Jánoshalmi

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Városi Önkormányzat lapja

Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 260 forint

XXXV. évfolyam 4. szám

2020. április

Jelentkezzen Ön is önkéntesnek!
Kedves Jánoshalmiak!
Országszerte, és a környező településeken is szép példáját mutatják az emberek a helyi összefogásnak. A nehéz helyzetekben az önkéntes munka számos esetben hatékony megoldást jelenthet. Annak érdekében, hogy a vírusveszély időszakában - az egészségünk megőrzése
érdekében - városunkban végzett munkánk hatékonyabb legyen, célszerűnek látom ennek a lehetőségét Jánoshalmán is megteremteni.
Felhívásommal kezdeményezem az Önkéntesek toborzását!
Ha Ön 18 éven felüli, teljesen egészséges és a vírusfertőzés által sem
közvetlenül, sem közvetetten nem érintett személy, és felajánlja önkéntes segítségét, kérem, töltse ki a www.janoshalma.hu oldalon elérhető űrlapot.
A jelentkezéskor a személyes adatokon túl kérem, hogy az önkéntes-jelöltek tüntessék fel azokat a feladattípusokat, amikben segíteni
tudnának.
Jánoshalma területén házhoz szállítást vállaló vállalkozók és termelők listája, akiktől előzetes egyeztetés szerint lehet vásárolni, rendelni:
Az adatbázis folyamatosan bővíthető, várjuk további házhoz szállítást
vállaló termelők, vállalkozók, üzletek, éttermek jelentkezését.
Ugyanezen az űrlapon folytatódik az önkéntesek toborzása is.
Emellett a város szociális ellátórendszerének munkatársai szívesen
fogadják az eszközbeli és egyéb felajánlásokat is.
Lakossági kezdeményezés nyomán Jánoshalma Városi Önkormányzat adományszámlát nyitott a koronavírus elleni, helyi intézkedések
támogatására, adományaikat a Jánoshalma OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11732129-15338954-00000000 számlaszámra van lehetőség befizetni. Átutaláskor vagy befizetéskor a közlemény rovatba kérjük, írják be:
"koronavírus elleni védekezés".
Köszönöm mindazoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek,
akik eddig felajánlották a segítségüket, és azoknak is, akik ezután kapcsolódnak be a feladatok végzésébe.
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

ADOMÁNYVONAL A KORONA VÍRUS
ELLENI VÉDEKEZÉS CÉLJÁRA
Lakossági kezdeményezésre Jánoshalma Városi Önkormányzat
adományszámlát nyitott a koronavírus elleni, helyi intézkedések támogatására. Adományaikat a Jánoshalma OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11732129-15338954-00000000 számlaszámra van lehetőség befizetni. Átutaláskor vagy befizetéskor a közlemény rovatba kérjük, írják be:
"koronavírus elleni védekezés".

Köszönet az adományozóknak!

A március 15-dikei ünnepi megemlékezésről
a 11. oldalon tudósítunk
ISSN 2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja

Lapszámaink itt is olvashatóak!

Lapunk legközelebbi
megjelenése jelenleg
nem határozható meg!
Figyelje Fecebook
oldalunkat és honlapunkat!

POLGÁRMESTERI
KÖZLEMÉNY

Arra kérem a kedves lakosokat, hogy ebben a rendkívüli,
helyzetben tegyünk meg mindent saját egészségünk megőrzése érdekében! Figyeljünk oda a mellettünk élőkre, családtagjainkra, rokonainkra, szomszédainkra, különösen azokra,
akik egyedül élnek, akik segítségre szorulnak. Kitűzött célunk
legyen, hogy ne betegedjünk meg, és segítsünk másokat is,
hogy ezt a célt elérjék! Tartsuk be a rendkívül szigorú előírásokat, és másoknak is segítsünk betartani!

JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNOK ÖNÖKNEK!

Czeller Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járvány
egészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal otthoni munkavégzést vezet be
dolgozóinak.
Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási időben továbbra is működik,
kérelmeiket az ügyfélszolgálati iroda előtt elhelyezett dobozban leadhatják. A kérelem nyomtatványok a honlapról letölthetőek.
Személyes ügyfélfogadásra előre egyeztetett időpontban van
lehetőség. Kapcsolattartásra telefonon a 77/501-001 telefonszámon, e-mailen a titkarsag@janoshalma.hu címen van lehetőség.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy kapcsolattartásra első sorban a telefonos és elektronikus utat válasszák, csak halaszthatatlan okból kérjenek időpontot személyes ügyfélfogadásra.
Minden lakosnak jó egészséget kívánunk!

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
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IDŐSEK SEGÍTÉSE
A rendkívüli helyzet életbe lépésével megalakult, és munkába indult az
Önkormányzat Időseket Segítő Munkacsoportja. Arcképes igazolván�nyal, és írásos engedéllyel rendelkező munkatársaink a 70 év feletti idősekhez látogatnak el, és felmérik a valós igényeket, hol van szükség bevásárlásra, gyógyszerek kiváltására. Az élelmiszereket, gyógyszereket a Családsegítő Szolgálat házhoz viszi. Munkatársaink kizárólag a lakosok írásbeli beleegyezése után végzik segítő tevékenységüket, tehát Önnek alá kell írni, hogy elfogadja az Önkormányzat
segítségét.
Az óvatosságra azért van szükség, mert vannak olyan aljas szándékú emberek, akik rátelepednek erre a rendszerre, kihasználva az
emberek jóhiszeműségét, pénzt csalnak ki az idősektől. Éppen ezért az
Önkormányzat munkatársai körültekintéssel igyekeznek eljárni.

ÖRÖK ÉRVÉNYŰ SZABÁLY, HOGY IDEGEN EMBERT
A LAKÁSÁBA NE ENGEDJEN BE SENKI!
Amennyiben az Önkormányzat munkatársai keresik fel Önt, minden
esetben fényképes igazolvánnyal fognak rendelkezni. Az Önök lakásába
nem mennek be, nem erőszakoskodnak, csak a kapuban vagy az ablak
előtt beszélnek Önökkel.
Arra kérjük továbbra is a 70 év feletti jánoshalmi lakosokat, hogy
MARADJANAK OTTHONAIKBAN.
A segítséget nyújtó családtagok, ismerősök és barátok nélküli 70
év felettiek, akiknek szükségük van segítségre, (gyógyszerügyintézés,
bevásárlás) keressék az Önkormányzat és a Családsegítő munkatársait
telefonon, hétfőtől - péntekig 9-12 óra között.
+36 77/501-001 telefonszámon, a 0 melléken
Amennyiben tudomásuk van olyan esetről, ahol nincs család, szomszéd, ismerős, aki bevásároljon, felhívhatják a Családsegítő Szolgálat
munkatársait, az alábbi telefonszámok egyikén!
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Városvezetői intézkedések

A koronavírus terjedésének lassítása érdekében meghozott kormányzati intézkedések végrehajtása érdekében Czeller Zoltán polgármester a
hivatalában .egyeztetett a Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjével, a Polgármesteri Hivatal jegyzőjével, és osztályvezetőivel, az Egészségügyi Központ vezetőjével, háziorvosokkal, és a gyermekorvosokkal, és az oktatási intézmények vezetőivel

Gyermekek felügyelete és
étkeztetése 2020. március 16-tól
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr 2020. március 13-i, az oktatási intézmények további működésének rendjére vonatkozó bejelentése után, a
kormány döntése, a rendkívüli jogrend értelmében rám ruházott jogkörnél fogva az alábbi döntést teszem közzé.
A város bölcsődéje, óvodái, (önkormányzati, katolikus) a Diákélelmezési Konyha nem zárnak be, de március 16-tól korlátozott nyitvatartási
rend lép életbe.
Ez azt jelenti, hogy azok a szülők, akik a munkájuknál fogva gyermekeik otthoni felügyeletét nem tudják megoldani, vagy csak a nagyszülőkre tudnák bízni őket, elhozhatják gyermekeiket. A döntés határozatlan
időre vonatkozik, ezt az állapotot mindaddig fenntartjuk, amíg a körülmények lehetővé teszik.
A nagyszülők védelmében, és a munkahelyek további működésének
érdekében a bölcsődében és minden óvodában fenntartjuk a gyermekek
felügyeletét. Ezt a döntést a város óvodáinak vezetői és a gyermekorvosok egybehangzó, és egyértelmű állásfoglalása alapján hoztam meg.
A gyermekek étkeztetésére vonatkozóan a Diákélelmezési Konyha
március 16-tól, hétfőtől csak azok számára főz, akik ezt igénylik. Ételt
kidobni nem akarunk, de azt sem, ha nem állna elegendő mennyiség a
rendelkezésre.
Kérem azokat a kedves szülőket, akik március 16-tól igénybe akarják
venni a gyermekétkezés lehetőségét, az eddig szokásos módon, abban
az oktatási intézményben, ahová a gyermek jár, jelentsék be az igényt.

Czeller Zoltán polgármester
Jánoshalma, 2020. március 16.
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EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLEMÉNYEK
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ dolgozói és a Központban
rendelő háziorvosok az alábbi óvintézkedések betartását kérik Kedves Betegeiktől a rendkívüli járványveszélyre való
tekintettel:
A háziorvosi rendeléseket, az elkövetkező fertőzésveszélyes időszakban csak
kifejezetten indokolt és halaszthatatlan panaszaikkal keressék fel.
Amennyiben receptet szeretnének felíratni, a háziorvost rendelési időben telefonon keressék fel. „Elektronikus-recept” kiállításával a gyógyszertárban megkaphatják gyógyszereiket a rendelőbe való ellátogatás
nélkül is. Az E-receptet hozzátartozója, vagy bármely ismerőse is kiválthatja az Ön részére.
Az Önök biztonsága érdekében szeretnénk elérni, hogy egyidőben
minél kevesebb személy tartózkodjon az Egészségügyi Központban,
mivel egyetlen vírushordozó beteggel való találkozás is tömeges fertőzést okozhat.
Kérjenek a rendelésekre időpontot, hogy minél kevesebb időt kelljen
várakozással tölteni. A kapott időpontjaikat tartsák be!
Várakozáskor tartsanak egymás között legalább 1m távolságot, egészségük védelme érdekében! Kérjük, várakozzanak türelemmel!
Kézfertőtlenítésre lesz lehetőségük a recepciónál, illetve az emeletre
való feljutást követően a kihelyezett adagolókból.
BETEGSÉG TERJEDÉSE SZEMPONTJÁBÓL NAGYON FONTOS!
Ha Ön lázas (38 C fok felett), köhög, nehezen lélegzik, és ezen
tünetek jelentkezését megelőző 14 nap napon belül korona vírussal
sújtott területen járt, vagy a tünetek jelentkezését megelőző 14
napon belül új koronavírussal fertőzött személlyel került szoros
kontaktusba, kérjük, maradjon otthon, és telefonon értesítse
Háziorvosát, hogy az megtehesse a szükséges intézkedéseket!
Szakrendeléseinket lázasan, betegen ne keressék fel, új időpontjukat telefonon egyeztessék!
HÁZI ORVOSOK ELÉRHETŐSÉGEI
Dr. Mikó Attila
06-77/502-964
Dr. Csoboth Johanna			
06-77/502-963
Dr. Kishonti Attila				
06-77/502-965
Dr. Podobni Ágnes			
06-77/502-962
ÜGYELET				
06-77/401-088

TÁJÉKOZTATÁS A
POLGÁRMESTERI
HIVATAL MEGVÁLTOZOTT
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. március 16-tól megváltozott a Hivatal ügyfélfogadási rendje.
A kapcsolattartás elsődleges módja telefon, e-mail vagy elektronikus
ügyintézés.
Telefon: 77/ 501001, e-mail cím: hivatal@janoshalma.hu
A Polgármesteri Hivatal bármely helyiségében csak kivételesen, rendkívül indokolt esetben, előzetesen egyeztetett időpont alapján lehet személyesen ügyfelet fogadni.
Az ügyfélszolgálat helyiségében egyszerre legfeljebb egy ügyfél tartózkodhat. Az ügyfélen kívül indokolt esetben, csak az ügyfél segítője
lehet jelen.
A házasságkötési szertartásra érkezők létszáma a díszteremre és
annak előterére vonatkozóan, az érvényben lévő Kormányrendeletben
meghatározottak szerint járunk el.
A fenti intézkedéseket a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében hoztuk meg, és ezek visszavonásig maradnak érvényben.
Kérjük a lakosság megértését és együttműködését!
Czeller Zoltán s.k.                                        Dr. Benda Dénes s.k
polgármester
címzetes főjegyző
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Tájékoztatás
A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatal Foglalkoztatási osztályán
bevezetett intézkedésekről

A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. adott ki közleményt, mely
szerint március 16-tól a Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. a személyes ügyfélszolgálati irodák nyitva tartását határozatlan időre szünetelteti.
A társaságot telefonon vagy e-mailben és a weboldalukon keresztül
továbbra is elérik.
Telefonszám: +36-20-9-421-622
e-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
Az FBH-NP Nonprofit Kft. szintén a koronavírus járvány megelőzése és minimalizálása érdekében március 16-tól minden Ügyfélszolgálati irodájában és Ügyfélkapcsolati pontján határozatlan időre szünetelteti az ügyfélfogadást.
Kérik az ügyfeleket, hogy ügyintézésére az elektronikus vagy telefonos
elérhetőségeiket szíveskedjenek választani!
Elérhetőségeik:
Postacím: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz
Tel.: + 36-79/524-821
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Honlap: www.fbhnpkft.hu

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel
intézkedéseket vezetnek be a foglalkoztatási szakterületet érintően.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló 1991. évi IV. törvény 54. §-ában megfogalmazott együttműködési kötelezettségre vonatkozóan az alábbiak érvényesek:
—— elektronikus kapcsolattartás előtérbe helyezése (nem szükséges a személyes
jelentkezés a veszélyhelyzet feloldásáig)
—— állásajánlatok telefonon vagy postai úton történő kiajánlása
—— a nyilvántartásba vétel személyes megjelenési kötelezettsége átmenetileg feloldódott, ebben az esetben is az elektronikus kapcsolattartás javasolt
—— azon ügyfelek részére, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, biztosítani kell az
e-mailen történő adategyeztetés, jelentkezés lehetőségét
—— természetes személyeknek nyújtott támogatások esetén lehetőség van a kérelmek, pályázatok, elszámolások ügyfélkapun keresztül – ennek hiányában e-mail útján – történő benyújtására
A foglalkoztatási osztály elérhető a foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
e-mail címen, valamint a 77/795-015, 77/795-018 (jánoshalmi lakosok
részére), 77/795-020 (mélykúti lakosok részére), 77/795-017 (Borotai,
Kéleshalom, Rémi lakosok részére) telefonszámokon. Kérelmeket, papír
alapon a Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. alatt, a portán elhelyezett zárt
dobozban, illetve postai úton is fogad a járási hivatal.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Temetések megváltozott
átmeneti rendje városunkban
Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvostól érkezett értesítés alapján
az elhunytak boncolását felfüggesztik, kivétel a törvényszéki / rendőrségi/ boncolások.
Elhunytaknál, ha felmerülne a COVID-19 fertőzés gyanúja, …mintát
kell venni, ha pozitív lesz, akkor a Népegészségügyi Hatóság intézkedik. /szoros kontaktok azonosítása/
Az elhunyt szállítására, temetésére a fertőző betegségben elhunytakra vonatkozó rendelkezések az irányadók.
/Kettős koporsó, dupla egészségügyi zsák/
A járvány terjedése esetén a fertőző elhunytak esetén az arcot le kell
takarni /pl. törölközővel/, a tüdőből kiáramló levegő, ill. sérült bőrfelületekkel való érintkezés - a további fertőzések elkerülése miatt.
Otthon történt halálesetnél a halottszállítók figyelmét fel kell hívni,
piros lap használatával, ha az elhunyt fertőző betegségben hunyt el.
Tisztelt jánoshalmi lakosok!
A jánoshalmi temetésekre vonatkozólag a plébánia hivatal és a temető üzemeltetőjének egyeztetése alapján a temetések rendjére az alábbi
ideiglenes szabályozás lépett életbe.
Kérjük, hogy saját és mások egészsége érdekében, ezt megérteni és
betartani szíveskedjenek.
A vészhelyzet idejére lehetőleg, külső, szabad térben történjen a ravatalozás.
Rossz időben, épületben történő ravatalozás esetén max. 10 fő tartózkodjon benn, azonban ilyen esetben is búcsúztatási szertartás is lehetőleg külső környezetben történjen.
Javasoljuk a sírtól való ravatalozást és a rövidített szertartást.
Tisztelettel kérjük a lakosság megértését és együttműködését a más
személyektől való kb. 2 m távolság betartását.
Az anyakönyvi és kórházi ügyintézések során 24 órás papír-karantén
van, más szabály életbelépéséig egyébként folyamatos az ügyintézés.

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde,
Család- és Gyermekjóléti Központ
6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.
Tel,: +36-77/400-165
E-mail: janoshalmacsgyk@gmail.com

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzetre tekintettel a Család és Gyermekjóléti Központ Óvodai és iskolai
szociális segítői feladatellátása határozatlan ideig korlátozottan biztosított!

Óvodai, iskolai szociális
segítő elérhetősége:
Hétfőtől csütörtökig: 7:30-16:00-ig
Pénteken: 7:30-13:30-ig

06-70/278-17-85

Család és Gyermekjóléti Központ tájékoztatást, információt az alábbi
telefonszámokon, illetve E-mail-eken keresztül nyújt!
Hétfőtől csütörtökig: 7:30-16:00-ig
Pénteken: 7:30– 13:30-ig

06-77/400-165

06-70/198-91-50
06-70/198-91-51

Munkaidőn túl hívható:
06-70/198-09-99
E-mailelérhetőségeink:

janoshalmacsgysz@gmail.com és janoshalmacsgyk@email.com
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Ez a vírus mindenkire veszélyt jelent

„Maradj otthon!” – napok óta ezt visszhangozzák szakemberek és laikusok egyaránt, hisz ez az egyetlen módja annak, hogy a koronavírus-járvány terjedését lassítani tudjuk. Bár egyre többen tesznek eleget
ennek a kérésnek, sokakat azonban még mindig nem sikerült maradéktalanul meggyőzni. Ezért is beszélgettünk az otthon maradás létfontosságáról dr. Ördögh Csabával, a járványkórházzá kijelölt Kiskunhalasi Semmelweis Kórház orvosigazgatójával.
Ez a vírus mindenkire veszélyt jelent, ezzel tisztában kell lennünk –
hangsúlyozta az orvosigazgató, majd részletezte, hogy valóban az idős
korosztálynál van a legnagyobb kockázat, de a krónikus vagy valamilyen alapbetegségben szenvedők is fokozott veszélynek vannak kitéve. –
Továbbá a statisztikák azt mutatják, a fiatalabb korosztálynál is nagyobb
a rizikó, mint egy influenza esetén. Nem tudjuk megmondani, hogy ki az,
akinek súlyos tünetei lesznek, és ki az, aki enyhébb tünetekkel átvészeli a fertőzést – mondta.
Ördögh Csaba szerint szembe kell néznünk a realitással, miszerint az emberek jelentős hányada el fogja kapni a vírust. Csak egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen gyakorisággal történik majd.
– Megállítani biztosan nem fogjuk tudni a vírus terjedését, de lassítani kell a folyamatot! Ha túl gyorsan betegszik meg túl sok ember, akkor

Mit kell tudni a
koronavírusról?
A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus törzsekről ismert, hogy képesek az
emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, mind emberről
emberre terjedhetnek.
Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak.
A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a
közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus elsődleges forrása a
teve volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, a
súlyos akut légzőszervi szindróma járványát
okozó koronavírus a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre.
A mostani járványt okozó új koronavírus 2019 végén került azonosításra Kínában. Az új koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19 (coronavirus disease
- koronavírus okozta megbetegedés 2019).
Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban a 2019
decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.

túlterhelődik az egészségügyi ellátórendszer és nem tudjuk őket ellátni olyan számban, ahogy érkeznek. Több ember betegszik majd meg,
mint ahányan meggyógyulnak. Ha viszont le tudjuk lassítani a terjedést,
akkor kezelhetővé válik a helyzet és olyan mederben tartható, ahol majdnem mindenkit meg tudunk menteni. Tehát úgy érnénk a járvány végére, hogy túl nagy pusztítást nem csinál. Ez most a cél, és ennek eléréséhez az egyetlen út, ha minimalizáljuk a személyes kontaktusokat és csak
a legszükségesebb esetekben hagyjuk el az otthonunkat – mutatott rá.
Az orvosigazgató kitért arra is, bízik abban, hogy az idős korosztály
képviselői elfogadják a társadalom segítségnyújtását és megértik, men�nyire fontos, hogy ne mozduljanak ki a lakásukból.
– Tudom, a 65 év felettiek sok mindent átéltek már, de fontos, hogy
tisztában legyenek azzal, ez egy olyan háborús helyzet, amilyen még
nem volt, ahol nem látjuk az ellenséget. Szeretném hangsúlyozni továbbá, hogy minden emberre szüksége van a társadalomnak, az idősekre is.
Az élet számtalan területén támaszkodunk a tapasztalataikra, a tanácsaikra. Néhányan még jelenleg is vezető pozíciót töltenek be, és bár igaz,
hogy senki sem pótolhatatlan, de vannak emberek, akiket nagyon nehéz
pótolni. Kérem, vigyázzanak magukra és maradjanak otthon! – mondta.
Ördögh Csaba felhívta a figyelmet arra is, a járvány terjedésének lassításával elkerülhető, hogy a kórházak túlterheltsége miatt
más, egyébként gyógyítható betegségekbe belehaljanak az emberek.
– A súlyos megbetegedések, elháríthatatlan szövődmények és a halálesetek egy része abból is bekövetkezhet, hogy azokat az eseteket, amiket békeidőben el tudunk látni, azokat most nem tudjuk, mert a légúti
nehézséggel, elégtelenséggel beérkező betegek lefoglalják a kapacitásokat. Így a beérkező traumás, sebészeti, belgyógyászati, nőgyógyászati vagy onkológiai páciensek ellátására már nem marad kapacitás. Torlódni, várni fognak, vagy rosszabb esetben egyáltalán nem fogjuk tudni ellátni őket. Legyen az olaszországi helyzet elrettentő példa számunkra, hisz egyetlen orvos sem szeretne életről és halálról dönteni, nem akarunk odáig eljutni, hogy meg kelljen mondanunk, melyik beteget kapcsoljuk lélegeztetőgépre és melyiket ne. Minden egészségügyi dolgozó azon
munkálkodik, hogy elláson és megmentsen minél több embert, ehhez
viszont létfontosságú a lakosság fegyelmezettsége – hangsúlyozta az
orvosigazgató.
baon.hu

KÖSZÖNET
Ezekben a vészterhes időkben nem mondhatunk elégszer köszönetet:
Az egészségügyben dolgozók áldozatos és fáradhatatlan munkájáért!
A rendvédelem, a honvédelem és a katasztrófavédelem vigyázó szemeiért!
A szociális ágazat gondoskodásáért!
Az állami és az önkormányzati hivatalok és intézményei helytállásáért!
Pedagógusaink kitartásáért és gyors alkalmazkodásáért!
Az idősek megsegítésében aktívan résztvevő közalkalmazottak
és önkéntesek szerepvállalásáért!
A vállalkozásoknak, akik küzdenek a munkahelyek megtartásáért!
A tömegközlekedés, a közműszolgáltatások,
a postai szolgáltatások és a gyógyszerellátás zavartalan biztosításáért!
Mindazoknak akik önkéntes munkájukkal és mindazoknak,
akik otthonmaradásukkal segítenek!
Köszönjük a kereskedelemben dolgozóknak, hogy nap mint nap
kiszolgálják továbbra is igényeinket és köszönjük, hogy sok munkáltató
és munkavállaló, ahol ezt megtehették átálltak az otthoni munkára!
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A bolti eladók kérései
a vásárlók felé

Jánoshalma Város
polgármesterének rendelkezése
Jánoshalma Városi Önkormányzat

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. március 26. ülésére,
DEMOKRATIKUS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA tárgyában.

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.)
számú Kormányrendelettel.
A márciusi Képviselő-testületi ülés előterjesztéseit a Hivatali Munkatársak elkészítették, a Képviselők az ülés dokumentumait elektronikus formában 2020. március 20-án megkapták, azok tartalmát
megismerhették.
A fentieket figyelembe véve úgy rendelkezem, hogy a járvány
terjedésének megfékezése érdekében,
Jánoshalma Város Képviselőtestülete
2020. március 26-i ülésének összehívására nem a hagyományos
módon kerül sor.
Rendelkezem továbbá arról, hogy a döntések meghozatala demokratikus jellegének biztosítása érdekében minden Képviselőnek
SZAVAZÓLAP kitöltésével legyen lehetősége a véleményét kinyilvánítani.
Ez a lehetőség egyszerű állásfoglalásra, nevezetesen az egyet
értés, az egyet nem értés, és a tartózkodás kinyilvánítására alkalmas. Ebben a rendkívüli helyzetben a város irányítására vonatkozó
döntések meghozatalánál a képviselők állásfoglalását figyelembe
veszem.
A Képviselők a kitöltött szavazólapokat 2020. március 26-án, 16
óráig az e-mail címemre szíveskedjenek elküldeni.
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere
Jánoshalma, 2020. március 24.

Kijárási korlátozás
ellenőrzése

A rendőrség a polgárőrökkel közösen és folyamatosan ellenőrzi város szerte,
így többek között a piacon is a 2020. március 28-án nulla órától életbe lépett
április 11-ig tartó kijárási korlátozásokkal kapcsolatos előírások betartását.

●Kérjük,
●
NE családostól, nagyszülővel, gyermekkel jöjjenek vásárolni! Lehetőség szerint egyedül!
●Kérjük,
●
írja össze magának mit szeretne vásárolni és lehetőleg egyszer jöjjön naponta. Csökkentse le a vásárlásai számát, ahogy tudja
●Kérjük,
●
figyeljenek az idősebb családtagokra, ismerősökre, szomszédokra és kérdezzék meg őket, hogy van-e szükségük valamire!
●Kérjük,
●
ha limitálják a belépést az üzletbe, vegye tudomásul!
●Kérjük,
●
ha várakoznoi kell a bolt előtt, azt ne csoportosan tegyék! Figyeljenek a minimum 1,5 m távolságra egymás között!
●Kérjük,
●
legyen Türelmes! Dolgozóink mindent megtesznek, ami tőlük telik.
●Kérjük,
●
ne kommentálja negatívan a munkánkat és ne vonjon minket felelősségre!
Maradjon ember minden körülmények között!
●Kérjük,
●
vásárlás közben a pénztárnál ügyeljen az 1 – 1,5 méteres távolságra a többi vásárlóhoz képest!
●Kérjük,
●
vásárlás közben ne nyúljon az arcához, szeméhez!
●Kérjük,
●
ne köhögjön, ne tüsszentsen a pénztárosra és a vásárlótársaira! Használjon
zsebkendőt, vagy a könyökhajlatába tüsszentsen, köhögjön!
●Kérjük
●
lehetőség szerint fizessen bankkártyával!

●●Tiszteljék és vigyázzanak az eladókra, pénztárosokra, mert Ők még ilyen körülmények között is értünk dolgoznak!

#Egyedül megyek boltba #Minden rendben lesz!

Mire figyelmeztet
a koronavírus

“Az emberiség pontosan azt a betegséget kapta, amelyikre szüksége volt.
Már nem értékeljük az egészséget, ezért kaptunk egy betegséget,
hogy megértsük az egészségünkkel foglalkoznunk kell.
Már nem értékeljük a természetet körülöttünk, ezért kaptunk egy
betegséget, hogy minél kevesebbet tartózkodjunk a természetben.
Már elfelejtettük hogyan kell családokként élnünk, ezért kaptunk egy
betegséget amely bezárt minket otthonainkban, hogy megtanuljunk újra
családként élni.
Már nem tiszteljük az idősöket, ezért kaptunk egy betegséget, amely
emlékeztet az öregek sérülékenységére.
Már nem értékeljük az egészségügyi dolgozókat, ezért kaptunk egy
betegséget, amely emlékeztet a pótolhatatlanságukra.
Már nem tiszteljük a tanárokat, ezért kaptunk egy betegséget, amely
bezárta iskoláinkat, hogy a szülök maguk próbálják tanítani gyermekeiket.
Azt gondoltuk, hogy mindent megvehetünk, mindenhol ott lehetünk
azzal és akkor amikor csak akarunk, ezért kaptunk egy betegséget, ami
megmutatja, hogy mennyire nem természetes dolog is ez. Szabadidőnket
bevásárló központokban töltöttük, ezért kaptunk egy betegséget, hogy
megértsük a boldogságot nem lehet megvenni.
Nagyon sokat foglalkoztunk a külsőnkkel és mindig összehasonlítottuk azt másokkal, ezért kaptunk egy betegséget, ami eltakarta arcunkat
maszkokkal, hogy megértsük szépségünk nem ott van.
Azt gondoltuk a Föld urai vagyunk, ezért kaptunk egy betegséget, hogy
ez az egészen aprócska láthatatlan valami megszelídítsen minket, iránymutatást adjon és egy kis megbékélést is. Ez a betegség nagyon sok
mindent elvesz tőlünk, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy újból észrevegyük mi a legfontosabb az életben!”
(Ismeretlen Szerző)
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SZÁJMASZKOK KÉSZÍTÉSE HÁZILAG
ÖNKÉNTESEK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

A katasztrófavédelem kéményseprő ipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. A
2020. évi módosított ütemterv és a tevékenység újraindulásával kapcsolatos részletes információ a szervezet lakossági honlapján – www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – található. A kötelező kéményellenőrzés új
időpontjáról hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján értesítik majd a lakosokat.

Jánoshalmán több helyen is elindult a szájmaszkok varrása. Szorgos
asszonyi kezek dolgoznak, amellett, hogy a családnak továbbra is főznek, mosnak, takarítanak, és a gyerekekkel tanulnak. Munkájukat önkéntes felajánlással végzik. Az Önkormányzat fedezi az anyagköltséget, és
a munka szervezését koordinálja. Az elkészült maszkok mosással, vasalással fertőtleníthető maszkok lesznek. Az a célunk, hogy szervezetten,
minél több helyre el tudjuk juttatni ezeket a védőfelszereléseket.
Azokon a helyeken jelenleg is használnak maszkot a munkatársaink,
ahol rendkívül fontos, pl. az egészségügyben, a szociális ellátásban.
Annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet érthetőbbé tegyük: Jánoshalma 8650 lakos, és az elkészült maszkok házaknál, kézi manufaktúrában készülnek, lassan szaporodik a számuk. Tudjuk, hogy más egy kis
település helyzete, mint Jánoshalmáé, 10 ember varr 400 főre, vagy 10
ember varr 8500 főre, ez nem mindegy. Mivel nincs varroda a városban,
nincs ilyen jellegű szociális foglalkoztató sem, így Jánoshalma számára
az a legfontosabb, hogy minél több önkéntes varrónő bekapcsolódjon a
munkába. Várjuk az önkéntesek segítségét, hogy minél gyorsabban, minél több legyen a maszkokból.
A szájmaszk viselésével csökkenthetjük annak valószínűségét, hogy a
fertőzött vagy vírushordozó személy (maszkot viselve) környezetét megfertőzze. Ennek megfelelően mindazok számára javasolt használni, akiknél szakmai kritériumok a vírus teszt végzését nem indokolják, de enyhe légúti tüneteik vannak, és semmiképp nem tudják elkerülni azt, hogy közösségbe menjenek.
A járvány kiszélesedése esetén (gyakorlatilag a közeljövőben) egészségügyi elbírálás alapján javasolt az elkészült szájmaszkokat bolti eladóknak, vagy olyan munkahelyekre adni, ahol a munkából
adódóan több ember megfordul. A maszk viselése, számukra maszk
kiosztása, beszerzés segítése orvosilag javasolt (mivel ha a pénztárban
ülő eladó tünetmentes hordozó, akkor naponta nagyon sok embernek
képes a fertőzést továbbadni). Az Önkormányzat a maszkok szétosztását szervezett formában, ezeknek az orvosilag ajánlott rendező elveknek
a betartásával fogja végezni.
Mindazoknak köszönettel tartozunk, akik szájmaszkok varrásával,
vagy önkéntesnek jelentkezve munkájukat, idejüket áldozzák a közösség
érdekében. Köszönöm azok munkáját is, akik a szolgáltató hálózatban erőn felül teljesítettek, teljesítenek városunk lakói érdekében.
Önkéntesek jelentkezését továbbra is várjuk, Szabó-Mikor Andrásné, Eszter kolléganőmnél lehet jelezni, ha valaki tud munkát vállalni. Telefon: +36 30/7233783, munkaidőben.
Köszönöm az eddigi felajánlásokat, és azoknak is, akik ezután csatlakoznak a csapathoz!

Czeller Zoltán polgármester

Segítség az otthoni
munkához
Kedves Szülők!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóvoltából
ingyenesen letölthető az Office program (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutató/
előadás készítő programok)
az otthoni gépekre. Tekintettel arra, hogy a digitális munkarend során számos esetben szükség van rá, így aki
nem rendelkezik vele, annak
javasoljuk a letöltését.
A letöltés az alábbi linken
érhető el: https://o365.oh.gov.
hu/
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A NAV 2,8 millió adózó személyi jövedelemadó bevallását készítette el,
amit az ügyfélapuval rendelkező állampolgárok elektronikusan is véglegesíthetnek. Sokan azonban elfelejtik az ügyfélkapus felhasználónevüket
és jelszavukat, amit eddig csak személyesen a kormányablakokban lehetett megismerni. A személyes találkozások számának csökkentése érdekében az elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén mától nincs szükség
személyes ügyintézésre, azt az ingyenesen hívható 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is megismerhetik az ügyfelek.
Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb
személy tartózkodjon egyszerre.
Továbbra is kérjük, hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen,
az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább 1,5-2 méter
távolságot tartva várakozzanak.
*Frissítés, 2020. március 18., 16:00:
Az online felületen ügyfélkapus azonosítás nélkül is lehet
időpontot foglalni, kivételt képeznek azonban a gépjárműügyek (pl. gépjármű átírás, forgalomba helyezés stb.).
Részletek, elérhetőségek:
Járási hivatalok:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun/hirek/jarasi-hivatalok
Szakmai főosztályok:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun/szervezet
							
		
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kizárólag időpontfoglalással történik
az ügyintézés a kormányhivatali
ügyfélszolgálatokon, az elkészült
okmányokat postán kézbesítik, nem
közlekednek a mobilizált kormányablakok

2020. március 18. 11:20

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében 2020. március 18-tól csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak a
kormányablakok, okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat, továbbá a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („KAB
buszok”) ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel.
Ha elfelejtette az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu azonosítóját, az ingyenesen hívható Kormányzati Ügyfélvonal (1818)
munkatársai segítenek.
A világméretű koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet keretében a kormány újabb intézkedéseket vezetett be. Az ügyfelek és az
ügyintézők védelme érdekében a kormányablakokban és az okmányirodákban nincs lehetőség sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges. Időpontot foglalni ügyfélkapus azonosítóval a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező ügyfeleinknek a 1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható telefonszámon lehet. A kormányhivatalok és járási hivatalok
további ügyfélszolgálatain szintén csak előzetes időpont-egyeztetéssel
fogadják az ügyfeleket; az időpont-foglalási lehetőségekről a kormanyhivatal.hu oldalon tájékozódhatnak.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („Kormányablak buszok”)
ügyfélfogadása átmenetileg felfüggesztésre kerül.
Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon
nincs lehetőség, a kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kiállított hivatalos okmányokat – a korábban tett rendelkezéstől
függetlenül – kizárólag postai úton kézbesítik.
A kormányhivatalok, járási hivatalok ügyfélszolgálatain korlátozhatják
az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.

A koronavírus terjedésének
megakadályozása érdekében
az elektronikus ügyintézés
igénybevételét javasoljuk
2020. március 13. 8:53

A leggyakoribb ügykörök online is intézhetők, továbbá a hatósági
ügyekben elektronikusan is benyújthatók kérelmek. A lejáró okmányok
érvényesek maradnak, így azok cseréjére a veszélyhelyzet megszűnéséig nincs szükség. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.
A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15 órától
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére , illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy a kormányhivatalok (járási és kerületi hivatalok) ügyfélszolgálatain, valamint
a kormányablakokban és okmányirodákban személyes ügyintézésre csak
halaszthatatlan esetben jelenjenek meg. Javasoljuk, hogy elsősorban a
megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online lehetőségeket vegyék
igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik), továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges).
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos
valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15
napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg nincs szükség, azokat továbbra is használhatják. (A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és
ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.)

(kormanyablak.hu)

Járási Hivatal hírei

2020. április

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

9.

A veszélyhelyzet megszűnéséig érvényesek
maradnak a lejáró okmányok
2020. március 12. 13:57
A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró
hivatalos okmányai a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályba lépését, azaz 2020.
március 12-t követően lejáró okmányok érvényesek maradnak. A rendelkezés a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos
valamennyi hivatalos okmányára vonatkozik.
(kormanyablak.hu)

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATAL

FELHÍVÁS
Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken
tájékozódhat:

Általános tájékoztatás
Szociális ügyek
Gyámügy
Foglalkoztatási ügyek
Jánoshalmi lakosok
Mélykúti lakosok
Borotai, Kéleshalmi, Rémi lakosok

06 77 795-270
06 77 795-288
06 77 795-081
06 77 795-015
06 77 795-018
06 77 795-020
06 77 795-017

Tisztelt Ügyfeleink!

További információk:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun/szervezet
vagy:
http://bkmkh.hu/

A jánoshalmi kormányablakot a rendkívüli a veszélyhelyzetben a következő telefonszámokon hívhatják:
77/795-217, 77/795-291, 77/795-294
Kormányablak munkatársai

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban
Közzététel időpontja: 2020.03.25.

Munkakör
Konyhai kisegítő
Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
Baromfi-feldolgozó
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
Árufogadó
Csontozó, Mérő
Zsigerelőüzemi dolgozó, Daraboló,
Csomagolóüzemi dolgozó
Általános irodai adminisztrátor
Pultos
Szakács
Kőműves

Iskolai végzettség
Általános iskola
Általános iskola, Szakmunkásképző
Általános iskola, Szakmunkásképző
Szakmunkásképző
Általános iskola
Általános iskola, Szakmunkásképző,
Szakközépiskola
Általános iskola, Szakmunkásképző,
Szakközépiskola
Szakközépiskola, Gimnázium
Általános iskola, Szakmunkásképző
Szakmunkásképző
Szakmunkásképző

Cég megnevezése
BAR-MÉ Kft.
CTM Járműjavító Kft.
Hunent Zrt.
Kiss Electric Team Kft.
Hunent Zrt.

Munkavégzés
Mélykút
Jánoshalma
Mélykút
Vidék
Mélykút

Munkabér
161.000 Ft. 210.600 Ft. 189.000 Ft. 210.600,-Ft
210.600 ,-Ft

Hunent Zrt.

Kiskunhalas

161.000 – 210.600,-Ft

Hunent Zrt.

Mélykút

161.000 – 210.600,-Ft

Phoenix Forklift Kft.
Hudák Béla egyéni váll.
Piramis Trade Bau Kft.
Piramis Trade Bau Kft.

Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma

210.600,-Ft
161.000 – 210.600,-Ft
210.600 Ft. 210.600 Ft.-

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

Kedd

Szerda

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

13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára, .
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Közérdekű hírek
„Most azon kell lennünk, hogy
éljük túl ezt az időszakot!”

HUNYADI NÉPE

Bányai Gábor országgyűlési képviselőt kérdezzük
a koronavírus okozta veszélyhelyzettel és a kijárási
korlátozással kapcsolatos tapasztalatairól.
——
– Nagyon lassan értették meg honfitársaink, hogy komoly veszély fenyeget bennünket.
Ahhoz képest, hogy ez egy világjárvány, hamarabb
elvártam volna mindannyiunktól, hogy a veszélyt
megértve reagálunk rá, azzal, hozzáállással, hogy
komolyan vesszük a Covid19 vírus fenyegetését és
betartják a szabályokat mindannyian. Kivétel az, akinek nincs más
módja, mert dolgoznia kell és nem teheti meg, hogy ne dolgozzon és
kockáztatja az életét is ezzel. Sajnos még mindig sokan nem veszik
kellően komolyan.
—— Azért jó példa is akad bizonyára!
——Egyre több helyen látom azt, hogy komolyabb emberek is élnek közöttünk. Azért voltak, akik rögtön értették, hogy ez a vírus nem játék.
——Miben látja ezt a veszélyt?
—— Főleg azért veszélyes a koronavírus mert tízszeres sebességgel
képes terjedni, fertőzni! Sokkal virulensebb, életképesebb, mint egy
influenza vírus. Miután lent, az alsó légutak betegséget váltja ki, okozva kétoldali tüdőgyulladást, részben ezért is nagyon hosszú a lappangási ideje és nem vesszük időben észre, hogy baj van. Sokan meghalnak az influenza vírusoktól is, de attól fél év alatt halnak meg annyian,
mint a koronavírustól hetek alatt.
—— Magyarán ez mit jelent?
—— Nem bírja el a világon semelyik, gazdagabb állam egészségügyi ellátórendszere sem azt a hirtelen érkező tömegű, súlyos állapotú beteget, amint látjuk Olaszországban, Spanyolországban vagy az USAban New York államban és Kaliforniában. Ki tudja milyen lesz a helyzet nálunk is, mire ez a riport megjelenik? Ezért is épül Kiskunhalason
a járványkórház, hogy sok száz embert tudjanak megmenteni.
De a hírek szerint a Semmelweis Kórház területén is lesznek. vannak átalakítások.
A fertőző osztály épületének földszinti szekciójában öt szakrendelő
kialakítása kezdődött meg március 29-én, amely a Covid19 fertőzéssel gyanús esetek kivizsgálását hivatott kiszolgálni, továbbá kialakításra került egy elkülönített műtő részleg, a dolgozóknak egy pihenő
részleg és kialakításra kerül egy gyors-teszt labor is.
A rendkívüli gyorsaságú beruházásnak már a március 30 napra kész
is kellett lennie, a működést így már április első napjain meg kellett
kezdenie az elkülönített szakrendelőknek. Ez az intézkedés biztosítja, hogy a kórház központi épületében dolgozók és bent lévő betegek, illetve a Covid19 gyanús esetek teljesen el legyenek különítve
egymástól.

A gyors kivitelezésében több halasi vállalkozó és a helyi cigányságból is több önkéntes, a hétvégéjüket is feláldozva veszik ki a részüket.
Az utóbbi napokban e példás összefogás egyre csak erősödött és

2020. április

tovább is erősödik, így további vállalkozói felajánlások is érkeztek a
kórház vezetéséhez.
Köszönjük az egészségügyben dolgozók fáradhatatlan munkáját!
Kitartást és sok erőt kívánunk nekik!
——Sokat lehet hallani a kiskunhalasi Járvány Kórházról is. Erről bővebben tudna tájékoztatni bennünket?
——Közel 400-an dolgoztak a határidőre történő megépülésén és április
elsejétől hasonlóan nagy számban a belső felszerelésén.
Az alapozással és a közművek kiépítésével együtt, 14 nap alatt készítették el a kivitelezők. Ez az új, bár ideiglenes Kórház, a Remény Kórháza lesz, mert ennek a Covid-19 kódjelű vírusnak a legsúlyosabb
szövődménye a kétoldali tüdőgyulladás, amit csak ilyen, jól felszerelt
helyeken lehet majd gyógyítani!

Április első hetében szerelik fel a kórtermeket az életmentő eszközökkel, a lélegeztető gépekkel, az ágyakkal, CT-vel és a többi gyógyító
felszereléssel.
—— Hány fő befogadására képes a Remény Kórház, van-e bővítési lehetősége?
——Az új Járványkórház 150 személyre van tervezve a méretei alapján,
de ha ne adj Isten szükséges, akkor lehet bővíteni belül is, erre fel
van készülve az Állami Egészségügyi Központ, a Kormány és mi is.
—— A jellegénél fogva ez az intézmény jelent-e veszélyt a környezetére?
——A városban és a környéken élőkre nem jelent veszélyt a kórház, mert
elzárt és védett területen van, és a betegutak biztosítottak.
A létesítményhez egy új, aszfaltozott bekötő út is épült, így a mentők
és betegszállító járművek könnyebben közelíthetik majd meg a Járványkórház bejáratát.
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volna ki és minden országban bombáznának és megállt volna az élet.
Most viszont mindenhol le kell állítani az életet hetekre, hónapokra.

——Most (március 28-án készült a riport) milyen munkálatok folynak?
——Az épülő létesítményben Jelenleg a légtechnikai vezetékek szerelése zajlik, az oxigéntartály már a helyén van, és a végéhez közeledik a gipszkartonozás, valamint a festési munkálatok is. Hamarosan
megkezdik a konténerek mellett sorakozó mosdókagylók és zuhanyfülkék beszerelését is. Valamennyi kórteremhez külön mosdó, WC és
zuhanyzó, valamint a folyosóról nyíló ablak épül. Ennek segítségével a nővérek és ápolók úgy tudják majd ellenőrizni a betegek állapotát, hogy nem lépnek be a kórterembe, csak a legnagyobb védelemmel és felszereléssel rendelkező személyzet! Ezzel is igyekeznek
csökkenteni a rájuk háruló veszély kockázatát. Hiszen a legnagyobb
veszélyben a betegeken kívül azok vannak, akik ott bent dolgoznak!
Az ott folyó gyógyító munkájuk folyamatos veszélyt hordoz önmagában, Ő értük is nagyon kell izgulni!
—— Más helyszíneken lesznek ideiglenes kórházak felállítva?
——Kisebb városokban nem lesznek ideiglenes kórházak kialakítva,
hiszen ehhez nagyszámú és jól felkészült intenzív terápiás orvosok
kellenek, akikből így is kevés van Európában és itthon is.
—— Mi az előfeltétele, hogy itt tevékenykedjen egy orvos?
——Ahhoz, hogy egy lélegeztető gépet használjon valaki, komoly felkészülést igényel. Ezt évekig gyakorolják a szakemberek, mire engednek valakinek elvégezni egy betegen az intubálást. A következő hónapokban az egyik „legértékesebb ember” az egészségügyben, gyógyításban jártas ember lesz.
——Van a megnövekvő feladatokra elegendő szakember?
——Igaz, hogy megcsappant az orvosok létszáma. Mert vannak, akik a
kivándorlás miatt hiányoznak, de már sokkal nagyobb gond, hogy
egyre kevesebben akarnak egy orvosi diplomáért tanulni, küzdeni.
Nagyon kevesen mennek már orvosnak, ápolónak.
—— Hogyan látja a magyar egészségügy helyzetét?
——Ma már köztudott, hogy Európában, bármennyire is szapulják a
magyar egészségügyet, de arányában itt van az egyik legtöbb lélegeztető vagy légzést támogató eszköz, a legtöbb kórházi ágy, műtő,
stb a kórházainkban. Komoly gondokkal küzd az ellátórendszer, ez
nem kérdés, de ez nem csak a pénzügyi okokkal magyarázható.
——Mit tapasztal országos szinten, első sorban a politikai színtéren kinek
milyen a hozzáállása a veszélyhelyzethez?
——Ami másik fontos tanúság, hogy a járvány elleni küzdelem politikai
kérdéssé silányult és nem a Kormányzat részéről, hanem az ellenzék
részéről. Felőlük komoly és folyamatos támadás éri a Kormányzatot.
A járvánnyal küzdő többi európai országban az ellenzék segítőleg állt
a kormányai mellé, nem mint idehaza!
A mi ellenzékünk ezt nem látja be, és inkább kormányváltást akar minden áron elérni, mint a betegek mentését támogatni.
——Milyen gazdasági hatásai lesznek a járványnak, a bevezetett intézkedéseknek?
——El kell mondani, hogy a lakhely elhagyási korlátozás is jelzi, hogy
nehéz idők jönnek Európára és Magyarországra, mert a gazdaság
lassú vagy bizonyos szektorokban gyors leállása, a mai nap még nem
megbecsülhető gazdasági recessziót fog okozni. Nem tudjuk, hogy
mennyi ideig tart! Pedig ez még csak első hulláma a járványnak. Európa gazdasága már a leállás határán van. Olyan ez, mint ha háború tört

——Mit tesz a kormány a gazdaság működésének megtartása érdekében
és a munka nélkül maradt emberek megélhetése érdekében.
——A kormány folytatja a gazdaságmentési programját. El fog érni minden ágazatot, minden munkavállalót, akinek meg van még az állása és aki elvesztette, azt is. Szerintem fogunk segíteni nagyon sok
embernek. Mindenkinek segíteni kell, különösen, aki elveszítette az
állását. Egy nagyon komoly segélyezési alap fog megnyílni hamarosan. A mértékét nem tudom még megjósolni ebben a pillanatban, de
minden embernek, aki a járvány miatt elveszítette az állását, vállalkozását, segíteni kell a megélhetését, az újrakezdését! Mert a Korona-vírus, ez a láthatatlan ellenség elviszi a tartalékainkat, minden gazdaságfejlesztési és társadalom fejlesztési jövőképet át kell gondolnunk. De újra kell kezdeni az életünket a járvány elmúltával. Bár az
a világ kevésbé fog hasonlítani a mögöttünk hagyottra, amit tegnap
megszoktunk, elviseltünk vagy szerettünk. Gyökeresen át fog alakulni
az életünk. Nagyon nagy szükség lesz arra, hogy értsük egymást és
összefogjunk az ország és a közös jövőnkért.
——Az országnak van ennyi tartaléka, hogy ezeket tudja finanszírozni.?
——Rövid távon van. De senki sem tudja még, hogy mi lesz a számla vége, “csak néhány ezer” milliárd vagy tíz-húszezer milliárd lesz?!
——– Zárásként hogyan foglalná össze a tennivalóinkat?
——– Most azon kell lennünk, hogy éljük túl ezt a vesztegzárszerű időszakot. Vigyázzunk egymásra! A betegeket időben jelentsék! Vigyázzunk, hogy ne fertőzzünk meg senkit, illetve ne fertőződjünk meg
magunk sem!
Otthon kell maradni, nem szabad találkozni családon kívüli személyekkel!
A Nyugat-Európából – akiknek megszűnt az állásuk ott is – hazatért
emberektől is önmérsékletet kérünk, hiszen a jobb létből kerültek egy
fokkal gyengébb helyre. Nekik is át kell gondolniuk az életüket. Segíteniük kell nekik is az ország talpra állását!
Ehhez mindenkire szükség lesz.
——Tudjuk mit kell csinálni az ország talpra állítását illetően van tapasztalatunk, mert 2010-ben is romeltakarítással kezdtük el a kormányzást.
Abban pedig biztos vagyok, hogy ki fogunk mászni a bajból, rendbe
fognak jönni a dolgaink.
Köszönöm a beszélgetést! Sok erőt és jó egészséget kívánok az elkövetkezendő időre!
Blázsik Sándor
Köszönjük felvételeket Szilágy Pál Ferencnek
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Gondolatok a koronavírus veszély idején
Mit tegyünk tünetek esetén

A betegség leggyakoribb tünetei
A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás,
torokfájás, hasmenés, légszomj.
Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és
nem érzik magukat betegnek.
Mit tegyen, ha Ön potenciálisan fertőzöttnek érzi magát?

A koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon is. Bárki hordozhatja a vírust és bárkinek tovább adhatja a fertőzést. Fontos,
hogy lassítsuk a járvány terjedését. Ezért fontos mindenkinek betartani
az ajánlásokat, a szabályokat.
Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!

Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem
telefonon hívja fel háziorvosát!
A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
Ha felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, és
a.) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szempontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a légúti mintavétel céljából. Ennek eredményéről a
háziorvos értesíti Önt.
b.) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi
ellátást igényel, akkor a mentő a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára vagy járványkórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtörténik.

A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy koronavírussal fertőzött-e vagy
nem.
Ha a laboreredmény megerősíti, hogy Ön koronavírussal-fertőzött,
akkor kórházi megfigyelés alá kerül. A kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy súlyos lefolyású.
Mennyire lesz valaki súlyos beteg, ha megfertőződik?

Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben - az influenzához hasonló tünetekkel - enyhe lefolyású
a betegség.
A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus
betegekre veszélyes. Rájuk kell legjobban vigyáznunk! Minden hatodik fertőzöttből nagyjából egynél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már
olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél.
A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos
kimenetelű.

Gondolatok a koronavírus veszély idején

Nagyon megfogott az alábbi kis tanmese. Veletek is megosztom,
továbbgondolásra.

Egy teáscsésze önvallomása.
Nem érted, hogyan lehetek ennyire szép? Tudod, nem voltam mindig
teáscsésze. Volt idő, amikor vörös voltam, amit ti agyagnak neveztek.
Mesterem kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra,
én pedig üvöltöttem a fájdalomtól. Hagyj békén! – kiáltottam, de Ő
csak mosolygott és így szólt: Még nem.
Aztán egy gyorsan forgó korongra helyezett, és én hirtelen csak forogtam, forogtam, körbe–körbe.
Állíts meg! Szédülök!– üvöltöttem, de a Mester csak ingatta a fejét és
azt mondta: Még nem.
Aztán betett egy kemencébe. Sosem éreztem olyan forróságot.
Csodálkoztam, miért akar megégetni. Sikoltoztam. Ki akartam jutni.
Láthattam a Mester arcát az üvegen át, és leolvastam az ajkáról,
ahogy a fejét rázta: Még nem.

Végül az ajtó kinyílott, és kitett a polcra. Hűlni kezdtem. „Most már
jobb” gondoltam.
Alig telt el egy kis idő, mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes
volt. Undorodtam tőle. – Hagyd abba! Hagyd abba! -kiáltottam. De csak
ingatta a fejét: Még nem.
Aztán hirtelen újra visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba, mint először. Ez kétszer olyan forró volt. Úgy éreztem, megfulladok.
Könyörögtem, mindent megbántam, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázza a fejét, és azt mondja: Még nem vehetlek ki.
Tudtam, nincs többé remény. Végem van. Készen voltam rá, hogy végleg feladjam, mire kinyílt az ajtó. A Mester kivett, és újra polcra tett. Egy
órával később elém állított egy tükröt, és azt mondta:
– Nézd meg magad! Amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek.
– Ez nem én vagyok! Ez nem lehetek én?! – kételkedtem. Ez gyönyörű! Gyönyörű vagyok! – kiáltoztam.
– Szeretném, ha emlékeznél arra, – mondta a Mester – tudom, fájt,
amikor gyúrtalak, gyömöszöltelek, de ha nem teszem, kiszáradsz.
Tudom, hogy szédültél, amikor a korongon forgattalak, de ha megállítom
a korongot, szétmorzsolódsz. Tudom, hogy elviselhetetlenül forró volt a
kemencében, és nem értetted, miért teszlek oda. De ha nem teszem,
megrepedsz. Tudom, hogy rettenetes volt a szag, amikor bevontalak
mázzal és befestettelek. De ha nem teszem, akkor sosem erősödsz meg,
és nem lesz színes az életed.
De ha nem teszlek vissza a kemencébe, nem élhettél volna sokáig,
nem lennél elég erős. Befejeztelek. – folytatta. Olyan vagy, amilyennek
elképzeltelek akkor, amikor hozzáfogtam a munkához.
Így formálja a mi Urunk is életünket. Néhányan kemencében vagyunk,
üvöltve, sikongatva: „Engedj ki!”
Néhányan épp színesedünk és ez kellemetlen, majd megőrjít. Néhányan körbe forgunk, és nem tudjuk, hol vagyunk. Csak azt kérdezzük: „Mi
történt velem? ” Minden olyan zavaros. De Ő tudja, hogy mit tesz. Bízz
benne!!! Imádságos szeretettel:
Sándor atya, plébános
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Levél a vírushoz
Kedves Koronavírus!
Hadd kezdjem azzal, hogy nem vagy valami népszerű a világban...
De tudom, nem is azért jöttél, hogy rajongókat és lájkokat gyűjts. Mert
az nem sok lenne. Inkább más a célod, talán valamiféle figyelmeztetés.
Figyelmeztetés, hogy rossz irányba haladunk, hogy önzően viselkedünk, hogy nem élünk elég tudatosan. Pazarolunk, őrült módon vásárolunk. Sőt, a vásárlás komplett hétvégi programmá nőtte ki magát. Annyit
utazunk, hogy már lassan a repülők is dugóba kerülnek. Nem töltünk elég
időt a családunkkal. Nem empátiával és segítséggel fordulunk egymás
felé, hanem kritizálásból és kioktatásból emelünk falakat.
Na, de aztán jöttél Te!
Úgy döntöttél, hogy kezedbe veszed az irányítást, és pár hónapra
megállítod a világot. Figyu, nem gondolod, hogy túl drasztikus eszközt
választottál? Bár, lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy már csak ebből
értük. A rokonaid biztos meglátogattak minket korábban, és próbáltak
szelídebben figyelmeztetni, de nem sikerült.
Kénytelen voltál Te közbe lépni, hogy Neked hátha hiszünk. És látod,
hiszünk. Csak óriási szomorúság, hogy ezért milyen nagy árat fizetünk.
Emberéleteket és gazdasági összeomlást.
De a tragédiák mellett azért szép dolgokat is intéztél, amiért hálásak
lehetünk.
A világjáró bizniszmen apukák most esti mesét olvasnak a lányaiknak.
A folyton rohanó anyukák most leporolták a varrógépet, és maszkot
varrnak a fél utcának.
Az oktatás pár nap alatt éveket ugrott, és átléptünk a digitális korba.
Az iskolák bezártak ugyan, de az élet iskolája megnyitotta kapuit.
A gyerekek részt vállalnak a házimunkából, látják, hogy mennyi energiába kerül rendben tartani a lakást.
Kiderült, hogy milyen sokan tudnak otthonról dolgozni anélkül, hogy
órákat zötyögnének a munkahelyükre és vissza.
Esténként kártyapartitól és táncos családi bulitól hangosak a nappalik.
A konyhákból áradnak a finom illatok, olyanok is megsütötték életük
első kenyerét, akik eddig csak dobozból ették a rendelt ebédet.
A boltok fejlesztették a szolgáltatásaikat, egyre többen vállalnak házhoz szállítást, hogy megéljenek.
Rákényszerítettél minket, hogy legyünk beosztóbbak és gondolkodjunk előre, mert nem ugrunk le csak úgy egy doboz tejfölért a boltba.
Az egészségügyi dolgozók (ismertebb nevükön Hősök) naponta ajándékokat kapnak. Virágokat a kertészettől, friss pizzát a helyi étteremből,
biztató, hálálkodó transzparenseket a lakosságtól.
A kihalt városokban újfajta élet jelent meg. Turisták helyett vaddisznók
mászkálnak Róma utcáin, Velencében pedig újra hattyúk, kacsák, halak
és delfinek úsznak motorcsónakok helyett.
Olyan helyeken is kék lett az ég, ahol a szmogtól eddig azt sem tudták, milyenek az igazi színek.
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Segítségnyújtó üzenetek árasztják el az internetet.
Aggódunk a rég nem látott, távoli ismerősökért is, érzékenyebbek és
érzelmesebbek lettünk.
A lakóparkokban - ahol talán nem is ismerték egymást a szomszédok
-, közös zumba-órát tartanak az erkélyeken.
A nagyszülők Skype-on mondott mesével enyhítik az unokák hiányát.
A szülők egyre jobban tisztelik és elismerik a pedagógusokat, mert
most ők tanulnak otthon a gyerekkel.
Sorra születnek az egymást támogató, kreatív ötleteket adó csoportok a Facebook-on.
Rendezzük a holmikat a szekrényben, elkészülünk az évek óta halogatott feladatokkal is.
Szépülnek a kertek, tisztulnak a padlók és a függönyök.
Fertőtlenítjük a kilincseket és a telefonokat, amit vírusmentes időkben
is gyakran meg kéne tennünk.
Ülünk a hypo - és kenyérillatú lakásokban, és egyre csak várunk,
várunk... Várjuk, mikor hagysz itt minket. Mikor érdemeljük ki a jutalmat,
hogy elköszönsz tőlünk. Az a legrosszabb, hogy bizonytalanságban tartasz, és nem vághatjuk a centit. De majd ezt is megszokjuk. Megtanuljuk, hogy nem tudunk mindent kiszámítani és kontrollálni. Kreatívvá és
erőssé tesz minket az új helyzet, mert látjuk, hogy minden nap abból kell
kihoznunk a legtöbbet, ami éppen van. Ha kevés a liszt, akkor kevés
lisztből.
Néha eljátszunk a gondolattal, hogy milyen lesz, amikor végre lelépsz.
Tudod, mit remélek? Hogy nem onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk. Nem
térünk vissza abba az állapotba, amiben találtál minket, hanem szintet
lépünk.
Emlékezni fogunk az üzeneteidre, és megtartjuk az újonnan kialakult
szokásainkat. Nem lesznek kapzsi, kielégíthetetlen vágyaink, hanem
kevesebbel is beérjük. Értékeljük az élet apró örömeit, amikről Te megmutattad, hogy nem is olyan apróságok. Azok a legnagyobbak.
Üdvözöllek (de csak tisztes távolságból):
írta: Czecz Fruzsina

MARADJ OTTHON
Sokan nem tudják, hogy bekerültem a kiskunhalasi karantén osztályra mivel Covid-19 (Korona vírus) gyanús tüneteim voltak. Kaptam egy szobát
és elkülönítettek mindenkitől, semmi mást nem láttam csak, hogy vegyvédelmi ruhában sétál mindenki. Mindenki tőlem méterekre állt és úgy féltek
mint ha egy gyilkos lennék. Én ott csak rémülten és tehetetlenül feküdtem és vártam. Én is ekkor értettem meg miről is van szó, amikor az ember azt
látja, hogy a tanult orvosaink, ápolóink félnek és tehetetlenek az megérinti az embert. Amint behoztak levették a vér és nyál mintát és elindult éltem
leghosszabb 72 órája míg meg lesz az eredmény. Nem tudsz mit csinálni csak fekszel és sétálgatsz fel alá szobában azon agyalva, hogy tényleg
elkaptad?! Végig pörgetsz minden variációt, hogy kitől és mikor történhetett de nem találod a választ. És mikor megérkezik az első vizsgálat eredménye és közlik, hogy negatív az elmondhatatlan mi öröm fogja el az embert. De ahhoz, hogy biztosra ki tudják zárni ennek a tényét kell még egy vizsgálat. Ez talán még nehezebb volt számomra mivel tudtam, hogy nincs bajom de mégsem hagyhatom el a szobám, mégsem lehetek a szeretteimmel akik számra talán még nehezebb volt az egész mint nekem.
Elérkezett a várva várt reggel, és közölték, hogy a második tesztem is negatív lett. Ekkor a telefont a kézbe és hívjuk körbe szeretteinket a jó hírrel. És mikor végre a kezemben a zárójelentés és ki engedtek a családomhoz üvölteni tudtam volna örömömben!
Ekkor döntöttem úgy, hogy a többi olyan naiv ember szemét is felnyitom mint én voltam és a #MARADJOTTHON mozgalom mellé állok!
Minden munkáltatót nyomatékosan kérek gondoljanak az alkalmazottjaikra is, dönteni kell emberek melyik ér többet a pénz vagy az élet!
Köszönöm a kórház minden dolgozójának áldozatos munkáját és, hogy ebben a helyzetben is a saját és családjaik élete elé helyezik a miénket!
Fokozottan kérek mindenkit, hogy MARADJON OTTHON – Fodor Flórián 22 éves kecskeméti fiatalember
Forrás: facebook
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Honfoglalás Jánoshalmán

A koronavírus terjedésének megakadályozása miatti vészhelyzet beállta előtt, még az utolsó pillanatban nagyszerű élményben volt része színház
kedvelőknek az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár nagytermében. Március 11-én este „A szállj, szállj sólyom szárnyán” című dal szerzői
és Pintér Tibor a darab rendezője, gondoskodtak arról, hogy az előadás egy feledhetetlen élmény legyen a jánoshalmi közönség számára. A Honfoglalás című új magyar rockoperát mutatták be nagy sikerrel.
A telt házas előadás végén a közönség állva tapsolt, így köszönte meg a nagyszerű előadást, melyet a Pintér Tibor vezette Lovas színház színészei adtak elő, ezúttal lovak nélkül. A szereposztás a következő: Táltos: Pintér Tibor, Árpád: Dancs János, Ond: Bencze Sándor, Kond: Gazdik
Dávid, Tas: Ondrik János, Huba: Mohácsi Márk, Előd: Biró Bálint, Tétény: Csizmadia Ákos, Réka: Pápai Kíra, Hajnal: Ilyés Jenifer, Besenyőlány:
Ambrus Izabella, Sámánasszony: Deák- Lőrincz Andrea, Levente: Sipos Balázs, továbbá közreműködött a Sziget Színház és a Nemzeti Lovas Színház tánckara. Valamennyiüknek köszönjük ezt a szép estét!

Nőnap a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesületnél

Március 8-án a „Zöld teremben” a Nemzetközi Nőnap megünneplésére gyülekeztek az egyesület tagjai. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Czeller Zoltán polgármester és Petróczky Ferenc vállalkozó is.
Györgypál Csaba az egyesület elnöke először az egyesület nő tagjait köszöntötte, de nem feledkezett meg a Zoltánok és az Ildikók köszöntéséről sem. A hölgyek virágot kaptak, mely a polgármester úr figyelmessége volt.
Az elnöki köszöntő után a polgármester úr is meleg szavakkal
köszöntötte a jelenlévő hölgyeket.
A rendezvény egy finom vacsora elfogyasztásával, zenével, tánccal
és baráti beszélgetéssel folytatódott.
GYPCS
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Ünnepi megemlékezés március idusán

Március 15-én Nemzeti ünnepünk napján csendes főhajtással emlékeztünk 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, akik 172
éve életüket adták a Magyar Hazáért.
Az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ. Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákjainak közreműködésével készült ünnepi műsor ezúttal – a koronavírus miatti intézkedések miatt – a nyilvánosság kizárásával készült a jánoshalmi Imre
Zoltán Művelődési Központban 2020. március 13-án és március 15-től
megtekinthető a város honlapján és a Jánoshalma Facebook oldalán.
Ezúttal a koronavírus miatti intézkedések következtében nem egy
időben volt koszorúzás. A Hunyadi iskola diákjai és óvodások már

korábban tartottak megemlékezést a Hősi Emlékműnél.
Az ünnep napján késő délután Czeller Zoltán polgármester köszöntötte a koszorúzáson megjelenteket. Ezt követően az önkormányzat,
pártok és intézmények képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit tiszteletük jeléül azoknak a bátor hazafiaknak az emlékére, akiknek
köszönhetjük, hogy ma szabad Magyarországban élhetünk. A koszorúzást követően Bányai Gábor a térség országgyűlési képviselője mondta el röviden ünnephez kapcsolódó gondolatait.
A koszorúzást követően Mons. Menyhárt Sándor plébános mutatott
be szentmisét a az 1848-49-es hősök lelki üdvéért a Szent Anna templomban.
Ikor

Megalakult az Ifjú Gazdák Bács-Kiskun Megyei Gazdaköre

Szabadszálláson tartotta alakuló ülését az Ifjú Gazdák Bács-Kiskun Megyei Gazdaköre 2020. március 6-án. 74 fiatal egyhangú határozatával hívták létre a szervezetet, melynek célja a generációváltásra való felkészülés, a fiatalok szakmai munkába való bevonása, a
tagok naprakész információval való ellátása.
Az eseményen részt vett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke. Elmondta, hogy kiemelten számítanak a fiatalok tudására, lendületességére. Már több ehhez hasonló szervezet ala-

kult meg országosan az elmúlt évben és szeretnék, ha a közeljövőben
minden megyében létrejönne. Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, a MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozatának országos
elnöke biztosította a megjelenteket, hogy minden szükséges segítséget
megadnak ahhoz, hogy a fiatalok érdekeit megfelelően tudják képviselni. Gubán Gyula a Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke elmondta, hogy szeretettel fogadják a megalakult gazdakört a tagszervezeteik sorában és bízik a sikeres és eredményes közös munkában.
A jelen lévők maguk közül elnöknek Pecznyik Bélát választották. Az új
elnök bemutatkozásakor elmondta, hogy Páhin él, végzettségét tekintve agrármérnök, növényorvos. Gazdaságát tekintve kertészeti kultúrákat
termeszt és Charolais szarvasmarha tenyésztő, valamint hobbiszinten
foglalkozik szőlészet borászattal. Az elnökség tagjai Sebestyén-Szivós
Erika (Szabadszállás), Vancsai Ferenc (Jakabszállás), Göbölyös Károly
(Helvécia) és Farkas Endre László (Jánoshalma) lettek. Az ülés végén
dr. Salacz László országgyűlési képviselő és Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei szervezetének elnöke
köszöntötték az újonnan megalakult gazdakört.
Az esemény második felében a jelen levők agrárpolitikai aktualitásokról, a Vidékfejlesztési Programról és az előttünk álló támogatási ciklusról hallhattak előadást, valamint a MAGOSZ szakmai titkára, Cseh Tibor
András tett nemzetközi kitekintést az agráröröklés szabályozásáról.
nak.hu
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Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Jánoshalmi Tagintézménye

Logopédia Európa Napja
2020.március 6.

A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület, a magyar
logopédusok, együtt az Európai Unió közel 70.000 szakemberével, március 6-án ünnepelték a Logopédia Európai Napját.
Ezen a napon az európai unió logopédusai már 2004 óta szerveznek
programokat. Magyarországon 2012 óta tartanak rendezvényeket.
Logopédia Európai Napjának célja az, hogy ráirányítsa a társadalom figyelmét a kommunikációs zavarok sokféleségére, azok lehetséges
következményeire, a prevenció fontosságára és tájékoztassa az érintetteket a szakszolgálaton belüli ellátási lehetőségekről.
A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintézménye szintén csatlakozott ehhez a programsorozathoz, és játékos
foglalkozás keretében az érintett szülők egy része bepillantást kaphatott a logopédia artikulációs zavar terápia egy szegletébe, ezenkívül kaptak egy kiadványt a játékos logopédiai gyakorlatokról, amit home training
(otthoni gyakorlás) keretében tudnak alkalmazni a gyermekeiknél a megfelelő fejlődés érdekében.
Nagyné Nasz Júlia
gyógypedagógus, logopédus

Rendkívüli járványhelyzetben a
következő tájékoztatást tesszük közzé!
2020. március 16-tól további intézkedésig szakszolgálati dolgozó és
a gyermekek/tanulók közötti személyes találkozást igénylő feladatellátás szünetel.
Tehát nem fogadunk gyermekeket, szülőket az intézményünkben.
Telefonon, emailben elérhetőek vagyunk:
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintézménye
6440, Jánoshalma, Molnár János u.3.
E-mail: bacs.psz.janoshalma@gmail.com
Telefon: 06-77/850-034
Intézményünkben is áttérünk a digitális munkarendre. Kollégáim keresik a lehetőségeket az ellátások folytatásához. A szülőket és az intézményeket is megszólítják, hogy minél egyszerűbb módon el tudják küldeni
ajánlásaikat vagy a személyre szabott feladatokat.
A szakértői bizottsági tevékenység, mivel itt a személyes találkozás
elengedhetetlen, határozatlan ideig szünetel.
Kérem megértésüket ez ügyben!
Segítsük egymást! Vigyázzunk szeretteinkre! Maradjunk otthon!
Mindenkinek kitartást kívánok e nehéz helyzetben!

Ágoston Ildikó
tagintézmény-vezető
BKM PSZ Jánoshalmi Tagintézménye
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Március a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban

Március első felében a megszokott programokkal vártuk az anyukákat.
Szerdai napokon, Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász, az egészséges fejlődés érdekében, egyéni tornát tartott a legkisebbeknek. Ádámné Brecska Mária védőnő, hetente egy alkalommal, érdekes témákkal
várta a szülőket. A hétköznapokat a hetirendünknek megfelelően, az
aktualitásokat figyelembe véve építettük fel. Készítettünk nemzeti színű
lobogókat, illetve díszeket is, majd játékos módon hangolódtunk március 15-re. Sokat báboztunk, tornáztunk, énekeltünk és gyurmáztunk is.
A hónap második felében, a mi életünk is megváltozott. A kialakult
helyzet miatt, a Gyerekház ajtaja bizonytalan időre zárva tart. Mivel a
munkánk, egyben a szívügyünk is, úgy gondoltuk, hogy nem hagyjuk
magukra az édesanyákat, a szülőket, és a nagymamákat sem ebben a

nehéz helyzetben. Közösségi oldalon, egy zárt csoportban, digitális formában folytatódnak a tevékenységek. Itt is, a hetirendünk szerint, az
aktualitásokat figyelembe véve építjük fel a napjainkat. Bábozunk és énekelünk, tornázunk és mondókázunk, „beszélgetünk” és informálódunk.
Egy másik formában, de minden nap együtt vagyunk…
Természetesen abban a pillanatban, ahogy a feloldás megtörténik,
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

Pillanatképek az óvodai életből

Az angol és a német nyelv oktatása a szülők igényeit felmérve, játékos
formában történik, igazodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz

Heti rendszerességű MOZGÁSKOTTA foglalkozásunkkal egyaránt fejleszthetők a szociális képességek, valamint a figyelem, a gondolkodás
és az emlékezet.
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A szívesen éneklő nagycsoportosok heti rendszerességgel zeneóvodai
foglalkozáson vehetnek részt.

Egyénre szabott fejlesztéssel, logopédiai foglalkozással segítünk óvodásainknak a felzárkózásban, az iskolára való felkészülésben
Ortopédiai szűrés alapján történik heti két alkalommal a tartásjavító, lúdtalp-megelőző mozgásos foglalkozás, gyógytestnevelő irányításával.

A vízhez szoktatás, egészségmegőrzés érdekében a nyári időszakban
úszótanfolyamokat szervezünk

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk
1 %-át a „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért” Alapítványnak utalták.
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni.

A Boldog Óvoda cím birtokosaként hetente tartunk boldogságórát, melynek célja a lelki egészség megőrzése, az örömre való képesség fejlesztése, tudatosítása

A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni,
ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit intézményvezető
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A drámapedagógia módszertanát használva játékos személyiségfejlesztést végzünk

A Kis felfedezők tehetségműhely játékos foglalkozásainak célja a természettel való harmonikus kapcsolat, a környezettudatos magatartás kialakítása, a világról alkotott ismertek bővítése egyszerűbb kísérletekkel.

Gyermek-szülő-óvoda találkozását, közös örömét teszik lehetővé családi napjaink, kézműves délutánjaink, mesetúráink

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Gyermeklánc Óvoda és
Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központba történő beiratkozás

2020.04.20-tól 2020.04.24.
hétfő - csütörtök: 08:00 -16:00 óráig
pénteken: 08:00- 13:00 óráig

lesz a Radnóti utcai óvoda (6440 Jánoshalma, Radnóti utca 12.) irodájában.
Az esetleges változások miatt figyeljék Facebook oldalunkat!

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 igazolvány
●●a gyermek születési anyakönyvi kivonata
●● gyermekorvosi igazolás
●● a gyermek TÁJ kártyája
●● a gyermek oltási kiskönyve
Bölcsődei iratkozás esetén - a fentieken kívül - a szülők munkáltatói igazolása

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is
jelezzék, ha a kisgyermek 2020. október 1. és 2021. május 31. közötti
időszakban tölti be a 3. életévét.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A
napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos
döntéseit -jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban
közli a tanulóval, a szülővel.
Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülő
- a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
A fenntartó, azaz Jánoshalma Városi Önkormányzat Jegyzője (6440
Jánoshalma, Béke tár 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében.
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Rendkívüli helyzet a
Szent Anna Iskolában

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben a Kormány határozatában a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
Intézményünk igazgatósága a bejelentést követően, már a hétvégén
(03. 13-15) tanácskozásba kezdett a kialakult helyzet megoldása érdekében. A nevelőtestületet azonnal (E-mailen), a szülőket a kormány határozat megjelenését követően (Facebookon, honlapon) tájékoztattam a változásokról.
Gyűjteményt állítottam össze a lehetséges megoldásokról, alkalmazásokról a pedagógusok számára, és hétfőn délelőtt nevelőtestületi értekezletet tartottunk, ahol megismerkedtünk a lehetséges felületekkel és
ötletbörzét tartottunk. Kedden (03.17) délután, miután élő közvetítésben
ismerkedtünk meg az eddig is elektronikus naplóként használt felület új
funkcióival, végül szavazás után a KRÉTA mint egységesen alkalmazandó digitális oktatási felület használata mellett döntöttünk.
Létrehoztunk egy új email címet kifejezetten a digitális tanítás és az
ezzel kapcsolatos problémák számára, pedagógusok ide is elküldik a
közösen kidolgozott vázlatpontokba szedett digitális órákat.
Sokaknak igen nagy kihívás ez a digitalizáció, egyik napról a másikra
feje tetejére állt világunk. Tanulóinknak, akiknek nincs számítógépe, kölcsön adott kis laptopokkal igyekszünk segíteni, de természetesen lehetőséget biztosítunk mindenkinek arra is, hogy papír alapon kérje és kapja meg a tananyagot (van rá igény).
Ebben a megváltozott tanulási környezetben nagy nehézséget jelent
mindannyiunknak, hogy korlátozottak a kommunikációs lehetőségeink, s
bár kevesebb a visszajelzés, a pedagógusok, szülők és gyerekek közötti
kapcsolattartás folyamatos. Telefon, honlap, Facebook, messenger segítségével biztatjuk, segítjük, nyugtatjuk egymást. Jó legalább így megélni
az egységet! Mindannyian azért küzdünk, hogy gyermekeinknek a lehető
legkönnyebb menjen az átállás.
Büszke vagyok kollégáimra, hogy ilyen jól veszik az akadályokat, és
sokszínű, kreatív órákkal igyekeznek biztosítani a tanulási folyamatot, és
kicsit könnyebbé tenni a kényszer szülte otthonlétet.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a legtöbb tanuló szorgalmas, lelkes:
TANULNI AKAR, és bámulatos az ehhez kapott szülői támogatás!!!
Mindannyian sokat tanultunk ezekben a napokban, és bár ez még csak
a kezdet, azt gondolom, mindannyian reméljük, hogy minél hamarabb a
hagyományos keretek között folyhat tovább a tanítás.
Kaszás Eszter
igazgató
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
6440, Jánoshalma Rákóczi u. 8.
Tel.: 06304324979

Hitvallás átadás
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Matematika sikerek

2020. február 21-én rendezték Kiskunhalason a Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóját. Iskolánk 16 indulója közül Faddi Ede, Varga Bence, és Lengyel József érte el a legkiemelkedőbb helyezéseket,
gratulálunk nekik, és a többi versenyzőnek is a szép teljesítményekért.
Köszönjük a Renner BT-nek az utazásban nyújtott segítségét!
Csapatverseny:

osztály helyezés
tagok
4. o.
42
Gyetvai Dorottya, Herczeg Zakariás, Szem Atanáz
5. o.
36
Doszpod Zsófia, Rapcsák Boglárka, Rostás Éda
6. o.
13
Faddi Ede, Gulyás András, Lengyel József
Egyéni verseny:

név
Lajdi Horka
Torma Árpád
Gyetvai Dorottya
Herczeg Zakariás
Szem Atanáz
Doszpod Zsófia
Gusztonyi Mira
Rapcsák Boglárka
Rostás Éda
Faddi Ede
Gulyás András
Harangozó Hunor
Kishonti Toni
Lengyel György
Lengyel József
Varga Bence

osztály
3.
3.
4.a
4.a
4.a
5.
5.
5.
5.
6.b
6.b
6.b
6.b
6.a
6.a
8.b

helyezés
111
146
280
246
147
77
360
154
320
35
158
197
179
184
57
56

összes induló
366
366
340
340
340
381
381
381
381
292
292
292
292
292
292
220

A katolikus iskolák országos Dugonics András Matematika Versenyén
a második fordulóba jutott diákjaink közül Varga Bence érte el a legjobb
helyezést. A többi versenyzőnek is köszönjük a kiemelkedő eredményt.
név
helyezés
indulók száma
Gyetvai Dorottya 4.a
144
414
Frick Csongor 4.b
184
414
Pusenszki Patrik 4.b
393
414
Doszpod Zsófia 5.
159
520
Arnhoffer János 5.
260
520
Szili Áron 5.
261
520
Lengyel György 6.a
135
333
Markó Mór 6.b
157
333
Lengyel József 6.a
180
333
Szőnyi Barnabás 6.a
207
333
Harangozó Hunor 6.b
237
333
Csámpai Csaba 6.a
238
333
Gulyás András 6.b
272
333
Varga Bence 8.b
56
165
Papp András 8.b
112
165
Evanics Milán 8.a
139
165

Enesei Péter

Nyelvész verseny

Menyhárt Sándor plébános atya március 8-án ünnepi szentmise keretében adta át nyolcadikosainknak a hitvallás és az Úr imája szövegét.
Hangsúlyozta, mennyire fontos a hit szerepe életünkben. Reméljük, hogy
az eddig kapott alapok, szilárdan megtartják diákjainkat az élet útján.
Szente Mariann
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Büszkeséggel tölt el minket, hogy diákjaink közül 2 csapat is bejutott
a megyei Bendegúz nyelvészversenyre. Több heti felkészülés után, az
5.-es és 6. osztályosaink bizonyították tudásukat, kitartásukat. Gratulálunk!
Az 5.-es csapat tagjai: Berta Flóra, Vida Lilla Laura, Kiss Dorka Boróka.
A6.-os csapat tagjai: Faddi Ede, Markó Mór, Markó Máté.
Szente Mariann

Táblajáték-triatlon

Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak, akik részt vettek március 8-án, diákunk, Faragó Larina javára rendezett sütivásárunkon. Igazi összefogásról, segítőkészségről mutattak példát a jelenlévők.
Köszönjük! A befolyt összeget, 503.000 Forintot, Larina terápiás eszközeire, foglalkozásaira fordítja a család.
Szente Mariann

Floorball
Február és március folyamán lezajlott iskolánk második táblajáték-triatlona. A három fordulós versenyre ötvenhét tanuló jelentkezett. A quarto, a téramőba és a pentago játékokban való küzdelem után a következő eredmények születtek:
Alsó tagozat: I. Mészáros Boglárka; II. Varga Árpád; III. Szem Atanáz Árpád
Felső tagozat: I. Lengyel György; II. Varga Bence; III. Diósi Dániel.
A következő időszakban a legügyesebb játékosoknak lehetőséget biztosítunk, hogy felkészülhessenek a Hejőkeresztúr által szervezett Országos Hétpróba Táblajáték - versenyre.
Mészáros Gábor

Sütivásár
Március 6-án Mélykúton iskolánkat két alsós csapat képviselte a Szent
Tamás Katolikus Általános Iskola által szervezett unihoki versenyen.
Csapataink különböző csoportba kerültek, ahol mindkét csapatunk csoport másodikként végzett, ám a negyedikesekből álló csapatunk pontazonossággal lett második, és mivel a gólkülönbség tekintetében alul
maradtunk ellenfelünkkel szemben, így mi csak az ötödik helyért játszhattunk a helyosztón. A harmadikosokból álló csapatunk kiélezett mec�cset játszott a házigazdák csapatával a döntőbe kerülésért, ám a rendes
játékidő döntetlenjét követően húzásokkal kellett eldönteni a mérkőzést,
amiben a házigazdák bizonyultak ügyesebbnek, így mi csak a harmadik helyért játszhattunk a helyosztós meccsen. Mindkét csapatunk megnyugtató játékkal hozta a kötelezőt, és legyőzve ellenfeleiket a helyosztó mérkőzéseken, az harmadik és az ötödik helyeken végeztek. Harmadikosokból álló csapat tagjai: Németh Levente, Németh Dániel, Lajdi
Horka, Gazdag Gábor, Varga Árpád. Negyedikesekből álló csapat tagjai:
Bánfi Orsolya, Komáromi Kinga, Herczeg Zakariás, Torma Ádám. Ezúton
is gratulálok a gyerekeknek!
Sódar Balázs

Kérjük, támogassa adója 1%-val a

SZENT ANNA INTÉZMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

Adószám: 18341797-1-03
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Természettudományos verseny

Március 5-én a Bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumban jártunk,
ahol komplex természettudományos versenyen vettünk részt 3 csapattal. A köszöntő után a Természetvédelmi Főigazgatóság vezetőjétől hallottunk egy általános tájékoztatót, majd a Föld vízgazdálkodásáról szóló előzetesen elkészített prezentációnkat mutattuk be. Földrajz és kémiai
tudásunkról két külön helyszínen adhattunk számot. Nagyon jó hangulatú délutánon vettünk részt.
Legeredményesebb csapatunk 3. helyezést ért el, tagjai: Török Máté,
Barna Bálint, Tóth Kristóf.
Gratulálunk nekik!

Helybe jött a Planetárium

2020. március 2-án iskolánkba érkezett ingyenes program keretében a
felfújható kupolás Mobil Planetárium. A kupola alatt a gyermekek planetáriumi műsor segítségével ismerkedtek Naprendszerünkkel, Univerzumunk érdekességeivel. Elsőseink a víz és vízzel kapcsolatos érdekességeket láthattak az óceanáriumi előadás keretében.
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Énekverseny az alsó tagozaton

Az eddigi legtavasziasabb délutánon, március 12-én gyűltek össze
iskolánk alsó tagozatos dalolni szerető tanulói, hogy énektudásukat
összemérjék.
Bemelegítésnek megtanultunk egy dalt a pitypangról, majd a versenyzők két korcsoportban mutatták be egyéni produkciójukat.
A zsűri döntésére várakozókat Kárpáthy Fanni Száva és Lencse Dorka 3. c osztályos tanulók lepték meg hangszeres előadásukkal. Köszönet érte!
A verseny helyezései a következőképpen alakultak:
1-2. évfolyam: első. Buzder Ádám (1. a), és Tóth Noel (2. a), második: Molnár Erik (Kéleshalom 2. osztály), harmadik Molnár Fruzsina (1. a)
Különdíj: Balázs Kevin 2. a.
3-4. évfolyam kiemelt első hely: Lengyel Kamilla (3.a.) Első helyezett:
Dági Veronika (3. a), és Prikidánovics Tamás (3. a), második helyezett
Szántó Orsolya (Kéleshalom 3. osztály) és Szvétek Áron (Kéleshalom 4.
osztály), harmadik helyezett Ferenczi Hanna (4. c) és Tagai Flóra (4. c).
Gratulálunk minden résztvevőnek, és további sok sikert kívánunk!
P. K.

DSD vizsga színhelye voltunk

Március 12-én (még a boldog békeidőben!) iskolánk adott helyet a
DSD1 német írásbeli vizsgának. Több hónapos készülés és fokozódó
izgalom előzte meg ezt a napot. A nyolcadik osztályból 12 tanuló mert
nekivágni a vizsgának, Soltvadkertről hat fő érkezett. Nálunk a nyolcadikosok felkészítését Zámbóné Karsai Dóra és Szőnyiné Vas Lívia tanárnők segítették. Az iskolában zajló felújításoktól függetlenül sikerült a vizsgához szükséges nyugalmat biztosítani. A vizsga 3 részből állt, amelyek
között szünetek is voltak. Délre végeztünk, nem volt könnyű a 3 vizsgarész teljesítése, de mindenki bizakodik a jó eredményben. Ezután még a
szóbeli következik, de az valószínű eltolódik a járvány miatt.
Addig viszont szárazon kell tartani a puskaport!
Misalek Tibor
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Projektnappal ünnepeltünk

Iskolánk felső tagozata és a 4. évfolyam 2020. március 13-án projektnappal
emlékezett meg az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. Tanulóink 11
állomáson változatos feladatokat kaptak, amelyek nem csupán a történelmi eseményeket hozta közelebb a tanulókhoz, hanem széleskörű készségfejlesztésre
adott lehetőséget. A gyerekek fegyelmezetten járták körbe az állomásokat, lelkesedéssel oldották meg a feladatokat, s így kellemes emlék fűződik bennük ehhez
a szép ünnephez. Elmondásuk szerint sokkal többet megtudtak a forradalom
eseményeiről, és nagyon jól érezték magukat ezen a rendhagyó tanítási napon.
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AM ASZK hirei

Digitális oktatási
munkarend

Iskolánk a fenntartó Agrárminisztérium Agrárszakképzésért Felelős
Helyettes Államtitkárságának iránymutatása szerint járt el a tantermen
kívüli digitális munkarend bevezetésével kapcsolatos kérdésekben.
Megtettük azokat az intézkedéseket, amelyek segítik az új munkarendre való átállást:
biztosítottuk a tanulók tájékoztatását a várható változásokról,
lehetővé tettük a kollégiumokból való kiköltözést a hétvégén,
felhívtuk a figyelmet a tanulást segítő eszközök szükségességére.
A legfontosabbnak a végzős diákjaink érettségi és szakmai vizsgákra történő felkészítését tekintjük, hiszen az alsóbb évfolyamok hiányzó
ismereteinek pótlására lesz még lehetőségünk, de a végzőseink esetében nem. Számukra a megfelelő szintű felkészítés a sikeres vizsga és
a továbbtanulás feltétele is. Sajnálatos módon az átállás a vizsgafelkészítés legintenzívebb szakaszában éri őket.
A szakmai elméleti tantárgyak digitális oktatására vonatkozó tananyagfejlesztések egy része rendelkezésünkre áll, a hiányzó témakörök fejlesztését felgyorsítjuk és folyamatosan eljuttatjuk azokat diákjainkhoz. Felmértük a diákjaink eszközellátottságát és azt tapasztaltuk,
hogy telefonon keresztül szinte mindenkit el tudunk érni, és rendelkeznek, vagy hozzá tudnak férni internetes kapcsolathoz is. A tanáraink
az egyes osztályok eszközellátottságához igazítják az oktatási módszereket.
Meghatároztuk azokat az információs csatornákat, amelyeken el tudjuk érni diákjainkat. A tanórák dokumentálására főként a KRÉTA rendszer szolgál majd, a tananyagok feldolgozására pedig több ingyenesen
elérhető szoftvert használnak a kollégáink. Módszertani munkacsoportokat hoztunk létre, amelyek az egyes tantárgycsoportok sajátosságait figyelembe véve választanak módszert és segítik egymás munkáját.
Pl. a Zoom szoftver felhasználásával negyven perces órák valós időben is tarthatók. Az első napok tapasztalata szerint a diákjaink örömmel fogadják az új módszerek bevezetését és nagyon együttműködők.
A gyakorlatifoglalkozások esetében oktatóink táblavázlatokat, végrehajtási sorrendet küldenek ki a diákoknak. Elvárjuk a munkanaplók
vezetését és értékeljük is azokat. Ezen túl projektfeladatok kerülnek
kiadásra a diákoknak. A végzős tanulóink projektfeladatai a gyakorlati vizsgafeladatokhoz kapcsolódnak, számítva arra, hogy a gyakorlati vizsgák esetleges elmaradása esetén, a vizsga során is értékelhetők legyenek.
Nagyon köszönjük diákjainknak és a szüleiknek megértésüket,
együttműködésüket, amivel nagyban segítik a digitális oktatásra való
átállásunkat, ami lehetővé teszi a tanítási év sikeres lezárását.

Elmaradnak az országos
szakmai versenyek döntői

Szomorúan vettük tudomásul, hogy a jánoshalmi diákok számára az
elmúlt években oly sok sikert hozó szakmai versenyek döntőit a kihirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel a tanulók és kísérőik közösségi közlekedésben való részvételének elkerülése érdekében,
továbbá egyes döntők részvevőinek nagy száma miatt az idei évben nem
rendezik meg.
Diákjaink felkészítése a végéhez közeledett és bíztunk benne, hogy
ebben az évben szép eredményeket hoznak az iskolának. A Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara által 2020. január 28-29-én Gödöllőn szervezett
versenyeinek írásbeli eredményei, és a versenyfelhívásban közölt feltételek alapján a döntőbe jutott versenyzők:
Ágazati és ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye:

Mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek: Benkovszki Zoltán
és Haszilló Dániel
Mezőgazdasági ismeretek
Bohner Dávid és Grizák Gábor
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny:
Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus Busa Emma a legjobb 5 közé
került.
Mezőgazdasági gépésztechnikus Suhajda Dominik a legjobb 18 közé került.
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Szakma Kiváló Tanulója Verseny:
Mezőgazdasági gépész Szigeti Gergő és Kovács Ferenc. Ők a legjobb 24 közé kerültek.
A versenyszabályok szerint a versenyző, abban a vizsgafeladatban,
amelyben a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott követelményeket 71% vagy afelett teljesítette, mentességet kap az adott vizsgafeladat teljesítése alól jeles eredménnyel. Ez az idei évben a komplex
írásbeli vizsga alóli mentesítést jelenti.
Hisszük, hogy a versenyre való felkészülésük nem volt hiábavaló és
ezt az iskolai keretek között tartott gyakorlati és szóbeli vizsgákon bizonyítani is fogják.

Teljesen átalakul
a szakképzés
A 2020/2021-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz:
a technikum és a szakképző iskola. A technikusi képzésből - érettségi
megszerzésével - egyenes út vezet a felsőoktatásba; a technikusi vizsga
emelt szintű érettséginek felel meg. A technikumokban kétéves, a hároméves szakképző iskolában egy éves alapozó képzés lesz. A szakképző
iskolákban az egyéves ágazati alapozót kétéves szakmai képzés követi,
a technikumokban pedig a kétéves ágazati alapozó végeztével az eddigi
egy évről három évre bővül a szakmai képzés.
A gyakorlati oktatás esetén szakképzési munkaviszony jön létre a
tanuló és a duális képzőhely, vagyis a gyakorlatot szervező cég között.
Erre a jogviszonyra a munka törvénykönyvét kell alkalmazni bizonyos
eltérésekkel, így például a szerződés alanya munkavállalóként a 15. életévét betöltött tanuló is lehet.
Tanulmányi eredményétől függően a nappali oktatásban résztvevő
tanuló ösztöndíjra jogosult, emellett egyszeri pályakezdési juttatást is
kaphat, ha befejezi a képzést és szakmát szerez. A szakképzési ösztöndíj a szakképző iskolák 9. évfolyamában egységesen 14 ezer forint, majd
a teljesítménytől függően 10 ezer és 50 ezer forint közötti azoknak, akik
nem vesznek részt duális képzésben. A technikumokban a 9. és 10. évfolyamosok havi 7 ezer forintot kapnak egységesen, és további juttatásokra is jogosultak. Ösztöndíjat a munkaszerződéssel nem rendelkezők kaphatnak, a duális képzésben részt vevők a minimálbér 25-60 százalékára
számíthatnak, ami az utolsó évben akár 100 százalékra is emelkedhet. A
sikeres szakmai vizsgát követően a tanulók vizsgaeredménytől függően
150 ezer és 300 ezer forint közötti összeget kaphatnak.
Az úgynevezett „dobbantóprogram», amely az általános iskolát el nem
végző, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű
oktatásban lemaradó tanuló, illetve képzésben részt vevő diák felzárkóztatását szolgálja, a későbbiekben pedig egy részszakma megszerzését
biztosítja. A tanuló törvényes képviselője - a gyermek gazdasági és társadalmi életben való önálló részvétele esélyeinek elősegítése érdekében
– köteles gondoskodni arról, hogy a tankötelezettségét teljesített kiskorú gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló kimaradása esetén tizennyolc éves koráig, de legalább egy részszakma megszerzéséig
tanulmányokat folytasson. Ha a szülő ennek nem tesz eleget, szüneteltetik a gyermek után járó valamennyi juttatást.
A törvény szerint szakképző intézmény alkalmazottja az eddigi közalkalmazotti státus helyett munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban állhat. A szakképzésben a követelmények jelentősen eltérnek a közneveléshez képest. A szakképzésben a tanárok a törvény alapján oktatóknak minősülnek, foglalkoztatásuk a munka törvénykönyvének hatálya alá kerül. Ennek indoka, hogy a közalkalmazotti bértábla a szakképzés számára nem felel meg, hiszen a műszaki végzettségű oktatókat
csak versenyképes fizetéssel lehet a tanári pályán tartani, és a tapasztalt szakemberek részvétele is csak így biztosítható a szakképzésben.
A változásokat a 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben vezetik
be. A jogszabály szakaszosan lép hatályba, legtöbb paragrafusa 2020.
január l-jétől hatályos, a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos rendelkezései azonban csak 2021. január 1-jétől lépnek majd életbe.

Máltais események
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25.

Évzáró közgyűlés a máltai csoportban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja március 4-én
tartotta évzáró közgyűlését a plébániai kápolnában és hittantermekben.
A gyűlésen részt vett a Dél-Alföldi Régió elnöke Dr. Jeney Gábor, ügyvezetője Rigóné Kiss Éva, Budainé Nagy Katalin módszertani vezető,
Rémán Csongor titkár, a városvezetést Gidai János és Kovács József
alpolgármesterek képviselték, valamint Mons. Menyhárt Sándor kanonok
úr, Ádám Tamásné intézményvezető és munkatársai, Csizovszki László
KÉSZ vezető, támogatók, önkéntes segítők és a csoport tagjai.

Az alapító tagok
A gyűlés hálaadó szentmisével kezdődött, melynek keretében új tagokat avattak, és átadásra kerültek az országos elnökség által a MMSZ 30
éves fennállása alkalmából készíttetett emlékplakettek az alapító tagok
részére. Jánoshalmán 1991-ben 12 alapító tagja volt a máltai csoportnak,
akik közül heten személyesen vehették át a plakettet 29 éves önzetlen
szolgálatuk elismeréséül.

a város anyagi gondjainak enyhítését. A csoportnak a 2019-ben végzett
munkáját az önkormányzat nevében külön is megköszönte, mert nagyon
sokat tettek az elesett emberekért. Kérte, hogy az önkormányzati képviselő testület részére is ismertessék az évi munkát bemutató filmet és
beszámolót.
A közgyűlésen a négy éves ciklus lejártával megválasztásra került a
2024-ig működő új vezetés. A tagság szavazata eredményeképpen a
csoportvezető Kiss Györgyné, csoportvezető helyettes Görhöny Katalin,
lelki vezető Menyhárt Sándor plébános úr.
A gyűlés jó hangulatú agapéval végződött.

TISZTELT ADAKOZÓ,
TISZTELT KÉRELMEZŐ!
Az új tagok névvel : Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna, Dobos Eszter, Petróczky Henrietta, Somogyiné Sági Piroska
A közgyűlésen Kiss Györgyné csoportvezető beszámolt a 2019-ben
végzett munkáról. Az egyéb programok mellett elmondta, hogy a lakosság körében végzett szociális munka keretében 208 fő kereste fel rendszeresen az ügyeletet összesen 1700 alkalommal. Görhöny Katalin a
beszámolóban elhangzottakat gazdaságilag támasztotta alá.
Rigóné Kiss Éva, ügyvezető a régióvezetés nevében értékelte a csoport munkáját: „ Jó érzés Jánoshalmán lenni, mert külső és belső jeleit
megtapasztaljuk annak, hogy itt ünnepnek tekintik a közgyűlést. Változatos, sokszínű munka folyik, a régióban a jánoshalmi csoportnak híre van.
A beszámolóból látszik, hogy a városban minden 4. embernek segítettek. A nyáron a csoport által megszervezett régiós lelki gyakorlatért hálás
köszönet, ez volt eddig a legjobban előkészített és lebonyolított lelki gyakorlat, magasra tették a mércét. Nagy változás következett be Jánoshalmán január elsejével, az idősek otthona máltai fenntartásba került. Az
intézményi munka más, mint az önkéntes csoporté. Kérem a csoportot,
hogy segítsék az ott dolgozókat a máltai lelkület megismerésében.
Kovács József alpolgármester úr köszönetét fejezte ki a régió vezetésnek, hogy a szociális otthon működtetésének átvételével segítették

A KORONA VÍRUS TERJEDÉSÉNEK
MEGAKADÁLYOZÁSA ILL. MINIMÁLISRA
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN SAJNOS
KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉRE
KÉNYSZERÜLÜNK.

ADOMÁNYOK FOGADÁSÁT
ÉS KIOSZTÁSÁT BIZONYTALAN IDŐRE
KÉNYTELENEK VAGYUNK FELFÜGGESZTENI.
BIZUNK ABBAN, HOGY A VESZÉLY MIHAMARABBI
ELMÚLÁSÁVAL ISMÉT SZÁMÍTHATNAK
SZOLGÁLATUNKRA.
MEGÉRTÉSÜKET KÉRVE, TISZTELETTEL:
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Közérdekű hírek

Parancsnoki elismerés Bem József
Honvéd Nyugdíjas Egyesületnél

A Nemzetközi Nőnap alkalmából a „Katonaözvegyek XVII.
Országos Találkozóján” az egyesület vezetőségének javaslatára
hosszú időn át végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül Matkó Béláné nyugállományú zászlóst Korom Ferenc vezérezredes
a Magyar Honvédség parancsnoka tárgyjutalomban részesítette.
Az Oklevelet és az Emléktárgyat Szabó István honvédelmi
államtitkár adta át.
GYPCS

Térzene Jánoshalmán
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EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Gondolatok a koronavírus-helyzet
lélektani hatásairól
Tény, hogy március közepétől mindannyiunk élethelyzete szinte egyik napról a másikra gyökeres változásoknak indult. A vírus megjelenése és a megfékezését célzó szabályozások mindennapi életünk minden területére kiterjed. Sok minden, amit bizonyosnak hittünk bizonytalan lett. Amit korábban
biztonságosnak és alapnak vettük, amikről azt hittük, hogy az nekünk jár,
arról kiderül, hogy nem biztonságos, nem biztos, nem alap, nem jár.
A változások/változtatások sokakban erőteljes félelmet generálnak. Mindannyian szembe kell, hogy nézzünk egyfajta kiszámíthatatlansággal és
kontrollvesztéssel, és mindennel, ami a járvány pszichológiai járuléka. Előfordulhat, hogy bizalmatlanok (még bizalmatlanabbak) leszünk egymással,
intézményekkel, hatósági szervekkel szemben.
Mindannyian érezzük, hogy krízis van. A lélektani krízis pedig egy olyan fájdalmas és feszült állapot, amely általában nehéz élethelyzetekben alakul ki,
amikor valamilyen tragikus vagy váratlan esemény történik, amit pszichés/
lelki egyensúlyunk felborulása követ. A krízis önmagában nem egy betegség, hanem egy olyan nehéz időszak, amelyet akár többször, vagy akár
kevesebbszer- de mindenki átél. A krízis állapotában egyszerre van jelen a
veszély és az esély is.

Visszatér a komolyzene a közterekre: folytatódik a Térzene Program.
Az EMMI kultúráért felelős államtitkársága egy új, komolyzenei program
létrehozásával, mely Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár kezdeményezésére 2019. október 1-jén, a Zene Világnapján indult el, 2020.
tavaszán pedig a jó idő beköszöntével kiteljesedik. Márciustól újra várta a zeneszerető közönséget a program. Ennek első jánoshalmi eseményeként az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében
március 14-én délelőtt a Filharmónia Rézfúvós Együttes szórakoztatta
az érdeklődőket. Az együttes tagjai a dél-dunántúli régió professzionális muzsikusai rendszeresen mutatják be saját feldolgozásaikat, átirataikat. Fellépéseik élményteli pillanatokat kínálnak a klasszikus zene iránt
érdeklődőknek és a kikapcsolódásra vágyó közönség számára egyaránt.

Állampolgársági eskü

A reziliencia egy viszonylag új kifejezés a pszichológiában, amely arra
vonatkozik, hogy az ember meg tud küzdeni egy helyzettel akkor is, ha az
nehéz, tragikusnak ítélt vagy traumatikus. Akármilyen nehéz, stresszes is
egy helyzet, megküzd vele, alkalmazkodik, és ami a legfontosabb: fejlődik.
A reziliencia a pszichológiában lényegében azt a képességünket jelöli, hogy
gyorsan vissza tudjuk nyerni eredeti, jó állapotunkat, nehéz élethelyzetek
átélése illetve testi-lelki szenvedés után.
Tény, hogy vannak olyan helyzetek az életünkben, amelyeket nem lehet
meg nem történté tenni, de képesek lehetünk kihozni belőle a legtöbbet.
Legalábbis érdemes megpróbálni. Ahhoz, hogy ténylegesen fejlődni tudjunk
ebben a helyzetben, fontos, hogy beszélgetni tudjunk róla. Nem lehet elfojtani, meg kell értetnünk magunkat a trauma alatt és a trauma után.
Az amerikai közegészségügyi hivatal (CDC) tájékoztatójával érdemes kezdeni, a szervezet négy, világosan érthető pontban foglalta össze az önsegítés lehetőségeit:
●tartsunk
●
szünetet a járványról szóló hírek fogyasztásában, illetve a közösségi média
használatában;
●tartsuk
●
karban a testünket megfelelő étkezéssel, mozgással, elegendő alvással és
az alkohol és egyéb drogok elkerülésével;
●hagyjunk
●
magunknak időt a lazításra, foglalkozzunk olyasmivel, amit szeretünk csinálni;
●beszélgessünk
●
másokkal a kialakult helyzetről, osszuk meg az érzéseinket és az
aggodalmainkat olyanokkal, akikben megbízunk.
●A
● fentiekhez hasonló információkat folyamatosan osztunk meg a Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda facebook oldalán. Itt tájékozódhatnak a járvány idején ingyenesen elérhető lelki segítséget nyújtó telefonszámokról is.
A járvány idején a Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség
Központjának munkatársát dr. Horvát-Militityi Tünde tanácsadó szakpszichológust hétköznap 8-16 óra között az alábbi telefonszámon kereshetik:

Március 12-én tett állampolgársági esküt a délvidéki Janjic Slobodan
Czeller Zoltán polgármester előtt.

+36 70 304 9030

Egészségügy, életmód

2020. április

A dietetikus
tanácsai

A gyerekek
megfelelő étrendje
Az étkezési szokások jelentős része gyermekkorban rögzül. Ahhoz, hogy hogy nőni, erősödni, illetve jól teljesíteni legyenek képesek az iskolában, sokféle tápanyagnak, vitaminnak és
ásványi sónak kell a szervezetükbe kerülni.
Ahogy nekünk felnőtteknek, úgy
a gyerekeknek is napi ötszöri étkezésre van szükségük: reggelire,
tízóraira, ebédre, uzsonnára és
vacsorára. A legfontosabb étkezés
ezek közül a reggeli.
Azok, akik reggelivel kezdik
a napot, kevesebb gondolkodási nehézséget és fizikális sérülést szenvednek el, mint azok,
akik kihagyják az első étkezést. A
vacsorától számítva akár 12 óra
is eltelhet a következő étkezésig.
Ennyi idő alatt jelentősen csökken a szervezetünk energiaszintje. Ezért is fontos, hogy a reggeli tápláló és a kiegyensúlyozott
táplálkozásnak megfelelő legyen.
Lehet olyan reggelit is választani, amelynek elkészítése és elfogyasztása nem jár sok idővel.(pl.
tej reggelizőpehellyel, szendvics).
Ideális esetben a reggelinek teljes
kiőrlésű gabonát és fehérjét, azaz
pékárut, tejet, tejterméket, vagy
sovány felvágottat, halat, tojást,
zöldséget-gyümölcsöt és folyadékot kell tartalmaznia.
Annak érdekében, hogy gyermekünk
egészségesen
és
kiegyensúlyozottan étkezzen, az
ehhez vezető lépéseket meg kell
tanítanunk nekik apró trükkökkel. Beszéljük meg, hogy milyen
ételekre napjában hányszor van
szükségük, és otthon mi magunk
is változatos étkeket tálaljunk fel.
(Ne csak a kedvencüket tegyük
a tányérra, hanem mindent, ami-

re szükségük van). A tízóraira
vagy uzsonnára adhatunk gyümölcsöt ( almát, banánt, szilvát),
müzli szeletet, összevágott répát.
Törekedjünk a változatosságra és
különösen a zöldség, gyümölcs
választáskor vegyük figyelembe
az idényjelleget!
Az ebédek elkészítésénél is
legyen fő szempont a változatosság. Próbáljunk hetente több alkalommal is zöldségfélékből készíteni ételeket. A tészta, rizs, burgonya ételekhez készítsünk salátákat, vagy pároljunk zöldségeket. Az édesség csak hetente egy
alkalommal kerüljön terítékre, és
akkor is csak az étkezés befejező
fogásaként.
A vacsora lehet hideg is, meleg
is, váltogathatjuk is, hogy két-háromnaponta főzünk, máskor pedig
szendvicseket készítünk krémekkel vagy sajttal.(A hideg étkezésekkor nyers zöldséget mindig kínáljunk). A lényeg, hogy a
hangsúly itt is a változatosságon
legyen.
Naponta legalább egyszer
együnk együtt! A közös étkezéseknek a fizikai szükségletek kielégítésén túl lelki hozadéka is van,
összetartja a családot, színtere a közös beszélgetéseknek, az
együttlétnek. Nem utolsó sorban
pedig alkalmat teremt a szülőknek
arra, hogy jó mintát adva kialakítsák és rögzítsék a gyerekekben
a helyes táplálkozási szokásokat.
A gyermekkorban megszokott
helytelen életvitel később komoly
problémákhoz vezethet, ezért
segítsük napirendjük kialakítását
az egészséges táplálkozásra és
a rendszeres testmozgásra neveléssel!
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Gyermekesély Program – projekt
előrehaladás megtekintése
2017. október 2. napján vette kezdetét a jánoshalmi járásban az öt éven
keresztül működő „Együtt könnyebb”- Integrált térségi gyermekprogram a
gyermekszegénység ellen elnevezésű pályázat, melynek elsődleges célja a
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának elősegítése.

Tekintettel arra, hogy a projekt a megvalósítási időszak felénél jár, 2020.
március 4. napján a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Helyettes Államtitkárság Gyermekesély Főosztályának vezetője és munkatársai, valamint a projekt szakmai támogatását biztosító Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselői személyes látogatás keretében tájékozódtak a projekt előrehaladásáról.
A vendégek betekintést nyertek a Járás nevelési, oktatási intézményeiben
délelőtt zajló GYEP programokba, melyek során a pályázat munkatársai
játékos foglalkozást tartottak a borotai óvodásoknak a mindennapi szájhigiéné fontosságáról, valamint a jánoshalmi Nyitnikék, illetve a mélykúti Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekházakban zajló kora gyerekkori prevenciós foglalkozásokat is megtekinthették. A szakemberek továbbá részt vehettek a
méltán híres farm ovi elnevezésű programon is, mely a Gyermekesély pályázat egyik legkedveltebb és leginnovatívabb módszere.
A programsorozatot követően kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a délután, melynek keretében a pályázatból hátralévő időszak legfontosabb teendőivel kapcsolatos kérdések kerültek napirendre.
A minisztériumi látogatás az Orczy utcában található Közösségi Ház megtekintésével zárult, ahol a vendégek helyben sütött kemencés kenyérlángost
is fogyaszthattak.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista

Jánoshalma, Molnár J. u. 32.

Tel.:06-20/496-5062
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Hirdetések

Köszönetnyilvánítás

2020. április

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, sporttársaknak, akik

Kender Ferenc
temetésén megjelentek, elhozták a szeretet virágait, részvételükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló Család

Emlékezünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátok szomszédoknak ismerősöknek, akik

Radvánszki Antalné
Irénke néni
temetésére eljöttek, sírjára helyezett koszorúikkal és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló Család

Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi felajánlásaikat céltűzéseinek megvalósításához!

Németh Jenő

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

halálának 20., és

10402348-50526681-76801009

ifj. Németh Jenő
halálának 15. évfordulóján.’

„Arcotokat nem halványítja idő, sem feledés,
Mert szívünkben gyertyát gyújt az emlékezés.’”
/Monda Margit/
Németh Kornélia

Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné kuratóriumi elnök

Stílus

Üzlet

ÁPRILISI AKCIÓJA

Akcióinkat keresse üzletünkben!
Kerti gyermek játok,
virágföldek, cserepek széles választékban!
Tavaszi selyem virágok, csokrok
óriási választékban!

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. Tel.: 06A Csényi és Társa Temetkez ési Kft. a gyászoló családok megbí
zásából 2020. március hónapjában a követk ező elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Horváth Mária Zsuzsanna
élt: 56 évet
Taskovics Lászlóné
sz: Dudás Ilona
élt: 81 évet
Fenyvesiné Török Ildikó
élt: 55 évet
Kocsis Sándor
élt: 89 évet
Kender Ferenc
élt: 84 évet

Sasvári Ferenc István
Nagy Lajosné
sz: Rózenberger Ida
Kövesdi Ferencné
sz: Fajszi Mária
Varga Vencel
Horváth Imréné
sz: Vén Mária

élt: 68 évet
élt: 71 évet
élt: 68 évet
élt: 85 évet
élt: 76 éve

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kö
szön et et mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek
gyászs zert art ás án, tem et és én megj el ent ek, sírj ukr a vir á
got, kos zor út hel yezt ek, s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd al
mát enyh ít en i igyek ezt ek.

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

Dr. Csényi Attila ügy vezető

2020. április hónapban
lesz kirakodó vásár

30/529-7407 vagy 06-77/ 951-903

Hirdetések

2020. április
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3.
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014
internet: www.janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

A SZIPPANTÁS NAPJAI

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

Az Összefogás
Jánoshalmáért Egyesület

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a

Adószám: 18369748-1-03
Számlaszám: 51100036-100045820

18360952-1-03

2020-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni
az egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

A Jánoshalmáért Alapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat,
és kérjük a jövőben is segítsék az
szja 1 %-ával az alapítványt.
Adószám:
18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
munkáját.
A kedvezményezett adószáma:

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub
Sportegysület
Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi
jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket!
Adószámunk: 19044383-1-03

Műszaki
kereskedés

––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599

E mail: dagi.jozsef@gmail.com

PIA C T É RI

B Ü FÉ és É T TE R E M

A koronavírusos veszélyhelyzetben
is állunk meglévő és leendő
vendégeink rendelkezésére
Büfében: 06:00 – 11:00
Étteremben: 11:00 – 20:00
elviteles rendeléseket teljesítjük.

A menüfőzés változatlanul üzemel.
SZÉP kártyát is elfogadunk.

Jánoshalma Tűzvédelméért
Közalapítvány
Kérjük a jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám: 18343744-103
Alapítvány kuratóriuma

Jánoshalmán, Orczy utca 72 alatti
háromszobás CSALÁDI HÁZ ELADÓ!

NAGY KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETEKKEL.
GAZDÁLKODÁSRA KIVÁLÓAN ALKALMAS. Gázfűtés,
fürdőszoba van, szennyvíz rákötve. Érdeklődni 30-9639-414
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Ebzárlat és
legeltetési tilalom
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Felajánlás a mentőseinknek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, hivatalból, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóld
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (5) bekezdése alapján
többek között Jánoshalma és Kiskunhalas Járásban 21 napig. 2020. április 4-től
2020. április 24-ig EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDEL EL.
További részletek a www.janoshalma.hu oldalon érhetők el.

Megfogadjuk a tanácsot

A Jánoshalmi Mentőállomás dolgozói köszönik a mélykúti Használt
Nyugati Áruk Boltja felajánlását. Most már nekik sem kell haza vinni a
munkaruháinkat. Ezzel is meg tudják védeni családjaikat az esetleges
fertőzéstől!

Jánoshlama Város Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság közvetlen
hivószáma: 06-77/401-070
Faddi Szabolcs közterület-felügyelő:
telefonszáma 06-30/565-37-58

A mi kis városunk. Lehangoló az üresség. De most nem a hó tartotta otthon az embereket. Most ezt kell tennünk, otthon maradni! Csak az mozduljon ki, akinek nagyon muszáj a munkája és bevásárlás miatt
Vigyázzunk magunkra és másokra!

JÁNOSHALMI
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A Jánoshalmi FC
márciusi tudósítása
Március 1.

Megyei I. o.
felnőtt bajnoki mérkőzés
Jánoshalmi FC- Akasztó 3:1 (1:1)
A JFC gólszerzője Babic Srdan (3)
Florin Nenad vezetőedző: Nehezen
törtük fel ellenfelünk zárt védekezését.
U-19 mérkőzés
Jánoshalmi FC-Akasztó 5:1 (2:1)
Gólszerzőink: Nemes Martin2,
Délceg Dusán, Tusori Lajos Gergő,
Hajdú HunorFerenc
Fenyvesi Ferenc edző: Gratulálok
csapatomnak a szezonnyitón való
remek szereplésért.
Március 7.

megyei I. o.
felnőtt bajnoki mérkőzés
Szabadszállás-Jánoshalmi FC
2:2 (2:1)

Gólszerzőnk: Stojanovic Milos ill.
Golovics István-öngól
Florin Nenad vezetőedző: – Remek
mérkőzésen az utolsó percekben
akár győzhettünk is volna.

U-19 mérkőzés
Szabadszállás-Jánoshalmi FC
1:5 (1:3)
Gólszerzőink: Tusori Lajos Gergő (3)
,Mike Márk (2)
Fenyvesi Ferenc edző. Csapatom jól
játszott. Gratulálok!
Március 14.

Jánoshalmi FC-Kecskeméti LC
2:0 (1:0)
gólszerzőnk: Babics Srdan (2)
Florin Nenad vezetőedző: A zártan
és fegyelmezetten védekező Kecskemét ellen korán megszereztük a
vezetést, ám ezután sajnos kihagytuk a gólhelyzetek sorát. Fordulás
után ellenfelünk elfáradt.

BOR
A MINDENNAPOKRA!

U-19 mérkőzés nem volt (Kecskemét
más osztályban szerepelteti utánpótlás csapatát)
Felnőtt csapatunk növelte előnyét a
táblázat élén (nyolc pont az előny a
második Kalocsával szemben-plusz
egy mérkőzéssel kevesebbet játszott
csapatunk.)
Sajnos azonban a korona vírus terjedése miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség - a kormányrendelet
alapján - beszüntette az országban
folyó mindennemű csoportos sporttevékenység folytatását.
U-19-es csapatunk a tavaszi szezont
úgy kezdte, ahogyan ősszel abbahagyta: megnyerte mindkét mérkőzését egyre jobb játékkal.
A folytatás időpontja bizonytalan.
Horváth Mihály
elnök

Állattartók figyelem!
Napos és
előnevelt
baromfik
előjegyzése

a Bajai utcai és Mélykúti
utcai Tápboltokban
valamint
elérhetőségeinken:
Telefon: +36 77 402 - 213
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Pethő Zoltán E.V.

A koronavírus-járvány elleni intézkedésekre való
tekintettel megváltozott nyitva tartással igyekszünk rendelkezésre állni, amíg újabb rendeletet
nem hirdet a kormány.

Nyitva tartásunk:

Keddtől – vasárnapig 11 órától 20 óráig elviteles
megrendelésre van lehetőség.
2020.03.28. szombattól 13-órától 20 óráig házhoz szállítást is vállalunk, melynek minimum
rendelési értéke 2000 forint. A futárnál készpénzzel és kártyával is lehet fizetni.

Az étteremben továbbra is
él a kártyás fizetés.

Minden vendégünket kérjük, hogy használják a
kihelyezett kézfertőtlenítő gélt , illetve a várakozás ideje alatt legalább 1 méteres távolságot
tartsanak sorban állás közben a többi vendégtől
és kollégáinktól a pultnál.

Rendelését leadhatja a
06-77/402-236os telefonszámon.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk
a Gála Étterem és Pizzéria vezetősége és dolgozói.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK
2020. április 10. péntek 10:00 – 20:00 óra elvitel,
15:00 – 20:00-ig kiszállítás
2020. április 11. szombat 10:00 – 20:00 óra elvitel
15:00 – 20:00-ig, kiszállítás
2020. április 12. vasárnap ZÁRVA
2020. április 13. hétfő ZÁRVA
Nyitás 2020. április 14. kedd 10 óra!

Kellemes ünnepeket kívánunk!
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Rendőrségi hírek

Z. Á. jánoshalmai lakos bejelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2020. március 9-re virradóra a lakóházának udvarán lévő záratlan fészer
helyiségből eltulajdonította a sértett tulajdonát képező Strauss típusú
benzines láncfűrészét, 3 db horgászbotot, 1 db hasító fejszét, és különböző kéziszerszámokat. A bűncselekménnyel okozott kár: 80.000 Ft.
T. M.I. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2020. március 13-án 06:30 óra körüli időben a háza előtt lezáratlanul
hagyott autójából eltulajdonította az Iphone XR 64 gb-os fehér színű
mobiltelefonját 250.000 Ft értékben.
Eljárás indult H. T. jánoshalmi lakos feljelentése alapján lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2020. március 13-án 16 óra és 2020. március 14-én 9 óra közötti időben a feljelentő - felújítás alatt lévő – lakatlan házába kerítés átmászás, majd ajtó
benyomás módszerével behatolt és onnan elektromos kézi szerszámokat és 300 méter hosszúságú rézvezetéket tulajdonított el kb. 250.000
forint értékben.
A nyomozás során bizonyítást nyert, hogy mindhárom bűncselekményt F.K. helyi lakos követte el. A nyomozás során az eltulajdonított értékek lefoglalásra kerültek, így a sértettek kára megtérült.
A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat,
ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani.
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan
ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások üresen álló házaira. Amennyiben pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható
20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.
Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról,
hogy a kapukat tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés vagy
kopogtatás után kinyitják, győződjenek meg róla, hogy ismerős

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 tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és
Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje: munkanapokon 17 órától másnap 07 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet megelőző nap
17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.
Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.
Telefon: 0677/401-088
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Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!
Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

2020. április

érkezett hozzájuk, és nem idegen.
A korábbi kocsi feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okozva mint magával a lopással.
Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem!

Anyak önyv i hír ek
2020. március hónapban

házasságot kötött:
Somogyi Renáta - Kovács Pál

született:

Nagy Marcell (Anyaja neve: Nagy Heléna),
Simity Panka (Anyaja neve: Szuhanek Réka).

O LC S Ó N A K A R V ÁS ÁR O LN I ?
Mindent egy helyen?

Tisztelt Vásárlók!

Várjuk Önöket üzletei nkben!

Közös érdekünk, hogy a jelenlegi helyzetben
fokozottan figyeljünk egymásra!

Vevőink és családjaik valamint, kollégáink és családtag jaik
biztonsága, fontos számunkra.
Naponta 12:30-tól minden üzletünkben friss kenyér kapható!

Petróczky Ferenc

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

