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GYERMEKNAPI 
KÖSZÖNTŐ

Kedves Gyermekek!

Gyermeknap alkalmából a város vezetése nevében szeretettel köszöntelek 
benneteket. Kívánom, hogy gyermek-, és későbbi éveitek is egészségben, a 
szeretet békességében, és boldogságában teljenek. Legyetek vidámak, játsz-
szatok önfeledten, folyamatosan gazdagodjatok tudásban, és bölcsességben. 
Minden élethelyzetben törekedjetek a szépre, a jóra, az igazra.
Úgy éljetek, hogy szüleiteknek sok öröme legyen bennetek, hiszen így tudjátok 
megköszönni az élet szép ajándékát.

„Tudod, gyermekem, mindegy, hogy hány éves vagyok, vagy leszek,
Szeretlek, és ebből semmit el nem veszek.

Míg élek, szívem szeretni fog téged, és mindegy, mit rak rád az élet,
És lépted ki tudja, merre téved, és mindegy, milyen voltál, vagy leszel,

De akkor is a gyermekem leszel.
Szeretetem veled lesz, míg élek,

És utána is megmarad, hisz a szívedben élek.”
(Máhl Anita: Tudod…Gyermekeimnek c. versének részlete)

Czeller Zoltán
polgármester

PEDAGÓGUS NAPI 
KÖSZÖNTŐ

Kedves Óvodapedagógusok, Pedagógusok, Tanügyi Dolgozók!
„Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neve-

li, és hogy neveli eljövendő generációit.”
A város vezetése nevében, Pedagógusnap alkalmából - Füst Milán 

gondolataival - tisztelettel köszöntöm Önöket. A pedagógus munkája a 
szó legnemesebb értelmében hivatás, a jövőbe vetett hit igaz megvallá-
sa, amihez az ünnep kapcsán, sok erőt kívánok Önöknek.

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd, példa vagy.”

Nagy László

Köszönettel, hálával és megbecsüléssel gondolok városunk pedagó-
gusaira a Pedagógusnap alkalmából. E gondolatok jegyében kívánok 
Önöknek jó egészséget, szép szakmai sikereket, és eredményeket, a 
gyermekek, a tanuló ifjúság szeretetét, és tiszteletét, a szülők nagyra-
becsülését.

Czeller Zoltán 
polgármester

Ünnepélyes pillanatokra került sor 2020. május 28-án, 10 órakor a Polgár-
mesteri Hivatalban. Jánoshalma Város új jegyzője, Dr. Rennerné dr. Rad-
vánszki Anikó letette hivatali esküjét Czeller Zoltán polgármester úr előtt, amit 
írásban is megerősített. A hivatali munkakör betöltéséhez szükséges jegyzői 
feladatok átadás-átvétele folyamatban van.

Ünnepélyes eskütétel
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Tájékoztató a hulladékudvarok veszélyhelyzet 
idején fennálló korlátozott nyitva-tartásáról

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai 
számára a veszélyhelyzet ideje alatt 2020. május 11. napjától az alábbi hul-
ladékudvarok korlátozott nyitva-tartását biztosítja:

Hulladékudvar Nyitva-tartás
Sükösd
6346 Sükösd, Daráló utca 062/27 hrsz. PÉNTEK: 14:00-18:00

Bácsalmás
6430 Bácsalmás, 0582/2 hrsz. SZERDA: 14:00-18:00

Jánoshalma
6440 Jánoshalma, 0120/15. hrsz. HÉTFŐ: 8:00-12:00

Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10. hrsz. SZERDA: 14:00-18:00

Kecel
6237 Kecel, 0446/7. hrsz. PÉNTEK: 13:00-17:00

Kalocsa
6300 Kalocsa, 021/30. hrsz. HÉTFŐ: 8:00-12:00

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai 
számára 2020. május 25. napjától az alábbi térségünk közeli ügyfélszolgála-
tok nyitva-tartását biztosítja változatlan időpontokban:

Ügyfélszolgálat Nyitva-tartás
Baja
6500 Baja, Tóth Kálmán u. 14/B.

H-K-Sze: 08:00-16:00;
Cs: 07:00-19:00, P: 08:00-12:00

Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.

K: 07:00-19:00
Sze: 08:00 – 17:00

Kalocsa
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

H: 08:30 – 16:00
K: 08:00 – 12:00

Kiskőrös
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 108. Cs: 09:00 – 16:00

Kiskunfélegyháza
6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 8.

H: 09:00 – 14:30; K: 08:00 – 17:00
P: 08:00 – 13:00

Vaskút
6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

H-K-Sze-Cs: 07:30 – 16:00
P: 07:30 – 13:00

2020. június

Ezt az ősi áldást fejti ki a következő kis tanmese. Ez adhat erőt a 
továbbiakhoz is.

Egy asszony kijött a házból, és három hosszú, fehér szakállú öregem-
bert látott üldögélni az udvaron. Nem ismerte őket. Így szólt: Nem hin-
ném, hogy ismernélek benneteket, de éhesnek látszotok. Kérlek benne-
teket, gyertek be, és egyetek valamit! 

- A ház ura itthon van? - kérdezték
- Nem - válaszolta az asszony. - Nincs itthon.
- Akkor nem mehetünk be - felelték. 
Amikor este a férje hazaért, az asszony elmondta neki, mi történt.
- Menj, mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és hívd be őket! - vála-

szolta a férj. Az asszony kiment, és újra behívta az öregeket.
 Együtt nem mehetünk be a házba - felelték. 
- Miért nem? - kérdezte az asszony.
Az egyik öreg magyarázatba kezdett: -Az ő neve: Jólét - mutatott egyik 

barátjára, majd a másikra mutatva azt mondta:  Ő a Siker, és én vagyok 
a Szeretet. Majd így folytatta: Most menj vissza a házba, és beszéld meg 
a férjeddel, melyikünket akarjátok behívni.

Az asszony bement a házba, és elmondta a férjének, amit az öreg 
mondott.

A férj megörült. - Ez nagyszerű! - mondta. - Ebben az esetben hív-
juk be Jólétet!

Hadd jöjjön be, és töltse meg a házunkat jóléttel!
A felesége nem értett vele egyet: - Kedvesem, miért nem hívjuk be 

inkább a Sikert?
A menyük eddig csak hallgatta őket, és most előállt saját javaslatával:
- Nem lenne jobb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne sze-

retettel.
- Hallgassunk a menyünkre! - mondta a férj a feleségének. Menj, és 

hívd be Szeretetet, hogy legyen a vendégünk! Az asszony kiment, és 
megkérdezte a három öreget: - Melyikőtök a Szeretet? Kérlek, gyere be, 
és legyél a vendégünk!

Szeretet felállt, és elindult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, és 
követték társukat.

Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és Sikert:
- Én csak Szeretetet hívtam, ti miért jöttök?
Az öregek egyszerre válaszoltak: Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna 

be, a másik kettőnek kint kellett volna maradnia. De mivel Szeretetet hív-
tad, ahova ő megy, oda mi is vele tartunk.

Ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!
Szent János így ír erről: „Szeretteim, szeressük egymást, mert a sze-

retet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. 
Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet…„ (1Jn 
4,7köv.)  Bátran szeressük egymást! Imával. 

Sándor atya, plébános

Tájékoztató az ügyfélszolgálatok, 
ügyfélkapcsolati pontok megnyitásáról

A Kiskunvíz Kft. Állandó Ügyfélszolgálati irodájában Kiskunhalason 2020. 
május 28-tól újra lehetőség nyílik a személyes ügyintézésre, a többi ügyfélszol-
gálati irodájuk továbbra is zárva tart.
Állandó Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartása Kiskunhalas, Kőrösi út 5. szám alatt:

hétfőn  8.00 – 14.00 óráig, 
kedd   6.30 – 12.30 óráig
szerda  8.00 – 14.00 óráig
csütörtök  8.00 – 20.00 óráig
péntek  6.30 – 12.30 óráig

Munkatársaik és az Önök egészségének megóvása érdekében a személyes 
ügyintézésre az alábbi feltételek mellett van lehetőség:

A Kiskunsági Víziközmű-Szologáltató Kft területén és az ügyintézés során ügy-
feleinknek a szájmaszk használata KÖTELEZŐ! Az épületbe belépéskor kézfer-
tőtlenítő használata KÖTELEZŐ! Az ügyfélszolgálati irodában csak érdemi ügy-
intézés céljából tartózkodhat Felhasználó. Az ügyintézést egy személy végezze! 
Várakozásra az épület előtt kijelölt területen van lehetőség. Kérjük, hogy várako-
zás közben is tartsák be a biztonságos távolságot.

A Kiskunvíz Kft. kéri, hogy csak a legszükségesebb esetben vegyék igény-
be a személyes ügyfélszolgálatot! Elektronikus és telefonos ügyfélkapcsolatuk 
továbbra is a fogyasztók rendelkezésére áll.

Telefonos elérhetőség: +36 / 20 / 9421-622, 
E-mail elérhetőség: kiskunviz@kiskunviz.hu, Online ügyfélszolgálat: https://

kiskunviz.hu/, Levélcím: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

Tájékoztató az 
ügyfélszolgálat megnyitásáról
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Magyarország Kormánya az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető tömeges megbete-
gedést okozó humánjárvány következményei-
nek elhárítása, a magyar állampolgárok egész-
ségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyze-
tet hirdetett ki 2020. március 11-én a 40/2020. 
(III. 11.) számú Kormányrendelettel.

Jánoshalma Városi Önkormányzat az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáro-
zott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva, valamint hivat-

kozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szó-
ló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdé-
sére, valamint az óvodák és bölcsődék újra nyi-
tásáról, valamint a nyári táborok megszervezé-
séről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet 1. 
§ alapján a következő döntést hozom:

Jánoshalma Városi Önkormányzat fenntartá-
sában működő Gyermeklánc Óvoda- és Bölcső-
de, Család és Gyermekjóléti Központban elren-
delt rendkívüli szünet visszavonásáról rendel-
kezem 2020. május 24. napjával.

2020. május 25-től a Gyermeklánc Óvoda- 
és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Köz-
pontban az óvodai nevelés és a bölcsődei ellá-
tás a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben 
működik.

A határozat értelmében szükséges min-
den érintett teljeskörű tájékoztatása, melyről a 
Polgármesteri Hivatal az Intézményvezetővel 
közösen intézkedik.

Jánoshalma, 2020. május 22.
Czeller Zoltán  

polgármestewr s.k.

Várják a kicsinyeket- újra kinyitottak az óvodák

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségek haté-
kony betartatása érdekében Jánoshalma Város 
Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési 
programot alkotja:
I. Jogszabályi háttér:

 — Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény,

 — A parlagfű elleni közérdekű védekezés végre-
hajtásának, valamint az állami, illetve a közér-
dekű védekezés költségei megállapításának 
és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

 — az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő 
bírságok kiszámításának módjáról és mérté-
kéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése 
értelmében a földhasználó köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt köve-
tően ezt az állapotot a vegetációs időszak végé-
ig folyamatosan fenntartani. Parlagfű elleni közér-
dekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó 
nem tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségének. Ezzel párhuzamosan a földhasználó-
val szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a sza-
bályozza a hatásköri és illetékességi kérdéseket. 
E szerint belterületen a jegyző jogosult az ellenőr-
zésre és a közérdekű védekezés végrehajtására. 
Külterületen az ellenőrzésre a növény és talajvé-
delmi feladatkörében eljáró megyei kormányhiva-
tal jogosult.

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen 
szabályozza a növényvédelmi bírság mértékét. A 
bírság alapja a károsítóval fertőzött terület mérete. 
A rendelet 1. sz. melléklete alapján belterületen a 
fertőzött terület nagyságától függően ez tizenötezer 
forinttól ötmillió forintig terjedhet a bírság.

II. Jánoshalma Városának 
parlagfű-szennyezettségi 
állapota:

A város központi része parlagfűvel gyengén, 
vagy egyáltalán nem szennyezett, ezeken a terü-
leteken a védekezés könnyen megvalósítható. 
Veszélyt csak néhány elhanyagolt ingatlan jelent, 
de a tulajdonos felszólításával külön intézkedésre 

nincs szükség.
Jelentősebb mennyiségben található parlagfű a 

még belterületnek számító peremterületeken. Ezek 
egy része önkormányzati terület, egy része viszont 
magánterület. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
azonban itt sem volt szükség eljárás megindítására.
Elsődlegesen szennyezett területek:

 — Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
 — Bem utca és a Pacsirta utca kereszteződésé-
nél lévő vízgyűjtő terület,

 — Pacsirta utca,
 — Borpince utca és a Majoros Aladár utca 
kereszteződésének környéke,

 — Vasútállomás és környéke,
 — Zenészsor melletti terület (vásártér),
 — Damjanich utca vége (vízgyűjtő),
 — Bajai utcai temető mögötti vízgyűjtő,
 — Móricz Zsigmond utca vége,
 — Újvidék utca eleje,
 — Laktanya előtti rész,
 — Kélesi úti vízgyűjtő,
 — Mátyás király utca,
 — Kisfaludy utca vége,
 — Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri 
telep környéke,

 — Erzsébet tér,
 — Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
 — Hold utca vége
 — Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca keresz-
teződése 

 — Dézsmakert utca 
 — Czobor utca beépítetlen része és az abból nyí-
ló utak szélei

III. Megelőzés:

A parlagfű virágzását megelőző időszakban min-
den évben megtörténik a lakosság értesítése köte-
lezettségeinek betartása érdekében. Ez általában 
a polgármesteri hivatal épülete előtt és a város 
egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint 
a helyi lapban történik. Frekventáltabb helyeken 
azonban lehetőség van szórólapokon történő tájé-
koztatásra is. A közfoglalkoztatási program kereté-
ben a közterületeken a parlagfű kaszálása a virág-
bimbó kialakulása előtt megtörténik.

IV. Ellenőrzés, intézkedés:

Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a közte-

rület-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött terü-
letekről tájékoztatást ad a Városgazdálkodási Osz-
tály vezetőjének. A fertőzött területeket a helyszí-
nen megvizsgálják és az ellenőrzés tapasztalata-
it dokumentálják.

A virágzási időszakban ellenőrzésre sor kerülhet 
hivatalból, vagy lakossági bejelentés alapján.

Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem meg-
határozott időpontban és helyszíneken kerül sor, 
figyelembe véve a területek szennyezettségének 
arányát. Mind hivatalból, mind lakossági bejelen-
tésre történő ellenőrzéskor, csekély mennyiségű 
szennyezettség esetén megtörténik az ingatlan 
tulajdonosának a parlagfű kiirtására irányuló szó-
beli felszólítása, határidő megállapításával. A hatá-
ridő lejártát követően utólagos ellenőrzésre kerül 
sor. Amennyiben az ingatlanhasználó a szóbeli fel-
szólításnak nem tett eleget, a 221/2008. (VIII.30.) 
Kormányrendelet szerinti jegyzőkönyv felvételére 
kerül sor, majd közérdekű védekezés elrendelése 
következik, valamint a törvényben meghatározott 
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

V. Parlagfű elleni 
közérdekű védekezés:

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása ese-
tén a jegyző a parlagfű elleni közérdekű védeke-
zést határozatban rendeli el, amely fellebbezésre 
tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A határozat 
egy példányát meg kell küldeni a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalnak. A közérdekű véde-
kezés elvégzése során a hatóság, valamint a közér-
dekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végre-
hajtásának keretei között az érintett területre belép-
het, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. 
Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) ren-
delkezési az irányadók.

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

Jánoshalma, 2020. május 21.
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Tel.: 77-501-001
www.janoshalma.hu
polghiv@janoshalma.hu
kaszibasanyi@janoshalma.hu

Jánoshalma város önkormányzatának 
parlagfű-mentesítési programja
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A termelés bővítésére készül a jánoshalmi Renner cégcsoport. Elővet-
ték a régi, a korábbi válság során született forgatókönyvet.

Dr. Renner Tamás cégvezető arról számolt be, hogy senkit nem bocsá-
tottak el, pedig a megrendelések mennyisége 30 százalékkal csökkent. 
Most úgy 10–12 hétig látnak előre. A bérek kifizetése nincs veszélyben. 
A három évtizedes múltra visszatekintő vállalat meghatározó szereppel 
bír a Jánoshalmi járás életében, a cégcsoportnál közel 300 ember dolgo-
zik. A családi alapítású Renner vállalat fémipari és gumiipari alkatrésze-
ket gyárt nyugat-európai megrendelésre. A cég termékeinek 90 százalé-
kát exportálják. Bár a külhoni piacok felvevőképessége csökken, talán a 
jövő év elejére-közepére áll vissza az a helyzet, amely tavaly jellemezte 
a gazdaság ezen szegmensét.

– Addig is nyitott szemmel figyelünk a hazai szolgáltatóipar különböző 
területeire. A 2008–2009-es válságot úgy éltük át, hogy bevállaltunk min-
den olyan munkát, amelyre a képességeink alkalmassá tettek bennün-
ket – fogalmazott Renner Tamás, majd hozzátette: a nyugat-európai piac 
ugyan visszafogottabb, mint egy éve volt, de az is igaz, hogy például az 

észak-olasz megrendelőink gyárai csökkentett volumenben, de folyama-
tosan termelnek. A mezőgazdasági gépgyártók Észak-Itáliában nem áll-
tak le a válság alatt.

Az igazgató szerint a válság több dologra is rávilágít. Az elmúlt évtized 
globalizációs folyamatai túlpörögtek. Nem lehet minden termelést csak 
a termelési árak csökkentése miatt kiszervezni. A termelés biztonságá-
nak is szempontnak kell lennie, azaz a lokalizációt – a minél közelebbi 
– gyártást kell előtérbe helyezni. Meglátása szerint a nagy nyugat-euró-
pai cégek ugyan továbbra is kiszervezik majd külföldre a munkákat, de 
ha megértették a problémákat, akkor nem a világ másik végében keres-
nek majd beszállítókat.

A Petőfi Népe korábban beszámolt arról, hogy a vállalat régebben 
legyártott több olyan traktort, amelyet nagyon jól lehet használni formája, 
mérete és teljesítménye alapján a kertészetekben, önkormányzatoknál. A 
gyártás megkapta az engedélyeket. – Jelenleg a cég azon dolgozik, hogy 
az előállítási költségeket csökkentse, így versenyképesebbé válhat a har-
madik évezred magyar traktora – fogalmazott Renner Tamás.

A cég a válságra adandó válaszon dolgozik. Az igazgató szerint a 
magyar cégek, sőt egész Kelet-Európa győztesen jöhet ki ebből a jár-
vány által generált válságból. Vélekedése szerint nem a Távol-Kelet-
re, hanem a biztonságos uniós országokba kellene telepíteni a szüksé-
ges termelés egy részét, olyanokba, amelyeket 24 órán belül akár köz-
úton, akár vasúton el lehet érni. Erre a fordulatra számít. Mint mondta, a 
válságra adott válaszuk ezért az építkezés. A Renner Bt.-nél létrehoztak 
egy válságkezelő csapatot. Eldöntötték, hogy beruháznak, gépeket 
vásárolnak, gyártási kapacitást bővítenek.

Ezekben a napokban új üzemcsarnokot terveznek, amelyet már az 
idén fel kívánnak építeni. Elővették a régi, a korábbi válság során szüle-
tett forgatókönyvet. 2009-ben nagy összeget fektettek gyártóeszközökbe. 
Amikor vége lett a bajoknak, azonnal keresleti piac alakult ki. Ekkor rög-
tön léptek. Azonnal szállították a nagy mennyiségben megrendelt fém- és 
gumiipari termékeket. – A vevők akkor „díjazták” a gyorsaságot, és a mai 
napig nálunk rendelnek. „Ugyanerre számítok 2021–2022-ben. Remél-
hetőleg úgy fordulunk jövő tavasszal, mint 10 éve. Aki gyorsan ad, az 
ugyanis kétszer ad. Ha többet adunk, akkor talán piacot is bővíthetünk” – 
mondta el végül Renner Tamás cégvezető.

Fejlesztéssel válaszol a Renner Bt. a járvány okozta válságra

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter megküldött utasítása szerint május 
4-től új szabályok szerint kell rendelni orvosainknak. Közzétesszük az 
Önök tájékoztatása érdekében az egészségügyi dolgozók közleményét.
1. A receptírást, táppénzes papírok, igazolások kiadását, ill. az egyéb 

adminisztratív feladatokat továbbra is a személyes találkozások nélkül 
végezzük. (A korábban megszokott módon: telefonon, emailben, Ero-
diumon keresztül keressenek emiatt, az e-recepteket rendelési időben 
tudjuk felírni.) A veszélyhelyzet kihirdetése óta lejárt szakorvosi javas-
latok, közgyógy igazolványok, okmányok, jogosítványok érvényessége 
továbbra is meghosszabbítódnak.

2. Amennyiben vizsgálatra szeretnének jönni, először mindenképp telefo-
náljanak, hiszen az utóbbi 1,5 hónapban is tapasztalhattuk, hogy sok-
szor egy tanács is elég, és az enyhe tünetek esetén továbbra is a táv-
konzultációt alkalmazzuk!

3. Amennyiben telefonos egyeztetést követően mégiscsak szükség van 
a vizsgálatra, időpontot adunk, 15 percenként hívhatjuk a betegeket, 
mivel óránként max. 4 beteg vizsgálata megengedett egy adott ren-
delőben. Személyes vizsgálatra jelentkezéskor belépésnél lázmérés 
történik.
Kérjük, viseljenek maszkot, a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt 
használva lépjenek be!

4. A lázas, súlyosabb állapotú, COVID19-re gyanús beteget továbbra is a 
megfelelően kialakított ambulanciákon látják el.

5. Az egyéb járóbeteg szakrendelések is fokozatosan indulnak újra, elő-
ször természetesen a sürgős eseteket látják el, ezekkel kapcsolatban 

telefonon tudnak érdeklődni. A szakrendeléseken is elsődleges a táv-
konzultáció, ha szükséges a személyes találkozás a szakorvos időpon-
tot ad, szintén max. 4 beteg óránként a megengedett.
Továbbra is keressenek minket a korábban megszokott módon: telefo-

non, e-mailben, Erodiumon keresztül.
Megértésükben bízva kívánunk jó egészséget!

Az egészségügyben májustól életbe lépő változások
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A szigorú kormányzati, egészségünk védelmében meghozott intézke-
dések nyomán egy időre kiürültek a város közintézményei, az oktatási 
épületek, a Művelődési Központ, a Sportcsarnok. A Városgazda Kft. mun-
katársai ezt az időszakot használták ki az időszerű karbantartási, felújí-
tási munkák elvégzésére, gondolva arra, hogy a nyári hónapokra az élet 
már némiképpen visszatér a normális kerékvágásba.

Az elmúlt hetekben a Batthyány utcai óvodában a Városgazda Kft. 
munkatársai elvégezték a szükséges javításokat épületen belül, és az 
udvaron is. A kényszerszünet ideje alkalmas volt arra, hogy a mosdók, és 
az udvari játékok karbantartása, továbbá a szükséges javítások is meg-
történjenek.

Az Imre Zoltán Művelődési Központban egy lapos tetős rész beá-

zását, és ennek következményeit kellett megjavítani. A belső, kis udvar 
feletti részen kijavították a tetőszigetelést, valamint a beázott részen 
szükséges javításokat is elvégezték. Több helyen a padló burkoló lapok 
cseréjére is szükség volt, és megtörténik az épületen belüli tisztasági 
meszelés is.

A Kiskunhalas-Bajai út mellett parkosítási munkák voltak folyamat-
ban, aminek nyomán elkészült egy kis sziklakert. A kövek a volt lakta-
nya, ma Iparterület területéről kerültek ideszállításra. Az ötletért, és kivi-
telezésért köszönet Juhász Zsoltnak, Ollósi Erikának, továbbá a Város-
gazda Kft. munkatársainak, akiknek keze munkáját a városon átutazók 
is megcsodálhatják.

Mire volt jó a karantén ideje? 
Javítások, karbantartások az intézményekben
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Az Önkormányzat munkatársai a digitális oktatás ideje alatt a maguk 
eszközeivel igyekeztek segíteni a pedagógusok munkáját, és a tanulás-
ban lemaradt diákok előrehaladását. Május 11-e után, amikor az érvény-
ben lévő rendelkezések már lehetővé tették, megnyitotta kapuit a Közös-
ségi Ház. A felhívást az újság hasábjain is közzétesszük.

Elakadtál a tanulásban? Kell valaki, aki segít a tanulásban? Nincs 
megfelelő eszközöd ahhoz, hogy teljesítsd az iskolai feladatokat? 

Nyomtatni szeretnél? Hétfőtől péntekig tudunk neked ebben segíte-
ni a Közösségi Házban, ahol kialakítottunk neked egy olyan helyet, 
ahol felnőtt segítségével, biztonságos környezetben tanulhatsz. Ha 
érdekel a lehetőség, keress meg minket a Jánoshalmi Közösségi és 
Szolgáltató Ház facebook oldalán, írj üzenetet, vagy írj e-mailt: koz-
haz.janoshalma@gmail.com vagy hívj: 0620/4212214 -es telefonszá-
mon és mi visszahívunk Mindenkinek találunk megoldást!

Május 4. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének ünnepe, 1991. óta 
ez a nap a Tűzoltók napja. Ezen a napon valamennyi hivatásos, önkor-
mányzati, és önkéntes tűzoltó előtt tisztelgünk elismerve ezzel a máso-
kért tenni akaró állhatatosságot, a becsületet. 

A Jánoshalmi Tűzoltóság tűzoltóinak az elmúlt hetekben különféle 
adományokkal köszönték meg a munkáját. Kiadott közleményüket itt az 
újság hasábjain is közzétesszük:

„Szeretnénk megköszönni a Gála Étterem és Pizzéria felajánlását, 
melynek köszönhetően május hónapban a szolgálatban lévő tűzoltóink 

finomabbnál finomabb ebédeket fogyaszthatnak! Nagyon köszönjük!”
Május hónapban van az évfordulója a Jánoshalmi Tűzoltóság megala-

kulásának is, ha úgy tetszik, születésnapja. Ebből az alkalomból a város 
vezetése nevében Czeller Zoltán polgármester úr köszöntötte tűzoltóin-
kat: „Jó egészséget, kitartó, bátor, sikeres, és eredményes munkát kívá-
nok nekik. Tudjuk, hogy ha baj van, akkor itt vannak, és számíthatunk 
rájuk. Köszönjük a Jánoshalmi Tűzoltók embertársaik megsegítésére irá-
nyuló kemény, embert próbáló munkáját!” –írta a város vezetője.

A Közösségi Ház munkatársai segítettek a tanulásban

Májusban ünnepelt a Tűzoltóság
Köszönet a GÁLA étterem adományáért

mailto:kozhaz.janoshalma@gmail.com
mailto:kozhaz.janoshalma@gmail.com
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Meseország lovagja
Bács-Kiskun Megyei Kato-

na József Könyvtárban 2020. 
február 1-jén rendezték meg 
a megye legjobb mesemon-
dóinak versenyét. Balázs 
Gábor Rudolf iskolánk 6. 
b osztályos tanulója lovagi 
címet kapott az előadásá-
ért. Kecskeméti Televíziónak 
köszönhetően 2020. május 
21-én ismét megcsodálhat-
tuk Gábor produkcióját. A 
meseszeretők, az érdeklő-
dők megtekinthetik az inter-
neten Meseország lovagját 
a következő elérhetőségen:  
Meseországi találkozások – 
Balázs Gábor Rudolf: Betyár 
volt-e Cigány Jóska?

Gratulálunk, Gábor! Büsz-
kék vagyunk Rád.

Jacsóné Szabó Erika

Alkotni, újat teremteni, értéket létrehozni, ez teszi 
igazán EMBERRÉ az embert. A fiatalok közül egyre 
kevesebben vállalják napjainkban a kétkezi munkát. 
A régi mesterek pedig itt élnek közöttünk. Tőlük még 
megtanulhatóak, elleshetőek az egyes szakmák mes-
terfogásai. Példa erre Lukács László. Ő az a mester, 
aki már az erdőben látja mire is lesz használható a fa.   

Eredeti végzettsége szerint bognár. Sokan már 
nem is ismerik ennek a szónak a jelentését – sze-
kérgyártó vagy kerekes. Laci bácsi most töltötte be 
93. életévét. A télen készítette, renoválta a képen lát-
ható lőcsös szekeret a Felső-Bácskai Fiatal Művé-
szekért Kulturális Alapítvány által létrehozott Skan-
zenbe. Köszönjük Laci bácsi. További jó egészsé-
get kívánunk.

A koronavírus-járvány miatt nagyon sok hétköznapi szokásunkon kellett vál-
toztatni, és hogy mennyire lesz tartósan más az életünk, ha tényleg kell máso-
dik, harmadik vagy ki tudja, hogy hányadik hullámtól tartani, meg persze a köztes 
időben, amikor amennyire csak lehet megpróbálunk visszatérni a normalitásba, 
az jó kérdés. A korlátozások idején máshogy vásároltunk, máshogy éltünk tár-
sasági életet, és egyáltalán nem (vagy alig) találkoztunk ismerősökkel vagy ide-
gen emberekkel, így nem nagyon kellett azon agyalni, hogy hogyan is köszön-
jünk egymásnak úgy, hogy minimalizáljuk a fertőzésveszélyt. Persze már a jár-
vány elején is sokan azt jósolták, hogy a pandémia egyik áldozata nem más, mint 
a kézfogás: a gesztus, ami egykor azt a célt szolgálta, hogy a felek bizonyítsák, 
hogy békével jöttek, de ami – ahogyan Gregory Poland, a Mayo Klinika fertőző 
betegségekkel foglalkozó szakembere fogalmazott – járvány idején tulajdonkép-
pen egy biológiai fegyver. Bármilyen ősi szokás is a kézfogás, ha a járványhely-
zet évekig fennmarad, kikophat a kultúránkból.

Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, honnan ered az egyik legelterjedtebb 
köszönési forma, a kézfogás, illetve a kézrázás, akkor eleinte az volt a cél-
ja, hogy a felek bemutassák, békés szándékkal jöttek, nincs a kezükben vagy 
éppen a ruhaujjukban fegyver. A kézfogás egyébként már több ezer éve része 
az életünknek, a legelső ábrázolás a Kr. e. 9. századból származik. Az első írá-
sos emlékek az ókori Hellászból valók, a kézfogás Homérosz műveiben is rend-

Az értékek közöttünk élnek

Miért olyan nehéz 
lemondani a kézfogásról, 
vagy el se tűnt igazán?

szeresen feltűnik, és a bizalmat hivatott jelképezni. A kvékerek (a 17. századi 
Angliában alakult vallási közösség) szerint a meghajlás a társadalmi egyenlőt-
lenség egyik jelképe, a kézfogásnál viszont mindkét partner úgy érezheti, hogy 
egyenrangúak.

William Kidd, egy 19. századi brit természettudós 1892-ban pedig már arról írt, 
semmi nem mutatja meg jobban egy férfi vagy egy nő karakterét mint az, hogyan 
fog kezet. A Science Digest pedig 1958-ban feltette a kérdést, vajon milyenek 
lesznek az űrbéli emberek, hát persze olyanok, mint mi, és amikor majd meg-
érkeznek, kézfogással üdvözölnek minket. És igen, a kézfogás a diplomaták és 
a politikusok eszköztárának egyik fontos kelléke, állítólag 1959-ben egy francia 
konzul busás kártérítést kapott, miután megsérült a keze, és sikerült bebizonyíta-
nia, hogy a kézfogás nagyon fontos politikai karrierje szempontjából. És íme egy 
érdekes szám: az amerikai elnökök állítólag 65 ezer emberrel fognak kezet éven-
te, a csúcstartó Theodore Roosevelt, aki elnöksége egyik napján 8513 ember-
rel fogott kezet.

Fejér István könyvében persze ír a köszöntésekről, az 1960-as években pél-
dául még aktuális téma volt, hogy férfiaknak a kalapjukkal mit kell csinálni köszö-
néskor és búcsúzáskor, hiszen „úriember nem jár kalap nélkül”. Ez ugye mára 
kissé elavult, pedig a ‚60-as évek nem is voltak olyan régen. De Fejér persze 
kitért a kézfogás szabályaira is.

Kéznyújtással is el lehet követni az illetlenségek egy egész sorozatát. Férfi 
nem nyújthatja kezét nőnek, sem idősebbnek, sem pedig olyannak, aki a társa-
dalmi vagy a hivatali ranglétrán felette áll, mindig meg kell várni, amíg azok nyújt-
ják a kezüket.

És íme még egy-két példa: nem illik bal kezet nyújtani, nem illik két kézzel 
megragadni a felénk nyújtott kezet, nem illik a kéz helyett egy vagy két ujjat nyúj-
tani, sem a lagymatag, sem a túl erős kézfogás nem ajánlott, és az utolsó kité-
tel, ami 50 éve egy kicsit mást jelentett, hogy kesztyűs kézzel sem illik kezet fog-
ni, de akkoriban ugye teljesen más okból hordtunk kesztyűt.

Oké, de mi a helyzet most, hogy úgy tűnik, egyelőre urai vagyunk a helyzet-
nek? Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető járványügyi szakértője április-
ban azt mondta, a kézfogásnak később sem kellene visszatérnie, hiszen ezzel 
más megbetegedések, például az influenza terjedését is meg lehetne akadályoz-
ni. De hát a hagyományok... 

Az illem szabályai koronként változnak, sőt sok esetben az a helyzet, hogy 
ami tegnap még illetlenségnek számított, az már nem az. Az illemszabályok-
nak is meg van az a természetük – akár a divatnak –, hogy elavulnak, változ-
nak, újak keletkeznek.

Miközben a kézfogás és a puszi kivezetése teljesen racionális döntés lenne, a 
pszichológiai szempontok ellene szólnak. Amikor az emberek nehéz időket élnek 
meg, akkor sokkal jobban ki vannak éhezve az érintésre, hiszen a fizikai kontak-
tus hatására olyan anyagok szabadulnak fel a szervezetünkben, amelyek hozzá-
járulnak a boldogságérzetünk növekedéséhez, és persze nagyon fontos szere-
pet játszanak abban, hogy kötődés alakuljon ki. 

A kézfogásnak nemcsak a politikai, hanem az üzleti életben is nagyon fontos 
szerepe van, az együttműködésre való hajlandóságot mutatja. Egy tanulmány 
szerint ha egy üzleti tárgyalás előtt a felek kezet fognak, akkor az segít abban, 
hogy mindkét fél számára kedvező eredménnyel záruljon a megbeszélés. Hogy 
a kézfogás helyett elsőként a könyök-összeérintés jelent meg helyettesítőként, 
az is azt mutatja, hogy szükségünk van az ilyen gesztusokra.,Egyes szakértők 
szerint nem kellene végleg száműzni, csak tényleg fontos lenne odafigyelni az 
alapvető higiéniai szabályokra, vagyis mossunk sűrűn kezet. A legfontosabb: ha 
köhögünk, tüsszögünk, kicsit is kapar a torkunk, mentsük ki magunkat, és soha 
ne fogjunk kezet – ilyenkor tényleg a másik ember egészségét veszélyeztetjük.

index.hu  alapján ikor



8. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2020. júniusMáltai adományok májusban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Elnöksége a Gondviselés 
Háza három dolgozója gyermekének táblagépet adományozott a korona-
vírus miatti otthoni tanulás  könnyítésére.

Az idős ellátottak Cali vitamint kaptak immunrendszerük erősítésére. 

A Dél-Alföldi 
Régiótól 1200 
csomag HIPP 
tejpépet kapott 
c s o p o r t u n k , 
amit a védőnők 
javaslata alap-
ján a Jánoshal-
mi Járás terüle-
tén osztottunk 
szét a kisgye-
rekes családok-
nak.

Nagymennyiségű vérnyomásmérőt ajánlott fel csoportunknak Nagyidai 
Zsolt plébános úr, melyeket a magánszemélyek mellett intézményeknek 
ajánlunk fel. Zsolt atyának hálásan köszönjük adományát.
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Római Katolikus Plébánia szeretettel értesíti a kedves 
Testvéreket, hogy a szentmiséken újra részt lehet venni.
A szertartások alatt most még a szájat és orrot eltaka-
ró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) kell viselni, a ren-
delkezés visszavonásáig.
Kérjük, a perselyadományokat érkezéskor helyezzék a 
kosarakba a bejáratnál. A perselyezők a kosarakat hoz-
zák az oltár elé a felajánláskor, ezzel is kifejezve, hogy a 
persely is adományunk.
Gyóntatás a templomi üveg teremben, a szentmisék 
előtt fél órával, vagy egyeztetett időpontban.

A hétköznapi szentmisék rendje a kápolnában: hét-
fő, szombat reggel 7, kedd, szerda, csütörtök, pén-
tek 18 óra.
A vasárnapi szentmisék rendje a templomban: 
szombat 18, vasárnap délelőtt 9 és 18 óra. 
Köszönet mindenkinek aki, online szentmise 
közvetítéseinkbe bekapcsolódtak, és szeretettel 
hívunk mindenkit közösségünk újra felébreszté-
sére.  
Imádságos szeretettel: 

Sándor atya plébános

Lapzártakor érkezett meg Kecskemétről egy nagylelkű felajánló papri-
ka, paradicsom, uborka és virágpalánta adománya, aminek egy részét a 
Gondviselés Házban ültették el, a többit rászoruló családok kapták meg.

A Közösségi Házban tanulást segítő módszertani segítséget nyújtott 
Domján Edit, a Máltai Szeretetszolgálat pályázati koordinátora, a jános-
halmi önkéntes csoport tagja.

Szent Orbánra emlékeztek

A Gazdakör vezetősége megemlékezett a fagyosszentek utolsó képvi-
selőjéről, a szőlőművelők és a velük közös érdekű kádárok és kocsmá-
rosok félve tisztelt patrónusáról Szent Orbánról. A koszorúk elhelyezése 
után méltányolták, hogy nem vitte el a szőlőket a fagy, ezért borral öntöz-
ték meg a Terézhalmi út elején álló szobrát.

Szent Orbán napja (május 25.) jeles nap a szőlőtermesztők és így a 
borászok kalendáriumában. Sok időjárási megfigyelés, néphagyomány 
kapcsolódik a naphoz, és a katolikus szertartásokban is megtaláljuk 
emlékezetét.

A hagyományok szerint I. Orbán pápa, akit később szenté avattak, ren-
delte el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját aranyból vagy ezüst-
ből kell elkészíteni. Ezért a későbbi ábrázolásokban kehellyel és szőlő-
fürttel láthatjuk Szent Orbánt. Innen már egyenes út vezetett ahhoz, hogy 
a szőlősgazdák, borászok, kádármesterek és a kocsmárosok patrónu-
sa legyen. A magyarországi hagyományokban is jelentős esemény ez a 
nap, A magyarországi hagyományokban is jelentős ez a nap, hiszen az 
Orbán-napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokfelé szobrot emel-
tek számára a szőlőben,

Újra személyesen látogathatók a szentmisék
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek  a jánoshalmi járásban

Közzététel időpontja: 2020.05.22.

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

Nyílászáró gyártó asztalos (Bármilyen faipari vég-
zettség) Szakmunkásképző Color Plast Kft. Mélykút 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 

a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések 
elnevezésű munkaerőpiaci programról

Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csökkentse 
a tagországok munkanélküliségét. A TOP-5.1.2-15 programok sze-
mélyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánják 
elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. 

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

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: 
Alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek 
GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásban részesülők, minimum 3 hónapja regisztrált álláskeresők. 

Elhelyezkedést segítő támogatás, bértámogatás nyújtása.
A foglalkoztatás bővítő bértámogatás időtartama legfeljebb 8 hónap 

lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség 
mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hoz-
zájárulási adó legfeljebb 70%-a.

Munkatapasztalat-szerzést elősegítő, bérköltség-támogatás nyújtása
A támogatás időtartama legfeljebb 90 nap lehet. A támogatás mértéke 

a résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-
a, vagy legfeljebb 8 havi bérköltség-támogatás 4 hónap továbbfoglalkoz-
tatási kötelezettséggel .

A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támoga-
tás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mér-
téke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 
100%-a.

A támogatási kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-pi-
aci program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, 
vagy ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes járási hivatal fog-
lalkoztatási osztályához kell benyújtani, amely a támogatásról mérlegelé-
si jogkörben dönt.

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

A támogatás iránt érdeklődni lehet a járási hivatal foglalkoztatási osz-
tályán: 

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12 sz. alatt, illetve a
77/ 795-023-as telefonszámon.

Újabb enyhítések léptek 
életbe a kormányhivatali 

ügyintézésben is

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb enyhítések 
léptek életbe a kormányhivatali ügyintézésben is. Időpontfoglalás nélkül 
is lehetséges 2020. május 25-től a kormányhivatali ügyintézés a tizen-
kilenc megyében. A fokozatosan bevezetett enyhítéseknek köszönhető-
en hétfőtől a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok cseréjét már előzetes 
bejelentkezés nélkül lehet intézni Budapesten is. A járványügyi helyzettől 
függően azonban továbbra is kiemelt fontosságú az egészség védelmét 
szolgáló óvintézkedések betartása.

A tizenkilenc megyében 2020. május 25-től visszaáll a járványügyi 
veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend, vagyis előzetes idő-
pontfoglalás nélkül is felkereshetők a megyei kormányablakok és kor-
mányhivatali ügyfélszolgálatok, mint például a családtámogatási ügyfél-
szolgálat. Budapesten a legtöbb ügy esetében továbbra is szükséges az 
előzetes időpont-egyeztetés, de a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmá-
nyok cseréjét hétfőtől már a fővárosban is szabadon lehet intézni.

Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák egészségének 
védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és java-
solt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak 
korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól 
megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban 
és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.

Amennyiben nem okmányügyintézés céljából kívánják felkeresni a kor-
mányablakokat, úgy Budapesten továbbra is interneten vagy a 1818-as 
telefonszámon lehet időpontot foglalni. Az álláskeresők számára tovább-
ra is rendelkezésre állnak az elektronikus ügyintézési lehetőségek.

Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép 
segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu (mo.hu) oldalon. 
Kérjük, a kényelmes ügyintézés érdekében látogasson el a www.mo.
hu honlapra.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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A kormány május 20-án történt bejelentése után megkezdtük a ter-
vezést a szakszolgálati ellátások újraindítására. Személyes találkozá-
sok június 2-től indulnak előzetes telefonos egyeztetés után a telephe-
lyünkön.

De előtte tekintsünk vissza egy kicsit. Minden szakfeladaton 2020. 
március 16-a után is folytatódott az ellátás digitális formában. Az ellá-
tottjaink közül csak kb. 10 gyermeket nem tudtunk elérni. Ezt nagy siker-
nek értékeltük!

A gyermekek, tanulók több - kevesebb aktivitással, de részt vettek az 
ellátásban. Volt, aki e-mailben küldte vissza az elkészített feladatokat, 
volt, aki fényképeket készített vagy videókat. Köszönjük a szülőknek is 
a segítségét!

Mint az előző cikkben olvashatták jutalmat is kaptak a gyermekek, 
melyet csak online formában tudtak eddig elérni, de most az utolsó taní-
tási héten a gyógytestnevelő ki is fogja vinni az iskolába. A többi gyer-
meknek sincs aggodalomra semmi oka, mindenki kap értékelést és jutal-
mat a tanévi munkájáról.

Mi szakszolgálati szakemberek is online módon tartottunk értekezlete-
ket, megbeszéléseket, melyet meg is örökítettünk. A képen látszik, hogy 
Mindenki az otthonában, ki a telefonja, ki a laptopja előtt ül, és a techni-
ka segítségével beszéltük meg a fontos feladatokat. Számunkra is érde-
kesek voltak ezek az alkalmak. 

Térjünk vissza az újraindításra.
Van olyan szakszolgálati feladat, mely továbbra marad digitális formá-

ban. Ilyen a gyógytestnevelés. Ezen a területen továbbra is digitális ellá-
tás lesz a tanév végéig, június 15-ig. 

A többi területen lesznek olyan órák (kontakt órák), ahol szükséges a 

személyes találkozás. Ezek a szakszolgálat telephelyén a Molnár János 
u. 3 szám alatt fognak megvalósulni. Lesznek olyan órák is, melyek 
maradnak digitálisan.

A logopédiai ellátás és a nevelési tanácsadás területein a tanév során 
megkezdett terápiák lezárására, egy utolsó találkozásra fogjuk hívni a 
gyerekeket, szülőket, de nem mindenkit. Erről telefonon fognak értesí-
tést kapni az érintettek. 

A szakértői bizottsági tevékenység keretein belül az alapvizsgálatokat 
mindenképpen elvégezzük személyes találkozással, a felülvizsgálatok 
közül csak ott hívjuk be a gyerekeket, szülőket, ahol feltétlenül szükséges 
a vizsgálat. Itt is telefonon fognak a szülők értesítést kapni. Ahol a jelen 
helyzetben nincs olyan tényező, mely igényelné a személyes találkozást, 
ott a szülővel telefonon egyeztetve küldjük ki a szakértői véleményeket.

Mivel még mindig járványhelyzet van, így Mindenkit kérünk az óvintéz-
kedések betartására, melyre készítettünk egy tájékoztatót: 

A szülők megértését, közreműködését kérjük, hogy az újraindítás minél 
zökkenő mentesebb legyen! 

Kérem, figyeljenek a pontos érkezésre is! Beteg gyermekkel ne indul-
janak el otthonról! Ilyen esetekben telefonon értesítsenek bennünket: 
06-77/850-034-es telefonszámon.

Továbbra is vigyázzunk egymásra és a gyermekeinkre!

Ágoston Ildikó
tagintézmény-vezető

BKM PSZ Jánoshalmi Tagintézménye

TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT SZÜLŐK!

2020. JÚNIUS 2-TŐL A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLTI  
ELLÁTÁS SZEMÉLYES FORMÁJÁT ÚJRAINDÍTOTTUK 
INTÉZMÉNYÜNKBEN.
KÉRJÜK, A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A 
KÖVETKEZŐ ÓVINTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁT:
1  AZ IDŐPONTRA PONTOSAN ÉRKEZZENEK!
2  A SZÜLŐNEK KÖTELEZŐ MASZKOT VISELNI!
3  KÉZMOSÁS, KÉZFERTŐTLENÍTÉS MINDENKINEK KÖTELEZŐ!
4  A GYERMEKET CSAK 1 SZÜLŐ KÍSÉRJE EL! HA TÖBBEN 

ÉRKEZNEK, AKKOR AZ ÉPÜLET ELŐTT KELL VÁRAKOZNI!
5  CSAK EGÉSZSÉGES GYERMEKET, TANULÓT TUDUNK ELLÁT-

NI!

Jánoshalmi  Pedagógiai Szakszolgálat  hírei

Gyermeklánc óvoda életében a jeles napok közül a madarak 
és Fák napja zárja a nagycsoportosok erdei kirándulásait. 2020.
május 12-én a kialakult járványhelyzet ezt felülírta.

Így az ügyeletbe járó gyerekeknek heti projekt tervet dol -
goztunk ki. Érdekes a közvetlen természeti környezet nyújtotta 
tapasztalatokra, felfedezésekre, megfigyelésekre támaszkodtunk. 
A csoportokban a játék, játékosságot alkalmaztuk, az ismeretek 
feldolgozására, bővítésére. Az óvoda udvarán számba vettük a fák 
nevét, fajtáit, terméseit, leveleit, színét, formáját, hasznosságu-
kat. Matematikai tapasztalatot szereztek a fák magasságáról, tör-
zsük vastagságáról. Óvodánk elnyerte a madárbarát óvoda címet 
is, a zöld óvoda mellett, így a kihelyezett madárodúkban felfe -

dezték a gyerekek, hogy az egyikben széncinege család lakik. Köz-
vetlen megfigyelhettük a madár szülők etetési ritmusát, a kicsik 
hangját, majd szemtanúi lehettünk a fiókák kirepülésének az odú -
ból. Mintha a természet is érezte volna, hogy biztosítja ezt a nem 
mindennapi élményt gyereknek, felnőttnek.

A projekt záró napján, a teraszon felsorakoztunk óvodások, 
bölcsődések. Vezető óvónő Edit néni, és a környezeti munkakö-
zösség vezetője, Molnárné Marika néni köszöntötte a jeles napon 
a gyerekeket, felnőtteket. Minden gyermek név szerint szólítva 
vehette át az emléklapot, amit vittek magukkal az egyes állomás 
helyekre.  Az óvó nénik természeti témákkal, ügyességi,  moz-
gásos, érzelmi, értelmi,figyelem,képzelet fejlesztő feladatokkal 

„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében!”
(Herman Ottó)

Gyermeklánc Óvoda hírei
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várták az öt állomáshelyen a csapatokat. A jól teljesítő gyerekek 
az emléklapon fa nyomdát kaptak.

Rendezvényünket zöldág járással, közös énekléssel fejeztük be. 
Jutalmul minden gyermek egy müzli szeletet, és az emléklapot 
vihette haza.

Az új helyzet is bizonyítja, hogy a Gyermeklánc intézmény 
közössége képes az összefogásra és megtalálni a „hogyant” a szer-
vezésre. Igaz hogy Kéleshalmát és Kovács Sándor „madarászun-
kat” nem pótolja semmi, de a jelen helyzetben ez a legmagasabb 
szintű szervezés volt. 

Köszönjük Ördögh Edit óvodavezetőnknek, Molnárné Túri Mária 
környezeti munkaközösség vezetőknek, a projekt terv ötleteket, a 
feltételek biztosítását, szervezését.

Csernákné Kasziba Zsuzsanna
     óvodapedagógus  
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Május a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban 

A tevékenységek május hónapban is folyta-
tódtak az online közösségi felületen.  A face-
book-on létrehozott zárt csoportunkban, már 
több, mint 60 család kíséri figyelemmel, videóin-
kat, ötleteinket ajánlásainkat. Gyönyörű és tar-
talmas hónapot zártunk. Aktuális programjaink 
közül kiemelném a madarak és fák hetét, vala-
mint édesanyák hetét is. Anyák napi dalokkal, 
mesékkel, fényképekkel és filmekkel próbáltuk 
meghitté varázsolni ezt a szép ünnepet. A Gye-
rekház dolgozói mellett, szakemberek is segítik 
a munkánkat. Pszichológusunk Dr. Kinigopulos 

Márta, valamint Ádámné Brecska Mária védőnő 
teszik még érdekesebbé, és színesebbé a min-
dennapjainkat. 

A Gyerekház újranyitását 2020. június hónap-
ban tervezzük. Ehhez azonban egy hivatalos 
(előzetes) igényfelmérést kell végeznünk. A 
Gyerekház elsősorban a helyi viszonyok figye-
lembevételével indulhat újra. 

Az igényfelmérést a közösségi oldalon lévő 
zárt csoportunkban, vagy a Biztos Kezdet Nyit-
nikék Gyerekház hivatalos facebook oldalán 
(messenger üzenetben) tudjuk lebonyolítani.   

Kérjük, hogy aki az elkövetkezendő időszak-
ban igénybe kívánja venni a Gyerekház szolgál-
tatásait, a fent említett felületeken jelezze rész-
vételi szándékát! 

Megértésüket és segítségüket előre is 
köszönjük! 

 Szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú 
gyermeket és anyukáját a Nyitnikék Gyerek-
házba! 

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

Lippai-Ádám Nikolett
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Diákjaink nevében köszönjük Polgármester Úrnak, hogy Jánoshalma 
város támogatási alapjából a távoktatáshoz és a szakmai vizsgák sike-
res lebonyolításához digitális eszközöket és védőfelszerelést bocsátott 
intézményünk rendelkezésére, ezzel is segítve az iskola munkáját. Külön 
köszönetünket fejezzük ki a Kezo-ker Számítástechnikai Kft. tulajdonosá-
nak. Kecskeméti Zoltánnak, aki az eszközöket a szükséges szoftverek-
kel ellátta és kedvezményes áron a város támogatási alapjának átadta.

Köszönjük továbbá, hogy a városi önkormányzat védőmaszkok 
biztosításával is segíti a szakmai vizsgák lebonyolítását, így véd-
ve a veszélyhelyzetben a tanulókat és a vizsgabizottság tagjait.

Nagyon köszönjük Zámbó 
Balázsnak a TEMAVED.hu tulaj-
donosának a nagylelkű felajánlá-
sát is, amellyel hozzájárult ahhoz, 
hogy tanulóink ebben a rendkívüli 
helyzetben megfelelő védőeszkö-
zökkel ellátva tudjanak részt venni 
a szakmunkás vizsgákon.

AM ASzK

Köszönet a támogatásért
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   Mikor kezdjük a hozzátáplálást? 
Akkor, amikor az adott gyermek neurológiai-

lag és pszichésen is megérett rá, ez betöltött 4-6 
hónapos kor után várható. Akkor érett meg a gyer-
mek a hozzátáplálásra, ha segítséggel ugyan, de 
stabilan ül, fejét és nyakát jól tartja, mozgatja, irá-

nyítja. Egy étel bevezetése során, az elején normális, ha csak néhány 
teáskanálnyi ételt eszik meg. Nagyon fontos, hogy kanállal etessük, és 
ne cumisüvegből tápláljunk hozzá! Ami fontos, hogy először egyféle 
összetevőjű étel adása javasolt, és 3-5 napig ezt javasolt adni kiegészí-
tésképp az anyatej mellé. Ez azért fontos, mert ha egyidőben többféle 
új ételt kezdtünk el adni, és néhány nap múlva allergiás tünetek, hasfá-
jás jelentkezik, senki sem fogja megmondani, melyik ételt okozza. Ezért 
mindig 3-5 napos folyamatos adás után vezessünk be az újabb ételeket. 

 Többféle hozzátáplálás táblázat kering a sajtóban, szakkönyvekben, 
interneten arról, mikor milyen ételt kaphat már a baba. Valójában csak 
egyes allergénekkel (tej, tejtermék, mogyoró, kenyér stb.) kell nagyon 
vigyázni, valamint az első gyümölcsöket-zöldségeket jól megválasztani, 
a többi hétről-hétre fokozatosan bevezethető.

Az első ételek lehetnek: alma, őszibarack, meggy, gesztenye, burgo-
nya, sárgarépa, sütőtök, cékla, gabona-pelyhek, rizs, búza, zab. A glutént 
legkésőbb 7 hónapos korig be kell vezetni kis mennyiségben.

7 hónapos kortól adható: banán, körte, narancs, citrom, szőlő (héj és 
mag nélkül), paradicsom, cukkini, saláta (főzeléknek elkészítve), brok-

koli, fehérrépa, pasztinák, zeller, spárga, tök, uborka (sütve vagy főzve), 
passzírozott zöldborsó (héj nélkül), tökfélék, kukorica, csirke, pulyka, éto-
laj, petrezselyem, zellerlevél, kapor, metélőhagyma.

8 hónapos kortól adható: kenyérhéj, kifli, szilva, ringló, sárgabarack, 
görögdinnye, sárgadinnye, cseresznye, zöldborsó, karalábé, kelkáposz-
ta, karfiol, csicsóka, vörös- és fokhagyma (sütve vagy főzve), spenót, 
sóska, lencse, sárgaborsó, bab, marha, sertéshús, hal, csirkemáj legfel-
jebb heti 1 alkalommal.

Amennyiben a családban nem fordult elő allergiás megbetegedés: 
kefir, natúr joghurt, túró, sajt, kis mennyiségben, főzelék vagy gyümölcs 
kiegészítéseként árpa, rozspehely, bazsalikom, kakukkfű, borsikafű, bor-
smenta, szurokfű, citromfű, lestyán, gyümölcsteák.

10-11 hónapos kortól adható: káposzta, padlizsán, zöldbab, rebarbara, 
mángold, főtt tojássárgája heti 1-2 alkalommal.

1 éves kortól adható: uborka nyersen vagy savanyítva (reszelve), 
retek, vöröshagyma és fokhagyma nyersen, csicseriborsó, paprika, 
tehéntej, vaj, tejszín, tejföl, kecsketej, és kecskesajtok, juhtúró, juhsajt, 
teljes kiőrlésű gabonák, köles, hajdina, méz, tojásfehérje, mandula, nap-
raforgómag, tökmag és egyéb olajos magvak, gyógynövényteák (men-
ta, citromfű, csalán).

Másfél éves kortól adható: kivi, ribiszke, fekete-ribiszke, szeder, egres, 
csipkebogyó, áfonya, som, málna, eper, szamóca, déligyümölcsök (ana-
nász, mangó, grapefruit stb.).

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Barátságos hozzátáplálás
A d ietet ikus  tanácsa i

Ha versenyképes szakmát szeretnél, jel-
entkezz hozzánk!

A jánoshalmi SZAKI felvételt hirdet a 
2020/2021. tanévre

2 ÉVES MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS KÉPZÉSRE
•	 Nappali tagozaton
•	 Képzési idő:két év
•	 Feltétel: érettségi bizonyítvány
•	 Jelentkezési korhatár: 23 év 
•	 Szükség szerint kollégiumi férőhely biztosított!
•	 A képzési időben megszerezhető a T kategóriás me-

zőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány!

2 ÉVES MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ KÉPZÉSRE
•	 Esti tagozaton, felnőttoktatás keretében
•	 Jelentkezési korhatár nincs, felnőttek is jelentkezhet-

nek

•	 A képzés első és második szakképesítés esetén ingy-
enes

•	 Szükség szerint kollégiumi férőhely biztosított!
•	 A képzési időben megszerezhető a T kategóriás me-

zőgazdasági vontatóvezetői jogosítvány!

2 ÉVES ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉP-
ZÉSRE

•	 Levelező és nappali tagozaton
•	 Jelentkezési korhatár nincs
•	 Feltétel: iskolarendszerű képzésben szerzett szak-

munkás bizonyítvány
•	 A képzés ingyenes

Elérhetőségeink: 

AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, 
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium

6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

tel: 0677/401-028, 0670/4308875

honlap: jhszaki.hu

e-mail: suli@jhszaki.hu

Jelentkezési lap a honlapunkról letölthető!

Jelentkezési határidő: 2020. június 30.

mailto:suli@jhszaki.hu
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Egy ingyenes e–könyvnek – melyből átvettük a következő folytatásos 
történetet – a szerzők szerint a terjesztése nemhogy nem tilos, hanem 
egyenesen kívánatos. 

Az Almási család blogja egy ötgyermekes család mindennapjaiba 
enged betekintést. A blog 2017 februárjában indult útjára, de maga a tör-
ténet 2001–ben kezdődik, ezért olyasféle helyzetekkel is találkozhatnak 
benne kedves Olvasóink, amelyekre ma már szinte nosztalgiával emléke-
zünk. Például a történet elején nincs a szereplőknek mobiltelefonja, Zsi-
gulival és Wartburggal közlekednek, és még olyasmi is előfordul, hogy 
kazettáról hallgatnak zenét.

Minden kedves Olvasónak kellemes szórakozást kívánunk!
Almási Károly – A történet kezdetén a családfő a negyvenes évei-

nek elején jár. Újságíró, egy megyei napilap rovatvezetőjeként dolgozik. 
Ez meglehetősen sok elfoglaltsággal jár számára, de jó családapaként 
igyekszik minden szabad idejét a szerettei körében tölteni. Művelt, tájé-
kozott ember, tudását szívesen osztja meg gyermekeivel, és ez nem is 
ütközik nehézségbe, mert jó pedagógiai érzékkel rendelkezik.

Almásiné Kincses Júlia – Julika a történet kezdetén háztartásbeliként 
tevékenykedik, és ez öt gyermek esetén bizony egész napos elfoglaltsá-
got jelent. Hivatásos anyaként tekint magára, aki annak szenteli a min-
dennapjait, hogy meleg családi fészket, szilárd hátteret biztosítson élete 
párja és gyermekeik számára.

Almási Ákos – Az elsőszülött fiú a történet kezdetén érettségire készü-
lő negyedikes gimnazista. Komoly gondolkodású, megfontolt, családsze-
rető fiatalember, öccsei és húgai bármikor és bármiben számíthatnak a 
segítségére. Kifejezetten érdeklik az emberi lélek, a viselkedés rejtelmei, 
ezért pszichológusnak készül. A szerelem terén nem mondhatja magát 
túlzottan szerencsésnek, ám ez néha annak a rossz tulajdonságának 
köszönhető, ami nem más, mint a legtöbbször indokolatlan féltékenység.

Almási Dóra – A történet kezdetén Almásiék nagyobbik lánya a gim-
názium első osztályába jár. A bakfislányok tévedhetetlenségének köszön-
hetően többnyire már felnőttként tekint magára, ám ez legtöbbször csak 
a jogok terén nyilvánul meg, a felelősség és a kötelességek vonatkozá-
sában már kevésbé. Egyszóval egy igazi kamaszlány ő, aki magán vise-
li eme nehéz életszakasz minden jellemző ismérvét.

Almási Gergely – Almásiék középső fia a történet kezdetén az általá-
nos iskola ötödik osztályába jár. A család fekete bárányának is nevezhet-
jük. Ha valami turpisságra derül fény az Almási–házban, az elsőszámú 
gyanúsított többnyire Gergő. Egyébiránt jóravaló, nyíltszívű gyermek, de 
valahogy mindig galibába keveredik. Talán azért, mert az átlagnál jóval 
nagyobb a szája, túlságosan fejlett az igazságérzete, és jobban vonzzák 
a tiltott dolgok is, mint hasonló korú társait.

Hugi, azaz Almási Zsófia – Az ikrek közül ő az idősebbik, mintegy 
öt perccel jött hamarabb világra öccsénél. A történet kezdetén az álta-
lános iskola első évfolyamát tapossa, de máris úgy viselkedik, mintha a 
kamaszkor kellős közepén járna. A dackorszakok nála szinte összeérnek, 
és folyamatosan feladattal látják el szüleit.

Öcsi, azaz Almási Zsolt – A legkisebb fiú tökéletes ellentéte fiatalabb 
bátyjának. Félénk és visszahúzódó, csöndes gyermek. Az a fajta, akinek, 
ha azt mondják, hogy üljön meg egy széken, nemigen mozdul onnan, 
amíg ellenkező értelmű utasítást nem kap. Nagy bánata, hogy nincs vala-
mi nagy tehetsége a futballhoz, amit pedig a család többi férfitagjához 
hasonlóan – szenvedélyesen szeret.

Varázshajszál
Az Almási család befejezte a vasárnapi ebédet, de még senki sem 

állt fel a helyéről. Nem kezdték el leszedni az asztalt, nem fogtak még 
a mosogatáshoz, mert az évek hosszú során az a kedves szokásuk ala-
kult ki, hogy ilyenkor beszélték meg gondjaikat, örömeiket, kis közössé-
gük apró–cseprő dolgait, s mindegyikük elmesélte, mi történt vele azon 
a héten.

Más alkalom nemigen adódott volna ilyen bensőséges együttlétre, 
hiszen többnyire ez volt a hét egyetlen olyan étkezése, amikor hiányta-
lan létszámban foglaltak helyet az asztalnál. A családfő ugyanis egy napi-
lap újságírójaként dolgozott, s rendszerint késő éjjel, lapzárta után tudott 
csak hazaérni. Az újság azonban hétfőn nem jelent meg, így a vasárna-

pot teljes egészében az övéinek szentelhette. Ilyenkor mindig örömmel 
foglalt helyet az asztalfőn, élvezettel elfogyasztotta felesége remek főzt-
jét, s közben szeretetteljes pillantásokat vetett népes családjára.

Jobbján ült a legnagyobb fia, Ákos, aki érettségi előtt állt, mellette a 
tizenegy éves Gergő, és az elsős gimnazista Dóri. Szemben velük Anya 
foglalt helyet, no meg az ikrek, Hugi és Öcsi. Ők is elsősök voltak, de még 
csak kisiskolások. Ezen a hétvégén éppen Öcsi, a család legifjabb férfi-
tagja volt az érdeklődés fókuszában.

– Hét közben bementem a tanító nénid fogadóórájára – fordult hozzá 
Apa –, a sok jó hír mellett hallottam valami olyasmit is, ami nem szolgált 
éppen örömömre.

A kisfiú hirtelenjében nem tudta hova tenni az édesapja szavait. Hiszen 
ő a legjobb tanuló az osztályban, az üzenőfüzete tele van jópontokkal, ő 
oldja meg leghamarabb a számtanpéldákat, ő ír a legszebben, a viselke-
dése is példás, nem értette hát, mi baja lehet vele bárkinek is.

– A tanító néni azt kifogásolja – világította meg a kérdést Apa –, hogy 
sosem jelentkezel, ha kérdez valamit, pedig látja rajtad, hogy tudod a 
választ. És ha felszólít, akkor is alig–alig tud belőled egy–két szónál töb-
bet kihúzni.

– De hát te mondtad mindig, hogy nem szép dolog a tudásunkkal kér-
kedni – védekezett Öcsi.

– Ha részt veszel az osztály munkájában, az még nem kérkedés. És 
lásd be, hogy sokkal vidámabban telik az óra, ha nem csak a tanító néni 
beszél elejétől a végéig.

– Igen, de ha véletlenül rosszat mondok, akkor...
– Ugyan már! Nem lehet mindig, mindenkor jót mondani. Biztos vagyok 

benne, hogy nem emiatt vagy hallgatag az iskolában. Mondd csak meg 
őszintén, mi az igazi oka annak, hogy...

– No, azt hiszem, itt az ideje, hogy asztalt bontsunk – állt fel Anya, férje 
rosszalló pillantásától kísérve, hiszen a családfő úgy vélte, nincs még tel-
jesen kitárgyalva a téma, a neje viszont, az anyák ösztönös empátiájára 
hagyatkozva, megérezte, hogy van valami, amit Öcsi nem akar a család 
nyilvánossága előtt kiteregetni. Megkérte kisfiát, segítsen neki a mosoga-
tásban, persze nem minden célzatosság nélkül.

Ennek a jószándék vezette női fondorlatnak meg is lett az eredménye. 
Amikor kettesben maradtak, Öcsi fokozatosan kezdett megnyílni, majd a 
törölgetés közben őszintén bevallotta, hogy ő bizony nagyon izgul, ha fel-
szólítja a tanító néni és az osztálytársai előtt kell szerepelnie.

– Legalább lenne ott velem valaki, mondjuk te – sóhajtott fel elkese-
redetten.

Anya viszont éppen kisfia szavai nyomán kezdett felvillanyozódni, mert 
általuk eszébe jutott valami. Megkérte Öcsit, hogy hozza oda az iskola-
köpenyét, ő pedig elővette a varródobozt. Amikor a csemetéje visszaért 
a konyhába, leguggolt mellé, és így szólt:

– Figyelj csak ide, kincsem! Most kihúzom az egyik hajszálamat, így ni. 
Tudod, ez egy varázshajszál. Ezt most szépen belevarrom a köpenyed 
ujjába, látod? Ide, a gomblyuk mellé. Ez azt jelenti, hogy mindig ott leszek 
veled, és már nem lesz miért izgulnod, ha a tanító néni felszólít. Ezt nem 
áruljuk el senkinek, ez csak a mi titkunk lesz.

Másnap, iskola után, Öcsi ragyogó szemekkel, a táskáját virgoncul 
lóbálva rohant be az ajtón:

– Anya, Anya! Képzeld, bevált! Működik! – harsogta kipirulva, majd 
meglátva, hogy az édesanyja éppen ruhákat gyömöszöl a mosógépbe, 
kissé elkomolyodott. – De ugye, a köpenyemet majd óvatosan mosod ki? 
Tudod, hogy miért mondom!? 

Anya mosolyogva simított végig csemetéje arcán.
– Ne félj, kincsem, majd kézzel fogom kimosni. De különben sem kell 

aggódnod. Nézz csak rám! Akad még itt varázshajszál bőven.

A kis háziasszony
Ez a hétvége kissé rendhagyó módon alakult, ugyanis anya kért elő-

ször szót az ebéd elköltése után:
Kedveseim, egy kis segítségre lenne szükségem.
Máris többen jelentkeztek, hogy szívesen segédkeznek a mosogatás-

ban és a törölgetésben, de anya leintette őket:
– Nem erre gondoltam, gyerekek. Tudjátok, a jövő szombaton érettsé-

Vasárnapi ebédek
avagy történetek az Almási család életéből folytatásokban
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gi találkozóra vagyok hivatalos. Szeretnék előtte egy–két napot magam-
ra szánni. Jó lenne, ha el tudnék jutni fodrászhoz, kozmetikushoz... eset-
leg manikűröshöz...

– Nyugodtan menj csak el mindenhova, ahova tervezted, én majd 
helyettesítelek – ajánlotta fel Dóri, s ezzel le is zárták volna az ügyet, ám 
amikor anya köszönetet mondott a lányának, az fitymálóan odabökte: 
ugyan már, hisz ez semmiség.

– Semmiség? Hogy érted azt, hogy semmiség? – kérdezte anya kissé 
megütközve a flegma hangsúlyon.

– Hát csak azt, hogy nem nagy ügy – folytatta a cserfes kamaszlány, 
nem látva, mennyire megbántja az édesanyját önérzetében. – Gyerekjá-
ték az egész. Akár egy hétig is hajlandó vagyok ellátni a munkádat, ha 
nem kell suliba mennem.

– No, azért ne vesd el a sulykot, leányom. A végén még azzal állsz 
elém pár év múlva, hogy nem mész el az egyetemi felvételire, inkább 
helyette megstoppolod a zoknijaimat – próbált kedélyeskedni apa, hogy 
oldja kissé a feszültséget. – Pakold csak be nyugodtan a táskádat hol-
napra. A felajánlásodat úgy értelmeztük, hogy természetesen az isko-
la mellett fogod ellátni a háztartási teendőket. Nem kell aggódnod, anya 
majd mindenben segíteni fog... legalábbis elméletben – tette hozzá, 
amint észrevette felesége csalódott arckifejezését.

A hétfői nap nem állította túlzottan nagy kihívás elé Dórit. Reggel tíz 
perccel korábban kelt fel, megkent néhány lekváros kenyeret, a tejet 
csuprokba öntötte, s a maga részéről a reggeliztetést elintézettnek vet-
te. Iskola után kocsiba ültek anyával, és elmentek egy bevásárlóközpont-
ba, hogy beszerezzék az Almási család háztartásának heti szükségletét. 
Délután kimosott néhány adag ruhát az automatával, kiteregetett, aztán 
visszavonult a szobájába tanulni. A keddi nap már valamivel nehezebb-
nek bizonyult. Késő este lett, mire végzett a vasalással, s már éppen 
lefekvéshez készült, amikor anya bevitt neki egy kis varrnivalót. Ekkor 
már majd’ leragadt a szeme, de „szerencsére” amikor elbóbiskolt, mindig 
megszúrta magát a tűvel, így végül is sikerült teljesítenie a napi penzu-
mot. Legalábbis ami a mennyiséget illeti.

A minőséggel már akadtak gondok, így másnap, amikor apa fel akar-
ta venni az ingét, rémülten tapasztalta, hogy nem tudja összegombolni 
a hasán. Nyomban szentül megfogadta, hogy soha többé nem fog cuk-
rászdában találkozni a riportalanyaival, s csak ezután vette észre, hogy 
amikor a kislánya felvarrta a leszakadt gombot, egyúttal be is vett az ing 
oldalából.

Szerdától kezdve még inkább összesűrűsödtek a teendők Dóri szá-
mára. Az állandósult mosás, vasalás, takarítás, mosogatás mellé belé-
pett néhány extra programpont is, úgymint savanyú káposzta betaposá-
sa, tanulás az ikrekkel, Brútusz kutya oltásra vitele, amik mind hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a kislány kezdeti flegmasága és magabiztossága romok-
ban heverjen. Csak azzal vigasztalhatta magát, hogy jelenlegi lelkiállapo-
tát kiválóan tudja majd hasznosítani történelmi tanulmányai során, mivel 
éppen a rabszolgatartó társadalmaknál jártak a tananyagban.

A testvéreit kevéssé hatották meg szenvedései, ők inkább saját magu-
kat érezték mártírnak, ha étkezésre került a sor. A tejberizsnél még csak 
azon vitatkoztak a fiúk, hogy vajon tetőszigetelésre vagy vakolásra len-
ne–e alkalmasabb a vacsorájuk, később azonban már egyáltalán nem 
ismerték fel, hogy milyen ételféleség került az asztalra. A kamrából rej-
télyes módon sorra eltünedezett néhány szál kolbász és egy pár üveg 
befőtt. A helyzet napról napra kritikusabb lett. Pénteken az ikrek már 
kiszöktek a sarki hamburgereshez, Ákos és Gergő pedig titokban piz-
zát rendelt.

Az élet csak vasárnapra állt vissza a régi kerékvágásba, amikor is – 
mindenki legnagyobb örömére – már ismét anya főzte az ebédet. Az étke-
zés végén Dóri magához ragadta a szót, és ünnepélyesen bocsánatot 
kért az édesanyjától, amiért a munkáját semmiségnek, gyerekjátéknak 
nevezte. Szülei azonban az ezt követő kijelentésének örültek legjobban:

Elhatároztam, hogy a jövőben sokkal többet fogok neked segíteni, 
anyukám. Az elmúlt héten nagyon megtanultam tisztelni a háziasszo-
nyok munkáját.

Érettségi tétel
– Ez isteni volt! – dőlt hátra Apa, miután az utolsó falatig bekebelezte 

a felesége utánozhatatlan töltött káposztáját. Megkeverte kávéját, majd 
elsőszülött fiához fordult:

– Hogy haladsz az érettségi tételekkel, Ákos?

– Remekül, Apa. Főleg azután, hogy sikerült néhány kidolgozott tétel-
sort szereznem a suliban. Tudod, az interneten már ez is megtalálható, 
csak egyszerűen ki kell nyomtatni.

– Egek! És ezt csak így mondod, minden szégyenérzet nélkül?!
– Miért, mi van abban? Valakik már egyszer kidolgozták, megszerkesz-

tették, majd bolond lennék lemondani róla, ha egyszer igénybe vehetem 
ezt a fajta segítséget.

– És azt etikusnak találod, hogy a más által elvégzett munkát haszná-
lod fel a tanulásod során?

– De hiszen ha a tankönyvet olvasom, akkor is a más által elvégzett 
munkát hasznosítom! Ezek szerint az sem etikus?

– No azért ne keverjük a dolgokat, nagyfiam! Tudtommal nem kértek 
fel arra az iskolában, hogy teszem azt írjál egy történelemkönyvet a gim-
názium 4. osztálya számára. Ezzel szemben azt igenis feladatul kaptad,-
hogy dolgozd ki a tételeket.

– Szerintem igaza van Ákosnak – szólt közbe Dóri. – Ezzel a mód-
szerrel időt nyer, és így legalább azt is a tételek megtanulására fordíthat-
ja. Remélem, megőrzöd majd, kedves bátyuskám, mert három év múlva 
nekem is szükségem lesz rájuk.

– Az ember esze megáll! – simította hátra a haját az egyre idegesebb 
családfő.

– Persze, hogy időt nyer vele, kislányom, hiszen a világon minden 
gazemberséget azért találtak ki, hogy valamit nyerjenek vele: időt, pénzt, 
hatalmat, meg a jó ég tudja, mi minden egyebet még... Mellesleg arra 
nem gondoltatok, kedves gimnazistáim, hogy amíg az ember kidolgoz 
egy tételt, azalatt félig már meg is tanulta?

– Szerintem Apának van igaza! – jelentette ki Hugi, annak ellenére, 
hogy fogalma sem volt az egyre hevesebb vita tárgyáról, azonban sze-
retett volna még egy szelet tortát, s ezért úgy érezte, feltétlenül erkölcsi 
támogatást kell nyújtania a desszertügyben döntési joggal bíró édesap-
jának.

A mintegy negyedórás disputa végére sem tudtak közös nevezőre jut-
ni a felek. A gyerekek elvonultak a szobáikba, a meglehetősen felbőszült 
családfő pedig mosogatni kezdett. (Ha feszültnek érezte magát, általá-
ban valami házimunkában vezette le az idegességét, így Almási Károly-
né volt az egyetlen nő a világtörténelemben, aki hasznot húzott abból, ha 
a férje ingerült volt.) Apa persze egy pillanatra sem nyugodott bele Ákos 
álláspontjába, s egyfolytában azon törte a fejét, miként tudna hatni a fiá-
ra. Nem is hiába...

Hétfő reggel alig várta, hogy Ákos és Gergő elinduljanak az iskolá-
ba, aztán beosont a szobájukba, és módszeres kutatásba kezdett. Elmé-
lyült tevékenységéből éles női hang ijesztette fel: – Hát te meg mi a csu-
dát csinálsz itt?!

A neje állt az ajtóban, maga volt a megtestesült kérdőjel.
– Az ég szerelmére, szívem! – kapott a szívéhez a riadt családfő. – 

Pocsék egy heted lesz, ha mindjárt hétfő reggel megözvegyülsz! – Aztán 
beavatta feleségét a tervébe. Ez később jó húzásnak bizonyult, a neje 
ugyanis még mindig gyorsabban gépelt nála. A délelőtt folyamán némi 
változtatásokat eszközöltek Ákos másolt tételein, s eközben a legna-
gyobb gondot az okozta, hogy megtalálják ugyanazt a betűtípust Apa 
számítógépén, amivel az internetes segédanyag íródott.

Amikor Ákos a következő napokon nekilátott a tételek megtanulásá-
nak, több ízben szinte a feje búbjáig szaladt a szemöldöke ámulatában. 
Azon még csak mosolygott, amikor arról értesült, miszerint József Attila 
legnagyobb szerelmeit úgy hívták, hogy Flóra és Fauna, azt viszont már 
egyáltalán nem találta viccesnek, amikor arról akarta meggyőzni a tétel-
másolat, hogy Zrínyi azért nem tudott kirohanni Szigetvárról, mert egy fel-
bőszült vadkan útját állta. Akkor pedig már kifejezetten felment a vérnyo-
mása, amikor arról olvasott, miszerint Hunyadi János halálát az okozta, 
hogy egy bizonyos Dugovics Titusz nevű katonája szerelemféltés okán 
magával rántotta a mélybe a vár fokáról.

Ez már sok volt neki. Mérgesen kettétépte a papírlapokat, s közben 
elátkozta azokat, akik nem átallanak az interneten szórakozni szegény 
érettségiző diákokkal. Rövid gondolkodás után nagy elhatározásra jutott. 
Bekopogott édesapja dolgozószobájának ajtaján.

– Szervusz, Apa. Van néhány történelemtételem, amit ma szeretnék 
kidolgozni. Tudnál néhány könyvet ajánlani hozzá?

(folytatjuk)

almasicsalad.blog.hu.
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Súly alatt nőtt a pálma?
Gondolatok egy nehéz időszakból való újrakezdés kapujában
A március közepén bennünket ért hirtelen változások, a vírushelyzet nyo-
mán kialakult szabályozások hatásai- az online tantermek, home-office, a 
közösségi elszigetelődés szükségessége, a biztosnak hitt munkahelyek 
megszűnése- lassan egy nyugvó ponthoz érkeznek. Lassan eljön az ideje, 
hogy ki-ki a maga tempójában számot vessen az elmúlt két hónap tapasz-
talatairól.  A tapasztalatok fényében újragondolja élete néhány aspektusát, 
és visszatérjen egy új világba. Az alábbiakban a pozitív pszichológia szem-
üvegén keresztül igyekszem bátorítani az újrakezdést.
A szenvedéssel és fájdalommal járó veszteségek jelensége ősidők óta 
kedvelt témája a filozófiának, művészeteknek, vallásoknak. Arra hívják fel 
a figyelmet, hogy a szenvedés, bár viselni és megélni nehéz, mégis elő-
nyünkre válhat! 
A szenvedésből való és a krízissel való megbirkózásból származó fejlődés 
gondolata a 1990-es éveben jelent meg a pszichológiában. A pozitív pszi-
chológia követői hangsúlyozzák, hogy veszteségeink, kríziseink nemcsak 
azt teszik lehetővé, hogy minden erőnket összeszedve túljussunk a konk-
rét helyzeten, hanem lehetőséget kínálnak pozitív személyiségváltozásra 
is. Ennek egyik magyarázata az, hogy a súlyosan megrázó események fel-
lazíthatják a felnőttkorra már sok szempontból merevvé vált szokásainkat, 
beidegződéseinket, és bár mindenféle külső és belső szenvedés útján és 
árán, de lehetőséget teremthetnek valami új kialakulására. Ennek a sikeres 
traumafeldolgozásnak a leírására Tedeschi és Calhoun 1996-ban megalkot-
ták, a poszttraumás növekedés fogalmát. Bármilyen komolynak és távoli-
nak is tűnik első látásra ez az elnevezés, nyitott szemmel járva a világban, 
a hétköznapi tapasztalatainkból és gondolkodásunkból is jól ismerhetjünk, 
napjainkban pedig akár saját bőrünkön is tapasztalhatjuk ezt a jeleséget. Ha 
röviden akarnánk összefoglalni, akkor azt mondhatnánk, hogy a poszttrau-
más növekedés tulajdonképpen egy pozitív változás élménye, amit egy 
nagy kihívást jelentő életkrízissel való küzdelem során élünk meg. 
Fontos azonban, hogy ez a fejlődés (azaz a poszttraumás növekedés) nem 
automatikus következménye a traumának, az érintett személynek is aktívan 
tennie kell azért, hogy ide eljuthasson. Tedeschi és Calhoun szerint a trau-
mát átélő ember az élete alábbi területén élhet meg változásokat: 

 — jobban megbecsüli az életet,
 — több értékes társas kapcsolatot alakít ki, 
 — kompetensebbnek érzi magát, 
 — megváltoznak a prioritásai,
 — megváltozhat az istenkapcsolata.

Az elkövetkező napokban hetekben, miközben fokozatosan visszatérünk a 
„régi-új” életünkbe, érdemes megfogalmaznunk és legalább önmagunk szá-
mára megválaszolnunk az alábbiakhoz hasonló kérdéseinket.

Miben fejlődtünk az elmúlt nehéz időszakban? 
Milyen új érzésekkel gazdagodtunk?
Mi az, amin szeretnénk változtatni az elmúlt két és fél hónap 
tapasztalatai fényében?
Megszületett-e a döntés, arra vonatkozóan, hogy szeret-
nénk egy új sorrendet felállítani az életünkben?

Amennyiben a fenti sorok között magukra ismert, és elakadásai, 
nehézségei megoldására szívesen együtt működnének egy szakem-
berrel, keressen bennünket bátran az alábbi elérhetőségek egyikén: 
lek@jhrendelo.hu vagy munkaidőben: +36 70/3049030.

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

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

A Gyerekesély pályázat 
nyári programjai

Jánoshalma Városi Önkormányzat révén a tanév végéig a COVID-19 rend-
kívüli járványügyi helyzet miatt a gyerekesély program tevékenységeit online 
formában látjuk el, különös tekintettel a kialakult helyzetre és az azzal kap-
csolatos tapasztalatokra, mindezt a tanév végéig folytatjuk oktató videók 
segítségével.
Az enyhítéseknek köszönhetően a nyári programjaink már megvalósíthatóak 
lesznek a szokásos formában az óvintézkedések szigorú betartása mellett. 
Ennek tükrében a Jánoshalmi Járás minden Általános Iskolájában elkezd-
tük a nyári napközik megszervezését, melyre főként a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő tanulókat várjuk. Jelentkezéssel kapcso-
latban érdeklődni a saját iskolában lehetséges. Mindenkit szeretettel várunk.
 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

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

mailto:lek@jhrendelo.hu
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HUNYADI NÉPEHirdetések
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.

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 MINDENNAPOKRA!

BOR A régi nyitva tartással állunk meglévő és 
leendő vendégeink rendelkezésére

Büfében:  05:30 
– 10:30 

Reggeli ételek, 
Szendvicsek

Étteremben: 
11:00 – 20:00 
Menüfőzés, 
Alacaerte

Helyben fogyasztással és,kiszállítással 
SZÉP kártyát is elfogadunk.

Tel: +36-30/645-8556

PIAC  T É RI 
B Ü FÉ és  ÉTTEREM

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
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Stílus  Üzlet

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

JÚNIUSI AKCIÓJA
Szájmaszk: 180.-/ db

Easy Set medence (183*51 cm:: 6990.-
Gumilabda (23 cm): 200.-
Ételes doboz (0.8 dl): 89.-

További akciónkat keresse üzletünkben! 

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!

Ádám Gyula élt: 65  évet
Madarász Pongrácné 
 sz: Jónás Ilona élt: 74 évet
Marancsik Sándor élt: 79 évet
Szvétek István  élt: 78 évet

Kovács Istvánné  
sz: Híz Julianna élt: 89 évet
Radvánszki Józsefné   
sz: Urfi Krisztina élt: 91 évet
Szabó Imre élt: 81 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

Kiváló professzortól 
búcsúzunk

Életének 91. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt prof. dr. 
Ádám Antal, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kará-
nak kiváló oktatója, volt dékánja.

Ádám Antal 1930. február 14-én született Jánoshalmán. Egyete-
mi tanulmányait a pécsi Jogi Karon kitüntetéssel végezte 1949-1953-
ig. II. és IV. éves joghallgató korában alkotmányjogból, közigazgatási 
jogból és polgári jogból már rendszeresen vezetett szemináriumi fog-
lalkozásokat.

1953-ban tanársegédnek nevezték ki a pécsi Jogi Karra. 1954-1958-
ig aspiránsképzésen vett részt Budapesten, az államfői funkcióról írt 
kandidátusi értekezését 1958 júniusában védte meg. 1958 őszétől 
ismét a pécsi Jogi Karon dolgozott. Egyetemi tanári kinevezését 1967-
ben nyerte el. 2000-től professor emeritus. 1974-1975-ig dékán helyet-
tesi, 1975-1978-ig dékáni tisztséget töltött be a Karon.

Az „Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás” c. akadémiai dok-
tori értekezését 1999 áprilisában védte meg. 1990-1998-ig tagja volt az 
Alkotmánybíróságnak. 2000. március 1-jétől „professor emeritus”-ként, 
a „Jura” c. folyóirat főszerkesztőjeként és a „PhD Tanulmányok” c. kiad-
ványsorozat szerkesztőjeként folytatja oktatói és tudományos mun-
kásságát. Különös tisztelet és barátság fűzte első tanszékvezetői-
hez, Szamel Lajos professzorhoz és Bihari Ottó akadémikushoz. Tag-
ja volt számos szakmai testületnek. Közreműködött a kari és az egye-
temi doktori és habilitációs bizottságok munkájában. Előadta a magyar 
és az összehasonlító alkotmányjogot, a közjogtant, valamint az álla-
mi egyházjogot. Kiválóan beszélt németül és franciául, emellett ango-
lul és oroszul is olvasott. Több mint száz alkalommal tartott külföldön 
szakmai előadást, és 35-ször terjesztett nemzeti referátumot nemzet-
közi tudományos kongresszusok és konferenciák elé.

2000-2004 között a Jogi Kar hallgatói 3 alkalommal választották az 
intézmény legnépszerűbb oktatójává. Pécs MJ Város és Jánoshal-
ma város díszpolgára. Számos állami kitüntetésben részesült. 2004. 
november 11-én Grastyán-díjat kapott. 75. születésnapján, 2005. feb-
ruár 14-én a Jogi Kar Tanácsa „Pro Facultate Iuridico-Politica Univers-
itatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományoz-
ta számára. 2005 novemberében az emberi jogok védelme területén 
kifejtett magas szintű tudományos tevékenységéért az Országos Igaz-
ságszolgáltatási Tanács és az Igazságügyi Minisztérium kitüntetésé-
ben részesült. 2009. január 22-én „Szent-Györgyi Albert-díj”-at vehette 
át. 2010. október 20-án Deák Ferenc-díjban részesült. 2013. március 
14-én a Pécsi Tudományegyetemen „honoris causa doctor et profes-
sor” címet nyert. 2016-ban Tüke-díjat vehetett át Pécs városért végzett 
kiemelkedő munkájáért, példaértékű életútért.

Városunk vezetése, mindazok, akik ismerték és tisztelték őt, mély 
fájdalommal búcsúzunk Jánoshalma város díszpolgárától dr. Ádám 
Antal professzor úrtól. Nyugodjon békében!

2020. június hónapban  
20-án lesz kirakodó vásár 
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Vigyázzunk értékeinkre nyáron is!
A tanév befejeztével aki teheti elutazik, nyári szabadságra megy. Saj-

nos vannak azonban olyanok is, akik mások gondtalan nyaralását, pihe-
nését kihasználva törvénysértő cselekményeket követnek el. Ők a betö-
rők és a tolvajok. A tolvaj soha sem megy szabadságra! Igaz a mondás 
„Alkalom szüli a tolvajt”, de az alkalmat ne Önök teremtsék meg. Hajla-
mosak vagyunk üdülésünk során könnyelműen viselkedni, értéktárgya-
inkra kevésbé figyelni. Az alábbiakban olyan megoldásra teszünk aján-
lást, melyek figyelembevételével elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, 
rossz emlékeik maradjanak a nyárról, a vakációról.

A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nappal nyitva 
tartják az ajtókat is. A betolakodó rovarok ellen a szúnyogháló megfelelő 
védelmet biztosít, de értékeik védelme szempontjából nem jelent megol-
dást. Sok bűnügyi híradásban olvashatnak az ún. „szúnyogháló kivágás 
vagy letépés” módszeréről, melynek során az ablakon lévő szúnyoghá-
lót kivágva, letépve hatolnak be a bűnözők a lakásba. Javasoljuk, hogy 
nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb meleg ellenére 
is zárják be az ablakokat, ajtókat. Az éjszakai nyitott ablak melletti alvás 
esetére is van már megoldás az illetéktelen behatolás megakadályozá-
sára. Biztonságtechnikai üzletekben kapható mobil, mozgásérzékelővel 
ellátott riasztókészülék, amely a nyitott ablak közelében elhelyezve hang-
jelzéssel riaszt az esetleges behatolás esetén. Ez a mobil riasztóberen-
dezés alkalmazható az udvaron, erkélyen elhelyezett értéktárgyak, kem-
pingezés során a sátorban, lakókocsiban elhelyezett értékek védelmére 
is. Az eszköz a hatósugarába kerülő mozgó tárgyak, személyek jelenlé-
tét hangadással jelzi.

Az egész évben lakott otthonok esetében nyári szabadság idejére, 
amikor őrizetlen a lakás, lehetőség van biztonságtechnikai vállalkozá-
soktól bérelni mobil riasztóberendezést, mely riasztó jeleit a vállalkozás 
diszpécserközpontjának, vagy a rendőrségnek továbbítja, és onnan indul 
intézkedő járőr.

Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg megbízható rokonukat, 
szomszédjukat, hogy levélszekrényüket rendszeresen ürítse ki, ugyan-
is a megtelt levélszekrény árulkodó jel a tolvaj számára, hogy senki nem 
tartózkodik a lakásban. Arra is megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak 
a virágokat locsolják meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként 
húzzák el, kapcsolják be a rádiókészüléket, a lámpákat. Azt a látszatot 
kell kelteni, hogy nem őrizetlen a lakás. Kertes ház esetén bevált „trükk”, 
ha a szomszéd az önök lakása előtt parkol esetenként gépkocsijával. 

Hosszabb út előtt amennyiben már foglalkoztak ezzel a gondolattal 
javasoljuk a gépkocsit ellátni különböző elektronikus védelmi berende-
zésekkel, mint pl. elektromos indításgátló, riasztóberendezés. A védelem 
hatásfokát mechanikus eszközökkel is tudjuk növelni. Ajánljuk a sebes-
ségváltókar bilincset, a különböző pedálbilincseket, kormányzárakat

Felhívjuk a figyelmüket, hogy bármilyen védelmi berendezés vásárlá-
sa előtt győződjenek meg arról, hogy az eszköz rendelkezik-e MABISZ 
(Magyar Biztosítók Szövetsége) minősítéssel, azaz csak megbízható, 
bevizsgált vagyonvédelmi eszközt vásároljanak.

Amennyiben meg kell állni pihenni az üdülőhely felé, autóval közleked-
ve, soha ne hagyják azt lezáratlanul, értékeiket ne látható helyen tartsák. 
Azokat tegyék a gépkocsi csomagtartójába, bár az sem értékmegőrző, 
de nem lehet látni, nem jelent csábítást a tolvajnak. Éjszakai

pihenő esetén soha ne az út szélén álljanak meg aludni, mindig keres-
senek kivilágított parkolót, vagy benzinkutat. Az autó szélvédőjét betör-
ni és az értékeket kikapni pillanatok műve. Mire felébrednek, a tolvaj-
nak és értékeiknek már hűlt helye. Gyakori elkövetési mód, hogy parko-
lóban, benzinkútnál, stb. kiszúrják az autó kerekét és azt követve meg-
állás után, segítséget imitálva eltulajdonítanak különböző értéktárgyakat, 
pénzt stb... . Kérjük, hogy ilyen esetekben is körültekintően járjanak el, 
akár külföldön, akár Magyarországon.

Az üdülőhelyre érkezve törekedjenek arra, hogy ha nem közleked-
nek az autóval, azt lehetőség szerint kivilágított, szem előtt lévő parko-
lóhelyen hagyják. Az autóból minden értéket, a gépkocsi okmányait és 
egyéb személyes iratokat is vegyenek magukhoz, helyezzék biztonság-
ba. Amennyiben lehetőség nyílik rá, vegyék igénybe a szálláshely érték-
megőrzőjét. Ékszereket, értékes műszaki tárgyaikat kirándulás, strando-
lás idejére ott helyezzék el. Fürdőzés alkalmával csak a szükséges pénz-
mennyiséget tartsák maguknál, ékszert, videokamerát, fényképezőgépet, 
stb. ..., vagy hagyják otthon, vagy valaki mindig maradjon a parton az 
értékek mellett. A gépkocsi indítókulcsát soha ne hagyják látható helyen, 
a rajta lévő riasztó távkapcsolóját is felhasználva a tolvaj feltűnés nélkül 
eltulajdoníthatja jár-
művüket.

Városnéző séta 
közben se feledkez-
zenek meg arról, 
hogy a zsebtolva-
jok előszeretettel 
portyáznak az üdü-
lőhelyeken a nagy 
tömegben. Pénztár-
cájukat, okmánya-
ikat lehetőség sze-
rint övtáskában elől, 
vagy lezárt válltáskában hónalj alá szorítva javasoljuk maguknál tartani. A 
táska érintetlenségét többször ellenőrizzék. A tolvajok szinte mindig cso-
portosan tevékenykednek, és a bűncselekmény elkövetése előtt az Ön 
figyelmének elterelésére törekednek. Kedvelt trükkök: az áldozat tudatos 

oldalba lökése, vagy ruhájának 
szándékos bepiszkítása és a tisz-
togatás közbeni "segítsége", ciga-
retta vagy tűzkérés. Ha tetten éri 
a zsebtolvajt, hangosan kérje az 
emberek segítségét, a zsebtolvaj 
soha nincs egyedül!

Amennyiben személyés 
vagyonvédelemmel kapcsolat-
ban kérdésük merülne fel, fordul-
janak bizalommal a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályához az 
513-300/3127-es telefonszámon.

Ha bűncselekmény áldozatá-
vá váltak feljelentésüket a 112-
es általános segélyhívó számon, 

valamint a megye rendőrkapitányságainak alábbi központi telefonszáma-
in, email címein tehetik meg:

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Ne feledjék!
A TOLVAJ SOHA NEM MEGY SZABADSÁGRA!
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Kiss Benedek, a Jánoshalma jobb oldali védője nem zárt ugyan jó évet, hiszen 
hosszú ideig sérült volt, a csapata pedig éppen az aranyérem felé száguldott, 
amikor eredményhirdetés nélkül félbeszakadt a bajnokság, a kőkemény bekk 
eltökéltsége, fanatizmusa azonban töretlen, amilyen mindig is volt. 

 —  Ősjánoshalmi vagy?
 —  Igen.
 —  Hány évesen, milyen hatásra kezdtél el focizni?
 —  Én már az óvodában is mindig fociztam. A többiek mentek a homo-
kozóba játszani, én meg rendületlenül rugdostam a labdát. A nagy-
papám ugyanakkor nagyon nagy Fradi-drukker volt, és amikor csak 
Fradi-meccs ment a tévében, azt mindig nézte, az szent volt. Így aztán 
jólnevelt unoka lévén én is odaültem mellé nézni, amikor ment a tévé-
ben a meccs, és közben arról álmodoztam – voltam vagy ötéves –, 
hogy talán egyszer majd én is játszhatok a tévében meccsen, és eköz-
ben napról napra jobban a futball rabjává váltam. Máig a szemem előtt 
van, hogy a tévé előtt gubbasztok, a brazil Ronaldo pedig elfekteti a 
kapusokat a biciklicseleivel. Elbűvölt, ahogy a labdával bánt, és egy 
idő után már mindig azokat a meccseket vártam, amin ő játszik, vagy-
is a Real meccseit, hogy lássam, ahogy bűvöli a labdát és bolondít-
ja a védőket. Folyton ott térdeltem meccsek alatt a tévé előtt és ámul-
doztam. Ezeknek a hatására döntöttem el, hogy én is focista aka-
rok lenni. Kisgyerekként annyit tehettem a cél érdekében, hogy szin-
te folyamatosan az utcán éltem és fociztam a barátaimmal, sötétedé-
sig. Este addig nem mentem be, amíg mondjuk húszat nem tudtam 
dekázni. Nyugodtan kijelenthetem tehát, hogy már a gyerekkoromat 
is kitöltötte a futball.
 —  Kik voltak a legfontosabb, a legkedvesebb edzőid?
 — Bada Pálnak nagyon sokat köszönhetek, ő a serdülőben volt az 
edzőm. Azzal a serdülővel az egész megyét végigvertük, nagyon jó 
csapatunk volt. És miután kiöregedtem a jánoshalmi serdülőből, elvitt 
magával Kunfehértóra, a felnőtt megye kettes csapatba. Így neki 
köszönhető, hogy már tizenöt évesen bemutatkozhattam felnőttmecs-
csen, sőt, nem is csak bemutatkoztam, gólokat is sikerült rúgnom. Utá-
na visszahívtak Jánoshalmára, de ha ő akkor nem visz el Kunfehértó-
ra, lehet, hogy ma már nem is focizok. Neki tehát sokan köszönhetek, 
mind mai napig jóban is vagyok vele. A másik fontos edzőm Fenyvesi 
Ferenc volt, ő előbb az ifiedzőm volt, majd a felnőttben a csapattársam 
is. Így aztán biztatott előbb a pályán kívülről, majd a pályán belül is, és 
biztatni, azt nagyon tudott. Az ő szavainak a hatására akár egy orosz-
lánnak is nekirontottam volna. Nagyon jó pedagógus is, és szakmai-
lag is a topon van. Az ő közvetítésével kerültem Bajára, az NB III.-as 
csapathoz, amiért mindmáig hálás vagyok neki. Bada Pál és Fenyve-
si Ferenc nem csak edzőnek, hanem embernek is kiváló. Baján követ-
kezett Goretich Krisztián és Zsók József. Nekik is hálás vagyok, tőlük 
is nagyon sokat tanultam. De nem szeretnék megfeledkezni Gieszin-
ger Ferencről sem, akivel nyertünk egy bajnokságot a Jánoshalmá-
val. Tőle is sikerült ellesnem jó néhány dolgot, és a felsorolásból ter-
mészetesen nem maradhat ki Márton Zsolt sem, aki jelenleg a Kecel 
edzője. Ő Kalocsán volt az edzőm, kiváló szakember, és emberként is 
nagyon szeretem, örülök, hogy megismertem. A jelenlegi edzőm pedig 

Florin Nenad, akit aligha kell bemutatni annak, aki ma ismeri a megye 
egy mezőnyét. Ő egy hihetetlen ember, szinte már nem is e világi figu-
ra. Amint megszólal a sípszó, mintha kicserélték volna. Nagyon nem 
szeret veszíteni, és ennek elkerülése érdekében mindent elkövet. Az 
sem érdekli, hogy másnap, az iskolában nem tud majd tanítani, mert 
elment a hangja, minden erejével igyekszik belehajszolni minket a 
győzelembe. Kiváló mentalitású, igazi fanatizáló hatású edző, a takti-
ka terén is rengeteget tanultam tőle, amit ezúton is köszönök neki, és 
nagyon remélem, hogy lesz még részünk közös sikerekben a jövőben. 
Összességében ami az edzőket illeti, elmondhatom, hogy szerencsés 
voltam, a pályafutásom során mindenkitől nagyon sokat kaptam.
 — Komoly sérülés van mögötted.
 — Egyszerre vicces és egyúttal szerencsétlen történet is a sérülésem 
sztorija. A Kalocsa elleni, hétvégi mérkőzésre készültünk, amelyet 
kimondottan vártam, hiszen a számomra az presztízsmérkőzésnek 
számít. De hiába vártam, ugyanis előtte, a pénteki edzésen cicáztunk, 
én pedig próbáltam becsúszva elérni a labdát. Mint utólag kiderült, ez 
nagy hiba volt, a bokám ugyanis sajnos alattam maradt, és reccsent 
egy óriásit, de akkorát, hogy a csapattársaim is megijedtek. Monda-
nom sem kell, az edzésnek azonnal vége lett a számomra, de hosz-
szú időre nem csak annak. El is zarándokoltam Székesfehérvárra, 
Mohácsi doktor úrhoz. A vizsgálatokból kiderült, hogy letört egy darab 
csont a bokámból, és van még rajta néhány csontkinövés is. Mondta, 
hogy a műtét elkerülhetetlen, és tudván, hogy ez nekem már az ötö-
dik lesz, azt tanácsolta, hogy komolyan gondolkodjam el azon, hogy 
vállalom-e, mert nem biztos, hogy megér ennyit. Én azonnal azt vála-
szoltam, hogy igen, a labdarúgás érdekében még sokkal többet is. Ez 
no vemberben történt, és végül januárban műtöttek meg. Addig egy 
letört csontszilánkkal végig kispályázgattam a telet. Nagyon szeretek 
kispályázni, így aztán nem bírtam megülni a hátsómon. Aztán a műté-
tet elvégezték, sikeres is volt, és mégis most már hét hónapja nem 
tudtam nagypályás bajnokin pályára lépni, ez persze már nemcsak a 
sérülésnek, hanem a járvány miatti leállásnak is betudható.
 — Akik csak ismernek téged, mindenki arról számolt be, hogy poko-
lian sokat dolgoztál a felépülés érdekében.
 — Igen, sokat melóztam annak érdekében, hogy minél előbb vissza tud-
jak térni a pályára. A műtét után azonnal megkezdtem a rehabilitációt. 
Miután elkezdhettem futni, akkor kezdtem el igazán kemény munkát 
végezni. A járványhelyzet beállta után szinte minden napomat az egyik 
pályán töltöttem, egyedül, és délután négytől este nyolc, fél kilencig 
hajtottam magam. Szinte újraéltem a gyerekkoromat, megismétlő-
dött az a korszak, amikor a sötétedésig nem létezett számomra más, 
csak a foci. Közben az étrendemet is megváltoztattam, és igyekszem 
a korábbiaknál is profibb módon állni a labdarúgáshoz, már ameny-
nyire a munkahelyem mellett erre lehetőségem lesz. Azt a kilenc kilót 
is sikerrel leadtam, ami a műtét után szaladt föl. Kemény munka volt, 
de túl vagyok rajta, és most már alig várom a bajnokság újraindulá-
sát. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a gyógytornászomnak, 
Andikának, aki nagyon sokat segített abban, hogy mielőbb pályára 
léphessek, de Renner Tibornak is, vagyis Tibi bácsinak, aki rendkívüli 
módon támogatott a sérülésem ideje alatt. Az a szeretet, amit ő tanú-
sít az irányunkban, példaértékű, és nagyon remélem, hogy a pályán 
tudjuk neki meghálálni.
 — Milyen a mai Jánoshalma? Bizonyára sajnáltátok, hogy félbesza-
kadt az idény.
 — Kiváló brigád. Nagyon jó a társaság, ahogy a mester szokta monda-
ni, egy család vagyunk. Ezért a pályára is úgy futunk ki, mintha min-
den héten háborúba mennénk. Ez az eredményeinken is látszik. Har-
madik éve van együtt így ez a társaság, mostanra ért be igazán. Ez 
a tabellán is látszott, nyolc ponttal vezettük a bajnokságot úgy, hogy 
a többségnél egy meccsel kevesebbet játszottunk. Nagyon szerettünk 
volna bajnokságot nyerni, hiszen rengeteg munkánk volt ebben a szép 
helyezésben, de sajnos a vírus elvette tőlünk ezt a lehetőséget. Ezt 
visszakapni már nem fogjuk, de ezen már fölösleges rágódni, nagy 
erővel dolgozunk máris azon, hogy a következő évben is ott legyünk a 
tabella élén, és minél jobb eredményeket tudjunk elérni. Ehhez adott 
minden külső feltétel, hiszen van egy remekül felszerelt létesítmé-

Kiss Benedek alig várja, hogy újra tétmeccseket játszhasson 
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nyünk, ahova az ellenfelek is örömmel jönnek játszani, hiszen ezen a 
pályán élvezet futballozni. Ezért nekünk, játékosoknak nincs más dol-
gunk, mint tenni, amit tudunk, élvezni azt, amit szeretünk, mert ilyen 
remek körülmények között ez egyáltalán nem nehéz.
 — A csapat fele délvidéki, és szerbül beszél. Velük hogy kommuni-
kálnak a magyarok? Ők tanulnak magyarul, vagy ti tanultok szer-
bül? Legalább a foci technikai nyelvét, amelyre mondjuk meccs, 
edzés közben óhatatlanul szükség van?
 — A csapat fele valóban szerbiai, de ők nagyon jól beszelnek már 
magyarul, és elég jól értik is a mi nyelvünket, ez tehát nem okoz prob-
lémát. Sőt, rám is ragad már némi szerb tudás. Mondjuk káromkodni, 
azt már szinte felsőfokon tudok. Van is erre egy jópofa anekdota. Ami-
kor Szerbiában, Zlatiborban edzőtáboroztunk, egy szerb első osztályú 
csapat utánpótlásgárdájával játszottunk edzőmeccset. Amikor véletle-
nül lekönyököltem egy szerbet, azonnal elkezdett méltatlankodni, és 
addig-addig mondta a magáét, hogy végül én is kénytelen voltam ver-
bálisan reagálni. Akkor aztán leesett az álla azt hallván, hogy milyen 
hibátlanul riposztoztam az anyanyelvén.
 — Tud összetartó lenni egy csapat így, hogy a fele jánoshalmi, a 
fele délvidéki?
 — Azt, hogy igen, egy konkrét példával tudom megvilágítani, amiben 
tökéletesen benne lesz a válasz. Jó két éve történhetett ez, idegen-
ben, Lajosmizsén játszottunk. Csereként álltam be a 20. perc táján, 
amikor még 0–0 volt az állás. Nagyon jól sikerült – egyébként csapat-
kapitányként – beszállnom, és végül meg is nyertük a meccset 2–0-
ra, úgyhogy a lefújás után kirobbanóan jó kedvem volt. Azután amikor 
felszálltam a buszra, hívott az anyukám, és elmondta, hogy amíg oda-
voltam a meccsen, kiégett az egész szobám, és odalett mindenem. A 
cuccaim, a ruháim, az emléktárgyaim, minden. Talán nem meglepő, 
hogy szinte megsemmisültem a hír hallatán, folytak a könnyeim ami-

att, hogy mindenem odalett, leírhatatlanul el voltam keseredve. Ami-
kor a következő héten, kedden megérkeztem az edzésre, a srácok a 
kezembe nyomtak egy borítékot. Kiderült, hogy a csapat adott össze 
közösen pénzt, hogy abból újra meg tudjam csináltatni a szobámat, és 
megvásárolni mindazt, ami pótolható. Azt kell mondjam, hogy szóhoz 
se bírtam jutni a meghatottságtól. Renner Tibortól, Tibi bácsitól pedig 
kaptam egy új tévét ahelyett, ami szétolvadt a tűzben. Hát ennyire 
összetartó brigád a miénk.
 — Várod, várjátok már az őszi kezdést?
 — Én személy szerint borzasztóan várom, hogy újrainduljon a bajnok-
ság. Ez volt az eddigi leghosszabb foci nélkül eltelt időszak a szá-
momra, és már nagyon nehezen viselem, így aztán nagyon várom 
már, hogy újra beinduljon a foci. Persze nem csak én, azt hiszem, az 
összes labdarúgó nevében mondhatom ezt. Mi még nem tudjuk pon-
tosan, hogy hol folytatódik számunkra a bajnokság, papíron a megye 
egyben, de az is elképzelhető, hogy a dolgok számunkra szerencsés 
alakulása esetén az NB III.-ban. De bárhol is fogunk indulni, arra bár-
ki mérget vehet, hogy ősztől is megpróbáljuk a tudásunk legjavát 
nyújtani, és a lehető legtöbbet kihozni magunkból. Egy esetleges NB 
III.-as indulás mindenki számára óriási sikerélmény lenne, és hatal-
mas lökést is adna a csapatnak, aligha kellene bárkit is motiválni. Az, 
hogy képesek vagyunk egymásért meghalni a pályán, és hogy alázat-
tal állunk a játékhoz, az már egy fél siker. De ha maradunk a megyei 
első osztályban, a hozzáállás tekintetében akkor is ugyanez várható 
el tőlünk. De mindez még a jövő titka, nem rajtunk múlik. Várjuk, hogy 
mit hoz a jövő, és még jobban várjuk, hogy bármelyik osztályban is, 
de végre újra focizhassunk.

Vincze Miklós 
 baon.hu

Világbajnoki és Európa-bajnoki bronzérmes kalapácsvetőnk, Halász 
Bence idei legjobbja 76.66 méter, amivel a március 7-i téli dobó orszá-
gos bajnokságot nyerte meg, és amivel negyedik az európai és ötödik az 
aktuális világranglistán. A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben 
ő és klubtársai a szerencsések közé tartoznak, mert versenyeik ugyan 
nekik sincsenek, de a Dobó SE továbbra is biztosítani tudja a szabadté-
ri edzéseket Szombathelyen. 

A szombathelyi Németh Pál Dobóakadémia szombati versenyét, a téli 
versenysorozat negyedik fordulóját a Magyar Atlétikai Szövetség zártkö-
rű versenyként engedélyezte.

Május 24-én a Dobó SE VB-bronzérmes kalapácsvetője, a jánoshalmi 
származású Halász Bence nehézkalapáccsal megdöntötte az 1999-óta 
fennálló magyar rekordot, remek egyéni és szezoncsúcsok születtek az 
újra induló atlétikai szezon első hazai versenyén, Szombathelyen – írja a 
Nemzeti Sport internetes oldala, az nso.hu.

Innen, a szülőföldjéről mi is gratulálunk a több, mint 2 évtizedes rekord 
megdöntéséhez. 

A gratulációkra következő szavakkal fogadta: 
– Köszönöm a gratulációt! Nagyon jól éreztem magam a verseny közben, 

amit már mindannyian nagyon vártunk. Jó erőben voltam, ezért kicsit sajnálom 
a hosszú kalapácsot is, mert több volt bennem, de így karantén utáni első ver-
senynek jó eredmény született, elégedett vagyok – fogalmazott honlapunk-
nak Bence, aki a tervek szerint 2 hét múlva újra a Sugár úti dobópályán 
versenyezhet.

„Nem tapasztaltam visszaesést az elmúlt hónapokban, és mivel a sze-
zonnak ebben a szakaszában nehézkalapáccsal dolgozunk, ezzel most 
is kiemelkedő eredmények születtek” – mondta a Nemzeti Sportnak 
Németh Zsolt, a Dobó SE vezetőedzője, a verseny szervezője. Szavait 
jól bizonyítja, hogy Halász Bence 31.91 méteres országos csúcsot dobott 
a 14 és fél kilós, 61 centis nyéllel rendelkező nehézkalapáccsal, negyven 
centivel megdöntve Annus Adrián 1999-es magyar rekordját.

Halász Bence 7.26 kilós versenykalapáccsal 77.13 centivel nyert.

Halász Bencének eddig heti egy szabadnapja volt, de mivel a rendszer 
némileg megváltozott, a hirtelen megnőtt szabadidejét pihenéssel, filme-
zéssel és videojátékokkal üti el. De azért ha lehetne, szívesebben csinál-
na helyette mást.

„Egyedül a versenyzés hiányzik – fogalmazott. – Jó formában vagyok, 
úgy érzem, nem voltam még ilyen erős, mondjuk ezt minden évben így 
érzem… Edzésen egyéni csúcsokat dobok, és dolgozom töretlenül, úgy, 
mintha semmi sem történt volna. Cél ugyanis mindig kell, én szeretném az 
idén nyolcvan méter fölé dobni a kalapácsot, és remélem, hogy ezt nem-
csak edzésen tehetem meg, mert nyár végére, vagy őszre legalább a hazai 
versenyeket megtartják. Az üresjáratnál az is jobb lenne, és nem mindegy, 
hogy az ember tudja-e, mire képes edzésen és mire versenyen.” 

Halász Bence egyike annak az öt magyar atlétának, aki már teljesí-
tette a szintet a tokiói olimpiára. Bár a játékokat egy évvel elhalasztot-
ták, a nemzetközi szövetség bejelentette, hogy a kvalifikációs idősza-
kot ugyan november 30-ig felfüggeszti, de az eddig megszerzett kvóták 
megmaradnak.  

nso.hu- ikor

Nehéz kalapácsos rekorder
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A Jánoshalmi Rendőrőrsön K. J. M. helyi lakos bejelentése alapján 
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2020.február 13-án 9 óra 
körüli időben a település egyik utcájában az őrizetlenül és záratlanul  
hagyott autójából eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő kb. 4000 Ft 
és 130 román lej készpénzzel illetve a bankkártyáival együtt kb. 30 000 
Ft értékben. 

A nyomozás során felderítésre került, hogy a lopással megalapozottan 
gyanúsítható H.L. helyi lakos, aki a gyanúsítotti kihallgatása során beis-
merő vallomást tett.  

B. I. Z. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik 
2020. május 22-én 13 óra körüli időben – miközben az autóját közösen 
próbálták ki – egy belterületi elhagyatott fás területen megállva az autó-
ból kilökték és azzal ismeretlen helyre távoztak.

A gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a keresett jármű Mély-
kúton lefoglalásra, illetve az egyik elkövető elfogásra került a bejelentés 
után pár órán belül. 

J. J. bácsalmási lakos a kihallgatása során beismerő vallomást tett és 
megnevezte társát is, akinek felkutatása folyamatban van. A gyanúsí-
tott a továbbiakban szabadlábon védekezik, a gépkocsi sértetlenül került 
vissza a tulajdonosához. 

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 figyel-
jenek oda mások üresen álló házaira. Amennyiben pedig valami gya-
nús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 

20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a szá-
ma.   

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, 
hogy a kapukat tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés vagy kopog-
tatás után kinyitják győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hozzá-
juk és nem idegen.  

A korábbi kocsi feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az utas-
térben hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattar-
tót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igyekeznek megszerez-
ni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okozva mint magával a lopással. 
Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tár-
gyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket pedig ne hagyják záratla-
nul az utcán még rövid időre sem!   

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
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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!

LISZT VÁSÁR!
Instant szárított sütőélesztő  

Tchibo Family kávé 250 gr.         499.-Ft      (1.996.-Ft/kg)
Márka Cola 2,5 liter                    169,– Ft        (68,– Ft/l)

Az akció a készlet erejéig érvényes

Anya köny  vi h í  rek
2020. május hónapban

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:

született:

Simon Szilvia – Mazzag Tamás
Szlobonyi Eszter – Menyhárt Attila

Lehoczki Júlia Rozália – Hegyi István

Horváth Elizabeth (Anyja neve: Kurucz Ágnes)
Kiss Odett (Anyja neve: Kiss-Lengyel Éva)
Viszmeg Dóra (Anyja neve: Rácskai Rita)
Vlasits Patrik (Anyja neve: Vlasits Renáta)

Scmelcz Lilla (Anyja neve: Csiszár Éva)

Rendőrségi hírek


