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Kedves Jánoshalmiak!
Városunkban egy tankatalógus-t, más néven, TUDÁSTÁRAT tervezünk készíteni. A TudásTár 
nem más, mint egy név és címjegyzék, melyben a helyi emberek tudása, tapasztalatai jelennek 
meg névsor szerint. Sok tehetséges ember él közöttünk, akiknek nevét, tudását, hobbiját, őseinktől 
örökölt hagyományművelési foglalatosságát szeretnénk feltárni és nyilvánosságra hozni –akiket, 
úgy gondoljuk- érdemes többeknek megismerni!

Ezért felhívással fordulunk a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságolvasóihoz. Amennyiben Ön is 
szeretné szélesebb körben ismertté tenni tálentumait, ezáltal benne lenni a TudásTár névsorában, 
kérjük, juttassa el hozzánk kitöltve a TUDÁSTÁR KÉRDŐÍVET! 

1. Kérjük, olvashatóan, (nyomtatott nagybetűvel) adja meg nevét és címét!
2. Hozzájárul-e Ön ahhoz, hogy a neve és a címe megjelenjen egy helyi címjegyzékben, a TUDÁS-
TÁRBAN? Kérjük, egyértelműen válaszoljon IGEN-nel!
3. Kérjük, röviden írja le, mi az a nem hétköznapi szinten űzött foglalatosság, amihez Ön a leg-
jobban ért, ami gazdagítja közösségünket, és amit szívesen megtanítana másoknak, amit érde-
mesnek tart átadni a következő generációknak, hogy értékeinket, hagyományainkat minél többen 
megismerjék! 

A válaszokat megadhatja itt, az újságban található, „TudásTár-Kérdőív” kivágható adatlapján, 
melyet személyesen leadhat a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy az Imre Zoltán Művelődési 
Központ recepcióján. A kérdőív megtalálható Jánoshalma Város Honlapján, a válaszokat elektro-
nikus levélben is elküldheti a tudastar.janoshalma@gmail.com e-mail címre.

A TudásTár tankatalógusa az „Együtt a közösségeinkért”- pályázat keretein belül valósul meg.

Czeller Zoltán   Petróczky Henrietta

  polgármester  közösségfejlesztő 

Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 
tel: 77/501-001
e-mail: polghiv@janoshalma.hu
web: janoshalma.hu

Amit a kanadai 
vadlibáktól tanulhatunk

  Tény: A vadlibák csoportosan „V” alakban szállnak. Repülés közben moz-
gatják szárnyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. 
Így lehetséges, hogy 71%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mint-
ha csak egyetlen pár repülne . 
Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végez-

zük a munkánkat, sokkal gyorsabban érjük el a célt. 
Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál célhoz érni, azon-

nal lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a 
többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan vissza-
repül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által. 

Tanulság: Ha annyi eszünk van mint egy kanadai vadlibának, akkor együtt 
dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében. 

Tény: Amikor a vezető liba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen. 
Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat, s a 

megfelelő pillanatban átadni vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a veze-
tést. 

Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az első-
ket erőfeszítéseikben bíztassák. 

Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, hogy a 
gágogás biztató legyen. 

Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig együtt 
maradnak, míg meggyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek a 
saját közösségükhöz, vagy hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor 
egy másik közösséggel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat. 

Tanulság: Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadlibákban, átse-
gítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan ők teszik. 

Vajon mi mennyit tanultunk tőlük? 
Sándor atya plébános

Borok nemes versenye 2019

A Gazdakör február 16-án tartotta meg a 29. borversenyét, melynek eredményét február 23-án hirdették ki. Mind 
erről részletesen a 11. oldalon olvashatnak.

Elfogadásra került a Városi 
Önkormányzat költségvetése 

Részuletek a 3. oldalon

Óvodai, bölcsődei 
beiratkozásról az 
5. oldalon írunk 

Indul a 
színházi 

évad
Részletek a 
3. oldalon

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Egy szál virág, pár kedves szó,
– apró gesztus – ma ezt kapod.

Kívánom én, legyen ilyen,
mosollyal telt minden napod!
Férfinak Te, a szerelem vagy,

a gyermeknek, a jó anya,
– Mint madárnak a puha fészke –

tőled van boldog otthona.
Engedd hát meg, hogy megköszönjem,

s legyen boldog minden napod,
– kívánok boldog NŐNAP-ot!

Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok, 
asszonyok, kedves édesanyák 

és drága nagymamák!
Nőnap alkalmából szeretettel 

köszöntöm Önöket,
Aranyosi Ervin gyönyörű verssoraival kívánok 

igaz szeretetet az esztendő minden napjára!
Czeller Zoltán polgármester

mailto:tudastar.janoshalma@gmail.com
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Tiszteletbeli elnökétől búcsúzik a 
 Jánoshalmi Gazdakör

Dági József

Dági József 1990 augusztusában 32 fővel újjászervezte a Jánoshalmi Gazdakört, 
amely történelmi jogutódja az 1913-ban megalapított, majd 1948-ban a hatalom által 
megszüntetett Jánoshalmi Gazdakörnek.
Dági József 1990-től – 2014-ig töltötte be az elnöki tisztséget. Elnöksége alatt a János-
halmi Gazdakör jelentős tényező lett a város és a helyi gazdák érdekeinek képvise-
letében. Fontos feladatának tekintette a gazdák naprakész tájékoztatását és szakmai 
továbbképzését.
Féltő gondoskodással szervezte a Felső Bácskai Borversenyt és minden ősszel a Szü-
reti Napokat.
Tagja volt a Megyei MAGOSZ-nak.
Nagy figyelmet fordított a Vajdasági testvér szervezetekkel való kapcsolatok kiépítésé-
ben és ápolásában.
Dági József 2011-ben Jánoshalma Város Életmű díját kapta, 2013. augusztus 21-én Dr 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Aranykoszorús Gazda díjjal ismerte el köz-
életi tevékenységét.
Magam és a Jánoshalmi Gazdakör, a Temerini Kertbarátkör valamint a Bácskossuth-
falvi Rizling Egyesület nevében búcsúzunk.

Isten Veled Elnök Úr, 
Isten Veled Józsi Bácsi
Béke veled, 
Nyugodj békében! 

„Amit tett, gondolt, létrehozott, annak mi is része lettünk: a megsemmisülése után bennünk 
él tovább.” (Hank Jeff)

Farkas László
elnök
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TUDÁSTÁR-KÉRDŐÍV

Kérjük, olvashatóan, (nyomtatott nagybetűvel) adja meg nevét és címét!

NÉV: ………………………………………………………..

LAKCÍM: …………………………………………………
Hozzájárul-e Ön ahhoz, hogy a neve és a címe megjelenjen egy helyi címjegyzékben, tankatalógus-

ban, a TUDÁSTÁRBAN? Kérjük, egyértelműen húzza alá a megfelelő választ!
IGEN      NEM
Kérjük, röviden írja le, mi az a nem hétköznapi szinten űzött foglalatosság, amihez Ön a legjobban ért, ami 

gazdagítja közösségünket, és amit szívesen megtanítana másoknak, amit érdemesnek tart átadni a következő 
generációknak, hogy értékeinket, hagyományainkat minél többen megismerjék! 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy általam itt közölt adataim, nevem és címem nyilvá-
nosan megjelenjen a TudásTárban, ami a Jánoshalmi Hunyadi Népe 2019. júniusi szá-
mának mellékleteként jelenik meg.

Jánoshalma, 2019. ………………….            .........................................
                                                                                         ALÁÍRÁS
A kitöltött szelvényeket leadhatja a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy az Imre Zoltán 

Művelődési Központban.

"

Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 
tel: 77/501-001
e-mail: polghiv@janoshalma.hu
web: janoshalma.hu
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Harmadik alkalommal hívta az Összefo-
gás Jánoshalmáért Egyesület a házaspáro-
kat 2019. február 14-én, este öt órai kezdet-
tel, hálaadó szentmisére és gyertyafényes 
vacsorára.

A szentmisén 18 házaspár vett részt, ahol 
Menyhárt Sándor plébános atya szeretettel 
teljes szavait, buzdítását hallhatták. Külön-
leges és meghitt pillanatokat élhettek át a 
párok, hiszen egy kis időt csak egymásnak 
szentelhettek.

Ezután 27 pár vett részt a Korzó étterem-
ben rendezett gyertyafényes vacsorán, ahol 
Malustyikné Király Ibolya és Malustyik Béla 
köszöntése után Milánkovics Dániel és fele-
sége Edit játékos, de mégis komoly gondo-
latokkal töltötte ki a vacsora fogások közötti 
időszakokat. Így nemcsak kulináris örömök-
ben, hanem lelki feltöltődésben is részesül-
hettek a jelenlévők ezen az estén.

Igazán kellemes és tartalmas estét tölt-
hettünk el ezen a szép napon, ahol a finom 
vacsorát és egymás társaságát élvezhettük, 
továbbá a házasság iránti elköteleződésün-
ket is megerősíthettük.

Czeller Zoltán

Házasság Hete  2019. február 10-17.

A földforgalmi törvény módosí-
tásairól hallhattak fontos informá-
ciókat azok a termelők, akik elláto-
gattak a Jánoshalmán megrende-
zett nagyszabású gazdafórumra. A 
megye számos településéről voltak 
érdeklődők a téma kapcsán.

- 2019. január 11-én hatályba 
lépnek a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara és a Magyar Gaz-
dakörök és Gazdaszövetkeze-
tek Szövetsége által kezdemé-
nyezett, a mező- és erdőgazda-
sági földek forgalmát szabályo-
zó, illetve az agrárium szereplőinek versenyképességét javító törvénymódosítások. A földforgalmi tör-
vény módosításának célja a helyben lakó gazdák szerepének erősítése, egy egészséges, stabil bir-
tokszerkezeten keresztül a versenyképesség növelése, a visszaélések visszaszorítása és a termőföld 
magyar kézben tartása. A módosítás eredményeként megszűnik annak a lehetősége, hogy a földterü-
letek irreálisan magas áron cseréljenek gazdát, majd később azokat nem mezőgazdasági célra hasz-
nálják fel. A helyi földbizottságnak figyelembe kell venni, hogy a helyi viszonyok alapján mekkora jöve-
delmet lehet mezőgazdasági tevékenységgel realizálni az érintett területen, és az alapján kell értékel-
niük a vételárat. Ettől indokolt esetekben akár el is lehet térni. Ilyen lehet például, ha az adott terüle-
ten valamilyen értéknövelő beruházás található, vagy éppen az adott terület hiányzik az egységes bir-
toktesthez. Az intézkedés a helyben lakó gazdák földvásárlását hivatott szolgálni úgy, hogy előnyben 
részesíti őket a termőföldek spekulációs célú felvásárlói helyett – számolt be a részletekről Farkas László 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei alelnöke.

Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő arra hívta fel a jelenlévő 
zöldség- és gyümölcstermesztők, 
állattartók figyelmét, hogy a sze-
repük egyre kiemelkedőbb annak 
érdekében, hogy az ország gazda-
sága fejlődni tudjon.

- Nagyon sok élelmiszerre 
lenne szükség hazánkban és 
a nagyvilágban is. Sajnos túl-
zottan pazarló életmódot foly-
tatnak a legtöbb kultúrában, 
ami azt jelenti, hogy a most 
megtermelt élelmiszereknek a 
2-3 szorosára lenne szükség 
ahhoz, hogy minden emberhez 
eljusson az 1 egység, amit ő ténylegesen el is fogyaszt. Ez azt is jelenti, hogy a mostanitól sokkal több 
gazda kétkezi munkájára is szükség lenne, azonban számuk nem, hogy nő, hanem inkább egyre csök-
ken. Én azt kérem az itt ülőktől, hogy harcoljanak érdekeikért, és próbáljanak meg minél többen ter-
melni – osztotta meg gondolatait az országgyűlési képviselő.

Kamarai Gazdafórum 
Jánoshalmán
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Szinházi ajánló
Kaviár és lencse

2 részes vígjáték
2019. március 27. (szerda) 19:00

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár
Jánoshalma, Kossuth utca 3.

Történik Nápolyban. 
Leonida Papagatto, szél-
hámos, főállású „vendég”. 
Ünnepségekre, lakodal-
makra és úri fogadásokra 
jár vacsorázni, s ahol jobb-
nál jobb falatokkal még a 
zsebeit is tele tömi. Még 
ez sem elég, Szeretetli-
gát alapít, ami miatt egy-
re több mulatságos hely-
zetekbe keveredik. A leg-
kínosabb, amikor egy mil-
liomosnő megkéri, rejtse el 
otthonában a gyilkossággal 
vádolt fiát…

A Pesti Művész Színház legújabb szórakoztató 
vígjátéka a gyors meggazdagodás lehetőségéről, a 
szegénység helyzeteiről és a páratlan emberi lele-
ményességről.
Szereposztás

 ● Leonida Papagatto, családfő EGYHÁZI GÉZA
 ● Valeria, Leonida párja FOGARASSY BERNA-
DETT
 ● Matilda, Leonida testvére BORBÁTH OTTÍLIA
 ● Fiorella, Leonida lánya FRITZ ÉVA
 ● Velluto, nyugállományú tolvaj BODROGI ATTILA
 ● Nagypapa, rokkant öreg VÁRKONYI ANDRÁS
 ● Antonio, szomszéd CSENGERI ATTILA/CZE-
TŐ ROLAND
 ● Helena Vietoris, nagyvilági hölgy SÁFÁR ANIKÓ
 ● Nicola Vietoris, Helena fia HAJNAL JÁNOS/
KELEMEN ÁKOS
 ● Alfonso Chioccia báró, nagyvilági úr HARSÁNYI 
GÁBOR/BENEDEK GYULA
 ● Alexis, inas BODROGI ATTILA

Jegyek márciustól kaphatók az intézményben kedd-
től-péntekig 11:00-17:00 közt, 3500 Ft-os áron. 

További színházi előadások 2019-ben:
 ● Május 15. Csókos asszony
 ● Szeptember 11. Elvámolt nászéjszaka
 ● November 13. Luxemburg grófja

Bérletek kaphatók 11.500 Ft és 13.000 Ft-os áron
Érdeklődni a helyszínen, vagy a 77/850-220-as telefonszámon.

JHN: A Képviselő-testület február 14-én fogadta el a város éves 
költségvetését. Voltak e viták?

Czeller Zoltán polgármester: Minden évben a január-február a költség-
vetés tervezésével telik, így volt ez most is. Az intézményvezetőktől és az 
önkormányzati Kft-k vezetőitől még decemberben bekértem a költségve-
tés tervezetét. A kezdeti elképzeléseket többször átbeszéltük, módosítot-
tuk. Minden szakmai és pénzügyi vezetőről el tudom mondani, hogy a 
kiadásokat takarékosan, felelősséggel tervezték, a bevételi forrásokat reá-
lisan látják. Ezután a képviselők elé kerültek a költségvetés számai, bizott-
sági ülésen a képviselők megtették a javaslataikat, ezek kerültek a testüle-
ti ülésen elfogadásra.

JHN: Az országos politikában ellenzéki véleményektől hangos a 
közélet. Itt Jánoshalmán is ez a helyzet?

Czeller Zoltán polgármester: A jobbikos képviselő úrnak, egy sze-
mélyben ő képviseli az ellenzéket, ebben az évben sem volt érdemben hoz-
zászólása a költségvetéshez, ami azt jelenti, hogy sem a bevételek növelé-
sére, sem a kiadások csökkentésére konkrét javaslatot nem tett. 

JHN: Lesz e változás az intézmények működésében a tavalyihoz 
képest?

Czeller Zoltán polgármester: A városi intézményeink működteté-
sére a pénzügyi források biztosítottak, azzal együtt, hogy a dolgozók 
bérének felzárkóztatása is beépítésre került a költségvetésbe. A bölcső-
de, óvodai feladatoknál a fenntartás mellett még beterveztük idén a Radnóti 
utcai óvoda épületének felújítását. Itt a fűtéskorszerűsítés és a nyílászá-
rók cseréje fog megtörténni. A szociális feladataink ellátásában - most 
februárban úgy mutatkozik,- hogy nem lesz változás, a Pelikán működteté-
sét egész pénzügyi évre beterveztük a város költségvetésébe. A Diákélel-
mezési Konyha szakmai működése is biztosított, az intézmény felújítási 
munkálatai befejeződtek januárban, ezután megújult környezetben, kel-
lemesebb munkakörülmények között készül az ebéd. Itt az volt a prob-
léma, hogy a pára elszívó, és légkondicionáló rendszer már elavult volt, 
most egy teljesen új, korszerű került beépítésre.

Az egészségügyben az orvosi ügyelet további működésében márci-
ustól változás várható, közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, ezen keresz-
tül választja ki az önkormányzat a további szolgáltató céget. Szakorvosi, 
háziorvosi ellátás megfelelő, a városban nincs orvoshiány. 

Köztereink karbantartására, csinosítására szeretnénk idén is hang-
súlyt fektetni.

Az óvoda mellett a másik felújításra váró intézmény a Polgármesteri 
Hivatal épülete lesz, a munkálatokat a nyárra terveztük be. Kívülről már 
felújítottuk, most a belső renoválást, a fűtési rendszer korszerűsíté-
sét fogjuk elvégezni pályázati forrásból, amelyhez 100%-os támoga-
tást nyert a városvezetés. 

JHN: Lesz e pénz fejlesztésekre?
Czeller Zoltán polgármester: Ebben az évben nagyon jelentős fejlesz-

téseket építettünk be a költségvetésbe. Elsőként említem, hogy megújul 
város egyik ékessége, a Béke téri park, a Petőfi utcától a Főtér felé eső 

részen. A katolikus iskola mellett új járdát építünk, az elavult salakos részek 
helyett új sétáló felületek kerülnek kialakításra, automata öntözőberende-
zéssel ellátott fűszőnyeget terítünk le, és a virágoskertek is színpompásab-
bak, gazdagabbak lesznek. 

A szülőknek, és a gyerekeknek is van jó hírem! A központi játszóté-
ren is lesz felújítás, új játékokat telepítünk le, hogy milyeneket, az legyen 
egyelőre meglepetés.

A Piactéren, az árusok kérésére, lesznek további építkezések. A Gazda-
köri székház felőli rész aszfalt burkolatot kap, itt újabb, fedett elárusító 
helyek kerülnek kialakításra. A park, a piactér, a játszótér korszerűsítését 
olyan pályázati forrásokból végezzük el, amihez szintén 100%-os támo-
gatást kapott a városvezetés.

A legjelentősebb fejlesztés a gyümölcs, zöldség, hűtő, tároló, fel-
dolgozó üzem építése lesz. Szerintem óriási jelentősége van annak, hogy 
nem kell önrészt hozzátenni a megépítéséhez. A munkálatok már tavaly 
decemberben elkezdődtek a volt laktanyában, új nevén, a Jánoshalmi 
Iparterületen. Gondolom, sokan vagyunk, akik fontosnak tartják ezt a hűtő, 
és feldolgozó üzemet, mivel régóta vártak a helyi gazdák egy ehhez hason-
ló a beruházásra. Szeretnénk elérni, hogy a létesítmény a környék legje-
lentősebb mezőgazdasági termék tároló – termék feldolgozó és logiszti-
kai csomópontjává váljon. Ezért a célért minden tőlünk telhetőt meg fogunk 
tenni, nem csak az építkezésre, hanem az üzemeltetésre is nagy figyelmet 
kell majd fordítani. A terveink szerint 2020-ban, tehát jövőre az üzem már 
fogadja a megtermelt mezőgazdasági terményeket.

A másik fontos fejlesztés lesz idén a csapadékvíz elvezetés kiépítése 
is. Ez a beruházás pályázatból valósul meg, 100%-os támogatottság-
gal, területileg a város D-NY-i részét érinti. Azért tartjuk lényegesnek itt 
beavatkozni, mert ezen a városrészen a télvíz, és a csapadékos időszak-
ban keletkező belvizek okozta károk a legjelentősebbek. A kivitelezési mun-
kálatok még az idén befejeződnek.

JHN: Az eddig felsoroltak mindegyike építési beruházás. Vannak 
más tervek is?

Czeller Zoltán polgármester: Az építkezések és felújítások mellett a 
költségvetésnek van még egy lényeges eleme, ez a civil szervezetek-
nek, intézményeknek átadott önkormányzati plusz támogatások. Idén 
sok támogatást sikerült beépíteni a költségvetésbe, köszönhetően a város-
vezetés által megírt, és elnyert pályázatoknak. Felsorolom a legfontosab-
bakat, az egyszerűség kedvéért csoportokba szedve:

Támogatást tudunk adni az Imre Zoltán Művelődési Központban Ifjú-
sági programok szervezésére, az a célunk, hogy minél több fiatalt behív-
junk a ház programjaira.

• Ebben az évben is, az előző évekhez hasonlóan, a lakosság 
számára ingyenes rendezvényeket szervezünk az Egészségmegőrzés, 
betegségek megelőzése témakörben.

• Beépítettük a költségvetésbe a Nyugdíjas egyesületek, és a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének programjainak támogatását.

• Támogatjuk a Horgászegyesület egész éves programjait, a 

horgász szakkör és tábor szervezését.
• Támogatjuk a Gazdakör, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egye-

sület, a Lovas Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
programjait, a Borverseny és borbál szervezését, Orbán-napi ünnepséget, 
a Lovas napok megrendezését.

• Támogatni tudjuk a Nagycsaládos Egyesület által szervezett 
nyári napközit.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a tehetséges, de hátrányos 
helyzetű tanulók tanulmányi előmenetelének támogatására. 20 gyer-
meket részesítünk tanulmányi ösztöndíjban, ami havonta 5.000Ft-ot 
jelent, évi 10 hónapon keresztül. Az erre érdemes diákokat az iskolaigaz-
gatók, osztályfőnökök jelölték ki. Az önkormányzat ebben az évben 25 
jánoshalmi tanulónak finanszírozza az angol alapfokú nyelvvizsgára 
felkészítésének teljes költségét, tehát a nyelvoktató díját, a nyelvkönyve-
ket, segédeszközöket, és a vizsga költségeit.

JHN: Milyen nagyobb, városi szintű rendezvényekre számíthat a 
lakosság az idén?

Czeller Zoltán polgármester: Sok szép esemény, és rendezvény szer-
vezése is helyet kapott a 2019-es költségvetésben. Idén ünnepli János-
halma a várossá nyilvánításának 30. évfordulóját, de ez az év a jános-
halmi sport ünnepe is lesz, mert sportegyesületi formában éppen 100. 
éve működnek. Több testvértelepülésünkkel is kerek évfordulós 
együttműködésre tekintünk vissza, ezek a tények is színesíteni fogják ren-
dezvényeinket. Színvonalas megrendezésüket túlnyomó részben pályáza-
ti forrásokból fedezi a város vezetése, tehát nem az adófizetők pénzé-
ből kerülnek finanszírozásra. 

JHN: Nekem, és talán az olvasóknak is majd úgy tűnik, a pályázati 
források nagy hangsúlyt kapnak a költségvetésben.

Czeller Zoltán polgármester: Így igaz, jó meglátás. Igen intenzív mun-
ka, tevékeny 4 év áll a városvezetés mögött. 18 különböző nyertes pályá-
zatunk van. Látni kell, hogy mindennek megvan a helye. Az adóforintokat 
a kötelezően ellátandó, és a lakosság által elvárt feladatok ellátására, az 
intézményeink működésére fordítjuk. Fejleszteni a pályázatokból tudunk. 

Előttünk is kemény munka áll, mert ezeket a fejlesztéseket most meg is 
kell valósítani. A pályázatoknak köszönhetően egyrészt sok fiatalt haza tud-
tunk hívni, 2-3 évig biztos megélhetést biztosítva számukra. Másik oldal-
ról pedig több pedagógusunknak, szociális munkatársunknak sikerült rész-
munkaidős tevékenységet, ezáltal több jövedelmet biztosítani a pályázatok-
ból. A magam részéről köszönettel tartozom minden munkatársamnak, aki 
segítségemre volt a pályázatok megírásánál, a fejlesztések útjára bocsátá-
sánál. Most a megvalósítás, a kivitelezés időszaka következik. 

Kedves jánoshalmiak! Ezeken a fejlesztéseken sokan dolgoztunk, 
és a sikeres megvalósításért sokan munkálkodunk most is. Ez a dolgunk, 
és kötelességünk. Azért dolgozunk, hogy a végén együtt tudjunk örül-
ni mindannak, ami megépül, megszépül körülöttünk! Mert az mindany-
nyiunk sikere lesz!

Ikor

Jánoshalma Város 2019-es költségvetése
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2019.02. 22.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Autóvillamossági szerelő Szakmunkásképző, szakközépiskola CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Mezőgazdasági gépszerelő Szakmunkásképző, szakközépiskola CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Építőipari segédmunkás Általános iskola MV Építő és Kereskedelmi Bt. Mélykút megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző MV Építő és Kereskedelmi Bt. Mélykút megegyezés szerint
Műszaki-cikk eladó Általános iskola, szakmunkásképző Műszaki Digitál Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Bádogos Szakmunkásképző MV Építő és Kereskedelmi Bt. Mélykút megegyezés szerint
Nehézgépkezelő + C+E kategória Általános iskola, Szakmunkásképző, szakközépiskola Foresta-98 Kft. Soltvadkert + vidék megegyezés szerint
Szakács Szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint

Alkatrész értékesítő, eladó Szakmunkásképző Borona Betéti Társaság Jánoshalma, Kiskun-
halas megegyezés szerint

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Kiskunhalas, Mélykút 210.000,-Ft
Asztalosipari szerelő Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző, szakközépiskola, technikum Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint

Udvaros Általános iskola, szakmunkásképző Felső-Bácskai Fiatal Művésze-
kért Alapítvány Jánoshalma megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  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, segíteni szeretnénk az állás betöltésében.

A NAV ügyfélszolgálat  
A Kormányablakban az adóügyek intézése heti két napon lehetséges 
hétfő:   de 8-12,   du 13 és 15,30 
csütörtök: de  8-12,  du 13-17  
Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik, a Jánoshalmi 

Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek. Az ügyfelek kihelyezett tájé-
koztató táblán, az ügyfélhívó berendezés kijelzőjén, valamint az online és a 
telefonos időpontfoglalás során kapnak tájékoztatást.

Vége az óratekerésnek és a használt autós átveréseknek?
JSZP – ADATIGÉNYLÉS A JÁRMŰ SZOLGÁLTATÁSI PLATFORMON 
A szolgáltatás fő célja a magyarországi használt járművet vásárolni 

szándékozók ingyenes információval történő ellátása. A lekérdező hozzá-
fér a jármű adataihoz anélkül, hogy a járműtulajdonos, illetve üzembentartó 
személyes adatai hozzáférhetővé válnának. A JSZP lehetővé teszi, hogy a 
potenciális vásárló a megvenni kívánt konkrét járműről olyan adatokat kér-
jen, amelyeket különböző nyilvántartási rendszerek tartalmaznak, és hasz-
nos lehet a vásárlási döntés meghozatalában. A JSZP az alábbi felületen 
érhető el: https://szuf.magyarorszag.hu

A jármű szolgáltatási platformon (JSZP-n) keresztül elektronikus úton is 
lekérdezhető: 

a járműnyilvántartásból
a jármű harmonizált forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki adatai,
a kilométeróra-állás és annak rögzítési időpontja kronologikus sorrend-

ben,
a forgalomból kivont állapot ténye, valamint az aktuális forgalomból való 

kivonás oka, jellege és a kivonás kezdő időpontja,
a jármű érvényes forgalmazási korlátozására vonatkozó adatok,
a körözés ténye, és
az első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontjától az adatlekérde-

zés időpontjáig a jármű nyilvántartott tulajdonosainak száma,
a származás-ellenőrzési nyilvántartásból
a jármű származási országa, és
a származás ellenőrzésének eredménye,
az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
az előzetes eredetiségvizsgálat végzésének időpontja,
az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megneve-

zése és címe,
az előzetes eredetiségvizsgáló által a jármű alvázszámára, motorszá-

mára, motorkódjára, rendszámára és regisztrációs matricájára tett meg-
állapítások,

az eredetiségvizsgálati képi dokumentáció,
az előzetes eredetiség-ellenőrzés során megállapított minősítés,
a nyilvántartó által a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 

törvényben meghatározott kötvénynyilvántartásból elektronikusan beszer-
zett biztosítás tényére vonatkozó adat,

a nyilvántartó által a kárnyilvántartásból beszerzett káreseményre vonat-
kozó adat és a káresemény dátuma (csak a 2019. január 1-jét követően 
bekövetkezett káreseményekre vonatkozóan).

A lekérdezéseket bárki, cél és jogalap igazolása nélkül ingyenesen elvé-
gezheti azonosítást (Ügyfélkapu, Részleges telefonos azonosítás, eSze-
mélyi okmány) követően, a megismerni kívánt jármű rendszámának begé-
pelésével. Fontos, hogy csak a Magyarországon forgalomba helyezett jár-
művekre végezhető el a keresés. Első alkalommal történő belépés ese-
tén a JSZP az ügyfél tárhelyére határozatot küld a közvetlen hozzáférés 
engedélyezéséről. Ezt követően az ügyfél bármennyi keresést indíthat. A 
JSZP felületén az ügyfél által összeválogatott adatok és képi dokumentá-
ció azonnal megjelenik, de lehetőség van azok elmentésére is. Az adat-
szolgáltatás eredményéről egy egyszerűsített határozat kerül megküldés-
re az ügyfél tárhelyére.

A Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya végzi azon csalá-
di gazdaságok nyilvántartásba vételét, a változások módosítását, illetve 
törlését, akiknek a járás területén - Jánoshalma, Mélykút, Borota, Rém, 
Kéleshalom - van a családi gazdaságuk központja.

A családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez szükséges:
a Kérelem a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez című 

nyomtatvány, amely a nyilatkozatokkal együtt a NÉBIH honlapjáról 
letölthető az alábbi elérhetőségen:

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtat-
vanyok

Nyilatkozatok:
 — nyilatkozat arról, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve 
mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni,
 — nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazda-
ság központjaként megjelölt településen van,
 — nyilatkozat arról, hogy a szerződést a gazdálkodó család tagjai meg-
kötötték. 
 — nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a csalá-
di gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó 
bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapo-
kon szereplő adatokkal,
 — nyilatkozat a társadalombiztosítási jogviszonyról.

3.000 Ft értékű illeték csekken kifizetve (csekket a kormányablakban 
kérhet)

szerződés: amely rendezi a vagyoni, elszámolási viszonyt a csalá-
di gazdaság tagjaival. A családtagok rendelkeznek: a tulajdonukban és a 
használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megműveléséhez 
szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó részé-
re történő átadásról; a személyes közreműködés formájáról és a teljes fog-
lalkoztatású családtag személyéről, valamint azokról a mezőgazdasági és 
kiegészítő tevékenységekről, amelyeket folytatni kívánnak; a családi gaz-
daság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érde-
kében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság kere-
tein belül történő továbbvitelének módjáról. 

szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okirat, ennek 
hiányában legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevé-
kenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és 
az adóbevallás másolata, vagy legalább 3 éve a családi gazdálkodó 
által csatolt nyilvántartási szám alatt mezőgazdasági termelő tevékenység 

tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbe-
vallása másolatát csatolja. 

Az ügyintézéshez kérjük hozza magával: a személyi igazolványt, lak-
címkártyát, adókártyát, az őstermelői plasztikkártyát, az értékesítési betét-
lapot és az adatnyilvántartó lapot.

Változások bejelentése A családi gazdálkodás menetében bekövetke-
ző minden változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelen-
teni és igazolni a nyilvántartást a vezető illetékes járási hivatalnál.

A változás bejelentéshez szükséges a szerződésmódosítás és a 3.000 
Ft értékű illeték csekken történő befizetése. 

A családi gazdaság nyilvántartásból való törlése 
A járási hivatal törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot többek 

között, ha:
- a családi gazdálkodó meghal, és a túlélő családtagok a halotti anya-

könyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül nem jelentik be, hogy 
a családi gazdálkodást folytatni kívánják,

- családi gazdálkodó kérelmére vagy hivatalból törli a nyilvántartásból a 
családi gazdaságot a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában meg-
határozott szerződés megszűnésekor.

Bővebb tájékoztatásért, nyomtatványokért, készpénzátutalási megbízá-
sért (csekkért) forduljanak a kormányablakhoz!

Várjuk tisztelt ügyfeleinket!
A KORMÁNYABLAK elérhetőségei

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
77/795-294
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00 péntek: 8.00-12.00 

Internetes honlapcím: http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_

hivatal.

Nem érkezik meg a neten rendelt, ki is fizetett termék, a külföldön vásá-
rolt műszaki cikkel kapcsolatban minőségi kifogás merül fel, vagy nem csa-
toltak hozzá magyar nyelvű használati útmutatót – ha valaki ilyen prob-
lémát uniós országból származó webáruházból történő vásárlás során 
tapasztal és az értékesítővel nem tudja a vitás helyzetet rendezni, érde-
mi és ingyenes segítségért fordulhat az Európai Fogyasztói Központhoz. 

Az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon és Nor-
végiában működnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok, amelyek 
együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát. Magyarorszá-
gon az Innovációs és Technológiai Minisztérium keretében működik a nem-
zeti Központ, amely közel 6,7 millió forint értékben érvényesítette sikere-
sen a magyar és európai fogyasztók online vásárlással kapcsolatos, hatá-
ron átnyúló panaszait 2018-ban.

Tapasztalataik szerint a külföldi (EU-n belüli országból, 
Izlandról vagy Norvégiából történő) vásárlások során gyakran 
előforduló problémák és fontos tudnivalók az alábbiak: 

- A webáruházban vásárolt termék meghibásodása esetén fogyasztói 
jogok érvényesítése nehézségekbe ütközhet, és a személyes kapcsolat-
felvételnek a nyelvi korlátok mellett földrajzi akadályai is lehetnek, hiszen 
ezeknek a cégeknek Magyarországon jellemzően nincs ügyfélszolgálata.  
-  Hibás termék esetén a fogyasztói jogok tartalma (kijavítás-kicse-
rélés-árleszállítás-pénzvisszatérítés) más EU-s országbeli kereskedő-
től történő vásárlás esetén alapvetően megegyezik a magyar sza-
bályokkal, de az igényérvényesítési határidő, a hiba oká-

val kapcsolatos bizonyítási teher országonként eltérhet. Emel-
lett a hazánkban alkalmazandó, a tartós fogyasztási cikkekre vonatko-
zó kötelező jótállás (garancia) fogalma más országokban nem ismert.  
-  A külföldön vagy külföldi webáruházban vásárolt termék esetén 
sokszor a magyar nyelvű használati útmutató vagy magyar nyelvű 
menürendszer is hiányzik, emellett az is előfordulhat, hogy a meg-
vásárolni kívánt háztartási gép nem felel meg a magyar műsza-
ki szabványoknak, így a termék nem használható. Ennek megelő-
zése érdekében célszerű előzetesen tájékozódni az eladónál.  
-  Az adott termékmárka gyártójának magyarországi szervizhálózata a leg-
több esetben nem vállalja a külföldön vásárolt termék ingyenes kijavítá-
sát, hiszen nem állnak szerződéses kapcsolatban a külföldi eladóval. Ez 
azt jelenti, hogy a terméket kijavítás vagy kicserélés érdekében külföld-
re kell a gyártó által kijelölt szerviznek vagy az eladó részére (célsze-
rű a csomag nyomon követésével) visszaküldeni, amelynek magas költ-
ségét jellemzően a fogyasztónak kell megelőlegeznie, aki az eladó dön-
téséig lényegében kiszolgáltatott helyzetbe kerül (se termék, se pénz). 
Továbbá ha mégis egy, az eladóval kapcsolatban nem álló szerviz „hoz-
zányúl” a termékhez, elképzelhető, hogy a külföldi eladó utóbb jogel-
lenes behatás miatt visszautasítja a fogyasztó akár jogos igényét is.  
 
Bővebb információ a https://fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon 
érhető el, ahol az Európai Fogyasztói Központ elérhetőségeit is megtalálja!

Felkészítés 
a Jánoshalma Járási Helyi Védelmi 

Bizottság munkacsoport tagok számára 

A Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottságnak legfontosabb felada-
ta a jánoshalmi járás területén irányítani és összehangolni a honvédelmi 
felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. 

A Bizottság három munkacsoportja, Honvédelmi, Katasztrófavédelmi és 
Vezetést támogató Munkacsoport tagok számára 2019. január 29-én dél-
után oktatást tartott a Megyei Védelmi Bizottság alezredese Murár Zoltán 
és Kiss Zoltán a Helyi Védelmi Bizottság katasztrófa védelmi elnökhelyet-
tese.  

Az oktatáson a következő témák ismertetésére került sor:
Tájékoztató a munkacsoportok tagjai részére honvédelmi feladatokról és 

a HVB munkacsoportjainak katasztrófa védelmi feladatai. 
A munkacsoportokba tagokat delegálnak a járás településeinek önkor-

mányzatai, a munkában részt vesznek a Jánoshalmi Járási Hivatal mun-
katársai. A munkatársak felkészítése évente rendszeresen megtörténik. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
Helyi Védelmi Bizottság elnöke 

Az Európai Fogyasztói Központ tanácsai online vásárlásokhoz

Családi gazdaságok ügyintézése a kormányablakban

https://szuf.magyarorszag.hu
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/
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Télűzés a Bahorka 
Folklórszínházzal

Az idei télen, az előzőekhez képest, sok hóban lehetett részünk, amit 
ki is élveztek gyerekeink az óvodában. Sokat tudtak szánkózni, hógolyóz-
ni, csúszkálni és természetesen hóembert építeni. Ezek után nagyon örül-
tünk, hogy februárban végre elérkezett a farsang időszaka és vele a jó idő. 
Természetesen minden csoportban terem díszítéssel, verssel, énekkel és 
álarcok készítésével készültünk, hogy végleg elűzzük a telet.

Hogy még biztosabbra menjünk, segítséget is hívtunk ehhez, mégpedig 
a Budapesti BAHORKA Folklórszínházat. Fergeteges előadásukban far-
sangos muzsikát, mulatságos jeleneteket láthattunk, hallhattunk, egy kis 
népi humorral megfűszerezve. Játékukba bevonták nemcsak a gyereke-
ket, de a felnőtteket is. 

Jókedvünk folytatódhatott másnap, hiszen akkor az óvodában mulatoz-
hattunk. Jelmezbe öltözve, dallal, tánccal, farsangi fánkkal, „két” szóval, 
dínom–dánommal űztük a telet. Reméljük sikeresek voltunk, és nem tré-
fál meg már bennünket a tél, hanem végleg visszavonult, és végre felhőt-
lenül örülhetünk a tavasznak.

„Jer, jer kikelet,
söprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget.”

Mesterné Radvánszki Erika
óvodapedagógus

Gyermeklámc Óvodában tör tént

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át a
 „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak 

utalták. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, 
ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma:
18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit  intézményvezető

„Itt a farsang, áll a bál”

Február utolsó hete a farsang jegyében telt óvodánkban. A csoportszo-
bák, öltözők feldíszítve és indult a visszaszámolás: „Menyit kell még alud-
ni a bálig?”

Csütörtökön a Bahorka társulat műsorát láthatták a gyerekek bevezető-
ként a farsangi mulatságra, pénteken pedig már búcsúztattuk a telet. 

Ezen a napon gyerekek és felnőttek egyaránt jelmezbe bújtak és igazi 
vidám mulatság vette kezdetét. 

Egész nap szólt a zene a csoportokban, lehetett táncolni, akiknek elfá-
radt a lába, azok játékos vetélkedőkön mérhették össze ügyességüket.

Természetesen nem hiányzott a terített asztal sem a szülők jóvoltából.
Mozgalmasan, vidáman telt el az idő és a nap végén a gyerekek már ter-

vezték a jövő évi jelmezüket. 
Gyetvainé Ballai Tünde

 óvodapedagógus

Vendégünk volt  
Kinigopulos Márta, 

pszichológus

Az EFOP-3.2.9-16-2016-00044 számú Óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység fejlesztése című pályázat keretében óvodánk mindkét telep-
helyén meghívott vendég volt Kinigopulos Márta, pszichológus, aki egy 
kötetlen beszélgetés keretében válaszolt a szülőket leginkább foglalkozta-
tó kérdésekre. Előzetesen, név nélkül fogalmazhatták meg az őket érdek-
lő témákat írásban, majd egy lezárt dobozban helyezhették el, biztosítva 
a teljes diszkréciót. 

Többek között az alábbi problémahelyzetekről esett szó: 
Ki a főnök a családban? A gyermek vagy a szülő?
A következetes nevelés fontossága.
Mobiltelefon, tablet túlzott hatásának káros következményei. 
A szülő nem tudja, mitől fél, miért aggódik a gyermeke - gyász feldolgo-

zása gyermekkorban.
A nevelési elvekben nem egyeznek a szülők.
A közös szülői értekezlet után egyéni beszélgetésre is lehetőséget biz-

tosítottunk. 
Köszönjük a pszichológusnő segítségét, a továbbiakban is számítunk a 

közös együttműködésre!
     Kollárné Méhész Henrietta

Magyarok Vására 2019
Kiskunhalason

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy 

Jánoshalma Városban a kötelező felvételt biz-

tosító Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, 
Család- és Gyermekjóléti Központba tör-
ténő beiratkozás

2019. május 6- május 10-ig
hétfő - péntek : 800 -1600 óráig
lesz, a Radnóti utcai óvoda 
(6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.

Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított szemé-

lyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

a gyermek születési anyakönyvi kivonata
gyermekorvosi igazolás
a gyermek TAJ kártyája
a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelez-
zék, ha a kisgyermek 2019. október 1. és 2020. május 31. közötti időszak-
ban tölti be a 3. életévét.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelés-
re kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját köve-
tő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit 
– jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, 
a szülővel.

Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülő – a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a 
gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

A fenntartó, azaz Jánoshalma Városi Önkormányzat Jegyzője (6440 Jánoshal-
ma, Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolat-
ban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

ÓVODAI, BÖLCSÖDEI BEIRATKOZÁS

2019. március 15-én, pénteken, civil kezdeményezésre, a Hazatalálás 
Baráti Kör jóvoltából Kiskunhalason megrendezésre kerül a XI. Magya-
rok Vására. A rendezvény célja a vásárlók szemléletformálása, a magyar 
termelők és kézműves mesterek támogatása, termékeik népszerűsítése.

A vásárban helypénz nincs, a rendezvény a befolyó adományokból 
tartja fenn magát, mely a helyi hagyományőrző együttes munkájának és 
részvételének köszönhetően mára már országos hírűvé vált, távolabbi 
országrészekből és a határon túlról is nagy számban érkeznek Kiskunha-
lasra. Az idén is több mint 200 magyar kézműves és termelő regisztrált, 
hogy megmutathassa városunkban portékáját, melyek kiváló minőségű, 
kis tételben készült, kézi készítésű magyar termékek.

Érkeznek őstermelők, méhészek, sajtosok, mézeskalácsosok, faze-
kasok, kékfestő mester, szappankészítők, borászok, kosár, csuhé- és 
gyékényfonók, fafaragók, kovács, pék, hangszerkészítő, keramikusok, 
szőnyegszövők, hímzők, szabó-varró, viseletvarrók, szíjgyártó, fajáték 
készítők, bábos, tűzzománcos, bőrdíszművesek, gravírozó, lekvárosok, 
pálinka készítők, gyöngyfűző, rongyműves, ékszerkészítők, íjkészítők, 
tojásfestők, szűcs, tímár, gölöncsér, fűszeres, kürtőskalácsos, réteské-
szítők, édességes, hentesek, sörfőzde, gyógynövényesek, savanyúságo-
sok, gombászok, tésztás, késesek, ásványékszer készítők, nemezkészí-
tők, könyvesek, foltvarrók, szekérkészítő, kertészek, horgolók, cipészek, 
ötvös, szaruműves, szobrász, kéziszövők, ecetkészítő, körhintás, vala-
mint a jó vásárhoz illően étel és ital is lesz bőven.

További részleteket az interneten találnak
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„Okoskodó”

Szokásainkhoz híven az idei tanévben is megrendeztük házi matemati-
ka versenyünket. A különböző gondolkodtató feladatok jól megmozgatták a 
versenyre jelentkezett gyerekek agytekervényeit.

A legügyesebbek lettek:
1. évfolyam I. Kármán Szofi Jáde, II. Komáromi László Kornél, III. Somo-

gyi Krisztián
2.évfolyam: I. Lencse Dorka 2.c, II. Dági Veronika 2.a, III. Horváth Viktória 

2.c és Prikidánovics Tamás 2.a
3. évfolyam: I. Tagai Flóra 3.c, II. Pajzer Míra 3.a, III. Szántó Mirella 3.a
4. évfolyam: I. Prikidánovics András 4.a, II. Lencse Zsófi 4.c, III. Boros Kin-

ga 4.c
Pusenszki Mariann

(szervező)

Járási 
 természetismeret verseny

Járási természetismeret versenyen voltunk Kisszálláson. Iskolánkat két 
csapat képviselte: a 7.a osztályból Tóth Kristóf, Török Máté és László Alex. 
Az 5.a osztályból Szabó Zsombor, Penczinger László és Dági Attila. A ver-
senyfeladatok megoldására 60 perc állt a rendelkezésünkre. A feladatok 
között voltak nehezek és könnyűek is. Érdekes kérdéseket és számítást is 
kaptunk, pl. az 1918-as Év Fája, a zengővárkonyi szelídgesztenye levelei, 
mennyi szén-dioxidot tudnak megkötni.

Őshonos madarakat ismertünk fel képekről. Keresztrejtvényt fejtettünk. 
Mozaikszavakat alkottunk különböző élőlények nevéből.

Vendéglátóink finom fánkkal, szendviccsel és teával kínáltak bennünket.
Mindkét csapatunk az V. helyet szerezte meg. Finom cukorka és csoko-

ládé jutalomban részesültünk! Köszönjük!
D. Attila 5.a

XXVII.  
Teleki Pál Kárpát- medencei 

Földrajz-Földtan Verseny
2019. február 18-án 13 tanuló írta meg az iskolai forduló feladatlapját. A 

hetedikesek csillagászat, földtörténet, kőzetek, hegységek, vizek, éghajlat, 
talaj, külső-belső erők ismeretanyagából adhattak számot. A nyolcadikosok 
Európa és Magyarország témaköreiben barangolhattak.

A hetedik évfolyam helyezést elért tanulói: I. Tesch Enikő 7.c, II. Tóth 
Kristóf 7.a, III. Bogdán Hanna 7.a és Farkas Rebeka 7.c

A nyolcadik évfolyam helyezést elért tanulói: I. Vörös Adrián 8.c, II. 
Dobos Csenge 8.c, III. Kővári Réka 8.a

Sajnos a megyei fordulón már nem tudjuk képviselni iskolánkat. Jövőre 
szeretnénk mindenképp eljutni Kecskemétre. A legnagyobb cél pedig Eger, 
a három napos országos forduló.

Győri Jánosné
földrajz tanár

ZRÍNYI megyei 
matematika verseny

Február 15-én 53 tanuló vett részt a Zrínyi megyei matematika verse-
nyen Kiskunhalason. A 2-6. osztályos tanulók a Szilády Gimnáziumban, 
a 7-8. osztályosok a Bibó Gimnáziumban írták a feladatsorokat. Mindenki 
jó hangulatú versenyről számolt be, az elért eredmények is dicséretesek. 
Kiemelkedő pontszámot ért el Vörös Adrián 8.a osztályos tanuló. 

Legeredményesebb tanulóink: 
Alsó tagozat: Szántó Mirella, Prikidánovics Tamás, Prikidánovics 

Tankerületi helyesírási 
versenyek

A Kiskőrösi Tankerületi Központ 2. éve hirdeti meg tanulmányi verse-
nyeit. Iskolánk 6 tanulóval vett részt a kiskunhalasi Felsővárosi Általános 
Iskola szervezésében 2019. február 1-jén megrendezett járási helyesírá-
si versenyen.

Zsók Szilvia (5.c), Dági Attila (5.a), Miskolczi Regina (6.a), Miskolczi 
Szonja (6.a), Rencsár Viktória (7.a) és Szabó Réka (7.a) szépen helytálltak 
a versenyen, dicséret illeti őket. 

A tankerületi helyesíró versenyre 2019. február 14-én Tompán, a Sza-
bó Dénes Általános Iskolában került sor. Iskolánkat Dági Attila 5. osztályos 
tanuló képviselte, aki a járási verseny második helyezettjeként jutott tovább 
ebbe a fordulóba.

A megmérettetésről így nyilatkozott Attila: „Az izgalom ellenére nagyon 
jól éreztem magam a versenyen. Öröm volt számomra, hogy a tankerület 
tíz legjobb helyesíró ötödikese között lehettem.”

P. K., R.U.V.

Megyei mesemondó 
verseny Kecskeméten

A Megyei mesemondó versenyen Lógó Bianka Rita 4. évfolyamos tanu-
lónk III. (országbíró), Somogyi Anna Virág 7. évfolyamos tanulónk V. (kincs-
tárnok) helyezést ért el. Szívből gratulálunk nekik! A versenyről mesélt 
nekünk az egyik szülő:

„A megyei mesemondó verseny 2019. február 9-én 9 órától került meg-
rendezésre a kecskeméti Katona József Könyvtárban. A helyszínre saját 
autóval érkeztünk. 9 óra előtt már bent ültünk a könyvtár dísztermében, 
ahol az összes mesemondó kis és nagy diák már izgatottan várta a ver-
seny kezdését, az első osztályostól egészen a nyolcadik osztályosig. 
Meseország királynéja és királya köszöntőjét követően egy kis feszültsé-
goldó játék következett körülbelül 20 percben. A gyerekek nagyon élvez-
ték, majd a terem közepén elhelyezett körasztalon különböző aranyos talá-
lós kérdések megfejtésével osztották ki a mesemondási sorrendet, külön 
az alsósok és külön a felsősök között. A megmérettetés délután fél kettő-
kor fejeződött be. Félidőben volt egy kis szünet, amikor az alsósok már 
elmondták meséiket. A szünetben meleg teával és „hamuban” sült pogá-
csával vendégelték meg a gyerekeket. Az eredményhirdetés után minden-
ki nagyon kellemes élményekkel, egy igazi „mesebeli” napot átélve indult 
haza lakhelyére.” Lógó Tamás (szülő)

Köszönjük a kecskeméti könyvtár munkatársainak a színvonalas lebo-
nyolítást, a szülőknek pedig, hogy gyermekeiket elvitték e nemes megmé-
rettetésre!

A Hunyadi Apródsuli 
legfrissebb hírei!

„Good day!” - „Guten Tag!” - „Jó napot kívánok!” 
Hangzottak a köszönések más népek nyelvein, február 6-án, délután, az Apród-

suli ötödik foglalkozásán. Az iskolánkba látogató nagycsoportosok és szüleik részle-
tesen megismerkedhettek, az oktatási intézményünkben folyó nyelvi oktatással, a 
nyelvi tagozatokkal, a nyelvet oktató tanítónénikkel. Varga Melinda angol, Szőnyi-
né Vas Lívia pedig német nyelvű, vitézpróbatétel elé állította a kis apródokat. A kis-
vitézek nagyon ügyesen és bátran oldották meg a táncos, ügyességi, gondolkodta-
tó, valamint figyelmet igénylő feladatokat. A próbák és kihívások teljesítését a vité-
zi bizonyítvány bejegyzései tanúsítják. 

„Good bye!“ - „Auf Wiedersehen!“ - „Viszontlátásra!“

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő nagycsoportost és szüleiket a
Hunyadi Apródsuli következő foglalkozására, ami március 20-án (szerdán)
16:30-tól kerül megrendezésre,
a Hunyadi iskolában.

Csiszár Szilvia

Hunyadis gyerekek az országos 
cigány népismereti versenyen

 Iskolánk évek óta részt vesz az Oktatási Hivatal által meghirdetett 
országos cigány népismereti versenyen. Ahogy minden évben, diákjaink 
idén is képviselték iskolánkat. 

A verseny kétfordulós. Az első forduló központi írásbeli vizsgából állt. 
2019. február 8-án 8 tanuló két kategóriában – 5-6. évfolyam és 7-8. évfo-
lyam – vett részt a megmérettetésen.  A második fordulóra, ami szóbeli 
vizsga lesz, áprilisban kerül sor Budapesten.  A szóbeli forduló résztvevői 
az írásbeli iskolai fordulóban, a versenybizottság által meghatározott pont-
határt elért tanulók lesznek. A versenyzők feladata az Oktatási Hivatal által 
megadott témakörök alapján (egyéni kutatáson alapuló), az országos for-
dulóig elkészített projekt bemutatása lesz.

Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, sok sikert kívánunk a második 
megmérettetéshez is!

Köves Ágnes

Hunyadi Iskola hírei

Tankerületi  
mesemondó verseny

Február 13-án került sor a 
Tankerületi mesemondó ver-
senyre. Ebben a tanévben a 
Kisszállási Sallai István Általá-
nos Iskolában került sor a ren-
dezvényre. Rendek Gergő (2.a) 
képviselte iskolánkat. Gergő 
színvonalas szereplésével – az 
1-2. évfolyamos korcsoportban 
– a harmadik helyet hozta el. 
Gratulálunk Gergő!!!
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Filharmónia koncert az Imre 
Zoltán Művelődési Központban

A bérletsorozat második előadása 2019. február 11-én volt Jánoshalmán. 
A Nehéz Fiúk Tubakvartettet hallhatták a gyerekek. 

A művészek saját bevallásuk szerint „vidám fiúk”, tudatosan törekszenek 
arra, hogy jó hangulat, vidámság legyen a koncertjeiken. Mindezt el is érik 
a tréfás megjegyzésekkel, kérdésekkel, feladatokkal. 

A iskolai tananyaghoz kapcsolódó zeneművek ugyanúgy hallhatóak vol-
tak a műsorban, mint a klasszikus zene más, nagyon ismert művei a négy 
tubára átiratban. 

Nagyon jól érezte magát a száznál több fiatal, kíváncsian várják a tava-
szi előadást, aminek keretében a M.É.Z., ír népzenét feldolgozó együttes 
érkezik hozzánk. 

Prevenciós foglalkozások Jánoshalma járás óvodáiban az 
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú „Együtt köny-
nyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató prog-
ram a gyermekszegénység ellen projekt keretein belül

Nagyon fontos, hogy már óvodás korban megtanulják a gyerekek 
hogyan kell helyesen kezet és fogat mosni. Számos betegség megelőz-
hető, hogyha ez a két tevékenység már fiatal korban bevésődik és napi 
rutinná válik. 2018 szeptemberében elkezdődött egy prevenciós foglalko-
zás sorozat a helyi és térségi óvodákban, melynek során a legkisebbek 
is elsajátíthatják az alapvető tisztálkodási szabályokat. Tisztább kezek, 
de ami még annál is fontosabb, egészségesebb fogak mosolyognak ránk 
minden egyes nap. A program sikeréhez hozzájárul az is, hogy különle-
ges eszközökkel tesszük érdekessé számukra ezeket az egyszerűnek 
tűnő dolgokat. 

A kézmosó foglalkozásnál a gyerekek kezét UV érzékeny krémmel ken-
jük be.  Ezután a gyerekeknek megtanítjuk a helyes kézmosás lépéseit, 
majd UV lámpával megvilágítjuk a kezeiket, így láthatóvá válik a kezeken 
maradt szennyeződés. 

A fogmosó foglalkozásnál először elmagyarázzuk a gyerekeknek, hogy 
hogyan kell helyesen fogat mosni. A fogmosást követően plakk indikátort 
adunk nekik, ami egy színes rágótabletta, mely beszínezi a fogaikat azo-
kon a részeken, ahol lepedék maradt. 

A gyerekek nagyon élvezik a foglalkozásokat, hétről hétre ügyeseb-
bek. Külön örömünkre szolgál, hogy az óvónők hatalmas vendégszere-
tettel fogadnak minket minden alkalommal, és gördülékenyen, együttmű-
ködve tudtunk valami újat alkotni Jánoshalma járás óvodáiban, együtt a 
gyerekekért.

Áldozatok
Békében, biztonságban élünk. Tudjuk értékelni? 
Majdnem minden családban volt valaki, akit néhány évtizede elhurcoltak 

málenkij robotra vagy meghurcoltak származása miatt vagy nézetei miatt. 
Számon tartjuk őket?

 Február 25. a Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Kell, 
hogy emlékezzünk azokra, akik megszenvedték Magyarország szovjet 
megszállását, a kommunisták hatalomra kerülését, majd diktatúráját. Emlé-
kezzünk Kovács Bélára, akit ezen a napon hurcoltak el 1947-ben, a név-
telenekre is, akik megjárták és megélték a hazai munkatáborok vagy a 
GULAG poklát, a Dédapára, akit összevertek…

A Hunyadi Iskolában az emléknapon iskolarádiós műsort hallhattak diák-
jaink, az aulában pedig egy kis kiállítást láthattak a GULAG-ról. Azért, hogy 
jobban értékeljük a békét, hogy ne feledkezzünk meg az áldozatokról és 
a hősökről sem, akik Emberek tudtak maradni az Embertelenségben is.

Kérjük,  
segítsék adójuk 1 

százalékával a 
Jánoshalmi 
Önkéntes 

Polgárőrségi 
Egyesület 

munkáját. 
A kedvezménye-
zett adószáma: 

18360952-1-03

1 % -KAL A HELYI  
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának  
felajánlásával segítették a Honvéd Kaszi-
nó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.

Kérjük, támogassák a továbbiakban is 
 az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 

Köszönettel: a HKKE vezetősége

A Magyar Galambtenyésztők 60. sz. Jánoshalmi Egyesülete
Kéri az adófizetőket, hogy   adójuk 1 százalékával segítsék munkájukat. 

Az egyesület adószáma: 
19987361-1-03

Az Összefogás 
Jánoshalmáért Egyesület 

2019-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a 
támogatását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásával kíván-
ják segíteni az egyesület önkéntesség elvén alapuló, 

szociális, és karitatív tevékenységét.
Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: 51100036-100045820 

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
tel: 77/501-001
email: polghiv@janoshalma.hu
web: www.janoshalma.hu

mailto:polghiv@janoshalma.hu
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Fényes est

Február 9-én, szombaton tartottuk meg iskolánk és óvodánk közös ala-
pítványának jótékonysági bálját. Minden évben igyekszünk egy témát kita-
lálni és minden mást e köré igazítani. Az idei bál különlegessége a meg-
hívókon is feltűnhetett, s a dekoráció bizonyára meggyőzhetett mindenkit 
arról, hogy ezen az estén fényes kalandban lesz része.

Ezen a vidám és önfeledt estén vendégeink elfelejthették a zord időjá-
rást, a nehéz gazdasági körülményeket és minden bajt. Miután Kaszás Esz-
ter intézményvezető köszöntötte a megjelenteket és beszámolt az alapít-
vány előző évi tevékenységéről, mi, pedagógusok műsorunkkal megpróbál-
tuk átéreztetni egy játszó gyermek lelkiállapotát. 

Csak éjfél után került sor a tombola főnyereményeinek sorsolására, 
amely köszönhetően az adakozókedvű támogatóknak, elég sok tételből állt. 
A nyereményözön után hajnalig folytatódott a báli mulatság.

Külön köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik pénzadománnyal 
támogatták a rendezvényt, s legnagyobb támogatóinknak név szerint is:

, Renner Bt, Agroprodukt, Kaszibáné Dr. Birkás Erzsébet, Kand H Bank, Dr. Kis-
honti Attila, Taskó savanyúság, Dági József, Ozorák László és felesége, Dr. Ádám-
né Brecska Mária, Dági műszaki kereskedés, Nacsáné Rácz Erzsébet, Czeller Zol-
tán , Kiss Györgyné, Bányai Gábor és felesége, Varga Ferenc és családja, Taskovics 
Péter, Haug Imréné, Kicsinyné Bayer Noémi, Vavróné, Dr. Halász Lászlóné, Csi-
zovszkiné Kati anyag, 

Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat. A legértékesebbeket név sze-
rint is: Ruskó Attila, Dr. Véghelyi Judit, Csepregi Food Kft., K and H,  Pet-
hő Zoltán, Mappa papír, Koch Csaba, Horváth Ferencnek, Radvánsz-
ki Ferenc, Fekete Tibor, Imre Zoltán Művelődési Központ, Gála étterem, 
Kéleshús Kft., Ternyák Lajos, Rab Zoltán, óvodai csoportoknak, iskolai osz-
tályoknak, Továbbá az üdítőt Petróczki Ferencnek, a szódát Henerári Etel-
kának. A finom borokat  Ádám Gyulának, a röviditalokat és a süteménye-
ket a szülőknek.

A bál végén a távozó vendégektől rendezvényszervezésből kiváló minő-
sítést kapott intézményünk csapata, s ez talán a legnagyobb adomány a 
vendégektől.

Külön szeretnénk megköszönni, hogy rendkívüli tombolanyeremények-
ben részesülhettek az iskolai osztályok és az óvodai csoportok. Bányai csa-
lád, Petróczki család és Taskovics család, Klári néni összefogásával min-
den csoportnak készítettek egy ajándékcsomagot.

Komárominé Vikor Ágnes

Balázsáldás és 
gyertyaszentelés az óvodában

Óvodánkban idén is megemlékeztünk Szent Balázs püspökről, aki azzal 
tette feledhetetlenné magát, hogy egyszer megmentette egy fiú életét, aki-
nek halszálka akadt a torkán. Az emberek a „torokbetegség és minden más 
baj” elleni védőszentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak fel a gyógyulásu-
kért. Gyirán Péter atya, óvodánk lelki vezetője két összekötött gyertyát tart-
va a gyermekek nyakához arra kérte Istent, hogy Szent Balázs közben-
járásával óvja az áldást kérőt a torokbajtól. Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepére emlékezve a gyermekek Péter atya által megszentelt gyer-
tyát vihettek haza. A szentelt gyertya Jézus Krisztus jelképe. Azért szentel-
jük meg a gyertyákat, hogy az isteni fény kiáradjon és eltöltsön bennün-
ket. Az ünnepet az együtt elmondott imák és a közös éneklés tette han-
gulatosabbá.

Csima Edit

„Farsang van most, 
ne feledd el…”

Hagyományainkhoz híven, idén is megtartottuk diákjainknak a „szentan-
nás” télűző mulatságot.

Február 15-én rendeztük meg az első és a második osztályosok farsan-
gi bálját az Imre Zoltán Művelődési Központban. A gyerekek nagyon ötletes 
jelmezekbe bújva vonultak fel. A bemutatkozást táncház követte, amit Frie-
bertné Radvánszki Rita tartott. A tanító nénik A kolbász, a béka és az egér 
című népmesével lepték meg a közönséget. Kicsik és nagyok egyaránt jól 
szórakoztak az előadás alatt. A délután folyamán a szabad táncon kívül 
még számos játékon, vetélkedőn is kipróbálhatták a gyerekek az ügyes-
ségüket. Persze nem maradhatott el a zsákbamacska, szendvics és a far-
sangi szalagos fánk sem. A jó hangulat és vidámság után sok új élménnyel 
gazdagodva térhettünk haza. Hálásan köszönjük az önzetlen segítséget a 
szülőknek, segítőknek és az Imre Zoltán Művelődési Központ dolgozóinak 
is, hogy munkájukkal hozzájárultak bálunk sikeréhez.

Pusenszkiné Papp Beatrix

Nagy sikerrel rendeztük meg a 3. és 4. osztályos tanulók farsangját is 
iskolánk ebédlőjében február 14-e délutánján, a gyerekek változatos és 
ötletes jelmezekben vonultak fel. Az izgalmas játékokba a szülők is aktívan 
bekapcsolódtak: bekötött szemmel, joghurttal etették csemetéiket, majd 
megfordított helyzetben a gyerekek „tapogatással” keresték meg anyuká-
ikat.

Nem maradhatott el a fergeteges táncház sem. A 3.a  osztályos lányok  
táncprodukciója emelte a buli hangulatát. A gyermekek nagy izgalommal 

bontogatták a „zsákbamacskát”, melyekben apró meglepetéseket találtak. 
Bőséggel fogyott a szülők segítségével készített szendvics és az üdítő, 

melyet szorgos anyukák árultak a mulatozás folyamán.
Tartalmas és izgalmas délután volt ez, melyen gyermekeink és pedagó-

gusaink is jól érezték magukat.
Haugné Szatmári Lívia

Végre eljött ez a nap is…. Február 22-én délután a Szent Anna Katolikus 
Általános Iskola felső tagozatos tanulói töltötték meg az Imre Zoltán Műve-
lődési Központot. Mindenki izgatottan készülődött a mulatságra. A farsan-
gi hangulat már egész héten érezhető volt. Délután a vidám gyereksereg 
és pedagógusaik elfoglalták helyüket az Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban, majd kettő órakor kezdetét is vette a farsangi ünnepség. A köszön-
tőt követően az osztályok jelmezes, zenés produkcióikkal szórakoztatták a 
közönséget. Nagyon ötletes és színvonalas előadásokat láthattunk. A ren-
dezvényen közel száz tanuló öltözött be, és szerepelt a diáktársak és ven-
dégek nagy örömére. Voltak olyan osztályok is, akik vetélkedőket szervez-
tek társaiknak. Az előadások után következetett a tombolasorsolás, ahol 
sok nyeremény talált gazdára. Mindenki izgatottan várta a számok húzását. 
A gyerekek nagyon örültek a megnyert ajándéktárgyaknák, pláne a főnye-
reménynek. A délután folyamán a finom falatokból sem volt hiány. Az idei 
évben nem szendvicseket eszegettünk, hanem „nasi” svédasztal volt. Az 
íncsiklandozó sütemények és ízletes perecek, ropik, kekszek tömkelegéből 
választhattak a falatozni vágyó gyerekek. 

Fáradtan, de jókedvűen mentünk haza. Köszönjük mindenkinek, aki 
munkájával hozzájárult a színvonalas farsangi mulatság sikeréhez. Szeret-
nénk külön köszönetet mondani a segítőkész szülőknek, akik idejüket és 
energiájukat nem sajnálták, és mindenben segítettek a rendezvény alatt, 
az Imre Zoltán Művelődés Központ dolgozóinak, a Szülői Közösség tagja-
inak és a kitartó pedagógusoknak. Végül, de nem utolsó sorban köszöne-
tet mondunk Mándity Istvánnak és fiának, Mándity Fabionak, akik ismét egy 
fantasztikus és fergeteges élményt szereztek minden résztvevőnek. Ezúton 
is köszönet a MaNDiSCo TeaM tagjainak! Fantasztikus volt ismét! Az egyik 
ötödiket tanuló így nyilatkozott: „Király volt a buli!” 

Majkuth Nikolett
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Farsangi bál a Szent Anna 
Katolikus óvodában

A Szent Anna Katolikus óvoda dolgozói minden évben a szülőkkel közö-
sen szervezik meg a farsangi bált, melyre minden csoport lázasan készü-
lődött. A gyermekek szebbnél szebb versekkel, énekekkel szórakoztatták 

a vendégeket, míg az óvónénik, Komáromi Róbert és Pastrovics Szabolcs 
előadásában a Kolontos Palkó című mesét adták elő. A mesejáték alatti 
dalokat Richter Mátyás káplán atya kísérte gitárral és énekkel.

A mese után Friebertné Radvánszki Rita népi gyermekjátékokból álló 
táncházat tartott a gyermekeknek, aminek nagy sikere volt. Ezek után kez-
dődhetett a késő délutánig tartó tánc és szórakozás, melyen kedvükre han-
goskodhattak, ugrálhattak, finom falatokat ehettek, ihattak. Köszönetet kell 
mondanunk a sok-sok segítő szülőnek, akik együttműködtek velünk, és 
mindenben segítettek! Köszönjük az Imre Zoltán Művelődési Központ veze-
tésének és munkatársainak, hogy a helyszínt és a hangtechnikát biztosí-
tották számunkra, valamint Lábodi Róbertnek is, hogy a mesejáték alatt a 
hangtechnikai részt kezelte. Köszönjük!

Bánfiné Sódar Szilvia
Óvodapedagógus

MÉG FOGA VAN A TÉLNEK

A megszokott februári nagy telekhez képest már csak reggelente érzé-
keljük az időszaknak megfelelő időjárást. Hét ágra süt a nap, a hónak, de 
már a jégnek is nyoma sincs, már-már lekerülnek a meleg kabátok, de 
mi mégis kitartóan űzzük az egyik kedvenc téli spotunkat, a korcsolyát. A 
műjég nem olvad el olyan gyorsan. Még márciusban is várja e sport sze-
relmeseit. Február 15-én iskolánk ötven lelkes diákjával leteszteltük Baján. 
Nem volt gond. Ugyan úgy csúszik, mint decemberben. Két óra vidám kori-
zás után úgy indultunk haza, hogy még a tavasz egy kicsit várhat magára, 
hiszen még foga van a télnek, és a pálya még továbbra is vár bennünket.

Komáromi Róbert

„Szép Magyar Beszéd”verseny
A kiskunhalasi térség 7–8. osztályos diákjai számára 2019. február 6-án 

szervezte meg a Bibó István Gimnázium, az anyanyelv ápolását célul 
kitűző „Szép Magyar Beszéd” verseny területi fordulóját. Iskolánkat a 6. 
évfolyamról Lajdi Zselyke Apolka, a 7. évfolyamról Varga Benjamin Erik 
képviselte színvonalas szereplésével.

Szente Mariann

Szakértői bizottsági tevékenység
A Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Jánoshalmi Tagintézményében, mint az előző cikkünk-
ben már olvashatták 6 területet látunk el: gyógytest-
nevelés, logopédia, szakértői bizottsági tevékenység, 
korai fejlesztés, nevelési tanácsadás és tehetséggon-
dozás koordinálása. A gyógytestnevelés és a logopé-
diai ellátásra a járás óvodáiban és iskoláiban kerül sor, 
de a szakértői bizottsági tevékenységet, a korai fejlesz-
tést és a nevelési tanácsadást a telephelyen végezzük, 
a Molnár János utca 3 szám alatt a 2. emeleten. Tehet-
séggondozási feladatok ellátását kiskunhalasi segít-
séggel tudjuk megoldani.

A feladatok bemutatását minden hónapban tervez-
zük. Ezek közül az első a szakértői bizottsági tevé-
kenység.

Helyileg járási szakértői bizottság működik, mely-
nek feladatait szigorúan szabályozza a szakszolgálati 
rendelet. Az ellátandó feladatok: 3 éves kortól komplex 
pszichológia és gyógypedagógiai vizsgálat keretében 
beilleszkedési tanulási magatartási nehézség megálla-
pítása vagy kizárása, és ehhez kapcsolódóan felülvizs-
gálatok végzése, valamint sajátos nevelési igény gya-
núja esetén a gyermek, tanuló anyagának tovább kül-
dése a megyei szakértői bizottsághoz, ezen kívül annak 

megállapítása bizonyos esetekben, hogy a gyermek az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte-e. 

A vizsgálatot általában az intézmények (óvodák, 
általános iskolák, középiskolák) kérik, de szülők, gyer-
mekvédelmi intézmények, gyámhatóság is kezdemé-
nyezhetik. A kérelmet aláírva (a szülőnek és az intéz-
ménynek is alá kell írnia és egyet kell értenie, valamint 
együtt kell működnie) kell beküldeni címünkre, mellé 
csatolni kell egy orvosi adatlapot, melyet a védőnők és/ 
vagy a gyermekorvos tölt ki.

Mikor kérjünk ilyen vizsgálatot?
Ha gyermekünk, tanítványunk nem megfelelően fej-

lődik, vagy tanulmányi eredménye elmarad, egyes tan-
tárgyakból rosszabbul teljesít, esetleg a beilleszkedé-
sével és a magatartásával komoly problémák vannak. 

A bizottság munkatársai (pszichológus, gyógype-
dagógus) próbálják megfejteni a nehézségek okait. A 
vizsgálatok végére ez általában kiderül, és a szülő tájé-
koztatást kap gyermeke állapotáról és a segítés mód-
járól. Erről szakértői vélemény készül, mely először a 
szülőhöz jut el postai úton, majd a kézhez vételtől szá-
mított 15 nap után, ha a szülő nem indít eljárást, azaz 
egyet ért a szakértői véleményben foglaltakkal, akkor 
az intézménynek, a járási hivatalnak vagy a jegyzőnek 
is küldünk 1-1 példányt. 

Intézményünk minden évben készít tájékoztató 
anyagokat az intézményeknek a jelentkezés módjáról 
és a felülvizsgálatok rendjéről. Év elején egy tájékoz-
tató előadást is tartunk, melyen átbeszéljük az aktuális 
témákat, esetleges változásokat.

A 2018-19-es tanévet, nevelési évet két jelentős vál-
tozással kezdtük, mert 2018 szeptember elsejétől a 
járási szakértői bizottságok nem tehetnek javaslatot 
értékelés és minősítés alóli mentesítésre, így a BTMN 
(beilleszkedés, tanulási, magatartási nehézség) köz-
nevelési státuszú tanulók a meglévő kedvezménye-
ket megtarthatják, de újabbakat már nem kaphatnak. 
A mentesítést innentől kezdve csak a sajátos nevelé-

si igényű tanulóknak lehet majd megítélni. E szigorí-
tás nem érint senkit sem hátrányosan, mert aki igazán 
rászorul a mentesítésre továbbra is meg fogja kapni. Az 
a tanulási nehézséggel küzdő tanuló, aki 2018.09.01. 
előtt jogosult volt a mentesítésre továbbra is megkapja 
azt, amíg a köznevelés rendszerében tanul.

A másik jelentős változás, hogy amelyik gyermeknél 
felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, akkor a járá-
si bizottság nem ad BTMN státuszt, hanem egy időpon-
tot kér a megyei bizottságtól és két- három hét múlva ott 
lesz befejezve az általunk elkezdett vizsgálat. Így megy-
gyorsítjuk a folyamatot, és a gyermekek hamarabb jut-
nak hozzá a megfelelő ellátáshoz.

A jövő hónapban egy újabb terület bemutatása 
következik.

2019.02.25.
Ágoston Ildikó

gyógypedagógus
tagintézmény-vezető

A Pedagógiai  Szakszolgálat háza tájáról 
Pedagógiai Szakszolgálatban ellátott területek

Folyosó, ahol a szülők várakozhatnak

Vizsgáló helyiség

Vizsgáló helyiség Vizsgáló helyiség

Kérjük, támogassa adója 1%-val  
óvodánk és iskolánk 
közös alapítványát

JÁNOSHALMI SZENT ANNA 
KATOLIKUS ISKOLÁÉRT 

ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

Adószám: 18341797-1-03
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Az első napsugarak meg-
jelenésével szervezetünk a 
téli nehezebb, zsírosabb, 

kalóriadúsabb étkezés után könnyed ételekre vágyik. 
Már nincs szükség a hideg elleni védekezésre, szeret-
nénk minél több időt a szabadban tölteni. A kissé lelas-
sult, téli életmód után sokkal lendületesebb mindenna-
pok következnek, melyre szervezetünket is érdemes 
felkészítenünk, felpörgetnünk. Március beköszöntével 
a színek is visszaköltöznek a világba.

A friss tavaszi zöldségekkel érdemes feltölteni a vita-
min raktárakat. Mindig olyan zöldségeket és gyümöl-
csöket válasszunk, amelyeknek éppen szezonja van, 
legyen az tavasz, nyár, ősz vagy tél.

Ha az étrendünket az adott évszakban termő helyi 
gyümölcsökből és zöldségekből állítjuk össze, akkor 
nemcsak egészségesen étkezünk, hanem mindig a leg-
frissebb és a leginkább vitamindús ételekhez juthatunk 
hozzá. Magas tápértékű és gazdag tápanyagokkal teli 
zöldségeket és gyümölcsöket fogyaszthatunk, mivel az 
áru nem utazik több ezer kilométert távoli országokból, 
mire ideér. A szezonális gyümölcsöket és zöldségeket 
jellemzően alacsonyabb áron vehetjük meg.

Tavasszal a hangsúly a zsenge, leveles zöldsége-
ken van, amelyek jellemzően ebben az évszakban 
teremnek.

Ilyen például a spenót, a saláta, a snidling, a zöld-
hagyma, a friss petrezselyem és a bazsalikom. A spe-
nót az egyik legegészségesebb zöld leveles zöldség 
kimagasló mennyiségű ásványi anyagot és nyomele-
met tartalmaz, ám B-, C- és E-vitaminban sem szű-

kölködik.
A tavasszal ismert „újhagyma” segít megelőzni az 

érelmeszesedést, és segíti az emésztést. B1, B2, C 
vitamin és nikotinsav, vas, jód, kálium, foszfor, szelén, 
kalcium és cink található benne.

Ilyenkor kapható még a zöldborsó, a sárgarépa, 
spárga és a retek is. A répa hatóanyagai közül az A-vi-
taminok a legfontosabbak, de tartalmaz B1-, B2- és 
C-vitamint is, továbbá antioxidáns flavonoidokat, illó-
olajokat. A benne található értékes hatóanyagoknak 
köszönhetően fiatalít, serkenti a sejtanyagcserét, erő-
síti az immunrendszert, de jó hatással van a látásra és 
a szívműködésre is. Nem beszélve arról, hogy magas 
rosttartalma révén serkenti az emésztést, és a méreg-
telenítésben is jelentős szerepet játszik.

A zöldborsó gazdag B1-, B2- és C-vitaminban, ezek 
a vitaminok pedig fontos szerepet játszanak az anyag-
cserében.

A roppanós, retket nyersen érdemes fogyasztani, 
remek ízt ad a salátáknak, de egy rostkenyérből készült 
szendvicsben is ott van a helye. Magas rosttartalmá-
nak köszönhetően segíti az emésztést, átmossa a bél-
csatornákat, káliumtartalma miatt pedig vízhajtóként is 
használható. Energiatartalma alacsony, viszont gazdag 
a zsírégetéshez nélkülözhetetlen C-vitaminban. 

A spárga nemcsak gazdag fehérjeforrás és alacsony 
kalória tartalmú, de rengeteg rostot tartalmaz. A benne 
levő vitaminok: C- és K-vitamin, folsav, kalcium, mag-
nézium és kálium.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Lelki egészség központtal bővült a 
Jánoshalmi Egészég-fejlesztési Iroda

A lelki egészség azon emberi jogok egyike, mely képessé teszi a polgárokat arra, hogy jóllétben, egészség-
ben minőségi életet éljenek. A lelki egészség elősegíti a tanulást, a munkavégzést és a részvételt a társadal-
mi életben. 

A Lelki Egészség Központ (LEK) missziója a helyi lakosság mentális egészségének megismerése és támo-
gatása a helyi lehetőségek elérhetővé tételével és személyre szabásával. A központ a helyi Egészég- fejleszté-
si Irodában (EFI) kapott helyet. Innentől a járás lakossága és a rászoruló célcsoport számára lelki egészségfej-
lesztési mentális jóllétet segítő programokat is szerveznek az EFI keretin belül. A Program a lelki egészég védel-
mét, a jánoshalmi térség mentális egészségfejlesztésének javítását célozza, továbbá programjaink célja az is, 
hogy csökkenjenek a mentális problémákkal szembeni stigmák és előítéletek, hogy erősödjenek a pozitív atti-
tűdök, valamint az egyének, családok számára megküzdést segítő erőforrások készségek és kompetenciák. 

A Lelki Egészség Központ főbb programelemei közé tartozik:
 ● a lakossági, mentális szűrő-
program és tanácsadás, 
 ● a komplex művészetterápiás 
csoport működtetése, 
 ● krízisintervenciós módszerek 
bemutatása, 
 ● szülőklub megszervezése, 
 ● szenvedélybeteg hozzátartozói 
csoport működtetése, 
 ● önsegítő csoportok működtetése 
beteg családtaggal élők számára,
 ●  kiégés-prevenciós tréning megszer-
vezése, 
 ● szerhasználatot megelőző csoport működ-
tetése, 
 ● szülésre, szülőszerepre felkészítő komplex program és szoptatástámogatás. 

A projekt során megvalósított szűrőprogram a mentális problémák - többek között depresszió, szuicid viselke-
dés, kiégés és teljes érzelmi kimerülés- kiszűrését és annak kezelését kívánják elősegíteni. 

Lelki egészségünk fontos és nem valami olyasmi, amit készen kap az ember, sokkal inkább valami 
olyan, melyet magunkban kell megteremtenünk, éppen ezért forduljon hozzánk bizalommal!

lelek.harmonia@gmail.com
06/77-502-952

dr. Horvát-Militityi Tünde – pszichológus
Hangya Fruzsina - viselkedéselemző

A d ietet ikus  tanácsa i
Töltsük fel raktárainkat!

A Magyar Galambtenyésztők 60. sz. Jánoshalmi Egyesülete
Kéri az adófizetőket, hogy adójuk 1 százalékával segítsék munkájukat. 

Az egyesület adószáma:     19987361-1-03

A Jánoshalmi Római Katolikus Szent Anna Plébánia kápolnájának részére kalocsai hímzett oltárterítőt készített 
a Díszítőművész Szakkör.

Az oltárterítőt készítették: Szűcs Sándorné, Szűcs Károlyné, Szűcs Máténé, Farkas Sándorné, Fejes Mihály-
né, Herédiné Hornyák Erzsébet, Dr. Karsai Ferencné, Király Lajosné, Komáromi Tiborné, Magyar Péterné, Patyi 
Balázsné, Rada Erzsébet, Zacher Erzsébet. A szakkörnek tizennégy tagja van akik igyekeznek a helyi hagyomá-
nyokat megőrizni, és azt az utókornak átadni. Viszont szívesen varrnak más tájegységekre jellemző motívumokat 
is. A szakkör kapcsolatot ápol a Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesülettel is.

A terítőt 2019. február 16-án Mons. Menyhárt Sándor plébános vette át és köszönetül felajánlotta a szentmisét 
a Szakkör tagjaiért. 

n.n.

FELHÍVÁS
A "100 éves a Jánoshalmi Sport" szervezőbizottsága ismételten  kéri a település sportegye-
sületeit , hogy az elmúlt 100 év sportfelvételeit, dokumentumait sürgősen vigyék el Széll 
Zoltán bizottsági taghoz digitalizálásra . Amennyiben nem kapjuk meg időben az anyagokat 
meglehet, hogy a tervezett ünnepi kiállítási anyagból ezen sportágak kimaradnak!  
(Ezt a minimális közreműködést remélhetőleg elvárhatjuk - tekintettel  az elhunyt  elődök 
emlékére!)

Szervezőbizottság
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Gazdakörünk az idén február 16-án szomba-
ton rendezte meg a hagyományos borversenyét 
a Gazdakör székházában. A versenyre ebben 
az évben kicsit kevesebb borminta érkezett, 
ennek oka részben a tavalyi kedvezőtlen idő-
járás volt. A 122 mint zömét, környékünk nagy 
borászatai küldték be. 

Megfigyelhető a kistermelők mintáinak las-
sú csökkenése. 

A határon túli Vajdaságban éppen fordított 
a tendencia. Egyre több vajdasági kistermelő 
jelentkezik boraival versenyükön. 

Először jelentek meg versenyünkön a bajmo-
ki borászok is. 

A rangos zsűri megállapította, hogy a rosz-
sz időjárás ellenére is, kiválóak a tavalyi évjá-
rat borai.

Az ünnepélyes eredmény hirdetésre feb-
ruár 23-án az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban került sor. Az eredményhirdetés ele-
jén Farkas László elnökünk felolvasta dr Haj-
dú Editnek a bírálóbizottság elnökének értéke-
lését. Professzor asszony kiválóra értékelte a 
borversenyünk lebonyolítását. levelében rész-
letesen kitért a verseny boraira is. Ezután az 
oklevelek és a serlegek kiosztására került sor. 
A Bács-Kiskun Megyei Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara díjai zömében Vajdaságba kerültek. 
Szent Orbán szobra véglegesen a Koch Borá-
szati Kft-hez került. 

A XXIX. borversenyünk posztumusz külön-
díját néhai tiszteletbeli elnökünk Dági József 
kapta. 

Gazdakörünk elhatározta, hogy a jövő évi 
jubileumi XXX. borversenyünket Dági József 
emlékére fogjuk megrendezni.

A díjkiosztás részletes eredményét a balol-
dali táblázatban találják. 

Az eredményhirdetés után este 18 óra-
kor kezdődött a bácskossuthfalvi pálinkakós-
toló, és bemutató majd a vacsora következett. 
A jókedvről a Hangulat együttes gondoskodott 
amelynek zenészei alaposan kitettek magukért, 
kora reggelig ropta a táncot a több mint 300 fős 
vendégsereg. 

Éjfélkor töltött káposztát szolgáltak fel, majd 
következett a tombola, a sok értékes nyere-
ménytárggyal. A fődíj, egy 2 fő részére Well-
ness-hétvége. 

A jól sikerült bálról az utolsó vendég hajnal-
ban távozott.

Vajdasági vendégeink is jól érezték magu-
kat.

Gazdakörünk ezúttal is szeretné megkö-
szönni mindazoknak a segítségét és támogatá-
sát, akik munkájukkal vagy egyéb módon hoz-
zájárultak borversenyünk és a bálunk sikeres 
lebonyolításában.

Fajszi Ferenc

A Gazdakör hírei

Termelő Szőlő fajta szín Évj. Termőhely pont helye-
zés

Kunvin Kft Cserszegi Fűszeres fehér 2017 Jánoshalma 18,85 arany
Kunvin Kft Chardonnay fehér 2017 Jánoshalma 18,73 arany
Kertbarátkör Olaszrizling fehér 2018 Temerin 18,60 arany
Kiss Ferenc Bácska fehér 2018 Borota 18,60 arany
Koch Borászati Kft Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Hajós-Baja 18,60 arany
Kunvin Kft Rajnai Rizling fehér 2016 kéleshalom 18,60 arany
Koch Borászati Kft Irsai Olivér fehér 2018 Hajós-Baja 18,45 ezüst
Kunvin Kft Irsai Olivér fehér 2018 kéleshalom 18,40 ezüst
Koch Borászati Kft Chardonnay fehér 2017 Hajós-Baja 18,27 ezüst
Naphegy Pincészet Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Hajós-Baja 18,17 ezüst
Takács Tamás Kövidinka fehér 2018 Jánoshalma 18,13 ezüst
Rontó László Rajnai Rizling fehér 2018 Muzslya 18,13 ezüst
Dimalis Kft Sauvignon Blanc fehér 2017 Bácskossutfalva 18,10 ezüst
Kunvin Kft Pannonija fehér 2017 Jánoshalma 18,00 ezüst
Petro István Olaszrizling fehér 2018 Temerin 18,00 ezüst
Barna Mihály Olaszrizling fehér 2018 Temerin 17,90 ezüst
Antal Pincészet Irsai Olivér fehér 2018 Baja 17,80 ezüst
Kunvin Kft Ottonel Muskotály fehér 2016 Jánoshalma 17,77 ezüst
Antal Pincészet Chardonnay fehér 2018 Baja 17,73 ezüst
Kunvin Kft Aletta fehér 2018 Jánoshalma 17,73 ezüst
Antal Pincészet Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Baja 17,65 ezüst
Kiss Ferenc Kövidinka fehér 2018 Borota 17,60 ezüst
Wicker Ádám Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Hajós 17,60 ezüst
Snejder Sándor Olaszrizling fehér 2018 Temerin 17,60 ezüst
Gál Sándor Pannonija fehér 2018 Hajós 17,57 ezüst
Ábel László Olaszrizling fehér 2018 Temerin 17,30 bronz
Antal Pincészet Olaszrizling fehér 2018 Baja 17,27 bronz
Kunvin Kft Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Jánoshalma 17,18 bronz
Tóth Dénes Olaszrizling cuvee fehér 2018 Temerin 17,10 bronz
Dági József kertész Bianca fehér 2017 Jánoshalma 17,10 bronz
Dági József Bem u. Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Borota 17,03 bronz
Urbán János Chardonnay fehér 2018 Muzslya 16,98 bronz
Nagy István Olaszrizling fehér 2018 Bácskossutfalva 16,95 bronz
Gál Sándor Bácska fehér 2018 Hajós 16,85 bronz
Kovács Pál Irsai Olivér fehér 2018 Jánoshalma 16,83 bronz
Naphegy Pincészet Chardonnay fehér 2017 Hajós-Baja 16,80 bronz
Takács Tamás Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Jánoshalma 16,75 bronz
Kántor Pincészet Generosa fehér 2018 Császártöltés 16,70 bronz
Kabács Borház Sauvignon Blanc fehér 2017 Temerin 16,65 bronz
Szűcs Tibor Zsupjanka fehér 2018 Bácskossutfalva 16,55 bronz
Kmeth László Cserszegi Fűszeres fehér 2018 Kiskunhalas 16,13 oklevél
Varga Lajos Rajnai Rizling fehér 2018 Bácskossutfalva 16,13 oklevél
Kunvin Kft Generosa fehér 2018 Jánoshalma 16,13 oklevél
Varga Lajos Chardonnay fehér 2018 Bácskossutfalva 16,10 oklevél
Gulyás László Bianca  +Kövidinka cuvee fehér 2017 Bácskossutfalva 16,10 oklevél
Kiss István Kövidinka fehér 2018 Borota 15,67 oklevél
Marco Nemanja Meggybor meggybor 2018 Bajmok 17,75 ezüst
Koch Borászati Kft Nero rose rose 2018 Duna-Tisza köze 18,90 arany
Koch Borászati Kft Cabernet Franc rose rose 2018 Hajós-Baja 18,88 arany
Dimalis Kft Kékfrankos rose rose 2018 Bácskossutfalva 18,70 arany
Barna Mihály Merlot rose rose 2018 Temerin 18,67 arany
Kiss Ferenc Kékfrankos rose rose 2018 Borota 18,63 arany
Koch Borászati Kft - cuvee rose 2018 Hajós-Baja 18,63 arany
Antal Pincészet Cabernet Franc rose rose 2018 Baja 18,60 arany
Bohócki Zoltán Cabernet Franc rose cuvee rose 2018 Temerin 18,60 arany
Antal Pincészet Kékfrankos rose rose 2018 Baja 18,55 arany
Zámbó Zoltán Kékfrankos rose cuvee rose 2018 Jánoshalma 18,37 ezüst
Antal Pincészet Cabernet Sauvignon rose rose 2018 Baja 18,15 ezüst
Kunvin Kft Kékfrankos rose rose 2017 kéleshalom 17,88 ezüst
Naphegy Pincészet Cabernet Franc rose 2018 Szekszárd 17,18 bronz
Nagy István Beredity Lajos Piros Szlanka rose cuvee rose 2018 Bácskossutfalva 17,13 bronz
Wicker Ádám Kékfrankos rose rose 2018 Hajós 17,08 bronz
Zámbó Zoltán Kékfrankos rose rose 2018 Jánoshalma 17,03 bronz
Dági József Bem u. Kékfrankos rose rose 2018 kéleshalom 17,03 bronz
Naphegy Pincészet Nero rose rose 2018 Duna-Tisza köze 16,95 bronz
Antal Pincészet Pinot Noir rose rose 2018 Baja 16,90 bronz
Bika Lajos Kékfrankos rose rose 2018 Bácskossutfalva 16,80 bronz
Kovács Nándor Kékfrankos rose rose 2017 Muzslya 15,83 oklevél
Kovács Pál Kékfrankos rose rose 2018 Jánoshalma 15,73 oklevél
Marco Nemanja Hamburgi Muskotály rose rose 2018 Bajmok 15,63 oklevél
Fenyvesi Csaba Cabernet Sauvignon rose rose 2018 Jánoshalma 15,33 oklevél
Naphegy Pincészet Cabernet Sauvignon vörös 2017 Hajós-Baja 19,32 arany
Dimalis Kft Cabernet Sauvignon vörös 2017 Bácskossutfalva 18,95 arany
Naphegy Pincészet Cabernet Sauvignon vörös 2018 Hajós-Baja 18,83 arany
Koch Borászati Kft Kékfrankos vörös 2017 Hajós-Baja 18,80 arany
Fehér Vilmos és Fia Merlot vörös 2017 Bácskossutfalva 18,77 arany
Majoros Tibor Cabernet Sauvignon vörös 2017 Temerin 18,73 arany
Balázs István Cabernet cuvee vörös 2016 Jánoshalma 18,70 arany
Koch Borászati Kft Cabernet cuvee vörös 2017 Hajós-Baja 18,70 arany
Nestorov Stevan Merlot vörös 2018 Muzslya 18,70 arany
Kabács Borház Cabernet Sauvignon vörös 2016 Temerin 18,68 arany
Kabács Borház Cuvee Merlot Kékfrankos vörös 2018 Temerin 18,58 arany
Kabács Borház Cabernet Sauvignon vörös 2017 Temerin 18,53 arany
Majoros Tibor Cabernet Franc vörös 2017 Temerin 18,48 ezüst
Fehér Vilmos és Fia Cabernet Franc vörös 2016 Bácskossutfalva 18,37 ezüst
Kmeth László Kékfrankos vörös 2018 Kiskunhalas 18,30 ezüst
Koch Borászati Kft Kadarka vörös 2017 Hajós-Baja 18,27 ezüst
Fehér Vilmos és Fia Syrah vörös 2017 Bácskossutfalva 18,25 ezüst
Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon Barique vörös 2015 Hajós-Baja 18,25 ezüst
Balázs István Zweigelt vörös 2017 Jánoshalma 18,23 ezüst
Kabács Borház Cabernet Sauvignon vörös 2013 Temerin 18,23 ezüst
Takács Tamás Cabernet Franc vörös 2017 Jánoshalma 18,13 ezüst
Takács Tamás Kékfrankos vörös 2018 Jánoshalma 18,08 ezüst
Fajszi Ferenc Kadarka vörös 2016 Balatonendréd 18,00 ezüst
Naphegy Pincészet Cabernet cuvee vörös 2013 Csátalja 18,00 ezüst
Koch Borászati Kft Cabernet Franc vörös 2017 Hajós-Baja 18,00 ezüst
Antal Pincészet Cabernet Sauvignon vörös 2013 Baja 18,00 ezüst
Kalapis Stojan Merlot vörös 2018 Muzslya 18,00 ezüst
Fehér Vilmos és Fia Syrah vörös 2016 Bácskossutfalva 17,87 ezüst
Hugyi Mihály Kékfrankos vörös 2018 Jánoshalma 17,83 ezüst
Naphegy Pincészet Kadarka vörös 2016 Szekszárd 17,75 ezüst
Zámbó Zoltán Cabernet Franc vörös 2017 Jánoshalma 17,57 ezüst
Kunvin Kft Cabernet Sauvignon Barique vörös 2017 kéleshalom 17,48 bronz
Dimalis Kft Cabernet Sauvignon vörös 2016 Bácskossutfalva 17,40 bronz
Fehér Vilmos és Fia Cabernet Sauvignon vörös 2016 Bácskossutfalva 17,35 bronz
Koch Borászati Kft Cabernet Sauvignon vörös 2017 Hajós-Baja 17,33 bronz
Petro István Merlot vörös 2018 Temerin 17,28 bronz
Wicker Ádám Kékfrankos vörös 2016 Hajós 17,05 bronz
Barna Mihály Merlot vörös 2018 Temerin 17,00 bronz
Kovács Nándor Cuvee Merlot vörös 2017 Muzslya 17,00 bronz
Bolvári Géza Kékfrankos vörös 2018 Fajsz 16,80 bronz
Zámbó Zoltán Kékfrankos vörös 2018 Jánoshalma 16,65 bronz
Takács Tamás Kékfrankos vörös 2017 Jánoshalma 16,63 bronz
Gál Sándor Kadarka vörös 2017 Hajós 16,55 bronz
Balázs István Cabernet Sauvignon vörös 2016 Jánoshalma 16,55 bronz
Fehér Vilmos és Fia Próbusz vörös 2016 Bácskossutfalva 16,53 bronz
Gál Sándor Kadarka vörös 2018 Hajós 16,45 oklevél
Dági József Bem u. Kékfrankos vörös 2016 kéleshalom 16,45 oklevél
Kovács Pál Kékfrankos vörös 2018 Jánoshalma 16,25 oklevél
Takács Tamás Nero vörös 2017 Jánoshalma 16,15 oklevél
Bolvári Géza Kékfrankos vörös 2017 Fajsz 16,00 oklevél
Dági József kertész Bianca w_fehér 2018 Jánoshalma   
. . 2018-as: 72 59% 19,32  
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Kékfrankos 22 18,0%
Cabernet Sauvignon 16 13,1%
Olaszrizling 8 6,6%
Cserszegi Fűszeres 9 7,4%
Chardonnay 6 4,9%
Kövidinka 3 2,5%
Kadarka 5 4,1%
Bianca 3 2,5%
Rajnai Rizling 3 2,5%
Cabernet Franc 9 7,4%
Nero 3 2,5%
Sauvignon Blanc 2 1,6%
Irsai Olivér 4 3,3%
Merlot 6 4,9%
Bácska 2 1,6%
Generosa 2 1,6%
Ottonel Muskotály 1 0,8%
Aletta 1 0,8%

Minták településen-
kénti eloszlása
települések 
száma: 21
Jánoshalma 27
Bácskossutfalva 17
Temerin 17
Hajós-Baja 15
Baja 9
Hajós 7
Kéleshalom 6
Muzslya 6
Borota 5
Kiskunhalas 2
Fajsz 2
Csátalja 1
Császártöltés 1
Balatonendréd 1
összesen: 116
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fehér 46
rose 24
vörös 50
meggybor 1

121

díjak szerinti megoszlás:
15 oklevél 12,3%
37 bronz 30,3%
42 ezüst 34,4%
27 arany 22,1%
0 E.

121 99,2%
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2019 március hónapban 
nem lesz kirakodó vásár

Hangya ABC és 
Non-Stop mini ABC 
Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

2019. márciusi akcióink!
Kőbányai sör 2 l 629 Ft/db 314,5 Ft/l
Hell energiaital 250 ml (clasic) 166 Ft/db 664 Ft/l
Goldencat macska konzerv 415 gr (többféle)
 126 Ft/db 303,6 Ft/kg
Puszedli töltött 200 gr (Fine Life) 249 Ft/db 1245 Ft/kg
Pepsi Cola, Mirinda,7up 2,25 l 339 Ft/db 155,7 Ft/l

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Rusi-Ker Kft. dolgozói

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 

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!

Suták István élt: 54 évet
Nagy József élt: 64 évet
Tóth-Kiss Istvánné  
sz: Vörös Anna élt: 81 évet
Ádám Antal élt: 90 évet
Faddi Károlyné  
sz: Novák Franciska élt: 87 évet
Taskovics Jánosné  
sz: Ötvös Mária Magdolna élt: 81 évet
Somogyi Sándor István élt: 61 évet
Almási Mihályné   
sz: Zámbó Erzsébet élt: 69 évet

Nagy Mihályné  
sz: Pámer Julianna élt: 98 évet
Schreiber Sibylle élt: 71 évet
Dági József élt: 81 évet
Dobos Istvánné sz: Ádám Teréz  élt: 
91 évet
Vajda Zoltán élt: 50 évet
Kasziba Mihály élt: 71 évet
Kéfer József élt: 64 évet
Kovács Lajos Vince élt: 75 évet
Kisföldi Józsefné  
sz: Ruff Mária élt: 65 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá sá ból 
2019. január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti ügyintézését 

segítette, illetve temette el:

Stílus üzlet 

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. 
Tel.: 06-30/529-7407

MÁRCIUSI AKCIÓJA
Partvis+nyél 399.-
Gumilabda (22 cm) 250.-
Tomi mosópor/mosógél (1,4 kg/1l) 799.-
Kerámia váza (30 cm) 590.-

További akciónkat keresse üzletünkben!
Virágföldek széles 

választékban kaphatók!

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik elkísérték utolsó földi útjára édes-
apánkat,

DÁGI JÓZSEF-et.
Külön köszönjük a rokonoknak, barátok-
nak és ismerősöknek a segítséget és a lelki 
támaszt, amit a nehéz napokban nyújtottak.

Dági Marianna és Margit

Gyászhír

Mély fájdalommal, és megrendüléssel 
tudatjuk azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy édesanyánk

Pető Istvánné
Huczek Mária

2019. február 24-én, életének 85.  évé-
ben elhunyt

A Gyászló család

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT 
ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

 A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF 

HONVÉD NYUGDÍJAS 
EGYESÜLET

A kedvezményezett adószáma: 
18359639 - 1- 03
Kedvezményezett címe:  6440 

Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145

A Jánoshalmáért 
Alapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, 
és kérjük a jövőben is segítsék az 

szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:
18343706-103

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
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A MINDENNAPOKRA!
BOR 

Idén 41. alkalommal került megrendezés-
re a helyi sportcsarnokban a nagy hagyomá-
nyokkal bíró Hunyadi János felnőtt teremlab-
darúgó torna. A focit kedvelő nézők és szur-
kolók, izgalmas, fordulatos meccseket lát-
hattak az egész napos rendezvényen!

A kupa lebonyolítása a szokásos módon 
történt: 8 csapat küzdött a kupáért 2 darab 
4-es csoportban. Sajnos a Jánoshalmi csa-
pat idén sem vett részt a tornán, de a meg-
jelent nézők mégis tudtak szorítani hazai 
játékosoknak, hiszen különböző csapata-
okban összesen 16 jánoshalmi labdarúgó 
lépett pályára. A döntő mérkőzést a Mélykút 
és a Borota játszotta egymás ellen, csakúgy, 
mint tavaly. Az előző évben a Borota hódí-
totta el a kupát, idén viszont a Mélykútnak 
sikerült nyernie a döntőben egy kupadön-
tőhöz méltó meccsen 2:1-re. Érdekesség, 
hogy ezen a meccsen a Mélykút kezdősorá-
ban pályára lépett Kovács Máté, Gieszinger 
Péter és Szabó Kornél, míg a borotai csa-
patban Végvári Dávid és Tóth Zorán képvi-
selték Jánoshalmát.

A torna végeredménye: 
1  Mélykúti SE, 2. Borotai SE, 
3, Garai KSE, 4. Kiskunahalasi Sparta-

cus, 5. Kisszállási SC, 6. Szilády RFC, 7. 
Híd SC, 8. Kunfehértó KSE

A torna gólkirálya: Kovács Máté (Mély-
kúti SE)

Legjobb kapus: Horvát Miklós (Borotai 
SE)

Legjobb mezőnyjátékos: (Kerezsi Ferenc 
(Garai KSE)

A díjak átadásában szabó Gábor segített, 
akit nagy örömmel fogadtak régi játékosai 
edző kollégái és sporttársai.

Egy nappal a felnőtt kupa 
után, február 3-án vasárnap 
került megrendezésre a ser-
dülő teremlabdarúgó torna. 
A fiatalok már nagyon várták 
a megmérettetést, a 8 csa-
pat már a kupa kezdete előtt 
egy hónappal leadta a jelent-
kezését.

Az első meccstől az utol-
sóig izgalmakat tartogatott 
ez a nap. Egyik mérkőzé-
sen sem lehetett tudni, mi 
lesz a végkimenetel, köszön-
hetően a fiatalok őszinte fut-
balljának. Igazán élmény volt 
nézni a 14, 15, 16 éves srá-
cokat , hogy nem takarékoskodnak az 
erejükkel nem számolgatnak, és nem 
elégszenek meg az 1-2 gólos előny-
nyel, hanem 100 %-ot kiadnak maguk-
ból és alárendelnek mindent a győze-
lemnek! A tornán hat azonos képes-
ségű csapat volt, és kettő kiemelkedett 
a mezőnyből: a Kiskőrös és a Kalo-
csa. Ők játszották a fordulatos döntőt, 
ami végül 3:3-as eredményt hozott és 
hetesekkel a Kalocsa nyerte meg a 38. 
Dr. Fenyvesi Máté kupát.

A 3 helyért a Mélykút és a Borota 
mérkőzött meg, ahol a Borota csapa-
ta 3 bombagóllal diadalmaskodott és 
nyertek 3:1-re. Nagy volt a boldog-
ság, hiszen a srácok elmondása sze-
rint még soha nem kaptak érmet. Most 
az érem mellé egy kupa is járt!

Azt gondolom, hogy az ilyen őszin-
te és tiszta futball miatt érdemes megőrizni ezt a hagyo-
mányt, és gyönyörködni a futball szépségében, amit 
ezek a fiatal fociták nyújtanak őszinte és tiszta játé-
kukkal!

A torna végeredménye: 1. Kalocsa, 2. Kiskőrös, 3. 

Borota, 4. Mélykút, 5. Híd SC, 6. Dusnok, 7. Kecel, 8. 
Akasztó

A torna gólkirálya: Libor Attila (Borota)
Legjobb Játékosa: Molnár Márton (Kalocsa)
Legjobb kapus: Maglódi Norbert (Kiskőrös)

Első helyezett Kalocsa. Díjak átadása”

Második helyezett: Kiskőrös

Harmadik helyezett Borota, kupa és érmek átadása

38. dr. Fenyvesi Máté 
serdülő torna41. Hunyadi János felnőtt torna

Horgászok 
figyelem!

Indul a horgászszezon! Horgászboltunkban 
minden termék megtalálható, ami 

a jó fogáshoz szükséges!
Jánoshalmi Bajai út 51/b  

a Benzinkút mellett
Szeretettel várunk minden  

kedves vásárlónkat!
Köszönettel,
Pethő Zoltán!

Kovács Máté a torna gólkirálya – 6 találattal

Kupagyőztes: Mélykúti SE

A második helyért járó kupát átveszi  
Kovács Zoltán, Szabó Gábortól

TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére  

a tüzelőanyag átvételi feltételeiről

A Belügyminisztérium BMÖGF/69-79/2018. TÁMOGATÓ OKIRATA alapján, Jánoshalma Városi Önkormányzat a téli 
rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. 
határozat végrehajtása érdekében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási 
szerződéssel nem rendelkező háztartások részére megkezdi a tüzelőanyag átvételi feltételeinek biztosítását.
A Jogosultak számára 2018. december  és 2019. január hónapjában HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kerül kipostázásra. 

2019. január 2-től  2019. december 31. napjáig
A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY átadásával jogosult személyesen átvenni az átvételi listát aláírva az igénybejelentéskor igényelt 
tüzelőanyagot.
A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYBAN megjelölt helyen átveheti a tüzelőanyagot.
Az igénybejelentéskor választott tüzelőanyag fajtája (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután, tartályos gáz, fűtő-
olaj, pellet/brikett) az elvitelkor már nem változtatható meg. Csak a HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYBAN szereplő tüzelőanyag vihe-
tő el!
A TÁMOGATÓ OKIRAT értelmében a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag kiszállítási költségeinek fedezésére, annak 
biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli.
Az át nem vett tüzelőanyagot 2019. december 31. napját követően nem áll módjában az Önkormányzatnak biztosítani, ugyanis 
az át nem vett tüzelőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzat a támogatói okiratban foglaltak szerint visszafizeti a köz-
ponti költségvetés javára.

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület  Kéri, hogy 
ebben az évben is segítsék személyi jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 

Adószámunk: 19044383-1-03 
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Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak 
lap ja

Meg je le nik: havonta

Alapító:  Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta
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

Tördelés és nyomdai munkák: Kó pia Nyomdaipari 
Kft.  Kis kun ha las, Bocskai u. 12. Felelős vezető: 

Dobosné Lichtenberger Csilla  
ISSN 2062-4069

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

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,  Kálvá-
ria u. 4. Téglagyár u. 32.

Óriási tavaszi felfrissülési lehetőség!
 Nescafé 3in1-ben  449.- Ft.
 EDUSCHO Wiener Extra  kávé 250gr.  449.- Ft (1.796 Ft/kg)
 Tchibo Family kávé 250 gr-os  449.- Ft
 EDUSCHO Dupla kávé 250 gr. 449.- Ft (1.796.- Ft /kg)

Az akció 2019. március 4.-től- március 16.-ig. illetve a készlet erejéig tart.

Anya köny vi hí rek

született:

házasságot kötött:

2019. február hónapban

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság hívószáma: 
06-77/401-070

Bálint Zétény Bence (Anyja neve: 
Liliom Csilla), Szlenicskó Blanka Mari-
ann (a.n.: Kolompár Csilla)

Rendőrségi hírek

Tűzgyújtási tilalom

 Minden kedves támogatónk 
köszönjük 

eddigi felajánlásaikat 
céltűzéseinek 

megvalósításához!
Amennyiben továbbra is

támogatni szeretné alapítványunkat, 
az alábbi számlaszámon megteheti.

Számlaszám: 
10402348-50526681-

76801009 
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

 M. H. szegedi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2018. szeptember.30. és 2019. január 29. 
közötti időben a sértett Jánoshalma Bajai utcán lévő 
lakatlan házának udvarába a kapun bemászott majd a 
lakóépület ajtaját benyomva onnan csaptelepeket sze-
relt le és tulajdonított el.

Ezt követően a ház udvarán lévő fészerből a tolózár 
lefeszítését követően kerékpárt és fűkaszát tulajdonított 
el, a lopási kár összesen kb. 150 000 Ft. 

M. F. jánoshalmai lakos feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2019. január hónapban a sértett János-
halma, Orczy utcában lévő lakatlan házába a kerítés 
és a nyílászárók hiányát kihasználva bement és a lakó-
épület fürdőszobájából a falazatot kibontva eltulajdoní-
tott 1 db öntöttvas fürdő kádat. 

A lopási kár kb. 20 000Ft, a rongálási kár kb. 10 
000 Ft.

A fenti két bűncselekmény elkövetésével gyanúsítha-
tó R. K. helyi lakos elfogása megtörtént, ellene őrizetbe 
vétele mellett folyik a bűntető eljárás. 

Gy. A. jánoshalmai lakos feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2019. január 31-én 05:00 és 16:55 óra 
közötti időben a helyi vasútállomáson lezárt piros színű 
vastag vázas női Koliken  kerékpárját eltulajdonította 
kb. 13 000 Ft értékben.

A kerékpár eltulajdonításával K.D. helyi lakos gyanú-

sítható megalapozottan, a sértett kára lefoglalás útján 
megtérült. 

Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesz-
nek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén 
tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakossá-
got, hogy lakatlan ingatlanokban ne hagyjanak értéke-
sebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások üre-
sen álló házaira. Amennyiben pedig valami gyanús dol-
got tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hív-
ható 20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs 
járőrszolgálatának a száma.   

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

Sajnos ismét történt városunkban kocsi feltörés is, a 
tapasztalat szerint az elkövetők az utastérben hagyott 
számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattar-
tót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igye-
keznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb 
kárt okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a jár-
mű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tár-
gyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket pedig ne 
hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem!   

Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint a közút és vasút menti fásításokban, továbbá a parlag- és 
gazégetés is. Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók foko-
zottan figyeljenek arra, hogy égő cigarettacsikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

A tűzvédelmi korlátozások megszegése bírsággal sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az elői-
dézett káresettől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.
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Milyen hatással van 
ránk a stressz?

A stressz fogalmát Selye János vezette be a köz-
tudatba 1936-ban, mint külső vagy belső ingerekkel 
szembeni reakció, vagy az emberi szervezet védeke-
ző mechanizmusainak aktiválódása. Ez azt jelenti, hogy a 
stressz akkor jön létre, amikor az egyén olyan körülményekkel 
szembesül, melyeket a rendelkezésére álló erőforrásokhoz való viszonyításuk alapján kihívásként vagy fenye-
getésként értékel; a stressz olyan megküzdő-alkalmazkodó erőfeszítéseket feltételez, melyek a helyzet kezelé-
sét és a feszültség csökkentését célozzák. 

A stressz három összetevőből adódik össze: 
Stresszorok (veszélyeztető környezeti hatások)

 ● Élettani és pszichológiai stresszreakciók
 ● Az egyén pszichológiai, alkati és személyiség adottságai

A stresszre adott leggyakoribb érzelmi válasz a szorongás. Másik gyakran előforduló reakció a harag és 
agresszió, illetve a fásultság és depresszió. A pszichológiai reakciók a stresszre általában érzelmi válaszok, ame-
lyek a pozitív lelkesítő érzelmektől – amikor az eseményt kihívásként értékeljük – egészen a szélsőséges nega-
tív érzelmekig terjedhetnek. A látványos viselkedéses válasz sem ritka. A stressz a legtöbb esetben pszichikai 
reakciót vált ki. Ez – ha kihívásnak értékeljük a helyzetet – lehet feldobott hangulat, koncentrált erőérzet vagy 
jókedv is. Természetes, hogy új vagy nehéz helyzetekben szorong az ember. Például egy vizsga előtt az opti-
mális szorongás növeli a teljesítményt, a túl erős szorongás viszont csökkenti. Ám a stressz hatására többnyire 
inkább negatív érzelmek jelentkeznek.

A stresszel kapcsolatban a pszichológiai válaszokon kívül megkülönböztetünk élettani stresszreakciókat is, 
mint például: A szívverés felgyorsul, a szívösszehúzódások ereje nő, így az agy valamint a vázizomzat számá-
ra több vér áll rendelkezésre, továbbá az agy, a vázizmok és a szív ellátó erei kitágulnak.  Az emésztő készü-
lékben, a húgy- és nemi szervekben az erek összeszűkülnek. A testnek a pillanatnyi helyzet szempontjából nem 
lényeges funkciói és jelzései, pl. a táplálékfelvételt ösztönző éhség és a belek jelzései átmenetileg szünetelnek. 
Légzés fokozódik, javul a szervezet oxigénellátása. A lép összehúzódik, így több vörösvérsejt kerül a keringésbe, 
javítva az oxigénellátottságot. A pupillák kitágulnak, így a szemek a fényre érzékenyebbé válnak.

Ha mostanában úgy érzi több teherrel és ezzel együtt több stresszel kell szembenéznie, bátran keressen fel 
bennünket az alábbi címek valamelyikén: 

lelek.harmonia@gmail.com
06/77-502-952
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ
dr. Horvát-Militityi Tünde – pszichológus
Hangya Fruzsina – mentális egészségfejlesztő

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.

Adószám: 18343744-103 
Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
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