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Kedves Jánoshalmiak!
A Magyar Kormány megszüntette a rendkívü-

li helyzetet, az egész ország területén. Mindany-
nyian reméljük, hogy a vírus nem tér vissza, de az 
óvatosság megmaradt bennünk. Eltörlésre került az 
időskorúak vásárlási idősávja, lehetőség nyílik már 
bizonyos szolgáltatások elindulására, rendezvé-
nyek szervezésére, de a maszk használata tovább-
ra is kötelező a zárt és zsúfolt közösségi helyeken. 
Mindannyian arra törekszünk, hogy az életünk min-
den téren visszatérjen a megszokott kerékvágásba.

Eljött az ideje, hogy köszönetet mondjak az Egészségügyi Közpon-
tunk dolgozóinak, orvosoknak, védőnőknek, gyógyszerészeknek, men-
tősöknek, ápolóknak, a szociális intézményünk, idősotthonunk dolgozó-
inak, bölcsődei dolgozóknak, óvónőknek, pedagógusoknak, rendőreink-
nek, polgárőreinknek, tűzoltóinknak, akik nagyszerűen tették a dolgukat 
a megváltozott körülmények között is. Köszönet a védekezésben szere-
pet játszó önkormányzati munkatársaimnak, a Városgazda Kft. dolgozói-
nak, az egyéni védőeszközöket készítő önkénteseknek, és mindazoknak, 
akik segítettek mindezeket a lakosságnak eljuttatni. Köszönet a Csa-
lád-és Gyermekjóléti Központ munkatársainak, az önkormányzati pályá-
zatokban dolgozó munkatársaknak, az önkéntes vállalkozóknak, a Diá-
kélelmezési Konyha dolgozóinak, akik segítettek az időseknek bevásá-
rolni, gyógyszert kiváltani, és a gyermekeknek heteken keresztül a napi 
meleg ételt megfőzni és kiszállítani.

Köszönet a gazdasági élet, a kereskedelem szereplőinek, akik a nehéz 
helyzetben munkát adtak az embereknek, a családoknak, különösen 
azoknak, akik emellett még adományaikkal, falajánlásaikkal segítették az 
Önkormányzat védekező feladatait.

Köszönöm, a közvetlenül mellettem állóknak, hogy támogatták a mun-
kámat, különösen azoknak, akik a szükséges szakmai döntések megho-
zatalában, a lakosság tájékoztatásában közreműködtek.

Köszönetemet fejezem ki Önöknek, kedves Jánoshalmiak, hogy 
betartották az országos rendeleteket, helyi előírásokat, amelyek szük-
ségesek voltak egészségünk megőrzésének érdekében. További jó 
egészséget kívánok Mindannyiuknak!

Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester

A Szent Anna Templom harangjai 16 óra 30 perckor megkondultak és 
jelezték, hogy 100 éve 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Tri-
anon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával meg-
csonkította a történelmi Magyarországot.

Szent István királyunk szobra előtt tartottuk meg megemlékezésünk, 
tisztelegve 1000 éves történelmünk előtt és visszaemlékezve 100 éves 
„elpusztítási” kísérletünk kudarcára, mely bármekkora sebeket is ejtett, 
nem volt sikeres! Itt vagyunk már 1000 éve, túléltük a tatár és a török 
dúlását, a monarchia elnyomását, folyton küzdöttünk a szabadságunkért 
és küzdöttünk magyarságunkért! Itt vagyunk, itt maradunk és újra egy-
re erősebbek leszünk.

►►►folytatás a 4. oldalon

Trianon 1920 –2020Polgármesteri köszönet

Ismét ülésezett a 
Képviselő-testület

A Covid 19 miatti veszélyhelyzet lejártát követően – három hóna-
pos szünet után – 2020. június 25-én ismét ülésezett Jánoshalma Váro-
si Önkormányzat Képviselő-testülete. Az ülést megelőzően a Pénzügyi, 
Jogi, Ügyrendi Bizottság és a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési 
Bizottság együttes ülését követően a nyílt ülésen 29 a zárt ülésen pedig 
további  kettő napirendi pont megtárgyalása várt a képviselőkre. Az érde-
mi döntések előtt mutatkozott be a képviselőknek a június elsején hiva-
talba lépett Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó jegyző asszony.  

Ikor

Hunyadis ballagás 2020

Az ünnepségről további felvételeket a 15. oldalon találnak
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A Városgazda Kft. munkatársai megkezdték az Imre Zoltán Művelődé-
si Központ tisztasági meszelését. A belső felújítás során a bálterem fala, 
és az aula körben lambéria védőburkolatot is kap.  

A város vezetésének az a célja, hogy mire a nagyközönség visszatér, 
az intézmény megújulva fogadja a látogatókat.

Az Önkormányzat megbízásából a Piramis Trade Bau Kft. megkezdte 
a Központi Óvoda külső felújítását. 

Mint ismeretes, a tavalyi évben a Batthyány utcai óvoda szinte teljes 
körű felújítása után az Önkormányzat elkezdte a Központi Óvoda épü-
letének felújítását is. A fűtés korszerűsítése, a nyílászárók, ablakok, és 
az ajtók cseréje, mosdó helyiségek felújítása 2019-ben már megtörtént. 

A város vezetésének elképzelése szerint a külső felújítási munká-
latok elvégzésére nyert pályázati forrás segítségével a nyár folyamán 
külső hőszigetelést kap az épület, az ablakokra pedig redőnyök kerül-
nek felszerelésre. Ezzel befejeződik az épület két éven át tartó felújítá-
sa. Az óvoda megújult külsővel várja majd szeptemberben a visszaté-
rő ovisokat.

Megkezdődött a központi óvoda hőszigetelése

Megújulva fogadja majd a közönséget
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Jánoshalma, és a környező településeinek vezetői a járvány 
ideje alatt többféle eszközzel igyekeztek segíteni a pedagógusok 
oktató-nevelő munkáját. A járási szintű, több települést érintő 
Gyermekszegénység elleni program keretében, Dr. Horváth End-
re a program vezetője, és Czeller Zoltán polgármester Jánoshalmi 
Kistérségi Társulás elnöke, a helyi iskolák mellett a járás iskoláiba, 
Borotára, Kéleshalomra, Mélykútra, Rémre vittek új számítógé-
peket, melyeket a pedagógusok a tanulás szolgálatába állítottak. 

Mindemellett a Gyermekszegénység elleni program a nyári 
hónapokban nyári napközik szervezését finanszírozza, és támo-
gatja az oktatási intézményekben. 

Czeller Zoltán polgármester: Reményeink szerint Jánoshalmán, 
és a szomszédos településeken a számítógépek hatékonyan segí-
tik majd a tanítás-tanulási folyamatot, vmint. a napközik szerve-
zésével tudunk segíteni a hátrányos helyzetű gyermekeknek nem 
csak a tanulásban, hanem a szabadidő hasznos eltöltésében is.

Új számítógépek segítenek a tudás megszerzésében

Palkovics László öt megyei cég képviselőinek adott át munka-
helyvédelmi bértámogatói okiratot: többek között a mélykúti 
Hunent Zrt részére. 

 A kormány gyors, hatékony intézkedéseinek köszönhetően 
Bács-Kiskun megyében 534 céget és 6560 munkahelyet sike-
rült megmenteni. Térségünkből a Hunent Zrt. kapott támoga-
tást, mely vállalkozást a koronavírus mellett különösen sújtott a 
madárinfluenza járvány is. A nehézségek ellenére Kiss István a cég 
vezetője bizakodó és folyamatosan azon dolgozik, hogy a terme-
lés újra a lehető legnagyobb kapacitásokon működjön tovább és 
megőrizze a munkavállalóit.          MTI/ fotó: Szilágyi Pál Ferenc

Bértámogatási okirat átadás
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◄◄◄folytatás az 1. oldalról

Czeller Zoltán polgármester úr köszöntője után Jánoshalma erdélyi 
testvértelepüléseinek polgármesterei ez alkalomból írt leveleiből olvasott 
fel, így Katona Mihály Korond polgármestere és Albert Tibor Tudnádfür-
dő polgármestere üzenetét közvetítette az emlékezőknek.

Ezt követően Madarász Attila önkormányzati képviselő Juhász Gyula 
Trianon című versét  mondta el. 

Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő emlékező beszédében 
kiemelte: Szent István király ezer-
esztendős keresztény államiságát 
a Kárpát-medencében Trianon-
nál pont egy évszázada zúzták 
szét, feldarabolva Magyarorszá-
got, szétszórva nemzetünk része-
it. Ez a sorstragédia még mindig 
benne él sokunk szívében, hiába 
vannak olyan magukat magyar-
nak nevezett emberek és erők, 
akik szeretnék ha a feledés homá-
lyába veszne mindaz, ami orszá-
gunk megcsonkításához és nem-
zetünk szétszakításához vezetett. 

Ezek az erők itt élnek velünk, de Ők nem értik, nem érzik, hogy ez a tra-
gédia nem feledhető, el nem dobható, nem helyezhető egy lábjegyzetbe. 
Trianon bennünk él, velünk és erőt ad abban, hogy a nemzet lelkét és szí-
vét újra egybekovácsolja, azt soha szét ne szakíthassa!

Bányai Gábor hangsúlyozta: A mai napon szívünkben gyász él, de 
egyben a nemzet lelkének, összetartásának erejét is megmutatja, hiszen 
ennyi idő után is itt vagyunk, határon innen és túl egy nagy magyar nem-
zetet alkotunk egymásba fonódva, és a régi Nagy-Magyarország határai 
még ha a térképeken nem is, de számunkra újra kirajzolódnak.

Mára mind szívünkben és lelkünkben vagyunk annyira erősek, hogy 
Trianon sebeit soha el nem feledve a nemzetünk minél erősebb össze-

kovácsolásán, összetartozásának erősítésén dolgozhassunk. Ma már 
képesek vagyunk arra, hogy bár még oly keveset, de mégis egyre töb-
bet vissza tudjunk adni a határon túli magyar testvéreinknek, akik nap 
mint nap küzdenek a magyar kultúra megőrzéséért, hagyományaik és 
szokásaik életben tartásáért, az anyanyelv használatának megőrzésé-
ért, az intézményesített magyarellenességről nem is beszélve, melyet 
oly nagy szeretettel vetnek be a területeinket elrabolt szomszédos orszá-
gok csak azért, hogy a magyarság szellemi létét eltüntessék az Ő juta-
lomként megkapott területeiken. Mára vagyunk annyira erősek, hogy ezt 
nem hagyjuk! Ma olyan kormánya van Magyarországnak, mely képes és 
mely akar is tenni a határon túl rekedt testvéreinkért, úgy hogy közben a 
korábban hatalmon lévők, a mai szivárvány ellenzék egy része próbálja 
trianon elfeledésére és azon túllépésre buzdítani a magyarságot.

A tíz évvel ezelőtt megszavazott, kettős állampolgárságról szóló tör-
vény lehetőséget adott az elcsatolt területeken élő és a világban szétszó-
ródott magyarok számára, hogy közjogi értelemben újra az anyaország 
részévé, annak állampolgáraivá válhassanak, vagyis a területi szétszakí-
tottság ellenére újra összetartozhassanak. 

Erősek vagyunk és összetartozunk!

Ezt követően a Szabadság madara című dal csendült fel a Szent Anna 
Katolikus Iskola pedagógusaitól és diákjai közreműködésében. 

A megemlékezést Szentmise a Hazáért zárta a Szent Anna Római 
Katolikus templomban.

Dr. Berta Péter az eboltást, az alább megjelölt helyeken, és időpon-
tokban végzi.

Az eboltás díja 3.500,- Ft, féregtelenítéssel együtt.
A 164/2008/XII.20./FVM rendelet előírása szerint veszettség ellen csak 

chippel megjelölt eb oltható.
A még nem chipezett kutyák megjelölése, az oltással együtt elvégez-

hető, melynek költsége 3.500,- Ft.  
Az oltatlan eb tulajdonosa a 218/1999/XII.28/ Kormányrendelet alapján 

50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.
Oltási helyszínek:

2020. július 10. (Péntek)  Liba kocsma  8 – 10 óra
2020. július 10. (Péntek) Áchim u. – Majoros u. sarok 11 – 12 óra                        
2020. július 10. (Péntek) Fürdő u. – Téglagyár u. sarok 13 – 14 óra 

2020. július 10. (Péntek) Remete u. - Eötvös u. sarok 15 – 16  óra
2020. július 11. (Szombat) Tranzit étterem 8 – 10 óra 
2020. július 11. (Szombat) Laktanya 11 – 12 óra
2020. július 11. (Szombat) Batthyány tér - Óvoda 14 – 15 óra
2020. július 12. (Vasárnap) Orbán szobor 8 – 10 óra
2020. július 12. (Vasárnap) Vadgalamb u. - Előd u. sarok 14 – 15 óra 

Pótoltás: 
A Berta Kisállat Rendelőben (6440 Jánoshalma, Kiss Ernő u. 117.) 
rendelési időben: Hétfő                15 – 18 óra
                            Csütörtök         15 – 18 óra

július 31.-ig. 
Jánoshalma, 2020. június 24.

Dr. Berta Péter s.k.

EBOLTÁS JÁNOSHALMÁN

Trianon 1920 –2020



5. 2020. július

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEKulturális életünkről

A szomorú hírt hírt fia, Kő Boldizsár tudatta  Facebook-oldalán.

A Munkácsy- és Prima Primissima-díjjal is kitüntetett művész néhány 
nappal 79. születésnapja után, hétfőre virradóra halt meg családja köré-
ben.

Kő Pál egyszerre volt a szobrászművészetben újító és több ezer éves 
kézműves hagyományok virtuóz folytatója – méltatta a művészt az MTI-
hez eljuttatott közleményében a Magyar Művészeti Akadémia (MMA).

Kő Pált az MMA saját halottjának tekinti.
Mint a közleményben írják, a szobrászművész a 80-as évektől tudato-

san kereste azokat a feladatokat, amelyekben újra állíthatta az országvi-
gyázó képmásokat. Szondi György drégelypalánki kőszarkofágja – fek-
vő páncélosvitéz-portréval a tetején – 16-17. századi magyar síremlé-
keket idéz. A jórészt eltűnt középkori magyar szobrászat szellemében 
faragta meg Géza fejedelem és István király veszprémi kő dombormű-
vét és a vatikáni magyar kápolnában a három, Magyarországon is műkö-
dött szent kőreliefjét.

Királyszobrai közül kiemelkedik Károly Róbert gyöngyösi oszlopszob-
ra és III. Béla közöttünk járó, méltóságos bronzalakja Baján. Egyik leg-
ismertebb műve az I. kerületi Szent György téren található kolduskapu.

Jánoshalmán a Béke téri park nyugati felének közepén a park nyugati 
felének közepén helyezkedik a Kő Pál által készített, 1981-ben felállított 
Hunyadi-szobor, emléket állítva a település régi földbirtokosának Hunya-
di Jánosnak, akiről a városunk a nevét kapta.

Kő Pál szobrászművész, egyetemi tanár Perespusztán született 1941. 
június 2-án. Édesanyja után Pataki Lajosnak anyakönyvezték, de az 
iskolába már édesapja vezetéknevével, Maczky Levente Lajosként irat-
kozott be. A Kő Pál nevet 1961-ben vette fel.

A Magyar Képzőművészeti Főiskolát 1968-ban végezte el, mestere 
Somogyi József volt. 1955-ben a jászszentandrási katolikus templomba 
stációképeket készített. 1963 óta volt kiállító művész. 1978 óta tanított 
a Képzőművészeti Főiskolán (2000 óta Magyar Képzőművészeti Egye-
tem), 1991-től egyetemi tanár volt, majd 1992-1996 között rektorhelyet-
tes. 2009 óta volt az egyetem professor emeritusa.

Míves kisplasztikákkal indult szobrászatának az a gazdag vonulata, 
amelynek legfőbb jellemzője egyfajta ízes, érzékeny, néha groteszkbe 
hajló, kézműves szürrealizmus. Figurái a falusi gyerekkorból hozott külö-
nös meséit idézik. Már korai szobrain jókedvű, pop-artos ötletek csillan-

tak meg: Krisztus-arcú, hársfa Utcaseprőjére piros csíkos mellényt fes-
tett, diófa Kossuthját sujtásos filcmentébe öltöztette, tollas posztókalap-
pal szépen faragott fején, így lett belőle kicsit groteszk, népmesebeli 
“Kossuth apánk” – idézik fel a közleményben.

Sajátos, kézműves szürrealizmusát 1976-ban átemelte első nagyobb 
köztéri munkájába: a mohácsi Történelmi Emlékhely hatalmas, festett, 
fém- és csontberakásokkal díszített fa sírjeleibe, amelyek a mai napig 
egyedülállónak számítanak a magyar emlékműszobrászatban.

A faragott, festett, berakásos, szürrealisztikus munkák folytatása 1977-
ben az Ady-pályázat Magyar Messiása: a sárgaréz rácsba beletört gyön-
gyös tollú csodamadár, a budapesti Fórum Hotelben Krúdy sosemvolt 
álom-Budapestjének hatalmas, színes fa domborműve és a bécsi Bank-
ház kétméteres kakastáltoson lovagló tündérfiúja.

Az életmű párhuzamos vonulata a királyok, szentek, hősök köztéri kő 
és bronz szoborsora.

Magyarország és a Kárpát-medence számos városában volt kiállítása, 
műveit bemutatták Amszterdamban és Dortmundban is, 2001-ben pedig 
Párizsban életmű-kiállítása nyílt.

Munkásságát élete során számos díjjal jutalmazták, 1975-ben Munká-
csy Mihály-díjjal ismerték el, 2001-ben Kossuth-díjat kapott az anyag és 
szellem hatalmas feszítőerőiről tanúskodó szobrászi tevékenységéért, 
a köztéri szobrászat megújításáért, az ősi és a modern sajátos, eredeti 
ötvözéséért, nemzetközileg is elismert, kimagasló értékű művészi mun-
kásságáért. Kő Pál 2014 óta volt a Nemzet Művésze cím kitüntetettje.

Kő Pál 1995-2011 között tagja volt az MMA társadalmi szervezetnek, 
majd 2011-ben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja lett. Az MMA 
támogatásával 2013-ban jelent meg Wehner Tibor róla szóló monográfi-
ája, amely mintegy száz képtáblával illusztrálva dolgozza fel az életmű 
főbb műcsoportjait.

A Béke téri Hunyadi szobor eredeti változata

Életének 80. évében elhunyt Kő Pál  
Kossuth-díjas szobrász, a nemzet művésze
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TérZene koncertek a Főtéren

A TérZene Program keretében az EMMI támogatásával, a Filharmó-
nia közreműködésével szabadtéri koncerteket rendeznek országszer-
te. A program célja, hogy minél több településen felcsendüljön a klasz-
szikus zene, hétről-hétre mindig ugyanazon a helyszínen, ugyanabban 
az időpontban, más-más fellépőkkel. Jánoshalmán minden szombaton 
11 órakor a Szent Anna templom előtti Főtéren lehetünk részesei a kon-
certeknek.

2020. június 6-án a Szeged Trombone Ensemble műsorát hallhatták 
az érdeklődők. A Szegedi Harsonaegyüttes a magas művészi színvona-
lon túl a Magyarországon kevésbé ismert rézfúvós zenekultúra ápolá-
sát tűzte zászlajára. A formáció a zenetörténet nagy mestereinek műve-
iből készült átiratokat képes már-már nagyzenekari hangzásban meg-
szólaltatni

2020. június 13. szombaton 5Spirit fúvósegyüttes szórakoztatta a 
jánoshalmiakat. Öt lélek találkozása a véletlennek köszönhető, mint 
ahogy az öt különböző fúvós hangszer is megtalálja egymást, ha van egy 
közös „dallam”. A 2014-ben alakult együttes tagjai hangszeres szólisták, 
a saját hangszerük professzionális zenészei. Muzsikájukkal az összetar-
tozás élményét árasztják. Mottójuk: „a zene az kell, mely körülölel”. 

Június 20-án a Daniel Speer Brass rézfúvós együttes nyújtott felejthe-
tetlen élményt a közönségnek. 

Az együttes célja a rézfúvós kamarazene szépségét szélesebb körben 
megmutatni. A koncerttermi, komolyzenei programjaikat jazz-feldolgozá-

Hősökre emlékeztek a 
nyugdíjas honvédek

Május 21-én a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület vezetősége 
megemlékezett a Magyar Honvédelem Napjáról. 

A megemlékezést követően a Kistemető „hősi sírkertjébe” a sírkert 
rendbetételével folytatódott a délelőtt. Rengeteg száraz falevél, gaz várt 
elszállításra. A sírkert bokrait és fáit is meg kellett metszeni. Bőven volt 
munkája a söprűsöknek és a gereblyézőknek is. 

Minden év májusának utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Emlékün-
nepe. A „Hősök Napja” megemlékezést az egyesület már több évtize-
de szervezi. A járvány miatt csak 
szerény megemlékezésre került 
sor. Május 30-án Jánoshalma 

védelmében elesett  „Somogyi bakák” emlékművének és a doni kataszt-
rófa áldozatai tiszteletére emelt kopjafa megkoszorúzására és gyertya 
gyújtásra került sor.                                                  GYPCS
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sok, ragtime-ok, filmzenerészletek színesítik. Az együttes sokoldalúsága 
nemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A show produkciók közben kuri-
ózum a hangszeres játék közbeni mozgás és humor.

ikor

Személyi változások a 
katolikus egyházközségben

Dr. Bábel Balázs érsek úr augusz-
tus 1-jei hatállyal Gyirán Péter atyát 
Kiskunhalasra az Alsóvárosi Főplé-
bániára küldte kápláni beosztás-
ban, valamint a II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Gimnázium és Mezőgaz-
dasági, Közgazdasági, Informatikai 
Szakgimnázium iskolalelkésze lesz. 

Köszönjük Peti atya itteni szolgá-
latát, Isten áldása és a mi imáink is 
kísérjék új szolgálati helyén!

Bese Gergő Péter atyát Jánoshal-
mára helyezte kápláni beosztásba. 
Fogadjuk szeretettel Gergő atyát és 
segítsük itteni szolgálatát!

Sándor atya
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MOBIL KORMÁNYABLAK
a jánoshalmi járás településein

 A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:
 ● személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
 ● útlevél ügyintézés
 ● diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
 ● parkolási igazolvány ügyintézés
 ● vezetői engedély ügyintézés
 ● szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási kérel-
mek

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

Közzététel időpontja: 2020.06.23.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Szakács Szakmunkásképző BAR-MÉ Kft. Mélykút 210.600,-Ft
Sütőipari segédmunkás Általános iskola BESI COCAJ Kft. Mélykút 165.000 – 180.000,-Ft
Nyílászáró gyártó asztalos Szakmunkásképző COLOR-PLAST Kft. Mélykút megegyezés szerint
Kézi csomagoló Általános iskola TASKOVICS TIBORNÉ Jánoshalma 161.000,-Ft
Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző FORESTA-98 Kft. Vidéki munka 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, .

Ügysegédeink feladata továbbra is az, hogy 
az ügyfél közvetlen lakóhelyén segítsék az ügy-
intézést, közelebb hozva ezzel a hivatalt az 
ügyfélhez. Cél, hogy lehetőleg ne az ügyfél, 
hanem az ügyirat utazzon.

Ügysegédeinkhez az alábbi ügyekben lehet 
fordulni, akik átadják a szükséges kérelem 
nyomtatványokat, segítséget nyújtanak azok 
kitöltésében, ezt követően pedig átveszik a 
kitöltött nyomtatványokat, továbbá a kérelmet 
megalapozó egyéb, csatolandó iratokat, mel-
lékleteket, amelyekről ha szükséges, másola-
tot készítenek:

 —  mozgásukban korlátozott személyek köz-

lekedésképesség-vizsgálata iránti kérel-
mek
 —  megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása iránti kérelem
 —  nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés
 —  útiköltség támogatása egészségbiztosítás 
által támogatott vizsgálaton történő 
részvétel esetén
 — egészségbiztosítási és nyugdíj egysze-
ri segély
 —  ápolási díj
 —  közgyógyellátás (alanyi és normatív ala-
pon járó)
 —  egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-

ság szociális alapon
 —  időskorúak járadéka
 —  hadigondozottak ellátása
 —  aktív korúak ellátása
 —  A családtámogatásról szóló törvényben 
meghatározott alábbi nyomtatványok átvé-
tele: anyasági támogatás, gyermekgondo-
zási segély, GYET támogatás, családi pót-
lék, családtámogatás az EGT tagállamok-
ban, nagycsaládosok földgáz árkedvezmé-
nye,  fogyatékossági támogatás
 —   ügyfélkapu nyitása

(Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal)

Újra fogadnak ügyfeleket a települési ügysegédek
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Díjmentessé vált 
az őstermelői 

igazolvány pótlása 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az elmúlt hónapokban szá-
mos, az őstermelők helyzetét, adminisztrációs tevékenységét megköny-
nyítő jogszabály-módosítást kezdeményezett a kormányzatnál. Ezek 
közül több is hatályossá is vált; például az őstermelői igazolvány elvesz-
tése, megrongálódása vagy megsemmisülése esetén fizetendő 3000 
forintos pótdíjat már nem kell már megfizetni. Emellett további módosítá-
sok is egyszerűsítik az őstermelők ügyintézését.

2020. június 18-án hatályba lépett a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rende-
let 77. és 78. §-a, amelyek mérsékelik az őstermelők anyagi, adminiszt-
ratív és bürokratikus terheit – ez a jogszabály-módosítás a gazdálkodó-
kat terhelő kiadások csökkentésére irányuló kamarai javaslatokkal össz-
hangban született meg. Ennek alapján az elveszett, megsemmisült vagy 
megrongálódott igazolvány pótlásáért fizetendő – és kamarai bevételnek 
számító – 3000 forintos pótdíj megszűnt, így az őstermelői igazolvánnyal 
kapcsolatos ügyintézés teljes mértékben díjmentessé vált. A kártyaala-
pú vagy ideiglenes igazolvány, valamint az értékesítési betétlap elvesz-
tését, megsemmisülését, megrongálódását viszont továbbra is kötele-
ző haladéktalanul bejelenteni a lakcím szerinti megye bármelyik kama-
rai ügyfélszolgálati irodájában, ahol az őstermelők kérelmére a falugaz-
dász a dokumentumok helyett – díjmentesen – új ideiglenes igazolványt 
vagy betétlapot állít ki.

Idén több mint 157 ezer őstermelő igazolványának jár le a hatálya, ami 
miatt 2020. október 1-től ez év végéig kellett volna kérelmezniük a 2021-
től érvényes igazolványt, hogy az őstermelői jogviszonyuk folyamatos 
maradjon. A jogszabály azonban eltörölte ezt a kötelezettséget, így az 
őstermelőknek nem kell felkeresniük a területileg illetékes kamarai ügy-
félszolgálati irodát az új igazolvány kérelmezése miatt. Ezzel is össze-
függésben, már nem kell nyilatkozni a kártyaalapú őstermelői igazolvány 
átvételének helyéről sem. 

Ezen módosítások hátterében az őstermelői igazolvány ez év végi 
kivezetésnek szándéka áll, és az, hogy a 2020. december 31-én érvé-
nyes őstermelői státusszal rendelkezők határozatlan időre, további ügy-
intézés nélkül is őstermelőnek minősüljenek.

A NAK felhívja az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a veszélyhely-
zet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezhetik az idei értéke-
sítési betétlapot, hogy az igazolványuk 2020. január elsejével vissza-
menőlegesen érvényesnek minősüljön (az őstermelői igazolvány 2020. 
január elsejére történő visszamenőleges érvényesítésének határide-
je idén nem március 20-a. Tehát aki március 20-át követően már kivál-
totta, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérel-
mezi a 2020. évi értékesítési betétlapját, annak őstermelői jogviszonya 
szintén 2020. január elsejére visszamenőleges. (122/2020. (IV.16.) Kor-
mányrendelet 3. §).)

A kamara által javasolt, a további, őstermelőket érintő reformok, egy-
szerűsítések kihirdetésére még várni kell, ezek várhatóan az év második 
felében jelenhetnek meg, és 2021. január elsejétől léphetnek hatályba.

nak.hu

Idén is elindul a Nyári 
diákmunka program

A korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés elősegítésére, 
valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése érdekében az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium ismét meghirdeti a Nyári diákmun-
ka programot.

 A munka révén szerzett korai tapasztalat elősegíti a későbbi munka-
szocializációs folyamatot, valamint hatással van a pályaválasztásra.

A 2020. évi program és a támogatott foglalkoztatás 2020. július 1-től 
2020. augusztus 31-ig tart, a program részletes tájékoztatójában megfo-
galmazott feltételek mellett. 

A munkalehetőségek kétirányúak: 
Önkormányzati diákmunka esetén napi 6 órás munkavégzés támo-

gatható. 
A mezőgazdaság, vendéglátás és turizmus területén legfeljebb napi 

8 órás munkavégzés támogatható. Ebben az esetben a munkabér és a 
hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75%-
a támogatható. 

A programra jelentkezés előfeltétele, hogy a 16-25 év közötti nappa-
li tagozatos diák közvetítést kérőként regisztráljon a lakó-, vagy tartózko-
dási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, 

adókártya)
érvényes diákigazolvány / az iskolai tanulmányok befejezése után a 

diákigazolvány visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolás
18 éves kor alatt szülői/törvényes képviselői hozzájárulási nyilatkozat
Bővebb tájékoztatás a nyári diákmunkáról a Nemzeti Foglalkoztatá-

si Szolgálat weboldalán, illetve a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya-
in kérhető.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/102125-dijmentesse-valt-az-ostermeloi-igazolvany-potlasa
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/102125-dijmentesse-valt-az-ostermeloi-igazolvany-potlasa
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/102125-dijmentesse-valt-az-ostermeloi-igazolvany-potlasa
https://nfsz.munka.hu/tart/farticle/1022
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tajekoztatas-allaskeresoknek/foglalkoztatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tajekoztatas-allaskeresoknek/foglalkoztatas
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Nincs annál nagyobb öröme egy nyugdíjas pedagógusnak, mint 
amikor a volt diákjai meglátogatják. A világméretű pandémia 
miatt még óvatosan bánunk a vendégeskedéssel, főleg, ha a ven-
dég messziről érkezik.

Beszélgetés Rácskai Bencével.
 — Honnan érkeztél Bence?
 — Most innen a Halasi utcából, épp letöltöttem a kéthetes karan-
tént. Szerencsére nem hoztam haza a vírust. Ez mindenkinek 
megnyugtató. Egyébként pedig, Londonban élek már több éve.
 — Milyen érzés hazajönni?
 — Mindig nagyon jó hazajönni, de ez most nem egy betervezett utazás 
volt. Londonban is leállt a turizmus. A szálloda, ahol dolgozom, majd 
csak szeptemberre tervezi a nyitást. 
 — Visszavárnak?
 — Természetesen, a munkahelyem megmarad, de a várakozási időt leg-
alább a családommal tölthetem.
 — Mi a munkád? Mit tanultál, hogyan, milyen képzés után kerültél Lon-
donba?

 — Jelenleg Maitre D’ 
ként dolgozom egy hotel-
ben London központjában, 
a neve Rosewood London. 
Tavaly lettünk a város első 
számú luxus hotele. Több 
mint két és fél éve dol-
gozom már itt, rendez-
vényszervezésen kezdtem, 
mint csapatvezető, kisebb 
nagyobb csapatokat irá-
nyítottam különböző ren-
dezvényeken, az esküvő-
től kezdve a konferenciá-
kon keresztül a tévé inter-
júkig. Utána nyílt egy Assi-
stant Maitre D’pozíció a 
hotel legnagyobb éttermé-
nek a recepcióján, amit 6 
körös interjú után meg is 
kaptam. A vendégek foga-
dása a feladatom, tartom 
a kapcsolatot a kliensek-
kel e-mailben, telefonon, 
személyesen. Különbö-
ző, az étteremhez kapcso-
lódó partik lebonyolításá-
ért vagyok felelős, nekem 
kell maximalizálni az étte-
rem teljesítményét, figye-
lemmel kísérni a vendé-
gek megelégedettségét és 
még sok mást. Tavaly feb-
ruárban egy év asszisz-
tensi munkakör után lép-
tettek elő az étterem Mait-
re D’-jévé, most már én 

vagyok felelős az asszisztensek munkájáért és tanításukért is. 
Jánoshalmán érettségiztél, aztán mi következett?
A gimnázium után egy 2 éves felsőfokú szakképzésen végeztem, mint 
idegenforgalmi szakmenedzser Szegeden.
Egy évet dolgoztam egy Brit hajótársaságnál, a Cunard Cruise 
Line-nál ahol két óceánjárón is voltam 6-6 hónapot. A második 
szerződésem egy világkörüli hajóút volt.
 — Hány országban jártál? 
 — Körülbelül olyan 35 és 40 közé tehető az országok száma, ahol jár-
tam. A legnagyobb ország Kanada, a legkisebb szerintem Sri Lanka 
volt, amit a hajózások során meglátogattam. 

 — A látottak alapján hova hívnád meg a barátaidat? 
 — A kedvenc országom Ausztrália volt, oda bármikor visszamennék. A 
legszegényebb hely, ahol jártam talán Vietnám . A leggazdagabbak 
szerintem Kanada, Ausztrália és Új-Zéland.
 — Hova helyezed el ezen a skálán a mi hazánkat és Jánoshalmát? 
 — Nekem Jánoshalma mindig is az egyik otthonom marad, itt a csalá-
dom, itt nőttem fel. Ez az én városom. Nem hiszek abban, hogy az 
embernek csak egy otthona van. 
Londonban nagyon gyors az élet, nagyon gyorsan épül, változik. 
Jánoshalmán egy kicsit lassúbb a tempó. Jól ráismerek, amikor haza-
térek, de jó észrevenni az újdonságokat is.
 — Sokat hajóztál. Úgy emlékszem, kiskorodban tériszonyod volt. Egy pil-
lanatig nem gondoltam volna, hogy hajón fogsz dolgozni… 
 — Az élet produkál váratlan dolgokat, azt hiszem, ezt üzenném a mai 
nyolcadikosoknak, akik még keresik a jövőjük útját. Semmi sem kizárt. 
Akkor még én sem tudtam, mit szeretnék. Egyszer egy német lecké-
ben az volt a kérdés, hol szeretnék majd élni és dolgozni. Hát nem 
írtam valami sokat…
 — Mesélj, milyen az élet Londonban? Van-e turka?
 — Itt is van turka de itt inkább a jótékonysági boltok jellemzőbbek, ahol 
leadhatjuk a már nem használt régi ruhákat, amit az adott boltban 
értékesítenek és az ebből bejövő pénzt az adott szervezetnek adják. 
 — Hogyan öltözködnek?
 — Az embereket jól öltözöttnek mondanám, de jellemző az a 
„nemérdekelhogymivanrajtam” dolog is. Láttam embereket 
hálóingben és papucsban bevásárolni. 
 — Lakásviszonyok, hétköznapok – miről mesélnél?
 — Eddig mindig csak szobát béreltem, ahol négyen laktunk 
együtt. Egy görög fiú, egy portugál lány és én meg a legjobb 
barátom, aki szintén magyar. Meguntuk az osztozkodást ide-
genekkel, most március elején költöztünk egy három szobás, 
nagy konyha, nappalis, két teraszos lakásba London belváro-
sában. Tehát két magyar és egy német a lakóközösség tagjai.
A hétköznapi életet egyszerűnek mondanám, reggeli majd 
irány a munka, konditerem, itthon egy TV sorozat vagy Pubozás 
a barátokkal és másnap kezdődik újra megint ugyanez. Nagyon 
szeretem ezt a várost, azt szoktam mondani: itt minden nap 
hétfő van, itt minden nap szombat van, igazából mindegy mit 
akarunk csinálni, itt mindig van minden.
 — Koszos-e London? Ott is eldobálják a szemetet?
 — Mivel egy több mint 8 milliós városról beszélünk, azt mondhatom: igen 
van szemét, de az utcán éjjel nappal lehet látni, amint szedik a sze-
metet, mossák a járdát és még az épületek falát is. Ahogy észrevet-
tem, eléggé odafigyelnek az emberek az újrahasznosításra, környeze-
tük tisztán tartására, de sajnos észrevettem, hogy ez a kelet-európai 
emberekre nem mindig jellemző.
 — Milyen gyakran gondolsz haza?
 — Szüleimre, rokonaimra, nagymamáimra, testvéremre sokat gondolok, 
napi kapcsolatban vagyunk mindenkivel. Hiányoznak, de mindennek 
megvan a maga rendje.
Amikor kijöttem, nem is gondoltam volna, hogy így megszeretem az 
Egyesült Királyságot, az itteni életmódot, nyelvet, embereket, stílust, 
szemléletmódot. Néha olyan érzésem van, hogy ez is az otthonom. 
 — Önellátó vagy? Szoktál főzni? Egészségtudatosan étkezel?
 — Kisebb dolgokat megcsinálok otthon a barátaimmal, de a teljes ellátá-
somat munka közben ingyen a hotel állja. Saját étkezdénk van, a neve 
Midtown Social, séfekkel, akik nekünk készítik az ételeket. Mindig van 
kétféle hús opció, egy tésztaféle, vegetáriánus és vegán étel, saláta-
bár, hideg és meleg köretek, leves, kávé, tea, joghurt. 
Persze hiányoznak néha a hazai ízek, az otthoni nagy ebédek, 
de az itteni konyhát is szeretem. Sokat hallani magyaroktól 
főleg, hogy itt a kaja borzasztó, ami szerintem egyáltalán nem 
így van. Az indiai ételektől kezdve, a sushin keresztül egy jó 
stake-ig, én mindent szeretek. 
Itt is van magyar étterem, de én még nem próbáltam. Ha magyarosat 
szeretnénk enni, főzünk a barátaimmal. 
 — Névnapoztok is? Vagy inkább születésnapi partikat rendeztek?
 — Tudomásom szerint nálunk, Lengyelországban, Lettországban 
és Görögországban ünneplik a névnapokat. Találunk okot az 
ünneplésre…

Látogatóm volt 
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 — Közeli és távoli tervek?
 — Karrierben szeretnék elérni egy menedzser fokozatot a nem túl távoli 
jövőben. Most, hogy itthon vagyok, levelező kurzust végzek egy online 
főiskolán szállodavezetésből.
 — Eddigi tanulmányaidból mit tudsz használni?
 — Turisztikai ismeretek, egy hotel működése, a nyelvek.
 — Itthon németes osztályba jártál. Tudod használni a munkád során?
 — Ritkán jönnek német turisták, de ők többnyire beszélnek angolul. Azért 
örülnek, ha németül szólok hozzájuk.
 — Hova szeretnél még elutazni?
 — Dél-Amerika, bejárni az USA-t és Kanadát, nagyon szeretem a Skan-
dináv országokat.
Az éves 30 nap szabadságomat utazásokra szeretem felhasználni. 
 — Milyen a helyi közlekedés? Milyen járműveket használsz?
 — Leginkább a metrót és a buszokat használom, ezeknek a többsége 
már mind árammal működik. 
A vezetés hiányzik, de Londonban jobban szeretek metrózni . Persze 
nem csúcsidőben. 
A gyorsaság és a pontosság alapján választom meg, milyen jármű-
vekkel utazom, szerintem a világ is efelé halad. Itt Londonban fon-
tos emellett a környezet barát eszközök használata is. Elektromos 
buszok, vonatok. Szeretek vonattal utazni. 
 — Környezettudatosan vásárolsz?
 — Igyekszem úgy vásárolni, hogy minél kevesebbet ártsak a kör-
nyezetemnek pl. utántölthető szappan és egyebek, lebomló 
zacskók.
 — Milyen az orvosi ellátás?
 — Hála az égnek nem sokat kellett még itt orvoshoz mennem, de az 
ellátás gyors és megbízható. Egyszer voltam csak kórházban, amikor 
kiment a térdem, de ott is minden rendben volt. Most másik körzetbe 
költöztem, háziorvost is váltottam.
 — Mozogsz eleget? Sportolásra jut időd?
 — Otthon van egy úgymond teljesen felszerelt konditermünk, súlyokkal, 
haspaddal és egyebekkel, szeretek munka után otthon edzeni külön-
böző videós edzéseket szoktam követni.
 — Mi akartál lenni kiskorodban?
 — Óvodában űrhajós, nagyobb koromban számítógép szerelő  – 
egyik sem jött össze.)
 — Mit csinálsz a szabadidődben?
 — Szeretek helyben új környékeket felfedezni a barátaimmal, soroza-
tokat nézni, egyedül spanyolul tanulni vagy csak valami videójáték-
kal elütni az időt.
 — Milyen gyakran jársz haza? 
 — Tavaly kétszer voltam otthon 10-10 napot. Idén már voltam egyszer és 
most a pandémia miatt többet lehetek a családommal. Persze azért 
visszavágyom, nagyszerű munkahelyem van, a Rosewood London 
egy amerikai hotel lánc volt, amit felvásárolt egy Hong Kong-i befek-

tető. Miden egyes hotelünk illeszkedik a helyi kultúrához, szokások-
hoz, ételekhez. Ezt tükrözi az egyenruhánk, a berendezések, a deko-
ráció és a személyzet is. Az érkezéstől a távozásig teljesen egyedül-
álló személyre szabott szervizt, ahogy mi mondjuk „utazást” nyújtunk 
a vendégeinknek. A cég számára nagyon fontos a családiasság, úgy 
tekintünk egymásra, mint családtagokra és nem munkatársakra. 

 — Mi lehet még érdekes az olvasóknak?
 — Munkám során rengeteg híres emberrel találkoztam már 
George Lucas-tól (Star Wars) egészen Taylor Swiftig, Drake-en 
és Lewis Hamiltonon át Justin Bieberig. 
 — Jól hangzik. Meg lehet ezt unni? 
 — Már lassan négy éve élek Londonban és még mindig nem 
tudom megunni, mindig van valami új dolog, mindig van mit 
csinálni, itt vannak a barátaim, a karrierem. Ha megkapom az 
itteni állampolgárságot, szeretnék egy évet Ausztráliában élni 
vagy a hotelon keresztül kimenni Amerikába, megtapasztal-
ni egy másik Rosewood hotelt, Londonban pár éven belül nyí-
lik egy új hotelünk, szeretnék benne lenni a nyitó csapatban és 
esetleg később a Skót fővárosba költözni, mivel 2023-ban ott is 
nyílik egy hotelünk. Hogy melyik sikerül előbb, azt még én sem 
tudom. Mindenesetre szeretnék még nyelveket tanulni, újra 
elővenni a németet, jól jött a német lakótárs. Emellett próbá-
lok az internetről spanyolul tanulni.
 — Hát ez a Te jövőképed… Sok minden szerepel a terveid között, sok 
sikert kívánok!
 — Köszönöm szépen, én pedig innen üdvözlöm a régi barátaimat, 
ismerőseimet és minden kedves Jánoshalmit.
 — Köszönöm a látogatást, élmény volt veled beszélgetni!

Lógó Tiborné / egykori osztályfőnök/

2020. július hónapban  
22-án lesz kirakodó vásár
26-án pedig búcsúi vásár 
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Szent  Anna  Isko la  h í re i 

„Élvonalban” rajzoltunk

A Kiskőrösi EGYMI Utazótanár Intézményegysége április hónapban 
„Élvonalban” címmel rajzversenyt hirdetett, melynek célja az egészség-
ügyben dolgozók munkájának elismerése. 

Örömmel fogadtuk a hírt, hogy az általunk beküldött rajzokból két 
helyezést is elértünk:

Kovács Emese 4. b osztályos tanulónk II. helyezést és Nikli Nimród 4.b 
osztályos tanulónk különdíjas helyezést ért el!

Gratulálunk!
Köszönjük minden pályázó diákunknak, hogy a kialakult online tanulás 

mellett időt szakítottak a versenyben való részvételre.
Kucsora Bernadett

Népek tavasza verseny

A Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola diákjai, neveze-
tesen Szűcs Ádám Simon és Lajdi Horka Bendegúz 3. osztályos tanu-
lók részt vettek a Hebe Kft. által megszervezett országos, egyfordulós 
„Népek tavasza” elnevezésű levelező versenyen. A versenyzők változa-
tos feladatokon keresztül megismerkedhettek az 1848-49-es magyar for-
radalom és szabadságharc fő alakjaival és eseményeivel.  A történelmi 
pillanatokba nemcsak verseken, hanem meséken és dalokon keresztül 
is közelebbi bepillantást nyerhettek. A részletesebb feladatok közé tarto-
zott a Széchenyi híd bemutatása, keletkezésének körülményei, ezzel is 
megemlékeztünk egy feladat erejéig Gróf Széchenyi Istvánról. A másik 
kreatív feladat Petőfi Sándorról szólt, ahol egy képzeletbeli úti okmányt 
készítettek el a tanulók, valamint megismerkedhettek Móra Ferenc egyik 
híres elbeszélésével. A gyerekek kimagaslóan teljesítettek ismét, hiszen 
13. helyezettek lettek. Gratulálunk nekik! 

Hálás köszönet a gyerekek szüleinek, hogy a digitális oktatás mellett 
még volt energiájuk és idejük, hogy segítsék munkájukat, hiszen nélkülük 
nem tudtuk volna a versenyt befejezni. Köszönjünk szépen az együtt-
működést! További sikeres munkát kívánunk diákjainknak a későbbiek-
ben is! 

Majkuth Nikolett

Tehetséggondozás a 
Szent Anna Iskolában

Nevelőközösségünk ebben a tanévben különös hangsúlyt fektetett 
a tanulók képességeinek, tehetségének kibontakoztatására. A MATE-
HETSZ szakmai bizottságának döntése alapján intézményünk ez év ápri-
lisától „Regisztrált tehetségpont”.

A tehetségek támogatása megnyilvánult mindennapi tevékenységünk-
ben, kifejezetten tehetséggondozó órák beépítésében, versenyezte-
tésben valamint közös programjaink szervezésében-végrehajtásában. 
Utóbbiak megvalósításában köszönjük a szülők aktív közreműködését.

A tananyaghoz kapcsolódóan külön lehetőségeket biztosítottunk a 
gyerekeknek. Tartottak kiselőadást, rendkívüli tanórát szerveztünk, kuta-
tó- és gyűjtőmunkát kaptak, amiről beszámolhattak a többieknek. 

A két azonosított tehetséggel, Lajdi Horka Bendegúzzal és Szűcs 
Ádám Simonnal külön pedagógus foglalkozott heti rendszerességgel. A 
foglalkozásokon játékos formában személyiség-, kompetencia- és krea-
tivitás fejlesztés történt.

A tanév során a tehetségazonosítás iskolai szinten elkezdődött. A 
4. évfolyamos tanulók megoldották a MaTalent matematika feladatsort 
tehetségazonosítás céljából. Két tanuló: Frick Csongor és Kovács Eme-
se a szerzett képességpontjai alapján tehetségígéretnek számít, továb-
bá hárman megközelítették ezt a szintet.

Lajdi Horka Bendegúz és Szűcs Ádám Simon eredményesen részt 
vett a Hebe Kft. által meghirdetett „Népek tavasza” elnevezésű országos 
levelezős versenyen. 

Diákjaink a digitális munkarend alatt folytatták a tanév elején megkez-
dett levelezős versenyeket.

Bendegúz Nyelvész versenyen nyolc indulóból heten bejutottak az 
országos döntőbe, ami a veszélyhelyzet miatt sajnos elmaradt.

Tudásbajnokság levelezős tanulmányi versenyen arany minősítést 
szerzett:

Gulyás András angol és matematika, Lajdi Horka Bendegúz környezet 
és matematika, Szűcs Ádám Simon környezet, Torma Ádám Máté szö-
vegértés és matematika tárgyakból.

„Regisztrált tehetségpont”-ként a jövőben is folytatjuk további tehet-
ségek felkutatását, pályázati segítséggel igyekszünk újabb lehetőség-
hez juttatni őket.

Csofcsics Erika
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A meggy őshazája észak-Indiától a Balkánig ter-
jed, és mindenütt fellelhető. Erről tanúskodik töb-

bek között az is, hogy a meggy szó az egyetlen, minden bizonnyal finn-
ugor eredetű gyümölcsöt jelentő szavunk, míg a többi gyümölcs neve a 
bolgár, a török és a szláv nyelvekből származtatható. 

A meggyet mindig szárával együtt vegyük. Akkor jó, ha a szemek mély 
vörösek és nem túl puhák. Akárcsak a cseresznye a meggy is hamar 
tönkremegy szedés után, Ha megbarnult már nem fogyasszuk! A meggy, 
magas víztartalma miatt még hűtőszekrényben is mindössze 2-3 napig 
marad friss, így amilyen gyorsan csak tudjuk, fogyasszuk el. Ha mégis 
tovább szeretnénk tárolni, akkor tegyük el befőttként, vagy fagyasszuk le

Mély bordó színe hihetetlen értékéről árulkodik, arról, hogy egyik leg-
hatékonyabb antioxidánsunk. Savanyú íze elijeszti a vírusokat, valamint 
vértisztító hatása van. Savtartalma elfedi ugyan, de jelentős gyümölcs-
cukor-tartalommal is bír. A  nyers meggy 100 grammjának energiatartal-
ma a fajtától függően 45–50 kcal, amelyet 11-12 gramm szénhidrát, 0,8–
1 gramm fehérjét és 1,6–4,2 gramm élelmi rost ad. 

A meggy gyógyhatása több területre is kiterjed. Jótékonyan hat a 
vérre és ezzel több nagy szerv, 
így a máj és a vesék munkáját 
serkenti, hat továbbá a szív-
re. A B vitami- nok minden fajtá-
ja megtalálha- tó a meggyben, 
ez lehetővé teszi az emész-
tés munkájá- nak kiegyensú-
lyozását, vala- mint az idegek 
működését is befolyásolja.

A meggy az egyik legér-
tékesebb gyü- mölcsünk. Külö-
nösen azok- nak ajánlatos 
fogyasz tan i , akik emésztésé-
vel nincs minden rendben. A savas meggy serkentőleg hat az emésztés-
re és a belek mozgására.  Sok gyümölccsel ellentétben frissen fogyaszt-
va sem puffaszt, sőt inkább enyhíti az ilyen panaszokat. A gyümölcs leve 
segít emésztési zavaroknál, enyhíti a hasmenéses panaszokat, serkenti 
az anyagcserét, jótékony. májfunkció-zavarok esetében, vérszegénység 
ellen. Gyümölcse gyulladásgátló hatású, enyhíti a hörgők gyulladását. 
Tisztítja a beleket.  A szív működésének serkentése a meggy ásvány tar-
talmának köszönhető. A kalcium, kálium és magnézium tartalma jelentős.

A gyümölcsök és a zöldségek változatossá teszik az emberi táplálko-
zást, és jó hír, hogy fogyasztásuknak nincsen kötött rendje, azaz napon-
ta akár öt alkalommal is fogyaszthatók

Faragóné Hován Éva dietetikus

Búcsúzó nagycsoportosok
2020. június 12-én ünnepélyes hangulat lengte be óvodánkat. Az alka-

lomhoz illő díszek, rendezett széksorok, ünneplőbe öltözött gyerekek, 
vendégek, halk zene jelezte, hogy elérkezett az iskolába készülő nagy-
csoportosok búcsúzóünnepsége. 

A ballagó nagycsoportosok az óvodába lépéstől az iskolába lépé-
sig számos mondókával, dallal, dalos játékkal, verssel lettek gazdagab-
bak, amelyeket most önfeledten, vidáman elevenítettek fel az őket figye-
lő, rájuk mosolygó vendégeknek. Ezután a ballagó óvodások nagy büsz-
keséggel vették át a tarisznyájukat és mondták el a búcsúzó verseiket, 
majd jártak körbe a búcsúzó dalokat énekelve.

Az ünnepséget büszkén nézték végig a vendégek, s tapssal, virág-
gal, szeretetteljes öleléssel és dicsérő szavakkal jutalmazták meg bal-
lagó gyermekeiket. A szülők, rokonok meghatottan, boldogan osztoztak 
a ballagó nagyok, gyermekeik, unokáik örömében, és gondolták végig, 
hogy immáron iskolába indulnak, s elkezdődik életüknek egy új szaka-
sza. Ehhez kívánunk sok-sok sikert, örömöt a gyermekeknek és a szü-
lőknek egyaránt.

Horváth Andrea  óvodapedagógus

Mi mindenre 
jó a meggy?

A d ietet ikus 
tanácsa i

A Jánoshalmi Hunyadi Népe 2020. 5. számában a Hunyadi iskola hírei 
között megjelent egy cikk, amelyben az iskola nevelőtestülete megkö-
szönte a tanítványainak és szüleinek az addigi otthoni digitális tanrend 
alatt végzett munkáját. Néhány buzdító szóval (kitartás, mindent bele, 
hiányoztok, várunk benneteket…) igyekezett erőt önteni tanítványai-
ba. A szöveg mellett szerepelt egy két évvel ezelőtt készült fotó, melyen 
az iskola akkori tantestülete látható. Újabb fotót sajnos a járványhelyzet 
miatt nem lehetett készíteni. Ezen a fotón néhány pedagógus az arca 
nem látható, mivel ők a cikk megjelenésekor nem voltak az iskola dolgo-
zói. Nagyon sajnáljuk, ha a fotóval bárkit is megbántottunk.

Balázsics Zoltán

Helyreigazitás(féle)
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EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Júniusi tevékenységek a 
Gyerekesély Programban

Jánoshalma Város Önkormányzat támogatásával, az EFOP 1.4.2-16-2016-
00020 számú Gyerekesély projekt révén, a helyi és a járás általános iskolái-
nak 10 darab új lap-topot adott át Czeller Zoltán polgármester és Dr. Horváth 
Endre projektmenedzser. Ezen felül beszerzésre került 2 darab asztali szá-
mítógép és egy darab nyomtató, melyet a Közösségi Házban használnak a 
gyerekek. Az új eszközök a járásban élő hátrányos helyzetű diákok tanulá-
sát, digitális készségeik fejlesztését hivatott támogatni. 

Június 22.-én megkezdődött a Gyerekesély projekt „Nyári napközi” prog-
rameleme a jánoshalmi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskolá-
ban, valamint a borotai és rémi általános iskolában. A jánoshalmi járás min-
den iskolájának biztosítjuk ezt a programelemet, 4 héten keresztül, az isko-
la által megjelölt időpontokban, turnusonként és iskolánkként 20-20 tanu-
ló részvételével. A tevékenység célja, hogy a gyerekek a nyári időszakot is 
hasznosan töltsék el az általuk ismert pedagógusok mellett, a Gyerekesély 
projekt dolgozói vezetésével, akik játékos feladatokkal, kézműves foglalko-
zásokkal, sport tevékenységgel készültek fel a nyárra.  A programon való 
részvétel a gyermekek számára ingyenes és a résztvevők számára 3x étke-
zést biztosítunk.

Programjaink az EFOP 1.4.2-16. 2016.00020 
azonosítószámú „Együtt könnyebb” pre-
venciós és társadalmi felzárkóztató prog-
ram a gyermekszegénység ellen projekt 
keretein belül valósulnak meg.

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Gondolatok a szerethetőség 
kialakításáról

A szülőségre gyakran szilárd elképzelésekkel készülünk.  pl. Az én 
gyerekem tisztelettudóan fog köszönni a szomszédnak, illedelmesen 
viselkedik majd az ismerőseimmel, nem fog hisztizni, balhézni mások 
előtt, mert majd jól nevelem. 

 Amikor pedig már hónapok, évek óta tapossuk szülőségünk képze-
letbeli „malmát”, riadtan merülhet fel bennünk a kérdés: Hogyan lehe-
tünk igazán jó szülők? Mi az, amit mindenképpen érdemes megadni a 
gyerekünknek ahhoz, hogy jó élete legyen? Mi az a szülői üzenet, amit 
mindenképpen érdemes neki átadni?

 Szülőként nevelési elveink és cselekedeteink kialakításában az a cél 
vezérel bennünket, hogy boldog, életrevaló embert neveljünk gyerme-
künkből. Boldogságra pedig az az ember válik képessé, aki meg tud 
küzdeni az élet kihívásaival, aki képes hinni magában, képes önma-
gát szeretni, aki szembe tud nézni a saját érzéseivel és ki tudja azo-
kat fejezni. A boldogságra az az ember válik képessé, akinek legbelül 
van egy stabil hite arról, hogy ő maga szerethető, hangsúlyozza Sáko-
vics Diana pszichológus, aki szerint szülőként az elsődleges feladatunk 
annak csíráját elültetni és nevelgetni gyermekünkben, hogy ő biztosan 
tudja magáról: szerethető. Ez a belső mag, ami táplál, ami segít átvé-
szelni a nehéz helyzeteket, ami reményt ad, ami lehetőségeket nyit. 
Ezt a belső magot pedig a szülői üzenetek alakítják ki. Ezt mi adjuk a 
gyerekeinknek, nem a nevelési elveinkkel, nem a határozott elképze-
léseinkkel, hanem azzal, ahogy az első pillanattól kezdve hozzáállunk, 
azzal, hogy nemcsak szeretjük, de el is fogadjuk őt, az igényeit, a szük-
ségleteit, és ezekre érzékenyen reagálunk. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy a gyereket nem kell nevelni, hogy nem kell határokat húzni, ahogy 
azt sem, hogy a szeretetben és elfogadásban felnövő gyereknek soha 
nem lesz nehéz felnőttként. Ez annyit jelent, hogy biztosítjuk számára 
a mentőövet a nehézségekben és a boldogság eléréséhez!

Ahhoz pedig, hogy a gyerekünket minden előnyös tulajdonságai és 
idegesítő megnyilvánulásai ellenére képesek legyünk segítő módon 
szeretni, fontos, hogy megismerjük önmagunkat, dolgozzunk magun-
kon, igyekezzünk fejlődni, és haladjunk afelé, hogy megértsük önma-
gunkat, el tudjuk fogadni saját tökéletestől távol álló tulajdonságainkat 
is. Tehát paradox módon önmagunk megismerése és elfogadása az 
egyik legfontosabb szülői feladatunk!

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 70/304 9030
dr. Horvát-Militityi Tünde tanácsadó szakpszichológus, 

Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ.

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

mailto:lek@jhrendelo.hu
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Idén a különleges utolsó hónapok után az évet is más formában zár-
tuk le. 

Felsőseink 2020. június 19-én délelőtt egyéni időpontban osztották ki 
a bizonyítványokat, alsósaink számára ezen a délutánon szerveztünk 
közös évzárót. 

A következő gondolatokkal zárta le Igazgató úr a 2019/2020-as évet:
„Azt gondolom, helytállásból mindenki dicséretet érdemel. Köszö-

nöm nektek, kedves diákjaink, hogy napok alatt felnőttetek a feladat-
hoz, és igyekeztetek minden tőletek telhetőt megtenni, hogy beinduljon, 
és működjön a digitális oktatás. Egyáltalán nem volt egyszerű feladato-
tok, kiváltképpen nektek, alsó tagozatosoknak, de a legnehezebb dolga 
úgy hiszem az elsőseinknek volt. Köszönöm kollégáimnak is a kitartá-
sát, hogy ügyeltek arra, hogy ne kallódjon el egyetlen diák se, bár voltak 

olyan tanítványaink is, akiket többször kellett noszogatni. Rendkívüli idő-
ket éltünk és ebben a rendkívüli helyzetben különösen nagy szükségünk 
volt a szülők támogatására. Nélkülük nem működhetett volna a rend-
szer. Minden elismerésem a szülőknek, akik munka és a családi háztar-
tás ügyeinek intézése mellett képesek voltak gyermekük, sőt sokak ese-
tében gyermekeik otthoni tanulását irányítani, tanítóvá válni egyik napról 
a másikra. Hol a digitális eszköz hiánya, hol a különféle felületeken való 
eligazodás gördített akadályt eléjük. Nagyon köszönöm a segítségüket. 
Remélem, hogy mostanában nem kell ilyen kihívással szembe nézniük.”

A nyári szünetre jó pihenést, sok élményt kívánunk diákjainknak, és 
családjaiknak! Nagyon bízunk a szeptemberi találkozásban!

Hunyadi Iskola nevelőtestülete

Több mint húsz esztendeje működik 
iskolánkban a német nemzetiségi tago-
zat. Ez alatt az idő alatt 500-tól is több 
jánoshalmi diák tanulhatott német nyel-
vet heti 5 órában iskolánkban. A plusz 
munkának mindig megvan az eredmé-
nye. Megszámolni is nehéz, mennyi 
növendékünk tett sikeres nyelvvizsgát 
8. osztály végén, szerepelt sikeresen 
német nyelvi versenyeken az általános 
iskolában, majd a középiskolában, vagy 
szerzett tanulmányi ösztöndíjat német-
országi egyetemen. Ebben a tanévben 
11 tanítványunk tett június első napjai-
ban B1-es DSD I szóbeli német nyelv-
vizsgát. Nagyon büszkék vagyunk rájuk 
és köszönjük felkészítőiknek, Zámbó-
né Karsai Dóra és Szőnyiné Vas Lívia 
tanárnőknek a munkáját. A tagozattal 
mi egy lehetőséget kínálunk a jánoshalmi szülőknek gyermekük szá-
mára, örülünk, hogy minden évben élnek vele. Örülünk annak is, hogy 
a Kiskőrösi Tankerületi Központ is fontosnak tartja tagozataink működé-
sét. Szeptemberben is indul német tagozatos osztályunk, kis létszámmal. 

És bizony a kis létszámnak megvan a hozadéka, hiszen egy kis létszá-
mú tanulócsoportban még nagyobb energiát tudunk fordítani az eredmé-
nyes felkészítő munkára, nem csak német nyelvből, hanem minden tan-
tárgyból.

Tanévzáró

Egy nyelvvizsga apropóján
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Bízom abban, hogy amikor ezeket a soro-
kat olvashatjuk, Márti néni éppen játékra invitál 
bennünket a Gyerekházban.

Júniusban is digitálisan folytattuk tovább az 
életünket… Az aktualitások mellett, kiterjedt 
figyelmet fordítottunk arra, hogy tevékenysé-
geink mindig egymásra épüljenek, komplexek, 
differenciáltak és érdekesek legyenek. 

Nagy megtiszteltetés és öröm volt számuk-
ra, hogy június 10-én, részt vehettünk a Biztos 
Kezdet Gyerekházak online értekezletén, ahol 
a veszélyhelyzet alatti tapasztalatainkat oszt-
hattuk meg.

Az elmúlt három hónap nem volt könnyű…
A digitális világ, az online kapcsolattartás és 

a virtuális ölelések, még inkább rádöbbentettek 
minket arra, hogy a személyes találkozásokat 

nem pótolja semmi. 
Úgy gondolom, ahhoz hogy kihozzuk belő-

le a legjobbat, hatalmas együttműködésre volt 
szükség. 

Szeretnénk köszönetet mondani: 
 — Elsősorban azon családoknak (anyukáknak, 
apukáknak, nagymamáknak, nagypapáknak, 
testvéreknek), akik példaértékű aktivitással 
voltak jelen, a digitális tevékenységeinkben.
 — Mentorunknak, Labáth Ferencének, aki szak-
mai tudásával, és rendkívül pozitív hozzáál-
lásával, szívvel-lélekkel segített bennünket.
 — Pszichológusunknak, Dr. Kinigopulos Már-
tának, és védőnőnknek, Ádámné Brecs-
ka Máriának, hogy az elmúlt időszakban is 
gondoskodtak testi-lelki egészségünk meg-
őrzésről. 

 — Minden kollégának, pedagógusnak, akik bár-
milyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Nyitnikék 2020. elnevezésű zárt csoport 
tökéletesen, és magas színvonalon tudjon 
működni.

Végül, szeretnénk köszönetet mondani intéz-
ményvezetőnknek, Ördögh Editnek, valamint 
fenntartóknak, Jánoshalma Város Önkormány-
zatnak, hogy lehetőséget adott a digitális mun-
kavégzésre. 

JÚLIUS 1-TŐL, szeretettel várunk MINDEN 
0-3 éves korú gyermeket és anyukáját a Nyit-
nikék Gyerekházba! 

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

Lippai-Ádám Nikolett

Búcsúztunk Anikó nénitől is
A ballagási ünnepélyünkön nem csak nyolcadikosainktól, hanem az egyik osztály osztályfőnökétől is 

búcsúztunk.
Bátoriné Karip Anna 25 évig volt iskolánk pedagógusa. Biológia, kémia testnevelés szakos tanár-

ként tanítványok százai fordultak meg a keze alatt. Testnevelőként az ép testben ép lélek elve irányítot-
ta pedagógusi munkáját. Tanítványai gyakran utaztak versenyekre. Diákolimpiára, alapfokú bajnokságra, 
barátságos mérkőzésekre, testvériskolai sportkirándulásokra Erdélybe. Biológia-kémia szakos tanárként 
törekedett a természettudományok sokszínűségének a bemutatására, a kísérletek varázslatos világának 
megszerettetésére. Tanári munkája állandó részét képezték a szaktárgyi versenyek. Osztályfőnökként a 
tanítványai pszichikai fejlődésére, személyiségük sokoldalú fejlesztésére nagyon odafigyelt, de a közös-
ségformálására is sok időt és energiát fordított.

Boldog, aktív nyugdíjas éveket kívánunk, Anikó néni.

Június a Biztos Kezdet Nyitnikék „Gyerekházban”
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Kompromisszum
Már rég vége volt a vasárnapi ebédnek, már mindenki elmesélte búját–

baját, örömét, csak az ikrek ültek hallgatagon a helyükön, szinte lapítva. Apá-
nak fel is tűnt a dolog:

 — No és veletek nem történt semmi említésre méltó a héten?
 — Tulajdonképpen semmi komoly – dünnyögték az apróságok.
 — Szóval semmi komoly – ismételte Anya bizonyos éllel a hangjában. – 

Nos, akkor számoljak be én apátoknak, hányszor kellett rátok nyitnom a szo-
bátok ajtaját, mert olyan hangosan veszekedtetek, hogy zavartátok a többie-
ket a tanulásban?

Ekkor, mintegy varázsütésre, megjött az ikrek hangja, s egymás szavába 
vágva kezdték magyarázni a bizonyítványukat. A két „vallomásból” az derült 
ki, hogy az összetűzések oka az ellentétes időbeosztásukban keresendő. Öcsi 
ugyanis mindjárt ebéd után leül tanulni, hogy minél hamarabb kész legyen 
a leckével, Hugi viszont előbb játszani szeret, hogy kikapcsolódjon az isko-
la egyhangúságából. Így aztán a tanulási illetve játékkal eltöltött idejük ritkán 
esik egybe, s ez azért baj, mert Öcsi kisvasútja és autói nagyon zajosak, Hugi 
viszont egyszerre öt–hat babával szokott játszani, s mindegyiket saját maga 
szinkronizálja, mégpedig jó hangosan. Erre vártak tehát megoldást Apától, aki 
viszont meglepő kijelentést tett:

 — Nos, ezen mi sajnos nem tudunk segíteni, nektek magatoknak kell 
kompromisszumot kötnötök.

Hugi haladéktalanul jelezte jószándékú hozzáállását:
 — Én szívesen megkötném, de még horgolni sem tudok, és különben is, 

Anya haragudni szokott, ha a kötőtűivel játszom.
Öcsi közölte, hogy a fent említett szóval kapcsolatban csupán a kompról, 

mint vízi közlekedési eszközről van némi fogalma, a továbbiakat azonban még 
csak kimondani sem tudja.

 — Az egy olyasfajta megegyezés – segített be Ákos –, amely során mind-
egyik fél enged valamicskét az álláspontjából, mert így még mindig jobban jár, 
mintha nem jönne létre semmiféle megállapodás a tárgyalópartnerek között.

 — Nagyon jól mondtad, nagyfiam – dicsérte meg Apa, majd az ikrekhez for-
dult: – És hogy még világosabban megértsétek, miről is van szó, pakoljátok 
össze valamennyi játékotokat, aztán hordjátok át a hálószobánkba. Természe-
tesen, amint sikerült megegyeznetek, azonnal visszakapjátok őket.

A csöppségek, ha nem is hatalmas lelkesedéssel, de eleget tettek az atyai 
óhajnak. Azonban a család várakozása ellenére ez egy lépéssel sem vitte 
őket közelebb a megoldáshoz. Ennek oka elsősorban Anya engedékenységé-
ben volt keresendő, mert már hétfő délután beleegyezett, hogy Öcsi a bűvös 
kockát, Hugi pedig néhány plüssállatát visszavigye a gyerekszobába, mond-
ván, hogy azok amúgy is „néma” játékok. Kedden már a társasjátékokra is sor 
került, hiszen azok is hangtalanok, azonban ez utóbbi jelzőre az ikrek kisvár-
tatva alaposan rácáfoltak, ugyanis a játékszabályok nem egészen egybevá-
gó értelmezéséből olyan perpatvar kerekedett, hogy pillanatokon belül össze-
szaladt az egész család. S a kicsik legnagyobb szerencsétlenségére teljes lét-
számban, mert aznap Apa hamarabb jött meg a munkából, így ő is ott állt a 
szobaajtóban:

 — Elég nagynak és okosnak tartottalak titeket ahhoz, hogy magatok is 
megegyezzetek néhány kérdésben. Remélem,nem okoztok csalódást. Most 
pedig hordjátok vissza a játékokat a hálószobánkba – mondta, majd nyomaté-
kosan megkérte a nejét, hogy semmit ne engedjen a gyerekeknek visszavin-
ni, mert szemmel láthatóan nem a kompromisszumot keresik, hanem a kibú-
vókat. Ezt támasztotta alá az a tény is, hogy másnap Hugi egy teljesen új szo-
babeosztást terjesztett az édesanyja elé, amelynek az volt a lényege, hogy 
Öcsi és ő külön szobát kapnának, az összeveszést megelőzendő. Anya azon-
ban rögtön elvetette az ötletet, mert amikor átgondolták, kiderült, hogy Apának 
csak Brútusz mellett, a kutyaólban jutott volna hely.

A hátralévő napok egyre inkább megérlelték a felismerést az ikrekben, hogy 
itt bizony hiába várnak külső segítséget. Ha vissza akarják kapni játékaikat, 
maguknak kell a megállapodást tető alá hozniuk. Vasárnapra készen is áll-
tak vele:

 — Egyszerű! Amikor Öcsi tanul,én csak csendes játékot játszhatok – ismer-
tette a tervet Hugi –, és ugyanez érvényes fordítva is. Amikor mindketten 
készen vagyunk a leckével, akkor már bármit játszhatunk, amivel nem zavar-
juk a többieket.

Az egész család örömmel konstatálta a fejleményeket, egyedül Gergő öltött 
filozofikus arckifejezést, majd megjegyezte:

 — Egy–két felnőttre is ráférne néha, hogy egy hétre elvegyék a játékait!
Fergusson kapitány

Amikor az ikrek pénteken hazaértek az iskolából, Öcsi szokatlanul kipirult-
nak s egyszersmind levertnek látszott. Anya rosszat sejtve vette elő a lázmé-

rőt, s gyanúja csakhamar beigazolódott. Legkisebb fiának bizony hőemelke-
dése volt.

 — Biztosan megint kabát nélkül mentél szünetben az udvarra – korholta 
aggódva, majd egy bögre forró tea kíséretében ágyba dugta. – Ne félj, kin-
csem, egy–két nap alatt kikúráljuk ezt a ronda náthát, hétfőre már kutya bajod 
sem lesz!

Nem mondhatni, hogy Öcsit különösebben fellelkesítette volna az a körül-
mény, hogy a hétvégét előreláthatólag ágyban kell töltenie, s felgyógyulása 
várhatóan a hétfői iskolakezdéssel fog egybeesni. Ám édesanyja, még ha nem 
is mutatta, nála is nyugtalanabbul tekintett az elkövetkezendő napok elé. Az 
előzetes aggodalom sajnos indokoltnak bizonyult. A kisfiú egyre csúnyábban 
és hosszasabban köhécselt, a láza pedig éjszakára olyan magasra szökött, 
hogy Apa jobbnak látta elhívni a család régi barátját, Szabó doktort.

A háziorvos a kis beteg megvizsgálása után megnyugtatta a szülőket, hogy 
nincs komoly baj, mindazonáltal szigorú ágynyugalmat és még szigorúbb dié-
tát javasolt. Így aztán a szombati nap szokatlanul csöndesen telt az Almási–
házban. Mindenki megpróbált a lehető legnagyobb tapintattal viszonyulni a 
sajnálatos helyzethez. Illetve majdnem mindenki. Dóri úgy vette észre, hogy 
Gergő korántsem tanúsít megfelelő kíméletet beteg testvérük irányában, s ezt 
nem állhatta meg szó nélkül:

 — Mondd csak, te szándékosan keseríted az öcsénk életét?
Gergő őszinte elképedéssel nézett nővérére, hiszen fogalma sem volt, mi 

kifogásolhatót talált a viselkedésében.
 — Már az is baj, ha néha benézek hozzá, és megkérdezem, hogy jobban 

érzi–e magát, vagy nincs–e szüksége valamire?
 — Nem a látogatás tényével van a baj, kisöreg, hanem a mikéntjével – 

magyarázta Dóri. – Egy órája jégkrémet szopogatva mentél be hozzá, most 
pedig egy fél tábla csokival a kezedben. Gondolj csak bele: fájós torokkal fek-
szik az ágyban, kamillateán, kétszersültön és főtt krumplin tengődik, te pedig 
ilyesmikkel ingerled. Nem valami nemes együttérzés!

Gergő arcán látszott, hogy megpróbálja magát beleélni a helyzetbe, s ez 
olyannyira sikerült is neki, hogy az utolsó falat édesség szinte megkeseredett 
a szájában. Elszégyellte magát figyelmetlensége miatt, s elhatározta, hogy 
sürgősen jóváteszi a dolgot. Nem kellett sokat töprengenie, hogy mivel sze-
rezhetne örömet a testvérének. Öcsi újabban folyton valami Fergusson kapi-
tányról szóló képregényeket bújt, s bár még csak néhány szót tudott belőle 
elolvasni, így is lenyűgözték a nagy utazó északi–sarki kalandjai. Nem csoda 
hát, hogy kitörő örömmel fogadta, amikor Gergő estefelé bebújt mellé az ágy-
ba, maga mellé vett egy köteg képregényfüzetet, s hosszasan mesélni kezdett 
mindenféle kutyaszánokról, jegesmedvékről, bálnavadászhajókról, végelát-
hatatlan hómezőkről és persze Sir Edgarról, Fergusson kapitány hű társáról.

Gergő figyelmessége nem korlátozódott csupán erre az estére, másnap 
még meggyőzőbb jelét adta szolidaritásának. Kijelentette, hogy az ikrek szo-
bájában fog ebédelni, és ő is azt kéri, amit beteg kisöccse eszik. Apát azonban 
erről senki sem értesítette, így terítés után bosszúsan keresni kezdte középső 
fiát. Ám amikor bekukkantott a gyerekszoba ajtaján, rögtön megenyhült az elé 
táruló látvány hatására.

Öcsi törökülésben trónolt az ágyán kétszersültet ropogtatva, előtte a kis 
asztalon egy tál hajában főtt krumpli és egy kancsó gőzölgő kamillatea, az 
asztal túloldalán pedig Gergő foglalt helyet, s éppen teli szájjal szónokolt:

 — Komolyan mondom, Fergusson kapitány, nem ettem ilyen remek főtt 
burgonyát, mióta elértük a Spitzbergákat!

 — A kétszersült is kitűnő, Sir Edgar – lelkendezett Öcsi.
 — Ha szabad javasolnom, kenje meg egy kis bálnazsírral, Mr. Fergusson, 

úgy még ízletesebb.
 — Megfogadom a tanácsát, Sir Edgar – felelte ragyogó arccal Öcsi, s véko-

nyan megvajazta következő szelet kétszersültjét.
A fiúk olyannyira átélték a szerepüket, hogy nem sokkal később így köszön-

tötték a vizitre betérő Szabó doktort:
 — Legyen üdvözölve jégkunyhónkban, Sir!

A doktor úr gyerekekhez fűződő kapcsolata sokkal közvetlenebb és barátibb 
volt annál, mintsem, hogy egy ilyesfajta bizalmas fogadtatást zokon vegyen. 
Mosolyogva viszonozta az üdvözlést, s közben meg volt róla győződve, hogy 
a szokatlan köszönési mód bizonyára bozontos, ősz szakállának szólt.

Szeretetszámtan
Hosszú idő óta először fordult elő az Almási családban, hogy valaki lekéste 

a vasárnapi ebédet. Ezúttal Ákos volt a renitens, aki egyébként igazoltan volt 
távol, egyik barátjának segített a költözködésben. A farkaséhes családfő az idő 
múlásával egyre elkeseredettebb pillantásokat vetett a már alig–alig gőzölgő 
levesestál felé. Éppen indítványozni akarta, hogy kezdjenek hozzá hiányos 
létszámban az étkezéshez, amikor végre megérkezett a nagyfia. Olyan csap-

Vasárnapi ebédek
avagy történetek az Almási család életéből folytatásokban
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zott és szurtos volt, hogy alig ismertek rá, mindazonáltal nem látszott rajta 
semmiféle fáradtság, esetleg bűnbánat, sőt, valahogy a megszokottnál is vidá-
mabbnak, feldobottabbnak tűnt.

 — Bocsássatok meg, az eső miatt kicsit elhúzódott a munka – vetette oda 
furcsán vigyorogva, majd fütyörészve bevonult a fürdőszobába. Még a zuhany 
alól is jókedvű dalolása hallatszott. A család tagjai értetlenkedve pillantottak 
egymásra, ám egyelőre nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget a dolog-
nak. Ákos azonban ebéd közben sem csillapodott. Amikor harmadjára neve-
tett fel, látszólag indokolatlanul, Apa nem bírta tovább, és rákérdezett: – Elá-
rulnád, nagyfiam, mi hangolt ilyen ellenállhatatlan jókedvre?

 — A pakolás után, amikor Imrussal baktattunk hazafelé a zuhogó esőben, 
megláttunk az út szélén egy autót. Egy középkorú nő ült a volánnál, hátul 
pedig egy kislány és egy öreg néni gubbasztott szomorúan. A kocsi tudniillik 
sehogy sem akart beindulni. Egyet–egyet kattant ugyan az önindító, de még 
egy negyed fordulatnyit sem tekert a főtengelyen. Mindjárt sejtettem, hogy 
az lehet a baja, ami a miénknek a múltkor. Emlékszel, Apa? Amikor megla-
zult egy csavar az akkusarunál. Szóval, odamentünk Imrussal, és megkérdez-
tük, hogy segíthetünk–e valamit. De igencsak bizalmatlanul méregettek min-
ket, ami a kinézetünk miatt érthető is volt, hiszen láthattátok, milyen állapot-
ban jöttem haza.

 — Láttuk! – nyugtázta Gergő. – Még most sem értem, miért engedett be 
a kutya a kapun.

 — Szóval, kértem egy csavarhúzót az asszonytól, aki nagy nehezen 
rászánta magát, hogy hátramenjen érte a csomagtartóhoz, de még akkor is 
gyanakodva pislantgatott hátra. Mikor végre odahozta a szerszámot, egy pilla-
nat alatt elhárítottam a hibát, és utána már első pöccintésre beindult a motor. 
Látnotok kellett volna az arcukat! Még akkor is döbbenten bámultak utánunk, 
amikor befordultunk Imrével az utcasarkon!

Mindenki kedvtelve hallgatta Ákos történetét, egyedül az ikrek néztek egy-
re értetlenebbül harsányan kacagó bátyjukra. Látszott rajtuk, kezdenek meg-
rendülni abbéli hitükben, hogy testvérüknek egyáltalán kilenne mind a négy 
kereke.

 — Most annak örülsz ilyen nagyon, hogy sikerült megszerelned egy kocsit? 
– tudakolta őszinte érdeklődéssel Öcsi.

 — Hát, nem egészen – vigyorgott Ákos. – Inkább annak, hogy adhattam 
valamit egy embernek, aki erre a legkevésbé sem számított. És nem értette, 
miért nem vártam semmit cserébe.

 — Én azt nem értem – panaszkodott Hugi –, miért kell emiatt folyton vihog-
nod, mintha viccet mesélne valaki a fejedben?

 — Figyeljetek rám, gyerekek, megpróbálom elmagyarázni – szólt közbe 
Anya. – Tegyük fel, hogy van húsz almám. Minél többet osztogatok el belőle, 
annál kevesebb marad nekem. A szeretettel kapcsolatban azonban a Jóisten 
másképp rendelkezett. A jóságnak semmi köze a matematikához. Az a csodá-
latos benne, hogy minél többet adsz belőle, annál több jut neked.

 — Most még inkább kapni szerettek – fűzte tovább a gondolatot Apa –, 
de ha nagyobbak lesztek, egyre inkább úgy fogjátok érezni, hogy adni sokkal 
de sokkal nagyobb örömet jelent. Hát ezért olyan kicsattanóan boldog most 
a bátyátok.

Hugi magába mélyedve ízlelgette az elhangzottakat, aztán – meg sem vár-
va a desszertet – a szobájába sietett, ahonnan a kedvenc babájával tért visz-
sza. A család általános elképedése közepette kijelentette, hogy a babát Dóri-
nak akarja ajándékozni. Mindannyian tudták, mit jelent az a baba Hugi számá-
ra. Amióta megkapta, egy lépést sem tett meg nélküle. Dóra azonban udvari-
asan visszautasította az ajándékot, s ezzel láthatóan csalódást okozott a pici 
lánynak, aki úgy érezte, nővére nem értékeli eléggé ezt a hatalmas áldozatot.

 — Te sokkal többet adtál most nekem egy babánál – magyarázta Dóri. – 
A legértékesebbet adtad, amit csak ember adhat. A tiszta, önzetlen szerete-
tedet  – azzal ölbe kapta a kishúgát, és olyan szorosan ölelte magához, aho-
gyan ő a babáját.

Rémhír
Hugi éjjel kínzó szomjúságra ébredt. Kikászálódott az ágyból és elindult a 

konyhába, ahol meglepetésére égett a villany, sőt, halk beszélgetés foszlá-
nyai hallatszottak:

 — Hát bizony így áll a helyzet, barátom. Szétköltözünk – hallotta Apa szo-
morúan csengő baritonját.

 — És ez már biztos? – kérdezte egy ismeretlen férfihang.
 — Száz százalékig – felelte Apa, majd mélyet sóhajtott. – Húsz év az 

bizony nagy idő, öregem. Hogy fog hiányozni az a meghitt hangulatú kis szo-
ba...

Hugi rogyadozó térdekkel botorkált vissza a gyerekszobába, s közben a 
könnyeivel küszködött. Ó, bárcsak ne szomjazott volna meg! Akkor legalább 
nem kellett volna ilyen ridegen szembesülnie a kétségbeejtő hírrel: Anyáék 
elválnak.

Azonnal felébresztette Öcsit, s remegő hangon osztotta meg vele a tragi-

kus hírt. A kisfiúnak elég nehezen jutottak el a tudatáig a komor szavak, ám 
amikor sokadszorra dörzsölte meg a szemét, és még mindig Hugi könnyben 
úszó arcát látta maga előtt, kénytelen volt szembesülni a szomorú valósággal.

Összebújtak Öcsi paplanja alatt, s először is halkan, de alaposan kibőg-
ték magukat. Aztán felváltva próbálták elhitetni egymással, hogy nem és nem, 
ez mégsem lehet igaz, ám amikor tárgyilagosan próbálták elemezni a dolgo-
kat, be kellett vallaniuk maguknak, hogy az utóbbi időben bizony egyre sűrűb-
bek voltak a rossz előjelek. Például amikor Apa méltatlankodva konstatálta, 
hogy az édesanyjuk sajnos alaposan elsózta a gulyáslevest, vagy éppenség-
gel amikor Anya dühödött fel azon, hogy Apa, mivel késésben volt valami riport 
kapcsán, már megint sáros cipővel viharzott keresztül a nappalin. Hát ezek 
bizony megfellebbezhetetlen tények voltak.

De az Almási–ikreket nem olyan fából faragták, hogy csak úgy, tétlenül bele-
nyugodjanak ilyesféle dolgokba. Szilárdan elhatározták: itt sürgősen cseleked-
ni kell! Mivel azonban – ahogy Apa mondta volna – lapzártáig nem jutott sem-
mi okos az eszükbe, hüppögve–szipogva lassacskán elnyomta őket az álom.

Másnap, annak ellenére, hogy szombatot mutatott a naptár, az ikrek már 
kora reggel talpon voltak. Bár az éjszakai keserves órák eléggé megvisel-
ték őket, mégis,minden mozdulatukból izgatott tettrekészség sugárzott. Hugi-
nak ugyanis álmában látomásszerű és a maga nemében korszakalkotó ötle-
te támadt:

 — Venni kell Anyának egy csokor rózsát. Hidd el nekem, a nők odavan-
nak az ilyesmiért. Becsempésszük a virágot a hálószobájukba, mintha Apa 
hozta volna, így aztán mindent szépen megbocsátanak egymásnak – hadar-
ta egy szuszra, majd ellentmondást nem tűrve rákérdezett: – Mennyi zseb-
pénzed maradt?

Az ötletet módfelett könnyű volt kivitelezni. Amikor a kertben játszva egy 
időre egyedül maradtak, kiszöktek a kapun és elrohantak a sarki virágáru-
sig. Aztán Hugi bement a házba, Öcsi pedig Brútusz kutyaóljára állva bead-
ta a rózsacsokrot a gyerekszoba ablakán. Ezzel a nehezén túl is lettek vol-
na, ám Öcsi szerint még hiányzott valami: mégpedig egy cédula, amit min-
den virágcsokorhoz szoktak mellékelni, máskülönben honnan tudná az ille-
tő, hogy kitől és miért kapja? Csakhogy ők nem írhatják meg az engeszte-
lő szép üzenetet, hiszen nyomban kilógna a lóláb! Hugi azonban egy percig 
sem volt tanácstalan:

 — Újságokból kivágjuk a betűket, és egyenként felragasztjuk egy papírra. 
Ezt így kell csinálni, láttam egy filmben.

A művelet, bár sok időt vett igénybe, remekül sikerült, eltekintve attól a 
körülménytől, hogy a Károlyt pontos jével írták, valamint a K betűt fordítva 
ragasztották fel a lapra.

A meglepetéscsokor azonnal elérte a kívánt hatást. Az Almási házaspár a 
legnagyobb egyetértésben jelent meg a gyerekszobában ahol hamar tisztáz-
ták ezt a súlyos kérdést.

 — Nyugodjatok meg, szó sincs válásról – ölelte magához csemetéit Anya. 
Félreértettétek Apa és a barátja beszélgetését. Az Apáék újságjának új tulaj-
donosa lett, és emiatt a régi szerkesztőségből át kell költözniük egy másikba.

 — A szerkesztőségi szoba az, ami annyira fog hiányozni nekem, hiszen 
húsz kerek esztendőt töltöttem el a falai között – magyarázta Apa, majd moso-
lyogva hozzátette: – Egyébként köszönöm, hogy írásban értesítettétek anyu-
kátokat az én határtalan szerelmemről, de ez tulajdonképpen szükségtelen 
volt. Ünnepélyesen kijelentem előttetek: nemhogy egy újságért, vagy egy jó 
hangulatú szerkesztőségért, de a világ minden kincséért sem cserélném el a 
családomat és az édesanyátokat – s azzal egy hatalmas puszit cuppantott hit-
vese arcára.

 — (folytatjuk)
almasicsalad.blog.hu.
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Szakmai szemmel a 
kamasz kori átmenetről

Írta dr. Horvát-Militityi Tünde tanácsadó szakpszichológus
Mert a kamaszban 
                           egy készülő felnőtt 
 és egy búcsúzó gyermek
küzd egymással.”
                           ( Vikár György)

A szakmai és hétköznapi gondolkodásunkban is egyértelmű tény-
ként kezeljük, hogy a serdülőkor egy valódi válságkorszaknak tekinthe-
tő. A serdülő számára ezek az évek küzdelmekkel, csalódásokkal tűz-
delt gyakran keserves évek is lehetnek. Az antropológiai kutatások arra 
a következtetésekre jutottak, hogy a serdülőkor igazából a fejlett gaz-
dasággal jellemezhető társadalmakban kritikus időszak. Több szakem-
ber is úgy gondolja, hogy a serdülőkor válság jellegét a fejlett társa-
dalmakban a biológiai és szociális érés szétválása okozza. Bár a fia-
talok néhány nemzedékkel ezelőtt valamivel később értek, mint a mai-
ak, a felnőttség szociális határa- azaz a saját egzisztencia megterem-
tése- a középosztály körében egyre későbbre tolódott. A tizenegy-ti-
zenkét évig tartó gyerekkort napjainkban ugyanennyi ideig tartó - vagy 
még hosszabb - kamaszkor követi. Tágabb tere lett a döntéseknek és 
szabadabban alakíthatók az egyéni életformák. Kisebb viszont a biz-
tonság, és kockázatosabb lett a jövő. Így utal a megnyúló kamaszkor 
korunk nagy problémáira Vajda Zsuzsanna (1994) pszichológus.

„A fiatal gyermekkort elhagyva a serdülő egyre inkább kilép a család 
és a többi szocializációs intézmény árnyékából, képessé válik a dol-
gok önálló mérlegelésére. Az kamaszkori válság fogalmán egy olyan 
kritikus szakaszát értjük a serdülőkori-ifjúkori (kb. 11-13éves kortól - 21 
éves korig) fejlődésnek, amikor az addigi fejlődés megtörik és esetleg 
a további fejlődés kétségessé válik, de lehet, hogy csak átmeneti zök-
kenőről van szó a fejlődés útján.

A serdülőkort gyakran kísérik olyan jelenségek, amelyek más élet-
korokban kórosnak számítanak, ám többségük jelentősen enyhül, 
vagy el is múlik a serdülőkor lezajlása után. E jelenségek lehetnek 
testi tünetek (fejfájás, gyomorpanaszok, ekcémák) vagy lelki problé-
mák: depresszív hangulat, agresszivitás, szorongás. Ebben a korszak-
ban gyakoriak lehetnek a magatartási- és viselkedési zavarok; tanulá-
si és pályaválasztási gondok; illetve előfordulhat alkohol és/vagy kábí-
tószer fogyasztás is.

Az igazi probléma sokszor nem az, ami az első pillanatban annak lát-
szik. Éppen ezért nagyon fontos a serdülőkori válságok pszichológiai 
okainak sokrétű feltárása.

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Az egészséges 
személyiségfejlődés 

feltételei
Írta dr. Horvát-Militityi Tünde tanácsadó szakpszichológus

„Minden ember élete kísérlet, hogy eljusson önmagához.  
Minden ember élete egy ösvény sejtése. Senki sem volt még teljesen és 

maradéktalanul önmaga, mégis mindenki igyekszik önmaga lenni,  
ki tapogatózva, ki tudatosan, ki ahogy éppen tud.”

(Hermann Hesse)

Az egészséges személyiségfejlődéshez mindenekelőtt stabilitásra, biz-
tonságra és elfogadó, szeretetteljes szülői viszonyulásra van szükség. A 
csecsemő és a gyermek a szülői gondoskodás és visszajelzések során 
szerzi első, talán legfontosabb benyomásait, élményeit saját magáról és 
a világról. Később a viselkedést vezérlő értékek, normák elsajátításá-
ra a másokkal történő azonosulás, az általuk nyújtott minták követése 
útján kerül sor. A gyermeknek ehhez a kívánt mintákat hitelesen közvetítő 
modellszemélyekre, világosan kijelölt határokra és egyértelmű szabályok-
ra van szüksége. Az élet különböző szakaszai során bizonyos feladatokat 
kell megoldanunk, teljesítenünk, bizonyos képességekre kell szert ten-
nünk, személyiségünk csak így fejlődhet egészségesen. Minden életkor-
nak megvan a saját feladata, amelynek igazán sikeres teljesítése csak az 
előző szakaszok sikeres megoldásával lehetséges. Ha konfliktus marad 
hátra, különböző formában és mértékben újra és újra találkozni fogunk 
vele a későbbiekben (M.Cole-S.Cole,2003). 

A személyiségfejlődés jelenkori elképzeléseit megalapozó Erik H. Erik-
son elmélete szerint a csecsemő feladata a külvilággal való bizalom érzé-
sének kialakítása. A kisgyermekkor az autonómia megalapozásának idő-
szaka. Óvodáskorban elsősorban a játék során a kezdeményezés kész-
ségét fejlesztjük ki magunkban. Az iskoláskor a feladattal való azonosu-
lás és a szorgalom elsajátításának időszaka.  

A serdülőkor kiemelt feladata az identitáskeresés, önmagunk megisme-
rése, a világban saját helyünk, szerepeink megtalálása. Az életút olyan 
lényeges történései, mint a pályaválasztás, majd a választott foglalko-
zásban vagy az iskolai tanulmányokban való előrejutás is ehhez a peri-
ódushoz kötődnek. Erre építve a fiatal felnőtt az intimitás megteremté-
sére is képessé válik későbbi emberi kapcsolataiban. Erikson szerint az 
életben a legfőbb feladatunk erős énidentitásunk kialakítása és megőr-
zése. Az identitászavarral küzdő fiatal komoly hátránnyal indul a későbbi 
életfeladatok megoldásában.

A felnőttkor az utódok vállalása, a róluk való gondoskodás ideje. Az 
érett kor az életünk során felhalmozott tapasztalatok integrálását és az 
élet végességének elfogadását tűzi elénk feladatként. 

Az előbbiekben vázolt életkoronként eltérő életfeladatokat, akkor lehet 
megoldani, ha az ehhez szükséges környezeti feltételek adottak. Csak a 
gyermek alapvető érzelmi szükségleteit kielégítő miliőben lehetséges a 
bizalom, az autonómia, a kezdeményezőkészség, az identitás és az inti-
mitás kialakítása. 

Ebben a családnak alapvető szerepe van. Az egészséges családban 
világos értékek vannak, és ezek szerint próbálnak élni. A változások las-
san, rugalmasan, körültekintően, megjósolhatóan zajlanak. A stresszt 
megfelelő módon kezelik, nincs bűnbak képzés. Mindenkinek megvan a 
feladata, a felelősség megosztott, érzéseiket kimutatják, támogatják egy-
mást. Mindenkinek a véleménye fontos, a tagok közötti kommunikáció 
egyértelmű.  Egy család egészséges működése azonban nemcsak kizá-
rólag a családtagok lelki működésétől függ, hanem az őket körülvevő tár-
sadalmi környezettől is!

Az Agrobisnis Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj terményben  
(árpa,búza) történő kifizetése 

2020. 07 27-től (hétfő) 2020.08.07-ig (péntek) történik.
Munkanapokon: 800–1200   és  1300–1600  

Szombaton : 800–1200 lesz termény kiadás.
A kiadás helye:  Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely
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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!

Horváth Jánosné  
sz.:Szabó Irén élt: 68  évet
Barna Istvánné      sz.: Boromisza 
Mária Magdolna élt: 77 évet
Mészáros József élt: 63 évet

Szlenicskó Józsefné  
sz.: Elek Jolán élt: 76 évet
Borsodi Antalné  
sz.: Halász Ilona élt: 90 évet
Csiszár Benedek élt: 97 évet

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

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

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.

A régi nyitva tartással állunk meglévő és 
leendő vendégeink rendelkezésére

Büfében:   
05:30 – 10:30 

Reggeli ételek, 
Szendvicsek

Étteremben: 
11:00 – 20:00 
Menüfőzés,
A La Carte

 helyben 
fogyasztással és 

kiszállítással

Rendezvényt 50 főig vállalunk.
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

Faddi Szabolcs közterület-felügyelő: 
telefonszáma 06-30/565-37-58 
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I D Ő K É R É S

Elérkeztem a jelenlegi ifi csapatomnál a kézilabda pálya mellől az utol-
só IDŐKÉRÉSEMHEZ.

Az elmúlt 43 év alatt számtalanszor tettem meg, hogy segítségére 
legyek a csapatomnak. Bár előfordult, hogy a mérkőzés után, több idő 
volt és jobban átgondolva másképpen kellett volna döntenem, de ez is a 
győzelem vagy a vereség része.

Tudtam, eljön az idő amikor én is kikérem azt az 1 percet, amikor a cél 
eléréséhez hasznos tanácsot kell mondanom a végső " győzelemhez ".

Az IDŐ végig kíséri az életünket az iskolában, a sportban, és az éle-
tünk minden szakaszában ,ha betartjuk, akkor leszünk hitelesek !

Wass Alberttől idéznék: Egyvalamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted 
meg soha. S ez az IDŐ! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, 
hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom 
a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te 
voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. 

Sokszor beszéltem a sportban eltöltött IDŐ-ről, a csapatmunkáról és 
az ALÁZATRÓL.

A fiatalokból hiányzik az alázat a sport iránt és sajnos ez belőletek is. 
Mindig mondtam, hogy ki milyen a pályán olyan lesz az életben is !

Ha a sportban hiányzik a SZORGALOM - nincs teljesítmény, a KITAR-
TÁS -akkor elvész a szorgalom és az alázat.

Az egyik edzésen megkérdeztem, hogy mi az alázat, szomorúan 
tapasztaltam, hogy nem tudta senki.

Az ALÁZAT önismeretből fakad, mely megóv az elbizakodottságtól. Az 
benne a legszebb, hogy önkéntes !

Az igazság az, ha valaki alázatos a munkájában az embertársaival az 
önmagával is rendben van. Ne magadat helyezd előre, hanem a céljaidat.

Lehetsz te atyaúristen, vezérigazgató, vezető, tanuló bíznod kell az 
edződben, elfogadod amit mond és végig csinálod az edzést.

Alázattal a tested engedelmeskedik és a kitartással hozzájárul a fejlő-
déshez. Többet kibírsz mind gondolnád, képes vagy rá = sikerélmény !

Tudj bocsánatot kérni ! Ne feledd, hogy a másik ember is ember ! Nem 
tudsz mindent! Legyél nyitott és állj ki az igazadért ! Legyetek bölcsek! 
Tudjatok hallgatni!

Müller Péter írta: „Hallgatni és némán figyelni valakire: nagy művészet. 
Ehhez jóság kell. Szeretet és alázat. "

Az alázat bizalom, elfogadás, tisztelet, erő, hit ! Nem gyengeség !
Lányok ! ezzel a pár sorral engedlek utatokra és elég , ha az életben 

az IDŐ és az ALÁZAT szó eszetekbe jut, akkor építsétek fel a jövőtöket, 
hiszen annyi szép és jó fog még rátok várni, de ti már megtanultátok a 
vereség után is talpra állni és újra elkezdeni .

Szeretettel ölellek benneteket :
Mari

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

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

Stílus Üzlet

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

JÚLIUSI AKCIÓJA
Alufólia (10 m):  140.-

Szívószálas üvegbögre (480 ml):  280.-
Álló ventilátor (122 cm):  6790.-

Felfújható medence (183*33 cm):  2995.-
További akciónkat keresse üzletünkben! 

GOLD MIX KFT. 

Ékszerbolt
Üzletünkben továbbra is nagy választékban kaphatók 

arany-, ezüst ékszerek,  valamint 
női, férfi, és gyermek karórák, 

fali- és ébresztő órák 
Tört arany felvásárlás, 

ékszerek javítása, 
elemcsere

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 800 - 1630-ig, 
         szombaton 800 - 1200-ig 
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A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság akciójában 5 település 8 helyszí-
nén fogtak el olyan személyeket, akiket kábítószer-kereskedelemmel 
gyanúsítanak.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Közterületi Támogató Alosztályával és a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi 
Támogató Osztályával közösen 2020. június 17-én akciót tartott.

Az egyenruhások Kiskunhalason, Kiskunmajsán, Jánoshalmán, Sely-
mesen és Mélykúton összesen 8 ingatlant ellenőriztek. Az átvizsgált 
házakban amfetamint és új pszichoaktív anyagokat, valamint kábító-
szer-kereskedelemhez szükséges eszközöket, többek között mérleget, 
önzáró tasakokat és alufóliát találtak a rendőrök.

A bűncselekménnyel összefüggésben lakásonként több százezer forin-
tot, arany ékszereket és mobiltelefonokat foglaltak le a nyomozók.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányságra előállított 10 személy közül 5 főt 
kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. A rendőrök előterjesztést 

tesznek az őrizetben lévő gyanúsítottak letartóztatásának indítványozá-
sára. Az akció során őrizetbe vett K. P. jánoshalmi  lakost egyébként a 
bíróság 2020. május 19-én letartóztatásba helyezte.                                                                

police.hu

Áram, vadriasztó és pénz lopás
A katasztrófavédelem bejelentése alapján indult nyomozás ismeret-

len tettes ellen, aki  2020. január nyolcadikát megelőző időben a János-
halma, Kistelek utca 16. sz. alatti háznál illegálisan vételezte az áramot. 
Az eljárásba bevont szakértő véleménye alapján gyanúsítottként került 
kihallgatásra a lopással megalapozottan gyanúsítható K. I. és B. E. helyi 
lakos, akik beismerő vallomást tettek.   

Eljárás indult R. P. jánoshalmi lakos feljelentése alapján ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2020. május 28-án 04 és 14 óra között a Jánoshalma külte-
rületén található gyümölcsösébe kerítés átmászás módszerével bement 
és onnan eltulajdonított egy Sonik Speaker típusú elektromos  vadri-
asztót 50.000 Ft értékben. A széleskörű adatgyűjtés eredményeképpen 
lefoglalásra került a vadriasztó a fiatalkorú M. T. helyi lakostól, így a sér-
tett kára megtérült. M. T. elismerte a bűncselekmény elkövetését.

Eljárás indult K. B. mélykúti lakos feljelentése alapján ismeretlen tettes 
ellen, aki az édesapja  halála után annak K&H Bankos bankkártyájáról 
2020. január 13-án jogosulatlanul levette a tévesen kiutalt 97 ezer forint 
nyugdíját. Az ügyben gyanúsítottként került kihallgatásra K. R. jánoshal-
mi lakos, aki beismerő vallomást tett. 

Az utóbbi időben több feljelentés is született 
a sértetti hiszékenység következtében 

Interneten keresztül számtalan váratlan nyereményről szóló értesí-
tés érkezik. A nyeremény kézhezvételének feltétele azonban vagy egy 
bizonyos összeg átutalása vagy a bankkártya adatok megadása. Hivata-
los nyeremény játékban ilyen feltételek nincsenek! Ha meggondolatlanul 
megadjuk a bankkártyánk kódjait akkor az elkövetők könnyedén emel-
nek le onnan készpénzt, illetve kezdeményeznek vásárlásokat.

Az interneten számos olyan hirdetéssel találkozunk, ahol az álta-
lunk megvásárolni kívánt terméket jelentősen a valós érték alatt kínál-
ják eladásra. A vásárlás feltétele, hogy kizárólag  előre utalással lehet 

kiegyenlíteni a vételárat, az utánvét nem lehetséges és általában nincs 
megadva telefonszám sem. A kért összeg utalását követően általában a 
hirdetés eltűnik, a várt termék pedig nem érkezik meg.   

A másik módszer, hogy mobiltelefonon érkezett hívásban értesülünk 
vagy szintén nyereményről, vagy pedig valamely szolgáltatónál vagy 
adóhatóságnál fennálló nem létező tartozásról. A nyeremény ígéreté-
nél az előzőekben már írt módszer fordul elő. A nem létező tartozásnál a 
magabiztos fellépés hatására a sértett az elkövető által megadott szám-
laszámra utalja át a kért összeget. Sem a szolgáltatók, sem az adóható-
ság nem kér tartozás rendezést telefon keresztül! Ne dőljünk be a csa-
lóknak legyen bármilyen csábító a beígért nyeremény vagy olcsó az áru!  

A bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, 
ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakat-
lan ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy 
figyeljenek oda mások üresen álló házaira. Amennyiben pedig vala-
mi gyanús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hív-
ható 20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatá-
nak a száma.   

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

A korábbi gépkocsi feltörések tapasztalata szerint az elkövetők az 
utastérben hagyott számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irat-
tartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igyekeznek megsze-
rezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okozva mint magával a lopás-
sal. Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen 
tárgyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket pedig ne hagyják zár-
atlanul az utcán, még rövid időre sem! 

Eredményes  
kistérségi drogfogás 

Rendőrségi hírek

Az Agroprodukt Kft.
értesíti a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a

földbérleti díj terményben  
(árpa,búza) történő kifizetése 

2020. 07 27-től (hétfő) 2020.08.07-ig (péntek) történik.
Munkanapokon: 800–1200   és  1300–1600  

              Szombaton : 800–1200 lesz termény kiadás.
A kiadás helye:  Agroprodukt Kft. Mélykúti úti telephely
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Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi. 
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES 

esetben vehető igénybe!
Az ügyelet név szerinti beosz-

tását nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. köz-
lése alapján tájékoztatjuk Olvasóinak, hogy az 
ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, 
Jánoshalma és
                                                      Kéleshalom 
bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától 
másnap 07 óráig tart. 
     Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az 
ünnepet megelőző nap 
     17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reg-
gel 7 óráig tart.
Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. 

Telefon: 0677/401-088

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

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

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

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

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

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

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

Ügyvezető Igazgató
ISSN 2062-4069

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE

Min dent egy he lyen?  

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

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

LISZT VÁSÁR!
Csemegekukorica morzsolt 212 ml 99,– Ft (707,- Ft/kg)
Tchibo Family kávé 250 gr.  499,– Ft (1.996.-Ft/kg)
Márka Cola 2,5 liter  169,– Ft (68,– Ft/l)

Hűtött dinnye kapható!
Az akció a készlet erejéig érvényes

Anya köny vi 
hí rek

2020. május hónapban

2020. június hónapban

2020. június hónapban

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

házasságot kötött:

született:

Blum Barbara – Nagy János

Varga Melinda – Ficsur Richárd István
Klein Vivien – Nagy Dániel

Mészáros Melinda – Pusenszki Ferenc
Marosi Krisztina – Mezei Károly

Madarász-Bátyai Soma (Anyja neve: Bátyai Fru-
zsina), Madarász Gergő (Anyja neve: Szakál 
Mónika), Prókai Maximilián Zénó (Anyja neve: 
Lódi Enikő), Lódri Dorka (Anyja neve: Ragadics 
Zsuzsanna).
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