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A Gazdakör felhívása
Minden évben a Jánoshalmi Gazdakör által  
megrendezésre kerülő Orbán Napi Ünnepség 

a Covid 19 járvány miatt elmarad.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Farkas László gazdakör elnöke

Ezekben az embert próbáló időkben 
az egyik kedvenc, és sokszor elmon-
dott imám a következő, amelyet Kal-
kuttai Szent Teréz anya írt:
Az öröm imádság, az öröm erő.
Az öröm háló, amellyel lelkeket fog-
hatunk.
Isten szereti az örvendező imád-
ságot.
A legjobb módja, hogy Istennek hálát 
adjunk:
ha dolgunkat örömmel tesszük.
A szerető szív vidám szív.
Ne engedd, hogy a gondok úgy hatal-
mukba kerítsenek; hogy miattuk elfe-
lejtsz örülni a feltámadt Krisztusnak.
Mindnyájan Istenhez vágyódunk, a 
mennyországba, de hatalmunkban 
áll, hogy már most és itt nála legyünk 

a mennyben,s minden pillanatban 
boldogságban részesüljünk.
Ez azt jelenti:
szeressünk úgy, ahogyan ő szeret,
segítsünk, ahogyan ő segít,
adjunk, ahogyan ő ad,
szolgáljunk, ahogy ő szolgál,
mentsük meg az embert,
ahogyan ő megment minket,
huszonnégy órán át vele legyünk, 
és a 
legnyomorúságosabb öltözékben is 
ismerjük fel. 
Ti is imádkozzátok velem, szeret-
teitekkel és éljük meg együtt ezt az 
Örömet, 
mert Krisztus feltámadt, valóban fel-
támadt. 
Imával:         Sándor atya  plébános 

Öröm ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL

Tudok egy varázs-szót, 
ha én azt kimondom, 
egyszerre elmúlik 
minden bajom, gondom…

Anyu! anyu! anyu! 
most is kiabálom. 
Most semmi baj nincsen, 
mégis meg nem állom.

Csak látni akarlak, 
anyu, fényes csillag, 
látni, ahogy jössz, jössz, 
mindig jössz, ha hívlak.

Látni sietséged, 
angyal szelídséged, 
odabújni hozzád, 
megölelni téged.

(Nadányi Zoltán versrészlet)

Ezekkel a verssorokkal minden kedves Édesanyának, Nagy-
mamának, Dédnagymamának Anyák Napja alkalmából az 
esztendő minden napjára jó egészséget, gondoskodó, sze-
rető gyermekeket kívánok!

Czeller Zoltán
polgármester

Május 4-től életbe lépő 
kormányzati intézkedések 

Az intézkedések szerint hétfőtől országosan- Budapest és Pest 
megye kivételével - megszűnik a kijárási korlátozás.
A rendelet értelmében mindenki köteles más emberekkel a 
szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a 
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (védőtávol-
ságot) tartani.
Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön mindenki 
köteles a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi 
maszk, sál, kendő) viselni.
A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is 
látogathatók lesznek.
Jánoshalmán május 4-től valamennyi üzlet nyitva tarthat és 
a vásárlók által látogatható.
A vendéglátóhelyek - így az éttermek, a kávézók, a cukrász-
dák, a büfék, a presszók - kerthelyiségében vagy teraszán 
a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasz-
tása megengedett, de a vendéglátó üzleten belül - az ott 
foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt 
képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 
A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítá-
sáról a helyek üzemeltetői gondoskodnak.
A vendéglátóhelyeken a védőtávolság betartását asztaltársa-
ságonként kell érteni.
Megnyithatnak a strandok, valamint a szabadtéri fürdők, a sza-
badtéri múzeumok és állatkertek.

folytatás a 4. oldalon ►►►

Június 1-től új jegyzője 
lesz Jánoshalmának. 

Erről a 3. oldalon olvashatnak
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Az MVM/NKM Társa-
ságcsoport hirdetményét 
teszem közzé az Önök 
tájékoztatása érdekében 
az éves leolvasás vál-
tozásával kapcsolatban.

A koronavírus terjedésének csökkentése, valamint munkatársaink és ügy-
feleink egészségének védelme érdekében március 20-tól felfüggesztettük a 
fogyasztásmérők személyes, helyszíni leolvasását.

Az NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. terü-
letén lévő felhasználási helyeken a hálózati elosztó társaságok külső partnere, 
a DL Kft. elkezdi az éves elszámoláshoz szükséges mérőállások begyűjtését. 
Azokat az ügyfeleinket fogják a megbízott DL Kft. munkatársai megkeresni, akik 

következő leolvasásának várható időpontja 2020. április 1. után esedékes. A 
DL Kft. munkatársai kizárólag a mérő adatait kérik, semmilyen ki- és befizetés-
sel járó tevékenységet nem végeznek! Kérjük, segítsék partnerünk munkáját!

Azon ügyfeleink részére, akiket telefonon vagy e-mail üzenetben nem érnek 
el, az éves elszámoló számla becslés alapján készül.

A mérőóraállás-diktálásban érintett területek:
 ●  Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
Győr-Moson-Sopron megye Vas megye, Komárom-Esztergom megye, 
Csongrád megye, Békés megye, Bács-Kiskun megye és részben 
Veszprém megye.

 ● Az NKM Áramhálózati Kft.
Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Pest megye 
déli része

Minden gyermek számára 
biztosított az étkezés

Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Közétkeztetési 
Kft. az iskolai távoktatás első napjától kezdve minden jánoshalmi gyer-
mek számára biztosítja az étkeztetést. Ehhez a szülőknek annyit kel-
lett tenni, hogy:

IGÉNYELJÉK GYERMEKÜK SZÁMÁRA AZ ÉTKEZÉST.
Az igényeiket az alábbi telefonszámon jelezhetik, hétköznaponként 

8:00 és 13:00 között: - 70/977 0878 -as telefonon, Csíszár Zoltán-
nénál.

Az egyházi óvodába és iskolába járó gyermekeknek az étel igény-
lését és kiszállítását április 15-től a saját oktatási intézmény, a Szent 
Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola szervezi és oldja meg.

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020.(III.27.) Korm. rendelet végre-
hajtásához kapcsolódóan Jánoshalma Város Önkormányzata 2020. ápri-
lis 15 napjától A GYERMEKÉTKEZTETÉST IGÉNYLŐK SZÁMÁRA AZ 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSÁT IS BIZTOSÍTJA. 

Azon rászoruló (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illet-
ve gyermekvédelmi kedvezményre jogosult) gyermekek számára, akik 
már korábban jelezték igényüket, az ebédet nekik is kiszállításra kerül. 

Az Önkormányzat biztosítja azon gyermekek számára is a napi egy-
szeri étkezés lehetőségét, akik nem hátrányos helyzetűek, halmozot-
tan hátrányos helyzetűek vagy nem jogosultak gyermekvédelmi ked-
vezményre. Az ő esetükben a térítési díj megegyező az oktatási, nevelé-
si intézményekben szokásossal:

Óvoda napi egyszeri főétkezés (ebéd) 305,- Ft/fő/nap

Általános iskola napi egyszeri főétkezés (ebéd) 368,- Ft/fő/nap
Számukra az étkeztetést előre ki kell fizetni átutalással az OTP 

Bank Nyrt. 11732129-15338954-00000000 számú bankszámlára. A 
Közlemény rovatba be kell írni a gyermekének a nevét, és a lakcímét, 
(utca házszám).

Az adott havi előfizetés teljes összegének beérkezési határideje: az 
étkeztetés igénybevétele előtti nap 9.00 óráig.

Az étkeztetést a térítési díj bankszámlára érkezését követő napon 
biztosítja az Önkormányzat.

Az étkeztetés csak folyamatosan, hétfőtől- péntekig, munkana-
pokon történik.

AZ ÉTEL KISZÁLLÍTÁSÁRA NAPONTA 11.30 ÉS 13.00 ÓRA 
KÖZÖTT KERÜL SOR.

Vidéki oktatási intézménybe járó gyermekek részére, általános és 
középiskolás gyermekek részére egyaránt tud étkezést biztosítani az 
Önkormányzat, amennyiben a fenti telefonszámon jelzik az igényt.

Az Önkormányzat munkatársai nyomatékosan felhívják mindazon hát-
rányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő jogosultaknak a figyelmét arra, hogy hétköz-
napokon 11.30-13.00 óra között kötelesek biztosítani az ebéd átvételét.

Amennyiben két egymást követő napon igazolatlanul, előre bejelen-
tés nélkül nem veszik át az ebédet gyermekeik számára a kiszállítótól, 
azok számára a továbbiakban nem tudja biztosítani a lehetőséget az 
Önkormányzat. Ennek az oka, hogy ételt feleslegesen nem főzünk, és 
nem dobunk ki. Azt sem szeretnénk, ha valakinek nem jutna étel, ezért 
az Önkormányzat kéri a Kedves Szülők együttműködését az étkezte-
tés megoldásában. Köszönjük szépen, jó egészséget kívánunk Minden-
kinek!

F E L H Í V Á S
Az üzletekben egyidejűleg tartózkodó vásárlók maximális létszámá-

ra vonatkozóan

Felkérem a kereskedelmi üzletek és szolgáltató egységek tulaj-
donosait/üzemeltetőit, hogy a vásárlók és az üzletekben dolgozók 
egészségének védelme érdekében - aki eddig még nem tette meg 
- 2020. április 21-től az üzletekben az üzlethelyiség nagyságá-
tól függően határozzák meg a vásárláskor az üzletben tartózkodó 
vásárlók maximális létszámát. Annak érdekében, hogy vásárlás-
kor a vevők közötti megfelelő védőtávolság biztosított legyen, a 
maximális vásárlói létszámot kérem, 

10 m2 /1 fő-ben megállapítani.
Kérem továbbá, hogy az üzletben, a használt eszközök, a vásár-

lói kosarak fertőtlenítéséről folyamatosan gondoskodjanak.
A fentiek betartása, betartatása az üzlet tulajdonosának, üze-

meltetőjének a feladata.
Kérek Mindenkit, hogy - egészségünk megőrzése érdekében - 

az intézkedést fogadják megértéssel, és felelősen tartsák is be.
Jánoshalma, 2020. április 20.

Czeller Zoltán polgármester

Május 4-től életbe lépő  
kormányzati intézkedések 

►►►folytatás az 1.oldalról
A rendelet értelmében - saját és családja érdekében - a 65. 
életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet, drogériát, 
gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt for-
galmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra között látogathatják. 
Ezekben az üzletekben ilyenkor kizárólag a 65 év felettiek tar-
tózkodhatnak.
A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól elté-
rően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házas-
ságkötés és temetés tartható. A vallási közösség szertartása, 
továbbá - a házasuló felek kivételével - a polgári házasságkötés 
és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
A felsőoktatási intézmények a hallgatók által a rektor dön-
tése szerinti rendben lesznek látogathatók. A védőtávolság 
megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gon-
doskodik. A kollégiumok látogatása tilos.
A kormány arról is határozott, hogy a sportrendezvények né-
zők nélkül, zárt körülmények között megtarthatóak, a spor-
tegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a sza-
badidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel 
megengedett.
Kérem a helyi és az országosan érvénybe lévő rendelkezé-
sek következetes betartását az egészségünk megőrzése ér-
dekében!

Czeller Zoltán polgármester
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Dr. Benda Dénes Bácska-Topolyai születésű, Jánoshalmára 1994. 
júniusában került a családjával. Felesége Márta, szintén jogász végzett-
ségű, évtizedeken keresztül a jánoshalmi Pelikán Idősek Otthona mun-
katársa volt, a nyugdíjazásáig. Két gyermekük van, Katalin és Zsuzsan-
na. Szakmai tanulmányait az Újvidéki Tudományegyetem Jogi Kará-
nak polgári-jogi szakán végezte, itt szerzett okleveles jogász képesítést, 
melyet a bubapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudo-
mányi karán honosított, 1993. július 2-án.

1994. június 14. óta állt jogviszonyban a Jánoshalmi Polgármeste-
ri Hivatalban. Jánoshalma Város Képviselő-testülete 1995. január 24-i 
ülésén Dr. Benda Dénest, a Hivatal jogászát az eddigi munkaköre mel-
lett megbízott jegyzői teendőkkel látta el, majd 1995. március 21. nap-
ján meghozott döntése alapján nevezte ki jegyzővé 1995. április 1. nap-
jától kezdődően.

Dr. Benda Dénes szakmai munkája során folyamatosan végigkísérte a 
közigazgatási rendszer változásait, képzéseken való tanúsítványok meg-
szerzésével frissítette ismereteit. 2006-ban a Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Karán Európa Szakértő végzettséget szerzett. Jánoshal-
ma Város Képviselő-testülete lelkiismeretes, kiváló szakmai munkájáért 
2008-ban címzetes főjegyzői címet adományozott, amelyet azóta visel.

Munkája mellett a sporttal foglalkozott a legtöbbet, elsősorban atléti-
kával, mint sportoló, és mint edző. Edzői vizsgát 1984-ben tett. A sport 
mellett a zene, és a művészetek iránti érdeklődése, műveltsége is köztu-
dott volt, sok éven át vezette a topolyai Kodály Zoltán Művelődési Egye-
sületet, ahol legnagyobb eredményeket a néptánc csoporttal érték el. 

Dr. Benda Dénes a hivatal vezetése mellett, az Önkormányzat hatá-
ron átnyúló pályázatainak kezelését is vállalta, valamint. tevékenyen 
részt vett a Kossuth utcai Művésztelep létrehozásában, a Művésztábo-
rok évenkénti szervezésében.

Dr. Benda a Polgármesteri Hivatal vezetését a nyugdíjazását követő-
en 26 év jogviszony után adja át utódjának.

Jánoshalma Városi Önkormányzat minden dolgozója, a város veze-
tése köszönettel tartozik Dr. Benda Dénesnek, Jánoshalma Város cím-
zetes főjegyzőjének, a város lakossága érdekében kifejtett közel 3 évti-
zedes munkájáért. Nyugdíjas éveihez jó egészséget, aktív, tartalmas 
nyugdíjas éveket kívánunk!

Tisztelettel köszöntöm Jánoshalma Város lakosait!

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó vagyok, 2020. június 1. napjától 
Jánoshalma Város jegyzőjeként kezdem meg munkámat, így engedjék 
meg, hogy röviden bemutatkozzam.

Kiskunhalason születtem 1985-ben. Gyerekkorom óta Jánoshalmán 
élek, édesanyám negyven évig a Hunyadi János Általános Iskolában dol-
gozott pedagógusként. 

Az általános és középiskolai tanulmányaimat is Jánoshalmán végez-
tem. Az érettségi után a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudo-
mányi karára jelentkeztem, ahol 2008-ban jogászként diplomáztam.

A jogi egyetem évei alatt egy szemesztert Németországban, a Potsda-
mi Egyetemen tanultam, ahol német gazdasági szakjogászi végzettsé-
get is szereztem.

Az egyetem elvégzését követően Kiskunhalason, egy ügyvédi irodánál 
kezdtem el gyakorolni hivatásomat, ahol tapasztalatot szereztem polgári, 
gazdasági és közigazgatási ügyekben egyaránt.

Férjemmel, Dr. Renner Tamással 2010-ben kötöttünk házasságot. Ket-
tő gyermek büszke szülei vagyunk, Dávid 2013-ban, Zita pedig 2015-
ben született.

2017-ben kezdtem el dolgozni a Jánoshalmi Önkormányzatnál, ahol a 
fejlesztésekkel és pályázatokkal foglalkoztam.

Munkám során mindig törekedtem arra, hogy szakmailag felkészülten, 
lelkiismeretesen végezzem a rám bízott feladatokat.

Jegyzőként kiemelt feladatomnak tekintem a hatósági és az önkor-
mányzati feladatellátás törvényességének a biztosítását, a polgármester 
és a képviselők tevékenységének a szakmai segítését. 

A hivatal vezetőjeként arra fogok törekedni, hogy a felelősséggel dol-
gozó munkatársaim által a közügyek intézése, a közigazgatási felada-
tok megoldása az Önök megelégedésére, méltányosan és jogszerűen 
történjen. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a lakosok elégedettek legyenek a 
hivatal dolgozóinak munkájával és problémáik a lehető leghamarabb, 
minél rugalmasabban, és ügyfélbarát módon kerüljenek megoldásra.

Szívügyemnek tekintem a város fejlesztését a rendelkezésre álló lehe-
tőségek maximális kihasználása révén, annak érdekében, hogy gyerme-
keink egy élhető, lehetőségekben bővelkedő település lakosai lehesse-
nek.

Június 1-én lép új hivatalába
Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó 

Június 1-én 
adja át  hivatalát

Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
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Jánoshalmán megközelítőleg 8650 lakos él 
jelenleg. Közülük mindössze néhányan vállaltak 
ÖNKÉNTES munkát, hogy varrják, mossák, fer-
tőtlenítsék, egyenként nejlon tasakba csomagol-
ják a ruha maszkokat, amikhez az anyagot az 
Önkormányzat vásárolta meg. Az önkéntes mun-
ka lehetőségét az Önkormányzat a vírushelyzet 
kialakulásának kezdete óta hirdeti a város hon-
lapján, a helyi újságban, Facebookon, és élő-
szóban.

A varrónőknek, fertőtlenítő, és vasalóbrigád-

nak, a jó szervezésnek köszönhetően ma már az 
Önkormányzat eljutott a szájmaszkok osztásával 
a nyitva lévő üzlettulajdonosokhoz, kisvállalko-
zásokhoz, cégekhez, és minden háztartásba 
eljuttattak egy többször használatos mosha-
tó, vasalható, fertőtleníthető ruha maszkot. 

A maszkok szétosztásában segédkező mun-
katársak: (a képen balról jobbra szerepelnek) 
Virág Attila, Szabó Martin Barnabás, Rabb Mer-
cédesz, Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó, 
Mészáros Barnabás, Szabó-Mikorné Kovács 

Eszter, Mester Anasztázia, Fekete Petra, Hro-
vatinné Horváth Anikó. Akik a képen nem szere-
pelnek, de részt vettek az osztásban: Agócs Edi-
na, Kovácsné Sváby Kornélia, Somogyi Nikolett, 
Huszti Gáborné.

A maszkok készítésében eddig részt vett 
önkéntesek: 

Az anyagok szabásában: Csizovszkiné Ságo-
di Katalin. 

A maszkok varrásában: Bodroginé dr. Mikó 
Zsuzsanna Bóczér Mária, Dudás Mária, Faddiné 
Szegedi Teréz, Fekete Katalin, Huszti Zsuzsan-
na, Kőrösi Ferencné, Lippai Mihályné, Maruzsá-
né Mack Mária, Rada Erzsébet, Taskovics Tibor-
né, Toka Henriett, Toldi Jánosné, Tóbiás Mónika, 
Varga Tímea, Viszmeg Lászlóné.

A maszkok vasalásában: Bereczky Gáborné, 
Gáspár Józsefné, Huszti Gáborné, Jáksó Lász-
lóné, Szauter Erzsébet

A maszk varrás koordinátorai Szabó-Mikorné 
Kovács Eszter, Czellerné Ádám Mária.

Az önkéntes varrónőkről fényképpel együtt 
tervezünk megjelentetni egy külön cikket a 
későbbiekben. Jánoshalma város vezetésé-
nek nevében köszönöm az ÖNKÉNTESEK 
munkáját.

Czeller Zoltán polgármester

Köszönjük a jánoshalmi  
önkéntes varrónők áldozatos munkáját



5. 2020. május

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEKözérdekű hírek

Közzétesszük városunk Tűzoltósága és 
Mentőállomása dolgozóinak közleményét, hogy 
minél többen értesüljenek róla, nem csak más 
településeken, nálunk is elkezdődött az önzet-
len felajánlások, a jobban egymásra figyelés 
időszaka. Köszönet érte, és minden további fel-
ajánlónak is.

„Szeretnénk megköszönni a Tűzoltóság 
Jánoshalma és a Jánoshalma Mentők dolgo-
zói nevében Rencsár Lászlónak és feleségé-
nek Rencsár Tímeának, hogy a felajánlásuk-
nak köszönhetően a szolgálatban lévő sze-
mélyzetnek biztosítják egész hónapra az ebé-
det! Köszönjük!”

A Jánoshalmi Tűzoltóság közleménye:
„Köszönjük a jánoshalmi Goods Market dol-

gozóinak és Rátvai Dezső vállalkozónak a több 
tubus kézfertőtlenítő gélt! Nagyon köszönjük a 
felajánlást!”

Április 9-én Czeller Zoltán és Kovács József 
alpolgármester a Mentőállomásra látogattak 
el. A hírek szerint sokan útba ejtik a mentősö-
ket, és kisebb-nagyobb ajándékokat visznek. A 
városvezetés ajándékát Sinka József állomás 

parancsnok úr az alábbi szavakkal köszön-
te meg.

„A mai nap a meglepetések napja! A regge-
li támogató ajándékokat újabbak követték. Mai 
napon Jánoshalma Polgármestere és Alpol-

gármestere keresett fel minket. Támogatás-
ként felajánlottak részünkre két darab digitá-
lis úgynevezett NON CONTAKT homlok hőmé-
rőt, valamint elhozták nekünk a helyi termelők 
adományait is. (Ádám Ferencné, Huszár Mar-
git őstermelő felajánlását) Így kaptunk hely-
ben készített szájmaszkokat és két nagy láda 
almát. Továbbá a betegellátás nélkülözhetet-
len eszközeit pokrócokat hoztak nekünk váro-
sunk vezetői!

Nagy öröm ez számunkra hisz a bajtársak 
egészsége mellett a betegellátás könnyítésé-
ről és támogatásáról is gondoskodik városunk 
vezetősége. Nagyon köszönjük!”

Az Önkormányzat adományvonalára április 
28-án Kovács Péter Csanád jánoshalmi lakos felajánlása érkezett az önkéntes varrónők számá-
ra: cérnák, gumiszalagok, gombok. Köszönet érte. Jó egészséget kívánok az adományozónak, 
és a megajándékozottaknak is!

Az Önkormányzat vírus-
helyzet idejére közzétett 
adományvonalára április 
23-án újabb adomány érke-
zett. Bányai Gábor ország- 
gyűlési képviselő úr köz-
reműködésével, Tóth Zol-
tán vállalkozó 10-10 db tel-
jesen felszerelt, szoftverrel 
ellátott számítógépet aján-
lott fel a városban műkö-
dő Hunyadi és Szent Anna 
általános iskolák diákjai-
nak, akiknek nincs az ott-
honi tanuláshoz megfelelő 
informatikai eszközük. 

A gépeket Czeller Zoltán polgármester a város vezetése nevében átadta az iskolák igazgatóinak, 
akik továbbítják a gyerekeknek. Az Önkormányzat minden dolgozója, és a város vezetése nevében 
köszönjük az adományt Tóth Zoltánnak, családjának, és munkatársainak.

Ebédmeghívás  
a tűzoltóknak és 

mentősöknek

Városvezetői látogatás a Mentőállomáson

Otthoni tanulás segítése

Felajánlás a maszkok varrásához
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A város déli részén az önkormányzat pályá-
zati forrásból felújítja a csapadék víz elveze-
tő árkokat. Télvíz, vagy hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék esetén ez a legveszé-
lyeztetettebb rész. A város többi részére a 
következő fejlesztési ciklusban tervezi az önkor-
mányzat a felújítást. A beruházáshoz a város 
vezetése lakossági hozzájárulást nem kér.

Befejeződött a Gyümölcs feldolgozó épí-
tésének I. üteme. Takács István jánoshalmi 
vállalkozó és munkatársai befejezték a Gyü-
mölcs-Zöldség feldolgozó üzemünk építésének 
alapozó munkálatait. Készen vannak a terület 
megközelítését megkönnyítő utak, a kerítés, 
az áramellátást biztosító trafó, a térbetonozás, 
adott a víz, a gáz, a szennyvíz- és a csapadék-
víz elvezetése. 

Ezzel lezárult az építkezés első szakasza, 
a műszaki átadás 2020. április 3-án rend-
ben megtörtént. A munkálatok elvégzését, az 
Önkormányzat nevében Czeller Zoltán polgár-
mester úr megköszönte a kivitelező cég veze-
tőjének, és munkatársainak. 

A Gyümölcs feldolgozó további építkezésé-
nek második és harmadik ütemére, a feldol-
gozó, és a hűtőház felépítésére, berendezé-
sére a kivitelező kiválasztása jelenleg folya-
matban van.

Elkészült az 
első ütem

ParkosításCsapadékvíz 
elvezetés

A Városgazda Kft. munkatársai Ollósi Erika 
irányításával rendszeresen gondozzák a köz-
területeket. Folyamatosan kaszálják a pázsitos 
részeket, nyírják a sövényeket. A szépen ápolt 
virágoskertek, a szakszerűen megmetszett fák 
díszei a városnak. A kiültetett árvácskákat a 
szárazság miatt sokat kellett locsolni az elmúlt 
hetekben, hogy ilyen szépek legyenek.

A Delta-Sec Kft. adománya 
a Családsegítő Szolgálatnak

Jánoshalma Városi Önkormányzat Család-
segítő Szolgálatának közleményét teszük köz-
zé az újság hasábjain, az Önök tájékoztatá-
sa céljából. 

„Szeretnénk köszönetünket és nagyra 
becsülésünket ezúton is kifejezni a Delta-Sec 
Vagyonvédelmi Kft-nek, ügyvezetőinek! Nagy-
lelkű adományukkal sok-sok család számára 
hoztak igazi ünnepet, örömet! Köszönjük szé-
pen a családok nevében!”

A város vezetése nevében Czeller Zoltán 
polgármester úr is megköszönte a Delta-Sec 
Kft. Ügyvezetőinek felajánlását, ami egy egész 
szobányi méretű ajándékcsomagból állt. A cso-
magok tartalmát főként a háztartásokban nél-
külözhetetlen tartós élelmiszerek tették ki. A 
családsegítő Szolgálat munkatársai még a 
Húsvéti ünnepek előtt eljuttatták a csomago-
kat a címzettekhez, vagyis a jánoshalmi csa-
ládokhoz.

Gumiszalag adomány 
a legjobbkor

Az Önkormányzat az önkéntesek által kézzel 
varrott, mosható, többször használható száj- 
maszkokhoz a eddig közel 1500 m hosszúságú 
gumiszalagot vásárolt. Volt olyan időszak, ami-
kor hiánycikk volt, nehezen lehetett hozzájutni, 
miközben már szükség lett volna rájuk. Akkor 
érkezett az Önkormányzat adományvonalá-
ra egy gumiszalaggal teli csomag, amit Papp 
József jánoshalmi lakos ajánlott fel a szájmasz-
kok varrásához. Így az adománynak különleges 
értéke volt, a munkálatok zökkenőmentesen 
folytatódhattak. Köszönjük a felajánlást.

A Húsvéti ünnepek előtt Czeller Zoltán pol-
gármester meglátogatta a Családsegítő Szol-
gálat munkatársait, az Egészségügyi Központ 
dolgozóit, és az Idősek Otthonában gondozást 
végző szociális munkásokat. Az Önkormány-
zat és a város vezetés nevében hazai terme-
lőtől származó gyümölccsel köszönte meg a 
munkájukat. 

Köszönet
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Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat elnöke a koronavírus járvány kitörése-
kor küldött üzenetében mondja: „ Ez a járvány 
elodázhatatlanul felelős magatartást követel 
tőlünk önmagunk miatt, és egymásért kötele-
ző felelősségünk miatt.” Ez az üzenet kész-
tetett bennünket arra, hogy megtegyünk min-
den tőlünk telhetőt, még akkor is, ha a tehetet-
lenség emberi létünk legbensőjét sebzi, és azt 
sem tudjuk igazán, hogy a reménység több-e 
vagy a kétségbeesés.

Akciók:
Önkéntes csoportunk első nagy akciója a 

járvány kitörésekor a védő maszkok készíté-
se volt. 

Alapanyagot, szabásmintát a régió biztosí-
tott, de önkéntes felajánlások is voltak. Gör-
höny Kati által kiszabott maszkok megvarrását 
felkérésünkre első szóra vállalták Nagy Sán-
dorné, Szántó Sándorné, Bodroginé Dr. Mikó 

Zsuzsanna, Dudás Mária, Maruzsáné Makk 
Mária, Huszti Zsuzsanna, Dölles Józsefné, 
Patyi Balázsné. A kb. 1300 elkészült maszk egy 
részét a régiónak juttattuk el, a többit becso-

magolva és használati utasítással ellátva fiatal 
önkénteseink: Dobos Eszter, Görhöny Katalin, 
Petróczky Heni, Petróczky Péter és Petrócz-
ky Ferencné osztották szét a jánoshalmi intéz-
ményeknek és magánszemélyeknek a piacon, 
üzletek előtt, az utcán. Köszönjük mindenkinek 
a fáradozását, segítségét.

Csatlakoztunk ahhoz az országos kezdemé-
nyezéshez, amely az otthonmaradásra hívja fel 
a figyelmet ebben a nehéz időben. Az ablakok-
ba helyezett szívformákkal köszöntük meg az 
egészségügyben, a szociális területen, a keres-
kedelemben, a rendfenntartásban, az oktatás-
ban, a közlekedésben dolgozóknak és minden-
kinek a munkáját, akik nélkül ellehetetlenedne 
az életünk a járvány idején.

Elindítottuk a szeretethang a vonalban 
című akciót.

Az önkéntes csoport tagjai többségében 65 
év felettiek, így ebben a járványos időszakban 

Máltai hírek a koronavírus idején

Az Önkormányzat adományvonalára április 2-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csomagja futott be, fertőtlenítőszerek, szájmaszkok, kesztyűk 
formájában. Az adomány egyik részét a közterek fertőtlenítésére használta fe a Városgazda Kft. munkatársai, a másik része a Diákélelmezési Kony-
hára került. Kesztyűk, szájmaszkok, és kis mennyiségben tartós élelmiszer is érkezett, ezeket a Családsegítő Szolgálathoz juttatta el az Önkormány-
zat, hogy elvigyék a rászorulóknak. Köszönjük Máltaisok!

Máltaiak adománya a városnak



8. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2020. májusMáltai hírek 

az önkéntes segítségnyújtás Görhöny Kata-
lin csoportvezető helyettesre hárult. Szívesen 
felajánlotta, bevásárol, gyógyszert vesz, postá-
ra megy, ügyeket intéz. Kati hozta le Budapest-
ről, Kecskemétről a felajánlásokat, ő juttatott el 
minden adományt a rászorulókhoz, ő szervezte 
és koordinálta a maszkok varrását, kiosztását. 
Hálásan köszönjük.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kiskunhalasi Járási Hivatal vezető ápoló-

ja és közegészségügyi és járványügyi ügyin-
tézője 2020. április 15-én ellenőrzést tartott a 
jánoshalmi Gondviselés Háza Idősek Otthoná-
ban. Az ellenőrzés végzők, a helyszíni ellenőr-
zés mellett a következő dokumentumokat kér-
ték. Megállapításuk a következő volt:

„Ápolás szakmai szempontból hiányossá-
got nem tapasztaltunk. A szükséges védőesz-
közök, fertőtlenítőszerek rendelkezésre állnak.”

Az ellenőrzést végzők következő dokumen-
tumokat kérték be az ellenőrzés mellékleteként: 
Dolgozók egészségügyi nyilatkozata, infekció-
kontroll eljárásrend megismerési teszt, orvosi, 
személyi feltételekről fotók.

 Föld napján, április 22-én a világ minden 
pontján különféle rendezvényeket szerveznek, 
hogy felhívják az emberek figyelmét a termé-
szeti értékeink megóvására. Nem történt ez 
másképp a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület Gondviselés Házában sem. Ezen 
a napon is számos tevékenységen vehettek 
részt a lakók, többek között virágokat ültettünk 
és szépítettük környezetünket, beszélgettünk 
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, föl-
dünk védelméről és a környezetünk megóvá-
sáról. Délután közös sétát tettünk az udvar-
ban, madáreleséget és friss vizet helyeztünk ki 
az udvarban élő madaraknak. A nap záró prog-
ramja egy különleges filmvetítés volt. Fél órás 
varázslatos kiránduláson vehettünk részt, meg-
néztük Sáfrány József: Illancs-Egy ismeretlen 
magyar táj című filmjét. Sokakban régi szép 
emlékek idéződtek fel, ugyanis jónéhányan fia-
tal korukban testközelből szemlélhették ezeket 
a csodálatos helyeket és állatokat.

2020. április 20. és 27. napján a Jánoshal-
mi Gondviselés Háza két dolgozója oktatást 
tartott Kecskeméten a MMSZ Komplex Haj-
léktalan Ellátó és Rehabilitációs Központban 
a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos infekció-
kontroll feladatairól.

Kisáné Zsebi Ágnes vezető ápoló az ápolá-
si feladokról és a szükséges oktatási dokumen-
táció vezetéséről. Zoó Zoltán „infekciókontroll 
ápoló” az infekció kontrollról tartott oktatást az 
intézmény valamennyi dolgozójának.

Adományok:

A járási Gyerek Esély pályázatnak a máltai 
is konzorciumi tagja. Ennek keretében a Mál-
tai Szeretetszolgálat országos központjából 
adományt hoztak, melyet Czeller Zoltán pol-
gármester úr vett át. A tisztítószerek a Diáké-
lelmezés konyháján és a közterületeken került 
felhasználásra, a kesztyűk, maszkok és tartós 
élelmiszer csomagok szétosztásáról a Család-
segítő Szolgálat gondoskodott.

Egy tejipari cég felajánlásából, 275 kg túró 
adományt hoztunk Budapestről húsvét heté-
ben. A túró egy részét a Gondviselés Házában 
a Hajléktalan szállón és az Idősek Otthonában 
használták fel, a többit az önkéntes csoport tag-
jai osztották szét.

a koronavírus idején



9. 2020. május

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEMáltai hírek 

Az akasztói R-Water Kft 54.000 palack vita-
min italt adományozott a Máltai Szeretetszol-
gálatnak. Az adományt idősotthonokhoz, haj-
léktalan szállókhoz és rászoruló családokhoz 
juttatják el országosan. A háromféle összetételű 
vitaminitalból a jánoshalmi Gondviselés Háza 
és az önkéntes csoport is kapott 900 palackot.

Diósi János önkormányzati képviselő úr a 
Gondviselés Háza részére fertőtlenítő kézmo-
sót adományozott, ami falra szerelhető és hoz-
záérés nélkül használható. Köszönjük nagylel-
kű felajánlását.

Menyhárt Sándor plébános úr televíziót és 
laptopot ajánlott fel az otthon lakóinak, hogy 
bekapcsolódhassanak az interneten keresztül 
a jánoshalmi kápolnából közvetített esti szent-
misébe.

Az elmúlt hetekben Jánoshalmán 80 család 
részére juttattunk el tartós élelmiszer csoma-
got, amit a Dél-Alföldi Régió biztosított részünk-
re. A járás településeire: Rémre, Mélykútra, 
Borotára és Kéleshalmára is vittünk adományt.

A régió-
tól vetni való 
borsót is kap-
tunk, amit szí-
vesen fogadtak 
a rászorulók. Az 
egyik megaján-
dékozott öröm-
mel mutatta a 
kikelt borsót.

MMSZ-Dél Alföldi Régiójától 1 karton Béres 
cseppet, magánszemélytől tápszert kapott 
intézményünk az ellátottak számára.

A Dél-Alföldi Régió intézményei munkatársait 
ellátta a munkavégzésükhöz szükséges védő-
felszereléssel. Ezen felül egységes védőfel-
szerelést tartalmazó csomagot is jutatott el 
valamennyiükhöz, ami a munkán kívüli egyéni 
védekezéshez, munkába járáshoz és hétköz-
napi teendőik végzéséhez szükséges.

Videó telefonálnak a Gondviselés Háza 
lakói

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Orszá-
gos Elnöksége a koronavírus miatti elszigetelt-
ség mérséklésére indította el a videó telefonos 
és videó chates hívás nyújtotta kapcsolattar-
tási lehetőséget az általa fenntartott intézmé-
nyekben, így a jánoshalmi Gondviselés Házá-
ban is. A Szeretetszolgálattól kapott táblagép 
és okos telefon, valamint az otthon munkatár-
sainak segítségével a lakók a látogatási tilalom 
idején is tudják tartani a kapcsolatot hozzátarto-
zóikkal. Az intézmény vezetője, Ádám Tamásné 
tájékoztatta a hozzátartozókat az új kapcsolat-
tartási lehetőségről és módjáról.

Az eszköz használatba vételekor a lakók 
nagyon rácsodálkoztak arra, hogy családtag-
jaikat láthatják is, nemcsak a hangjukat hall-
ják, mint a hagyományos telefonhívás során. A 
gondozóknak is nagyon nagy élmény volt lát-
ni az első beszélgetéseket. Az idősek kezdet-
ben nem is igazán hitték, hogy valóban látják is 
a szeretteiket. Még az is előfordult, hogy a csa-
ládtagokkal közösen nótáztak az eszköz segít-
ségével.

A Gondviselés Háza a járványhelyzet elmúl-
tával is fenntartja a kapcsolattartásnak ezt a 
lehetőségét, annál is inkább, mivel több ellá-
tottnak családtagja vidéken vagy külföldön él. 
Nagyon fontos az intézmény számára, hogy a 
lakók elégedettek legyenek, és úgy érzik, hogy 
ez a fajta kapcsolattartás nagyon nagy öröm 
nemcsak az időseknek, hanem családtagjaik-
nak is. 

MM-SZSZ JH

a koronavírus idején
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Gazdaságvédelmi akcióterv: 

2020. április 15-től lehet jelentkezni a kutatási, 
fejlesztési és innovációs támogatásokra

Munkahelyük megvédése érdekében bértámogatásban részesülnek a 
kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavál-
lalói. Célunk a szektorban dolgozó több tízezer munkavállalói tartós foglal-
koztatása, a munkabérek fenntartása és az elbocsátások elkerülése.

 A kormány a koronavírus járvány miatt létrehozott gazdaságvédelmi 
akciótervének egyik fontos eleme a KFI szektor magasan képzett szak-
embereinek munkában tartása, hiszen ez elengedhetetlen a gazdaság 
újraindításához: az április 15-től elérhető támogatást ezért többek között 
mérnökök, kutatók, informatikusok, magasan képzett szakemberek után 
kaphatják a vállalkozások.

A támogatás kiterjed mindazon nem költségvetési szerv munkáltatók-
ra, ahol kutatást, fejlesztést végeznek. A program így minden ágazatot 
érint, hiszen minden gazdasági szektorban van kutatással (is) foglalkozó 
vállalkozás, ezért a teljes nemzetgazdaság számára segítjük a támoga-
táshoz történő hozzáférést.

A kormány 40%-os bértámogatást vállal a KFI szektor munkavállalói 
tekintetében három hónap időtartamra, melynek maximális mértékénél a 
szektorban mért bruttó átlagkereset, illetve az ahhoz kapcsolódó munkál-
tatói járulékokat kell figyelembe venni.

A támogatás összege nem haladhatja meg a munkáltatói járulékokat is 
figyelembe véve a havi 318.920 forintot személyenként.

Az így megítélt összeget a munkáltató kapja, a támogatás fejében 
garantálnia kell a vállalkozásnak a kérelem benyújtása előtti létszámá-
nak szinten tartását, illetve a munkavállaló legalább 3 hónapig történő 
továbbfoglalkoztatását.

A támogatás, illetve a továbbfoglalkoztatás időtartama alatt a munkál-
tató a munkavállaló veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti mun-
kabérét nem csökkentheti.

A program forrását az újonnan létrehozott Gazdaságvédelmi Alap adja, 
a kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes 
megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához nyújthat-
ja be a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy annak megszűnését köve-
tő egy hónapon belül.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal munkatársaihoz!

Elérhetőség: 76/795-672
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, nfsz.hu)

TÁJÉKOZTATÓ
Elérhető a munkahelyvédelmi bértámogatás

2020. április 16. 12:41

A Gazdaságvédelmi Akcióterv kiemelt célja a munkahelyek védelme, 
helyreállítása és újak teremtése, a vállalkozások  pályázhatnak a mun-
kahelyvédelmi bértámogatásra. A program a koronavírus-járvány miatt 
nehéz helyzetbe került munkaadóknál segíti akár több százezer munka-
hely megőrzését.

A munkahelyvédelmi bértámogatási programban az állam a rövidí-
tett munkaidőben történő foglalkoztatás idejére átvállalja a munkaválla-
lók kieső jövedelmének egy részét. A támogatási időszak három hónap 
lehet, a munkáltatónak vállalnia kell, hogy a kérelem beadásától számít-
va megőrzi, a folyósítást követően pedig legalább egy hónapig fenntartja 
dolgozói létszámát. A programban azok a Munka törvénykönyve szerint 
foglalkoztatott munkavállalók vehetnek részt, akik a veszélyhelyzet kihir-
detése és a kérelem benyújtása közötti időszak alatt megszakítás nélkül 
foglalkoztatásban álltak a munkáltatónál, akár „home office” keretében is.

A munkaidő csökkentésének mértéke legalább 30 százalék, de leg-
feljebb 50 százalék lehet, ugyanakkor a munkaidő átlagosan napi négy 
óránál nem csökkenhet kevesebbre. A támogatásnál a munkavállaló 
havi nettó távolléti díját kell figyelembe venni, az állami támogatás pedig 
a kieső munkaidőre a munkaidő-csökkentés arányában számolt bér 70 
százaléka lehet.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy munkavállaló nettó alapbé-
re 200 ezer forint volt eddig, és a veszélyhelyzet miatt a munkaideje 50 
százalékkal csökkent, akkor a kieső munkabér 70 százalékát, azaz 70 

Hivatali ügyeinek elintézése
 személyes megjelenés nélkül is 

lehetséges az Ügyfélkapun keresztül.
Mi az Ügyfélkapu?
Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu internetes Kormányzati Portá-

lon érhető el. 
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és 

azonosító rendszere. Biztosítja, hogy a felhasználói a személyazonosság 
igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba lép-
hessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyúj-
tó szervekkel. 

Milyen szolgáltatásokat vehet igénybe?
A teljes szolgáltatási kört a www.magyarorszag.hu internetes portálon 

megtalálhatja, itt most csak néhányat sorolunk fel:
Ügyfélkapun elérhető szolgáltatások

 — Kormányablak időpontfoglalás
 — Adó- és járulékbevallás
 — Adóigazolás kérése elektronikusan
 — Nyugdíj vagy nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás megállapítása 
iránti, illetve szolgálati idő megállapítására irányuló kérelem, elbírá-
lással kapcsolatos bejelentés, nyilatkozat
 — Anyakönyvi kivonatok ügyintézése
 — TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások: (betegéletút lekérde-
zése, biztosítási jogviszony lekérdezése, TAJ-szám érvényességé-
nek ellenőrzése)
 — Cégkereső
 — Cégbeszámoló elektronikus küldése
 — Erkölcsi bizonyítvány elektronikus igénylése
 — Felsőoktatási felvételi jelentkezés
 — Foglalkoztatási jogviszony lekérdezése
 — Fogyasztóvédelmi beadvány elektronikus űrlapja
 — Gépjármű-igazgatási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés (pl. eladás 
bejelentés)
 — NAV elektronikus ingó- és ingatlanárverés
 — Ingatlankereső
 — Gépjármű kereső szolgáltatás
 — Földhivatali-nyilvántartás (tulajdoni lap) stb.

A regisztráció bármely kormányablakban kezdeményezhető, ahol az 
azonosítási eljárás és regisztráció lebonyolítása érdekében személye-
sen kell megjelenni. Ehhez szükséges a személyazonosítására alkal-
mas okmány (személyigazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) és 
e-mail cím. A regisztráció ingyenes.

Az Ügyfélkapuval kapcsolatos részletes információt a www.magyaror-
szag.hu internetes honlapon találhat.

ezer forintot garantál részére az állam. A csökkentett munkaidő mara-
dék 30 százalékában a munkáltató fejlesztésben részesítheti a munka-
vállalót, vagy egyéb, a cég tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztésben 
való közreműködést várhat el tőle, amelynek fejében munkabért fizet.

Kieső munkabérként a havi nettó távolléti díj összegéből maximum 
a minimálbér kétszeresének nettó összegét, azaz legfeljebb 214 130 
forintot lehet figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az állami támoga-
tás összege fejenként havonta legfeljebb nettó 74 946 forint lehet, az 
összeg a munkavállaló szempontjából adómentes, a munkáltatót pedig 
csak az általa a munkavégzésre és az egyéni fejlesztési időre eső kifi-
zetett bér és járulékai terhelik. A támogatást a munkavállaló a munkál-
tatóval közösen Cégkapun keresztül kérelmezheti 2020. április 16-ától 
a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál. 
A szükséges kérelmek az nfsz.munka.hu oldalról tölthetők le.

A kutatási, fejlesztési és innovációs szektor magasan képzett mun-
kavállalóinak megtartása érdekében három hónap időtartamra igényel-
hető 40 százalékos bértámogatás is. A több tízezer szakember munká-
ban tartása elengedhetetlen a gazdaság újraindításához, a támogatást 
ezért többek között mérnökök, kutatók, informatikusok után kaphatják a 
cégek. A foglalkoztatási helyzet javítását szolgálja továbbá a munkaidő-
keret rugalmassá tétele, a támogatott hitel-, garancia- és tőketermékek, 
a hatékonyság növelését is ösztönző fejlesztési források.

(ITM Kommunikáció)

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu
http://www.magyarorszag.hu
http://www.magyarorszag.hu
https://nfsz.munka.hu/Lapok/Default.aspx


11. 2020. május

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEJárási Hivatal hírei

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek  a jánoshalmi járásban

Közzététel időpontja: 2020.04.27.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola CTM Járműjavító Jánoshalma megegyezés szerint

Autószerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Autószolg Kft. Kecel 220.000 – 330.000,- Ft

Karosszéria lakatos Szakmunkásképző, Szakközépiskola Autószolg Kft. Kecel 220.000 – 330.000,- Ft

Lakatos (Hegesztési munkafolyamatok) Általános iskola, Szakmunkásképző Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Elektromoshálózat-szerelő,-javító (Elektromos 
gép és készülékszerelő / Gyenge és erős áram/

Általános iskola, Szakmunkásképző, 
Szakközéposkola, Technikum Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

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

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

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

Tájékoztató 
munkáltatók részére

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvaló-
suló A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű 
munkaerőpiaci programról

Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csökkentse a tagorszá-
gok munkanélküliségét. A TOP-5.1.2-15 programok személyre szabott szolgálta-
tásokkal, támogatási formákkal kívánják elérni a munkaerőpiacra való be-, illet-
ve visszajutást. 

A programban meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe az adott 
térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű 
személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra 
visszavezethetők vonhatóak be. 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: Ala-
csony iskolai végzettségűek, pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek GYED-ről, 
GYESE-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők, minimum 3 hónapja regisztrált álláskeresők. 

Elhelyezkedést segítő támogatás: 
bértámogatás nyújtása 
A foglalkoztatás bővítő bértámogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hóna-

pos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás 
mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a. 
Munkatapasztalat-szerzést elősegítő:  

bérköltség-támogatás nyújtása 
A támogatás időtartama legfeljebb 90 nap lehet. A támogatás mértéke a részt-

vevő munkabére és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, 
A támogatás időtartama legfeljebb 6 hónap lehet, 3 hónapos támogatás nélküli 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót 
terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a.) 

A támogatási kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-pia-
ci program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy 
ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osz-
tályához kell benyújtani, amely a támogatásról mérlegelési jogkörben dönt.

Támogatásban a munkáltató akkor részesülhet a munkaerő-piaci prog-
ramból, ha az abban résztvevő álláskeresőt munkaviszony keretében fog-
lalkoztatja, teljes munkaidőben.

A támogatások részleteiről érdeklődni lehet a Jánoshalmi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályán Jánoshalma, Kölcsey u. 12 sz. alatt  Telefon: 77/ 795-023

Tájékoztatás a foglalkoztatási 
osztályokon bevezetett intézkedésekről

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel intézke-
déseket 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 aláb-
biak érvényesek:

 — elektronikus kapcsolattartás előtérbe helyezése (nem szükséges a szemé-
lyes jelentkezés a veszélyhelyzet feloldásáig)

 — állásajánlatok telefonon vagy postai úton történő kiajánlása
 — a nyilvántartásba vétel személyes megjelenési kötelezettsége átmeneti-
leg 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 hiányá-
ban 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 Köl-
csey u. 12. sz. alatt, a portán elhelyezett zárt dobozban, illetve postai úton is 
fogad a járási hivatal.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Kormányablakok - Személyesen csak szükség esetén és csak idő-
pontfoglalással, de inkább interneten intézzék az ügyeket!

Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, 
hogy lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nél-
kül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a kormá-
nyablakokat. A kormányablakok hétfőn nyitják meg az új foglalható idő-
pontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet tudnak majd 
fogadni, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az 
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen 
hívható telefonszámon foglalható.

Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben levélküldemény-
ként az ügyfél postaládájába kézbesítik.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március 12-t követően 
lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos vala-
mennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 
napig érvényes.

Külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, 
akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt okmánya-
ikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton 
is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormany-
hivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818 Kormány-
zati Ügyfélvonalat. 

Személyes találkozás nélkül is 
megállapítható a GYOD és az ápolási díj

A veszélyhelyzetre való tekintettel az ápolási díj, valamint a gyerme
A GYOD-ra és az ápolási díjra vonatkozó előírásokat a 63/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése, illetve 25/B. § (1) bekezdése 
tartalmazza. A veszélyhelyzet miatti változásokat összefoglaló 88/2020. 
(IV. 5.) Korm. rendeletről a Magyar Közlönyben, illetve a Jogszabálytár-
ban olvashatnak.

(kormanyhivatal.hu)

mailto:foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.378303
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.378303
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/a67ce792810ae64f0fa5758c88c5876a95204b4e/megtekintes
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218855.381398
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218855.381398
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Intézményünk jeles Zöld óvodai programja a Föld napja. Minden eset-
ben nagyon tudatosan, készülünk erre a napra. Sajnálatos, hogy a 
hagyományos, közösen szervezett programjainkat, most el kell halasz-
tanunk. Környezettudatos gondolkodásunkban viszont 
vigasz, hogy a jelen okok a Föld klímaváltozására 
nagyon pozitív hatással vannak.

 A szülői kapcsolattartás most mindennél hatékonyab-
ban működő egység, az ügyeleti és online kapcsolat 
révén. A kényszer adta körülmények ellenére örömmel 
elmondhatom, hogy nevelőközösségünk nagyon ered-
ményesen, tartalmas tevékenységekkel valósította meg 
projektunkat.

Az óvó nénik, a bölcsődei gondozó nők, a Gyerek-
ház pedagógusai példamutató együttműködéssel ter-
vezték a Föld napi felkészülést, és a gyakorlati megva-
lósítást. Az online felületeken nagyon hasznos bejegy-
zésekkel, információkkal segítették az otthon lévő gyer-
mekek témára hangolását, az ügyeletben pedig virágül-
tetési akcióval zártuk és ünnepeltük a Föld Napi progra-

Erzsike, Erzsike néni, Bözsike.....Kinek 
melyik megszólítás áll közel a szívéhez? Iga-
zából mindegy, mert mindegyik Molnár Erzsi-
két jelenti.

Erzsikét, aki 1980-ban a Batthyányi utcai 
óvodában kezdte óvónői pályáját, majd a 
kéleshalmi óvodában folytatta.  Ez a folytatás 
tartott 30 évig, 2020. február végéig. Az utolsó 
munkanapján sok-sok meglepetéssel kedves-
kedtek a gyerekek, szülők és a kollégák.

Erzsikét mindenki kedves, mosolygós, 
vidám embernek ismeri. Mindenben számít-
hatnak a segítségére, gyerekek és felnőttek 
egyaránt. Mindig türelmes, segítőkész, min-
denkihez van egy kedves szava. Pályafutása 
során sok-sok kisgyermeket indított a nagybe-

tűs életbe, az iskolába. Az óvoda rendezettsé-
ge, szépsége az Ő keze munkája.

Ő az az ember, akire nyugodt szívvel mond-
hatjuk: PEDAGÓGUSNAK SZÜLETETT. Kéles-
halmán nincs ember, aki ne szeretettel, elisme-
réssel szólna róla.

Elérkezett a pillanat, amikor már nem lesz az 
óvoda a mindennapok része, hanem a pihenés, 
a család kerül az első helyre. 40 év munka után 
megérdemelt pihenés jön.

Ehhez kívánunk jó egészséget, sok boldog 
pillanatot unokái és gyermekei, családja köré-
ben.

Krupa Józsefné
óvodapedagógus

MOLNÁR ERZSIKE

munkat. Igyekszünk pozitívan gon-
dolkodva a szépet keresni, öröm-
telien, felelőséggel alkotni, gondoz-
ni, ápolni. 

„Tudod, mi a virág? Földnek jósága,
Tudod, mi a jóság? A lélek virága.”

(Petőfi Sándor)

Molnárné Túri Mária 
  környezeti mk. vezető 
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Amikor a rendkívüli helyzet kialakult, úgy gondoltam a 
Gyerekház élete teljesen megváltozik.  Most már tudom, 
hogy alapjába véve nem változott meg, „csak” egy idő-
re átalakult.

2020. március 17-én reggel, elindítottunk egy megter-
vezett és alaposan felépített zárt csoportot, azon csa-
ládok számára, akik rendszeres látogatói az Gyerek-
házunknak. Természetesen itt is figyelembe vesszük 
a napi tevékenységi formákat és az aktualitásokat is. 
Nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a tevékeny-
ségeink mindig egymásra épüljenek, kreatívak, komp-
lexek és differenciáltak legyenek. Egy hét, mindig egy 
adott témát ölel körbe. Volt már például - víz, - Föld, és 
tavasz hetünk is. Hihetetlen büszkék vagyunk, mert a 
csoport tagjai rendkívül aktívan vesznek részt a digitá-
lis tevékenységekben, ezenkívül szívesen fogadják az 
általunk, vagy a szakembereink által közétett informá-
ciókat, ajánlásokat. A hét minden napján kínálunk lehe-
tőséget arra, hogy az otthon töltött idő hogyan lehet 
még színesebb, élvezetesebb, és tartalmasabb. Ehhez 
nagyon sok segítséget kapunk pszichológusoktól, védő-
nőktől, és nem utolsó sorban óvodapedagógus kolle-
gáktól is.

Ettől függetlenül kimondhatatlanul hiányoznak a 
közös játékok, - beszélgetések, - kirándulások és az - előadások is. Vár-
juk a percet, amikor újra találkozhatunk! 

Természetesen amint, a feloldás megtörténik, továbbra is szeretet-
tel várunk

MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és anyukáját, a Biztos Kezdet NYIT-

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

Lippai-Ádám Nikolett
A családok által feltöltött fotók a csoportunkban: 

Április a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 



14. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2020. májusSzent Anna Iskola hírei 
Kedves Szülők, Kedves 

Gyermekek!

Igyekszünk ebben a nehéz helyzetben is vigyázni Rátok, ezért négy 
ügyes munkatársunk segítségével (Szántó Sándorné, Faddiné Szege-
di Teréz, Évinger Józsefné és Tóbiás Mónika) és a Szent Anna Intéz-
ményért Alapítvány támogatásával szeretnénk megajándékozni minden 
hozzánk járó óvodás és iskolás gyermeket egy vidám szájmaszkkal. A 
maszkok átvehetők minden munkanapon 8-16 óráig az iskolában.

Kaszás Eszter
igazgató

Digitális oktatás a 
pedagógus szemével

Április végén járunk. Immáron nyolcadik hete, hogy az „internetre köl-
töztünk”.

Eleinte megvalósíthatatlannak tűnt ez a feladat, de összedolgozva 
szülők, gyerekek, pedagógusok beletanultunk.  Most jobban egymásra 
vagyunk utalva.

Több legyen, vagy kevesebb? KRÉTA vagy Classroom? Legyen játék, 
vagy csak a száraz tananyag? Készségtantárgyak: kikapcsolódás vagy 
plusz teher? 

Sok-sok kérdés felmerült bennünk, sorolhatnánk oldalakon keresztül, 
de nem ez a dolgunk. A dolgunk az, hogy a megváltozott körülmények 
ellenére is összetartsunk egy csoportot, egy osztályt, egy közösséget, és 
kihozzuk a maximumot ebből a helyzetből.

Iskolánkban egységesen a KRÉTA rendszert használjuk, de emellett 
többféle platformon, többféle feladattípussal, többféle módszerrel próbál-
kozunk. Tartjuk a kapcsolatot Messengeren, Skype-on, telefonon, Zoom 
alkalmazással.  Hiányzik azonban az azonnali visszajelzés, ami lehet egy 
mosoly, egy fintor, öröm vagy egy vállrándítás; egy spontán reakció, ami-
re eddig alapozhattunk. Nekünk sem könnyű.

Legfontosabb céljaink most a tanításon kívül, hogy kommunikáljunk, 
segítsünk, vigasztaljunk, lelkesítsünk, motiváljunk. 

Hihetetlen erőt ad a gyerekek és a szülők pozitív hozzáállása. Azoké, 
akik ugyanúgy segítenek, bátorítanak, vigasztalnak és keresik a megol-
dásokat, a lehetőségeket, hogy ne szakadjunk el egymástól.

Köszönjük a kitartást, a biztatást, a türelmet, a sok-sok segítséget!
Együtt valósítjuk meg a lehetetlent!

Horváthné Kocsis Tünde

Beiratkozás
Iskolánkban is megtörtént a beiratkozás. Idén a rendkívüli helyzetre 

való tekintettel az érintett szülők választhatták a digitális ügyintézést is, 
így a személyes találkozások csak kevés esetben valósultak meg. 

Ismerkedési lehetőséget korábban a Kukucskáló programsoroza-
tunk biztosított a tanköteles korú gyermekeknek, szüleiknek és iskolánk 
pedagógusainak. Ezeken a jó hangulatban eltöltött délutánokon hasz-
nos beszélgetéseket folytattunk, megválaszoltuk a felmerülő kérdéseket. 

Tervezett programjaink közül a nyílt napunkon az iskolában folyó mun-
kába, a tanórák hangulatába pillanthattak volna be az érdeklődők. Ker-
ti ünnepségünkön pedig nagyon szerettük volna köszönteni leendő első-
seinket. A jelenlegi helyzetből adódóan ezek a találkozások nem való-
sulhatnak meg. 

Ezúton is köszönjük a megtisztelő bizalmat azon szülőknek, akik ránk 
bízták gyermekeik iskolai oktatását és nevelését, így a beíratott tanu-
lók szeptemberben kettő első osztályban fogják megkezdeni a tanévet.

A leendő elsős tanító nénik szeretettel várják új diákjaikat.
Völgyesiné Marancsik Tünde

Egy nap a holnapért, 
a klímáért!

A Föld napja (április 22.) mára a legnagyobb önszerveződő megmoz-
dulássá vált Magyarországon. Az iskolában mi is ezen a napon érdekes 
feladatokkal, osztályonként egészséges ételekkel, hulladékgyűjtéssel, 
virágültetéssel erősítjük környezettudatosságunkat. 

A mostani helyzetben sem feledkeztünk meg erről a napról. A digitális 
oktatás keretein belül, környezetismeret órán lehetőséget adtunk a tanu-
lóknak, hogy otthonról, együtt hívjuk fel a figyelmet erre a jeles napra. 
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        Kérjük, támogassa adója 1%-val a

SZENT ANNA INTÉZMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

  Adószám: 18341797-1-03

A föld színeibe öltözve sok gyermek és pedagógus csatlakozott a prog-
ramhoz. Az érdekes online feladatok mellett virágok ültetésével, locso-
lással, gyomtalanítással, otthoni komposztálással, zöldségkert gondo-
zásával, rajzokkal, hulladékgyűjtéssel tettek a Föld tisztaságáért, egész-
ségéért. 

Köszönjük a gyerekeknek és a szülőknek, hogy a kialakult helyzetben 
is támogatták és örömmel vettek részt ezen a közös programon.

Kucsora Bernadett

Óvoda szépülése

Jelenleg az óvoda a 
kialakult helyzet miatt 
korlátozott létszám-
mal működik, de a daj-
ka nénik és az óvó nénik 
azon fáradoznak, hogy 
az udvari játékok meg-
újuljanak. Mindezt azért, 
hogy amikor ismét együtt 
lehetünk, a gyerekek bir-
tokba vehessék a megsz-
épült mászókát, homoko-
zót, hintát, játékokat.

az Óvoda dolgozói
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Komoly kihívást jelentett mindannyiunk 
számra a digitális tanrendre való átállás. 

A diákokkal való kapcsolatfelvételt március 
16-án egy tantestületi értekezlet előzte meg, 
ahol megvitattuk a kapcsolatfelvétel lehetséges 
formáit. A digitális oktatás gyakorlati megvaló-

sításának a lehetőségeit, a tanulói visszajelzé-
sek módját, az értékeléssel kapcsolatos teen-
dőket. Az első néhány nap feladata a kapcso-
latfelvétel volt.

Az elsődleges feladat az osztályfőnökök-
re hárult, ők keresték meg a kapcsolatfelvétel 

lehetséges formáit diákjainkkal, majd osztot-
ták meg az osztályaikban tanító kollégákkal a 
kapott információkat.

A kapcsolatfelvétel a már meglévő csator-
nákon, osztálycsoportokon keresztül valósult 
meg. Ahol nem volt ilyen, az osztályfőnök létre-
hozott. A március 17-i napon volt lehetőségük a 
szülőknek, illetve a diákoknak az osztályfőnö-
kük irányításával és a járványügyi szabályozá-
sok betartásával az iskolában maradt tanesz-
közeik felvételére. Itt tudott az osztályfőnök 
egyeztetni a szülőkkel és a diákokkal szemé-
lyesen is a kapcsolattartás módjairól. 

Az elmúlt egy hónap tapasztalatai alapján azt 
állapíthatjuk meg, hogy sokféle platformon tart-
ják a pedagógusaink a kapcsolatot a diákokkal. 
A kapcsolattartás folyamatosan fejlődött, igye-
keztünk a KRÉTA felületre terelni mindenkit. 

Ezen kívül számos csatornán folyik még a 
kapcsolattartás. Ilyenek a Facebook osztály-
csoportok, Messenger üzenetek, E-mail címek-
re küldött feladatok. Sok tanulócsoportnál jól 
működnek a különféle Oktatásszervező és irá-
nyító felületek, mint a Classroom vagy a Zoom. 
Szívesen használnak a pedagógusaink a kon-

Adomány iskolánknak
Iskolánk Tóth Zoltán vállalkozó jóvoltából Bányai Gábor országgyű-

lési képviselő közreműködésével 10 darab asztali számítógépet kapott. 
Ezeket használatba adjuk azoknak a diákjainknak, akik eddig is szor-
galmasan dolgoztak, és igyekeztek visszajuttatni a házi feladataikat, de 
eszközhiány miatt ez nehézkesen ment. Előnyt élveznek azok a csalá-
dok, ahol több gyermek is a digitális tanrend szerint tanul.

A napokban a kollégákkal történő egyeztetés után már meg is keres-
tünk néhány családot és használatba adtuk a gépeket. A családok 
nagyon köszönik a támogatást, a gyerekek mindenhol széles mosollyal 
fogadták a szép számítógépeket. Még egyszer köszönjük Tóth Zoltán 
vállalkozónak és Bányai Gábor képviselő úrnak!

Fotó: Bányai Gábor

Fotó: Hunyadi Iskola
Fotó: Hunyadi Iskola

A digitális munkarend tapasztalatai a Hunyadiban
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Köszönjük mindenkinek az elmúlt hét 
hétben nyújtott munkáját. Ez a néhány 
hét bebizonyította, amit vallunk is, 
hogy a pedagógus-szülő-gyermek hár-
mas egysége nélkül nem folytatható 
sikeres tanulmányi munka. Erőn felül 
teljesítünk manapság mindannyian és 
senki sem siránkozott, hanem elfogad-
ta a megváltozott helyzetet és próbál-
ta belőle a legjobbat kihozni. Kedves 
Hunyadis szülők, diákok! Köszönjük a 
fáradhatatlan munkátokat, akaratoto-
kat, töretlen lelkesedéseteket!

ferenciafórumokat.
Azok a diákok, akik nehezen boldogulnak a 

különféle felületekkel, nyomtatva, levélben kap-
ják meg a feladatokat. Pedagógusaink rugal-
masan kezelik a visszacsatolásokat, örülnek 
bármilyen formában és felületen visszaérkező 
munkáknak, azokat ők rendszerezik.

Tanulóink többsége jól alkalmazkodott a 
helyzethez. A feladataikat elvégzik, a hatá-
ridőket többnyire tudják tartani. Akik esetében 
mindez akadozik, ott a szülő személyes meg-
szólítása sokat segít. Meghatározó szerepe 
van az otthoni tanulás eredményességében a 
szülői háznak. Ez úton szeretnénk megköszön-
ni a szülők segítséget, hiszen nélkülük nem 
valósulhatna meg az otthoni, digitális tanrend 
szerinti oktatás. Tudom, hogy ez egy embert 
próbáló a feladat, de kérem, legyenek még egy 
kis türelemmel.

Akadnak olyan diákjaink, akik estében alig 
érkezik visszajelzés az otthoni munkáról. Ennek 
részben az eszközhiány az oka, de sok eset-
ben inkább ezeknek a tanulóknak a munkához 
való hozzáállása a probléma forrása. Néhány 
eszközt mi is tudtunk kölcsön adni tanítványa-
inknak, a Gyermekesély Program munkatársai 
is segítséget ígértek. Tóth Zoltán vállalkozótól 
Bányai Gábor országgyűlési képviselő segítsé-
gével 10 darab asztali számítógépet kaptunk, 
amiket rászoruló diákjainknak tudtuk kikölcsö-
nözni. Azokat, akiktől akadozva vagy alig jön 
vissza házi feladat, azokat folyamatosan fel-
keresik a Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
sai. A tapasztalatunk az, hogy aki akarja, meg 
tudja oldani az otthoni munkát. Pedagógusaink 
folyamatosan értékelik tanítványaik teljesítmé-
nyét, hogy diákjaink eredményesen zárhassák 
a tanévet. Örülök neki, hogy iskolánk nevelő-
testülte, a szülők és a tanítványaink is meg-
értették, hogy a jelen helyzet egy vészhelyzet, 
ami bizony plusz feladatokat ró mindannyiunk-
ra, azonban közös erőfeszítéssel úrrá tudunk 
lenni a nehézségeken. 

Balázsics Zoltán

Kedves 
Diákjaink, 

kedves 
Szülők!
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A korábbi lapszámban már közzétettük a tájé-
koztatást, hogy 2020. március 16-tól további 
intézkedésig szakszolgálati dolgozó és a gyer-
mekek/tanulók közötti személyes találkozást 
igénylő feladatellátás szünetel. Ez továbbra is 
érvényben van.

Továbbra sem fogadunk gyermekeket, szü-
lőket az intézményünkben. Telefonon, email-
ben elérhetőek vagyunk: Bács-Kiskun Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Jánoshalmi Tagintéz-
ménye, 6440, Jánoshalma, Molnár János u.3.: 
e-mail: bacs.psz.janoshalma@gmail.com, telefon: 
77/850-034.

Intézményünkben elindítottuk és működik 
a digitális munkarend. Kollégáim, a legtöbb 
szakfeladaton (logopédia, nevelési tanácsadás, 
korai fejlesztés, gyógytestnevelés) megkeres-
ték a szülőket, intézményeket és március 23-tól 
folyik a munka. Az iskolákhoz hasonlóan mi 
is tartunk online órákat. Videókat, feladatokat 
küldünk a facebook, messenger csoportokba 
vagy emailben. Előfordul olyan is, hogy intéz-
ményekbe papír alapon is eljuttatjuk a feladat-

sorokat. Sajnos visszajelzést még kevés eset-
ben kaptunk. 

Szeretnénk biztatni a szülőket, gyermeket, 
hogy a kész feladatlapokat, a feladatsorok 
elvégzése közbeni fényképeket, videókat szí-
vesen látjuk. Nagyon örülünk és örülnénk neki. 

Az egyik gyógytestnevelő már meg is jutal-
mazta a gyermekeket egy oklevéllel, akik aktí-
vak voltak az új munkarendben, melyet majd 
személyesen is megkapnak, ha a helyzet meg-
engedi. (fénykép)

A szakértői bizottsági tevékenység keretében 
az intézményektől a gyermekekről, tanulókról 
friss pedagógiai jellemzést kértünk, mely alap-
ján elkészítjük a felülvizsgálati szakértői véle-
ményeket. A járványhelyzet alakulástól függ a 
szakértői vélemények kiküldése. 

Köszönjük az intézmények, szülők, gyerme-
kek együttműködését!

Segítsük egymást! Vigyázzunk szeretteinkre! 
Maradjunk otthon!

Mindenkinek kitartást kívánok e nehéz hely-
zetben!

Ágoston Ildikó tagintézmény-vezető  
BKM PSZ Jánoshalmi Tagintézménye 

Kedves Barátaink!
 

Örömmel tudatjuk, hogy ugyan a tanítás nem az 
iskola falain belül folyik, de az építkezés gőzerő-
vel halad. Szeptemberre egy megújult, szebb kör-
nyezet vár majd mindenkit. Az ígért új szárnnyal, 
lifttel és új közösségi térrel kibővülve fogadhatunk 
benneteket kedves hiányzó diákjaink.

Iskolabővítés

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat   
Jánoshalmi Tagintézménye

Digitális munkarendre való átállás tapasztalatai

mailto:bacs.psz.janoshalma@gmail.com
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EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Lelki állapot szűrő 
kérdések karantén idejére
Akár meg is dicsérhetjük magunkat, már másfél hónapja derekasan helyt 
állunk a Corona vírus megjelenése és a megfékezését célzó szabályozások 
közepette. ez elmúlt időszak változásai mindennapi életünk minden terüle-
tére kiterjed. Sok minden, amit bizonyosnak hittünk bizonytalan lett. Amit 
alapnak vettük, amikről azt hittük, hogy az nekünk jár- szabad közlekedés, 
bevásárlás, baráti találkozók, munka, tanulás, edzés- arról kiderül, hogy 
nem biztonságos, nem biztos, nem alap, nem jár. Mindannyian szembe 
kell, hogy nézzünk egyfajta kiszámíthatatlansággal és kontrollvesztés-
sel, ami sokakban erőteljes félelmet/szorongást idézhet elő. Ezek az érzé-
sek bizonyos mértékig teljesen indokoltak jelen körülmények között, de elő-
fordulhat, hogy segíthet, egy külső személlyel történő átbeszélése. Az aláb-
biakban egy kérdőívet talál, amely segítségére lehet kideríteni, hogy a jelen-
legi lelki állapotában szükség lehet-e szakember segítségének bevonására.

Kérem olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat! Karikázza be a sor 
végén lévő számokat aszerint, hogy milyen mértékben jellemző Önre az 
elmúlt 2 hétben! 
Válaszoljon az alábbiak szerint:
0= egyáltalán nem jellemző rám
1 = nem jellemző rám
2 = kis mértékben jellemző rám
3 = teljes mértékben jellemző rám

1. Több órával korábban ébredek, mint szoktam, és nem tudok újra 
elaludni. 0--1--2--3

2. Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt. 0--1--2--3

3. Túlságosan fáradt vagyok ahhoz, hogy bármit is csináljak. 0--1--2--3

4. Úgy érzem, nem sok dologra lehetek büszke. 0--1--2--3
5. Annyira aggódom testi-fizikai panaszaim miatt, hogy nagy nehe-

zen tudom másra terelni a figyelmem. 0--1--2--3
6. Nehezen tudom elterelni a figyelmem, a vírushelyzetre vonatko-

zó aktuális hírekről. 0--1--2--3

7. Néha azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok jó. 0--1--2--3

8. Mindennel elégedetlen vagy közömbös vagyok. 0--1--2--3

9. Gondjaim vannak az elalvással. 0--1--2--3

0-9 pont között- feltételezhetjük, hogy jelenlegi lelki állapota nem zavarja 
Önt, a mindennapi kihívásokkal való megküzdésben.

10-18 pont között- javaslom, hogy beszélgessen ezekről az érzéseiről 
olyan emberekkel, akikben megbízik, ha a nehézségekkel nem boldogul 
forduljon szakemberhez.

19 pont felett- valószínűleg segíthet lelki állapotán, ha szakember 
segítségét kéri!

Amennyiben a fenti sorok között magukra ismertek, és nehézségeik meg-
oldására szívesen együtt működne egy szakemberrel, keressen bennünket 
bátran az alábbi elérhetőségek egyikén: lek@jhrendelo.hu vagy munkaidő-
ben: +36703049030

dr. Horvát-Militityi Tünde tanácsadó szakpszichológus
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ

Rendhagyó búcsú a 
szakiskolás végzősöktől

Kedves Végzősök! Tudjuk, hogy ez lett volna életetek nagy napja! Tudjuk, 
hogy sokakat a gépes ballagás élménye hozott az iskolánkba, és nem szeretnénk 
elvenni Tőletek ezt az élményt. Ígérjük, hogy megtaláljuk a lehetőségét annak, 
hogy bepótoljuk a ballagást, hogy el tudjunk Tőletek méltó módon búcsúzni, úgy 
ahogy megérdemlitek. Tartsatok ki, készüljetek a vizsgákra, mi pedig közben kita-
láljuk, mikor zúghatnak fel újra a traktorok Jánoshalma utcáin! Sok sikert kívánunk 
a következő napokhoz, bizonyítsátok be, hogy mire vagytok képesek, bizonyítsa-
tok nekünk, de legfőképpen Magatoknak! Hiszünk Bennetek!

Most csak egy idézettel köszönök el Tőletek, mert szeretném, ha erre még sze-
mélyesen is lenne lehetőségem:

"Lehetőséggel születtél. Jósággal és bizalommal születtél. Eszmékkel és 
álmokkal születtél. Nagysággal születtél. Szárnyakkal születtél. Nem arra szán-
tak, hogy mássz, hát ne tedd. Szárnyaid vannak. Tanuld meg használni őket, és 
repülj!

Molnár Gáborné Stadler Mónika

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Digitális programok a 
Gyerekesély pályázatban

Jánoshalma Városi Önkormányzat és konzorciumi partnere, a Jánoshalmi 
Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. révén továbbra 
is folytatódnak a gyerekek számára a programok.
 A COVID-19 rendkívüli helyzet miatt szükségesé vált, hogy a gye-
rekesély program tevékenységeit online formában folytassuk tovább, külö-
nös tekintettel a járványhelyzetre és azzal kapcsolatos tapasztalatokra.
 Ebben a megváltozott helyzetben is azon dolgozunk, hogy a digi-
tális környezetben is hasznos tapasztalatokkal lássuk el a gyermekeket. 
Érdekes kísérletekkel, játékos feladatlapokkal, színezőkkel, rövid videók-
kal, szülőket és gyerekeket érintő témák feldolgozásával, valamint kedves 
kihívásokra való ösztönzéssel szeretnénk színesíteni mind az óvodás, mind 
pedig az iskolás gyermekek otthon eltöltött napjait.  Minden héten több vide-
ót készítünk el, és megosztjuk azokat a szülői zárt csoportokban, valamint a 
„Gyerekesély Program Jánoshalmi Járás” nyilvános közösségi oldalán. 
 Programjaink az EFOP 1.4.2-16.2016.00020 azonosítószámú 
„Együtt könnyebb” prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyer-
mekszegénység ellen projekt keretein belül valósulnak 
meg.

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi 

Egyesület munkáját. 
A kedvezményezett adószáma:  18360952-1-03

mailto:lek@jhrendelo.hu
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 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  cél-
tűzéseinek  megvalósításához!

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

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

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

A tudatos vásárlás egyik fontos pontja, hogy 
lehetőleg szezonális ételeket vegyünk. Ezt megle-
hetősen nehéz betartani télen, amikor bár besze-
rezhető néhány zöldségfajta, de közel sincs olyan 
választék, mint tavasszal.

A tavaszi zöldségek, gyümölcsök előnye az, 
hogy ízben, színben, állagban nagyon változatosak, és folyamatos búj-
nak elő a friss termések.

Nagyszerű választás a tápanyagok pótlására az összes hagymafé-
le. Akinek érzékenyebb a gyomra, inkább a póréhagymát és a medve-
hagymát részesítse előnyben. A medvehagyma összetétele szinte meg-
egyezik a fokhagymáéval, ráadásul a jótékony hatóanyagokat sokkal 
nagyobb mennyiségben tartalmazza. Többek között bővelkedik C-vita-
minban. Akár a kenyerünket is ízesíthetjük vele anélkül, hogy hagyma-
szagunk lenne tőle. A póréhagyma is gazdag vitaminforrás, ezen kívül 
nagy mennyiségben tartalmaz diétás rostokat és béta-karotint. Bár nem 
tartozik kifejezetten a tavaszi ételek közé, ebben az évszakban se mond-
junk le a savanyú káposzta gyógyhatásairól. Magas a rosttartalma, ezért 
nagyszerűen támogatja az emésztést, de csak akkor, ha sok folyadékot 
fogyasztunk mellé. Ellenkező esetben - és ez minden rostos ételre igaz - 
a rostok könnyen szorulást okozhatnak.

A tél végére a trópusi gyümölcsök közül a legtöbb már nem elég lédús, 
éppen ezért, a tavaszi életmódváltás részeként, fogyasszunk hazai 

almát, epret.
Nagyszerű tavaszi étel a jégsaláta is, ami magasabb víztartalommal 

rendelkezik, mint a hagyományos fejes saláta. Tovább eltartható, levelei 
több napig ropogósak és frissek maradnak, rosttartalma révén javítja az 
emésztést, tisztítja a bélrendszert.

A tavaszi életmódváltás jegyében, naponta többször együnk friss zöld-
séget és egy-két darab gyümölcsöt. Utóbbit kiválthatjuk két pohár, fris-
sen facsart gyümölcslével.

Akkor járunk el helyesen, ha tartjuk magunkat a többször, keveset elv-
hez, és legalább naponta ötször eszünk kisebb adagokat.

A tavaszi ételeket, így a friss zöldségeket és gyümölcsöket tízóraira és 
uzsonnára önmagukban fogyasszuk, de használhatjuk őket a többi étke-
zésünk részeként is. Ha salátát készítünk, használjunk zöldfűszereket, 
citromlevet, vagy akár alacsony sav tartalmú alma- és borecetet.

Nagyon fontos, hogy mindig nyugodt körülmények között étkezzünk, 
ne kapkodjunk. Üljünk le az asztalhoz, az ételt alaposan rágjuk meg 
lenyelés előtt.

Fogyasszunk mindig elegendő vizet. Napi 2,5-3 liter tiszta víz az 
egészséges mennyiség, amit nem váltanak ki az „üdítők”, gyümölcsle-
vek.

Próbáljunk meg a fűszerezésre is friss növényeket alkalmazni, például 
a kakukkfüvet, oregánót, zsályát, lestyánt, bazsalikomot.  

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Könnyen elérhető tavaszi ételek
A d ietet ikus  tanácsa i

Tavaszi felújítás? Bővítés, szigetelés, korszerűsítés? 
Vagy netán home office? 

Tedd kényelmesebbé az otthonodat és élvezd a hatékony 
szűrőrendszerrel ellátott klímáinkat. Gondolj időben és 

tervezzünk együtt! 
Saját raktárkészlettel, gyors, precíz kivitelezéssel és egyedi 
ajánlatokkal várjuk leendő Ügyfeleinket a +36/30-253-65-86 

számon, vagy személyesen a Bajai út 30. szám alatt!
Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt 

www.friolux.hu, +36302536586

Jánoshalmán, 
Orczy utca 72 

alatti háromszobás 
CSALÁDI HÁZ 

ELADÓ!
NAGY KERTTEL, 

MELLÉKÉPÜLETEKKEL. 
GAZDÁLKODÁSRA KIVÁLÓAN 

ALKALMAS. Gázfűtés, 
fürdőszoba van,  szennyvíz 

rákötve. 
Érdeklődni 30-9639-414

Jánoshalma 
Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Kérjük a jövőben is segítsék az 
szja 1 %-ával a közalapítványt.

Adószám: 
18343744-103 

Alapítvány kuratóriuma

http://www.friolux.hu


21. 2020. május

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEHirdetések

Köszönetnyilvánítás
„Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, és hol a vége.
Elmegyek, mert el kell mennem...
Vár rám az ismeretlen...hosszú álom?
Míg éltem szívem és lelkem Néktek adtam...
hát ne fájjon halálom!” 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak akik 

Ádám Gyula 
temetésén megjelentek, elhozták a szere-

tet virágait, mély fájdalmunkat enyhítették. 

A gyászoló család
Stílus  Üzlet

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

MÁJUSI AKCIÓJA
Függesztős cserép (24 cm):  350.-
Szalagfüggöny (100*190 cm):  350.-

Abroszcsipesz (10 db):  159.-
Fém szárítókötél (10 m):  239.-

További akciók üzletünkben!
Virágföldek, cserepek széles választékban!

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö
szö ne tet mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek 
gyász szer tar tá sán,  te me té sén meg je len tek, sír juk ra vi rá
got, ko szo rút he lyez tek, s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal

mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Metzinger Zoltánné  
sz: Rostás Borbála élt: 51  évet
Szarvas Sándor József élt: 69 évet
ifj. Sándor István élt: 54 évet
Sándor Istvánné  
sz: Csorba Anna élt: 71 évet
Ötvös Mária Ilona élt: 57 évet
Zámbó Mihályné  
sz: Vankovics Franciska élt: 91 évet
Kazinczi István élt: 74 évet

Kisföldi István élt: 74 évet
Hesz Antal élt: 56 évet 
Juhász Pongrácné  
sz: Szücs Erzsébet élt: 83 évet
Király Sándor élt: 77 évet
Faddi Mihály élt: 68 évet
Suták Kálmánné  
sz: Tipari Emma élt: 83 évet
Szekeres Ervin  élt: 62 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2020. április hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

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 gyerme-
kek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget.

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

Ördögh Edit  intézményvezető

Ádám Gyula
1954 - 2020

Sokunkat megdöbbentett a szomorú hír: elhunyt Ádám Gyula a környék leg-
nagyobb szőlőültetvényével rendelkező Kunvin Borászati Kft. ügyvezetője, 
borász, aki korábban több cikluson át önkormányzati képviselő, A Jánoshal-
mi Futball Club korábbi elnöke. Újjá alakulásától 1990-től tagja volt a helyi 
Gazdakörnek,  és Jánoshalmi Hegyközség elnöki tisztét is betöltötte. Tud-
tuk, hogy milyen súlyos beteg, ugyanakkor bíztunk benne, hogy élni akará-
sa legyőzi a súlyos kort. Sajnos nem így lett. 
Ő volt a jánoshalmi borversenyek egyik aktív borbírálója Emellett évről évre 
részt vett borbírálóként a temerini nemzetközi borversenyen is. 
Nem csak jó borbíráló volt hanem jó borokat állított elő saját pincészetében 
is. Borai számos hazai és nemzetközi elismerésben is részesültek. 
Nagy odaadással támogatta hosszú éveken át Jánoshalma sportját, de 
emellett a város kulturális életét is. 
Vallotta, hogy azért vagyunk emberek, hogy segítsünk bajba jutott ember-
társainkon. Ez igen sok tettében megnyilvánult. A munkatársaival szemben 
követelménytámasztó volt az általa leképzelt cél megvalósítása érdekében. 
Búcsúznak most Tőle: felesége, fia és lánya, veje, unokái, barátok, munka-
társak, borásztársak és mindenki, akik tisztelték és szerették. Kedves Gyu-
la barátunk nyugodjál békében! 

Gyászol a jánoshalmi labdarúgás
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Faddi Mihály a hetvenes évek NBIII-as 

csapatának  védőjátékosa.
Súlyos betegség következtében eltávozott közülünk Ádám Gyula a 

JFC  korábbi elnöke
Részvétünk a hozzátartozóiknak!

Horváth Mihály JFC elnöke
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Jánoshalma Város 
Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság 
közvetlen hivószáma: 

06-77/401-070

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

H-6440 Já nos hal ma, Molnár János u 3. 
Tel.: 77/401-344, 30/535-5014 
internet: www.janoshalma.hu

 varosgazda@t-online.hu 
Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:
        hétfő, szerda, péntek 830-1200,                

kedd, csütörtök 1330-1630.

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!

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Hirdetések

Az Összefogás 
Jánoshalmáért Egyesület 

2020-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támoga-
tását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni 
az egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és kari-

tatív tevékenységét.
Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: 51100036-100045820

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub 

Sportegysület 
Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi 

jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 
Adószámunk: 19044383-1-03 

A Jánoshalmáért Alapítvány 
Köszönjük az eddigi támogatásokat, 

és kérjük a jövőben is segítsék az 
szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:
18343706-103

Alapítvány kuratóriuma

A koronavírusos veszélyhelyzetben is állunk 
meglévő és leendő vendégeink rendelkezésére

Büfében:  06:00 – 09:00 
Étteremben: 11:00 – 20:00 

A menüfőzés változatlanul üzemel. 
Az ételek helyben (szabadtéren) is 

fogyaszthatóak-
 Menü- és ételrendeléseket teljesítjük, kiszállítjuk

SZÉP kártyát is elfogadunk.
Tel: +36-30/645-8556

PIAC  T É RI 
BÜFÉ  és  ÉTTEREM

2020. április hónapban  
lesz kirakodó vásár 

A MINDENNAPOKRA!

BOR 
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Faddi Szabolcs közterület-felügyelő: 
telefonszáma 06-30/565-37-58 

Ház eladó Jánoshalmán a Téglagyár 
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Telefon: +36 77 402 - 213  

Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Pethő Zoltán  E.V. 

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. (2020. májustól 
2021. áprilisig) évi biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási 
hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a kom-
munális hulladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)
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kedd 12 9 7 4 1,  

29 27 24 22 19 16 16 13

szerda 13 10 8 5 2,  
30 28 25 23 20 17 17 14

csütörtök 14 11 9 6 3 1,  
29 26 24 21 18 18 15

péntek 15 12 10 7 4 2, 30 27 25 22 19 19 16
*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük 
Önöket.

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, 
konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik az 
FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, 
illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve 
a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal 
keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerül-
nek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban 
(Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot biztosítanak, 
amennyi kihelyezésre került. Szükség esetén további zsák (legfeljebb havonta 4 
db) az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálaton vagy ügyfélkapcsolati ponton igé-
nyelhető.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a biológiailag lebomló hulladékot legkoráb-

ban, a szállítás előtti napon helyezzék ki a közterületre.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles edényből) el-
szállítása 2020.12.31.-ig páratlan heteken, keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki 
napokon 2021. 01. 01.-től páros heteken keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki 
napon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:
•	 Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csoma-

golópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
•	 Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE 

jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag 
zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb 
fémtárgyak)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igénybe venni az az 
ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó 
számláját, valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartás-
ban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb 
kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.
Lomtalanítási igényét a +36-20/401-9484 telefonszámon tudja jelezni.

Kommunális hulladék gyűjtés
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is kedd, szerda, csütörtök, 
péntek, az eddig megszokott módon. Amennyiben háztartásában nagy mennyiség-
ben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására alkalmas 
zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pont-
jaink egyikén.

2020. évi 
hulladékgyűjtés rendje  

Jánoshalmán

Ügyfélszolgálati helyek
Baja, Tóth Kálmán u. 14/B

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

08:00 – 12:00
12:30 – 16:00

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

Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Zárva 07:00 – 19:00 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00 Zárva Zárva

Hulladékudvar
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Jánoshalma, 0120/15. hrsz.
08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 08:00- 16:00 Zárva

Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10 hrsz.
Zárva 08:00- 12:00 14:00- 18:00 08:00- 12:00 14:00- 18:00 08:00- 12:00
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JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZ-
PONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HÁZIORVOSI PRAXISOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÁ-

NOSHALMI JÁRÁSBAN

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasz-
nú Kft. az EFOP-1.8.2-17 kódszámú „Az alapellátás és népegészség-
ügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” elnevezé-
sű konstrukció keretében 150 millió Forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyert el. A projekt keretében a járás három településén – János-
halmán, Mélykúton és Borotán – praxisjoggal rendelkező háziorvosok a 
lakosság egészségügyi problémáinak javítása, illetve megelőzése céljá-
ból praxisközösséget hoztak létre – Jánoshalmi Praxisközösség.

A Jánoshalmi Praxisközösséget 6 fő háziorvos, 1 fő gyermekorvos, 1 fő fog-
orvos alkotja, továbbá bevonásra került 1 fő népegészségügyi koordinátor, 1 
fő gyógytornász, 1 fő dietetikus, 8 fő védőnő, 1 fő fogorvos, 1 fő egészségfej-
lesztő, 1 fő szociális gondozó, 1 fő praxismenedzser munkatárs.
A projekt célja a lakosság egészségtudatosságának fejlesztésével, egész-
ségnevelő tevékenység és népegészségügyi szemléletfejlesztés révén a 
szív-és érrendszeri, a daganatos, a mozgásszervi megbetegedések, vala-
mint anyagcserezavarok és mentálhigiénés problémák megelőzése, illetve 

amennyiben már kialakult, a gyógyulás elősegítése, a tünetek enyhítése, illet-
ve a betegség egyensúlyban tartásához történő hozzájárulás, értékes életé-
vekhez juttatva ezáltal a betegeket.
Az EFOP-1.8.2-17-2017-00021 azonosítószámú „Jánoshalmi praxisközös-
ség – a közösség egészségi állapotának javításáért” című projekt megva-
lósításának időtartama alatt (2018.04.04.-2020.04.03.) mindösszesen közel 
2.500 fő egészségi állapot felmérésére került sor, hetente legalább 16 órában 
volt lehetősége a praxisközöség működési területén élő lakosságnak a házi-
orvosánál prevenciós rendelésen és életmód tanácsadáson részt venni, több, 
mint 750 fő részére került biztosításra egyéni gyógytorna és dietetikai tanács-
adás, csoportos gyógytorna foglalkozás közel 100 fő részvételével valósult 
meg és a védőnők anya-gyerek klubok, valamint egyéni tanácsadás kereté-
ben legalább 300 fő részére biztosítottak konzultációs lehetőséget.
A projekt eredményeként megvalósult a lakosság szervezett népegészség-
ügyi szűrésekre való mozgósítása, annak támogatása, kiemelt figyelmet for-
dítva a méhnyakrák, az emlőrák és a vastagbélrák megelőzésére.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

Az ügyelet név szerinti beosztását nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. közlése alapján tájékoztatjuk Olva-
sóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és
                                                      Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától másnap 07 óráig tart. 
     Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet megelőző nap 
     17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. 
Telefon: 0677/401-088

Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító: Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 

Kiadja: Zsikor Bt.   Ügyvezető Blázsik Sándor  
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:   6440 Já nos hal ma, 

Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

6500 Baja, Kálvária u. 84.
Felelős vezető: 
  Gálai Levente

Ügyvezető Igazgató
ISSN 2062-4069

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

Min dent egy he lyen?  

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

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

Óriási fertőtlenítő akció!
Kézfertőtlenítő, fertőtlenítő -gél, 

fertőtlenítő szappan, kéz-törlőkendő  
Tchibo Family kávé 250 gr.         499.-Ft      (1.996.-Ft/kg)

Óriási finomliszt akció.
Az akció május 04.-től május 16.-ig és a készlet erejéig tart

Anya köny vi hí rek

2020. április hónapban

2020. március utolsó napján házasságot kötött

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:

született:

Forgács Veronika - László Dániel
Andó Klaudia - Baranyai László
Karsai Roberta - Buzás Viktor

Csámpai Erika - Hegedűs Gergely

Molnár Viktória Csenge (Anyja neve: Szőke Kitti),
Ágoston Anna (Anyja neve: Andrási Zsófia Emőke).
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