Herczeg Anna, Huszti Orsolya, Kiss Lotti, 
Radnai Péter, Soós Ékes Zeline, Szabó Zétény, Varga Adél, Varga Beáta

4.a osztály: Almási-Zoó Hermina, Blahó Csenge, Dám Sára, Ferenczi 
Árpád, Kiss Csenge, Ötvös Zita, Sándor Ferenc, Szabó Lizett, Tóth Orso-
lya

6.b osztály: Huszti Tímea. Gratulálunk!
Szabó-Mikor Kitti és Kucsora Bernadett

felkészítők

MÁSODIKAK LETTÜNK

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Techni-
kum már 48. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Kupát. Az eredetileg 
középiskolák részvételével lebonyolított foci tornát kibővítették a Rákóczi 
Hadnagya Kupával, amelyre általános iskolákat hívtak meg. Az A és B 

Nyílt nap a Szent Annában

Március 19-én, szombaton tartottuk meg nyílt napunkat, amikor a szü-
lőknek és az érdeklődőknek lehetőségük volt bepillantani iskolánk életé-
be. A nagycsoportos gyermekek és kísérőik találkozhattak leendő elsős 
tanítóinkkal, Friebertné Radvánszki Ritával és Buzder Mónikával. Több 

mint száz vendég töltötte velünk ezt a délelőttöt. Hálásan köszönjük a 
nagy érdeklődést. Jó volt együtt lenni!

Buzder Mónika
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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

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
 A kedvezményezett neve:

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

csoportok selejtezőinek első helyezettjei az 1-2. helyért, a második helye-
zettjei a 3-4. helyért játszhatnak. Iskolánk felsős fiú focicsapata csopor-
telsőként játszhatott döntőt március 6-án több száz néző előtt a KSZC 
Dékáni Árpád Technikum sportcsarnokában a tompaiakkal. Sajnos nem 
bírtunk az ellenfelünkkel, így csak a második helyet szereztük meg, ami 
egy ilyen rangos versenyen igen szép teljesítmény. Iskolánk története 
során ez a második szép eredmény ezen a kupán, mivel 2017-ben már 
sikerült negyedik helyen végeznünk. A csapat tagjai: Blahó Zénó, Brety-
ka Andor, Gáspár Zalán, Kovács Levente, Lengyel György, Markó Mór, 
Mester Norman.

Komáromi Róbert

SZEZONZÁRÓ

Egyre hosszabbodnak a nappalok, és előfordul, hogy még a kabát is 
lekívánkozik rólunk. Egyértelmű jelei annak, hogy közeledik a tavasz. Ez 
a téli sportok befejezéséhez is vezet, sokak nagy bánatára. A jég, még 
ha mű is, nulla fok felett elolvad. Az utolsó hideg napokat kihasználva 
egy szezonzáró korcsolyázást szerveztünk Bajára február 25-én. Az 53 
vidám gyerek még utoljára csúszhatott egy nagyot a jégpályán, amely-
nek kapuja lassan bezárul.

Komáromi Róbert
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Gergely napi Gergelyjárás

Iskolánk tanulói egy szép régi népszokást elevenített fel újra. A két év 
korlátozásai után végre március 17-én megint ellátogathattunk az óvo-
dákba és hívogathattuk a nagycsoportosokat az iskolába.  A Gergelyjá-
rás népszokása mindig a negyedik osztályos tanulókkal kel életre.  Ezút-
tal a  4.a osztályos tanulók készültek heteken keresztül a hívogatásra. 
Nagyon várták, hogy visszatérhessenek régi óvodájukba és találkozhas-
sanak a régi, kedves óvónőjükkel. Az óvodákban nagy szeretettel fogad-
tak bennünket. A kis óvodások kíváncsian figyelték a nagy iskolás gye-
rekek műsorát. Mindenhol sok-sok „adományt” kaptunk: bábokat, kol-
bászt, szalonnát; utóbbiakból jóízűen falatoztak a gyerekek az izgalmas 
délelőtt zárásaként. Reméljük, hogy jövőre is előadhatjuk hagyományőr-
ző műsorunkat!

Pusenszki Mariann

Apródsuli

Március 10-én csütörtök délután ismét rendhagyó módon vártuk a 
Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskolába a leendő elsősöket és 
kísérőjüket utolsó „Apródsulis” foglalkozásunkra. 

Egy izgalmas kísérletezéssel egybekötött környezetismeret, magyar és 
matematika „órával” vártuk az ovisokat. Gyöngyike néni a fizika rejtelme-
ibe vezette be a kicsiket, míg Ági néni, Lili néni és jómagam betekintést 
nyújtottunk, hogy milyen is egy igazi tanórán részt venni.

A gyerekek nagyon élvezték a foglalkozásokat, amelyek hangulata 
végig felszabadult és izgalmas várakozással teli volt. A programok végén 
üdítő és harapnivaló várta a gyereksereget. 

A délután sikerét a gyerekek csillogó szemei, az arcukon ragyogó 
mosoly, valamint a rövid idő alatt szövődő új barátságok mutatták, hogy 
milyen “Hunyadisnak” lenni!

Dudás Mónika
leendő elsős tanító néni

„Gyöngybetűkkel”
Szépíróverseny 1-2. osztály

Hagyományainkhoz híven az idei tanévben is megrendezésre került 
iskolánkban a szépíróverseny. Az első és második osztályos kisdiákok 
megmutathatták, hogy ők is tudnak már gyöngybetűkkel írni. A verseny-
zők tiszta, pontos, esztétikus másolásokat készítettek. A szebbnél szebb 

munkák igencsak megnehezítették a zsűri dolgát.
Helyezettek: 1. osztály: I. helyezett Schmelcz Ákos 1.a, II. helyezett 
Hegyi Abigél 1.c, III. helyezett Balogh Bence 1.c. 2. osztály: I. helyezett 
Ördög Valéria 2.c, II. helyezett Édes Éva 2.c és Kiss Áron 2.a, III. helye-
zett Kolompár Dorina Noémi 2.c. 

További résztvevők:  Gróf Bertalan Péter 1.c, Kurucz Károly 1.b, 
Kolompár Kamilla 1.b, Palotai Zsanett 1.a, Renner Zita 1.a, Rostás Bren-
don 1.b, Sárközi Milán 1.b, Siskovics Olivér 1.a, Ádám Boróka 2.a, Nagy 
Erik 2.b, Oltean-Fülöp Hanna 2.c, Vancsura Regina 2.a

Köszönjük a felkészítő pedagógusok és a szülők támogató munkáját! 
Gratulálunk a helyezetteknek!

Malustyikné Csorba Mária
szervező
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Február 26-án és március 19-én a német nemzetiségi tagozat alsós 
diákjai számára tematikus délelőttöt tartottunk Borota-Szentkatán. A 
nap során megismerkedhettek a gyerekek a tanyán élő állatok neveivel 
németül, kézműveskedhettek, kipróbálhatták a tanyasi gépeket. A ló és 
kutya asszisztált foglalkozások keretein belül készség- és képességfej-

„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 
Készülj föl reá, testben és lélekben.”

Márai Sándor gondolatainak a jegyében készültünk március 15-ére, 
nemzeti ünnepünkre. Egy rövid videót készítettünk, melyben minden 
növendékünk szerepet kapott, emellett iskolánkat is ünnepi díszbe öltöz-
tettük. Így vártuk az ünnepet.

HJA

Egy „állati” jó hétvége
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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

lesztő tréningeken vehettek részt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a leen-
dő elsőseink és szüleik is ellátogattak az eseményre. A nagy sikerre való 
tekintettel májusban szeretnénk újra megismételni. 

Köszönetet szeretnénk mondani a leendő elsős tanító néninek, az alsó 
tagozatos osztályfőnököknek, a Kutyával egy Mosolyért Alapítvány mun-
katársának, óvódapedagógusoknak és a német nyelvi munkaközösség 
pedagógusainak.

Zámbóné Karsai Dóra
Juhász Anett

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
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Szaki hírei

A Déli ASZC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Isko-
la és Kollégium 2 év kihagyás után újra a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsar-
nokban rendezhette meg hagyományos szalagavató ünnepségét 2022. 
március 11-én 16 órától. 123 végzős tanulónak tűzték fel az osztályfőnö-
kök az est folyamán a vén diákot jelképező szalagot. 

A végzős osztályok osztályfőnökei:

11.A mezőgazdasági gépész osztály: Csernák Roland

11.B gazda osztály: Kovács Bianka

11.C mezőgazdasági gépész osztály: Horváth László
12.K szakgimnáziumi osztály: Juhász János

13.B 2 éves érettségi vizsgára felkészítő osztály: Csimáné Balázs Zsuzsanna
13.T mezőgazdasági gépésztechnikus: Kasziba Gábor

Képes beszámoló az ünnepségről

Fanfárok hangjaira vonult be az iskolazászló, majd a tanulók, osztály-
főnökeik vezetésével

Taskovics Péter igazgató köszöntötte a szalagot kapott végzős diá-
kokat 

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak Taskovics Péter főigazga-
tó tűzte fel a szalagot.)

A szalagtűzés a végzős osztályok osztályfőnökeinek, képünkön a 12.K 
osztályfőnöke, Juhász János 

Szalagavató 2022
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Az osztályfőnökök feltűzik a végzős tanulóknak a szalagot 

A tanulók virággal köszönték meg osztályfőnökeik munkáját 

Az elmaradhatatlan keringő 

A végzősök meglepetése: táncra kérték a tanárokat  a keringő végén 

12.K osztálytánc 

A szakmunkás osztályok közös country tánca 

A szalagavató záróakkordja a végzős osztályok közös éneke volt

Kivonulás, képünkön a 12.k osztály

Kivonulás képünkön a 11. b. osztály

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület 

munkáját. 
A kedvezményezett adószáma:

18360952-1-03

 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
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Epebetegek 
diétája

Az epe a májban termelődik, ahonnan 
az epevezetéken keresztül először az epe-
hólyagba jut. Az epehólyag falának izom-
zata szabályozza, hogy egy-egy étkezés 
alkalmával mennyi epe jusson tovább a 
patkóbélbe, azaz mennyi epe szükséges a 
zsírok emésztéséhez. Ha az epe kiürülése 
valamilyen okból nem történik meg, alko-
tóelemeinek összetétele megváltozik. Ez 
a változás kőképződéshez és gyulladás-
hoz vezethet. 

A kövek képződését elősegíti az egész-
ségtelen életmód, a mozgáshiány, a rost-

szegény, viszont zsírban, kalóriában gazdag táplálkozás. Ebből az is 
következik, hogy a legtöbb epeköves beteg túlsúllyal küzd, elhízott. Bár 
a fogyás önmagában nem gyógyítja meg az epekövességet, a panaszok 
csökkennek, akár el is múlhatnak. Az egyik legfontosabb feladat tehát 
csökkenteni az energia bevitelt.

Az epe a zsírok emésztésénél játszik szerepet, ezért az epe kímélő 
étrendnél a zsírbevitel csökkentése a fő szempont. Ilyenkor nemcsak az 
állati eredetű zsiradékok korlátozása a feladat, a növényi zsiradékokkal 
is óvatosan kell bánni. 

A diétát alapvetően meghatározza, hogy a betegség görcsökkel járó 
vagy nyugalmi szakaszában van-e. Fontos kiemelni, hogy az epebetegek 
étrendje mindig egyénre szabott, ezt nagyban befolyásolja a beteg egyé-
ni tűrőképessége.

A diéta zsírszegény, rostszegény, fűszerszegény legyen. Részesítsük 
előnyben a növényi olajokat, mert csökkentik az epe koleszterin koncent-
rációját. Ételeink elkészítésekor válasszuk inkább a párolást, a főzést és 
a grillezést. Nem javasolt a zsíros tejtermékek – tejszín, tejföl, zsíros túró, 
zsíros sajtok – fogyasztása. A sertéshúsok közül csak a sovány részek 
ajánlottak: karaj, comb. A nem hizlalt szárnyasok – csirke, kacsa, liba – 
fogyaszthatók.

Az egyéni tűrőképességnek megfelelően kerüljük azokat a zöldségfé-
léket, amelyek panaszokat okoznak, de a többi zöldség és főzelékféle 
fogyasztását nem tilos, sőt javasolt. A puffadást okozó zöldségféléket (pl. 
a káposztafélék, hüvelyesek) főzzük fedő nélkül, vagy öntsük le az első 
főzővizet. Rosttartalmuk miatt jó hatással vannak a bélműködésre, segí-
tenek az epe betegekre jellemző székrekedés elkerülésében. Nincs szük-
ség az ízetlen, fűszertelen ételek fogyasztására. Szabadon alkalmaz-
hatók a levélfűszerek: petrezselyem, kapor, zeller, bazsalikom, kakukk-
fű, borsikafű, oregano akár zöld, akár szárított formában. Használható 
ételízesítő, kevés fokhagyma, ízesítésre vöröshagyma is. Ezeket azon-
ban lehetőleg az epebeteg ne egye meg, csak ízesítsen vele. Nem aján-
lott az erős csípős fűszerek – bors, torma, mustár, csípős paprika – alkal-
mazása.

Naponta többször (4-5), kis adagokat fogyasszunk, így biztosíthatjuk, 
hogy az epehólyag kiürüljön.

Egyéni tűrőképesség függvénye lehet még a tej, tojás, vaj, margarin, 
nyers saláták, paradicsom, gomba, zöldpaprika, uborka, aprómagvas 
gyümölcsök (málna, eper stb.), mustár, ánizs, köménymag és a rostos 
gyümölcslevek fogyasztása.

 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, csütörtök 1330-1630.

A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk 

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

Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

VÁROSGAZDA Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 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!

Kollár Antalné  
sz.: Bodahelyi Mária élt: 63 évet
Busa Annamária élt: 52 évet
Sári Ferenc élt: 73 évet
Kabai Lászlóné  
sz.: Magyar Erzsébet élt: 72 évet
Lengyel Mihályné  
sz.: Kis Sára   élt: 95 évet

Kiss Ferenc élt: 77 évet
Szűcs Jánosné  
sz.: Juhász Katalin Mária élt: 74 évet
Gömöri Péterné  
sz.: Rabb Ilona élt: 91 évet
Vinek Istvánné  
sz.: Horváth Ilona élt: 83 évet
Kasziba Benedek élt:77 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Dr. Csényi Attila üg y vezető

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

Húsvétra előkészítő
 lelkigyakorlatos szentmise és szentbeszéd 
a templomban, melyet Szöllősi Tibor test-
vérvárosunk, Temerin, plébános atyja tart 

április 4-5., hétfő és kedd 18 órakor 
Előtte 17:00 órától Közös rózsafüzérimádkozás 

a templomban, alatta gyónási lehetőség. A vendég 
atya is gyóntat. Mindenkit szeretettel hívunk a közös 
húsvéti készületre.

Sándor atya plébános
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Termékei 
teljes választékban 

Helybeni vásárlás akciós áron 
minden termékre

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

Jánoshalma, Borpince u. 2.

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Kell az önismeret!
2017-2018-as tanévtől a járás minden alapfokú oktatási intézményé-
ben elindítottuk a Gyermekesély pályázat egyik kedvelt programját, a 
személyközpontú (encounter) megközelítésű készségfejlesztő csoport 
programelemet. Az európai uniós forrásból megvalósuló foglalkozás-
sorozat több tanéven keresztül, tanévenként 8-10 témakörben nyújt a 
diákok számára hasznos ismereteket. 
A személyközpontú (encounter) megközelítésű készségfejlesztő cso-

port szakképzett pszichológus általi működtetésének célja az, hogy a 
résztvevőkben fejlődjön saját érzéseik felismerésének készsége (önre-
flexió), az önbizalmuk és az énképük reálisabbá váljon, javuljon az 
önfegyelmük és az önszabályozásuk, csökkenjen a szorongásuk és 
növekedjen a személyes hatékonyság érzetük.
A személyközpontú megközelítést előtérbe helyezve, nondirektív tech-
nikákkal „vezetett” csoportfoglalkozások, a korosztályi jellegzetessé-
gekhez és egyéni igényekhez illeszkedő iránymutató tematika men-
tén kerülnek kialakításra. A foglakozások során csoporttagok az „itt és 
most”-ban jelentkező kongruens egyéni és csoportélmények fókusz-
ba állítására és azok hiteles visszatükrözésére helyezik a hangsúlyt. 
A személyközpontú megközelítést alkalmazó csoportfolyamat során 
az élmények kibontakoztatását a csoportvezető nondirektivitá-
sa biztosítja.

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

Stílus Üzlet

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

ÁPRILISI AJÁNLATA
Húsvétváró akciók!
Kerti játékok, virágföldek 

széles választékban!

19086154-1 -03Adószámunk: 
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JFC márciusi eseményei 

Egyelőre csupán a felnőtt 
bajnoki szezon kezdődött

  Március 6:
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Jánoshalmi FC- Soltvadkert 5:3 ( 2:0)
Gólszerzőink: Babic Srdan 2, Szabó Szilárd 2, Stojanovic Milos
Florin Nenad vezetőedző:- Első mérkőzés, kicsit akadozó még a táma-
dójátékunk. 5:0-ás vezetést követően minden játékos -akik akkor a 
pályán voltak-azt  hitték, hogy  már minden eldőlt,s kiengedtek. Ilyet nem 
szabad csinálni!

Március 12.
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés
TiszakécskeII-JFC 2:1 ( 0:1)

Góészerzőnk: Safranj Sasa
Florin Nenad vezetőedző: Ezen a meccsen nekünk semmi sem sikerült. 
Még a sporik is kárunkra tévedtek.

Március 20
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Jánoshalmi FC-Bácsalmás  0:0
Florin Nenad vezetőedző: Hiába uraltuk a mérkőzést, gólt nem tudtunk 
szerezni Nagyon sajnálom az elveszett 2 pontot! Ráadásul két meghatá-
rozó játékosom nagyon megsérült.

Március 27
Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Jánoshalmi FC - Akasztó  2:2 (1:0)
Gollövőink: Popovic Goran (36’) és Stojanovic Milos (71’)
A JFC következő hazai meccse  április 10., ekkor jön a Kiskunfélegyhá-
za csapata.

Horváth Mihály elnök

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

Állattartók figyelem!
 

Napos és 
előnevelt 
baromfik 

előjegyzése 
a Bajai utcai és 
Mélykúti utcai 
Tápboltokban

valamint elérhetőségeinken:
Mobiltelefon: 

+36 30 338 - 2508
http://www.peze.hu

Pethő Zoltán  E.V. 
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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.
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6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.
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Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,   
Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Riesenbrau 0,5 literes sőr 169,- Ft 338,-Ft / kg
Emese ásványvíz 1,5 liter 69,- Ft 46,-Ft / kg
Rákóczi 2 l-es sör   569,- Ft 285,- Ft/kg
Detki darált háztartási keksz  269,- Ft   538,- /Ft/kg

Óriási déli gyümölcs akció, folyamatosan megújuló árukészlettel! 

 Az akciók április 17-ig, valamint a készlet erejéig érvényesek. 

Anya köny vi hí rek

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:
2022. február 26-án

2022. március hónapban

2022. március hónapban
született:

Ördög Márta és Bite József

Kerekes Diána és Huszti László

Szabados Anna (Anyja neve: 
Halla Anett), Kaveczki Réka 
(a.n.: Szűcs Bernadett), Bende 
Szabolcs Olivér (a.n.: Szabó 
Csilla Szandra).

Rendőrségi hírek

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

A járművezetés az eltiltás időtartama 
alatt már bűncselekmény!

Az engedély nélküli vezetés pedig elzárással is sújtható szabálysértés 
lett, ami azt jelenti hogy az elkövetőt azonnal elő lehet állítani és a gyorsí-
tott eljárás érdekében akár őrizetbe is lehet venni!

A lakosság körében közkedvelt az úgynevezett elektromos kerékpárok 
használata, azonban a hatályos jogszabályok egyértelműen leírják mikor 
tekinthető az kerékpárnak, vagyis mikor nem kell a használatához veze-
tő engedély. 

A KRESZ szerint a kerékpár egy olyan, legalább kétkerekű jármű, ame-
lyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. 

A megfelelő műszaki állapota mellett fontos néhány kötelező tartozék 
is, mint például korlátozott látási viszonyok esetében a világító berendezé-
sek megléte. A jármű elejére fehér vagy sárga, hátra pedig piros színűt kell 
felszerelni és fontos, hogy olyan helyre rögzítsük ahol nincs takarásban. 

A jól láthatósághoz hozzá tartozik még a kerekek küllői közötti fényvisz-
szaverő prizma és lakott területen kívül a láthatósági mellény. Utóbbi ese-
tében gyakori hiba, hogy elől nincs összekapcsolva és szemből szinte alig 
észrevehető a viselete, illetve az is, hogy a viselője menet közben egy 
hátizsákot hord magán és ezzel szinte teljesen eltakarja a mellényt, ezért 
javasolt, hogy azt inkább a hátizsákra illetve a ruházatra kívülre vegyék fel. 

Aki mindezeken felül még szeretne tenni a jól láthatósága érdekében az 
a ruházatát is választhatja úgy, hogy az valamilyen feltűnő pl. neon színű 
legyen és fényvisszaverő csíkokat is tehet a csuklójára és a bokájára. 

Gyerekek esetében védőeszközöket is érdemes beszerezni, a bukósi-
sak mellett könyök és térdvédőket is használhatnak ami még nagyobb biz-
tonságot nyújt. 

A segédmotoros kerékpár egy olyan 2 vagy 3 kerekű jármű, esetleg 
quad vagy mopedautó lehet ami legfeljebb 45 km/h sebességgel képes 
haladni. Motorja lehet belső égésű vagy elektromos, de fontos, hogy maxi-
mum 50 cm3 és 4 kW teljesítményű lehet. 

Sokan tévesen tesznek különbséget kerékpár és segédmotoros kerék-
pár között. Kerékpárosnak az tekinthető, aki a jármű segédmotorját csak 
arra használja, hogy a pedál általi hajtást segítse és ehhez elengedhetet-
len az emberi erő kifejtése. 

Ha kizárólag motor hajtja vagy a jármű teljesítménye nagyobb mint 300 
W az már segédmotoros kerékpárnak minősül. 

Ez esetben a vezetőnek használnia kell bukósisakot, rendelkeznie kell 
vezetői engedéllyel és kötelező felelősségbiztosítással. 

Alkoholfogyasztás szempontjából ugyan azok a szabályok vonatkoznak 
rá mint a többi gépi meghajtású járművek vezetőjére, vagyis zéró toleran-
cia van érvényben. 

  


