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A betegek világnapja 

A betegek világnapját minden évben február 11-én a Boldogságos Szűz 
Mária Lourdes-i megjelenésének a napján tartjuk. Lourdes a betegek 
számára sokat jelentő zarándokhely, ahol sokan meggyógyultak, de még 
többen megerősödtek a betegségük hordozásában. Ferenc pápánknak a 
tavalyi évben írt szavait idézem:
„A betegség, főleg, ha súlyos, mindig krízist okoz az ember életében, és 
mélyre hatoló kérdéseket vet fel. Az első percben gyakran lázadunk: miért 
éppen velem történt ez meg? Talán elkeseredünk, arra gondolunk, hogy 
mindennek vége, már semminek nincs értelme.
Ezek a helyzetek egyrészt Istenbe vetett hitünk próbáját jelentik, ugyanak-
kor megmutatkozhat számunkra a hit pozitív ereje is. Nem mintha eltün-
tetné a betegséget, a fájdalmat, vagy a belőlük fakadó kérdéseket; hanem 
mert megadja a kulcsot ahhoz, hogy felfedezzük annak mélyebb értelmét, 
amit megélünk; a kulcsot, amely segít meglátni, hogy a betegség hogyan 
válhat a Jézushoz való szorosabb kötődés útjává, aki mellettünk lépked, 
keresztet hordozva. Ezt a kulcsot az édesanyjától, Máriától kapjuk meg, aki 
jól ismeri már ezt az utat. Mária gondoskodásában Isten gyengédsége tük-
röződik vissza. Ugyanez a gyengédség van jelen oly sok ember életében, 
akik a betegeknek szentelve magukat képesek a szükségleteikre odafigyel-
ni, még a legrejtettebbekre is, mert szeretettel tekintenek rájuk. Hányszor 
fordul elő, hogy egy anya a beteg fia ágyánál, vagy egy idős szülőjét ápo-
ló fiú, egy nagymama vagy nagypapa mellett álló unoka a Szűzanya kezé-
be teszi le könyörgéseit. Szeretteink számára, akik a betegség miatt szen-
vednek, elsősorban az egészséget kérjük. Maga Jézus is megmutatta Isten 
országának jelenvaló voltát a gyógyításain keresztül: „Menjetek, s adjátok 
tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprá-
sok megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak” (Mt 11,4-5). De 
a hittel teli szeretet által a fizikai egészségen túl valami nagyobbat kérünk 
számukra: a békét, az élet derűjét, amely szívből fakad és Isten ajándéka, 
a Szentlélek gyümölcse, amit az Atya sohasem tagad meg azoktól, akik 
bizalommal kérik tőle.
A Betegek Világnapja alkalmából kérhetjük az irgalmas Jézustól, Mária köz-
benjárásával, aki az ő anyja és a mi anyánk, hogy adja meg mindnyájunk-
nak a szükséget szenvedők, és konkrétan a beteg testvéreink szolgálata 
iránti készséget. Olykor ez a szolgálat nehéz és fárasztó lehet, de biztosak 
vagyunk abban, hogy az Úr nem mulasztja el, hogy emberi erőfeszítésein-
ket valami istenivé alakítsa. Mi is lehetünk kezek, karok, szívek, amelyek 
segítenek Istennek, hogy a gyakran rejtett csodáit véghezvigye. Mi is, akár 
egészségesen, akár betegen, felajánlhatjuk erőfeszítéseinket és szenvedé-
seinket. A szenvedőknek nyújtott tapintatos segítséggel, vagy együtt élve 
a betegséggel, vállunkra vesszük mindennapi keresztünket, és követjük a 
Mestert (vö. Lk 9,23); és még ha a szenvedéssel való találkozás mindig 
titok marad is, Jézus segít felfedezni az értelmét.” 

Sándor atya plébános

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
biztonságos közlekedést szem előtt tartva, a 
Molnár János utca és a Radnóti utca útkereszte-
ződésében 2017. február 15. után a rajz szerin-
ti forgalomi rend változás lesz!  Kérjük az új for-
galmi rend betartását !

Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Osztály”

Forgalmi rend 
változás!  

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlé-
kére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a 
Himnusz kéziratát.  Jánoshalma Város Önkormányzata Tóth Auguszta, 
Jászai Mari-díjas színművésznő előadásával ünnepelte a Magyar Kultúra 
Napját. Az önálló est Mezey Mária könyve után a Hoztam valamit a hegyek-

ből címet kapta. Az előadás, az 1909 és 1983 között élő színésznőt idézte 
meg, azt az Érdemes és Kiváló művészt, aki a 30-as évektől a magyar fil-
mgyártás egyik csillaga volt. Egy izgalmas kalandozásban lehetett részünk, 
ahol sok zenével, humorral, iróniával fűszerezve kiválóan ismertette meg 
velünk Tóth Auguszta – e csodálatos Művész életét.

Magyar Kultúra Napja

A gyorsaság jutalma

A januári rendkívüli időjárás során tanúsí-
tott kiemelkedő helytállásért, életmentésért, a 
kiemelt bűncselekmények elkövetőinek felde-
rítéséért, elfogásáért, és az illegális migráció-
val összefüggésben végzett munkájukért Pin-
tér Sándor belügyminiszter és Papp Károly 
országos rendőr-főkapitány, összesen 94 ren-
dőrt részesített elismerésben és jutalomban.

Az elismerésben részesített rendőrök 
között van a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

két kiemelt nyomozója is. Botka Erik és Kis 
Péter egy karácsony előtti autólopási ügyet 
derítettek fel a bejelentést követő pár óra 
alatt. A tompai határátkelő közeléből loptak 
el egy Toyota mikrobuszt a rakterében lévő 
több millió forint értékű szerszámokkal együtt. 
A lopással megalapozottan gyanúsítható K. 
György csuklóján néhány órával később már 
kattant is a bilincs a két nyomozó eredményes 
felderítésének köszönhetően. Gratulálunk!

A térséget is elérte az influenza. Emiatt a halasi kórház 
egész területére kiterjedő látogatási tilalmat rendeltek el. 
A halasi kórházban először a szülészeten, valamint a cse-
csemő és gyermekosztályon vezettek be látogatási tilal-
mat, de a halmozott influenzás megbetegedések miatt 
úgy döntött az intézmény vezetése, hogy február elsejé-
től – szerdától - a kórház egész területén látogatási tila-
lom lét életbe.
A betegeknek szánt legszükségesebb csomagokat a kórház portáján lehet 
leadni. Mivel erre nincs külön személyzet, azt kérik, hogy csak indokolt 
esetben vigyenek be csomagokat, és ha lehet ne élelmiszert, hanem a 
szükséges ruhákat vagy tisztálkodó szereket. A kórház vezetése minden-
kit arra kér, hogy tartsák be a látogatási tilalmat. – Ez a kórházban fekvő 
betegek, a kórházi dolgozók és a hozzátartozók érdeke is – mondja Len-
gyel János orvosigazgató.

Látogatási tilalom

„25 év a 
Nemzet 

szolgálatában”
 Az Erdélyi Hagyományokért 

Egyesület lesz a házi gazdája 
2017.március 4-én szombaton a 
VII DKMT Euró régió amatőr szín-
játszó találkozónak. Határon inne-
ni és határon túli színjátszók bemu-
tatkozására várják a jánoshalmia-
kat is. A program további részletei 
9. oldalon találhatók. 

A „Profik” országos 
sikeréről a  8. oldalon 
képes tudósításban 

számolunk be

Mennyit keres a 
polgármester? 

Meg tudhatja a 3. oldalon.
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A könyvtár 
szolgáltatásai:

 — szórakoztató irodalom, „sikerköny-
vek”, szépirodalom, versek, szak-
könyvek, kötelező olvasmányok, 
mesék, ifjúsági regények, ismeret-
terjesztő könyvek kölcsönzése
 — napilapok, folyóiratok, könyvek 
helyben olvasása
 — könyvtárközi kölcsönzés (a könyv-
tár állományában nem elérhe-
tő könyveket, folyóiratcikkeket 
eredeti vagy elektronikus formában 
más könyvtárból néhány napon 
belül beszerezzük)
 — helyismereti gyűjtemény használa-
ta (Jánoshalma múltjával és jelené-
vel kapcsolatos dokumentumokat, 
jánoshalmi, vagy a városhoz kötő-
dő szerzők műveit gyűjtjük és ren-
delkezésre bocsátjuk)
 — e - ügyintézés (pl. Erzsébet-prog-
ram)
 — internet használata
 — nyomtatás, fénymásolás, szkenne-
lés, fax küldése, spirálozás, lami-
nálás  

A könyvtár állománya egész évben 
folyamatosan,  a könyvpiacon 
megjelenő új könyvekkel bővül. 

A könyvtár 
elérhetőségei: 

Imre Zoltán Művelődési Központ  Jánoshal-
ma, Kossuth u. 3.
77/ 501-220 2-es mellék
www.lajthakft.hu
konyvtar@lajthakft.hu

Facebookon: Könyvtár Jánoshalma
A könyvtár 
nyitvatartása:

Hétfő:       zárva
Kedd:          8-17
Szerda:       8-17
Csütörtök:  8-17
Péntek:       8-17
Szombat:    8-12

Minden régi 
és új Olvasót 
szeretettel 

várunk!

2017. január 25-én dél-
után mesés hangulatot 
varázsolt a Városi Könyv-
tárba az a 13 mesemon-
dó, aki a Hunyadi Iskolát 
és a Szent Anna Katolikus 
Iskolát képviselte a váro-
si mesemondó versenyen. 
A jól felkészült versenyzők 
élvezetes mesemondásuk-
kal szórakoztatták a közön-
séget és adtak nehéz fela-
datot a zsűri tagjainak.

A nagy tapaszta-
lattal rendelkező zsű-
ri - Baka Jenőné, Kiss 
Györgyné, Mikó Mária - 
az alábbi döntést hozta: 
Alsó tagozat: 1. Sza-
kály Máté, 2. Papp Kamil-
la , 3. Lencse Zsófi , 
különdíj: Tóth Márton. 
Felső tagozat: 1. Sza-
kály Zita, 2. Kiss Luca. 
Minden résztvevőnek gra-
tulálunk a színvonalas 
szerepléshez, a felkészí-
tő pedagógusok és szülők 
munkáját köszönjük!

Jánoshalmát Szakály 
Máté és Szakály Zita kép-
viseli majd a megyei mese-
mondó versenyen a Kato-
na József Megyei Könyv-
tárban. Sok siket kívánunk 
nekik!

(Szabó Andrea)

Jámbor Pál kiemelkedő tagja volt a 
politikai életnek. Külföldön is ismert köl-
tő és műfordító. Az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc lelkes híve, szel-
lemiségének folytatója, nemzetünk füg-
getlenségének tántoríthatatlan szószóló-
ja. Az emberi helytállás, az elvekhez való 
hűség példaképe.

1821. január 21-én született Pakson. 
1848-ban jankovácz plébánosa. Költe-
ményeivel már kalocsai teológus korá-
ban kitűnt. Előbb Óbecsén káplánkodott, 
majd községünkbe került plébánosnak, 
ekkor már ismert költő volt. Leginkább Hiador néven jelen-
tette meg műveit, de még Csobánc, Kubinszky Ödön, Raj-
nai, Balaton álneveken is írt. Írásai között újságcikkek, köl-
temények, drámai művek, elbeszélések egyaránt szerepelnek. 
1848-ban röpiratot írt a szabad választásokról. Ennek hatásá-
ra és írói hírneve alapján a bácsalmási képviselőkerület kép-
viselőnek jelölte. Ellenjelöltje Latinovits Mór, borsodi nagy-
birtokos volt. A választás napján a Kunbajaiak és az almási-
ak megszállták a Bácsalmásra vezető utakat. A 40 zászló alatt 
felvonuló jankovácziakat, tataháziakat és mélykútiakat nem 
akarták beengedni, szavazni Már-már összetűzésre került sor, 
mikor a két párt Kossuth személyében egyezett meg. A meg-

bízással Kossuthoz utazó 12 tagú bizott-
ságban helyet foglalt Jámbor Pál is. Pré-
dikációi hozzájárultak, hogy a szerbek 
által irtani kezdett dél-bácskai magyar-
ságot megsegítsék. A szabadságmozgal-
makhoz a következő hónapokban is csat-
lakozott, a felkelt nemzetőrökhöz gyúj-
tó hangú beszédeket intézett, 1849 tava-
szán pedig Pesten és Debrecenben a val-
lás- és közoktatásügyi minisztériumban 
hivatalt is vállalt. A világosi fegyverleté-
tel után Londonba majd Párizsba emig-
rált. 1859-ben amnesztiát kapott, visz-

szatérése után a dél-bácskai Kishegyesre küldték káplánnak. 
1861-ben a kulai kerület országgyűlési képviselővé válasz-
totta, Határozati Párti programmal. Ugyanezen évben hívták 
meg a szabadkai gimnázium igazgatói székébe. Több ciklu-
son keresztül volt képviselő. 1871-ben kilépett a papi rend-
ből és református lett, de közvetlenül halála előtt ismét meg-
békélt az egyházzal. Összegyűjtött munkáit kétszer adta ki: 
1872-ben és 1880-83-ban, de művei már alig találtak olvasó-
ra. A szabadságharc idején haladó, forradalmi verseket is írt: 
Hangok az emberiséghez 1848 - Szabadságdalok a hadsereg-
nek (1848-49) című kötetek és a Kossuth c. verse 1848-ban.

Előtérben a helyi értékek

Jánoshalma Város Képviselő-
testületének rendelete alapján 
minden évben lehetőség van

„Jánoshalma Város Díszpolgára”
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli 

Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló 

Pedagógusa”
„Jánoshalma Város Kultúrájáért”

„Jánoshalma Város Egészségügyéért”
„Jánoshalma Város Szociális 

Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”

„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”

„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj

cím adományozására.

Az egyes címek adományozásá-
nak konkrét feltételeit a 19/2008(IX 
.12.) Ör.sz. rendelet szabályozza. 
A címek adományozására javasla-

tot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak 

negyede ,
b.) szakmai érdekképviseleti szer-

vek,
c.) a városban működő bejegyzett 

társadalmi, gazdasági szerve-
zetek, intézmények,

d.) egyesületek szakmai, szövet-
ségek, kamarák, érdekképvise-
leti szervek, egyházak,

e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos 
állampolgár,

f.) „Az év vállalkozója” díjra javas-
latot tehetnek fentieken kívül az 

egyéni vállalkozó vagy a gaz-
dasági társaság munkavállalói.

Valamennyi kitüntető díjra vonat-
kozóan a javaslattételre jogosult 
egy alkalommal díjanként csak 
egy személyre (közösségre) tehet 
javaslatot.

A javaslatokat 2017. március 1. 
napjáig Jánoshalma Város Polgár-
mesterének kell megküldeni. (Pol-
gármesteri Hivatal – 6440 János-
halma, Béke tér 1.)

A javaslati lap és a rendelet a 
www.janoshalma.hu címen elér-
hető, letölthető.

Jánoshalma  
Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala

Tájékoztató
a kitüntető címek adományozásáról

Mesés délután a Városi Könyvtárban

2017-ben is vár a Városi Könyvtár!

http://www.lajthakft.hu
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Stadler Anett , 
2012. 11. 28.-án indí-
tott, Borotán műkö-
dő, mezőgazdasá-
gi vállalkozásának 
felépítéséhez, indu-
ló mezőgazdasá-
gi vállalkozók szá-
mára nyújtott támo-
gatásban részesült 
(EMVA 6.122.01.01).  

A pályázatban vállaltakat teljesítette, mert a közel 300 család-
ból álló méhészete meghaladja a vállalt 10,76 EUME üzemmére-
tet. Egy hosszútávon versenyképes méhészeti vállalkozás létesült, 
amely jelenleg 1 fő számára biztosít munkahelyet. 

Módosult helyi 
rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzata a jánoshalmi 2506 hrsz-ú ingatlanra (Mészá-
ros István tulajdonát képező galvanizáló üzem) a 7/2007.(III.29.) önkormányzati 
rendeletében építési tilalmat rendelt el, mivel az ingatlanon volt található a régi 
szennyvíztelepre vezető csatornahálózat átemelő szivattyúja. Az új szennyvízberu-
házás végeztével erre a műtárgyra már nincs szükség, az elbontásra került, így a 
rendelet aktualitását vesztette, a Városgazdálkodási Osztály javaslatára a Képvise-
lő-testület a rendeletet hatályon kívül helyezte.

Jánoshalma Város Önkormányzata a 200/2013. (VI.25.) Kt. sz. határo-
zatával rendeletben döntött arról, hogy a Kórház utca 23. sz. alatti ingat-
lanát, melyen a hullahűtő és boncház állt, értékesíti. Az értékesítés meg-
történt, az épület üzemeltetésen kívülre került, a hullahűtést a temetkezé-
si vállalkozók saját berkeiken belül megoldják. A rendelet aktualitását vesz-
tette, ezért a Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésén a rendeletet hatá-
lyon kívül helyezte.

A januári ülés keretében szükségszerű volt a hatályban lévő egyes Anyaköny-
vi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló Önkormányzati Rendeletet aktualizálni. Az alap rendelet elfoga-
dása óta hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény rendel-
kezései kerültek átvezetésre a helyi rendeleten. A Gazdaságfejlesztési és Városüze-
meltetési Bizottság valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a rendelet-ter-
vezetet megtárgyalta elfogadásra beterjesztette a Képviselő-testületnek, melyet a 
döntéshozó szerve jóváhagyott. A rendelet teljes terjedelmében a Polgármesteri 
Hivatalban, illetve a Honlapon megtekinthető.

Az Önkormányzat saját bevételei
•	 Helyi adóból származó bevételek tekintetében a város vezeté-

se 2018-2019-2020. években mérsékelt emelkedést prognosz-
tizál. Ennek alapját a helyi gazdaság erősödése, ill. új adónem 
bevezetése, vagy a már működő adónemek mértékének esetle-
ges emelése adhatja. 

•	 Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető va-
gyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából szárma-
zó bevétel: a középtávú terv a Jánoshalmi Iparterület telkeinek, 
ingatlanainak eladása kapcsán feltételez bevételeket irányozta 
elő a Képviselő-testület.

•	 A terv csak szerény hozambevétellel (kamatbevétellel) oszta-
lék, koncessziós díj és hozambevétellel számol, tekintettel 
arra, hogy az önkormányzatnak 20 évre visszatekintve nem volt 
bevétele osztalékból ill. ezidáig nem rendelkezett koncessziós 
szerződéssel sem. 

•	 Bírság-, pótlék- és díjbevétel: bírság és pótlék esetében a terv 
a megelőző évek bevételi szintjét valószínűsíti. Az önkormány-
zat díjbevételei (hatósági jogkörhöz köthető bevételek, közha-
talmi bevételek) az elmúlt években a jogkörök változása és az 
államigazgatási rezsicsökkentés folytán csökkenő tendenciát 
mutat. 

•	 Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 
tekintetében az Önkormányzat pénzügyi garanciát nem vállalt, 

így nem kerül tervezésre. Készfizető kezesség vállalása történt, 
de az elmúlt időszakban kezesség beváltására nem került sor, 
így önkormányzatnak megtérítéssel kapcsolatos követelése 
sincs.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségei: 
•	Jánoshalma Városi Önkormányzat jelenleg hitelállománnyal 

nem rendelkezik, így költségvetését sem tőketörlesztés, sem 
hitel-kamatfizetés nem terheli.

•	A középtávú terv új kötvénykibocsátással, éven túli lejáratú 
hitelfelvétellel nem számol (erre vonatkozóan Képviselő-testületi 
döntés sincs) 

•	Viziközmű-társulati hitelekből eredő kötelezettségek: a hi-
telek mögött az önkormányzat készfizető kezessége áll. A 
hatályos hitelszerződések szerint a tőketörlesztési kötelezettség 
a 2015. és a 2022. évet terheli. A 2015. évi törlesztés rendben 
megtörtént, kezesség beváltására nem került sor. 

A 2018-2020. éveket tőketörlesztés nem terheli. A hitel végtör-
lesztéséig felmerülő kamatfizetést a Viziközmű Társulat várhatóan 
teljesíteni tudja, hiszen folyamatban van az LTP-megtakarítások 
kiutalása, így a középtávú terv a viziközmű hitelből eredő önkor-
mányzati teherrel nem számol.

Gondoskodó 
segítségnyújtás

Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és 
Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa, 2017. januári ülésén 
jóváhagyta és támogatta a Házi Segítségnyújtás szakfeladat 8 főről 16 főre 
való emelését. A határozat elfogadására a megnövekedett személyi gon-
dozásra szoruló igénybevevőkre tekintettel került sor. A Képviselő-testület 
kezdeményezte a 2016. február 1. napi állapothoz viszonyítva a befogadott 
létszám növelését az állami támogatás biztosítása mellett.

A város vezetése azért is tartotta indokoltnak a változást, mert 2016. feb-
ruár 1-én 10 fő szabad kapacitása volt az intézménynek, mely 8 fővel fel-
töltésre került a személyi gondozásra szoruló ellátottakkal, vagyis maga-
sabb szükséglettel rendelkezők igényelték az ellátást.

Megállapítást nyert, hogy a lakosság körében egyre több az önma-
gát ellátni nem tudó idős ember. Mivel a fiatalabb generáció elvándorlá-
sának nagymértékű üteme figyelhető meg, ennek következtében az itt 
maradt idős emberek a közvetlen családtagok segítségére sok esetben 
nem, vagy csak kis mértékben számíthatnak. Mindemellett a dolgozó csa-
ládtagok sem tudják idős szüleiket napközben ellátni, hiszen munkájukat 
nem adhatják fel, az a családjuk mindennapi megélhetését veszélyeztetné. 
Ebből kifolyólag egyre inkább és több esetben rászorulnak a házi segítség-
nyújtás szolgáltatás igénybevételére. 

A Képviselő-testület mindezek figyelembe vételével időszerűnek tartotta 
megtenni a szükséges lépéseket.

Nyilvános adatközlés
Az Országgyűlés, a 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosította a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt, és a főpolgármester, 
polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, költségté-
rítése kérdésében új szabályokat állapított meg.

Míg korábban a települési polgármester illetménye a megyei jogú város, fővá-
rosi kerület polgármestere illetményéhez viszonyítottan került megállapításra, 
az új szabályok értelmében a települési polgármesterek illetménye – a telepü-
lés lakosságszámától függően – a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatáro-
zott államtitkári alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői illetménypótlék 
összegének meghatározott százaléka. 

Jánoshalma település esetében, a Mötv. 71. §. (4) bekezdésének e) 
pontja alapján ez 60%.

A polgármester illetménye összegszerűen btto 598 302 Ft, amelyből 
397.871 Ft-ot kap kézhez.

A polgármester a Mötv. 71. § (1) és (6) bekezdése alapján, havonta költ-
ségtérítésre jogosult, amely az illetményének a 15%-ában meghatározott 
összeg, amely btto 89.745 Ft összeget tesz ki, melyből a járulékok levoná-
sa után 59.681 Ft-ot kap kézhez.

A Képviselő-testület az alpolgármester illetményét a polgármester illetményé-
nek a 85%-ában határozta meg, amely összegszerűen btto 508 557 Ft, amelyből 
338.190 Ft-ot kap kézhez.

A főállású alpolgármester szintén jogosult a költségtérítésre, amely a 
Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján az illetményének a 15%-a, azaz jelen 
esetben btto 76.284 Ft, melyből a járulékok levonása után 50.729 Ft-ot 
kap kézhez.

Elfogadásra került a város 
Középtávú Pénzügyi Terve

A 2018-2020. évekre vonatkozó Középtávú Pénzügyi Tervet az önkormányzat szakbizottságai 2017. január 10-i ülésükön 
megtárgyalták. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a dokumentum tartalmát.

A 2010-ben befejezett Belterületi utak felújítá-
sa Jánoshalmán pályázat 5 éves fenntartási időszaka 2016. 
december 31-én lejárt. Mint ismeretes, a fejlesztés keretében aszfalt 
burkolatot kapott az Erdő utca, a Kürt utca, a Teréz-
halmi út, az Orczy utca legrosszabb állapotban lévő 
szakasza. Jánoshalma Városi Önkormányzat a pályá-
zat záró elszámolási jelentését időben benyújtotta, a 
Közreműködő Szervezet megkezdte a jelentés elbírálását.

A Vidékfejlesztési Program keretein belül Jánoshal-
ma Városi Önkormányzat és Borota Községi Önkor-
mányzat közös pályázatot nyújtott be Külterületi 
helyi közutak karbantartásához szükséges gépek 
beszerzése Jánoshalmán és Borotán címmel.

A pályázat keretében Jánoshalmán 1 db ágaprító 
gép és Borotán 1 db MTZ traktor beszerzését terve-
zik a települések vezető testületei. A pályázat elbírá-
lás alatt áll.

Jánoshalma Városi Önkormányzat térségi kerékpárút kiépítését 
tervezi Kiskunhalas – Jánoshalma - Mélykút településeket, valamint 
Jánoshalma közigazgatási területét érintően. A kerékpárút tervezé-
si munkálataira a Képviselő-testület 2016. év végén adott megbízást 
a tervezőnek. Ekkor zárult a feladat elvégzésére kiírt közbeszerzési 
eljárás, amit a testület eredményesnek nyilvánított.

A kerékpárút tervezésére több ajánlat is érkezett, közülük az aláb-
bi ajánlattevők ajánlatát bizonyult érvényesnek:

 VIA Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Innober – Wave Kft.
TURA – Terv Mérnökiroda Kft. 
UTIBER Közúti Beruházó Kft.
A Képviselő-testület a tervezési munkákra a VIA Futura Mér-

nöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. társasággal kötött szerződést, 
13.750.000 Ft áron, mert összességében ez a cég adta a legelőnyö-
sebb ajánlatot. A munkálatok fedezetét az önkormányzat a 2017. évi 
költségvetés terhére biztosítja.

Horváth Mária igazgatónő, az iskola 
2016-ban megbízott vezetője az újévben 
új elképzelésekkel, a lakóingatlanok pos-
taládáiba bedobott tájékoztatókkal szólítot-
ta meg a város lakosságát, valamint felke-
reste az intézmény együttműködő partnere-
it. A Szent Anna Katolikus Általános Iskolá-
ba, a Hunyadi János Általános Iskolába, és 
a VM. Agrár-Szakképző Intézménybe elkí-
sérte városunk polgármestere, Czeller Zol-
tán is. Közös cél, hogy az önkormányza-
ti művészeti iskola tanulói létszáma növe-
kedjen, ezzel kívánják biztosítani a létesít-
mény fennmaradását, továbbá fejlődését. 
Ennek érdekében szeptembertől új tansza-
kok beindítását tervezik magas színvonalú 
oktatás keretében. Felvételünk a Hunyadi 
iskolában készült. 

Foto: Maráczi Nóra 

Új tanszakok, magas színvonalú oktatás 
a Lajtha Művészeti Iskolában

Előtérben a utak
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2017. január 1-től a megyei Földművelésügyi Osztályról a járási hivata-
lokhoz került a családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézés. A Jánoshal-
mi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya végzi a továbbiakban azon csalá-
di gazdaságok nyilvántartásba vételét, a változások módosítását, illetve tör-
lését, akiknek a járás területén - Jánoshalma, Mélykút, Borota, Rém, Kéles-
halom - van a családi gazdaságuk központja.

A családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez szükséges:
 — lakcímkártya, adókártya fénymásolata
 — szerződés: amely rendezi a vagyoni, elszámolási viszonyt a családi 
gazdaság tagjaival. A családtagok rendelkeznek: a tulajdonukban és 
a használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megművelé-
séhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gaz-
dálkodó részére történő átadásról; a személyes közreműködés formá-
járól és a teljes foglalkoztatású családtag személyéről, valamint azok-
ról a mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, amelyeket foly-
tatni kívánnak; a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően 
gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és meg-
szerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelé-
nek 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 adó-
bevallása másolatát csatolja. Az őstermelői plasztikkártya mellé be kell 
csatolni az értékesítési betétlapot és az adatnyilvántartó lapot is.

 a Kérelem a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez című 
nyomtatvány, amely a nyilatkozatokkal együtt a NÉBIH honlapjáról letölt-
hető 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 illetékbélyeg
Változások bejelentése

 A családi gazdálkodás menetében bekövetkező minden változást a csa-
ládi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni - 2017. janu-
ár 1. napjától - a nyilvántartást a vezető illetékes járási hivatalnál.

A Kérelem a családi gazdaságban történt változás átvezetésére című 
nyomtatványt kell becsatolni 

(Letölthető:http://bkmkh.hu/letoltes/kerelem_a_csaladi_gazda-
sagban_tort ent) a szerződés módosítással együtt, továbbá a 3000 Ft 
értékű illetékbélyeget. 

A családi gazdaság nyilvántartásból való törlése 
A járási hivatal törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, 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 megha-
tározott szerződés megszűnésekor.

Bővebb tájékoztatásért, nyomtatványokért forduljanak a kormányablak-
hoz!

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.

Tájékoztatás fogyasztóvédelmi 
feladatok ellátásáról 

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság kije-
löléséről szóló 387/2016.Korm.rendelet alapján a következő elsőfokú 
fogyasztóvédelmi feladatok a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak:  

 — ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok 
 — fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások
 — szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek
 — eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték el, azt nem 
hitelesítették, a nyitvatartási időt nem jelentették be illetve nem tün-
tették fel 
 — mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi 
előírások ellenőrzése 
 — fiatalkorú kiszolgálása alkohol termékkel, dohány termékkel 
 — dohánytermék értékesítésére vonatkozó jsz-i előírások betartásának 
ellenőrzése

minden további fogyasztóvédelmi hatáskör, amely nincs a megyeszék-
hely szerinti járási hivatalhoz és a Pest Megyei Kormányhivatalhoz telepítve

Bizonyos ügyeket a Kecskeméti Járási Hivatalban lehet intézni. Másod-
fokú fogyasztóvédelmi hatóságként országos illetékességgel a Pest Megyei 
Kormányhivatal jár el. 

Elérhetőség: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

Regisztrált munkanélküliek 
számára várhatóan induló 

képzések 2017-ben
 — Húsipari termékgyártó
 — Épület- és szerkezetlakatos
 — Villanyszerelő
 — Fogyóelektródás – védőgázas ívhegesztő + TÜV minősített hegesztő 
+ tűzvédelmi szakvizsga
 — Építő- és anyagmozgatógép kezelője (Targoncavezető + Emelőgép-
kezelő (kivéve targonca)) + gépkezelő jogosítvány 3312, 3313 és 
3324 gépcsoportra
 — Konyhai kisegítő

Részletes tájékoztatásért kérjük, keresse 
Bogdán József és Szép Péter ügyintézőinket a 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályán.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közfoglalkoztatási bér 2017. január 

01. napjától változott:
 — a teljes munkaidős közfoglalkoztatási bér 81.530 forint
 — a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igény-
lő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető bér 
106.555 forint

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tör-
vény 2017. január 01. napjától módosult.  A módosítást követő lényeges 
változások az alábbiak:

Időskorúak járadékának összege változott:
 — aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját, valamint vele 
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 százalékát (22.800 forint) ebben az esetben 
az időskorúak járadékának összege: 24.225 forint,
 — aki egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 éves-
nél fiatalabb és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95 százalékát  (27.075 forint), ekkor 
az időskorúak járadékának összege: 28.500 forint,
 — aki egyedülálló, 75.életévét betöltötte, havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 szá-
zalékát (37.050 forint), itt az időskorúak járadékának összege: 38.475 
forint.

A jövedelemmel rendelkező jogosult esetén, az időskorúak járadékának 
összege, a fenti összegeknek és a jogosult havi jövedelmének a különbö-
zete. Amennyiben ez nem éri el az 1000 forintot, a jogosult részére akkor is 
legalább 1000 forint időskorúak járadékát kell megállapítani.

Aktív korúak ellátása:
 — keresőtevékenység folytatása esetén az ellátásra való jogosultságot 
meg kell szüntetni a keresőtevékenység 121. napjától
 — aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöl-
tése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni az ellátásra való 
jogosultságát
 — az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás maximális 
összege 48.795 forint, amennyiben a házastárs/élettárs foglalkozta-

tást helyettesítő támogatásban részesül, a maximális összeg 25.995 
forint

Ápolási díj:
A költségvetési törvény alapján  az ápolási díj havi bruttó összege 2017. 

január 1-től:
 — alapösszegű ápolási díj: 31.000 forint
 — kiemelt összegű ápolási díj:  55.800 forint
 — emelt összegű ápolási díj: 46.500 forint

Az ápolási díj folyósításának időtartama továbbra is szolgálati időre jogo-
sít. Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után továbbra is nyug-
díjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére köte-
lezett.

Lényeges változás, hogy amennyiben az ápolást végző személy az ápo-
lásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadá-
lyozza, azaz a felülvizsgálati lapot a meghatározott határidőig a járási hiva-
tal részére nem juttatja vissza, az ápolási díjra való jogosultságát megszün-
tető határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül ismételten 
nem állapítható meg részére ápolás díj.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy továbbra is hatályban van a 
szociális törvény azon rendelkezése, mely szerint időkorúak járadéká-
ban, az aktív korúak ellátásában és az ápolási díjban részesülő személy 8 
napon belül köteles a járási hivatalnál bejelenteni, ha a jogosultságá-
nak fennállása alatt már rendszeres pénzellátás megállapítására  (pl. nyug-
díj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) irányuló eljárást indított vagy 
álláskeresési támogatást igényelt.

A már rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtarta-
ma alatt igénybe vett időkorúak járadéka, aktív korúak ellátása és az ápo-
lási díj  jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen felvett ellátásnak minősül,  
melyet  vissza kell fizetni. Amennyiben a 8 napos bejelentési kötelezett-
ségének az ügyfél nem tesz eleget, a jegybanki alapkamattal megemelt 
összegben kell visszafizetnie. Ennek elmaradása esetén, a követelés a 
részére folyósított pénzbeli ellátásból – annak 30%-a erejéig – levonha-
tó, ennek sikertelensége esetén a követelést adók módjára kell behajtani. 

A megtérítésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült 
összegét – a hagyaték erejéig – az örökösöktől kell behajtani.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Áldozatsegítés és jogi 
segítségnyújtás kérelmek 

benyújtása a kormányablakban
ÁLDOZATSEGÍTÉS
A bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált sze-

mélyek térítésmentesen az alábbiakat kérhetik:
 — azonnali pénzügyi segély: az elkövetéstől számított 5 napon belül 
beadott kérelem alapján adható, krízishelyzet fennállása esetén igé-
nyelhető lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá 
gyógyászati költségekre, valamint kegyeleti kiadásokra. Ez azonban 
nem kártérítés, nem az ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más 
módon odaveszett értékek pótlása a célja. Az ügyintézéshez szük-
séges a büntetőeljárás elindulásának igazolása (feljelentés).
 — ellopott okmányok költségmentes pótlása: az áldozat a rendőrsé-
gi feljelentést követően nyújthatja be kérelmét a kormányablakban, 
a kérelemhez mellékelni kell az erről szóló okiratot. A járási hivatal a 
beérkezett kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a bűncselekmény 
során eltulajdonított, megsemmisült személyes iratok pótlásához. Így 
az eltulajdonított okmányok költségmentesen pótolhatóak. Az okmány-
pótláshoz a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem határidő nél-
kül előterjeszthető.

A benyújtandó kérelemről, illetve a mellékletekről a kormányablak ügyin-
tézők részletes tájékoztatást adnak.

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Peren kívüli jogi segítségnyújtás és pártfogó ügyvédi képviselet engedé-

lyezése iránti kérelem 
Cél, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget 

adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag nem lennének képesek. 
Az állam a kérelmező részére peren kívüli jogi segítségnyújtást és/vagy 
pártfogó ügyvédi képviseletet biztosít peres eljárásokban (kivéve a végre-
hajtási ügyeket) és annak költségét a fél helyett viseli vagy megelőlegezi. 
Az eljárás során a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a feltételek-
nek, nyilatkoznia kell mind a saját, mind a vele közös háztartásban élő sze-
mélyek jövedelméről.

A járási hivatal dönt anyagi helyzet alapján a támogatás kérdésében.
A jogi segítségnyújtás (peren kívüli ügyek) és a pártfogó ügyvéd 

(peres ügyek) díját az ügyfél helyett az állam viseli a következő ese-
tekben:

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy ese-
tében, aki 

 — aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában része-
sülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
 — közgyógyellátásban részesül,
 — átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
 — menekült vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
 — vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésé-
vel, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenő-
je magyar állampolgár vagy az volt,
 — családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül;
 — határon átnyúló tartási ügyekben,

b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 28.500 forintot és a rászorultság vizsgálata szempontjából 
vagyontalannak minősül;

c) egyedülálló személy esetében a havi nettó jövedelem nem haladja 
meg a 42.750 forintot és a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyon-
talannak minősül;

d) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy 
bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg 204.418 forintot, 
a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyontalannak minősül. (kizáró-
lag peren kívüli ügyekben)

A jogi segítségnyújtás és a pártfogó ügyvéd díját az állam legfel-
jebb 1 éves időtartamra megelőlegezi:

 — Akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 
102.209 forintot, és a rászorultság vizsgálata szempontjából vagyon-
talannak minősül.

A kérelmek illeték- és díjmentesen előterjeszthetőek a kormányablakban.
A kérelem az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szüksé-
ges mellékletekkel együtt a kormányablakban adható le, amely ezt köve-
tően helyben a Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályára kerül 
érdemi ügyintézésre.

További felvilágosítás kérhető: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Trlefon: 06-77/795-294  
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

Lakossági tájékoztatás át nem 
vett okmányokkal kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a kormányablakhoz postázott és 

postai úton át nem vett elkészült okmányok (személyazonosító igazol-
vány, útlevél, gépjármű törzskönyv, stb.) a hatályos jogszabályi rendelke-
zések értelmében a kiállítástól számított egy évig átvehetők – a kérelmező, 
annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján - a kormányab-
lakban. Ezt követően, az át nem vett okmányok érvénytelenítésre, selejte-

zésre kerülnek.
Kérjük Önöket, okmá-

nyaikat annak elkészülte 
után minél előbb vegyék át 
postán vagy a kormányab-
lakban! 

BKMKH Jánoshalmi  
Járási Hivatala

Tájékoztató a szociális ellátások változásairól

A Kormányablak feladata  
a családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézés

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
http://bkmkh.hu/letoltes/kerelem_a_csaladi_gazdasagban_tort
http://bkmkh.hu/letoltes/kerelem_a_csaladi_gazdasagban_tort
mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/
mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
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Hatáskör változások:
Megyei szintről teljes egészében átkerülő főosztályok:

 — Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
 — Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
 — Részleges hatáskör átszervezés:

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály:
 — családi csődvédelemmel kapcsolatos feladatok megyeszékhely szerin-
ti járási hivatalba kerül
 — lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok megyeszék-
hely szerinti járási hivatalba kerül
 — -jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok 
minden járási hivatalba kerül

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály:
 — borászati felügyelet megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül.
 — állattenyészéssel kapcsolatos feladatok megyeszékhely szerinti járá-
si hivatalba kerül.
 — élelmiszer-biztonsági felügyelők (minden állategészségügyi és élelmi-
szerbiztonsági hatáskörrel rendelkező járási hivatalba kerül, (nálunk 5)
 — a takarmányfelügyelet a megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül
 — növény és talajvédelem a megyeszékhely szerinti járásba kerül

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
 — az egészségbiztosítási hatáskörök túlnyomó többsége a megyeszék-
hely szerinti járási hivatalba kerül (nyilvántartás és ellenőrzés marad 
a megyén) 
 — a családtámogatással kapcsolatos feladatok 2017. június 30-ig a 
megyeszékhely szerinti járási hivatalba, azt követően várhatóan min-
den járási hivatalba kerülnek.
 — rehabilitációs feladatok a megyeszékhely szerinti járási hivatalba kerül-
nek
 — a nyugdíjbiztosítási feladatok többsége a megyeszékely szerinti járás-
ba, bizonyos feladatok a Bajai Járási Hivatalhoz is kerülnek, a megyén 
maradó feladatok közül itt is a nyilvántartás/ellenőrzést kell kiemelni.

Foglalkoztatási Főosztály
 — a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési feladatok a megyeszékhely 
szerinti járásba kerülnek
 — Hatósági Főosztály
 — egyes, oktatással kapcsolatos hatósági feladatok a megyeszékhely 
szerinti járásba kerülnek

ÚJ FELADATOK
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
a Kecskeméti Járási Hivatalban kerül kialakításra (régiós szintről, a Csong-
rád Megyei Kormányhivataltól megyei szintre kerül áthelyezésre)

Környezet- és természetvédelmi feladatok ellátása.
Elérhetőség: cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.,
Telefon: 76-795-870
E-mail: komyezetvedelem@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadás:
 Hétfő: 8.30-11-30
 Kedd: 8.30-11-30
Szerda: 8.30-11-30
Csütörtök: 8.30-11-30
Péntek: 8.30-11-30
Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségi feladatai 

(kérelemkezelés és helyszíni ellenőrzés) a megyei szervezetbe integrá-
lódnak.

Agrár és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos feladatok 
ellátása és ellenőrzése.

Elérhetőség: cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 6.,
Telefon: 76-814-520
E-mail: videkfejlesztes@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9.00-12-00, 13.00-16.00
Kedd: 9.00-12-00, 13.00-16.00
Szerda: 9.00-12-00
Csütörtök: 9.00-12-00, 13.00-16.00
Péntek: 9.00-12-00

Temerin 2017
Ez évben a huszadik alkalommal 

rendezte meg a Temerini Kertbarát-
kör a nemzetközi hírű borversenyt.

Testvér szervezetünk az idén 
januárban ünnepelte megalakulásá-
nak huszadik évfordulóját is. A ket-
tős jubileumi ünnepségen rész vett 
gazdakörünk küldöttsége is. A ren-
dezvény színhelye ezúttal is a teme-
rini sportcsarnokban volt. 

Snejder Sándor a kertbarátkör 
elnöke ünnepi beszédében értékel-
te az elmúlt húsz év egyesületi ered-
ményeit. Beszédében kiemelte: a temerini Kertberát-
kör, ma Vajdaság egyik jelentős civil egyesülete. Tag-
jai között megtalálhatók a szántóföldi növénytermelés, 

a kertészet, a szőlészet, a gyümölcstermelés, a borá-
szat, a helyi kézimunkaszakkör képviselői is. Aktívan 
részt vesznek a helyi közösség és a vajdasági magyar-
ság kulturális életében is. A mezőgazdasági helyi ter-
melők részére szakmai tájékoztatókat szerveznek. Sok 
testvérszervezetük van a Vajdaságban és Magyaror-
szágon is. Rendezvényeikre sok határon túli vendég is 
érkezik. Beszéde végén az elnök további jó munkát, sok 
sikert és jó egészséget kívánt a Kertbarátkör minden 
tagjának. Gazdakörünk is csatlakozik ezekhez a jókí-
vánságokhoz, reméljük, hogy az eddig jó kapcsolatok 
a jövőben is folytatódni fognak. Ezután Horváth Lász-

ló, a borbíráló bizottság elnöke értékelte a versenyre 
benevezett borokat. A versenyen 615 minta vett részt. 
Ebből 259 fehérbor, 208 vörösbor, 94 rozébor, 21 schil-
ler bor, 12 csemegebor és 21 gyümölcsbor volt. Ennek 
a nagymennyiségű bormintának a bírálatát 64 zsűri-
tag végezte el, 14 bizottságba elosztva. Ez is megmu-
tatja, hogy már a borbírálat is óriási szervezőmunkát 
igényelt, nem beszélve az ünnepi eredményhirdetés-
ről, melyen legalább ezer ember vett részt. A verseny-
bizottság a jó borokat 10 nagy aranyéremmel, 106 ara-
nyéremmel, 212 ezüstéremmel és 176 bronzéremmel 
díjazta. Környékünk két borászata is benevezett a ver-
senyre, melyen jól szereltek. A Koch Borászatnak és a 
Kunvin Borászati Kft-nek a borait több éremmel, köztük 
aranyérmekkel díjazták.

Az ünnepélyes eredményhirdetés után megkóstol-
hattuk a versenyen részvett borokat is. Temerini ven-
déglátóinknak megköszöntük a szíves vendéglátást, 
átadtuk a meghívókat a február hónapban megrende-
zésre kerülő borversenyünkre. 

Majd Önkormányzatunk kisbuszával indultunk haza 
Jánoshalmára.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Jánoshal-
ma Város Önkormányzatának azért, hogy gazdakörünk 
küldöttségének is helyet biztosítottak a Temerini láto-
gatásunkhoz.

Fajszi Ferenc

A Járási Hivatal  hírei
Átalakulás a Kormányhivatalnál 

 2017. január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kétirányú 
átalakulást valósított meg, melynek célja az ellátott közfeladatok hatéko-
nyabb ellátásának biztosítása. 

A közigazgatás korszerűsítése és továbbfejlesztése az egyes kormá-
nyok számára állandó feladat. 

Január 1-jével a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál két körben tör-
tént átszervezés.  Az egyik irány az eddigi főosztályi (megyei) szinten gya-
korolt hatáskörök nagy számban járási szintre történő átvitele és a megma-
radt főosztályok összevonása. Vannak olyan hatáskörök, melyek teljes egé-
szében, az azokat ellátó főosztállyal közösen kerültek át a járási hivatalba, 
valamint amelyek csak részlegesen. 

A megyei szintről teljes egészében átkerülő főosztályok a Műszaki Enge-
délyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, és a Földművelésügyi és Erdő-
gazdálkodási Főosztály. Továbbá részlegesen kerültek átvitelre hatáskörök 
a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálytól, az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Főosztálytól, a Családtámogatási és Társadalombiztosí-
tási Főosztálytól, a Foglalkoztatási Főosztálytól és az Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálytól. 

A második irány pedig új hatáskörök beemelése a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal beolvasztásával, valamint a környezetvédelmi fel-
adatkörök régiós szintről, megyei szintre átvételével. A környezetvédelmi 
feladatokat január 1. után minden Bács-kiskun megyei illetőségű, környe-
zet- és természetvédelmi ügyben a Kecskeméti Járási Hivatal szerveze-
tébe beépülve a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-
tály látja el.  

Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2.,  
e-mail:kornyezetvedelem@bacs.gov.hu,  
telefon: (76) 795-870 

 A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladatköreit minden agrár-
támogatási ügyben az 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály végzi.  
 Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6., 

e-mail:  videkfejlesztes@bacs.gov.hu ,  
telefon: (76) 814-520 

 A megyei szintről járási szintre átkerülő feladatokat végző szervezeti 
egységek elérhetőségei nem változtak, így a mindennapi ügyintézés során 
fennakadás nem várható. További információért kérjük, keressék fel a kor-
mányhivatal weboldalát (www.bkmkh.hu). 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

2017. január 1-jével életbe lépő változások a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezetében

XX. Nemzetközi  
Vince-napi Borverseny

III. Kisüsti pálinkaverseny 
Bácskossuthfalván

Ez évben január hónapban, már harmadik alkalommal rendezték meg a Rizling Egyesület és a helyi Ady Endre 
Művelődési Központ közös szervezésében a pálinkák versenyét Bácskossuthfalván.

Gazdakörünk néhány tagja öt pálinkamintával nevezett be az immár rangos versenyre. A minták leadásakor 
kapott tájékoztatás szerint, a versenyre benevezett pálinkaminták száma már megközelítette a háromszázat. Az 
ünnepélyes díjkiosztó január végén lesz, ezért most még az eredményekről nem tudunk beszámolni.

A Rizling Egyesületnek is átadtuk a meghívóinkat a február hónapban megrendezésre kerülő borversenyünkre.
A Bácskossuthfalvi Rizling Egyesület ez évben ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját, ezért 

gratulálunk, hogy az eddigi jó kapcsolatunk a jövőben is folytatódjon.
Fajszi Ferenc

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

Gazdakör hírei

mailto:komyezetvedelem@bacs.gov.hu
mailto:videkfejlesztes@bacs.gov.hu
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HUNYADI NÉPE6. oldal 2017. februárSzent Anna Iskola és Óvoda hírei
„ANNA-MATER” 

Egy zenekar születése 
a Szent Annában

Bizonyára ismeritek már a kis vidám csapatot, akik örömmel játszanak 
hangszereiken a legtöbb vasárnapi kilenc órás diákmisén. Ez a mi isko-
lai zenekarunk:

Tagjai: Kovács Georgina (5. a) – zongorista és metallofonos, Iván Virág 
(4. b) – zongorista (néha már fuvolázik is), Völgyesi Levente (5. b) – basz-
szusgitáros, Torma István (6. b) – ritmushangszeres és Lajdi Zselyke (4. 
a) – fuvolista. Zenekarunk szeptemberben alakult, és még annyira „fiatal”, 
hogy nevünk sincsen. Ha valaki találna egy hangzatos, szellemes nevet 
nekünk, jutalomból elhúznánk a nótáját . Hetente egyszer, csütörtökön-
ként próbálunk, és reméljük, az iskolában senkit sem zavarunk fel uzson-
na utáni szendergéséből. A vasárnapi miséken igaz, hogy lefagy a kezünk, 
de állhatatosan és kitartóan nyúzzuk a hangszereket. Gábor bácsit kicsit 
zavarja, hogy a hideget a hangszerek sem bírják, „leeresztenek”, és rette-
netesen hamissá varázsolják a zenét – de reméljük, kitartotok mellettünk 
tavaszig, és minél többen jöttök misére. A további terveink között szerepel, 
hogy fellépünk a Jánoshalmi Napokon, és önálló koncertet adunk a 2017-
es Szüreti Expón. 

Várunk minden zeneszerető, bátor kisiskolást tagjaink közé. Reméljük, 

még sokáig fogunk együtt zenélni.
Lejegyezte: Lajdi Zselyke 

NÁLUNK TÖRTÉNT 

Bölcsek jöttek Napkeletről

Óvodánkban immár hagyománnyá vált, hogy kicsik és nagyok január 
6-án ünnepi szentmise keretén belül találkozhatnak Gáspárral, Menyhérttel 
és Boldizsárral. A Három Királyok nem csupán aranyat, tömjént és mirhát 
hoznak ilyenkor, hanem minden csoportnak és iskolai osztálynak is aján-
dékkal kedveskednek. 

Az óvodához vezető úton a gyerekek lelkesen találgatták, hogy az új 
játékkal vajon hogyan kell játszani. Az izgalom csak fokozódott, mikor az 
épületbe érve a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa alatt még több, gondo-
san becsomagolt ajándékot találtak. A csoportszobákban csillogó szemmel 
bontogatták az ajándékokat, amik között mindenki megtalálta a szívének 
kedves játékot. A délelőttöt önfeledt, közös játék zárta. 

Ruskóné Taskovics Dóra
óvodapedagógus

„Szép Magyar Beszéd”

2017.01.16-án rendeztük meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Kazinczy-díj Alapítvány- Péchy Blanka emlékére kuratóriuma által meg-
hirdetett Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny iskolai for-
dulóját. A zsűri az 5-6.osztályosok között a következő sorrendet állapítot-
ta meg:

I. Horváth Nikolett 6.b, II. Horváth Linda 6.b, III. Rab Anna 5.a
Közülük az első helyezet, illetve Dobos Zsófia 8.a osztályos tanuló képvi-

selhette intézményünket a vetélkedő területi fordulóján a kiskunhalasi Bibó 
István Gimnáziumban, ahol a rangos megmérettetésen színvonalas előa-
dást hallhattunk mindkét versenyzőnktől. Gratulálunk és további sok sikert 
kívánunk nekik.

Jacsóné Szabó Erika

Mesemondó verseny

Iskolánkban 2017.01.18-án megrendezésre került a mesemondó ver-
seny, ahol a legbátrabb kisdiákok mérhették össze a tudásukat. A zsűri tag-
jait alkották Ruskóné Taskovics Dóra, Komáromi Tiborné, Kasziba Magdol-
na, akik többek között figyelték a beszédtechnikát, a kifejező mesemon-
dást, kapcsolatteremtést a közönséggel. Egy csodálatos délutánt tölthet-
tünk el a mesék birodalmában, ahol minden tanulónk elvarázsolt bennün-
ket!

A városi mesemondóra továbbjutók: Lippai Róza 2.o., Berta Flóra 2.o., 
Iván Virág Bianka 4.b, Ujhelyi Boglárka 4.b osztályos tanulók. 

Gratulálunk Nektek!
Magyar-Nemes Brigitta

A tél örömei

Sokan már a tavaszt várják, de vagyunk egy páran, akik még örülünk a 
tél kínálta sportolási lehetőségeknek. Egy busznyi gyerekkel így voltunk mi 
is, amikor január 27-én korcsolyázni mentünk Szegedre. A nagy hideg sem 
tudta elvenni a kedvünket, hiszen a mozgás, a csúszás öröme kellően fel-
hevített bennünket. Ebből a tűzből bőven maradt mindnyájunkban február-
ra, amikor ismét korit fogunk majd húzni a lábunkra.

Komáromi Róbert

SZÜLŐI SZEMMEL 

Három gyermekes családanya vagyok. Középső gyermekem első osz-
tályba, a legidősebb nyolcadik osztályba jár. Nagylányom már tizenkét éve 
jár a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola intézményébe. Négy 
csodálatos év után az óvodában gyorsan elrepült az iskola nyolc éve is. 
Megírta a felvételit, és a végleges jelentkezési sorrend is kialakult. Nagyon 
szeret ide járni. Nálunk nem nagyon hangzott el, hogy nem akarok vagy 
nincs kedvem iskolába menni. A pedagógusokra nemcsak pedagógus-
ként tekint, hanem mint példaképre és barátra is. A gyermekek bármilyen 
kérdéssel, kéréssel, problémával megkereshetik tanáraikat, vagy ha csak 
éppen az örömeiket szeretnék megosztani velük. Fontosnak tartom, hogy 
magas színvonalú oktatás mellett a tanulókra külön-külön is időt fordítanak 
és odafigyelnek nemcsak az iskolában, hanem az iskolán kívül is. Így mi, 
szülők nyugodtak lehetünk, hogy gyermekeink a legjobbat kapják: családi-
as légkört, jó oktatást és a hitre nevelést. Számunkra nagy pozitívum még 
a jó szülői közösség és a tanár- szülő kapcsolat is. 

Tehát nem volt kérdés, hogy középső lányunk is ebbe az intézménybe 
járjon. Persze abban is biztosak vagyunk, hogy a most öt hónapos gyerme-
künket is ide szeretnénk íratni. Örülünk, hogy a Szent Anna Katolikus Óvo-
dát és Iskolát választottuk. 

 S. N.

Mind a két gyermekem a Szent Anna Iskolába jár. Elég nagy a korkü-
lönbség, az idősebb nyolcadik osztályos, a fiatalabb elsős. Már a nagyobbik 
gyermekünknél is egyértelmű volt, hogy ezt az iskolát választjuk, amit azó-
ta sem bántunk meg. A kis közösség, a családias légkör és a hitéletre való 
nevelés az iskola mellett szólt. Végigkísértük nevelők, szülők, hogy félénk 
kicsi gyermekeink felnőnek, és pár hónap múlva elhagyják az iskolát. Biztos 
vagyok benne, hogy szeretettel gondolnak majd vissza iskolájukra, tanára-
ikra, társaikra. Ez azért lehetséges, mert kiváló nevelőket kaptak már alsó 
tagozattól kezdve. A sok tananyag mellett arra is tanítják őket, hogy egy-
mást elfogadják, szeressék és tiszteljék. Ezért kisebbik gyermekünknél fel 
sem merült más iskola a Szent Annán kívül. Ugyanolyan szeretettel fogad-
ják a tanító nénik a gyerekeket, mint nyolc évvel ezelőtt. Sokat foglalkoz-
nak velük, tanítják és óvják őket, ha kell még egy kis dédelgetés is belefér. 
A kisdiákok nagyon sokat okoskodtak és változtak fél év alatt. A nevelők-
nek egyforma minden gyerek. Nincs jó és rossz, buta és okos. Az én gyer-
mekeim is különböznek egymástól. Nem bántuk meg az iskola választását. 
Bízunk benne, hogy későbbiekben is jól döntünk majd a továbbtanulásnál. 

H.Zs.

GYEREKSZÁJ 
Mit gondolok a bizonyítványomról?
Megkérdeztük tanulóinkat, a félévi bizonyítványukról. Íme a vicces vála-

szok:
Bizonyítványosztás előtt:
- Jobb lesz, mint tavaly. Eddig csak jó jegyeim vannak.
- Szerintem jeles vagy jó lesz.
- Nekem mindig ötös volt a félévi és az év végi bizonyítványom, remélem, 

most is az lesz. 
- Remélem, jó lesz a bizim, bár ebben a félévben kicsit lazább voltam.
- Ha tényleg jó lesz, akkor elégedett leszek vele.
- Szerintem ötös lesz, mert én megpróbáltam minden tőlem telhetőt.
- Ha lesz hármas benne, akkor nagyon szomorú leszek.

Bizonyítványosztás után:
- Pont olyan jó lett, mint tavaly.
- Jó lett.
- Az embernek néha szakítania kell a hagyományokkal.
- Rosszabb lett, mint amire számítottam. Lesz dolgom bőven, mire a hét 

kettest kijavítom.
- Elégedett vagyok vele, csak egy kettesem lett.

Otthon valamiért nincsenek velem egy véleményem.
- Kissé csalódott vagyok, sok lett a kettes.
- Beteg voltam bizonyítványosztáskor. Még nyugodt a család.

   A többiek válasza nem volt humoros: csupa ötös meg dicséret.

HIRDETÉSEK 

Alapítvány
Köszönettel tartozunk a gyermekek, a szülők és az intézmény 

dolgozóinak nevében mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 
%-át felajánlották Alapítványunk javára.

Örömmel értesítjük Önöket, 2016-ban, a 2015. évi adó 1%-ból össze-
sen 320 875 forint gyűlt össze.  

A jövőben is számítunk támogatásukra, melyet előre is meg-
köszönünk!. Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk és 

iskolánk közös alapítványát: a JÁNOSHALMI SZENT ANNA 
KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT 

6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11. 
Adószám: 18341797-1-03

Családos diákmisék  
február és március hónapban

február 5. 9:00 Kat. isk. 5. osztály

február 12. 9:00 Hunyadi Iskola VI. évfolyam

február 19. 9:00 Kat. isk. 4. osztály

február 26. 10.00 Kat. isk. 8. évf.: Hitvallásátadás
március 1. 8.00 
Hamvazószerda Kat. isk. 2. évf.

március 5. 9:00 Kat. isk. 3. osztály

március 12. 9:00 Hunyadi Iskola VII. évfolyam
március 15. 9:00 
Nemzeti Ünnep Önkormányzati képviselők

március 19. 9:00 Kat. isk. 7. osztály

március 26. 10.00 Kat. isk. 6. évf.: Keresztátadás
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A GYÖKEREK TITKA
Martinek Erzsébet alkotásaiból nyílt kiállítás a Művelődési Központban 

2017. január 12-én, ahol tanulóink rövid műsorral köszöntötték az alkotót, 
kedves nyugalmazott kollégánkat.

Erzsike nemcsak tanított több mint 40 évig, hanem megszerettette tanít-
ványaival az általa tanított rajz és földrajz tantárgyakat. Nyitott, kedves 
személyiségén keresztül, sok-sok élmény átadásával tudott hatni környe-
zetére.

Alkotásaiból visszatükröződik őszinte, tiszta példamutató személyisé-
ge, az egyszerű, de magvas gondolatok az élet legfontosabb küldetése-
iről, mint a szeretet, természettisztelet, a szép megláttatása a teremtett 
világban.

A megnyitón az 5.a osztályos fiúk furulyáztak, és a 4.a osztályos lányok 
énekeltek, szólót énekelt Zámbó Luca. Felkészítő és közreműködő tanárok: 
Balázsics Zoltán és Patocskainé V. Klára.

A magyar kultúra napja
Iskolánk is készült és megemlékezett A magyar kultúra napjáról. Alsó 

tagozaton egy rajzpályázatot hirdettünk meg ez alkalomból, „Kedvenc 
magyar népmesém” címmel. Ötletes, színes, esztétikus és aprólékosan 
kidolgozott pályaművek születtek. A legfontosabb szempont a mese felis-
merhetősége volt, de emellett figyeltük a színhasználatot, az alakok, a for-
mák és a háttér kidolgozottságát. A legsikeresebb rajzokból kiállítást készí-
tettünk iskolánk folyosóján. Gratulálunk a sikeres rajzolóknak!

Helyezettek:
1.-2. évfolyam   3.-4. évfolyam
I.    Czipa Luca 2.a   I.    Zámbó Luca 4.a
II.   Szántó Regina 2.o  II.   Farkas Bálint 3.o 
III. Varga Alma 2.a   III.  Miskolczi Szonja 4.a
Különdíj:
Rostás Dániel Adrián 1.b  Dudás Tamás 4.a
Kolompár Evelin 1.c

Városi mesemondó verseny

A jánoshalmi könyvtár szervezésében január 25-én rendezték meg a 
Városi mesemondó versenyt.

Iskolánkból kilenc tanulót küldtünk a megmérettetésre. Lénárt Márió 
Dániel 1.b, Hegyi Olivér 1.c, Szakály Máté 2.a, Lencse Zsófi 2.c, Papp 
Kamilla 3.a, Tóth Márton 4.a, Fekete Anna 4.c, Kiss Luca és Szakály Zita 
5.a osztályos tanulókat.

Gratulálunk minden résztvevőnek a magabiztos kiálláshoz, biztos szö-
vegtudáshoz, bátorságához. Nagy örömünkre a díjazottak iskolánk diák-
jai lettek.

Alsó tagozaton 1. Szakály Máté, 2. Papp Kamilla, 3. Lencse Zsófi, külön-
díj Tóth Márton

Felső tagozaton 1. Szakály Zita, 2. Kiss Luca.
Így a Megyei mesemondó versenyen iskolánk két tanulója képviselheti 

városunkat. Nagy reményekkel várjuk a megyei fordulót!
Hajrá gyerekek! 

Kné Harkai Klára

Hunyadi Iskola hírei

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Hagyományainkhoz híven, a Hunyadi Iskola diákjai az idén is, janu-
ár 22-én megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról. Irodalmi összeállí-
tással tisztelegtek hazánk évezredes kultúrája előtt, ismételten hangsú-
lyozták nemzeti értékeink megőrzésének és tiszteletben tartásának fon-
tosságát. Ez a jeles nap nemcsak azért kap nagy hangsúlyt és figyelmet, 
mert megemlékezhetünk nagyjainkról, kulturális értékeinkről, a magyarság 
nemzeti imájáról, a Himnusz keletkezéséről, illetve annak szerzőjéről, Köl-
csey Ferencről. Fontos ez a nap azért is, mert ismételten alkalom adódik 
arra, hogy tudatosítsuk gyermekeinkben Kölcsey örökérvényű szavainak 
jelentőségét. Arra kell nevelnünk diákjainkat, hogy számukra is jelszóként 
működjék a „haza és haladás” erkölcsi parancsa.

Az iskolánkkal együttműködő 
INVOKÁCIÓ „Segítségül hívás” Alapítvány 

szívesen fogad minden olyan felajánlást, amely hoz-
zásegíti ahhoz, hogy az általa vállalt feladatokat meg-

valósítsa. 
Kérjük, támogassa céljainkat személyi jövedelemadó-

ja 1%-ának felajánlásával!
Az alapítvány adószáma: 18345650-1-03

A XXV. TELEKI PÁL KÁRPÁT- 
MEDENCEI FÖLDRAJZ- 

FÖLDTAN VERSENY 
ISKOLAI FORDULÓJA

2017. január 26-án iskolánkban a legjobb földrajzosok a házi versenyen 
mérhették össze tudásukat.

Két hetedik évfolyamos tanuló, négy nyolcadik évfolyamos diák töltötte 
ki a központi teszt feladatait.

Nehéz, 100 kérdéssel kellett megküzdeniük 90 perc alatt. A felkészülés 
már szeptember óta tart.

A legjobbak az áprilisi megyei fordulón képviselhetik a Hunyadit. Tanu-
lóink immár hetedik éve folyamatosan a megyei versenyek élvonalában 
öregbítik iskolánk hírnevét. Jó lenne ismét az országos fordulóra is eljutni, 
mint 2015-ben. Ehhez kitartó, kemény munkára van szükség. A tanulók 
képességei, szorgalma és érdeklődése döntő tényező a felkészítéskor.

Közös erőfeszítéssel céljaink eléréséért munkálkodunk.
Jánoshalma, 2017. január 30.
Győri Jánosné
Földrajztanár

Az 1. és a 2. évfolyamon szépíró versenyen vettek részt mindegyik osz-
tályból  a legszebben író diákok. Az 1. évfolyamon betűk és szavak, míg 
a 2. évfolyamon szavak és mondatok másolásával mérték össze a tanu-
lók, hogy ki ír a legszebben. A résztvevő gyerekek nagyon izgultak, főleg 
az első osztályosok. Mindegyikük próbált minél szebben és pontosabban 
írni. „Nagyon jó volt.”- mondta egy elsős kisfiú a verseny után. Az értéke-
lésnél figyelembe vettük a szépírást, a helyesírást, a betűkapcsolásokat, a 

betűalakításokat és magát az összképet is. Gratulálunk a helyezetteknek!
Helyezettek:
1. évfolyam  2. évfolyam
I.   Mezei Bence 1.a I.   Csernák Réka 2.a
II.  Szili Kevin 1.c  II.  Kurucz Fanni 2.a
III. Kurucz Martin 1.a III. Magyar Vivien 2.c

Szépíró verseny

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2016-ban is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség 

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

Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették 
a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.

Kérjük, támogassák a továbbiakban 
is az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 
Köszönettel: a HKKE vezetősége

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

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

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület  

Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi 
jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 

Adószámunk: 19044383-1-03 

A kedvezményezett neve:  
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület

A kedvezményezett adószáma: 18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:  6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

Rendelkezés az adó 1% százalékáról

http://www.zoldkakas.hu/a-zold-kakas/
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Az új évben is változatlanul sokszínűen telnek a mindennapjaink. Külön-
böző tevékenységekkel sikerült az év leghosszabb, legszürkébb, véget 
nem érő hónapját érdekessé varázsolni a kisgyerekek számára. 

Készítettünk gyurmából hóembert, pet palackból kismalacot és a kisma-
daraknak madáreleséget is. 

Nagyon sokat mondókáztunk, táncoltunk és báboztunk. Az anyu-
kák,  mint minden hónapban, most fel tehették kérdéseiket Dr. Kinigo-

pulosz Márta pszichológusnak, aki egy csütörtöki napon látogatott el a 
Gyerekházba. 

Továbbra is szeretettel várunk, minden 0-3 éves kisgyermeket, szüle-
ikkel együtt! 

Címünk: Nyitnikék Bk. Gyerekház 
6440 Jánoshalma  Petőfi S. u. 35.

Márti néni, Ági néni és Niki

Elkészült a MezőgépÉSZek középiskolás vetélkedősorozat és közösség 
logója. A logóhoz kapcsolódóan szlogenpályázatot hirdettek a szervezők. 
A január 3-ig beérkezett szlogenek közül a legjobb HÁRMAT szava-
zásra bocsátották a facebook  csoportban, a legtöbb szavazatot szer-
ző szlogen ötletgazdáját ezt követően ajándékcsomaggal jutalmazták. 
A  nyertes szlogent volt diákunk Géczi Dávid (2008-2014) küldte be. 
A nyertes szlogen: „Gépész szív, gépész lélek, mezőgépész leszek, amíg 
csak élek.” Gratulálunk a beküldőnek, Géczi Dávidnak! 

A nyertes szlogen

Mezőgazdasági Szakképző hírei

Az elmúlt hetekben fokozódott az izgalom a MezőgépÉSZek 
középiskolás vetélkedő országos döntőjébe jutott csapatunk tagjai 
körében. A mezőgazdasági gépész, gépésztechnikus és gépjavító szakos 
diákok a január végi AgrárgépShow-ra készültek, ahol élőben, közönség 
előtt mérték össze tudásukat. A fődíj a Földművelésügyi Minisztérium jóvol-
tából egy tanulmányút volt a párizsi SIMA kiállításra.

A MEGFOSZ és az Agro Napló közös szervezésű vetélkedőjében 
három online forduló során alakult ki az országos döntő hatos mezőnye. 
A játék első, bemelegítő fordulójában a MezőgépÉSZek szakmai Face-
book-csoport népszerűsítése volt a cél, amely sikerült is, hiszen a cso-
port azóta több mint 15000 tagot számlál, és pezsgő szakmai fórumként 
működik.

A második fordulóban a csapatok ötletességére és vizuális érzékére 
helyeződött a hangsúly. A MezőgépÉSZek Bingó során naponta egy, a 
mezőgépész szakmához kapcsolódó szlogenre kellett saját készítésű 
fényképpel vagy videóval reagálni. A szlogen versenyt egy volt jánoshalmi 
tanulónk Géczi Dávid nyerte. A nyertes szlogen: „Gépész szív, gépész 
lélek, mezőgépész leszek, amíg csak élek.”  A díjat a döntő során vehet-
te át.

A versenyzők büszkén számoltak be szakmájukról, mindennapjaikról. 
Megtudhattuk, hogy milyen a hangulat a műhelyben, ki az, akire szakmai 
téren felnéznek, hogy milyen, amikor a Mikulás is traktorral érkezik, sőt 
végül az is kiderült, hányan férnek be egy traktorfülkébe

A mindent eldöntő online teszt január elején vette kezdetét, amelynek 
során a játék szervezői és támogatói által összeállított 150 kérdést kel-
lett megválaszolni. Ahogy várható volt, a teszt alaposan megizzasztotta és 
megrostálta a mezőnyt, amelyből az első hat helyezett – köztük a mi csa-
patunk - jutott az élő döntőbe, a budapesti AgrárgépShow-ra.

A döntőben sok érdekes feladattal szembesültek technikus diákjaink. Az 
elméleti és gyakorlati ismeretek magas szintű ismeretére volt szükség a 
kvíz, az alkatrész felismerés és a csőszerelési feladatok megoldásához is. 

A zsűriben helyet foglalt Román István agrárszakképzésért felelős 
helyettes államtitkár és Dr. Medina Viktor a Mezőgazdasági Eszköz- és 
Gépforgalmazók Országos Szövetségének igazgatója is.

Csapatunk egy ponttal maradt le a hajdúböszörményi iskolától, így a 
második helyen végzett. Diákjaink Párizsba ugyan nem jutottak ki, de sike-
res szereplésük eredményeként egy győri üzemben vehetnek részt gyár-
látogatáson és külön díjként egy Fradi meccsre is bejuthatnak a Groupa-
ma Arénába.

A csapat tagjai:  Bajusznács Zoltán, Szegedi János, Pozsonyi Csaba, 
Tóth Attila, Faddi Ákos. Felkészítő tanáruk:  Juhász Zoltán 

A verseny bizonyította, hogy a mezőgépészet nagyon fontos területe a 
mezőgazdaságnak. A mezőgazdaságban nemcsak önjáró gépek működ-
nek, mint a traktorok vagy a kombájnok, sok olyan speciális gép is, melye-
ket vontatni kell és egy-egy szakmai részfeladatot látnak el, pl. vegysze-
res növényvédő-gépek, talajjavítási és talajtisztító gépek, permetezőgé-
pek, vetőgépek. Ezek nagyon speciális műszaki feladatot jelentenek, ezért 
szakmai képzés és rengeteg gyakorlati tapasztalat szükséges az üzemel-
tetésükhöz és karbantartásukhoz.

A  hazai mezőgazdasági termelés versenyképességének megőrzése és 
további növelése, csak a megfelelő szakemberállomány hosszú távú biz-
tosításával lehetséges. Ezúton köszönjük a Mezőgazdasági Eszköz- és 
Gépforgalmazók Országos Szövetségének és az Agro Naplónak a szín-
vonalas szervezést. 

Volt diákunk sikere Második helyen végeztek „A profik” az AgrárgépShow-n 

 Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásu-
kat az Alapítvány célkitűzéseinek 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

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

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

Ördögh Edit óvodavezető

Gyermeklánc Óvodában tör tént
Január a Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekházban
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A dietetikus tanácsai

Színes februárt a 
szürke hétköznapokra

A Jánoshalma anno egy hiánypótló kiad-
vány, egyediségét tekintve kiválóan alkalmas 
a múltunk előtt való tisztelgésre, helytörténeti 
ismereteink bővítésére, illetőleg családtagja-
ink, barátaink számára ajándékozás céljából. 

A könyvre a tavasz folyamán előfizetők 
átvehetik megrendelt példányaikat, illetve 
azok, akik új könyvtulajdonosok kívánnak len-
ni, a kiadó, Jánoshalmáért Alapítvány célja-
inak támogatásával hozzájuthatnak a kiad-
ványhoz.

A Jánoshalma ANNO kiadvány megvá-
sárolható a Polgármesteri Hivatal titkársá-
gán Petróczky Ferencné, Szűcs Lászlóné és 
Maráczi Nóra munkatársaknál.

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület
Tisztelettel és szeretettel meghívja 

önt, családját és barátait
2017.március 04. (szombat) 

„25 év a Nemzet szolgálatában” 
című ünnepi programra

Helyszín: Jánoshalma Imre Zoltán 
Művelődési Központ Kossuth u.3.

Ünnepi program:
 — 10:00 óra VII DKMT Euró régió amatőr színjátszó talál-
kozó megnyitója
 — 10:30 óra „Márió és a Varázsló” Kiskunhalas- Halas 
Teátrum
 — 15:00 óra A jubileumi év „Visszapillantás” (25 év képek-
ben)
 — 16:30 óra „Joker” Szentes Horváth Mihály Gimnázium 
(dráma tagozat)
 — 18:00 óra „Paprikás Csirke” Topolya Mara Amatőr Szin-
ház

A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó 
időszak a vigadozás, mulatozás, evés-ivás, 
bálozás, karneválozás ideje, amit viszont 
majd böjt követ. 

Alig léptünk át az újesztendőbe, január 
6-án (azaz vízkereszt vagy háromkirályok 
napján) máris kezdetét veszi a lakomázás, 
szórakozás másfél-kéthónapos időszaka. 
Egymást érik a különféle bálok, mulatsá-
gok; a farsangi mulatságoknak majd csak 
a húsvét előtti negyvenedik napot, vagy-
is a húshagyókeddet követő hamvazószer-
da vet véget.

A februári szürkeséget ezúttal nem 
nehéz, súlyos ételekkel, hanem egy kis 
színterápiával űzzük el. Mindenki tudja, 
hogy az élénk, vidám színek enyhítik a 
depressziót és a rosszkedvet.

Rengeteg olyan téli zöldség létezik, ame-
lyek színe már önmagában felidézi a nyár 
és a napsütés reményét – mindehhez pedig 

nem kell feltétlenül a mélyhűtőbe nyúlni. 
A sárga sütőtök, az élénkzöld brokkoli és 

a pink cékla ráadásul kiemelkedően értékes 
alapanyag: frissek, fogyasztanak, tele van-
nak vitaminnal és tápanyagokkal, gazda-
gok rostban, csupán elkészítésükhöz szük-
séges egy kis fantázia. 

Kelbimbó, káposzta, répa, karfiol, endí-
via, mandarin, citrom, kelkáposzta, gráná-
talma, narancs, körte, póréhagyma. foly-
tassam még? Ezeknek a zöldségeknek és 
gyümölcsöknek mind szezonja van február-
ban, úgyhogy használják ki, és készítsenek 
belőlük valami finomat minden nap ebben 
a hónapban

Ezek is lehetnek – nyári színeik ellené-
re – téliesen melengetők. Mindjárt itt van a 
tavasz, úgyhogy gyorsan el kell készíteni az 
utolsó téli fogásokat!

Faragóné Hován Éva 
Dietetikus

Megkezdtük  
a tavaszi vetőmagok 
rendelésfelvételét!

Tavaszi szezonális ajánlatunk:
tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok

Kínálatunkban egész évben még megtalálható:
bárányindító, báránynevelő és hizlaló

borjúindító és borjúnevelő tápok
tejpótló borjútápszerek

szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet takarmány alapanyagok
premixek, koncentrátumok, toxinkötők

Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,

pénteken 7.30-15.00 óráig
Takarmány értékesítés     Állattenyésztési szakáruház
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.    6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3 (METRO mellett)  Telefon: +36-62/556-120
Telefon: +36-62/556-130     rendeles@delifarm.hu

Műszaki 
kereskedés

 – Autó és gép alkatrészek 
(csapágy, szimering, ékszíj, 
szűrő)
 – Akkumulátor
 – Hidraulika alkatrész
 – Kenőanyag
 – Autóápolási és felszerelési 
cikkek

Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
        +36-20/3909-151, 
        +36-20/3812-599
E mail: dagi.jozsef@gmail.com
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2017. január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

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!

Almási Mihály élt: 68 évet
Hegyi Józsefné  
sz.: Herczeg Julianna élt: 94 évet
Friebert Mihályné  
sz.: Kernya Julianna élt: 85 évet
Lakatos Ferenc élt: 86 évet
Vancsura László élt: 86 évet
Hodoniczki Ferenc élt: 83 évet
Varga Attila élt: 66 évet
Oszlár Béláné  
sz.: Farkas Margit élt: 77 évet

Horváth Imréné  
sz.: Nagy Mária élt: 76 évet 
Horváth Lászlóné  
sz.: Sziráczki Viktória élt: 88 évet
Sári Sándor élt: 63 évet
Torma Sándorné sz.: Mikó Etelka élt: 
80 évet
Rendek Imre élt: 79 évet
Nagy Mihály élt: 58 évet
Gilice Zoltán élt: 53 évet
Figura István élt: 86 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2017. január hónapban a következő elhunytak 

temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

„Álmodtam nem rég, hogy utadnak vége, leteheted már fájdalmaid végre,
Éltedben annyi szívjóságot adtál, hogy az Atyától most megváltást kaptál.”

André Erzsi
Nagy  Zsolt ügyvezető

Gavallér Károly (1938) Radin József (1943) 
Bogdán Zoltán (1973) Szulcsán Imre Sándor (1951)
Nagy Mihály (1941) Szalma Zoltán (1959)
Teleki György (1954)  Kollár Jánosné sz  Rabb Julianna (1931)

Csontos Gyuláné sz. Fekete Mária Magdolna (1927)
Vucskovics Máténé sz. Csík Erzsébet (1921)

Varga Jánosné sz Pivarcsik Julianna (1930)
Rigó Jánosné sz. Balog Valéria (1930)

Valcsik József Jánosné sz.Raffai Julianna (1942)

FEBRUÁRI AKCIÓJA
 Női bevásárló táska:   

990.-
Baba tusfürdő (400 ml):   

 399.-
Hordozható sütibúra:    

1190.-
Top 100 illatos 
papírzsebkendő  
(100 db):   89.-

További akciónkat 
keresse üzletünkben! 2017. február hónapban nem lesz vásár

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

janoshalma.hu
 varosgazda@t-online.hu 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI
Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni! 

BEJELENTÉSE: a 77/401-168-as telefonszámon lehetséges.
Kérjük időben (1 hét) jelezze szándékát!

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
 JCB kotró-rakodóval vállalunk: árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

SZÁLLÁSHELY ÉS TEREMBÉRLET!
Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók. 

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem. 

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

06 -77/401-001 és a 06 -77/401-344 telefonokon 

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

Februári ajánlatunk!
Belvita Jó Reggelt szelet 50g 109-Ft/db (2180-Ft/kg)
Finomliszt 1kg 119-Ft/db (119-Ft/kg)
Perfex WC papír 3 rét. 4 tek.  145-Ft/cs  (36,25Ft/tek.) 

Halasi utcai Hangya ABC-ben és aNonstop ABC-ben
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes! 

13 órától üzleteinkben friss, meleg 
kenyér, kifli és bagett kapható!

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Emlékezés

A szívünkben van egy sziget, ami örökre a Tiéd.
Az erő, a biztonság, az arcod, a mosolyod.
Segítő szavad, dolgos kezed a lelkűnkben marad.
Közel vagy, de nekünk nagyon távol, mi tudjuk
igazán, hogy mennyire hiányzol.

Fájdalommal emlékezünk.

Somoskövi Sándor 
építész – grafikus 

halálának 2. évfordulójára
Szeretett családja

Faddi Szabolcs  közterület-felügyelő  
telefonszáma: 06-30/565-37-58 
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A Városgazda Kft több mint 10 év után rendezte meg 
újból a régen szép napokat látott Téli kupát.  A futball arany-
korában akár 20 csapat is nevezett erre a megmérettetésre, 
csupa jánoshalmi alakulat. Mi 8 csapat nevezését tűztük ki 
célul, hogy színvonalas tornával szolgáljuk ki a résztvevőket 
és a nézőközönséget.

A tervezett létszám össze is jött, 2 jánoshalmi csapat mel-
lett jöttek Kunfehértóról, Kiskunhalasról, Csávolyról, Bácsbo-
kodról, Borotáról, és nagy örömünkre az ifjúsági korosztály 
is képviseltette magát a helyi szakközépiskola jóvoltából.  
A mérkőzéseket december 5-től minden hétköz-
nap este játszottuk a már megszokottnak mondható 
Németh Nándor és Simity Zoltán bírói páros vezetésé-
vel, akik az elmúlt években kivívták maguknak a tisztele-
tet a csapatok körében és megbízható, jó párost alkotnak. 
Első felvonásként minden csapat játszott mindenkivel egy 
meccset, így a csoportkör végére kialakultak az erőviszo-
nyok. A csoportmeccsek után az 1-4 helyen végzett csa-
pat ismét játszott egymással egy körmérkőzést és az 5-8 
helyezettek szintén eldöntötték egymás között, ki a jobb.  
Szerencsére a résztvevők tudtak azonosulni a torna céljá-
val és a tét ellenére nagyon élvezhető színvonalas és gól-
gazdag meccseket láthatott a nézőközönség. Ezt tükrözi 
az is, hogy a felsőházi rájátszásban átlagban több, mint 8 
gól esett mérkőzésenként! A meccsenkénti sok találat és a 
fordulatos mérkőzések igazán szórakoztatóvá tették a tor-
nát. Az utolsó napon még bárki megnyerhette volna a kupát 
ezért minden csapat fokozott erővel készült az utolsó for-
dulóra. Sokat mondó tény az is, hogy például a Frankcity, 
aki rendszeresen bajai és bácsbokodi kupákon szerepel és 
rendszerint dobogós helyen végez, ha megnyeri az utolsó 
mérkőzését, akkor Ők a torna bajnokai, ha kikapnak, akkor 
még a dobogóról is lecsúsznak és csak a 4. helyen végez-
nek. Ennek fényében a zárónap bővelkedett izgalmak-
ban, fordulatokban. A kiskunhalasi alakulat szintén az első 
helyért vívott küzdelemben 4:3-ra maradt alul a tornát végül 
megnyerő Antallapos Raiders-szel szemben.  Ide illik egy 
kiskunhalasi csapatnak drukkoló hölgy facebook bejegyzé-
se, ami nagyon sokat elárul a tornáról: 

Nagy Adrienn: „Nagyon nagyon szép eredményt érte-
tek el, mindenkinek gratulálok hozzá! Én ugyan nem értek 
a focihoz, de még így is végig idegeskedtem ezt a meccset, 
hiszen nagyon izgalmas, és küzdelmes mérkőzés volt!” 
Azt gondolom, hogy nagyszerűen jellemezte a szur-
koló hölgy az egész kupát, hiszen aki teljesen sem-
leges nézőként jött be megtekinteni egy-egy meccset, 
nem tudott pártatlanul és élmények nélkül hazatérni, 
mert minden csapat megtett mindnet a győzelemért, tisz-
ta játékot láthattunk és igazán sportszerű küzdelmeket.  
Mindent összevetve, a csapatok fair play szellemű hozzá-
állása, a színvonalas mérkőzések, a sok gól és hihetet-
len izgalmak meggyőztek minket szervezőket, hogy érde-
mes volt újjáéleszteni a Téli Kupát és egyértelművé tette, 
hogy lesz folytatás, de remélhetőleg több jánoshalmi csa-
pat részvételével, hiszen ez a nagyszerű sportcsarnok vár-
ja a mozogni és szórakozni vágyókat és mint tudjuk a sport 
öröm és egészség!

A torna végeredménye: 

Jánoshalmi Méta Téma

A Labdarúgó Egyesületnél a téli alapozó 
felkészülés január 10-től  elkezdődött.

A felnőtt csapattól 3 játékos bejelentet-
te átigazolási szándékát: Farkas Tamás 
és Grácz Roland a Kiskunhalashoz, míg 
Popán Tamás Kecelre távozik. Egy új játé-
kossal folytatunk átigazolási tárgyalást.

A hagyományos téli teremlabdarúgó 
kupák két korosztálynál lezajlottak.

Január 14-én szombaton a 36. Majo-
ros Aladár U-19 emléktorna került lebo-
nyolításra.

7 csoport nevezett. (a JFC két csapattal) 
A torna végeredménye:

1. Mélykút
2.Jánoshalma „A”
3.Jánoshalma”B”
4. Borota
5.Hajós
6. Dusnok
7.Kunfehértó
Legjobb mezőnyjátékos: Zentay Viktor 

- JFC „A”
Legjobb kapus: Strobán Dániel- JFC «B»
A torna gólkirálya: Madarász Ákos (Boro-

ta) és Szilágyi Ákos (Mélykút) 7-7 góllal.

Január 15-én vasárnap  került megren-
dezésre a 39. Hunyadi János felnőtt torna.

A mezőnyt színesítette,s egyben a tor-
na színvonalát emelte a szerbiai Óbecse 
(Becej) nevezése.

Végeredmény:
1.Óbecse
2.JFC „A”
3.JFC „B”
4.Borota
5.Mélykút
6.Grund FC Budapest
7.Bácsborsód
8.Kunfehértó
A torna legjobb mezőnyjátékosa:  Djuri-

cin Ognjen-Óbecse
Legjobb kapus: Urlauber István-  JFC „B”
Gólkirály: Drazic Stefan - Óbecse
Mindkét teremtorna színvonalas mérkő-

zéseket,szép megoldásokat hozott , és min-
den bizonnyal segítette a részvevők téli ala-
pozását.

Február 4-én szombaton kerül sor a Dr. 
Fenyvesi Máté  serdülő teremtornára.

A mérkőzések 9.00-tól kezdődnek 
Horváth Mihály elnök

Az Arany Bácska Egyesület túl azon, 
hogy a felnőtt Női Labdarúgó csapata őszi 
elsők lettek a megyei bajnokságban, sőt a 
2016. december 17-én megrendezett Arany 
Bácska Kupát is megnyerték, az Egyesület 
nagy gondot és odafigyelést fordít az után-
pótlás nevelésre is.

Ketten is foglalkoznak nevelésükkel, Gál 
Teca és Fenyvesi Ferenc személyében. A 
kicsik egy nagyon jó közösséget alkotnak, a 
keret létszáma már 14 fő. Hangulatuk kitű-
nő, ügyesek, tehetségesek és harciasak a 
pályán. Ők még igazán kezdők.

Az Arany Bácska Egyesület nevezte őket 
a megyei kispályás labdarúgó bajnokságba, 
ahol feltétlen sok élményben lesz részük, 
és sok tapasztalatot fognak szerezni.

Nem régen részt vettek a X. Szilády 

Kupán, majd egy héttel később, Kiskunmaj-
sán egy teremlabdarúgó tornán.

Első megmérettetésükön, az élményen 
túl, a verseny „ízét” is megtapasztalták.  
Szorgalmasak az edzéseken, aminek meg 
is lesz az eredménye, Ők a jövő remény-
ségei.

Az Arany Bácska Egyesület Nekik is biz-
tosítja a teljes felszerelést. A sporttáskájuk-
ban ott lesz többek között a szabadidő ruha 
és a téli dzseki is.

Továbbra is hívjuk és várjuk a labdarú-
gást szerető fiatal lányainkat egy jó közös-
ségbe ahol egy egészséges sportos élet-
mód folyik.

Ferenczi László
Arany Bácska Egyesület elnöke

Új célokkal vágtunk bele az újévbe, melyben sok új program és 
rendezvény valósulhat meg. 2017-ben a klubfoglalkozások mel-
lett idén is részt veszünk az Országos Métabajnokságon, megren-
dezzük a Területi Várméta Bajnokságot, és a Méta Téma Játssz-
Ma! - Ifjúsági és családi napot új sportágakkal és játékokkal. Prog-
ramunkban új elemként a HAVművelet - Hóemberépítő verseny 
kapott helyet, tervezünk vetélkedőket és ifjúsági találkozókat is. 
Több pályázatot nyújtunk be annak érdekében, hogy rendezvé-

nyeink megvalósulhassanak és minél több ember számára elér-
hetőek legyenek.

Végre ütőt ragadhattunk Havas Méta alkalmából. Az eseményt 
2015-ben tartottuk meg először, 2016-ban viszont elmaradt hóhi-
ány miatt. A játék lényege, hogy jelentősebb hómennyiség ese-
tén métázunk. Természetesen megfelelő téli öltözetben, és foko-
zott biztonság mellett játszunk, a megfázás és a balesetek elke-
rülése végett.

Utánpótlás
Aranyos kicsik!

Jánoshalmán jól működő élelmiszerbolt eladó 
Batthyány u. 13. Érd: 06-30-629-5649

Vágott fa árusítás!
Keményfa brikett 

Szalmabrikett 
Zsákos kemyényfa

Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 
Bajai utcai tápboltjában és  

 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 
Elérhetőségek : 

Telefon: +36 77 402 - 213  
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

A JFC januári eseményei Nagy izgalmak és családias légkör  
a reaktivált Téli Kupán

A torna gólkirálya: 
Kovács Máté (Kolb-Ászok)  24 gól

A torna legjobb mezőnyjátékosa:  
Trója Tamás (Csak Előre FC)

A torna legjobb mezőnyjátékosa: 
Trója Tamás (Csak Előre FC)

1. helyezett csapat: Antallapos Raiders

2. helyezett csapat: Csak Előre FC

3. helyezett csapat Kolb-Ászok

A torna legjobb kapusa: 
Rapcsák Richárd (Balog Barátok)

Szabó Kornél

https://www.facebook.com/nagy.adrienn.503?fref=ufi
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A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést 
igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, ame-
lyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egya-
ránt alkalmazkodniuk kell.

A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - aján-
latos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsá-
gi berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akku-
mulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrend-
szer ellenőrzése. A téli közlekedés kapcsán ezek mel-
lett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke 
lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jég-
oldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy 
a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél 
beállta előtt érdemes kicserélni, hiszen az elhaszná-
lódott gumi nem töröl, hanem maszatol. Az akkumu-
látor esetében ellenőrizni kell a pólusok és vezetékek 
állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem használják 
az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és mele-
gebb helyen tárolni.

A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosz-
szak, korán sötétedik, hosszabb ideig kell használni a 
gépjármű világítóberendezéseit - ezért is nagyon fon-
tos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszóró-
kat és a többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. 
Ugyanakkor a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb 
követési távolságot tartva lassabban kell vezetni, így 
kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rosz-
sz manőverezés esetén pedig a hibák könnyebben kor-
rigálhatóak.   

A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást 
kíván, ráadásul a fékút télen általában hosszabb, mint 
optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs 
blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek gyorsan leblokkol-
nak, a jármű kormányozhatatlanná válhat és könnyen 
kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk 
egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor 
az autó már újra a kívánt irányban áll.

Javasoljuk, hogy aki teheti próbálja ki a téli tan-
pályás vezetési gyakorlást, amely nagyon sok új 
ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető éles hely-
zetben is tudni fogja mit kell tennie, ha a jármű meg-
csúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.

A csúszós, jeges utakon való biztonságos közleke-
déshez téli gumikra van szükség. Még akkor is téli 
abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen nincs hó. 
A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont 
körüli hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapa-
dással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A 
téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy ala-
csony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke. Ezek 
az abroncsok különleges anyagból készülnek, spe-
ciális bordázattal vannak ellátva, és rendkívül ala-
csony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak. 
Téli gumival rövidebb a fékút is. A nyomás a téli 
gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyá-
ri abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyá-
solja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal kap-
csolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért 
egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a 

négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, 
de lényegesen jobb, mint a nyári abroncs.

Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó 
szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a hajtott 
tengelyen lévő kerékre rakni, így kormányozható marad 
az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még 
otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okoz-
zon problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy 
mindenkinek készenlétben kell tartani a hóláncot a tél 
beköszöntével, de azt tudni kell, amennyiben a „Hólánc 
használata kötelező” táblát kihelyezik, az adott úton - a 
„Hólánc használata kötelező vége” tábláig - csak olyan 
járművek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott 
tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak felsze-
relve. Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti hatá-
rátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek lép-
hetnek be a Magyar Köztársaság területére, amelyeken 
készenlétben van legalább egy hajtott tengely gumiab-
roncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hólán-
cot csak havas, jeges úton szabad használni.

Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül 
érdemes figyelnie az alábbiakra is:

Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaró-
ra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való kisza-
badítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymen-
tesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszer-
re és italra is.

Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útin-
formnál az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhat-
nak olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáz-
tatni, és biztonságosabb, ha vonattal indulunk útnak.

Az országos médiumokon kívül érdemes figyelem-
mel kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradása-
it, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és 
hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel 
és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.     

Fel kell hívni a közúti forgalomban résztvevők 
figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látási- és útvi-
szonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, 
próbáljanak meg fokozatosan alkalmazkodni a meg-
változott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az 
esetleges ködös, esős, havas időjárásra. Nagyobb 
követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre 
az időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, 
körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel meg lehet előzni 
a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyel-
metlensége is váltotta ki. Ebben az időszakban fokozott 
figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók 
környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra. 

Mostanában sokat emlegetjük a „látni és látsza-
ni” szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, 
hogy a legtöbb halálos kerékpáros baleset abból adó-
dik, hogy a kerékpáron nem volt világítás, a kerékpá-
ros nem volt látható! A gyalogoselütéseknél is hason-
ló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt” környezetébe. 
A fényvisszaverős dzseki, fényvisszaverő karszalag, 
matrica láthatóvá tesz, megvédhet. Lakott területen 
kívül mind a kerékpárosoknak, mind a gyalogosok-
nak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 

fényvisszaverő ruházatot kell viselni. A fényvissza-
verő anyagok és prizmák nem helyettesíthetik a világí-
tást, de növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot. 
Egy fényvisszaverő prizmát már 100 - 200 méterről ész-
re lehet venni. A fényvisszaverő eszközök és megfele-
lő öltözék viselete, valamint a jól működő világítás ese-
tén a gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól lát-
hatóvá válnak.

A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete 
mellett hozzátartozik a gyakorlat és a járművek meg-
felelő felszerelése, műszaki állapota is. Elindulás előtt 
ellenőrizni kell a kerékpár felszereléseit:

Kormányberendezés; 
 —  első és hátsó fék (megállás);
 —  csengő (hangjelzés); 
 — elöl fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul piros 

lámpa vagy villogó és  piros fényvisszaverő prizma, 
az első keréken sárga küllőprizma, láthatósági mel-
lény (látni és látszani elv).

Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az 
oldalszélre is, hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha 
egy nagy sebességű gépjármű elhalad mellette. Sok 
baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lénye-
ges, hogy a művelet megkezdése előtt a kerékpáros 
mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irány-
jelzésről sem.

Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásá-
val minimálisra csökkenthető a balesetek kockáza-
ta még a kritikusabb téli időszakban is.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a 
Jánoshalmai Rendőrőrs  Balesetmegelőzési Bizott-
sága !

Anya köny vi hí rek
született:

2017. január hónapban

Házasságot kötött

GRATULÁLUNK!

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta
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Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta
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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.,  Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Rostás Lilla Kinga (anyja neve: Rostás 
Ibolya), Nagy Evelin, (a.n.: Nagy Heléna), 
Grébel Adél Ivett, (a.n.: Károlyi Katalin), 
Csámpai Mirella, (a.n.: Csámpai Barba-
ra), Kurucz Natália Anikó, (a.n.: Kurucz 
Nikoletta), Bogdán Márk Adrián, (a.n.: 
Bogdán Noémi), Nagy Dominik, (a.n.: 
Kőszegi Hajnalka).

 Óriási fagyasztott kacsa és liba akció!

Az akció 2017. február 3-án kezdődik és a készlet erejéig érvényes!

Kacsa szív 320 Ft/kg
Kacsa comb 1600 Ft/kg
Kacsa far-hát 99 Ft/kg
Kacsa máj  730 Ft/kg
Kacsa nyak 150 Ft/kg

Kacsa szárny 230 Ft/kg
Liba far-hát  70 Ft/kg
Liba szárnytő 400 Ft/kg
Liba szív 330 Ft/kg
Kacsa zúza 730 Ft/kg

A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal a 
06-20/539-64-99 telefonszámon hívható

Pörzsölt Lívia Katalin és  
Horváth Zoltán.

Or vo si ügye let

2017. február 1 Szűcs Kornél, 2. Szűcs Kornél 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr. Csoboth Johan-
na, 6. Dr. Kishonti Attila, 7. Dr. Podobni Ágnes, 8. Dr. Szűcs Kornél, 9. Dr. Szűcs Kornél, 10. Dr. Mikó Attila, 11. 
Dr. Mikó Attila, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Kishonti Attila, 14. Dr. Podobni Ágnes, 15. Dr. Szűcs Kornél, 
16. Dr. Szűcs Kornél, 17. Dr. Csoboth Johanna, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Mikó Attila, 20. Dr. Kishon-
ti Attila, 21. Dr. Podobni Ágnes, 22. Dr. Szűcs Kornél, 23. Dr. Szűcs Kornél, 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. 
Szűcs Kornél, 26. Dr. Szűcs Kornél, 27. Dr. Kishonti Attila, 28. Dr. Podobni Ágnes, 

Ellátási területe: Borota, Já nos hal ma és Kéleshalom bel- és külte rü le te.  
Ideje: munkanap okon du. 17 órá tól más nap reg gel 7 órá ig tart. Hét vé gén és ün nep nap okon: pén te ken illetve az ün ne pet meg elő ző 

nap 17 órá tól hét főn illetve az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088

Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:

Csak  SÜR GŐS és ÉLET VE SZÉ LYES  eset ben ve he tő igény be!

Jánoshalmi tűzoltók  
hívószáma: 

06-77/401-070

Rendőrségi hírek
Eljárás indult M. K. A. jánoshalmi lakos bejelentése 

alapján garázdaság vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt T. F. szintén jánoshalmi lakos ellen, 
aki a rendelkezésre álló adatok szerint 2017. január 
12-én 22 óra körüli időben megjelent a sértett  házánál, 
ott az utcai szoba redőnyét és ablakát betörte, miköz-
ben az ott lakókat szidalmazta.

K. Z. jánoshalmi lakos feljelentést tett súlyos tes-
ti sértés bűntett elkövetése miatt élettársa K. J. helyi 
lakos ellen, aki 2017. január 12.-én 20:00  óra körüli idő-
ben a lakásukban családi veszekedés közben bántal-
mazta, melynek során  nyolc napon túl gyógyuló súlyos 
sérülést  szenvedett.

Eljárás indult K. I.  jánoshalmi lakos bejelentés alap-
ján ismeretlen tettes ellen aki 2017. január 16.-án 10 
és 15 óra közötti időben a Jánoshalma belterületén 
lévő záratlan  lakóházának folyosólyáról  eltulajdoní-
tott egy Zapp típusú 100 Ah akkumulátort, 1 db mobil-
telefont, valamint a lakóházhoz tartozó bekerítetlen hát-
só udvarából egy kb. 30 éves, hatósági jelzés nélkü-
li, ismeretlen alváz és motorszámú Massey Fergus-
son típusú fülke nélküli traktort összesen kb. 1.031.000 
forint. értékben.

A bejelentés másnapján a Jánoshalma Rendőrőrs 
nyomozói megállapították, hogy a lopást SZ. S. és Sz. 
R. helyi lakosok követték el, tőlük a jármű lefoglalásra 

került, így a sértett kára megtérült. 
Az elmúlt időszakban több esetben folytattunk nyo-

mozást olyan bűntető ügyekben, ahol a sértettet mobil-
telefonján egy letiltott számról felhívják és egy telefon-
társaságra hivatkozva közlik miszerint nagyobb össze-
get nyert náluk. A pénzhez jutás feltétele, hogy rövid 
időn belül – amit általában 1 órában határoznak meg – 
egy bank automatánál az általuk megadott telefonszá-
mokra különböző összegeket kell feltölteni. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és ehhez hason-
ló trükköknek ne dőljenek be bármennyire is csábító 
a beígért összeg nagysága, mert a végén nyeremény 
helyett csak káruk fog keletkezni.    

Folytatódik  a 
tűzifa szezon!

Kérjük, hogy megbízható helyről vásároljanak 
tűzifát, mert a  vidékről érkező házaló árusoktól 
– akik a helyi áraknál olcsóbban kínálják a tűzifát 
– történő vásárlásnál nagy valószínűséggel a meg-
egyezettnél jóval  kevesebb mennyiségű fa kerül 
lepakolásra, így az olcsó drága lesz. 

A kutya még nem ette meg a telet!
Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások járművezetőknek és gyalogosoknak  
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