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Nőnapi Köszöntő
Előttünk már hamvassá vált az út
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Csaba testvér így ír: „Mindnyájunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc vagy az arany a tárnák
mélyén, az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott lapul benned,
bennem a képlet, mely orvossággá válva, életet menthet, a tervrajz, melyből kígyózó út lesz, hogy testvéredhez vezesse lépteid. Benned van a béke
terv, melyet, ha alázattal megfogalmazol, hangosan kimondasz, elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a gyermekek arcára.” majd így folytatja: „Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy te értéktelen vagy, meddő föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy benned nincsenek igazgyöngyök,
kár is elmerülnöd önmagadban, úgysem találsz ott semmit. Azt mondja:
szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem ad senki semmit ingyen! Ne hidd el neki, hazudik: Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a Teremtő az ő gyermekei iránti végtelen szeretetét írta,
fogalmazta meg csodálatosan. Általad akarja tovább teremteni a világot az
Isten, választ küldeni a sokakat gyötrő kérdésekre. Ne veszítsd el magad,
mert válasz vagy valakiknek, sokaknak! Kicsinységed ne aggasszon, piciny
ceruzaheggyel írtak remekműveket! Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta
vágyaid vezetnek legszebb álmod felé, mely újból és újból visszatér, mint a
téged teremtő Isten szava. Igaz, hogy sötét a tárna, az értékeket nehéz felszínre hozni, mégis ebbe az irányba indulj el! A bányászat után tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál alkotódban, a nagyböjti szent
idő számodra is új világot nyithat!” (http://www.magnificat.ro) Ennek az
új világnak a megnyitását segítik a nagyböjti „lelki segédeszközeink”, amelyeket Egyházunk ajánl számunkra: tartsunk bűnbánatot, szívből térjünk
meg, többet imádkozzunk, gyakoroljuk a tevékeny szeretetet, tartózkodjunk a káros élvezetektől. Ilyen lélekkel induljunk a szent Negyvennapnak.
Sándor atya plébános
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Házasság hete
városunkban

Illattá, s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szívembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le
S lombjából felém az ő lelke reszket?
Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek, –
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér,
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú
Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok, asszonyok, édesanyák és nagymamák!
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm Önöket,
Tóth Árpád költő gyönyörű verssoraival kívánok igaz szeretetet az esztendő minden napjára!
Czeller Zoltán polgármester

FONTOS! KÉRJÜK,
OLVASSA EL
FIGYELMESEN!
CSATORNABERUHÁZÁS
a Jánoshalmi Víziközmű-társulat aktuális hírei

A csatorna beruházáshoz kapcsolódó tagokkal történő elszámolás megkezdésének feltételei a Jánoshalmi Víziközmű-társulatnál.
Korábbi ígéreteinknek megfelelően a Társulat a jogszabályokban előírt
módon és időben minden taggal el fog számolni. Ennek feltétele, hogy a
megkötött Fundamenta Lakáskassza szerződések kiutalásra kerüljenek. A
több hónapja folyamatos egyeztetések és adatszolgáltatás után arra kaptunk ígéretet, hogy a kiutalásokat 2017 áprilisában tudja megkezdeni a
Lakáskassza. Mivel ez a tagokkal történő elszámolás legfőbb feltétele, így
ez időpont után tudunk minden tagunkkal a jogszabályok szerint elszámolni. A Társulatnál ehhez minden eszköz és forrás rendelkezésre áll.
A korrekt és hiteles tájékoztatás érdekében, kérjük az elkövetkezendő időszakban is figyeljék a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban megjelent írásainkat.
Jánoshalma, 2017. február 27.
Juhász Zsolt
VKT elnök

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetének helyi eseményeiről a 2. oldalon olvashatnak.

Halász Bence az év
utánpótlás sportolója!

A
jánoshalmi születésű, s jelenleg a szombathelyi Dobó SE
20 esztendős
junior világ- és
Európa-bajnoka az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Héraklész Díjátadó Gáláján
vette át február24-én este az
elismerést.
Az ünnepi eseményen az EMMI sportért felelős államtitkára, Szabó Tünde beszédében emlékeztetett rá, hogy a 2001 óta működő Héraklész Program húsz sportágban segíti a legtehetségesebb 14-23 év közötti fiatal sportolók felkészítését és versenyeztetését. Hozzátette: a programban jelenleg
összesen 1450 ifjú sportoló érintett, akik közül pénteken 14 sportág 42 versenyzőjét és 30 edzőjét díjazták.
A férfiaknál a kalapácsvetés kitűnősége, Halász Bence azzal végzett
az élen, hogy a junior atlétikai világbajnokságon sportágában aranyérmet
nyert. Azt a Kopasz Bálintot előzte meg, akivel a tavalyi gálán is osztoztak
az első két helyen – csak éppen fordított sorrendben.
A díjátadó után nyilatkozó Halász Bence elmondta, hogy különösen örül
az elismerésnek és bízik benne, hogy ez nagy lökést ad az átadásnapján
kezdődött országos bajnokság előtt.
A megmérettetésen kalapácsvetésben rajthoz állt az olimpiai és Európa
bajnok Pars Krisztián, aki 74,44 méterrel győzött Halász Bence előtt, aki
73,22 m-es eredményt ért el.
Úgy gondoljuk, egy világnagyság mögött, a felnőttek között, a második
hely is nagy dicsőség, főként egy ilyen eredménnyel.

Miért nem mond igazat a Jánoshalmi Jobbik elnök?

Lapunk legközelebb
2017. április 7-én jelenik meg
ISSN 2062-4069

www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

2016. októberi lapszámban, Nagy Istvánnak, a helyi jobbik elnökének tollából saját kiadványukban megjelent, súlyos tévedéseket tartalmazó cikkét
voltunk kénytelenek helyreigazítani. Még fél év sem telt el, az idei februári
jobbikos újságban egy újabb valótlan tartalmú cikk jelent meg.
Álláspontunk szerint, ha megjelenhet a hazugság, akkor az igazságnak
még inkább létjogosultsága van!
A város területén ingyenesen megjelenő lapban Nagy István a Víziközmű-társulat lakosság felé történő késedelmes elszámolásáról írt, és az
Önkormányzatot tette ezért felelőssé, mivel nem utalta át időben a beruházás önrészét. Ezzel szemben az igazság, hogy az Önkormányzatnak önálló
önrésze sohasem volt a beruházásban. Nagy Istvánnak az Önkormányzatra
vonatkozó kijelentései alapjaiban nem igazak.
A valóság az, hogy a beruházás önrészét a lakossági LTP befizetések képezik. Mivel a beruházás megkezdésekor az LTP-k még nem jártak
le, a Víziközmű-társulat az önrész biztosításához hitelt vett fel, amihez az
Önkormányzat kezességet vállalt. Az Önkormányzat szerepe az önrésszel
kapcsolatban kizárólag erre korlátozódik. A lakossággal történő elszámolás
városunkban is az LTP és a bank intézményektől már megszokott módon
és rendben történik, ehhez kénytelen igazodni a Víziközmű-társulat.
A jobbikos lap „felelős” szerkesztője által leírt írás nem más, mint a lakosság szándékos félrevezetése és megtévesztése öncélú, politikai érdekből.

A kérdés már csak az, hogy miért van erre szükség?
A Jánoshalmi Víziközmű-társulat távol tartja magát minden, nem
általa publikált írástól és annak tartamától.
Jánoshalma Város Képviselő-testületének alulírott képviselői elhatárolódnak Nagy István képviselő jobbikos kiadványában (2016. október, 2017. 1. szám) alaptalan, valótlan tartalommal megjelent Önkormányzatról tett kijelentéseitől.
Juhász Zsolt
Czeller Zoltán
VKT elnök
polgármester
Kovács József
alpolgármester
Malustyik Béla
önkormányzati képviselő
Szakál Lajos
önkormányzati képviselő

Kiss György
tanácsnok
Madarász Attila
önkormányzati képviselő

Nagy Zsolt
önkormányzati képviselő
Csizovszki László
önkormányzati képviselő
Jánoshalma, 2017. február 27.
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Tavalyi munkát értékelték, jövőről döntöttek
Február 04-én tartotta meg évzáró közgyűlését a BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET.
Az egyesület elnöke Györgypál Csaba nyá. alezredes, köszöntötte a
meghívott vendégeket és a tagságot, és a különböző feladatokra jelölt tisztségviselők megválasztása után felkérte Fórizs Gábor nyá. főtörzszászlóst –
a közgyűlés levezető elnökét – munkája megkezdésére
A határozatképesség megállapítása és a napirend elfogadása után
Györgypál Csaba elnök bemutatta és értékelte az egyesület 2016 évi munkáját, az egyesület helyzetét, ismertette a taglétszám alakulását, a benyújtott pályázatok eredményességét. Tájékoztatta a közgyűlést az elnyert illetve kapott támogatásokról, külön kiemelve és megköszönve az állampolgárok SZJA 1%-a felajánlásából származó 125.683 forintot.
2016-ben egyesület 2 tagja Honvéd Vezérkarfőnöki elismerésben, az
egyesület pedig megalakulása 45. évfordulója alkalmából a polgármester
úr által alapított „Emlékplakett” elismerésben részesült.
A beszámoló a 2016 évi gazdálkodás értékelésével folytatódott. A költségvetési helyzet ismertetése után, az egyesület által szervezett rendezvények kerültek értékelésre. A különböző szórakozást és egészség megőrzést szolgáló rendezvények, kirándulások mellet
kiemelt fontosságú tevékenység volt a hagyomány őrzés illetve
a város társadalmi életében való aktív részvétel, különös tekintettel a május 27-én az egyesület szervezésében és levezetésével megtartott Magyar Hősök Emlékünnepe a „HŐSÖK NAPJA” megemlékezésre. Az ünnepi megemlékezés az egyesület
kiemelt rendezvénye volt.
„Halottak napján” a „Hősi Sírkert”- ben történt kegyeleti gyertyagyújtáson túl megemlékeztek és tiszteletüket tették a jánoshalmi temetőkben nyugvó katonabajtársaik, volt munkatársaik sírjainál.
Az elnökségi beszámolót követően Szabó István a Felügyelő Bizottság (FEB) elnöke ismertette a FEB jelentését a 2016
évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól, az egyesület
működési rendjéről és a gazdálkodás helyzetéről.
Ezek után került sor a 2017-es évre tervezett programok és
a költségvetés ismertetésére, külön kiemelve 2017. év két fő
programját a májusi „Hősök Napja” ünnepi megemlékezést,
és az októberi „Idősek Világ Napja” és a 102. légvédelmi tüzér
ezred megalakulása 59. évfordulójának méltó megünneplését.
A tagság az elnökség beszámolóját , a FEB jelentését, a
2017 évi programokat és a „Költségvetési tervet”, az éves tagdíjat és az állampolgárok által felajánlott 1% tervezett felhasználását egyhangúlag elfogadta.
A hozzászólók – köztük Czeller Zoltán polgármester – elismerően szóltak az egyesület munkájáról, a város társadalmi
életében betöltött aktív szerepéről.
A közgyűlés első részének zárásaként Györgypál Csaba
elnök köszöntötte a 2016. évben „kerek” születésnapi évfordulót betöltött tagjait.
Mandátumuk lejárta miatt az elnökség és a FEB tagjainak
megválasztására került sor. Az egyesület tagsága egyhangúlag fogadta el a tisztségekre beterjesztett személyeket. Az
egyesület elnökének újra Györgypál Csaba nyá. alezredest
választották meg.
A közgyűlés egy finom ebéd elfogyasztásával és hosszantartó baráti beszélgetéssel zárult.

Előtérben a
helyi értékek
Miskolczy Ferenc életútja

Miskolczy Ferenc festőművész a
jánoshalmi (Gólya) nemzettség sarja, 1899-ben született Vácon. Testvére Miskolczy Dezső állami díjas
orvos és Miskolczy László Kossuth-díjas építész voltak. Középiskoláit Baján végezte. A nyarakat (19141921 között) rendszerint Jánoshalmán, a nagyszülők illancsi tanyáján,
majd azok elhalálozása után testvéreivel együtt a helyi rokonoknál töltötte. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1918-1922-ig tanult. Az első alkotó éveit Jánoshalmán és Őcsényben töltötte. 1923-ban Münchenben folytatta tanulmányait, Hans Hoffman szabad iskolájában, később a rézkarc mesterséget is elsajátította. A Nemzeti Szalon 1924-es kiállításán
71 munkája szerepelt. Közülük Jánoshalmán festett, helyi témájú képei:
János bátyám, Parasztmenyecske, Szántás, Tanya. 1925-ben Spanyolországban, majd Ausztriában és Franciaországban járt tanulmányúton,
1929-ben Rómában a Collegium Hungaricum-ban Baja ösztöndíjasaként
tartózkodott. 1936-ban szerzett rajztanári oklevelet. Oltványi Imrével 1936
és 1938 között együtt alapozták meg és gyarapították a bajai Városi Képtárat kortárs művészektől begyűjtött művekkel (kb. 70 mű). 1953-ig a bajai
Ipari tanuló Iskola tanára volt. 1953-tól 1966-ig a bajai Tanítóképzőben és
a Rudnay Képzőművészkörben is tanított. A Képtár őreként a Türr István
Múzeumban több kiállítást rendezett. Elismert festő és grafikus. Gyakran megihlette Jánoshalma és a környező tanyavilág. 1930-ban elnyerte Budapest Székesfőváros festészeti nagydíját, 1967-ben Bács-Kiskun
megyei Művészeti Díjjal tüntették ki, 1985-ben megkapta az Április Negyedike Érdemrendet. 1980-ban Baja város díszpolgárává választották.
RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma:
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Kedvezményezett címe:
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145
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Házasság hete
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A szervezők: Menyhárt Sándor plébános, Milánkovics Dániel baptista lelkész, Balogh Róbert református lelkész, Malustyik Béla és Dr. Király Ibolya
gondoltak egy nagyot, hogy Jánoshalma és Mélykút közösen kapcsolódjon
ehhez a rendezvénysorozathoz. Ennek eredményeként február 14-én egy
gyertyafényes vacsorát szerveztek a házaspárok részére a Korzó étterembe. A meghívást 46 házaspár fogadta el. Másnap, csütörtökön este a házas
élet buktatóiból való felemelkedéseket bemutató Szerelempróba c. filmet
lehetett közösen megnézni az Imre Zoltán Művelődési Házban, ahol kicsit
szerényebb volt a részvétel. Február 18-án, délelőtt a jánoshalmiak átzarándokoltak Mélykútra, ahol a felújított templomkertben a Házasok keresztútját
járták, elmélkedték végig. Szécsényi Attila atya vezetésével. Ezen a programon 21 házaspár vett részt.
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Megkapja első
támogatását a környező
településektől a
Jánoshalmi Tűzoltóság?
Jánoshalma tűzoltóságának ellátási körzetéhez tartozó települések
Jánoshalmán kívül Mélykút, Borota, Kéleshalom. A tűzoltó köztestület 1997. május 27-én kelt cégbíróság bejegyzése óta olt tüzet, ment
emberi életeket, vagyoni értékeket
városunkban és a szomszédos településeken. A tűzoltóság megalakulás óta eltelt 20 év alatt kizárólag Jánoshalma Város Képviselő-testületének költségvetési támogatása egészítette ki az államtól
kapott működési kereteket. Kéleshalom, Borota néhány tízezer forintos alapítványi támogatásán kívül
Mélykút település nem támogatta,
annak ellenére, hogy a tűzoltóságunk költségvetését a kiskunhalasi, és a Bács-Kiskun megyei tűzoltó
parancsnokságok szakmailag jóváhagyták. Jánoshalma Önkormányzatának hozzájárulása az állami
normatíván felül további cca. 30%os önkormányzati támogatást jelentett évente a tűzoltóságnak, esetenként (gépjármű vásárlás, kötelező
eszközök cseréje, stb.) ennél
többet. Tájékoztatásul az utóbbi két
év adatait alapul véve:
2016. évben az állami támogatás

29.505.000 Ft, a települési hozzájárulás 10.156.179 Ft.
2017. évben az állami támogatás
29.505.000 Ft, a települési hozzájárulás 18.133.062 Ft
Az ellátási területen lévő települések, évről-évre, arra hivatkoztak, hogy a költségvetésükből
nem áll módjukban lakosságszám
arányosan finanszírozni a hiányzó részt, amit Jánoshalma Önkormányzata kért. A térségi feladatokat
ellátó önkormányzati tűzoltóság
fenntartását 20 év óta, az állami normatíván felül, Jánoshalma
saját költségvetéséből finanszírozta, -összegszerűen napjainkra megközelítőleg 100 mio forintot jelentami a város tartalékát képezhetné a
költségvetésben.
2017-ben Jánoshalma Városi
Önkormányzatnak az eddigieknél
is nagyobb szüksége lenne a társtelepülések pénzügyi támogatására. Czeller Zoltán polgármester az
előző évekhez hasonlóan az ellátási területen lévő települések képviselő-testületeihez fordult támogatásért, valamint dr. Pintér Sándor
belügyminiszter úrnak is jelezte a
pénzügyi nehézséget.

Felhívás

A Jánoshalmáért Alapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben
is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:18343706-103
Alapítvány kuratóriuma
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Elfogadásra került a 2017. évi költségvetés
Csak a jánoshalmi jobbik elnök
volt más véleményen
Ezúton tájékoztatom a város lakosságát, hogy az eddig alkalmazott gyakorlat szerint került megvitatásra és elfogadásra Jánoshalma
Önkormányzatának idei évi költségvetése. A tervezési folyamat már januárban elkezdődött az intézményvezetőkkel történő egyeztetésekkel, akik konstruktívan együttműködtek a város vezetésével. Február első felében szakbizottsági egyeztetések zajlottak, az itt megszületett javaslatok kerültek végszavazásra a Képviselő-testület elé. A Költségvetési Rendelet megalkotására február 16-án került sor. A város 2017. évi költségvetését 1 fő képviselő igazolt távolléte mellett, 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal fogadta
el a Képviselő-testület. Szakál Lajos képviselő részt vett a költségvetés
általános és részletes vitájában, azonban kötelező munkahelyi elfoglaltságainak eleget téve a zárószavazáson nem tudott jelen lenni. Nem szavazta meg a város költségvetését Nagy István képviselő, a Jánoshalmi
Jobbik elnöke. Döntését nem indokolta, a költségvetéshez érdemi hozzászólása nem volt, sem a kiadások csökkentésére, sem a bevételek
növelésére nem tett javaslatot.
A Képviselő-testület a
a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és
kiadások egyenlegét
állapítja meg.

1 013 853 629 Ft-ban
1 070 215 665 Ft-ban
56 362 036 Ft-ban

A Képviselő-testület a
a.) finanszírozási célú kiadások összegét
17 567 323 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát
73 929 359 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét
1 087 782 988 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása
költségvetési maradvány működési célú igénybevételével
40 790 707 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 33 138 652 Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével
0 Ft
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése
érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele
pályázati források igénybevétele

Az önkormányzat tervezett kiadásai 2017. évben
Önkormányzati jogalkotás
138.212.752 Ft
Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 84.272.114 Ft
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
118.470.972 Ft
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
7.441.210 Ft
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás
térségi szintű ellátása
47.638.062 Ft
Ár- és belvízvédelem
4.225.085 Ft
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
245.331.079 Ft
Óvoda felújítása-Batthyány utcai épület felújítása
(tetőfelújítás, napelemes rendszer kiépítése)
12.391.652 Ft
Lajtha László Kft működési körébe tartozó könyvtár
és közművelődési feladatok
22.540.836 Ft
Művésztelep (Kossuth u. 5.) épület működtetése, és
energetikai felújítása pályázati önrész
5.964.609 Ft
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 33.030 Ft
Sportlétesítmények működtetése (Tanuszoda,
dr. Fenyvesi Máré Sportcsarnok)
39.034.400 Ft
Helytörténeti gyűjtemény fenntartásának kiadásai
49.530 Ft
Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatok
60.187.000 Ft
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
12.486.120 Ft
Szociális ellátások (állam által finanszírozott juttatások)
12.329.000 Ft
Eseti szociális ellátások
3.804.900 Ft
Egészségügyi alapellátások (o. ügyelet, védőnői szolg.)
55.730.432 Ft
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
59.502.898 Ft
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetésCsalád-és Gyermekjóléti Szolg. szervezés)
2.254.350 Ft
Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése
4.139.274 Ft
Építményüzemeltetés
6.302.579 Ft
Közvilágítási feladatok
23.114.000 Ft
Közutak üzemeltetése, fenntartása
10.375.300 Ft
Útépítés-Kiskunhalas-Jánoshalma-Mélykút
kerékpárút tervezése
17.462.500 Ft
Zöldterület kezelés
32.796.000 Ft
Növénytermesztés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások
7.848.600 Ft
Nem veszélyes (települési) hulladék
vegyes begyűjtése, szállítása
3.247.243 Ft
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
11.455.754 Ft
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
27.724.410 Ft
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
5.559.000 Ft
Köztemető fenntartás és működtetéshez hozzájárulás
100.000 Ft
Czeller Zoltán polgármester

Miért nem használják a
jánoshalmiak a Tanuszodát?
A költségvetési tárgyalások során Juhász Zsolt ügyvezető igazgató tájékoztatta a Képviselő-testületet a
Tanuszoda kihasználtságáról. Beszámolójában kiemelte, hogy a lakosság köréből napi használat során csak ritkán
éri el a 10 főt, gyakran alatta marad a munkaidő előtti és utáni látogatók száma. Az általános iskolát fenntartó KLIK
ebben az évben 2 millió forint hozzájárulást ad a Sportcsarnok működtetéséhez, a Tanuszoda esetében pedig csak
a diákok belépőjegyei kerülnek megtérítésre a városnak.
Mérleget vonva, a Tanuszoda önmagában évente 20-25 millió forint, működésének 10 éve alatt 200-250 millió forint veszteséget jelentett a város költségvetésében. A városvezetés menekülvén a veszteségektől, a létesítmény megnyitása óta már időszakos bezárásra is kényszerült. Ugyanakkor a képviselő-testület a Tanuszoda további sorsának eldöntésekor nincs egyszerű helyzetben, mert a járásban egyedüli Tanuszoda létesítmény. Mindezek
ellenére egyértelművé vált, hogy a további működtetés ebben az évben már felvállalhatatlan pénzügyi kiadást ró
a településre. Mindez Rapcsák András egykori polgármester, képviselőkre ráerőltetett javaslata alapján 2005-ben
meghozott rossz döntés, egy kedvezőtlen konstrukciós kialakítás következménye. Az a tény, hogy a medence vízét
gáz energiával kell felfűteni, hogy nem a termálvíz bázisra épül a létesítmény, az éves működtetésben a város számára kifizethetetlen terheket képez. A város 2017. évi költségvetésének tárgyalásakor megállapítást nyert, hogy
ennek következményeként Jánoshalma felélte minden pénzügyi tartalékát.
Czeller Zoltán polgármester dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz fordult a Tanuszoda további működtetésének kérdésében. Tudvalevően a járási központokban újonnan épített Tanuszodákat a kormány által létrehozott
Nemzeti Sportközpont fogja finanszírozni. A polgármester kérte a belügyminiszter urat, vizsgálja meg annak lehetőség, hogy megoldás lehet-e ugyanez a módszer egy régebbi építésű tanuszoda esetében is. Másik lehetőségként a Tanuszoda bezárását kénytelen előirányozni a Képviselő-testület, mert az évek óta felhalmozott veszteségek
felélték pénzügyi tartalékokat, 2017. évben már nem tudja a város a Tanuszoda működéséhez szükséges forrást
biztosítani. Azt a luxust, hogy felélje a jövőjét, nem engedheti meg magának egy település, így Jánoshalma sem.

Népes családja gondoskodó
szeretete aranyozza be napjait

2017 januárjában töltötte be 95. életévét Kovács Sándorné, Franciska néni. Orbán Viktor miniszterelnök úr, és
a városvezetés köszöntését, őszinte tiszteletét és megbecsülését tolmácsolta városunk polgármestere az elmúlt
napok egyikén. További jó egészséget, sok boldogságot kívánunk az ünnepeltnek még hosszú éveken keresztül
kedves családja körében, akik nagy szeretettel veszik körül Franciska nénit!
A felvételen balról jobbra haladva: Horváth Sándorné Icuka, Kiss Mihályné, szül. Kovács Mária, Petróczky
Ferencné, Kovács Sándorné Franciska néni, Faddi Máténé, szül. Kovács Franciska, Czeller Zoltán polgármester.

NÉPE
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MEGHÍVÓ
Fórum a
foglalkoztatásért 2017

Üzlettel rendelkező
vállalkozások figyelmébe!
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.
§(1) bekezdés értelmében a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni
a) a székhelyéről,
b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás,
illetve értékesítés helyével,
c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy
módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint
d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B.
§ szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen
módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Ugyanezen jogszabályhely (1a) bekezdése szerint a tájékoztatásnak
fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén, a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön
formanyomtatványon.
Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén a tájékoztatást jól láthatóan
és olvashatóan kell megadni, és kifüggeszteni.
A fentiekben megfogalmazottak miatt kérjük az üzlettel rendelkező
vállalkozásokat, hogy szíveskedjenek a panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatójukat a fenti változások figyelembevételével módosítani, és erről a vásárlókat, fogyasztókat tájékoztatni.

címmel

megrendezésre kerülő
rendezvényünkre
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Jánoshalmi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szeretettel meghívja Önt a

2017. március 23-án

az Imre Zoltán Művelődési Központban (Jánoshalma, Kossuth
Lajos u. 3.) megrendezésre kerülő GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út
a munkaerőpiacra” elnevezésű projektjének Munkáltatói Fórumára.
PROGRAM:

2017. március

Regisztrált munkanélküliek
számára
induló képzések 2017-ben
Húsipari termékgyártó (képzés helye: Mélykút)
Épület- és szerkezetlakatos (képzés helye: Jánoshalma)
Villanyszerelő (képzés helye: Jánoshalma)
Fogyóelektródás – védőgázas ívhegesztő + TÜV minősített hegesztő + tűzvédelmi szakvizsga (képzés helye:

Jánoshalma)

Építő- és anyagmozgatógép kezelője (Targoncavezető
+ Emelőgépkezelő (kivéve targonca)) + gépkezelő jogosítvány 3312, 3313 és 3324 gépcsoportra (képzés helye:
Jánoshalma)

Konyhai kisegítő (képzés helye: Jánoshalma)

09:30 - 10:00

Regisztráció

10:00 - 10:05

Köszöntő

10:05 - 10:20

GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” projekt bemutatása
Előadó: Hajnal Bernadett pénzügyi menedzser
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
				
Foglalkoztatási Főosztály
10:20 - 10:35

GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia program bemutatása
Előadó: Gyenesné Knolmár Edit ügyintéző 		
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
				
Foglalkoztatási Főosztály
10:35 - 10:50

A legfontosabb munkavédelmi tudnivalók dióhéjban
Előadó: dr. Nagy Éva osztályvezető 			
		 Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkozatási,
		
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Elstartolt a Fiataloknak szóló
Lépj a Piacra program!

11:05 - 11:20

Jogszerű foglalkoztatás, a munkaügyi ellenőrzések
tapasztalatai
Előadó: Vörösmarti Krisztina munkaügyi szakügyintéző
		 Kecskeméti Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Munkaügy és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
11:20 - 12:00

Konzultáció

Minden érdeklődőt szeretettel vár a
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

2017. február 22-től egy új, vállalkozóvá válást elősegítő támogatás megpályázására nyílik lehetőség. A Nemzetgazdasági Minisztérium és az OFA
Nonprofit Kft. által életre hívott Lépj a Piacra! program keretében most közel
200 vállalkozó kedvű fiatal részesülhet 2 millió forint összegű támogatásban.
Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a program nem csak tőketámogatást nyújt, hanem előtte
felkészíti a vállalkozói szemléletű fiatalokat a saját vállalkozás indítására,
működtetésére is. Hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező 25 és 30 év közötti, nem felsőfokú végzettségűek, valamint 30 és 35 év közötti felsőfokú végzettségű fiatalok jelentkezhetnek, akik piacképes ötletükkel a gazdasági élet
szereplőjévé kívánnak válni.
http://ofa.hu/hu/lepj-a-piacra
címen találhatók a részletes
tudnivalók
A program során a jelentkezők kompetenciamérésen vesznek részt, amit
egy képzés követ, ahol – mint azt államtitkár úr is kiemelte - a vállalkozás
létrehozására, irányítására és sikeres működtetésére vonatkozó ismereteket
sajátíthatnak el a fiatalok. Ez a képzés biztosítja, hogy a pályázók jelentős
része támogatásban részesíthető üzleti tervet készítsen. A vissza nem térítendő 2 millió forintos támogatáshoz az igénylőnek 20% önrésszel szükséges hozzájárulnia.
Forrás: hirado.hu

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

Az iskolánkkal együttműködő
INVOKÁCIÓ „Segítségül hívás” Alapítvány
szívesen fogad minden olyan felajánlást, amely hozzásegíti ahhoz, hogy az általa vállalt feladatokat megvalósítsa.
Kérjük, támogassa céljainkat személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával!
Az alapítvány adószáma: 18345650-1-03

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére legfeljebb 2.500.000,Forint összeg erejéig vissza nem térítendő pályázatot hirdet
meg.
Az önfoglalkoztatóvá válással kapcsolatos beruházás megvalósításához 2017. február 15-től 2017. június 15-ig nyújtható be pályázat.
A pályázattal kapcsolatban további információ Fricska Nagy
László (76/795-649) és Makra Zsuzsanna (76/795-677) ügyintézőknél kérhető telefonon vagy személyesen a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály (6000 Kecskemét, Klapka u. 34.) 206. irodájában.

A pályázati dokumentáció elérhető és letölthető:
http://bacs-kiskun.munka.hu
Jánoshalmi Járási Hivatal

Felhívás

Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület
Kéri, hogy ebben az évben is segítsék személyi
jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket!
Adószámunk: 19044383-1-03

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

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának állásajánlatai:
Közzététel időpontja: 2017.02.27
Munkakör
Iskolai végzettség
Pultos
Általános iskola, szakmunkásképző, szakközépiskola
Pincér
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Szakács
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Takarítónő
Általános iskola, szakmunkásképző
Kőműves
Szakmunkásképző
Építőipari segédmunkás
Általános iskola
Vendégfogadós
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Általános irodai adminisztrátor Szakközépiskola, gimnázium
Palackozó gép kezelője
Általános iskola, szakmunkásképző
Forgácsoló
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Autószerelő
Szakmunkásképző
Autóvillamossági szerelő
Szakmunkásképző
Gépjármű műszaki vizsgáztató Szakközépiskola, gimnázium + gépjármű vizsgáztatói
Kőműves
Építőipari segédmunkás
Kézi csomagoló

tanfolyam
Szakmunkásképző
Általános iskola
Általános iskola

Tisztelt Támogatóink!

Cég megnevezése
Silver Funny Kft
Gála-Food Kft.
Gála-Food Kft.
Gála-Food Kft.
Delta-Product Kft
Delta-Product Kft
Koch-Vin Kft
Koch-Vin Kft.
Koch-Vin Kft
Juhász Sándor Ev.
BÁCSGÉPKER Kft.
BÁCSGÉPKER Kft.
BÁCSGÉPKER Kft.

Munkav. helye
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma
Vidék
Vidék
Borota
Borota
Borota
Kiskunhalas
Jánoshalma
Jánoshalma
Jánoshalma

Munkabér
127.000 – 161.000,-Ft
161.000,-Ft
161.000,-Ft
127.500 – 161.000,-Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
162.000,-Ft
161.000,-Ft
161.000,-Ft
190.000 – 210.000,-Ft

Czeglédi Richárd
Czeglédi Richárd
Taskovics Tiborné

Mélykút
Mélykút
Jánoshalma

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. Tel. 77/ 403 966
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő
08.00-12.00

13.00-17.00

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-12:00

08.00-12.00 13.00-16.00

nincs

08.00-12.00

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 gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit óvodavezető

Felhívás
Jánoshalma Tűzvédelméért
Közalapítvány

Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben
is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám:18343744-103
Alapítvány kuratóriuma

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
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Télbúcsúztató az
Gyermeklánc óvodában

Óvoda bál!

2017. február 4-én került megrendezésre óvodáink farsangi-jótékonysági bálja.
Köszönjük a több mint 350 kedves vendégünknek, hogy ezt az estét velünk,
együtt tölthettük el a Korzó Étteremben.
A termek vidám, elegáns hangulatot
kölcsönöztek a jókedvhez.
A kiváló vacsorához, melyet Takács
István készített számunkra, a térség két borászatának ízletes termékeit
fogyaszthattuk,
felajánlásuknak
köszönhetően.
Köszönet illeti a Taskó Savanyúság,
Koch – és Kunvin Borászat tulajdonosainak, valamint Takács István úrnak nagyvonalú felajánlását, támogatását.
A minden zenei irányzatot, stílust nagyszerűen játszó Bohémek Zenekar ebben az évben ismét felülmúlta önmagát. A tőle
Immár hagyománnyá vált óvodánkban,
hogy egy-egy mese előadásával búcsúztatjuk az elmúló évszakot és lépünk át a
következőbe. Ősz végén a Nagyhatalmú
sündisznócska, most pedig Az aranyszőrű
bárány című mesével lepték meg az
óvónénik óvodásaikat. Még szebbé tette az eseményt, hogy nagyon vegyes volt
a szereplők összetétele, ugyanis óvodánk
aktív dolgozói mellett egy kisgyermek, egy
leendő- és nagy örömünkre, több nyugdíjas óvónő adta elő a mesét. A kis óvodások ámulattal figyelték, hogyan táncolt furulyaszóra a bárányka és a hozzá ragadt

sereglet.
De csak ezután került hab a tortára. A
farsangi időszak utolsó péntekjén elérkezett a várva-várt farsangi mulatság. Kivétel nélkül mindenki, gyermek és felnőtt egyaránt maskarába öltözött és nagy mulatozás, eszem-iszom között (reméljük végleg)
elűztük a telet.
Nagy élmény volt gyereknek és felnőttnek egyaránt.
Mesterné Radvánszki Erika
óvodapedagógus

5. oldal

megszokott magas színvonalon biztosította a jó hangulatot, nem
hagyva sok időt a fáradt lábak pihentetésére.
A mulatság fénypontját az éjfélkor kisorsolt fődíj jelentette,
melyet Petróczky Ferenc és családja ajánlott fel nagyvonalúan.
Boldogan vihette otthonába a szerencsés nyertes a nagy képernyős LED televíziókészüléket.
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégeknek, akik adományaikkal, támogatói
jegyek vásárlásával, illetve önzetlen kitartó munkájukkal segítették, segítik elő fejlesztő játékaink bővítését, tanösvényünk
kialakítását!
Köszönjük a szülők segítségét, felajánlását is!
Szeretném megköszönni továbbá kollégáimnak is, hogy
munkájukkal újabb sikeres rendezvénnyel bizonyítottuk összefogásunk erejét és a gyermekek fontosságát.
Szeretettel várunk mindenkit jövőre is óvodánk jótékonysági báljára!
Mi biztosan ott leszünk…
Ördögh Edit

Február a Nyitnikék
BK. Gyerekházban

Még csak február van, a Nyitnikék BK. Gyerekház azonban túl van egy mozgalmas, kalandokkal
és élményekkel teli hónapon. A színes mindennapokhoz, megannyi tartalmas program társult. Egy
hétfői délelőttön, Mélykúton, Dr. Kinigopulosz Márta
pszichológus tartott interaktív előadást nekünk,
és a mélykúti Bendegúz Gyerekház anyukáinak.
Beszélgetésünk témája a mese és a játék volt.
Több kérdésre is választ kaphattak az anyukák,
még gyermekik a könyvtár nagytermében játszottak.
A hónap közepén, mi is elbúcsúztattuk a telet.
Farsangi bálunk az idén is nagyon jó hangulatúra
sikeredett. Az ötletes jelmezek, a színes kiegészítők,
a zene, a tánc és a farsangi fánk jellemezte kis
bálunkat. A hónap végén pedig Hollandiából érkeztek
hozzánk vendégek. Három nagyon kedves lány a Nyit-

nikék BK. Gyerekházat választotta, hogy megismerkedhessenek a magyar gyerekek, magyar családok
éltével, és a jövőben munkájukhoz felhasználhassák
tapasztalataikat. Próbáltuk tartalmassá tenni számukra
azt a kis időt, amit itt töltöttek. Délelőtt a Gyerekházban
tevékenykedtek velünk, délután pedig családokat
látogattunk meg. Egy szombati napon Katymárra
a Segítőházba vittük el őket, ezzel is segítve a
tapasztalatgyűjtést. Otília, Kelly és Froukje nagyszerűen érezte magát Jánoshalmán, az általunk szervezett programokon. Elmondásuk szerint csak pozitív élménnyel távoznak Magyarországról. Reméljük
viszontláthatjuk még Őket!
Továbbra is szeretettel várunk Mindenkit!
Nyitnikék BK. Gyerekház
Jánoshalma
Petőfi u. 35.
Márti néni, Ági néni és Niki
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„ANNA-MATER”
A tehetség utat tör
Lajdi Zselyke
vagyok, a szüleimmel, húgommal és öcsémmel
Mélykúton lakunk.
Elsős korom óta a
jánoshalmi Szent
Anna Katolikus
Általános Iskolában tanulok, most
a 4. a osztályba járok. Szeretem ezt az iskolát
 Minden tantárgyam jeles, és
igyekszem részt venni a meghirdetett tanulmányi versenyeken is.
Első osztályos voltam, amikor Rita néni (az énektanár nénim) „felfedezett”, és szólt anyának és apának, hogy érdemes lenne valamilyen hangszeres oktatásra beíratniuk a Lajtha László Művészeti Iskolába. Az oda
felé vezető úton kitaláltam, hogy fuvolázni szeretnék. Szerencsére Czipták
Zsolt tanár bácsi még ott tanított, kezembe nyomott egy furulyát, elmondta
milyen hangot hogyan kell lefogni, ritmust gyakoroltunk, és szeptemberben
már fuvolán játszhattam. Két éven keresztül édesanyámmal nap mint nap
1-1 órát gyakoroltam, így 2016 őszén – mikor Zsolti bácsi elment az iskolából – jó szívvel ajánlott Markóné Szalai Gyöngyvér néni tanítványai közé,
aki a bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezetője. Az első
fellépésemen nagyon izgultam, de azóta sokkal rutinosabban állok közönség elé. Mészáros Gábor tanár bácsi sem hagyta veszni bimbózó tudásomat, és bevett „szentannás” zenekarába. Fellépünk minden családi misén
a templomban, viszont mióta tél van, és használhatatlanra leeresztenek a
fúvós hangszerek, már furulyázni is meg kellett tanulnom (nem kis örömömre) – ugyanis a furulyát nem viseli meg annyira a hideg. Szolfézsra is járok
(nem írtam el a szót: alapvető zenei ismeretekre tanító tantárgy), és Gábor
bácsinál gitározni is tanulok, ő azt szeretné, ha a nyáron már színpadra is
léphetnék vele (a gitárral ).
Sakkra is járok. Ez úgy kezdődött, hogy az egyik osztálytársam megmutatta a lépéseket, apa tovább képzett, majd egy vendégségben játszottam
„vaksakkot” egy mesterrel (Ő volt „vak” ), és ajánlotta, hogy keressünk a
közelben egy sakktanárt. Szintén Baján ráleltünk Jávor Sanyi bácsira, aki
végtelen türelemmel tanítgat bennünket, és a felajánlott csokikért tényleg
jobban is igyekszünk. Februárban már megyei versenyen is indultam Soltvadkerten. A verseny alatt sok barátot szereztem.
Három éves korom óta íjászkodom apával: tradicionális íjakkal lövünk,
X. századi ruhákba öltözködünk, hagyományőrző rendezvényekre járunk…
Szép eredményeket értem el, de sajnos mostanában az íjászkodásról mondok le először a tanulás javára.
Nagyon szeretek rajzolni: tavaly nyertem egy 24-es színesceruza-készletet az egyik rajzommal. Anyával zselés tollal színezünk apró mintás füzeteket: kikapcsol bennünket.
Másik kedvenc elfoglaltságom az olvasás (pl.: másodikos nyári szünetben 5 könyvet olvastam el), és alig várom, hogy megjelenjen kedvenc sorozatom 9. kötete; a mitikus történeteket is szeretem.
A suliban énekkarra járok Rita nénihez, illetve Erika nénihez színjátszó
szakkörre: egyiket jobban szeretem, mint a másikat 
Ezen kívül nem marad ki a hétvégi játék, a gyerekzsúrok, a sok kirándulás a családommal, a nyári szünetben a táborozások, jó időben a fagyizás,
és ha valaki még mindig kételkedne: igen, én is gyerek vagyok  !

NÁLUNK TÖRTÉNT

gyak kerültek kisorsolásra. A tombolatárgyakat köszönjük az óvodai és
iskolai közösségeknek, szülőknek és mindazon üzleteknek, cégeknek, akik
felajánlásaikkal segítettek minket.
A legértékesebb felajánlásokat külön is megköszönjük a Mappa Kftnek, Pethő Zoltánnak, Koch Csabának, Mikó Zsuzsannának és a Kéleshús Kft –nek.
Ezen túl szeretnénk köszönetünket kifejezni az asztalon lévő finom borokért Ádám Gyulának, az üdítőért és ásványvízért Petróczki Ferencnek, a
szódáért Henerári Etelkának, a kenyérért Binszki Mihálynak, a pogácsáért
és a savanyúságért a Korzó Étteremnek, Takács Istvánnak. A röviditalokért
és a süteményekért sok-sok szülőnek tartozunk köszönettel.
Külön is szeretném kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik a legjelentősebb pénzadománnyal támogatták a rendezvényt, s legnagyobb
támogatóinknak név szerint is: Renner Bt, Renner Tibor és családja, Farkas András, Agroprodukt Kft., Kaszibáné Dr. Birkás Erzsébet a Városházi
Gyógyszertár tulajdonosa, Szlávik Gyula és felesége, Molnár István, Horváth Róbert
Végül, de nem utolsó sorban a kollégáknak szeretnénk megköszönni a
háttérben és a színpadon végzett közös munkát, a próbák jó hangulatát, a
remek dekorációt és jelmezeket. Azt gondolom, a báli előkészületek nagy
nyeresége már a miénk, a közös munka sikerének vagy épp az első próbák sikertelenségének az öröme és az a hatalmas összefogás, amivel ilyen
jól sikerülhetett a rendezvény.
Hálásan köszönjük mindenkinek anyagi és erkölcsi támogatását bálunk
sikeréhez.
Köszönjük, hogy felajánlásaikkal segítették céljaink elérését. Isten áldása kísérje további életüket!
Komárominé Vikor Ágnes

Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe

Óvodánkban hagyomány, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a négy óvodai csoport közösen emlékezik meg erről a szép ünnepről. Tamás Sándor atya, az óvoda lelki vezetője rövid megemlékezést tartott arról, hogy ki is az a Gyertyaszentelő Boldogasszony, és mit jelképez
életünkben az égő gyertya. Sanyi atya először gyertyaszentelést végzett,
majd balázsáldásban részesített minden gyermeket. Szent Balázs püspök és vértanú volt, akit a torokbetegségek gyógyítójaként tartanak számon. Ennek emlékét őrzi a balázsáldás. A kis gyermekek nemcsak az
áldás kegyelmében részesedhettek, hanem emlékül vihettek haza szentelt gyertyát is.
Az ünnepi megemlékezés imádsággal és szép, Jézusról szóló énekek
éneklésével fejeződött be.
Czellerné Ádám Mária

„Itt a farsang, áll a bál…”

Jótékonysági bál

2017. február 11-én rendezte meg a Szent Anna Katolikus Óvoda és
Általános Iskola közös alapítványának jótékonysági bálját.
Volt egy este, ami a szórakozásé, a kikapcsolódásé, a baráti beszélgetéseké volt. A mindennapos munka, az újabb és újabb kihívások után megálltunk egy pillanatra, és a gondtalanság „csillagfényének” segítségével elfelejthettük a szürke téli estéket.
Csillag születik tehetségkutató „trollkodásunk” után a báli szezonhoz méltóan ízletes vacsorával
és természetesen remek zenével mulathatott
mindenki, aki elfogadta meghívásunkat, megtisztelt minket jelenlétével.
A hajnalig tartó táncot csak
az éjféli tombolahúzás „zavarta
meg”, ahol értékes ajándéktár-

pontban. Miután az ötletes jelmezeikben felvonultak és bemutatkoztak a diákok, kezdetét vette a mulatság.
Rita néni által vezetett
„táncházban” mindenki
vidáman ropta. A tanító nénik bábos mesejátékkal lepték meg a
nagyérdemű közönséget. A gyerekek örömmel végezték az ötletes, játékos feladatokat,
mind a négy állomáson
jutalmat érdemeltek a
jól végzett munkáért.
Persze nem maradhatott el a zsákbamacska
és az eszem-iszom, dínom-dánom sem. A jó hangulat és a vidámság után
- sokan már a jövő évi bálra gondolva - 17 órakor fáradtan tértek haza a
résztvevők.
Haugné Szatmári Lívia

Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a vidám mulatságok, bálok
hetei. Február 20-án, hétfőn délután tartottuk felső tagozatos évfolyamaink farsangi bálját az Imre Zoltán Művelődési Központban. Az osztályok
hetek óta készültek produkcióikkal, vetélkedőikkel társaik szórakoztatására. A zsűri tagjainak nehéz döntést kellett hoznia, hisz értékelniük kellett a fellépőket. Láthattunk zenés, táncos, mulatságos produkciókat, sőt
egy disznóvágás pillanatainak is tanúi voltunk. A délutánt a tombolasorsolás zárta, ahol szebbnél szebb dolgokkal gazdagodtak a szerencsések.
Ezúton is köszönjük a szülőknek, Molnár Istvánnak, az Imre Zoltán Művelődési Központ dolgozóinak, hogy segítő munkájukkal, hozzájárultak bálunk
sikeréhez.
Szente Mariann
Február 22-én elérkezett a várva várt nagy nap az első és a második osztályosok számára is. Délután 14 órakor, a hosszas készülődés
után, megkezdődött a farsangi mulatság az Imre Zoltán Művelődési Köz-

A 3. és 4. osztályosok
báljával zártuk a farsangi időszakot iskolánkban.
2017. február 24-én pénteken az iskolánk ebédlőjében felcsendült a Troll
című mese egyik dala, amikor a lelkes tanító nénik és
bácsik egy rövidke tánccal
megnyitották a mulatságot.
Majd következett a felvonulás, ahol minden tanulónk
elmondhatta, hogy kinek
a bőrébe bújt. A bemutatkozást a Táncház követte,
amit Nagyné Bényi Marika
néni tartott nekünk. Itt bepillantást nyerhettünk a néptánc alapjaiba is. Ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani Marika néninek ezekért a felejthetetlen
lépésekért. A délután során
még számos vicces vetélkedőn is kipróbálhatták a
gyerekek az ügyességüket. Ezt követően két csodálatos produkciót is láthattunk. A műsorszámok
alatt a szülők által készített
finom szendvicseket fogyaszthatták a farsangolók.
Köszönetet szeretnénk mondani minden szülőnek, segítőnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap a gyermekeink számára felejthetetlen
legyen.
Magyar-Nemes Brigitta

Farsangi bál a Szent Anna
Katolikus óvodában
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A Szent Anna Katolikus Óvodában már hagyománnyá vált, hogy minden
évben farsangi bált szervezünk, melyet az idén 2017. február 19-én vasárnap délután az Imre Zoltán Művelődési Központban tartottunk meg.

A Katolikus Iskolák Országos Dugonics András Matematika Versenyén
elért eredmények:
név
KOSÓCZKI BALÁZS 8.b.
MIKE MÁRK 8.b.
HAJNAL BÁLINT 7.a.
FENYVESI GÁBOR 7.a.
LIPPAI GERGŐ 5.a.
VIDA BÁLINT 5.a.
VÖLGYESI LEVENTE 5.b.
LAJDI ZSELYKE 4.a.

helyezés
12
137
18
121
210
306
333
41

indulók száma
361
361
244
244
529
529
529
211

Kosóczki Balázs mindössze egy ponttal maradt le az országos döntőről.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Enesei Péter

A dobogó árnyékában
A farsangot vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemzik. Rendezvényünket lázas készülődés előzte meg mind a dolgozók, a gyermekek és a szülők részéről is. A gyermekek szebbnél szebb versekkel, énekekkel szórakoztatták a vendégeket, míg az óvónénik Gyetvainé Kaszás Eszter igazgatónő, Komáromi Róbert testnevelőtanár valamint Sódar Béla Balázs technika- és testnevelőtanár segítségével a Kacor király című mesét adták elő,
mely nagy sikert aratott gyerekek és felnőttek körében egyaránt.
Ezek után kezdődhetett a tánc és a szórakozás. Köszönetet kell mondanunk a sok-sok segítő szülőnek, akik együttműködtek velünk, és mindenben segítettek! Köszönjük az Imre Zoltán Művelődési Központ vezetésének és munkatársainak, hogy a helyszínt biztosították számunkra, valamint Lábodi Róbertnek is, hogy a hangtechnikai részt kezelte. Köszönjük!
Bánfiné Sódar Szilvia óvodapedagógus

akarják vállalni a felelősséget. Néha a felnőttek sem…” (Gusztonyi Vivien)
¾¾ „A gyerekeket meg kell tanítani, hogy jól döntsenek mindenben, és ne
kövessenek el butaságot.”
¾¾ (Czimber Flórián)
¾¾ „A felnőtt: bárhová elmehet, nem játszik a tűzzel, nem költi el másnak a
pénzét, nem lop, és tanít pár dolgot. A gyerek: nem mindig tud jól dönteni a jó és a rossz között.” (Völgyesi Levente)
¾¾ „A felnőttek több felelősséget vállalnak, mint a gyerekek, ezért sokkal
megbízhatóbbak. Nem rohannak fejvesztve egy csokiért, mindig átgondoltan vásárolnak.” (Szilágyi Luca)
¾¾ „A felnőttnek meg kell mutatnia a gyereknek, hogyan kell felelősséget
vállalni, s az illemből is példát kell mutatni.” (Ötvös Dominik)
¾¾ „A gyerek és a felnőtt között különbség van a döntések súlyosságában,
mert a gyerekek döntései általában kisebb dolgokban történnek, így a
rossz döntésük kevesebb következménnyel jár.” (Varga Benjámin Erik)
¾„A
¾ felnőttnek meg kell tanítania a gyereket veszíteni és nyerni is.” (Kenderesi Olivér)
¾„A
¾ gyerekek hajlamosak elfelejtkezni a következményekről, de a felnőttek ezt nem tehetik meg.” (Szatmári Vivien)

HIRDETÉS
Családos diákmisék március
és április hónapban

március 1. 8.00
Hamvazószerda
március 5. 9:00

Sikerek matematikából
A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakgimnázium idén 16. alkalommal rendezte meg a
Rákóczi Hadnagya Kupát, melyen mi a 7-8. osztályos fiú focistáinkkal évek
óta részt veszünk. Ez volt az első alkalom, amikor a januári selejtezőkből
csoport másodikként jutottunk el a február 5-i fináléra, ahol bronzmec�cset játszottunk a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
focicsapatával. Az izgalmas összecsapás során azonban a szerencse az
ellenfélnek kedvezett, a labda többször került sajnos a mi kapunkba, így
az eredményhirdetésen a negyedik helyért vehettük át az oklevelet. Ez is
egy rendkívül szép eredmény, és nagyon örültünk neki, hiszen ennél jobb
motiváció nem is lehet arra, hogy jövőre még nagyobb elszántsággal induljunk el a kupán a dobogós helyért. A csapat tagjai: Bogdán Martin Zoltán,
Horváth József, Kovács Kristóf, Lancsárovics Martin, Mike Márk, Sándor
Tamás, Vida Dávid. Gratulálunk nekik!
Komáromi Róbert
2017.02.17-én Kiskunhalasra utaztunk a Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulójára. Iskolánk tizenkét tanulója mérette meg magát, és
az előzetes eredmények szerint KOSÓCZKI BALÁZS (8.b. osztály) bekerült a legjobb teljesítményt nyújtó diákok közé. Március 4-én a Kecskeméten rendezendő eredményhirdetésen derül ki a helyezése. Gratulálunk neki
és a többi versenyzőnek! Köszönjük a Renner BT-nek az utazáshoz nyújtott segítségét.

GYEREKSZÁJ
A felelősségről

március 26. 10.00

Kat. isk. 6. évf. Keresztátadás

április 2. 9:00

Kat. isk. 7. évf.

április 9. 9:00

Hunyadi Iskola VIII. évfolyam
Kat. óvoda

április 23 10.00
április 30. 9:00

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

Önkormányzati képviselők
Kat. isk. 7. évf.

Óvodások keresztelője
Kat. isk. 4. évf.

Kérjük, támogassa adója 1%-val óvodánk
és iskolánk közös alapítványát
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

Adószám: 18341797-1-03

Siker a „Ments meg egy kertet” programban

Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához!

Kat. isk. 3. évf.
Hunyadi Iskola VII. évfolyam

¾¾ „A gyerek tanulja a felelősséget , a felnőtt vállalja.” (Vass Tibor)
¾¾ „A gyerekek néha meggondolatlanok, ezért olyat tesznek, amiért nem

kertjére esett a választásunk. Iskolánk tanulói Királyné Kalamár Zsófia szakoktató szakmai irányítása mellett Gyetvai Antal és Kiss-Pető Tibor kollégiumi nevelő segítségével végezték munkájukat.
Az elmúlt évben, a munka előrehaladásáról havonta küldtünk beszámolót
a bírálóbizottság részére. A verseny eredményeiről kaptunk tájékoztatást és
hirdettek eredményt február 21-én Budapesten. Iskolánk diákjainak nevében Vő Gergő és Királyné Kalamár Zsófia vehetett át különdíjat Román István szakképzésért felelős helyettes államtitkár úrtól. A tanárnő tervei szerint
az elmúlt évi előkészítést követően az idei évben már öko-bio módszerek
alkalmazásával termesztenek majd zöldségeket és fűszernövényeket.
Munkájukhoz – ami segítséget jelent majd Erzsike néninek is – nagyon sok
T. P.
sikert kívánunk.

Kat. isk. 2. évf.

március 12. 9:00
március 15. 9:00 Nemzeti
Ünnep
március 19. 9:00

M g . S z a k ké p z ő h í r e i

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr 2016. március 25-én
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a tavalyi évet a kertészkedés évének
nyilvánította. Ezzel összefüggésben egész éves programsorozat vette kezdetét, mellyel kapcsolatban miniszter úr feladatként szabta a tárcához tartozó agrárszakképző intézmények számára, a programban való részvételt.
Az Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó iskolák több kategóriában
vehettek részt a programban, ezzel megmentve egy-egy kertet.
Az iskolák a „Ments meg egy kertet” programmal egyúttal részt vettek
a „Magyarország legszebb konyhakertje” versenyben is. Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és mindhárom tagintézménye részt vett a mozgalom elindításában. Hosszas keresgélés után Martinek Erzsébet nyugdíjas tanárnő

7. oldal
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Helyesíró verseny

2017. március

Farsang
Idén a farsang farkában, február 23-án
az iskolában jó hangulatban tartotta meg
farsangi mulattságát az 1.b, 2.b és a
tanulásban akadályozottak mindkét csoportja. A délutánt tréfás vetélkedővel,
játékkal, tánccal és eszem-iszommal
töltötték a gyerekek és pedagógusaik. A tanulók ötletes jelmezekkel készültek. A délután legizgalmasabb eseménye a tombolasorsolás és zsákbamacska húzás volt.
Mivel farsang egyszer van egy évben,
reméljük az idei is felejthetetlen volt mindenki számára.

Január 25-én délután tartottuk iskolánkban a helyesíró versenyt. Sok
gyermek jött, hogy tudását összemérje társaiéval.
A legügyesebbek voltak:
3. osztály
Raáb Dávid		
3.a
Dági Attila		
3.a
Zsók Szilvia		
3.c
4. osztály
Dági Petra		
4.a
Fekete Anna		
4.c
Balázs Ditta Dorka 4.c
További sok sikert gyerekek, jövőre is várunk Titeket a versenyen!

Kézműves délután a farsang jegyében

A szép- és helyesíró verseny győztesei

Német nyelvi verseny

Az Imre Zoltán Művelődési Központ újra kézműves délutánra várta a gyermekeket, ezúttal farsangi álarcok készítése volt az esemény célja.
Február 9-én délután alsó tagozatunkról két osztály – az 1.a és a 2.a tanulói érkeztek a művelődési központ nagytermébe, hogy Sillye Csaba bácsi
vezényletével különböző technikák alkalmazásával maszkokat készítsenek
maguknak a közelgő farsangi bálra.
Két hosszú asztalnál folyt a munka: az egyiknél kartonból, a másiknál pedig
csillámos dekorgumiból lehetett elkészíteni az álarcokat.
Amikor elkészültek a kis kézművesek az alaklemezek körberajzolásával,
majd a nyírással, szabadon választott díszítéssel tehették egyedibbé munkadarabjaikat. Bár a csillámos dekorgumi önmagában is mutatós, többen festettek mintát akrilfestékkel; mások apró csillogó flitterekkel dekoráltak, sőt
az eltérő színű dekorgumiból nyírt apró figurák ragasztásával is különleges
művek születtek.
Az
idő
villámgyorsan
elrepült,
kellemesen
éreztük
magunkat,
mert
az
alkotás
öröm
számunkra.
Köszönjük az Imre Zoltán Művelődési Központ dolgozóinak az esemény megszervezését és Sillye Csabának a munka irányítását!
Puskás Krisztina

Velünk élő történelem
A múltunk is az identitásunk része. Ahogyan az egyes embernek, úgy
a történelemnek is vannak fény- és árnyoldalai. A helyes önismeret jobbá
tehet bennünket, ahogyan a történelem mélyebb ismerete is.
Általában rádiós megemlékezés keretében tudatosítjuk a fontos évfordulókat, ünnepeket. Néhány perc figyelem a műsorra, majd ki-ki magában
gondolhatja tovább az elhangzottakat, illetve osztálykeretben beszélgethetnek még tovább a szaktanár segítségével.
Így volt ez a Kommunista diktatúrák áldozatainak Emléknapja alkalmából is. Szerencsések lehetünk, hogy szabadon élhetünk! Szerencsések
vagyunk azért is, hogy a gazdag múltú Jánoshalmán élünk.

A közeljövőben helytörténeti vetélkedőt rendezünk városunk múltjából
és jelenéből. Szeretnénk, ha felsőtagozatosaink kicsit elmélyülnének városunk múltbéli történéseiben, valamint jelen állapotaiban: kik és hogyan,
milyen nyomokat hagytak a város arculatán, s minderről játékos formában
mérnék össze tudásukat a tavaszi szünet előtt.
Remélhetőleg közelebb kerülnek így diákjaink a történelemhez és
rájönnek, hogy a Múlt Kútja friss, tápláló vízzel is olthatja a Jelen szomját.
Kovács Ildikó

Hunyadis gyerekek Meseországban
A német tagozat 7-8. osztályos tanulói szóbeli versenyen próbálhatták ki
kommunikációs képességeiket.
A verseny első részében mindennapi életünk általános társalgási témaköreiből húztak kérdéseket, amelyeket felkészülési idő nélkül kellett megválaszolniuk. A második részben mutathatták be plakátjaikat, amelyen kedvenc témájukat jelenítették meg fotókkal, majd előzetes felkészülés után
adták elő prezentációjukat.
A zsűri értékelte a tanulók német nyelvi szókincsét, kifejező készségét, nyelvtani tudását és természetesen a gyerekek előadói tehetsége is
számított. Igazi erőpróba volt számukra, hogy megmutathassák, hogyan
tudják alkalmazni a tanultakat, hogyan válhatnak a tanult idegen nyelv
használóivá.
A verseny győztesei:
Szénási Mónika 7.a
Duchai Norbert		
7.a
Kiss Enikő		
7.a
A versenyre való felkészülés jól jött a nemzetközi nyelvvizsgarendszer
DSD I típusú nyelvvizsgájára készülő diákoknak, amelynek kötelezően előírt eleme a próbavizsga, melyet iskolánkban rendeztünk meg a soltvadkerti
általános iskola részvételével.
Vizsgaelnökünk Gernerné Kemmer Rosemarie a bajai UBZ igazgatóhelyettese volt.
Kérdező tanár: Szőnyiné Vas Lívia, felkészítő tanár: Lógó Tiborné.
Nyolcadikosainknak még néhány hét rendelkezésükre áll a szóbeli és írásbeli vizsgákig.

Eredményes tanulást kívánunk nekik!
Lógó Tiborné idegennyelvi munkaközösség vezető

A jánoshalmi Városi Könyvtár által szervezett mesemondó versenyen a
két helyi oktatási intézmény gyermekei vettek részt, s a zsűri döntése alapján a Hunyadi Iskola két diákja képviselhette településünket a megyei megmérettetésen.
Február 18-án léphettük át Meseország kapuját Szakály Máté 2. osztályos tanítványommal és Szakály Zita 5. osztályos tanulóval, akit Rittgas�szer Jánosné készített fel.
Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban gyűltek össze megyénk
mesemondói, hogy Meseország Királya (dr. Kriston Vízi József), Királynője (Ramháb Mária) és a Bölcsek Bölcse (dr. Kriza Ildikó néprajzkutató) az

idén is odaítélhesse a kacsalábon forgó kastély tisztségeit
az idén már negyedszázados nagy mesemondáson.
Gyermekeink remekül megállták helyüket: bátor kiállásukkal, élvezetes
mesemondásukkal szép délelőttöt szereztek a hallgatóságnak.
Szakály Zita Meseország udvarhölgye, Szakály Máté pedig Meseország
lovagja lett egy évre. Öröm volt számomra, hogy a testvérpár édesanyjával
együtt izgulhattam a gyerekekért, s részese lehettem meseországi kalandjuknak.
Puskás Krisztina
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Itt volt a farsang, állt a bál…

Mi is farsangoltunk! Február 23-án iskolánk alsó tagozatos tanulóinak megtartottunk a hagyományos farsangi mulatságot az Imre Zoltán Művelődési Központban. A gyerekek nagy izgalommal készültek e napra. A megnyitó és a
közös éneklés után a diákok osztályonként bemutathatták ötletesebbnél ötletesebb jelmezeiket, melyek elkészítésénél a szülők is lelkesen segédkeztek. A délután további részében a gyerekek táncoltak, tombolát vásároltak, csemegéztek a finom süteményekből. A színpadon vicces játékokkal színesítettük a délutánt. Köszönjük a konyha dolgozóinak az igazi „retro” szendvicsek elkészítését, mely nagyon ízlett a gyerekeknek.
Pusenszki Mariann

Népi hangszerekkel ismerkedtünk

A Filharmónia bérletes hangversenyeinek második
előadására február 21-én délután került sor az Imre
Zoltán Művelődési Központban.
A pécsi Zengő együttes látogatott el hozzánk Bergics Lajos vezetésével, hogy rendhagyó énekórát tartson az érdeklődő gyermekeknek, s népi hangszereket ismertessenek meg velük.
Végigkalandoztunk sok néprajzi tájegységen, s közben meghallgattuk, hogyan szólalnak meg a tájegységek jellemző hangszerei. Dél-Dunántúlról a duda,
Dél-Alföldről a tekerőlant, Moldvából a koboz, a kétfe-

nekű dob és a sültü, Gyimesből az
ütőgardon, Elekről
a tölcséres hegedű
volt igazán érdekes
a népzenét ritkán
hallgató gyermekek számára. Külön
öröm volt számunkra, hogy több
tájegység táncába
is bepillantást nyerhettünk; a dunántúli kanásztánc és
a bihari román táncok is nagy sikert

arattak.
A műsorszámokat követő hatalmas taps és a fiatal közönség fegyelmezett viselkedése elárulta, hogy
nagyon érdekes, színvonalas előadáson vehettünk
részt.
Köszönet érte a szervezőknek és a Zengő együttesnek.
Bunyevácz Hajnalka

A kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma:
18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:
6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

Zrínyi matematika verseny

A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium és a Bibó
István Gimnázium fogadja minden évben az általános
iskolás versenyzőket.
Jánoshalmáról 30 tanuló oldotta meg a megyei verseny feladatait. A legfiatalabb „kis matematikus” a 2.
évfolyam tanulója.

Miért szeretsz Zrínyi versenyre járni? Néhány gondolat a versenyzőktől:
¾¾ Sokat lehet tanulni.
¾¾ Összemérhetjük tudásunkat.
¾¾ Mert szeretem a matekot!
¾¾ A logikai tudásom fejleszti.
¾¾ Jobbak a feladatok, mint a tanórán.
¾¾ Kapunk érte ötöst, tapasztalatokat gyűjthetek.
¾¾ Szeretek fejtörő feladatokat megoldani.
¾¾ Izgalmas.
¾¾ A könnyebb feladatok megoldása sikerélményt, a
nehezebb feladatok megoldása kihívást jelent.
Sok sikert a részvevőknek! Köszönet a Renner
BT-nek az autóbuszért!
Szűcs Márta

Szabó Sándor
1928 – 2017

Iskolánk egyik felejthetetlen pedagógusa Szabó Sándor, a mi Sanyi
bácsink, 1928. október 1-jén született Borotán.
Szülei földműveléssel foglalkoztak,
édesanyját korán elvesztette.
Az elemi iskola 6 osztályát Borotán
végezte el, majd tanulmányait a polgári iskolában folytatta magántanulóként. 1949-ben mezőgazdasági érettségit szerzett Bácsalmáson.
A matematika-kémia szakos tanári diplomáját a Pécsi Pedagógiai
Főiskolán vehette át 1952-ben.
A pedagógus pályája 1951-ben Borotán kezdődött,
ahol matematika-testnevelő tanárként.
1953. szeptemberében helyezték Jánoshalmára,
ahol az akkori fiúiskolában kapott állást. Ez év októberében kötött házasságot Mikó Máriával. A házasságban két gyermek született, Mária és Erzsébet.
1953-54-ben a helyi szakiskolában óraadóként,
majd a 60-as évek elején 3 évig, az újonnan alapított
gimnáziumban tanított.
1961-68 között az egykori fiúiskolában igazgató
helyettesi teendőket látott el.
1967-ben a József Attila Tudományegyetem Természettudományi karán középiskolai tanári oklevelet
szerzett matematika szakon.
Részt vett a dolgozók iskolájának, valamint a levelező kertészeti technikum megszervezésében, ahol több
éven keresztül tanított.
1968-ban a két helyi iskola egyesült, azóta az iskolánk tanáraként tevékenykedett fáradhatatlanul, nyugdíjazásáig.
A hosszú pedagógus pályája során mindig következetes volt, és szeretettel viszonyult tanítványaihoz, kollégáihoz, akik a mai napig is nagy tisztelettel emlegetik.
Személyisége, pedagógiai munkája példaként állít-

ható a jövő nemzedék számára.
Pedagógusként kétszeres „Kiváló Dolgozó”, majd 1957-ben „Kiváló
Pedagógus” kitüntetést kapott.
Jánoshalma sportéletének is egyik
meghatározó személyisége volt.
1970-es évektől az ő segítsége
révén is a labdarúgás és a kézilabda
nagyot fejlődött. Így a felnőtt labdarúgó csapat hosszú éveken át az MB IIIas mezőny meghatározó csapata lett,
az iskola kis focistái az Úttörő Olimpiáig, a kézilabdázók pedig egészen az
NB II-ig jutottak.
A több évtizedes munkája elismeréseként a „Kiváló Sportvezető”, a „Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója” kitüntetés mellé 1988-ban megkapta az Országos Testnevelési Tanácstól a „Kiváló Társadalmi Munkáért” kitüntetést is.
2008-ban Jánoshalma Város Képviselőtestülete a
„Jánoshalma Város Díszpolgára” címet adományozta Jánoshalma város ifjúságának nevelésében kifejtett
áldozatos munkájáért.
A jánoshalmi labdarúgás „aranykorának” krónikája
című könyvében így vall magáról:
„A sorsom úgy alakult, hogy pedagógus lettem, az
ifjúság forrásának tanára. Már pályám elején rájöttem,
hogy nem elég csupán a matematikát tanítani, a tanulók neveléséhez, egészséges fejlődéséhez többre van
szükség. A szellem mellett a testet is gondozni kell, a
mozgás és a tanulás egymástól nem választható el. A
fiatalok mozgás és játék lehetőségének biztosítása a
felnőttek dolga, ezt szervezni, irányítani kell.”
Kedves Sanyi bácsi!
Tanítványaid és kollégáid nevében búcsúzom,
emlékedet szeretettel őrizzük.
Rittgasszer János
igazgató

J Á N O S H A L M I
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Beszerezhető
mfbpont.hu

„Közösen a fejlődésért”
A Borotai Takarékszövetkezet tisztelettel meghívja Önt a
„Közösen a fejlődésért” nevű rendezvényére.

Mikro-, Kis – és Középvállalkozások Versenyképességének
növelését célzó előadások:
I. MFB Pont termékeinek ismertetése
(Új önálló és kombinált hiteltermékek)
II. Széchenyi Kártya Hitel termékek bemutatása
(Agrár-, Önerő kiegészítő-, Beruházási-, Forgóeszközés folyószámlahitelek)

III. Pályázatírók bemutatkozása

Tegyünk együtt többet térségünk vállalkozásainak
fejlesztéséért!
Fejlesszünk állami támogatással, építsük közösen a
jövőt.

A dietetikus tanácsai

Mire jó a medvehagyma?

Meghívó

Meghívott vendég: Bányai Gábor (Kiskunhalas és Térsége
országgyűlési képviselője)

2017. március

A Jánoshalma anno egy hiánypótló
kiadvány, egyediségét tekintve kiválóan
alkalmas a múltunk előtt való tisztelgésre, helytörténeti ismereteink bővítésére,
illetőleg családtagjaink, barátaink számára ajándékozás céljából.
A könyvre a tavasz folyamán előfizetők
átvehetik megrendelt példányaikat, illetve
azok, akik új könyvtulajdonosok kívánnak
lenni, a kiadó, Jánoshalmáért Alapítvány
céljainak támogatásával hozzájuthatnak
a kiadványhoz.
A Jánoshalma ANNO kiadvány megvásárolható a Polgármesteri Hivatal titkárságán Petróczky Ferencné, Szűcs Lászlóné és Maráczi Nóra munkatársaknál.

A tavasz
hírnőke

A medvehagymát
az utóbbi időkben kezdik újra „felfedezni”.
Március-áprilisban már kapható a piacokon. A medvehagyma a liliomfélék családjába tartozik, erdőkben, ligetekben találkozhatunk vele. Akár saját magunk is szedhetünk belőle, de legyünk résen, mert kön�nyen összetéveszthető a gyöngyvirággal,
amely viszont egyáltalán nem ehető. Csak
akkor szedjük le, ha hagyma illatát érezzük
a növénynek.
Hazai erdeinkben a tavasszal téli álmukból ébredő medvéket gyakran kapták medvehagyma-evésen - az állatok a növény
segítségével erősítették és méregtelenítették szervezetüket. Innen ered a neve is. A
medvehagyma jótékony hatása azonban
nem korlátozódik a medvékre: fogyasztása
mindenkinek ajánlott!
A medvehagymát nevezik vadfokhagymának is, hisz leveleit rágcsálva fokhagymára emlékeztet az íze. Íze és illata a fokhagymához hasonló, ám hatása az utóbbinál jóval nagyobb: vírus- és baktériumölő
hatóanyagai tizenkétszer erősebbek a fokhagymáénál. Antioxidáns-tartalmát a C-vitamin, a flavonoidok, a szulfidok, az enzimek, a klorofill, a réz, a cink és a szelén alkotják, de B-vitaminok, niacin, nátrium,
kálium és magnézium is található benne.
Gyógyhatásai rendkívüliek, melyeket a
keleti és népi gyógyászatban is már igen
régóta alkalmaznak. Kiváló salaktalanító,

vértisztító és vízhajtó. Csökkenti a koleszterinszintet, és karban tartja a vérnyomást.
Baktérium- és gombaölő, valamint féregűző
hatását használják felső légúti, húgyúti és
bélrendszeri fertőzésekkel szemben. Javítja a bélműködést, és fokozza az étvágyat.
Az idegrendszert megnyugtatja. Nyákoldó hatása a nehézlégzést és a köhögést is
képes enyhíteni. A kínaiak szerint hatékony
afrodiziákum.
Véralvadásgátló szerekkel együtt, valamint műtétek előtti fogyasztása nem javasolt.
Miért fogyasszuk? Elsősorban tisztító és méregtelenítő tulajdonságai miatt,
másodsorban pedig azért, mert nagyon
finom. A medvehagyma valódi egészségbomba. Tavaszi méregtelenítéshez ideális.
Konyhai alkalmazása, felhasználása
igen sokrétű, a többi hagymáéhoz hasonló. Nyersen és főzve is különböző ételek
ízesítésére használható. A friss leveleket
apróra vágva akár a reggeli szendvicshez
is fogyaszthatjuk, készíthetünk belőle főzeléket, levest, de húsokhoz és köretekhez is
kiváló. Salátába is beletehetjük, de a szárított levelekkel az ételek fűszerezéséhez is
kiváló. Mivel a medvehagyma csak májusig szedhető, ha hosszú távon szeretnénk
fogyasztani, érdemes frissen lefagyasztani,
vagy fűszerolajként tárolni.

Időpont: 2017.03.14. (Kedd) 16:00
Helyszín: Jánoshalma, Korzó Étterem
6440 Jánoshalma, Béke tér 12.
Az előadásokat követően állófogadásra várjuk kedves vendégeinket.
Jacsó Lászlóné
ügyvezető

Wittner Katalin
ügyvezető

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					
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.				
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3 (METRO mellett)		
Telefon: +36-62/556-130					

Állattenyésztési szakáruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu

BOR
A MINDENNAPOKRA!

Faragóné Hován Éva
Dietetikus
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H
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Termelő
Fajta
Koch Csaba
Irsai Olivér
Makai Tamás
Chardonnay
Kunvin Kft
Chardonnay Baric (Prémium)
Kunvin Kft
Ottonel Muskotály
Koch Csaba
Kései szüretelésű chardonnay
Koch Csaba
Cserszegi fűszeres
Snejder Sándor
Olasz rizling
Kunvin Kft
Aletta
Kunvin Kft
Rajnai Rizling (Késői szüret)
Koch Csaba
Chardonnay
Kunvin Kft
Zöld Veltelini
Petro István
Olasz rizling
Takács Tamás
Cserszegi Fűszeres
Lahos Imre
Fehér Cuvée
Tótné Kovács Mária Chardonnay nektár (hárs cuvee)
Wicker Ádám
Cabernet france
Kunvin Kft
Rizlingszilváni
Kunvin Kft
Kunsági ezerjó
Tótné Kovács Mária Tramini Hárs Muskotályos
Kiss Ferenc
Vegyes
Gáspár Maxim
Rajnai Rizling
Fehér Vilmos és Fia cserszegi fűszeres
Török János
Cserszegi Irsai-Zala
Török János
Cserszegi Irsai
Gilicze Péter
Kövidinka
Kunvin Kft
Cserszegi Fűszeres
Temerini kertbarátkör Olasz rizling
Nagy Lajos
Zalagyöngye
Varga Lajos
Olaszrizling
Szűcs Tibor
Olaszrizling
Dági József
Bianca
Makai Tamás
Cserszegi fűszeres
Kiss Ferenc
Bianca
Kántor pince
Irsai Olivér
Bodrogi Miklós
Vegyes
Kunvin Kft
Savignon Blane
Gulyás László
Kövidinka
Bika Lajos
Rajnai Rizling
Wicker Ádám
Cserszegi fűszeres
Varga Lajos
Bácska
Kiss Ferenc
Kövidinka
Mészáros József
Olaszrizling
Takács Tamás
Kövidinka
Kmeth László
Rajnai Rizling
Kiss István
Zöldkadarka
Gál Sándor
Bácska
Ifj Gilicze Péter
Kövidinka
Kmeth László
Rajnai Cserszegi cuvee
Tótné Kovács Mária Kövidinka cuvee
Bika Lajos
Olaszrizling
Ördög András
Egri Csillagok
Lógó Tamás
Piros szlanka
Kiss István
Kövidinka
Kmeth László
Cserszegi fűszeres
Nagy István
Olaszrizling
Zámbó Zoltán
Kövidinka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Crnokovics Gábor
Koch Csaba
Koch Csaba
Kunvin Kft
Lahos Imre
Koch Csaba
Kunvin Kft
Kadarka Kft
Kadarka Kft
Koch Csaba
Antal Pincészet
Bohozki Zoltán
Makai Tamás
Antal Pincészet
Wicker Ádám
Antal Pincészet
Kadarka Kft
Zámbó Zoltán
Kántor pince
Kunvin Kft
Gál Sándor
Antal Pincészet

Meggybor
Kékfrankos rose
Cabernet sauvignon rose
Cabernet Savignon
Cabernet Souvingnom Rose
Néro rose
Cabernet Savignon
Néro rose
Kékfrankos Rozé
Rose cuvee
Cabernet franc
Rose
Kékfrankós
Merlot
Kékfrankos
Cabernet sauvignon
ziveigelt Rozé
Nero
Kékfrankos
Kékfrankós
Kadarka
Pinot noir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Kadarka Kft
Koch Csaba
Koch Csaba
Koch Csaba
Kadarka Kft
Koch Csaba
Koch Csaba
Fehér Vilmos és Fia
Tótné Kovács Mária
Toth Dénes
Gonda János
Koch Csaba
Kiss Ferenc
Varga Lajos
Kabács Borház
Kabács Borház
Kunvin Kft
Takács Tamás
Kabács Borház
Kunvin Kft
Gulyás László
Gonda János
Gáspár Maxim
Fehér Vilmos és Fia
Szilák József
Kunvin Kft
Takács Tamás
Takács Tamás
Nagy Lajos
Takács Tamás
Bolvári Géza
Szedlák Lajos
Zámbó Zoltán
Kiss Mihály
Kántor pince
Gál Sándor
Kmeth László
Zámbó Zoltán
Maczkó Péter
Kabács Borház
Lakatos Máté

Kékfrankos Baric
Cabernet Sauvignon Barik
cabernet franc
Cabernet Sauvignon
Pirkadat
Kék Frankos
Kadarka
cabernet franc
Bluburger oportó
Kastélyi cuvee
Kékfrankós
Cab.sauvignon pinot noir Cuvee
Kékfrankós (siller)
Cabernet + Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Kékfrankós Baric (Prémium)
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Pinot noir
Cabernet Souvingnom
Cabernet Savignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Pinot noir
Kékfrankos
Pinot noir
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Burgundi
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Vranac
Kadarka
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szín
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér

Évj.
2016
2016
2016
2016
2015
2016
2015
2016
2016
2015
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2014
2016
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Termőhely
Pont Minősítés
Hajós-Baja
18,95 arany
Baja
18,90 arany
Jánoshalma
18,80 arany
Jánoshalma
18,70 arany
Hajós-Baja
18,70 arany
Hajós-Baja
18,65 arany
Temerin
18,58 arany
Jánoshalma
18,40 ezüst
Jánoshalma
18,28 ezüst
Hajós-Baja
18,28 ezüst
Jánoshalma
18,20 ezüst
Temerin
18,18 ezüst
Jánoshalma
18,10 ezüst
Temerin
18,10 ezüst
Jánoshalma
17,98 ezüst
Hajós
17,97 ezüst
Jánoshalma
17,97 ezüst
Jánoshalma
17,80 ezüst
Jánoshalma
17,73 ezüst
Borota
17,73 ezüst
Bácskossutfalva 17,73 ezüst
Bácskossutfalva 17,68 ezüst
Jánoshalma
17,67 ezüst
Jánoshalma
17,65 ezüst
Jánoshalma
17,60 ezüst
Jánoshalma
17,60 ezüst
Temerin
17,57 ezüst
Kiskunhalas
17,55 ezüst
Bácskossutfalva 17,53 ezüst
Bácskossutfalva 17,43 bronz
Jánoshalma
17,43 bronz
Baja
17,40 bronz
Borota
17,35 bronz
Kiskunhalas
17,23 bronz
Jánoshalma
17,10 bronz
Jánoshalma
17,10 bronz
Bácskossutfalva 17,05 bronz
Bácskossutfalva 16,90 bronz
Hajós
16,88 bronz
Bácskossutfalva 16,80 bronz
Jánoshalma
16,80 bronz
Bácskossutfalva 16,68 bronz
Jánoshalma
16,50 oklevél
Kiskunhalas
16,50 oklevél
Borota
16,43 oklevél
Hajós
16,30 oklevél
Jánoshalma
16,00 oklevél
Kiskunhalas
16,00 oklevél
Jánoshalma
15,88 oklevél
Bácskossutfalva 15,83 oklevél
Jánoshalma
15,75 oklevél
Jánoshalma
15,67 oklevél
Borota
15,58 oklevél
Kiskunhalas
15,48 oklevél
Bácskossutfalva 15,25 oklevél
Jánoshalma
15,00 oklevél

meggybor
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2012
2016
2016
2016
2016
2016

Bácskossutfalva
Hajós-Baja
Hajós-Baja
Jánoshalma
Temerin
Hajós-Baja
Jánoshalma
Csátalja
Csátalja
Hajós-Baja
Hajós-Baja
Temerin
Baja
Hajós-Baja
Hajós
Hajós- Baja
Csátalja
Jánoshalma
Kiskunhalas
Jánoshalma
Hajós
Hajós-Baja

17,18
18,70
18,68
18,65
18,65
18,60
18,35
18,23
18,13
18,05
18,03
18,00
17,95
17,93
17,78
17,43
17,40
16,93
16,68
16,30
16,13
15,73

bronz
arany
arany
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
bronz
oklevél
oklevél
oklevél

vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös

2012
2012
2013
2015
2012
2015
2015
2012
2016
2016
2016
2013
2016
2016
2013
2012
2016
2016
2014
2016
2016
2013
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2016
2015
2016
2016
2015
2016

Csátalja
Hajós-Baja
Hajós-Baja
Hajós-Baja
Csátalja
Hajós-Baja
Hajós-Baja
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Temerin
Hajós
Hajós-Baja
Borota
Bácskossutfalva
Temerin
Temerin
Jánoshalma
Jánoshalma
Temerin
Jánoshalma
Bácskossutfalva
Hajós
Bácskossutfalva
Bácskossutfalva
Temerin
Jánoshalma
Jánoshalma
kéleshalom
Kiskunhalas
Jánoshalma
Fajsz
Bácskossutfalva
Jánoshalma
Jánoshalma
Kiskunhalas
Hajós
Kiskunhalas
Jánoshalma
Soltvadkert
Temerin
Jánoshalma

18,88
18,88
18,78
18,75
18,75
18,68
18,68
18,65
18,60
18,60
18,57
18,38
18,20
18,18
18,15
18,13
17,90
17,83
17,47
17,40
17,40
17,35
17,13
17,10
17,03
17,03
16,98
16,85
16,73
16,57
16,33
16,30
16,30
16,23
16,15
16,05
15,67
15,63
15,17
15,13
14,67

arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
ezüst
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
bronz
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél
oklevél

Gazdakörünk 2017. február 18-án rendezte meg a Felső Bácskai borok nemes versenyét, amely már a 27 volt. A Gazdakör székházában rendezett versenyre 119 borfajtával neveztek be, ebből
56 fehérbor, 42 vörösbor, 20 rosébor és 1 meggybor volt. A komoly
szakemberekből álló bírálóbizottság a benevezett borok közül 23
bort arany érmesnek, 38 ezüstérmesnek, 30 bort pedig bronzérmesnek minősített. Ezenkívül 28 emléklapot adtak. Ez nagyon jó
arány, hiszen a benevezett borok, több mint háromnegyede érmes
lett. A versenyre, a borok egyharmada Vajdaságból érkezett.
A rendezvény csúcspontja a február 25. eredményhirdetés volt.
A Korzó étteremben Dr Hajdú Edit a bírálóbizottság elnöke, vetítéssel egybekötött előadást tartott a szőlő fagykárokról, majd értékelte a versenyre benevezett borokat.
Gazdakörünk ezúttal is szeretné megköszönni a bíráló bizottság minden tagjának a munkáját, hiszen szabadidejüket áldozták
fel borversenyünk érdekében. A bíráló bizottság elnökének előadása után, következett az ünnepélyes eredményhirdetés. Végül a serlegek, különdíjak átadása következett. A borverseny legmagosabb
pontszámát elért bora, Koch Csaba Irsai Olivér lett. A borversenyre benevezett legjobb jánoshalmi borok: fehérbor kategória Aletta,
vörösbor kategória: Kékfrankos Baric, rosé kategóriában: Cabernet
Savignon lett. Mindhárom kategóriában a Kunvin Kft lett a győztes.
Gazdaköri tag által készített legjobb vörösbor címet Takács Tamás
Kékfrankos nyerte. Fehérbor kategóriában itt ugyancsak Takács
Tamás Cserszegi Fűszerese. Rosé kategóriában Zámbó Zoltán
Néró bora nyer. A borverseny legjobb jánoshalmi tájjellegű bora
Gilicze Péter kövidinkája.A legjobb borotai házi készítésű bora: Kiss
Ferenc: kékfrankos Sillerje.
A Felső Bácskai Hegyközségi tag által termelt legjobb fehér, rosé
és vörösbor kategóriában a Kunvin Kft borai lettek a legjobbak.
Az eredményhirdetés után következett a Rizling Egyesület
pálinka
kóstolója
ismét
nagy sikerrel.
Köszönjük
a
Bácskossuthfalvi barátainknak,
hogy ennek a
megrendezését
most is vállalták.
Este 7 órakor kezdődött az

utóbbi idők legsikeresebb és legnagyobb létszámú, több mint 276
fővel a bál. A talpalávalót Szevin János és Nagy Lajos szolgáltatta
egészesen késő hajnalig.
A vacsora. Újházi tyúkleves, sültes tál gazdagon, majd rétes,
pogácsa és kalács volt jó borokkal kisérve. Vacsora után szokáshoz híven borkirály választás történt, 2017. év borkirálya Kiss István a Gazdakör alelnöke.
Éjfél után a tombola
következett, a sok értékes
nyeremény mellett a fődíjat
egy hétvégi wellness utalványt Gyulára Horváth Zoltánék nyerték. Gratulálunk
a nyereményükhöz. A tombola után töltött káposztával
kínálták a nagyszámú vendégsereget. A jól sikerült bál
hajnalig tartott.
Gazdakörünk szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját,
akik borversenyünk és borbálunk sikeres lebonyolításában közreműködtek.
Külön köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat és az egyéb
támogatásokat is.
Munkájukra és támogatásukra a jövőben is számítunk.
Rendezvényünk színvonalát emelte a bál szépe választás.

Bál szépe. Bodroginé Tőzsér Claudia udvarhölgyek: Huczek
Ágnes és Kovács Bianka.
Támogatóink teljes és pontos névsorát a következő hónapban
tesszük közé.
Fajszi Ferenc

Jánoshalmi sikerek III. Bácskossuthfalvi
Kisüsti pálinkaversenyen

A versenyre benevezett jánoshalmi pálinkák közül Farkas László kökény pálinkája arany érmet nyert, körte pálinkája bronzérmes lett.
Ezen kívül arany érmes lett Takács Tamás törköly pálinkája. Gratulálunk tagtársainknak és reméljük a jövőben is hasonló jó eredményekről
Fajszi Ferenc
tudunk majd beszámolni.
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H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő, szerda,
péntek 830-1200,
kedd, csütörtök 1330-1630.
VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS
DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet
személyesen, vagy telefonon

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

Jánoshalmán a központban, téglából épült két
szobás, külön bejáratú utcai házrész eladó.
Irányár 2,6 millió forint. Tel: 06-20/403-3573
Jánoshalmán 2,5 szobás, III. emeleti lakás
eladó. Irányár: 3,9 millió forint.
Tel: 06-20/403-3573

A s ze nny ví zcsator na ber uhá z áshoz kapcsolódó há z i
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet :
0 6 -77/4 01- 0 01 és a 0 6 -77/4 01- 3 4 4 tele fonokon

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

Jánoshalmán a volt diákotthon épületében helységek kiadók.
Alkalmakra és folyamatosan.
Irodák és közösségi terem.

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

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!

Emlékezés
„A halál csak földi nemlét.
A lelkek a szívünkbe égve
tovább figyelnek minket,
hogy feledni őket soha ne lehessen.“

Fájjó szívvel emlékezünk.

Pusenszki József
halálának 1. évfordulójára

Szeretett családja

STÍLUS
ÜZLET

MÁRCIUSI AKCIÓJA
Fém dörzsi (3 db-os): 99.Szívószálas üvegbögre
(4,8 dl): 350.Szilikonos
kalácskenő: 169.Edénycsöpögtető: 660.További akciónkat
keresse üzletünkben!

Márciusi ajánlatunk!

SZUPER AKCIÓ :
KŐBÁNYAI SÖR 2L 569-Ft/db (284,50Ft/l)
VÉNUSZ ÉTOLAJ 1L 479-Ft/db (479,00-Ft/l)
Aro 450g nápolyi többféle
Hell energiaital 250ml
Dosia mosópor 1,5kg

389-Ft/db
179-Ft/db
799-Ft/db

(864,45Ft/kg)
(716,00-Ft/l)
(532,67Ft/kg)

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

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

A Csényi és Társa Tem etk ez és i Kft. a gyás zol ó csal ád ok megbíz ás áb ól 2017. február hónapjában a köv et k ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Bognár Máténé
sz.: Dági Jolán
Dr. Miskolczi József
Ferenczi János
Bényi Lajosné
sz: Horváth Magdolna
Tóth Terézia
Horváth István
Fekete Vince
Juhász Pongrácné
sz: Kusztor Etelka
Kiss Józsefné
sz:Kremitzer Erzsébet

élt: 94 évet
élt: 58 évet
élt: 86 évet
élt: 83 évet
élt: 53 évet
élt: 78 évet
élt : 78 évet
élt: 97 évet
élt: 58 évet

Borsos István
élt:74 évet
Huszár Imréné
sz: Szűcs Anna
élt: 91 évet
Fehértói Ottó
élt: 88 évet
Kiss Imre
élt: 70 évet
Ságodi Lajosné
sz: Rendek Terézia
élt: 81 évet
Galambos Lajosné
sz: Dobos Magdolna
élt: 87 évet
Kolompár Zoltán
élt: 29 évet
Horváth Zsuzsanna Mária élt: 46 évet
Dámó István
élt: 33 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek,
s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

2017. március
hónapban nem
lesz vásár
Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

gázszerelő mester,
Jánoshalma,
Bem J. u. 114.

Tel.: 06-20-32 39 906

Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő
telefonszáma:

06-30/565-37-58

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2017. fehbruár hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Viszmeg István (1930)
Kovács Lajosné (1926)
Ötvös Vilhelm (1949)
Tóth Imre (1932)
Csíkós János (1950)
Hambalkó Mihályné (1923)
Irsai István (1928)
Eiler Ferenc (1940)
Suba József (1958)
Szvetnik Kálmán István (1951)
Blazsanyik László Ferenc (1957) Arany Józsefné (1952)
Nagy István András (1945)
Bor Ferencné sz.Mészáros Margit (1931)
Szűcs Istvánné sz Huszár Julianna (1932)
Mészáros Vencelné sz. Dági Terézia (1928)
Kiss Istvánné sz:Sója Mária (1956)
Szabó Ferencné sz: Csányi Erzsébet (1933)
Faddi Tiborné sz: Laki Julianna (1939)

„Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.”
Pize,Marjorie
Nagy Zsolt ügyvezető
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A JFC februári eseményei
A már megszokott korosztályos téli teremtornák befejezéseként február 4-én került
sor a Dr Fenyvesi Máté serdülő kupára. A
színvonalas küzdelmeket , látványos gólokat hozó tornát a JFC csapata nyerte. Ez
úton is gratulálunk a gyerekeknek és edzőjüknek
Február 26-án megkezdődött a megyei I.
o. felnőtt, illetve U-19 es bajnokság tavaszi szezonja
Első fordulóban Kunszállásra látogattak
csapataink.
Megyei I-o- bajnoki mérkőzés
Kunszállás-Jánoshalmi FC
2:4 (0:2)

Gólszerzők: Kulcsár Gábor 48’, Polyák
Sándor 54’. illetve Maravicz Zdravko 10’.
Szávuly Miklós16’, 49’, Farkas Pál 82’
Jók a JFC csapatából: Szabó Szilárd a
mezőny legjobbja, illetve Szávuly Miklós,
Suknovics Deján

Gieszinger Ferenc edző: Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. Az első
félidőben mi irányítottuk a játékot. Sajnos Zdravko sérülése a második félidőben
megbontotta csapatunk szerkezetét, de így
is jobbak voltunk ellenfelünknél.
Gratulálok az egész csapatnak.
U-19 mérkőzés:

Kunszállás-Jánoshalmi FC
3:3 (0:2)

A JFC gólszerzői: Lakatos Gergely 4’,
Nemes Martin 19’, Tusori Lajos Gergő 63’
Gieszinger Ferenc edző: Győzelmet
érdemeltünk volna kár, hogy nem sikerült
Csapataink tehát jól kezdték a szezont.
Bízunk benne, hogy a folytatás is hasonló lesz. Március 5-én a Kecel csapatát látjuk vendégül, ezt követően 11-én Kiskunhalason következik a szomszéd várak hagyományos csatája
Horváth Mihály
elnök

Jánoshalmi Méta Téma
Csapatunk februári eseményei: 400W-os klubban a fiatalok kipróbálhattak új társasjátékokat,
mint az „Aranyásók”, vagy a „Gazdálkodj okosan, a farmon!”, a Jánoshalmi Méta Téma és a Méta
Téma Junior klubok programját pedig sok új, érdekes közösségi játékkal töltöttük ki, mint a: „Tükröző”, „Kulcs-adó”, vagy a „Legyél a szobrom!”. A Junior klubban kipróbáltuk a „CashFlow” pénzügyi oktatójátékot is. Sok új programot terveztünk, melyekből az elsőt már márciusban meg is
valósítjuk.
Március 25.-én a Méta Téma a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család-és
Gyermekjóléti Központtal közösen tájékozódási és műveltségi vetélkedőt rendez Tér-Kép-Ész
néven Jánoshalma város területén. A rendezvényre 3-5 fős csapatokat várunk. Minden egyéb
információ megtalálható a plakátokon és a szervezők facebook oldalain létrehozott eseményben. Jelentkezni a facebook eseményen keresztül lehet március 16. 16:00 óráig csapatnévvel
és létszámmal.
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Töretlen menetelés előre!
Az Arany Bácska Egyesület Női felnőtt csapata egy évvel
korábban a Megyei Bajnokságban még az utolsó helyen
volt.
A jó csapatépítésnek, a kitűnő edzői munkának, a jó
közösségnek és csapatszellemnek köszönhetően ma már
a tabella első helyét birtokolják. Ez egy igazi csapamunka volt.
Köszönet a Megyei Bajnokságban szereplő Női Csapatok edzőinek, sportvezetőinek az elismerő nyilatkozataikért.
Az Arany Bácska Egyesület Vezetése fáradságot nem
ismerve mindent elkövet, hogy játékosai gondtalanul készülhessenek a mérkőzésekre.
Az Egyesület idén is biztosítja részükre az egyhetes Balatoni edzőtábort, valamint hétvégeken a többszöri
összejövetelüket a Lovastanyán.
Az edzői munka eredményességét is fémjelzi, hogy
a női utánpótlásunk egyik
játékosát a 14 éves Doszkocs Juditot a Ferencváros próba játékra hívta és
azon nyomban le is igazolta most februárban. Természetesen mindannyian
örülünk az eseménynek és
készségesen álltunk a Fradi rendelkezésére. Juditnak
kívánunk sikeres beilleszkedést, eredményes szereplést, hiszen valahol a mi
lányunk is marad.
Utánpótlás lányaink most, február 18-án, Kiskunmajsán több
csapatos teremtornán vettek részt és a harmadik helyen végeztek. Felhőtlen örömüket a bronzérem és a kupa mellett egy külön
díj is tetézte.

Kezdetnek dicséretes, hiszen Ők még csak 10-13 évesek, és
igazán kezdők. Legnagyobb létszámú kerettel, az az 14-fővel
neveztünk. Az oda-vissza cserével mindenki kapott játéklehetőséget.
Köszönet Gál Teca edzőnek, aki neveli és edzi Őket, és aki a felnőtt női csapatunknak egyik legjobb, meghatározó játékosa az igen
csak erős mezőnyben.
Külön köszönet a szülőknek, akik nem csak az edzésekre kísérik
lányaikat, hanem jönnek a vidéki meccseinkre is.
További sok sikert kívánunk U-15-ös lányainknak és eredményes
szereplést a tavaszi kispályás Megyei Bajnokságban.
Felnőtt labdarúgó lányaink 22-fős kerettel készülnek a tavaszi
forduló mérkőzéseire ahol nem titkolt cél a bajnokság megnyerése.
Előtte azonban március 4-én (szombat) 9-órától egész napos
Nőnapi Tornán játszanak a Jánoshalmi Sportcsarnokban.
Mindenkit szeretettel várunk.
Arany Bácska Vezetősége.

Kézilabda Híradó!
Elkezdődött a megyei bajnoki forduló a kézilabdánál. A lányok
eddig jól vették az akadályokat, és mindkét mérkőzésüket megnyerték.

Jánoshalma - Bácsbokod 24- 21

Góldobók : Dr.Barna Brigitta 10/4, Schindler Erika 4, Lódri Fanni 2, Ledényi Vivien 2, Taskovics Dóra 3, Balla Eszter 2, Novák
Nikolett 1

Vivien 4, Dr.Nemes Zsófia 1, Taskovics Dóra 6, Lódri Fanni 2
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

csapat
M
KB Autoteam SE
12
Soltvadkerti TE
12
Jánoshalmi NKSZSE
12
Kiskunmajsai KC
12
Bácsalmási PVSE
11
Kalocsai KC
12
Bácsbokodi NKSE
12
Miklós KC
12
Balogh Tészta-TVSE
11
Nemesnádudvari NKSZE 12
Dél-100 Kiskunfélegyháza 12

GY D V LG KG GK P
12 0 0 407 258 149 24
10 0 2 333 223 110 20
10 0 2 301 231 70 20
9 0 3 300 247 53 18
5 0 6 278 289 -11 10
5 0 7 266 295 -29 10
5 0 7 262 294 -32 10
3 1 8 262 306 -44 7
3 0 8 196 293 -97 6
1 1 10 244 315 -71 3
1 0 11 220 318 -98 2

A bajnokság állása:
A hazai bajnoki fordulók, melyre szeretettel várunk minden
kézilabdát szerető , bennünket támogató szurkolókat !

Március 10.péntek 18 óra Jánoshalma - Tiszakécske
Március25.szombat 9 óra Jánoshalma - Kiskunmajsa rangadó !!!
Április 08.szombat 16 óra Jánoshalma - kiskunfélegyháza
Április 29.szombat 16 óra Jánoshalma - Soltvadkert rangadó !!!
Tisztelettel és szeretettel meghívunk mindenkit,
2017. március 25-én, szombaton a Korzó étteremben tartandó Jótékonysági Bálunkra!
Vacsora: 3.000.- Ft/fő
Vendégvárás: 18 órától
Amit nyújtunk: Fergeteges hangulat, zene, tánc, tombola...
Szívesen fogadunk tombola tárgyakat, támogatói felajánlásokat,
mely bevételei a sportolóink munkáját segítik!
Tavaly is sokan támogatták sportolóinkat, melyet most is hálásan köszönünk, hiszen igen fontos számunkra a szeretetük és az
őszinte segítségük!

Bácsalmás - Jánoshalma 22-24
Gólt dobók: Dr. Barna Brigitta 7/2, Schindler Erika 4, Ledényi

Érdeklődni : Rátai Róbertné, Kubicsek Erzsébet és a kézilabdás lányoknál!
Edzéseken: kedd, csütörtök, pénteken 17,30-19-ig.
R. M.

Nordic Walking hírek

Horgászok
figyelem!

Elindult a horgászszezon, így szeretnénk, kedveskedni egy szezon�nyitó akcióval vagyis horgászboltunkban minden termékre 20% kedvezményt adunk.
Az akció időtartalma:
MÁRCIUS 1-TŐL, MÁRCIUS 31-IG TART.
Akció helyszíne:
Jánoshalmi Bajai út 51/b
a Benzinkút mellett)
Szeretettel várunk minden
kedves vásárlónkat!
Köszönettel,
Pethő Zoltán!

Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség, JATESZ Nordic Walking csoportja az év első túráját 2017.02.25-én a X. Kunfehértó Farsangi futóversennyel egybekötve szervezte meg. A 10 km-es távot 15 fő teljesítette. A résztvevők gyönyörű napsütéses időnek köszönhetően egy igazi télűző túrán vehettek részt.
A futóverseny szervezőinek vendégei voltak egy ebédre és egy farsangi fánkra. Ezúton szeretnék meg-köszönni a szervezők kedvességét és a finom ebédet.
Cs. E.
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Rendőrségi hírek

F. M. F. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2017.02.23-án 10:00 és 12:00 közötti időben a
Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatti Polgármesteri Hivatal előtt
elhelyezett kerékpártárolóban lezárt Csepel női kerékpárját
eltulajdonította kb. 10000 Ft értékben.
A nyomozás során felderítésre került, hogy a bűncselekményt L.Á. és N.J. helyi lakosok követték el. Az eltulajdonított kerékpár lefoglalásra került, így a sértett kára megtérült.

ban határoznak meg – egy bank automatánál az általuk megadott telefonszámokra különböző összegeket kell feltölteni.
Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen és ehhez hasonló trükköknek ne dőljenek be bármennyire is csábító a beígért
összeg nagysága, mert a végén nyeremény helyett csak káruk
fog keletkezni.

Az elmúlt időszakban több esetben folytattunk nyomozást
olyan bűntető ügyekben, ahol a sértettet mobiltelefonján egy
letiltott számról felhívják és egy telefontársaságra hivatkozva közlik miszerint nagyobb összeget nyert náluk. A pénzhez
jutás feltétele, hogy rövid időn belül – amit általában 1 órá-

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 megegyezettnél jóval kevesebb mennyiségű fa kerül lepakolásra, így az olcsó drága lesz.

Még tart a tűzifa szezon!

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

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

Egy év alatt
három súlyos
eset a családban

Ismét súlyos
bűncselekmény
történt a MóraFerenc utcában.
Egy 29 éves
férfi szúrt sérülést szenvedett
2017. február
15-én a délutáni órákban, aki otthona előtt belehalt
sérülésébe. Mint később kiderült 29 éves fiát szúrta
le az apja. Nem ez volt az első komolyabb perpatvar és tragédia a családban.
Egy éve az egyik fia életveszélyesen sebesítette meg a most fiával végző apát. Erről, akkor mi is
beszámoltunk.Ebben az ügyben is tart még a nyomozás, a legidősebb testvért életveszélyt okozó
testi sértéssel gyanúsítják.
Tavaly ősszel a család két fiú testvérének vitája
vezetett az egyikük halálához. Az érintettek szeptember végén házibulit tartottak, ahol ittak majd
összevesztek. A többiek kizavarták őket az utcára,
ahol egymásnak estek.
A legkisebb testvér széttörte a ház bejárati ajtaját és az egyik léccel rontott 27 éves bátyjának. Az
áldozat megszédült az ütésektől és a földre esett,
ám öccse még ekkor sem állt le, többször lesújtott
a fejére. Az eszméletlen fiatalt mentőhelikopter vitte
kórházba. Több műtéten átesett, ám végül december 7-én meghalt. A kistestvér ellen halált okozó
testi sértés miatt folyik eljárás.
Az egyik, neve elhallgatását kérő utcabéli férfi
azt mondta, órákon át kint voltak a mentők, próbálták megmenteni a sebesült férfi életét, de nem
sikerült. Késő este, amikor megérkezett a helyi
temetkezési cég autója, akkor emelték át a megkéselt férfi holttestét a mentőautóból a hullaszállítóba.
Az előzetes letartóztatásban lévő apa felesége
úgy nyilatkozott, hogy férje csak védekezni próbált,
állítása szerint önvédelemből szúrt.
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Az új magyar traktort is
egy Hyundai segíti
A folyamatosan fejlődő jánoshalmi cég évtizedek óta az AXIÁL partnerségére támaszkodik

Anno egy családi ház műhelyéből indult
a Renner Bt., most viszont egy impozáns,
igazán korszerű hatalmas területen fekvő
komplexum fogadott minket Kiserdőben.

Az 1991 óta létező, a jánoshalmi családi házuk udvarából kinőtt cég, alapítása óta
műszaki gumiárukat, ezen belül prés-vulkanizált gumifém-termékeket gyárt. Az öt típusból álló rezgéscsillapító-család, amelyből heti
400 ezer darabot gyártanak az ipar különböző
területeinek, mellett még más, a megrendelők
különleges igényeinek megfelelő termékeket
is. készítenek. Napjainkban 220 alkalmazottal
3000 féle állítanak elő terméket heti 400 ezer
darabos volumenben, elsősorban Nyugat-Európába, de az USA-ba és kisebb részt Kelet-Európába is szállítanak.
Mindemellett egy új ág hajtása látszik a cég életfáján, mely Dr. Renner Tamás, a Renner Bt. műszaki
igazgatója, és nem mellesleg a magyar traktorgyártás
legifjabb ikonja nevéhez fűződik. A Szent István Egyetemen diplomázott és az agrár-műszaki tudományok
doktori címét is megszerzett fiatal mérnök gyermekkori álmának eleget téve innovatív módon modernizálta a maga korában méltán népszerű és ma is nosztalgiával emlegetett Dutra-traktorok legfontosabb erényeit, s megalkotta a mára országszerte ismertté vált Ren-

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken illetve az ünnepet megelőző
nap 17 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:

2017. március 3. Dr. Csoboth Johanna, 4. Dr. Csoboth Johanna, 5. Dr. Csoboth Johanna, 6. Dr. Kishonti Attila, 7. Dr. Podobni Ágnes, 8. Dr. Szűcs Kornél, 9. Dr. Csoboth Johanna , 10. Dr. Mikó Attila, 11. Dr.
Mikó Attila, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Szűcs Kornél , 14. Dr. Podobni Ágnes, 15. Dr. Szűcs Kornél, 16. Dr.
Szűcs Kornél, 17. Dr. Mikó Attila, 18. Dr. Mikó Attila, 19. Dr. Mikó Attila, 20. Dr. Kishonti Attila , 21. Dr. Podobni
Ágnes, 22. Dr. Mikó Attila, 23. Dr. Csoboth Johanna , 24. Dr. Csoboth Johanna, 25. Dr. Kishonti Attila, 26. Dr.
Kishonti Attila, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Podobni Ágnes , 29. Dr. Mikó Attila, 30. Dr. Csoboth Johan-

na, 31. Dr. Mikó Attila,
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Hogy kerül a Renner traktor és a Hyundai márkanév kapcsolatba?

Mikor 2016 év elején eldöntöttük, hogy lecseréljük a Renner-cég targoncaállományát, őszintén szólva három ok miatt voksoltunk az AXIÁL Kft. Hyundai
targoncájára. Egyrészt a lokálpatrióta szellemiségemnek köszönhetően igyekszünk egy-egy döntésünknél
előtérbe helyezni az olyan vállalatokat, cégeket, amelyek hazánkban tevékenykednek, vagy Jánoshalmához közel vannak. Mindenki tudja, hogy az AXIÁL cégcsoport bajai székhelyű vállalat, mely szinte a szomszédunkban van, és a jó partnerségi viszonyunk már alakulásunk óta megvan. Minden paramétert megvizsgálva, így döntöttünk a Hyundai 20DA-7E típusú targonca mellett. Egyelőre egy ilyen
gép dolgozik nálunk.
A döntés mögött egy kis
érzelmi egybeesés is volt,
hiszen az általam tervezett
Renner 5044 és 9044 elnevezésű traktort is a japán Kubota 50- és 80 lóerős dízelmotorja hajtja, és a Hyundai-targonca munkáját szintén a Kubota segíti. – mondta Renner Tamás.

A Szent Ágota
Gyermekvédelmi
Szolgáltató
nevelőszülőt keres!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

ner-traktort, amely minden bizonnyal nagy népszerűségnek örvend majd a hazai gazdatársadalom körében.

Ha szeretné vállalni gyermekvédelmi
gondoskodásban élő gyermekek nevelését
és képes szeretetet, biztonságot
nyújtani a rászoruló gyermekeknek,
akkor várjuk jelentkezését a
neveloszulo.jelentkezes@szentagota.hu e-mail címen.

További információt az alábbi
telefonszámon kaphat: 06-20/946-1005

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?

Mindent egy helyen?
Foly tatódik az óriási
fagyasztott kacsa és liba akció!
Kacsa
Kacsa
Kacsa
Kacsa
Kacsa

szív
comb
far-hát
máj
nyak

320
1600
99
730
150

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Kacsa szárny
Liba far-hát
Liba szárnytő
Liba szív
Kacsa zúza

230
70
400
330
730

Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg
Ft/kg

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Petróczky Ferenc

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

Jánoshalmi tűzoltók
hívószáma:
06-77/401-070
Anyak önyv i hír ek
2017. február hónapban
született:

Tóth Hanga (Anyja neve: Szalóczki Erika), Csizovszki Albert (a.n.: Szabó-Mikor Kitti), Palkó Bertram (a.n.: Palkó
Rita), Fazekas Barnabás (a.n.: Kutyi-

fa Petra)

Házasságot kötött
Schneider Mária és Maráz József.

GRATULÁLUNK!

