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„Ne féljetek! Örüljetek!
Krisztus győzelmesen föltámadt!”

Így hangzik az egyik ifjúsági énekünk. Benne van minden, ami húsvéti örömhírünk. Krisztus győzelmesen feltámadt, legyőzte a bűnt és a halált.
Nem hal meg soha többé, örökké él, és hív mindenkit, aki az élő Krisztushoz akar tartozni ebben és az örök életben. Az ő feltámadása az alapja a
félelemtől mentes életünknek. Ne féljünk, hanem örüljünk, mert nem győzhet a bűn, a pusztítás, mert a végső győzelem Krisztusé volt. Ne féljünk
hát, hanem bízzuk minden gondunkat, aggodalmunkat, félelmünket az élő
Krisztusra. Örüljünk Krisztus győzelmének, és örüljünk annak, hogy mi is
feltámadunk és vele lehetünk az örök boldogságban. Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!
Sándor atya plébános
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Forradalmi emlékezés

E hó vége felé, április 24-től kerül sor a Jánoshalmi Művésztelep IV.
Alkotótáborára, amelyen neves magyar és szerb festőművészek vesznek részt. Egy héten keresztül városunk vendégei lesznek Ásztai Csaba (Pomáz), Bardócz Lajos (Budapest), Csengery Béla (Budapest), Csernik Attila (Topolya), Hegedűs Miklós (Budapest), Miroslav Jovancic (Szabadka), Kopócsy Judit (Budapest), Kostov Ilija (Belgrád), Nemes István
(Somogyfajsz) és Zsáki István (Topolya) festőművészek.
Április 26-án (szerdán) 10 – 15 óra között nyílt napot szervezünk. Ebben
az időben minden érdeklődőt szeretettel várunk a Művésztelepre, amikor
betekinthetnek a tábor munkájába, találkozhatnak a festőművészekkel.
Emlékeztetőül, a tábor alapfeltételi rendszerét az önkormányzatunk a
határon átnyúló HUSRB/1203/212/144 megvalósult projekt keretében hozta létre.
A tábor ideje alatt elkészült alkotásaikból, amelyet a városnak adományoznak, a Jánoshalmi Napok idején kiállítást szervezünk. (A lenti képen
a tavalyi kiállítás látható).

Küldöttségünk a MAGOSZ gyűlésén, Gödöllőn
Gödöllőn a Szent István Egyetem Gépészeti Karának aulájában 2017.
március 31-én tartotta a MAGOSZ rendes évi Küldöttgyűlését. A találkozón
küldöttségünk is képviseltette magát Farkas László elnökünk vezetésével.
A hazai küldöttek mellett képviseltette magát a Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Szövetsége is, amely a határon túli magyar gazdákat tömöríti.
Elsőnek Dr Tőzsér János az egyetem rektora, mint házigazda köszöntötte
az egybegyűlteket. Bemutatta az egyetemet, amelynek 8 kara és 16 000
hallgatója van. Számos határon túli magyar városban is vannak kihelyezett
tagozatai az intézménynek.
Vécsey László Gödöllő országgyűlési képviselője ugyancsak köszöntötte a hallgatóságot. Ezután a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztására került sor. A levezető elnök megállapította, hogy
a 268 küldöttből 229 küldött jelen van, ezért a küldöttgyűlés határozatképes és sajtó nyilvános. Ezután a napirendi pontok elfogadására került sor,
majd a jelölőbizottsági elnök és tagjai lettek megválasztva. Ezek az emberek egyben szavazatszámlálási feladatot is kaptak.
Első napirendi pontként az új alapszabály ismertetésére került sor. Dr
Mikó András ügyvéd az alapszabályba átvezetendő új Ptk szabályokat
ismertette, kiemelte a fő módosításokat is. Az új alapszabályt a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. Az új alapszabály szerint a küldöttgyűlés átalakult közgyűléssé.
Ezután Kiss Miklós Zsolt, a miniszterelnökség államtitkára adta át Orbán
Viktor és Lázár János üdvözletét a közgyűlésnek. Beszédében felsorolta a
kormány által 2010 óta végrehajtott változtatásokat a mezőgazdaságban.
Győrffy Balázs agrárkamarai elnök, a kamara és a MAGOSZ közös tevékenységéről beszélt. Melyben kiemelte 2018. év végére kiszeretnék építeni az országos jégeső elhárítási rendszert.
Dr Fledmann Zsolt Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának növekedéséről számolt be.
Második napirendi pontként Jakab István elnökségi beszámolója következett. Az elnök beszámolójában, többek között elmondta, hogy a MAGOSZ
képviselői ma már ott vannak a magyar mezőgazdasági minden szintjén. A
közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Sövényházi Balázs szintén a második napirendi ponthoz tartozóan
ismertette a MAGOSZ 2016. évének pénzügyi beszámolóját, majd a 2017es év költségvetési tervezetét.
Mindkét beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Harmadik napirendi pontként, az országos tagozatok elnökei és az
országos alelnök lett megválasztva. A jelölőbizottság elnöke ismertette a
szavazás eredményét: Kiss Miklós Zsoltot elnökségi taggá és az ifjúgazdák

2017. április

Városunkban ünnepi szentmisével kezdődött az ünnepi megemlékezés
a 169 évvel ezelőtt kitört forradalom és azt követő szabadságharc eseményeire.Ezt követően a forradalom emlékére állított kpojafánál helyezték el a
koszorúzók a megemlékezés virágait. Az ünnepség az Imre Zoltán Művelődési Központban foyltatódott, ahol Taskovics Péter a Mezőgazdasági Szakképző Iskola főigazgatója mondott ünnepi beszédet és az intézmény diákjai mutatták be ünnepi műsorukat. Záró pillanatokban Czeller Zoltán polgármester köszönte meg a fellépők és felkészítik munkáját.

Két évvel túl a százon

tagozatának elnökévé, Rácz Ibolyát elnökségi taggá és a gazdaasszony
tagozat elnökévé választották. Kispál Ferenc országos elnökségi tagot, a
szövetség alelnökévé választották.
A negyedik napirendi pontban került sor a hozzászólásokra és a feltett
kérdésekre. A közgyűlés a kérdésekre adott válaszokkal zárult.
Fajszi Ferenc

CSATORNABERUHÁZÁS

a Jánoshalmi Víziközműtársulat aktuális hírei

A csatorna beruházáshoz kapcsolódóan a tagokkal történő elszámoláshoz a szükséges dokumentumok aktualizálása és egyeztetése van
folyamatban a Fundamenta Lakáskassza Zrt-vel. Ezúton is kérjük azokat, akik levelet kaptak a Fundamenta Zrt-től szíveskedjenek befáradni az ügyfélszolgálati irodára egyeztetni. Ez fontos a kiutalhatóság megkezdéséhez. A Társulat is az összes adat és irat egyezősége után tudja
megkezdeni az elszámolást a tagjaival. Kérünk minden tagot, hogy akinél a csatorna bekötés még nem valósult meg, de az érdekeltségi hozzájárulást megfizette, jelentkezzen (személyesen vagy telefonon) egyeztetésre az ügyfélszolgálatunkon. A Társulat 2017 májustól megkezdi
végelszámolását. A korábban megszokott ügyfélszolgálati iroda (H-6440
Jánoshalma, Molnár J. u. 3. Tel.: 06-77/401-001) továbbra is intézni fogja
minden érdekelt ügyét. A Küldöttgyűlés meg fogja határozni a hátralévő
működési időre a feltételeket és a megszűnés időpontját. Ez azt jelenti,
hogy minden ingatlan ügyét le kell zárnunk és el kell számolnunk a taggal. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben nem lezárt még az ingatlana
ügye segítse munkánkat együttműködésével.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Tagságot, hogy 2017.04.25-én tartjuk soron
következő Küldött-gyűlésünket, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Helye: Jánoshalma, Polgármesteri Hivatal. Ideje: 2017.04.25. 16.00 óra.

Március idusának reggelén Czeller Zoltán polgármester és Dr. Benda
Dénes címzetes főjegyző köszöntötte városunk legidősebb lakóját, Kovács
Jánosnét (született: Drengács Viktória) 102. születésnapján. A néni 1915.
március 15-én született, s. a Görgey utcában lakik családjával. Fiával és
menyével él együtt, teljesen jó egészségnek örvend. Szemüveg nélkül
olvassa a megyei lapot, de rutinosan kezeli az érintő képernyős telefonon
a fényképalbumokat is. Kívánunk neki jó egészséget és még sok boldog
évet szerettei körében.

Tájékoztatás a
talajterhelési díjjal
kapcsolatosan
A 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a talajterhelési díj
alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott
víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. Ezeket az adatokat a szolgáltatónak kell
biztosítania az adóhatóság részére.
Ebben az évben sajnálatos módon rossz listát közölt a vízi-közmű szolgáltató,
amely alapján több háztartásba tévesen került megküldésre a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallásra való felszólítás. A probléma észlelését követően a szolgáltatót azonnal értesítettük, amely március 31-én megküldte a javított, pontosított listát. Az ügyfeleink kiértesítése folyamatban van, és egyben minden érintett ügyfekünktől elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségért.
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25 év a nemzet szolgálatában

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 2017 március 04 – én
Jánoshalmán az Imre Zoltán Művelődési Központban tartotta az
egyesület 25 éves megalakulásának ünnepi év, megnyitóját. A rendezvény részeként került megrendezésre a VII. Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Színjátszó Találkozó, amelyre hazai és határon
túli magyar társulatok kaptak meghívást. Bányai Gábor országgyűlési képviselő a rendezvényt megnyitó beszédében hangsúlyozta:
az Erdélyi Hagyományokért Egyesület elmúlt negyedszázada arról
szólt, hogy le lehet győzni azokat a fizikai erőket, amelyek szellemi hátrányt okoztak ennek a térségnek, ennek az országnak és
a határainkon túlra szakadt honfitársainknak. – Hálát kell adni az
egyesület szervezőinek, hogy a körülöttünk lévő fiatalok, a következő nemzedék, tudják, mit jelent délvidéki, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai magyarnak lenni. Az előadások előtt képekben bemutatásra került az egyesület eddigi tevékenysége, 110 program, melyen
közel 10 000 fiatal vett részt.
Összegezve az Egyesület 25 éves tevékenységét:

13 Művésztelep (Képzőművészeti táborok) hazai és határon túli
fiatalokkal
7 Képzőművészeti kiállítás határon túli résztvevőkkel
5 Hagyományőrző, néptánc turné Bács- Kiskun megyében határon túli együttesekkel.
6 Ifjúsági színjátszó találkozó DKMT Euró régió szinten
11 Kulturális találkozó
27 Ifjúsági hálózat építő találkozó a Duna- Körös- Maros- Tisza
Euró régióban
3 Ifjúsági konferencia.
5 Ifjúsági Fórum
7 Ifjúsági szeminárium
1 Guruló Kistérség – Bács- Kiskun megye kistérségeinek hálózatban való összefogása
1 Guruló Kistérség –Dél- Alföldi régió kistérségeinek hálózatban
való összefogása
1 Demokrácia projekt Bánsági régió (Románia) és Dél- Alföldi
régió (Magyarország)
7 Gyerek közösségépítő és képességfejlesztő tábor
5 Anyanyelv ápoló tábor szervezése a Szórványban
1 Gyerek „Bogár Klub” megalakulása és működtetése hetente egy
alkalom
4 Bánáti néptánc találkozó DKMT Euró régióban
7 Képzés a DKMT Euró régióban (projektmenedzsment, szervezetfejlesztés, közösségépítés, kommunikáció)

●●Március 04 Jánoshalma VII DKMT Euró régió Színjátszó találkozó
●●Május 25-26 Jánoshalma Szabadidős sport program «Nebuló Kupa»
●●Június 24 Jánoshalmi Civil börze
●●Július 10-15 VI Anyanyelv ápoló tábor Krasó - Szörény megyében (Románia)
●●Augusztus 26 Kikinda Szórvány kórus találkozó
●●Szeptember 09 Jánoshalma Bácskai néptánc találkozó + táncház
●●November 25-26 Resicabánya Bánáti Néptánc találkozó +
táncház
●●2018, március 3 -4. Topolya VIII. DKMT Euró régió Színjátszó
találkozó és jubileumi év zárása
Ezúton is szeretnénk megköszönni Bányai Gábor Országgyűlési képviselő úrnak és Czeller Zoltán Jánoshalma Polgármesterének
az eddigi támogatását és a jubileumi év védnöki szerepét.

Szeretnénk Köszönetet mondani támogatóinknak Emberi Erőforrások Minisztériumának, Bethlen Gábor Alapkezelőnek, Jánoshalma Önkormányzatának, Intézmény vezetőknek, Civil Szervezeteknek, jánoshalmi családoknak, akik az eltelt 25 éveben támogatták
egyesületünk munkáját.
Továbbá szeretnénk megköszönni Ádám Gyulának , Petróczki
Ferencnek, Takács Istvánnak, Julika Cukrászdának, Dági Józsefnek és a jánoshalmi lakosoknak nagylelkű felajánlásait, mely nélkül
nem lett volna ilyen eredményes az ünnepi találkozó.

Jubileumi év programjai: •

●●Március 04 Jánoshalma EHE 25 éves jubileumi év megnyitója

Előtérben a
helyi értékek

Bajkó Károly
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Nőnap a Bem József Honvéd
Nyugdíjas Egyesületnél
Nőnapi ünnepségre gyülekeztek március
10-én, pénteken az honvéd nyugdíjas egyesület tagjai. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Czeller Zoltán polgármester és Petróczky
Ferenc vállalkozó.
Az ünnepség Czeller Zoltán polgármester és Györgypál Csaba az egyesület elnöke
rövid köszöntőivel kezdődött. A hol vidám, hol
komoly, hol csipkelődő, de öniróniát sem nélkülöző köszöntők nagy sikert arattak.
A „szavak” után az egyesület vezetősége egy
pohár pezsgővel, Czeller Zoltán polgármester
úr pedig egy szál virággal köszöntötte a jelenlévő hölgyeket.
Az est egy jóízű vacsora elfogyasztásával,
zenével, tánccal és baráti beszélgetéssel folytatódott.

GYPCS

Magasfokú naív festészet

Raffainé Hajik Katalin munkái bejárták már a világot. Az elmúlt hónapban az Imre Zoltán
Művelődési Központban csodálhattuk meg alkotásait. Élmány volt látni őket. Köszönjük!

Agócs Mária Kiállításának
megnyitójára

2017. április 20.
2017. április 21.

Ágai Adolf életútja

Ágai Adolf újságíró, humorista,
újságszerkesztő: Jankováczon született 1836-ban. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, majd beutazta
egész Európát, Ázsia és Afrika egy
részét, eközben elsajátította a nyugati nyelveket. 1848. március 15-én,
ő lett a legfiatalabb márciusi ifjú, 12
évesen tüntetett a forradalmi tömegben. Írói pályáját 1854-ben Antoinette című eredeti beszélyével kezdte
meg a Hölgyfutárban. Ezután bécsi
leveleket írt szintén a Hölgyfutárba
(1854–57) és a Vasárnapi Ujságba (1857–81). Ezen kívül írt több elbeszélést és rajzot, saját neve alatt és álnéven is. Dolgozott több német lapba.
Humoros tárcaleveleivel először a Honban lépett fel 1865-ben Porzó álnéven, majd a Pesti Naplóban, a Vasárnapi Ujságban a Magyarország és
a Nagyvilágban folytatta, az utóbbinak csaknem egy évtizedig (1870–79)
szerkesztetője is volt. 1857-től kezdve minden nevezetesebb szépirodalmi napi és élclapban jelentek meg közleményei. Fordított német és francia regényeket is. Ő indította meg a Borsszem Jankó című élclapot. 1871től Forgó bácsi néven szerkesztette a Kis Lap című gyermeklapot, Bródy Zsigmonddal a Látcső című napilapot és a Regélő füzetes regénykiadási vállalatot. Munkásságának, melyért a Kisfaludy Társaság 1877ben a tagjává választotta, legfőbb tere volt a tárca-, élclap- és gyermekirodalom. Porzó tárcaleveleivel egyaránt kivívta a közönség és a kritika elismerését. Tárcái tartalom tekintetében rendkívül sokfélék: társadalmi rajzok, családi jelenetek, úti élmények, napi érdekű események és saját
élményei. Előadásmódja fordulatokban gazdag, élces, a szójátékok mestere. A magyar reformkor idején kialakult regény, színpadi mű, életkép jellegzetes komikus, humoros, szatirikus alakjainak folytatásaként teremtette meg a korra jellemző vicclapi figurákat. Fontos feladatának tekintette a
pesti német és zsidó középosztály asszimilációját: tárcáiban a zsidóság
teljes egyenjogúságáért emelt szót. Íróként és szerkesztőként is a polgári nemzeti liberalizmus híve volt. A magyar gyermekirodalom egyik kiemelkedő alakja. Kora elismert irodalmára, műfordítója és újságírója. A modern
magyar élc műfajának kialakítója, a szellemes csevegő stílusú tárcaműfaj
népszerűvé tevője.

A beiratkozás időpontjai
a Hunyadi Iskolában
8.00-tól 19.00-ig
8.00-tól 19.00-ig

A beiratkozáshoz, hogy milyen dokumentumokat kell hozni, illetve
a helyszínen kitölteni azt a Jánoshalmi Járási Hivatal cikkei között 5.
oldalon megtudhatják
Szeretettel várjuk Önt és gyermekét iskolánkba!
Rittgasszer János
igazgató

Programajánló

Ősidőktől indul a kapcsolatunk az Agócs családdal. 1945 februárjában
leégett a lakásunk Budán, édesapánk hadifogságba került és édesanyánk
úgy döntött. Hogy lejövünk Jánoshalmára a nővéréhez, Kuti Györgynéhez (Emus néniékhez), Agócs Imre bácsi féltestvéréhez, akinek csodálatos hangja volt és sokat szerepelt a jánoshalmi színjátszókkal! Sok költözés után végül Kunfehértón találkoztunk Marikával, mint gyermekeink óvónőjével. Ott derült ki a rokonságunk is, valamint az is, hogy Isten adta tehetség lakozik benne. Szép képeket festett már akkor, de ez nem elégítette
ki művészi hajlamát teljesen. Elhatározta, hogy fazekas lesz. Az elhatározásból tett lett és 2004-től 2 évig járt Pesterzsébetre a „Népi kis mesterségek iskolájába”, ahol Horváth László a „Népművészet mestere” cím kitüntetettje volt az oktatója. Végzés után OKJ-s bizonyítványt kapott. Még ez
sem elégítette ki tanulási vágyát, mert elment Hódmezővásárhelyre, ahol a
festészet népi hagyományairól tanult Nagy Krisztiántól és gyakorolt különböző táborokban. Ma a modern kerámia az új irányzat, amit Ő is nagyon
megkedvelt. Nem utánoz senkit és csak az intuícióira figyel és igyekszik
szép megoldások kivitelezésével örömet szerezni a nézőknek, vásárlóknak. A művészet tudományosan bizonyított lelki hatásairól is szóltam pár
szót, majd erre az alkalomra írt versemmel igyekeztem felhívni a figyelmüket a szépségre és annak a lelki hatására!
Marikának tóvábbi szép sikereket kívánva felolvastam a verset.
Dr. Benkő Zsolt
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Döntés a háziorvosi
ügyelet sofőri
feladatainak ellátásáról

Újabb ingatlan kerül
értékesítésre az
Ipari Területen

A Központi Háziorvosi Ügyeleten a 3 fő sofőrből, 1 fő nyugdíjba vonult
2017. március 10. napjától. A Képviselő-testület márciusi ülésén időszerű
volt döntést hozni arról, hogy a nyugdíjba vonuló helyett hogyan, milyen formában kerüljön a sofőri feladat ellátásra. Az Ügyeleten a sofőrök jelenleg
közalkalmazotti jogviszonyban látják el feladataikat.
A nyugdíjazás kapcsán mód nyílt arra, hogy az Önkormányzat a gazdaságossági szempontok szem előtt tartásával hozza meg döntését.
Ajánlat a jelenleg is az ügyeleten dolgozó Mészáros István egyéni vállalkozótól került bekérésre. A vállalkozó ajánlatában hétköznap, 17.00-07.00ig: 800Ft+Áfa/óra, hétvége/ünnepnap: 07.00-07.00-ig 850Ft+Áfa/ óra díjért
vállalta a feladatot.
A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi,
Jogi, Ügyrendi Bizottság az ügyet megtárgyalta, javaslatukra Jánoshalma
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet
sofőri feladatainak ellátására vállalkozói szerződést fog kötni Mészáros
István egyéni vállalkozóval. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A Képviselő-testület márciusi ülésén foglalkozott a volt Laktanya területén nemrégiben átadott Jánoshalmi Ipari Területen elhelyezkedő újabb
ingatlan értékesítésével. Köztudottan a területek egy része az Önkormányzat által már értékesítésre került, vállalkozások települtek be a Kormány
által Kiemelt Vállalkozási Zónaként kezelt iparterületre.
A kis-és közép vállalkozások számára kiírt EU pályázatok kapcsán nyújtotta be területigényét Dobránszki Zoltán (Nyíregyháza Kiss Ernő utca 48.
sz. alatti lakos) a városunk vezetéséhez.
A vállalkozó beruházási szándékkal fordult az Önkormányzathoz az ipari területen lévő 4565/12 hrsz-ú ingatlant tervezi bérbe venni, vagy megvásárolni.
A szakbizottságok, majd a Képviselő-testület is megvitatta a kérelmező
igényét a fejlesztési konstrukcióval kapcsolatban. A Képviselő-testület döntésének értelmében támogatja a beruházót, hogy Jánoshalmán valósítsa
meg a fejlesztési elképzeléseit, ezért vele a terület értékesítésére kölcsönös megállapodás alapján Előszerződést köt. A vállalkozó ezekkel a feltételekkel már pályázatot nyújthat be a 4565/12 hrsz-ú ingatlan területre tervezett beruházás finanszírozására.
Amennyiben a pályázata sikeres lesz az Előszerződést a két fél véglegesíti. A terület értékesítés fizetési ütemezésének kérdésében is megállapodás született, a vállalkozó az első és második évben 3,5-3,5 millió forint vételárat fizet az önkormányzatnak, majd a fennmaradó részt törleszti 300.000 Ft évenkénti részletekben 10 évig. Így az önkormányzatnak
megképződik a 10 millió forintos vételár bevétele, továbbá a terület a 12.
év végén kerül a vállalkozó végleges tulajdonába.

Válaszra várva
Czeller Zoltán 2017. március 16-án levélben fordult a Kovács Norberthez a Nemzeti Sportközpontok főigazgatójához a 2006-ban átadott
tanuszoda, és a hozzá kapcsolódó
Sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban. A főigazgató március
22-én kelt válaszában tájékoztatta Jánoshalma Város polgármesterét,
hogy levelét a Nemzeti Sportközpontok megkapta, s az üggyel kapcsolatosan állásfoglalást kért a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. Kovács
Norbert ígéretet tett arra, hogy a döntésről — a válaszlevél kézhezvételét
követően — azonnal tájékoztatni fogja a polgármester urat.

3. oldal

Döntések a
közfoglalkoztatás ügyében
Jánoshalma Város Önkormányzata 2015. óta a közfoglalkoztatási feladatokat egy külön, erre a célra létrehozott nonprofit gazdasági társaság
keretében látja el. A Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, mint felettes szerv az elvégzett feladatokat, vmint. az állami támogatások szabályszerű felhasználását minden év végén ellenőrzi. A
2016-ban végzett ellenőrzés 2017. március 9-én zárult le. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft.
-mint közfoglalkoztató- több pontban, nem szabályszerűen látta el az állami finanszírozásra Hatósági Szerződésben vállalt nyilvántartási, tájékoztatási, és a támogatás felhasználására vonatkozó kötelezettségét.
A tapasztalt hiányosságokra való tekintettel az önkormányzat kénytelen
volt intézkedéseket tenni. A képviselő-testület márciusi ülésén 2017. április 1-től megszüntette a Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Király Sándornak a munkaviszonyát. Az önkormányzat továbbá
rákényszerült arra, hogy a Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft-t is megszüntesse. A közfoglalkoztatás szervezése az önkormányzat keretein belül történik a továbbiakban, a közfoglalkoztatás keretében eddig vásárolt munkaeszközök és gépek az önkormányzathoz kerülnek. A képviselő-testület a
Kft. végelszámolási feladataival Doszpodné Kovács Krisztinát bízta meg.
Az Önkormányzat a 2016. évi programok szabályszerű zárása végett
kénytelen volt a költségvetésében már meghatározott, közfoglalkoztatásra
fordítható összegen felül újabb 4 millió forintos keretösszeget biztosítani a
Kft tartozásainak rendezésére.
A 2017. évi közfoglalkoztatás feladatait a továbbiakban az önkormányzat végzi. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének márciusi ülésén ezzel kapcsolatos határozatok is születtek.
2017. március 1. napjától a hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében 93 fő került munkába állításra 100%-os bér és járulék támogatással
5% illetve a mezőgazdasági program keretében 20% közvetlen- és anyagköltség támogatással 3 program keretében az alábbiak szerint:
Foglalkoztatás időtartama

Létszám

Hosszú idejű közfoglalkoztatás

2017.03.01-2018.02.28.

12 fő szakképzett
60 fő
segédmunkás

Mezőgazdasági-kiskerti zöldségtermesztés
1,5ha burgonya

1 segédmunkás
munkavezető
2017.03.01-2017.11.30
8 fő
segédmunkás

Program elnevezése

Roma védőháló- Jánoshalmi Roma
12 fő
2017.03.01-2018.02.28.
segédmunkás
Önkormányzat (Horváth Zoltán elnök)

2017.március 16. napján elindult a START program is. A város területén
elhelyezkedő árkok tisztítását a belvízelvezetés programban 15 fő végzi.
A belterületi közutak karbantartásán ebben az évben 15 fő dolgozik majd.
A bio- és megújuló energia felhasználása feladatot 12 fő látja el, ebben a
programban a fák metszése, gallyzúzás, szárítás történik. Az aprítékot az
önkormányzat a Molnár János utcai intézményének fűtésére hasznosítja,
csökkentve ezzel a rezsi költségeket.
Az önkormányzat 2017. március 1. napjától határozatlan időre megállapodást kötött a közfoglalkoztatás zavartalan biztosítása érdekében az
Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival, azaz a Városgazda Kft.-vel, Pelikán Kft.-vel, Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.-vel, Lajtha
Kft.-vel, Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és
Gyermekjóléti Központtal, és a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatallal.
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a termelésben
résztvevő közfoglalkoztatottak munkára való ösztönzése érdekében engedélyezte, hogy a közfoglalkoztatási formákban, a startmunkákban megtermelt esetlegesen keletkezett terményfelesleg, a Polgármester engedélyével dokumentáltan szétosztásra kerüljön az arra rászorulók között.

Miről beszélgetett Ferenc pápa,
amikor a kép készült?

Néhány héttel ezelőtt több, mint ezer vállalkozó kereste fel az „örök
várost,” Rómát az egész világból. Ők a Közösségi Gazdasági találkozó
résztvevői voltak.(EDC) Az egyik magyar résztvevő megkért, hogy készítsünk egy kockát, amelynek az oldalán a vállalkozók és menedzserek számára ajánlott mottók találhatók. Ha megforgatjuk a kockát, és elolvassuk,
a mottót mindig felfrissülhetünk általa: Ha az üzenet szerint próbálunk élni,
akkor jó úton járunk.
Magyar és spanyol kockát kapott Ferenc pápa ajándékba, amikor a
Közösségi Gazdaság képviselőivel találkozott a Vatikánban.
Melyik oldal mottójáról beszélgetett a pápa? „Oszd meg szakértelmet,
időd és magad!” Ez egybe esik a pápa üzenetével, amelyet a vállalkozókhoz intézett.
A felkérésre természetesen én azonnal igent mondtam. Egy ilyen kocka

elkészítéséhez több féle szaktudású szakember munkája,
tudása szükséges. Rohamléptekkel kezdtem szervezni. Az
esztergályos munkát Ördög Zsolt vállalta. A fatestet Lukács
Béla adta. A matricákat a Giorgio Dekor cég készítette. A
krómozást Kecskeméten végezték. A mottók -- John Mundell, amerikai vállalkozó honlapján megtalálhatók. Papírból
készített változata nála elérhető.( John Mundell adta át az
ajándék kockát a Ferenc pápának.)
John Mundell oldala elérhető: https://www.facebook.com/
john.mundell.395?fref=ts
A Vállalkozások és menedzserek kockája elkészült. Azt
állítja a hálózatelmélet megalkotója, Barabási-Albert László egyébként egy USA-ban kutató magyar ember - hogy 5 személyen keresztül
eljuthatunk a világon bárkihez, bármely személyhez.
Most is ez történt, amikor a kocka több ember lelkes közreműködésével eljutott a pápához.
Mivel 6 embert fogadott Ferenc
pápa személyesen, így John
Mundell adta át az ajándékot.
Magáénak érezte, mert hasonló
gondolatai vannak a gazdaságról, mint nekünk.
Tehát a Vállalkozások és
menedzserek kockája Jánoshalmán készült, jánoshalmi emberek „keze-munkája”.

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ
EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma:

18359639 - 1- 03

Kedvezményezett címe:
6440 Jánoshalma, Kossuth u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145

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

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület
2017-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség
elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03
Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a Honvéd
Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.
Kérjük, támogassák a továbbiakban is az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03

Köszönettel: a HKKE vezetősége
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Ügyfélfogadási rend
változás hétfői napokon!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy  2017. április 1. napjától a Kormányhivatal munkarendjének megyei egységesítése érdekében a Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán (Arany J. u. 13. sz.)
és Foglalkoztatási Osztályán (Kölcsey u. 12. sz.) az ügyfélfogadási idő hétfői napokon rövidebb lesz, 16 óráig tart.
A hét többi napján a jelenlegi ügyfélfogadási idő nem változik!
A KORMÁNYABLAK ügyfélfogadása nem változik!
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
honlap: http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő 2017. április 1-től:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600
kedd: 800-1200
szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Hatósági és Gyámügyi Osztály
E-mail cím: hatosagi@gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-271 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @janoshalma@bacs.gov.hu
Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335 Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: @gyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: jjh.fo@bacs.gov.hu

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Foglalkoztatási Osztály telefonszáma megváltozott, új telefonszám:
06-77/795-015
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: @kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
A Kormányablak Osztály ügyfélfogadása nem változik!
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700
kedd: 800-1200
szerda: 800-1600
csütörtök: 800-1800
péntek: 800-1200

Változások

a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó
egyes illetékek és díjak tekintetében
Az állami rezsicsökkentés folytatásaként - a lakossági konzultáció figyelembevételével – elkészített, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó
egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény szerint
2017. március 16-tól 20 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit csökkenti.
A Kormány által kezdeményezett, 2016 nyarán tartott lakossági konzultáció során az állami rezsicsökkentéssel kapcsolatban összesen 142 589
db kérdőív került kitöltésre.
Az állami rezsicsökkentés mostani üteme várhatóan összesen 1,6 milliárd forint megtakarítást eredményez majd 2017. évben, amiből a vállalkozások 1,2 milliárd forintra, a magánszemélyek 385 millió forintra számíthatnak.
Ezentúl többek között nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért, a 18 éven aluliaknak az általános tételű közigazgatási eljárásokért, a 65 évnél idősebbeknek pedig a magánútlevélért.
Nem lesz díjköteles a családi név korrekciójára irányuló eljárás sem.
A családi otthonteremtési támogatás igényléséhez kapcsolódó ügyintézés megkönnyítése érdekében nem kell fizetni a jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány (OEP igazolás)
kiállításáért. Megszüntetik továbbá a Magyarország területén kívül élő
magyar állampolgárok nyilvántartásba vételére vonatkozó illetéket is.
A vállalkozások terheit a későbbiekben jelentősen könnyíti, hogy mentesülnek az illeték megfizetése alól azok, akik az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról állíttatnak ki hatósági bizonyítványt, vagy
kft.-t, egyéni céget, közkereseti, betéti társaságot jegyeztetnek be a cégbíróságon. Utóbbi ügycsoportban közzétételi költségtérítést sem kell fizetni.
Az építésügyi eljárási szabályokkal összefüggésben is több illeték csökken vagy megszűnik. A nem hiteles, elektronikus tulajdonilap-másolatot például évente kétszer díjmentesen lehet lekérni.
A módosítás értelmében illetékmentes lesz az öntözési
berendezések
engedélyezésnek
eljárása.
A döntés érinti az igazságszolgáltatást is, a továbbiakban nem kell díjat
fizetni az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés és a szakterület kiterjesztése esetén.
Két év alatt az állami rezsicsökkentés két ütemének megvalósulásával a
vállalkozásoknál több mint 3,6 Mrd forint, a magánszemélyeknél több mint
10,3 Mrd forint maradt.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Elhelyezkedési juttatás 2017. március 1-től
2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig meghirdetésre került a

„Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munka-

erőpiaci program, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatásból az elsődleges
munkaerőpiacra visszalépők aránya növekedjen.
A támogatással a közfoglalkoztatottak elhelyezkedésük esetén kaphatnak havi juttatást.
Kérelem benyújtásának helye: ügyfél lakó- tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/795-015 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: jjh.fo@bacs.gov.hu

Tájékoztató a „Közfoglalkoztatásból
a versenyszférába” segítő központi
munkaerőpiaci program indításáról

I. Munkaerőpiaci helyzetkép, aprogramindítás indoka
A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban a cél a
teljes foglalkoztatottság elérése. E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást indokolt ösztönözni. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha abban
minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető munkahely jön létre, és ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz.
Segítenünk kell a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedését, és meg kell teremtenünk az érdekeltséget az egyén oldaláról a
közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépésre.
A Kormány célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges
munkaerőpiacra visszalépők arányát, mindez rögzítésre került Magyarország Konvergencia Programjában is.
A célok elérése érdekében 2015. évben egy új jogintézményt vezettünk be. A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015.
(XI. 10.) Korm. rendelet alapján nyújthatótámogatás a közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésreoly módon,
hogy közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban (egyfajta bónuszban) részesül.
II. A program célja, célcsoportja
A program célja,hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését.
A program célcsoportja
A Korm. rendelet alapján elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:

a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyaa kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg,
mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel
(kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadóval, vízi társulattal, valamint erdőgazdálkodóval a fővárosi és megyei
kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és
b) akia kérelem benyújtását megelőző két éven belül- ideértve aza)
pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is -legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.
A program megvalósítói
A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az
állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok
és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg.
III. A program keretében nyújtható szolgáltatási és támogatási elemek
Munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a program
keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján
munkaerő-közvetítést végeznek a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
Elhelyezkedési juttatás
Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) havi összegével, amely támogatást addig kapja az
egyén, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.
IV. A program időtartama
A munkaerőpiaci program 2017. március 1-jétől 2017. december 31-ig
tart.
V. A program forrása, költsége
A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglakoztatási alaprész 2017. évi illetve 2018. évi központi kerete terhére. A program
összköltsége 1 milliárd Ft, amelyből 700 millió Ft a 2017. évet, 300 millió
Ft a 2018-as évet terheli a 2017. év végi kötelezettségvállalások áthúzódó hatásaként.
VI. A munkaerőpiaci programtól várt eredmény
A programba több ezer fő közfoglalkoztatott bevonását és a versenyszférában történő elhelyezkedésének elősegítését tervezzük.
A fenti juttatással kapcsolatban a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához fordulhat.

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2017.03.14
Munkakör
Bolti eladó
Pincér
Forgácsoló
Ügyfél-(vevő) tájékoztató

Iskolai végzettség
Általános iskola, szakmunkásképző
Szakmunkásképző
Szakmunkás
Szakközépiskola, gimnázium, technikum, főiskola, egyetem
Piackutató
Szakközépiskola, gimnázium, technikum, főiskola, egyetem
Állatgondozó
Általános iskola
Kőműves
Szakmunkásképző
Lakatos
Szakmunkásképző
Egyszerű építőipari foglalkozású Általános iskola
Kőműves
Szakmunkásképző
Építőipari segédmunkás
Általános iskola
Kézi csomagoló
Általános iskola

Cég megnevezése
Rusi-Ker Kft.
Galgóczi Márta Ev.
Juhász Sándor Ev.
B&K Vagyonépítő Kft.

Munkavégzés helye
Jánoshalma
Csávoly
Kiskunhalas
Mélykút

Munkabér
161.000,-Ft
megegyezés szerint
162.000,-Ft
150.000 – 200.000,-Ft

B&K Vagyonépítő Kft.

Mélykút

150.000 – 200.000,-Ft

Borotai Sertéshús Zrt.
Támba Csaba egyéni vállalkozó
MV Építő és Kereskedelmi Bt.
MV Építő és Kereskedelmi Bt.
Czeglédi Richárd
Czeglédi Richárd
Taskovics Tiborné

Borota
Jánoshalma és környéke
Vidék
Vidék
Mélykút
Mélykút
Jánoshalma

150.000 – 150.000,-Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
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
13.00-16.00

Kedd
08: -12:
00

00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök

Péntek

nincs

08.00-12.00

Munkáltatói fórum a foglalkoztatásért
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 2017.
március 23-án az Imre Zoltán Művelődési Központban Munkáltatói Fórumot tartott.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője
köszöntötte a megjelenteket. Pályázati és fejlesztési lehetőségekről tartott tájékoztatót Bányai Gábor országgyűlési képviselő. Ezt követően a
BKMKH Foglalkoztatási Főosztály munkatársainak előadásai hallgathatták meg a jelenlévők.
Hajnal Bernadett pénzügyi menedzser a GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” projektet mutatta be, melynek célja az álláskeresők és inaktívak,
különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. Ismertette a projekt célcsoportjait, bértámogatás és a bérköltség támogatás módozatait, a támogatási kérelem benyújtásának feltételeit, a munkáltatóval szembeni elvárásokat.
Gyenesné Knolmár Edit projekt ügyintéző arról tájékoztatott, a GINOP
5.2.1 Ifjúsági Garancia program célja az, hogy a 25 év alatti álláskereső és
inaktív fiatalok minél rövidebb időt töltsenek el munkanélküliként, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében. Célcsoport az a 25 év
alatti sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatal, aki kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküli. Aki hajlandó képezni magát annak a képzési költség teljes egészében a program finanszírozza. A pályakezdő álláskereső foglalkoztatásának támogatására többféle lehetőség van ilyen a bértámogatás
illetve bérköltség támogatás a munkatapasztalat megszerzéséhez. Munkáltatóval szembeni elvárások; köztartozás mentesség; rendezett munkaügyi kapcsolatok az Ávr. 82. § (1) alapján; statisztikai létszám növekedése.
Munkavédelmi tudnivalók munkáltatóknak címmel tartott előadást Sza-

lóki Anna munkavédelmi szakügyintéző. Ismertette a munkáltató alapvető kötelezettségeit, a tárgyi; személyi; szervezési és ellenőrzési feltételek
kialakításának szabályait. Beszélt az üzemi baleset illetve a munkabaleset,
súlyos veszélyeztetés fogalmáról az ezzel kapcsolatos teendőkről.
Jogszerű foglalkoztatásról, a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól
Vörösmarti Krisztina munkaügyi szakügyintéző tartott előadást. Az ellenőrzések jogszabályi hátterét, munkaügyi ellenőrzések szerepét, a munkaügyi
ellenőrzés menetét ismertette. Az ellenőrzések során a felügyelők többek
között vizsgálják a munkavállalók bejelentését a hatóságok felé, megfelelő
munkaszerződést kötöttek-e, megkapják-e a megfelelő munkabért és bérpótlékokat, a munkaidő megfelel-e a megengedett mértéknek, biztosított-e
az elegendő a pihenőidő, a szabadságukat megkapják-e, a védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezéseket betartották-e, stb. Ismertette a kötelező bírságolás eseteit, a kedvezményezettek körét.
Aki a munkáltatói fórumon nem tudott részt venni keresse bizalommal a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályát a következő elérhetőségeken:
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/795-015 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: jjh.fo@bacs.gov.hu
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A Békéltető Testület a fogyasztóvédelem szolgálatában
2017. január 1-től általános fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első
fokon a járási hivatalok járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre
azonban nem terjed ki az olyan szerződéses jogviták rendezésére, mint
például a vállalkozások és a fogyasztók között fennálló jótállási és szavatossági igények jogosságának, valamint megalapozottságának eldöntése.
Szerződéses jogvita esetén a bírósági út vehető figyelembe, vagy az igényérvényesítés másik lehetséges, alternatív eszköze lehet a fővárosi,
megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek eljárásának kezdeményezése.
Fogyasztói panasz esetén először az érintett vállalkozással meg kell
kísérelni a vitás ügy rendezését. A panaszos fogyasztónak erről lehetőleg kézzelfogható bizonyítéka legyen pl. tanú, vagy ajánlott levél feladóvevénye. Amennyiben a vitát nem sikerül így rendezni, akkor kell a békéltető testülethez fordulni.
A békéltető testületek illetékességét a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye határozza meg, így a jánoshalmi járás területén élők fogyasztói jogvitája esetén a
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testülethez fordulhatnak
(cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.,
tel.: 76/501-525, 76/501-500., 06-70-702-8403.,

e-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu,
web:www.bacsbekeltetes.hu).
Az eljárást természetes személy, civil szervezet, egyház, társasház,
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is kérheti. Az eljárás
ingyenes, célja a fogyasztói jogvita gyors, bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A bepanaszolt vállalkozást a békéltető testületi eljárásban
együttműködési kötelezettség terheli. Megszegése kötelező bírságkiszabási eset kis- és középvállalkozások esetén is.
Az eljárás során a tanács elnöke elsősorban egyezséget kísérel meg
létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak,
határozattal jóváhagyja. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében kötelezést tartalmazó határozatot hoz. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról is dönthet, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.
A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
járási hivatalvezető

Álatalános iskolai beíratás időpontjai és lehetőségei
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról
Értesítem Jánoshalma Járás lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a
2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. §
(1) bekezdés c) pontja értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalma Járási Hivatala a járás valamen�nyi településére egységesen határozta meg:

A beiratkozás a Jánoshalmi Járás összes általános iskolájában: 2017. április 20. napján 8-19 óráig (csütörtök) 2017. április 21.
napján 8-19 óráig (péntek) közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
alapján tartozik - a kötelező felvételt biztosító iskolába -, illetve a választott intézménybe.
A beíratáshoz szükség van:

a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára, o a szülők
(gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
○○ a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványra (lakcímkártya)
○○ az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.
Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2017. május 11-ig
kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel
élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:
——az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatóiának.
——a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve.

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.
Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.
A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek
minősíti, és a 7. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 11. § (1) bekezdése
alapján 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.
Jánoshalma, 2017. március 6.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
járási hivatalvezető

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

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 %
-át a „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért” Alapítványnak utalták.
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget.
Alapítványunk adószáma: 18344484-1-03
Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit óvodavezető

Március
a Nyitnikék BK. Gyerekházban

A hónap elején a mélykúti Bendegúz Gyerekház
gyermekei és anyukái érkeztek hozzánk vendégségbe, hogy együtt elsajátítsuk a fonalgrafika-varrás rejtelmeit. Az anyukák és a gyerekek is nagyon jól érezték magukat ezen a napon. Márciusban ezen kívül még
számos vendégünk volt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattól is voltak látogatóink, akiknek hálásan köszönjük az adományt. Valamint, Vajda Zsolt egy pályázat
keretein belül jött el hozzánk, hogy minél többet tudjunk meg a kora gyermekkorról. Az interaktív előadás

a jövőben folytatódik, bármikor lehet csatlakozni. Pszichológusunk Dr. Kinigopulosz Márta, most is szívesen
fogadta az anyukák kérdéseit. Több közös program színesítette a mindennapjainkat. Pizzát sütöttünk, sétáltunk és beszélgettünk.
Továbbra is szeretettel várjuk a 0-3 éves korú gyerekeket és szüleiket, hogy együtt énekeljünk, játszunk,
gyurmázzuk vagy tornázzunk.
Márti néni , Ági néni és Niki
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„ANNA-MATER”
A tehetség utat tör
Hajnal Bálint 7.a osztályos tanuló vagyok. Általános iskolai tanulmányaimat 2010
szeptemberében kezdtem
a Szent Anna
Katolikus Óvoda és Általános
Iskolában. Alsó
tagozatban
Magyar-Nemes
Brigitta osztályfőnök javaslatára vettem
részt a Teki-Totó matematikai
tanulmányi versenyen. Ekkor
még csak a versenyzéshez szükséges tapasztalatot sikerült elsajátítanom.
Ötödik osztályban Enesei Péter tanár úr kért fel, hogy matematikából képviseljem iskolánkat a Bács-Kiskun megyei katolikus iskolák közötti Dugonics
András, valamint a Zrínyi Ilona matematika versenyeken. Eddig minden
évben sikerült a helyi fordulót követően továbbjutnom a megyei matematika
verseny döntőjébe, ahol a legjobb eredményt (8. helyezést) idén, a hetedik
osztályban értem el. Az emléklapot a Kecskeméten megrendezett díjátadó
ünnepségen vehettem át. Ugyancsak e tanévben a katolikus iskolák közti
Dugonics András matematika versenyen a 244 indulóból 18. helyezett lettem. Jacsóné Szabó Erika osztályfőnököm vezetésével és három társammal együtt 2016-ban beneveztünk a Katolikus Iskolák XII. Országos Takáts
Sándor történelmi versenyére, ahol bejutottunk az országos fordulóba, csapatunk a 11. helyezést érte el. Tanáraimnak nagyon köszönöm a versenyekre való felkészítést, és bízom benne, hogy továbbiakban is hasonló és
talán még jobb eredményeket érhetek majd el.
Az osztálytársaim közösségi munkákban is számíthatnak rám. Már évek
óta a 7.a osztály elnöke vagyok. Társaim bíznak bennem, gyakran fordulnak hozzám problémáikkal.
Idén egy régi vágyam teljesült, a Diákönkormányzat tagjaként iskolánk diákéletét igyekszem színesebbé és változatosabbá tenni társaimmal
együtt. Egy régóta várólistán álló projektet valósítottam meg, amikor kezdeményezésemre egy héten keresztül különböző csengetést jelző hangokról szavazhattak a tanárok és a tanulók. A legnépszerűbb összeállításomat
hallhatjuk minden nap.
Remélem, a jövőben is lesz erőm hasonló eredményeket elérni, a körülöttem élőknek segíteni.
Hajnal Bálint 7.a

A nemzeti ünnep közeledtével rádiós műsorra készültünk a negyedikesekkel.
Ötleteket keresve egy rendhagyó megemlékezést láttam a világhálón.
Rögtön megtetszett. Megmutattam a gyerekeknek is, akik ugyanúgy lelkesek voltak, mint a videón szereplők. Egy hangjátékot állítottunk össze Petőfi
naplójából, és a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. musical-ből.
Talán mint egykor a szabadságért küzdők, teljes átéléssel szavalták a
Nemzeti dalból: „a magyar név megint szép lesz”… Esküszünk!”, s énekelték, hogy „A holnapoknak minden kulcsa két kezedben van… Arra születtünk, hogy napsugárba kapaszkodjunk, nem baj, hogyha fáj… Mint a
mécses világítson egész életed… Arra születtünk, hogy mégse dobjuk el
hitünket, hogyha szenvedünk…”
Milyen szép lenne, ha mi, felnőttek is, így igazán ünnepelnénk, s komolyan is gondolnánk az idézett sorokat, mint a tanítványaim az ünnepre
készülődve.
Csofcsics Erika

Anyanyelvi verseny
Lajdi Zselyke Apolka, iskolánk 4. osztályos tanulója továbbjutott a nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny Bács-Kiskun megyei fordulójába, ahol a IV. helyezést érte el. A megyei
m e g m é re tte té s n e k
a kecskeméti Arany
János Általános Iskola
adott otthont március
17-én. Gratulálunk a
szép eredményhez, és
további sikereket kívánunk neki!

2017. április

a napon az óvodás gyermekeink versekkel, énekekkel kedveskedtek és
mondtak köszönetet az édesapáknak, nagypapáknak, nevelőapáknak és
keresztapáknak. Az ünnepeltek nagy örömmel fogadták a szeretettől csillogó szemű gyermekek köszöntését és az általuk készített ajándékokat. Az
ünnepségen Tamás Sándor káplán atya megáldotta az édesapákat, és egy
apuka minden csoportból felolvasta Szent József imáját. Zárásként pedig
az édesanyák által készített finomságokkal megvendégeltük az ünnepelteket. Öröm volt látni a hálával megtelt, boldogságtól ragyogó arcokat.
Csima Edit

Nagyböjti felkészülés

Horváthné Kocsis Tünde

Nyílt nap iskolánkban

Tantestületünk részvételével március
11-én Kiskunmajsán tartották a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye intézményeiben dolgozó pedagógusok rekollekcióját. A napot szentmisével indítottuk, melyet Dr. Bábel Balázs celebrált.
Érsek atya beszédében Mózes példáján
keresztül szemléltette, hogy kell egy eszmény, mely elérésért napi szinten törekednünk kell. Iskolatörténeti- visszatekintőjében az elmúlt 500 év változásit vette sorba. Rotterdami Erasmus és Szent
Angéla szavait idézve emelte ki a katolikus oktatás egyik lényegét ”mindent,
ami a gyermekekre vonatkozik, szívetekben hordozzátok”. Rámutatott a katolikus oktatás fontosságára, első a nevelés, majd a tudomány, de ezek egymást
kiegészítik.

NÁLUNK TÖRTÉNT
Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei fordulója

A Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei
fordulójának eredményei:
Iskolánk 11 indulója közül KOSÓCZKI
BALÁZS érte el a legkiemelkedőbb helyezést: 16. lett, melynek
jutalmaként oklevelet
és könyvet vehetett át
a Kecskeméten rendezett díjátadó ünnepségen. Köszönöm Balázsnak az elmúlt négy év
remek eredményeit,
kívánok hasonló sikereket további tanulmányaihoz!
Csapatverseny:

osztály helyezés tagok
3. o.
18
Faddi Ede, Gulyás András, Lengyel József
4. o.
52
Iván Virág Bianka, Komáromi Gergely, Pekár Dominik

Egyéni verseny:

név
Lengyel József
Gulyás András
Faddi Ede
Pekár Dominik
Varga Bence
Horváth Dávid
Hajnal Bálint
Kosóczki Balázs

osztály
3.a.
3.b.
3.b.
4.b.
5.b.
5.a.
7.a.
8.b.

helyezés
78
81
93
220
40
118
69
16

Iskolánkban 2017. március 18-án szombaton tartottuk nyílt tanítási
napunkat. Nagy szeretettel fogadtuk tanulóink szüleit, akik megfigyelhették gyermekeik tanórai munkáját. Osztályonként három tanítási órán vehettek részt. Külön öröm volt számunkra, hogy a leendő elsősök és szüleik is
kíváncsiak voltak tanítóinkra, módszereinkre. Köszönjük a megjelent szülőknek, hogy ránk áldozták szombat délelőttjüket.
Horváthné Kocsis Tünde

Ezt követően a szervező intézmény nevében Tóthné Kovács Zsuzsanna, a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatónője köszöntötte a vendégeket,
majd Dr. Novák István, a jászberényi EKIF elnöke tartotta meg elgondolkodtató,
de egyben nagyon jó hangulatú előadását Katolikus többlet az iskolában címmel.
Felszólalásában összefoglalta, milyen hatások érhetik a gyermeket nap mint nap,
hogyan lehet ezek negatív vonásait tompítani. Hangsúlyozta, a személyes példamutatás, megbecsülés, jutalmazás, számonkérés, értékátadás jelentőségét, illetve
azt, hogy egy iskola katolikussá válásában fontos, hogy az Atyát, a Fiút és a Szentlelket beengedjük az intézmény falai közé. A világ a példától fog változni, nem a
véleménytől. Nevelni a legfontosabb. A jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet
gyógyszer a szív számára.
Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a napnak, hisz az értékes,
elgondolkodtató szavak segítik nagyböjti lelki felkészülésünket.
Szente Mariann

Itt a tavasz

Apák köszöntése

összes induló
467
467
467
440
409
409
266
236

Enesei Péter

És mi arra születtünk?
Március 15.

A hagyományokhoz híven óvodánkban március 19-én, József napján
emlékezünk meg az édesapák védőszentjéről, a Szent Család őrzőjéről és
védelmezőjéről. Ezen a napon ünnepélyes keretek között köszöntöttük az
édesapákat, nagypapákat, nevelőapákat és keresztapákat. Szent József,
Jézus nevelőapja, aki vállalta, hogy az Isten Fiának földi apja legyen. A
katolikus egyház őt a családok védelmezőjeként állítja az apák, nagypapák
és nevelőapák elé példaképül. Példát mutat minden édesapának az atyai
gondoskodásról, a családi életben való becsületes és tisztességes helytállásról. Szent József életében jelen van az édesapák minden fontos tulajdonsága: a kemény munka, a feltétel nélküli szeretet, az áldozatkészség, a
gondoskodás, a türelem és a kitartás.
Sokszor természetesnek tekintjük azt, amit az apák a gyermekeikért
tesznek. Fáradozásaikért, figyelmükért a köszönet gyakran elmarad. Ezen

Márciusban lassan a szekrénybe kerülnek a téli kabátok, a meleg ruhák, és egyre többször élvezhetjük a napsugarak melengető simogatását, ezzel búcsút intve
a téli hidegnek. Március 10-én még utoljára kihasználtuk a tél kínálta lehetőséget,
és egy utolsó korcsolyára utaztunk Szegedre. A vidám társaság szinte megállás nélkül csúszkálta végig a megengedett két órát, érezvén, hogy egy jó ideig most nem
találkozhatnak jéggel, hiszen itt a tavasz, vége a szezonnak.
Komáromi Róbert

Hunyadi Terematlétika Verseny
A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 2017. március 3-án pénteken szervezte meg a Hunyadi Terematlétika Versenyt a Dr. Fenyvesi
Máté Sportcsarnokban, amelyre iskolánkat is meghívták. Három versenyszámban
indulhattak az 5-6.-os (III. korcsoport) és 7-8.-os (IV. korcsoport) lányok és fiúk
egyéni kategóriában: 30 méteres síkfutás, medicinlabda lökés, távolugrás. Sportos
tanulóink a következő eredményeket érték el:
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Kiállítás felső tagozatosaink
munkáiból

Szeretek a Szent Anna Katolikus
Óvodába járni, mert...

-... itt mindenki a barátom, és én is mindenkinek a barátja vagyok!
-... szeretem a daduska nénit!
-… sok barátom van, és nagyon jó itt lenni!
-… mert az óvónénik szeretik a gyerekeket!
-… mert sok a játék!
-... mert sokat báboznak az óvónénik!
-… mert szeretek a délutáni foglalkozásokra járni, mert mindig olyan dolgokat csinálunk,
amitől okosabbak leszünk!
-… mert itt nagyon finom az ebéd, sok meleg víz van, és nagyon szeretem az óvoda udvarát!
-… mert itt vannak a barátaim!
-… mert itt sok barátom és barátnőm van, és mert jó nekem, ha szerethetek másokat!
-… mert szeretem az óvónéniket!
-… mert nagyon kedvesek az óvónénik, a gyerekek nagyon jó barátok, és szeretem az
áhítatot!
-… mert itt sok gyerek van, és mert Katolikus ovi!
Így vélekednek gyermekeink óvodánkról.

IV .korcsoport: Kovács Kristóf, távolugrás 1. hely és medicinlabda lökés
1. hely,
IV. korcsoport: Péter-Szabó Kevin, távolugrás 3. hely,
IV. korcsoport: Kis Bianka, medicinlabda lökés 3. hely,
IV. korcsoport: Kenderesi Kíra, medicinlabda lökés 2. hely,
IV. korcsoport: Tóth Ambrus, medicinlabda lökés 2. hely,
III. korcsoport: Evanics Milán, távolugrás 2. hely,
III. korcsoport: Kecskés Noémi, távolugrás 1. hely,
III. korcsoport: Rátkai Martin, 30 méteres síkfutás 1. hely.
Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményekért!

Szeretné, hogy gyermeke is a Szent
Anna Katolikus Óvodába járjon?

Válassza a mi óvodánkat!

Óvodánk címe: 6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 12.,
6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 9.

Nyílt napunk: 2017. április 19-én szerdán 8:00-tól 11:30-ig

GYEREKSZÁJ

Beiratkozás időpontja:

2017. április 24. (hétfő)- április 28. (péntek) 8:00-16:00-ig
a Bernáth Z. 12. sz. alatt.

Szülőföldem

A beíratáshoz kérjük hozzák magukkal:

Batovics Roland (5. évfolyam): „Nekem a szülőföldem megnyugvást

jelent, és biztonságot nyújt. Azért ragaszkodom hozzá, mert ide születtem,
ez a hazám, itt leszek majd eltemetve.”
Varga Ákos (5. évfolyam): „Az Alföld sík táján születtem én egy kis
városban. Szeretem a reggel friss illatát. Itt születtek a rokonaim, szüleim
testvéreim. A barátaim is, akikkel sokat játszom a szabadban. A nagy réteken szívesen labdázom, bicajozom. Az otthonom ez a hely, ahova mindig
szívesen térek vissza.”
Király Krisztián (5. évfolyam): „A szülőföldem az Alföld, hisz Jánoshalmán születtem, egy kisvárosban, ahol nincsenek szupermarketek, se túl
sok autó. Nagy épületek nem csúfítják el, a levegő tiszta.”
Jankovics Mirkó (5. évfolyam): „Azért szeretem, mert itt születtem, itt
vannak a barátaim. Itt éltem le eddigi életemet, sok olyan történt velem,
amire szívesen emlékszem vissza. Bár van néhány hibája ennek a kisvárosnak, például unalmas, ritkán történnek érdekes dolgok, ennek ellenére szeretem.”
Ötvös Dominik (5. évfolyam): „A szülőföld számomra azt jelenti, hogy itt
születtem, itt él a családom, itt fogok felnőni, s megnősülni, családot alapítani. A hazámban fognak eltemetni, mint igaz magyar embert.”

FIGYELEM!

A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Család- és Gyermekjóléti Központja képzést szervez Jánoshalmán a
Radnóti utcai óvoda épületében (Radnóti u. 12.)

2017.04.29. szombat és 2017.04.30. vasárnap 900-1500-ig

„ha én egy kétnapos tanfolyamon meg tudom tanítani a fiatalokat arra, hogyan használják az agyukat, hogyan alakítsanak ki jó
tanulási stratégiákat, hogyan legyenek kreatívak, „jobb agyféltekések”,

hogyan tanuljanak kontextusban, hogyan alakítsák ki a tanuláshoz megfelelő és motiváló környezetet és így tovább, akkor az iskolarendszerben
töltött évekből is szánhatnánk mondjuk két napot arra, hogy megadjuk ezt
a kulcsot a gyerekeknek. Tudod, olyan ez, mint kijelölni egy feladatot és nem adni hozzá szerszámot. Ha a diák ki tud egyet fejleszteni:
jó, sikeres lesz. Ha nem tud, ha elakad: sikertelen lesz, megutálja a tanulást, elhiszi, hogy hülye és leszakad. Pedig nem benne van a hiba - csak
nincs meg a jó eszköze...” vallja Lantos Mihály, aki Lépéselőny-módszerét ismerteti és oktatja nálunk.
Várunk 13-18 év közötti fiatalokat, akik hatékonyabban szeretnének
tanulni, érdeklődő és segíteni akaró szülőket és pedagógusokat, akiknek
napi munkáját könnyíti az új módszer elsajátítása.
Valamint Villámolvasás tanfolyamot 2017. 05. 27.-28.-án a fenti
helyen 900-1800 óra között
„A villámolvasásról sokan hiszik, hogy valami spirituális hókuszpókusz,
pedig csak egy sokkal fejlettebb és kifinomultabb tanulási módszer. Nem gyorsolvasás, nem reiki, egyszerűen a jobb agyfélteke bekapcsolása a tanulásba és a periférikus látómező szisztematikus használata.
Elsősorban érettségi előtt állók, egyetemisták jönnek, akiknek nagy men�nyiségű anyagot kell gyorsan megérteniük - igen, akár 200 oldalt két
óra alatt is.”
Mindkét képzés önköltséges
Lépéselőny
:
19.000.- Ft/fő/2 nap
Villámolvasás:		
24.800.-Ft/fő/2 nap
Jelentkezni lehet: Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93. Család és Gyermekjóléti Központ
Telefonon:		
77/400-165
E-mail: 		
janoshalmacsgyk@gmail.com

7. oldal
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HIRDETÉS

Családos diákmisék április
és május hónapban

április 2. 9:00

Kat. isk. 7. évf.

április 9. 9:00

Hunyadi Iskola VIII. évfolyam

április 23 10.00

Kat. óvoda
Óvodások keresztelője

április 30. 9:00

Kat. isk. 4. évf.

május 7. 9:00

Kat. isk. 2. évf.

május 14. 9:00

Hunyadi Iskola I. évfolyam

május 21. 10:00

Kat. isk. 4. évf.
Elsőáldozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központba történő beiratkozás

2017. április 24-28-ig
hétfő - csütörtök :800 - 1600 óráig
pénteken: 800 - 1300 óráig

lesz, a Radnóti utcai óvoda (Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.
Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:
¾¾ a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
¾¾ a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
¾¾ a gyermek születési anyakönyvi kivonata
¾¾ gyermekorvosi igazolás
¾¾ a gyermek TAJ kártyája
¾¾ a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az
esetben is jelezzék, ha a kisgyermek 2017. október 1. és
2018. május 31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján
kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt. A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a
tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben
és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. Az óvodai beíratással,
felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. A fenntartó, azaz Jánoshalma
Város Önkormányzat Jegyzője (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el, és
hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Felhívás

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

•
•
•
•
•

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a gyermek TAJ kártyáját, oltási kiskönyvét
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát, szakértői véleményt(ha van ilyen)
amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozatot
nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányt is.

Beiratkozás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szent Anna Katolikus Óvoda és
Általános Iskolában a leendő elsős gyermekek részére a beiratkozás
időpontjai:
2017. április 20-án (csütörtökön) 8-19-ig
2017. április 21-én (pénteken) 8-19-ig

A beiratkozással kapcsolatos további információkat a Jánoshalmi Járási
Hivatal cikkei kötzött, az 5. oldalon megtalálják.
Az iskolai jelentkezési lapjának kitöltése, az igazgatói irodában történik.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Nagyheti szertartások rendje
Szent Anna templomban
2017

április 12., Nagyszerda:

18.00 Jeremiás siralmai a templomban.

április 13., Nagycsütörtök

18.00 Szentmise. Megemlékezünk az utolsóvacsoráról, amelynek
keretében a lábmosás szertartását is végezni fogjuk.
19.00-20.00
Imádságos virrasztás

április 14., Nagypéntek

15.00

Keresztút (jó idő esetén) a Kálvária temetőben,
(eső esetén) a templomban
18.00 Urunk szenvedésének ünneplése, Passió, kereszthódolat

április 15., Nagyszombat

20.00

Húsvéti vigília, virrasztás. Részei: 1. tűzszentelés, 2. húsvéti
örömének 3. igeliturgia 4. a szentmise kezdete, 5. keresztvíz-szentelés 6. a szentmise folytatása 7. föltámadási körmenet a templom kívül, (mécsest hozzunk magunkkal)

április 16., Húsvétvasárnap

10.00 Szentmise, ételszentelés (kalács, sonka, tojás megszentelése)
18.00 Szentmise

április 17., Húsvéthétfő

10.00

Szentmise
Szentgyónásra lehetőség:
Nagycsütörtökön: 19.00-20.00,
Nagypénteken: 16.00-17.45,
Nagyszombaton: 8.00-12.00
Kérem, hogy minél többen vegyünk részt a közös ünnepléseken!
Sándor atya plébános
Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.
(Lk. 24,5-6.)

A

ÁLLÁSAJÁNLAT

Lajtha

László Nonprofit Kft. által
fenntartott
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
a 2017-2018-as tanévtől

Iskola Igazgatói állást hirdet.

Munkavégzés helye: Jánoshalma
Bér: törvényi előírásoknak megfelelően
Érdeklődni lehet a: 06 -30 -535 -50 -14
telefonszámon a vagy
e-mailen a lajthakft@lajthakft.hu címen.
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8. oldal

Szavalóversenyek alsó tagozatunkon
Megérkezett a tavasz, eljött a szavalóversenyek ideje is. Alsós gyermekeink
magyar költők verseivel készültek a megmérettetésre, ugyanis az idén először, a
legszebben szavaló gyermekek a Városi Könyvtár által szervezett versmondó versenyen is részt vehetnek április 11-én, a magyar költészet napján.
Az elsős és másodikos tanulóink március 9-én, a harmadikos és negyedikes
diákjaink pedig március 14-én mutathatták meg tehetségüket, rátermettségüket a
zsűrinek. Főként kortárs költők műveivel készültek a versmondók, de hallhattunk
klasszikus költeményeket is a gyermekektől.
Amíg a zsűri döntésére várakoztunk, a kisebbekkel a tavaszt köszöntöttük kedvenc dalainkkal, a nagyobbak pedig a nemzeti ünnephez kapcsolódva feleletválasztós kvízt oldottak meg csapatokban, melynek kérdései 1848. március 15. eseményeiről szóltak.
Több évfolyamon is annyi színvonalas produkciót hallhattunk, hogy a zsűrinek
nagyon nehéz volt a rangsort felállítania, ezért különdíjakat is adtak ki. Az eredmények a következőképpen alakultak:
1. évfolyam

1. Tóth Hanna 1.a, 2. Kalderás Kevin Csaba 1.b, 3. Árvai Zsaklin 1. o. (Kéleshalom)
Különdíj: Lakatos Márk 1.c

2017. április

Sikeres nyelvvizsgázók

2. évfolyam

1. Árpás Balázs 2.a és Berecz Árpád 2.c, 2. Tóth Flóra 2.a, 3. Czipa Luca 2.a
Különdíj: Kolompár Vanessza 2.b és Fischer Linda 2.a

3. évfolyam: 1. Kolompár Beatrix 3.c, 2. Balázs Gábor Rudolf 3.c, 3. Dági Attila
3.a. Különdíj: Kurucz Béla 3.a és Gigollaj Denisa 3.c.
4. évfolyam: 1. Fekete Anna 4.c, 2. Miskolczi Szonja 4.a, 3. Somogyi Kata Flóra 4.a.
Gratulálok a versmondóknak, és további sikeres szereplést kívánok
nekik a városi fordulóban!
Puskás Krisztina

Gergelyjárás

A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium német nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai nyolcadik osztályos
korukban évek óta részt vesznek a Német Kulturális Minisztériumok Konferenciájának nevével fémjelzett DSD 1 nyelvvizsgán, melynek célja az úgynevezett Német nyelvi diploma 1. fokozatának megszerzése.
A 2016/2017-es tanévben 6 diák vállalkozott a megmérettetésre, egyben az igen nagy kitartást valamint rendszeres otthoni és iskolai tanulást
igénylő felkészülésre is. A vizsgázók négy területen adtak számot tudásukról. Írásban olvasott és hallott szöveg értésére és szövegalkotásra vonatkozó feladatokat oldottak meg a mintegy négyórás vizsga során. A szóbeli vizsgán pedig a mindennapokat érintő kérdésekről kellett társalgást
folytatniuk és az általuk kiválasztott témában való jártasságot bizonyítaniuk prezentációs bemutatójuk kapcsán. A vizsgák helyszíne a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja volt, a vizsgabizottság
elnöke pedig az intézmény részéről Gernerné Berger Rosemarie tanárnő.
Iskolánkból Barna Loránd László, Juhász Dzsenifer, Horváth Veronika,
Kőszegi Szabolcs, Vaski Virág és Winter Judit 8.G osztályos tanulók sikeresen vették az akadályt és a szóbeli vizsgakövetelményeknek megfeleltek a 2017. március 22-én tartott vizsgán. Az írásbeli rész eredményeiről
júniusban szerezhetnek tudomást, miután Németországban megtörténik a
világ minden tájáról beérkezett vizsgafeladatok értékelése. Felkészítőjük a
hatodik osztályig Lógó Tiborné tanárnő, míg az elmúlt két év során Szőnyiné Vas Lívia tanárnő volt.
Diákjaink és pedagógusaink teljesítményéhez ezúton is nagy örömmel
gratulálok!
Rittgasszer János
igazgató

Évadzáró csúszkálás
Ránk köszöntött a tavasz, Szegeden a híres tulipánfák ontják a virágjukat, mégis a „Hunyadisok” egy utolsó, télbúcsúztató korcsolyázásra vágytak.

A gergelyjárás az iskolás gyermekek Gergely napi, adománygyűjtő, iskolába toborzó, köszöntő játéka. Régen Gergely napján (március 12.) vetélkedőket tartott a diákság, diákpüspököt is választottak Gergely pápa emlékére, akit az iskolák alapítójának tartottak. A gyermekek katonást játszottak, a várost, falut körüllovagolták. „Szent Gergely vitézei” verselve, énekelve új diáktársakat toboroztak, egyben adományokat gyűjtöttek az akkor
szegény iskoláknak.
Iskolánknak több mint egy évtizede hagyománya, hogy elmegyünk az
óvodákba, s „toborozzuk” a nagycsoportosokat. A 4.c osztályos tanulókkal
és egy 4.a osztályos vendégszereplővel heteken keresztül lelkesen készültünk e hívogatásra. Várták, hogy milyen élmény lesz az óvodába visszamenni, a volt óvó nénikkel találkozni. A gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek az óvodákban, ami egy egész délelőttöt kitöltő programunk volt.
Mindenhol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A nagycsoportosok nagy
figyelemmel hallgatták végig az iskolások műsorát, felkötötték a szalagjaikat a zászlóra, megvendégelték a gyerekeket és még finom adományokat
– kolbászt, szalonnát – is gyűjtöttünk, melyből másnap jóízű lakomát csaptunk a gyerekekkel.

Március 29-én elutaztuk a Szegedi Műjégpályára, ahol délelőtt kellemesen kifáradtak diákjaink az intenzív sportolásban.

Ez egy igen kedves felélesztése a régi népszokásnak, amely így hagyományunkként él tovább.
Felkészítők: Dervadericsné Ádám Judit és Pusenszki Mariann

Az óvodások fogadása iskolánkban
Tavaszi beiskolázási projektünk indításaként március 23-án a díszteremben köszöntöttük a szép számban megjelenő leendő elsősöket és szüleiket. Forgó-színpad szerűen, 15 perces foglalkozásokat szerveztünk. Az
első helyszínen Dervadericsné Ádám Judit németes, és Ságodi Henrietta
angolos leendő osztályfőnökök A három pillangó című mesét dramatizálták, bevonva az óvodásokat. A második helyszínen játékos, dalos mozgással szórakoztak Marancsikné Kubatov Ágnes és Köves Ágnes tanítók irányításával. A harmadik csoportban „kézműveskedtek”, minden kis vendégünk egy saját maga által készített pillangót vihetett haza Gundáné Farkas
Ágnes lovaris leendő osztályfőnök, és Pusenszki Mariann segítségével. A
gyerekek örömmel, felszabadultan vettek részt a programokon, köszönjük
mindkét óvodának a szervezés segítését!
Szeretettel várjuk április 7-én 10 órakor ismét az óvodásokat bemutató
órák mozaikjaival és egy mesejátékkal!

A napot egy kis szegedi nézelődéssel zártuk.
Most már akár jöhet a nyár!

Szépíró verseny

Március első hetében a legszebben író tanulók írását értékelte a magyar
munkaközösség. Az Arany Jánossal kapcsolatos szövegek másolása után
a következő felső tagozatosok kaptak oklevelet és kis ajándékokat.
5. évfolyam: 1. Bogdán Hanna 5.a, 2. Dági Beatrix 5.a, 3. Kristán Hanna 5.a, László Alex 5.a, Német Anna Sára 5.a és Kolompár Ramóna 5. b
6. évfolyam: 1. Balázs Jázmin 6.a, 2. Kolompár Gabriella 6.a, és Kerekes Szabolcs 6. b, 3. Fenyvesi Medárd 6. c
7. évfolyam: 1. Koszorús Szimonetta Dorina 7.c, 2. Matúz Nikolett 7.c,
3. Dudás Ivett 7.a
8. évfolyam: 1. Szegedi Ninetta 8.G, 2. Kurucz Mária 8.b, 3. Vaski Virág
8. G, Kolompár Zsanett 8.b és Mészáros Mirella 8. G
J. K.

Simon Lászlóné igazgatóhelyettes

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
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Az erdélyi kirándulás

Öt nap Erdélyben

Iskolánk tanulói már harmadik évben vehettek rész a HATÁRTALANUL
pályázat keretében erdélyi kiránduláson.
Az utazást felkészülési órák, foglakozások előzték meg, majd március
14-én indultunk és 5 gyönyörű napot töltöttünk Erdélyországban.
Gyergyóújfaluban volt a szállásunk, nagyon kedves családoknál laktunk.
Jártunk Vajdahunyad várában, Gyulafehérváron – megkoszorúztuk
Hunyadi szarkofágját –, Fehéregyházán Petőfi körtefájánál szavaltunk.
Találkoztunk a gyergyóújfalui általános iskola 7. osztályos tanulóival,
akikkel együtt emlékeztünk az 1848-as forradalom eseményeire. Este
táncházban ismerkedtünk a székely néptánc alaplépéseivel.
Korondon emléktárgyakat készítettünk, a Súgó-barlanghoz hegyet
másztunk. A Békás-szoros lélegzetelállító természeti csoda, a Gyilkos-tó
legendáját is meghallgattuk idegenvezetőnktől.
A csíkszeredai Mikó-várban korabeli ruhákba öltözhettünk.
Köszönjük az élményt! Bátoriné Karip Anna, Szűcs Márta, Ságodi Henrietta, Marancsikné Kubatov Ágnes pedagógusok

Az osztályfőnökünk azt mondta, hogy tavasszal egy többnapos erdélyi
kiránduláson fogunk részt venni. A kirándulásunk célja az, hogy minél több
történelmi várost ismerjünk meg.
Március 14. a kirándulásunk várva várt napja végre elérkezett. Már egészen korán, hajnali 1-kor kipattantam az ágyból. A buszunk 4 órakor elindult, telis tele örömteli gyerekekkel. Utunk első helyszíne Déva vára volt,
ami egy nagyon szép és romos történelmi helyszín. A nap folyamán még
eljutottunk Vajdahunyad várába is. Fáradtan és kimerülten megérkeztünk
este 11-kor Gyergyóújfaluba, ahol a szállásunk volt. Finom, hagyományos
erdélyi vacsorával vártak minket.
A következő nap nagy meglepetése a Békás-szoros és a Gyilkos-tó volt.
Igazi természeti csodáknak lehettünk tanúi. Az utazásunk során a buszon
végig jó hangulatban telt az idő, kiselőadásokkal hangolódtunk a következő
helyszínek történelmi értékeire. Tordán a sóbánya különleges világa, érdekes sóképződményei mindenkit magával ragadott.
Nagyon hosszú utat tettünk meg ezen a kiránduláson. A táj szépsége, a
történelmi múlt kincsei felejthetetlen élményt adtak.
Köszönjük Anikó néninek, hogy elvitt minket Erdélybe!
Szakály Zita, hunyadis diák

ARANY-KOR
Mint ismeretes Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 2017-et Arany-emlékévnek nyilvánította a kultúráért felelős államtitkár. Az idén megemlékezések, ünnepségek sokaságával rója le tiszteletét
a magyarság – határokon belül és kívül – nemzeti irodalmunk egyik legnagyszerűbb költője előtt.
Ehhez az ünnepségsorozathoz csatlakozott a Hunyadi Iskola is. Egy
projekthetet szenteltünk a költő emlékének, igyekeztünk olyan programokat szervezni, melyekben felső tagozatos diákjaink méltóképpen meg – és
felidézhették Arany Jánost az embert, a költőt, a hazafit. Készítettek kiállítást a műveiből, térképet életének fontosabb helyszíneiről, élethű makettet a szülőházáról, illusztrációkat a szervezők által megadott alkotásokhoz,
melyek a következők voltak: a „Családi kör”, „A walesi bárdok” és a „Toldi”.
Több, mint 60 alkotás született. Ezeket kiállítottuk, és a diákok szavazatai alapján rangsoroltunk, illetve hirdettünk eredményt.
A „Családi kör” című vershez készített illusztrációk esetében a következő eredmény született:
1. Szabó Réka 5. a, 2.Kovács Dorina 5. a, 3. Szántó Dominik 5. c
„A walesi bárdok” című balladához készített illusztrációk közül a következő diákoké lettek a legjobbak:
1. Szemlics Dániel 8. G, 2. Frittman Anett 8. G, 3. Kurucz Mária 8. b
A „Toldi”-hoz a legjobb illusztrációkat a következő diákok készítették:
1. Zámbó Zorka 6. a, 2. Rostás Vanessza 6. c, 3. Kolompár Krisztián 6. b
Az Arany-portré kategóriában a nyertes Zámbó Zorka, 6. A osztályos
tanuló lett.

Az Arany gyermekkorának színhelyét megidéző makettet aprólékos pontossággal, mondhatni műgonddal az 5. C osztály közösen alkotta meg osztályfőnökük, Garami Mária Renáta tanárnő irányításával.
Elméleti felkészültségükről a diákok két témakörben tehettek tanúbizonyságot. Az egyik a „Ki tud többet Arany Jánosról?”, a másik pedig a „Toldi-kutakodó” címet viselte.
Nagy érdeklődés kísérte a projekthét ezen programját. Háromfős csapatok indulhattak, és volt olyan osztály, amelyik három csapattal képviseltette magát a vetélkedőn. A gyerekek felkészültségéről csak mély elismeréssel lehet szólni. Ezt bizonyítja az is, hogy 3 csapat ért el maximális pontszámot, így összesen kilenc diák mondhatta magát győztesnek. A „Ki tud
többet Arany Jánosról?” elnevezésű verseny végeredménye a következőképpen alakult:

Első helyezést ért el Dudás Gergő 7. a, Duchai Norbert 7. a, Horeczki Márk 7. a, Horváth Zoltán 7. a, Juhász Titanilla 7. c, Kovács Dániel 7. c,
Otott-Kovács Patrik 7. c, Pippan István 7. a, és Rácskai Zoltán 7. a.

Testvériskolai Kapcsolat
Csíkszeredában

Második helyre került Kincses Lívia 7. c, Köves Alex 7. c, és Pálfi Norbert 7. c.

Harmadik helyezett lett Frittman Anett 8. G, Szemlics Dániel 8. G, és
Szilasi Emma 8. G.
A projekthetet a „Toldi-kutakodó” elnevezésű verseny zárta. Itt a tanulóknak műismeretről, poétikai- stilisztikai tudásukról kellett számot adniuk. A versenyben öt háromfős csapat indult. Ennek eredménye a következőképpen alakult:
1. Horváth Ádám 6. c, 2. Somosi Rebeka 6. c, 3. Hallgas Katalin 6. c
A verseny előtt a Garami Mária Renáta tanárnő által vezetett „Zsebszínpad” tagjai nagyon hatásos, ötletes Toldi-részletet adtak elő dramatizált változatban.
Pénteken, március 31-én az ünnepélyes eredményhirdetéssel zártuk
az „ARANY-KOR” elnevezést viselő projekthetet. A legvégén mintegy száz
gyerek egyszerre és hangosan, úgy – hogy Arany János is meghallhassa
az egekben – a költő szavait kiáltotta önfeledten. Azokat a szavakat, amelyek
az egész projekthét mottójául szolgáltak. Szavai a következőképpen hangzanak:
„Álmokkal és szeretettel semmi sem lehetetlen.”
Kétszáz év távlatából is tud üzenni Arany a ma ifjúságának, bizonyítva azt az
örökérvényű igazságot, mely szerint a „mesterek” halhatatlanok.

Az iskolánk 27 éve ápol tartalmas testvériskolai kapcsolatot a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolával. A hagyományoknak megfelelően,
ebben az évben is szívélyes meghívást kaptunk a csíkszeredai tantestülettől. A négytagú küldöttségnek március 15-16-án programokban gazdag,
felejthetetlen élményekben volt része a vendéglátóink jóvoltából.
Az első nap megható és felemelő ünnepségek, koszorúzások és kulturális műsorok résztvevői voltunk. Másnap autóbuszos kiránduláson vettünk részt Nyerges-tető, Kézdivásárhely, Bálványos, Tusnád útvonalon. A
program a tantestülettel közösen elfogyasztott vacsorával és az azt követő
baráti beszélgetéssel zárult. A felejthetetlen kirándulást ősszel fogjuk viszonozni a csíkszeredai barátainknak.
A küldöttség tagjai voltak: Simon Lászlóné, Simon László, Filmák Endre és Rittgasszer János.

Ünnepi készülődés

Március végén a húsvét közeledtével Sillye Csaba bácsi közös ünnepi készülődésre invitálta az első és másodikosokat az Imre Zoltán Művelődési Központba.

A program tojásfestés volt, ahol mindenki saját kedvére népi vagy egyedi mintával tarkította a maga tojását. Valamint gipszből kiöntött vagy kartonból kivágott tojástartókat lehetett akril festékkel kifesteni. Az elkészült
remekművek egyelőre az osztályt díszítik, húsvétkor remélhetőleg a locsolókat ajándékozzák meg velük.
Köszönjük a művelődési ház dolgozóinak a segítséget, reméljük a következő programjaikra is meghívást kapunk.
Juhász Edit
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Tanulóink borászati üzemlátogatása
A hagyományainkhoz hűen a kertészet tantárgy gyakorlati képzésébe beépítve minden tanévben szakmai tanulmányi kirándulásokat tervezünk tanulóinknak.
Ennek kapcsán a mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó és a gazda szakmát elsajátító 10. évfolyamos gazda és mezőgazdasági gazdaasszony, falusi
vendéglátó tanulóinkkal 2017. február 28-án üzemlátogatáson vettünk részt a Koch-borászatban.
A céggel iskolánk a megalakulása óta folyamatos
szakmai kapcsolatban van, ami segíti tanulóink felkészítését ezen a területen is.
A borászati üzem a legkorszerűbb technológiával rendelkezik, a feldolgozástól a palackozásig mindent bemutattak tanulóinknak. Az üzemet kiszolgáló 110-ha-os szőlőterület a hajós- bajai borvidék része.
Gubikné Vargacz Erzsébet, az üzem vezetője nagyon
kedvesen fogadta csoportunkat és bemutatta a szőlő
útját a beérkezéstől a palackozásig. Megismertük a
hagyományos és az irányított erjesztés technológiáját.
Betekinthettünk a falusi vendéglátás rejtelmeibe,
bejártuk a wellness részleggel felszerelt panziót, a
kádár szakmát bemutató múzeumot és az autentikus
kádármester lakást. Utunk végén az üzem vezetője a
borkóstoló pincébe vezette a csoportunkat, ahol a bor
érzékszervi vizsgálatával ismerkedtünk.
Kóstoltunk Irsai Olivér száraz fehérbort, melynek
szőlőjét a teljes érés előtt szüretelik, a citrusos jegyek
érvényesülése miatt. A Chardonnay kései szüretelésű
szőlőből készül, „így tudja megmutatni képességeit”.

2017. április

Akire büszkék vagyunk

Taskovics Péter az FM Kelet-magyarországi
Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatója március 15. alkalmából a Földművelésügyi Minisztériumban Magyar
Arany Érdemkereszt elismerésben részesült, melyet
Fazekas Sándor miniszter adott át.

Rose Couve a kék szőlők házasításából készül, a
Cabernet Sauvignon könnyed gyümölcsös bora a borversenyek kategóriagyőztese. Utunk végén tanulóink az üzem összes borfajtáját megtekintették és a
látottakkal kapcsolatban kérdéseket tehettek fel.
Köszönjük a tartalmas, gyakorlati szempontból is
hasznos foglalkozást a cég alapítójának Koch Csabának, Gubikné Erzsikének és a munkatársainak.

Főigazgató úr a kitüntetést az agrárszakoktatás
és felnőttképzés területén több mint három évtizede magas színvonalon végzett pedagógusi és intézményvezetői munkájáért, valamint a település fejlődését és társadalmi életének élénkítését is elősegítő tevékenységéért kapta meg, melyhez ezúton is
gratulálunk.
Taskovics Péter 34 éve hűséges városához és iskolánkhoz, melyben kiváló szakmai tudásának köszönhetően gyorsan haladt felfelé a „ranglétrán”, szakoktatóból szakmai elméleti tanár, szakmai igazgatóhelyettes,
majd kollégiumvezető lett.
2008-2011-ig, az ASZK létrejötte után szakmai
főigazgató-helyettesi feladatokat látott el, irányította
a TISZK-szintű oktatásszervezést, projektmenedzserként pedig több jelentős pályázatot felügyelt. Jelentős
része volt iskolánkban a felnőttképzés szervezésében,
a szakmai elméleti képzésben, a szaktanácsadásban
és további pályázatok írásában, melyek révén az intézmény további fejlesztéseket valósított meg.

2011. február 28-tól főigazgatói feladatok ellátásával bízta meg a fenntartó és azóta a jánoshalmi székhelyintézmény irányítása mellett lelkiismeretes,
toleráns és jól szervezett munkával biztosítja a teljes ASZK működését. Munkájának eredményeként egy olyan szakképző központ jött létre, amelynek alapja a törvényesség betartása és a felelősségteljes gazdálkodás.
Kollégáival, vezető társaival való
kapcsolatát a tolerancia, az empátia, a
következetesség, a másik véleményének
tisztelete, ugyanakkor a határozott vezetői utasítások megfogalmazása jellemzi.
Bács-Kiskun megye egyik legjelentősebb szakképző iskolájának vezetőjeként nagy hangsúlyt fektet a
külső partnerekkel való kapcsolattartásra, elsősorban
a térség meghatározó gazdálkodóival, munkaadóival,
cégeivel épített ki együttműködéseket, de a szakmai
szervezetekkel, mint pl. a kamarákkal, a munkaügyi
központokkal és a járási hivatallal is folyamatosan
tartja a kapcsolatot. A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságban az FM képviselőjeként szintén tevékeny munkát végez.
Vezetése alatt az iskola nemzetközi kapcsolatai is
bővültek, a 25 éve jól működő osztrák testvériskolai
kapcsolat mellett az intézmény folyamatosan fogad
határon túli tanulócsoportokat szakmai gyakorlatra.
Tartósan magas színvonalon végzett munkáját
2014-ben Újhelyi Imre díjjal ismerte el a fenntartó,
de neki sokkal többet jelentett, hogy ugyanebben az
évben szülővárosa is kitüntette, megkapta a „Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa” Díjat.
Kollégái nem véletlenül választották több mint 90%os támogatottsággal újra főigazgatónak, nagyon büszkék vagyunk rá és munkájához jó egészséget, az
intézménynek pedig a vezetése alatt további szép
sikereket kívánunk!

Szakmák hete iskolánkban

Nyolcvanöt tanuló, három szakmában, kiváló
eredménnyel teljesítette a szintvizsgát!

tő tanáraikkal. A szintvizsga az első igazi megmérettetés a tanulóknak és nem csak a szakmára való megfelelést dönti el, hanem egyfajta előkészítés is a későbbi
szakmunkásvizsgára.
A vizsgabizottság a kamara által delegált, független
vizsgabizottsági tagokból áll, akik előtt be kell mutatni a
sokféle gyakorlati feladat hibátlan elvégzését és a kész
munkadarabokat.

A jánoshalmi FM ASZK kilencedik évfolyamos szakmunkás tanulóinak életében eljött egy tanulmányaikat
meghatározó mérföldkő, ez pedig a szintvizsga.

Hónapok óta lázasan készültek és kitartóan gyakorolták a szakmai feladatokat a tanüzemben a felkészí-

A szintvizsga a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
által összeállított gyakorlati tételekből áll. Ezen gyakorlati feladatok sikeres teljesítése jelenti a tízedik osztályban a tanulószerződés megkötésének lehetőségét.
Február 28.-án a 9A osztályból (mezőgazdasági
gépész) 28 tanuló szintvizsgázott remek eredménnyel,
a legjobb Lajos Attila Péter volt 91,5/100 ponttal.
Március 1.-én a 9C osztályból (mezőgazdasági
gépész) 29 tanuló szintvizsgázott
szintén kiemelkedően jó eredmén�nyel, a legjobbak Faddi Ádám és
Windecker Máté voltak, mindketten
93/100 pontot értek el.
Március 28.-án a 9Bf osztályból (mezőgazdasági gazdaasszony,
falusi vendéglátó) 12 tanuló szintvizsgázott nagyon jó eredménnyel,
a legjobb Liliom Roxána volt 93/100
ponttal.
Március 31.-én a 9Bg osztályból
(gazda) 16 tanuló szintvizsgázott
kitűnő eredménnyel, a legjobb Pastrovics Mihály volt 92,5/100 ponttal.
Tanulóink gyakorlati felkészültségét jól bizonyítja, hogy ebben az
évben sem volt sikertelen vizsgázó.
A szintvizsga lebonyolítását a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
vizsgabizottsága felügyelte és hitelesítette annak eredményeit.
Köszönet a felkészítő gyakorlati
oktatóknak a kitartó és eredményes
munkájukért.

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának kezdeményezésére iskolánk a „Szakmák Hete pályaorientációs program” keretében fogadta a kecskeméti és a kiskunfélegyházi hetedik évfolyamos tanulókat. A két iskolából
összesen 86 tanuló érkezett, akik a mezőgazdasági szakmák,
képzések iránt érdeklődnek és szeretnék azokat jobban megismerni. Az egyik csoport az iskolaépületbe, a másik csoport
a tanüzembe érkezett 2017.03.30-án 10:00 órakor, a csopor-

A gazda, és a családi gazdálkodó szakközépiskolai képzés, valamint az állattenyésztő és állategészségügyi technikum iránt érdeklődők az állattartó telepen megtekinthették
az anyakocákat és a kismalacokat, részt vehettek egy birkanyírási bemutatón, valamint megismerkedhettek a tangazdaság állatállományával, ahol természetesen a kisborjúk nyerték el a legnagyobb figyelmet. Állatokat etettek, házi sajt és
túró készítéssel ismerkedtek. Szívesen kóstolták az előzőleg
elkészült házi jellegű termékeket.

tok 12:00-órakor cseréltek, hogy mindenki részt tudjon venni az összes programon.
A program célja az volt, hogy az iskolánkban oktatott szakmákat, szakképesítéseket bemutassuk, és segítsük a tanulókkal megismertetni azokkal a főbb szakmai tevékenységeket, munkafolyamatokat amelyek a szakmáinkra jellemzőek,
ezzel is megkönnyítve számukra a pályaválasztást.

Az iskolaépületben további 6 helyszín várta őket. Részt
vehettek egy „parasztolimpián”, boncolhattak szívet, készíthettek szélforgót és termésképet, „marhajó” puzzle-n tesztelhették a biológiai ismereteiket, illetve a tankonyhánkon
palacsintasütésben jeleskedhettek. Az aulában diákjaink fantasztikus terepasztalt készítettek elő, azzal várták a látogatókat, akik nagy élvezettel próbálták ki a távirányítású traktorokat és rakodtak velük a szintén távirányítással működő
pótkocsikra.

Mindkét helyszínen interaktív, játékos feladatokat állítottunk össze, amelyek végrehajtásával a tanulók kipróbálhatták képességeiket és a szakmához szükséges elvárásokat is
megtapasztalhatták.
A feladatok sokrétűek voltak, mert a képzésünk teljes vertikumát szerettük volna bemutatni.

A tanulók többsége minden feladatot kipróbált és társaiknak a sikeres feladat végrehajtást nagy örömmel mesélték.
Ez a jó hangulatú rendezvény lehetőséget biztosított
a kisdiákok számára, hogy betekintést nyerjenek szakképző iskolánk oktatási tevékenységébe, megismerhették az általunk oktatott szakmák lényeges elemeit és egyben sok hasznos információt is szerezhettek a
továbbtanulásukkal kapcsolatban.
Reméljük a látottak elnyerték tetszésüket és sokan
választják majd iskolánkat!
Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához!
Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az alábbi számlaszámon megteheti.

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009
A tanüzemben a mezőgazdasági gépészet iránt érdeklődők erőgépet vezethettek, fémmegmunkáláson telefontartót
hajtogathattak, csavarozási és szerelési feladatokat végezhettek alkatrészeken.

Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné kuratóriumi elnök
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Kertbarátkör ünnep Temerinben

A temerini Kertbarátkör 1997. január 30-án alakult. Tagjai között
megtalálhatók a mezőgazdaság szinte valamennyi ágazatának
képviselői, de kézimunkaszakkör asszonyai is. A Vajdaság egyik
legnagyobb magyar kulturális és szakmai szervezete. Számos,
immár nemzetközi hírű rendezvénye van, mint például, a Vince-napi borversenyek megrendezése január hónapban, a dél-bácskai
pálinkaverseny május hónapban, az Illés-napi rendezvények július
hónapban, ahol több, mint ezer embert mozgatnak meg a szervezők. Október hónapban pedig a Dél-Bácskai Tökfesztivál várja az
érdeklődőket. Ez mellett az egyesület számos szakmai továbbképzést szervez neves szakemberek bevonásával. Az egyesület keretein belül tartanak nőnapi, húsvéti, mikulás és karácsonyi ünnepségeket, közös névnapokat. Szakmai kirándulásokon is részt vesznek, valamint Temerin kulturális életében is aktívak. Számos testvérszervezetük van a Vajdaságban és Magyarországon Esztergomtól Nagymányokig, Jánoshalmától Szentesig.
A Kertbarátkör védőszentje: Gyümölcsoltó Boldogasszony, ezért
a 20 éves jubileumi ünnepség március 25-én a védőszent napján lett megtartva. Az ünnepség a helyi Szent Rozália templomban tartott ünnepélyes szentmisével kezdődött, amelyet főtisztelendő Szungyi atya tartott. Szentbeszédében a Jóisten áldását kérte a
Kertbarátkör valamennyi tagjára és jelenlevő vendégekre.
Szentmise után Farkas László elnökünk nyilatkozott a Pannon –
TV-nek. Az interjúból kiemelném a következő mondatát: „Sokszor
mi jövünk ide Temerinbe, magyarságot tanulni.” Nagyon megszívlelendő gondolat ez.
Az ünnepségen, a Kertbarátkör tagsága mellett részt vettek a
testvérszervezetek, a helyi vezetők és támogatók, valamint a vajdasági politikusok, köztük Pásztor István a VMSZ elnöke is.
A szentmise után az ünnepség a Badzsam – étteremben folyta-

tódott tovább a kulturális műsorral. Ezen a tagság családtagjai is
részt vettek. Az ünnepi köszöntőt Snejder Sándor elnök tartotta,
megemlékezve a Kertbarátkör elmúlt 20 évéről. beszéde után
került sor az alapító tagok díjazására. Ezután a 15 és 10 éve aktív
tagok kaptak jutalmat. Itt került sor a 2016-os esztendő „Év kertésze” cím átadására is. Végül az együttműködési oklevelek kiosztására került sor, melynek során a testvérszervezetek képviselői
köszöntötték a Kertbarátkör tagságát. Farkas László gazdakörünk
elnöke nagyon szép és hatásos beszédében köszöntötte a jelenlevőket, méltán kapott beszéde után percekig zúgó vastapsot a
hallgatóság részéről. Elnökünk egy szépen kidolgozott gravírozott
üveglapot és oklevelet adott át a vendéglátóinknak, a két szervezett barátsága jeléül.
Ezután Dági József örökös tiszteletbeli elnökünk idézte fel a
két szervezet 20 éves kapcsolatát, Őt is tapssal köszöntötte a hallgatóság.
Következett az ünnepi ebéd jó zenével. Ebéd után vendéglátóinkkal együtt közösen felelevenítettük az elmúlt 20 év eseményeit, melyet egyébként a teremben felállított kivetítőn is láthattunk.
Vendéglátóink kézről-kézre adtak bennünket, hisz itt az elmúlt 20
év során nagyon sok barátot szereztünk. Öröm volt itt jánoshalminak lenni, hisz vendéglátóink éreztették velünk, hogy milyen nagyra
tartják a mi barátságunkat. Az ünnepi torta megkóstolása után sajnos búcsúznunk kellett, pedig szívesen maradtunk volna, de este
7 óra előtt át kellett jutnunk a bácsalmási határátkelőn, ezért indulnunk kellett.
Köszönjük temerini barátainknak ezt a felejthetetlen szép napot
és köszönjük a Jánoshalmi Önkormányzatnak, hogy kisbuszát
ezúttal is rendelkezésünkre bocsátotta.
Fajszi Ferenc

Köszönet a támogatáért

A dietetikus tanácsai
Miből ehetünk sokat?
Gyakran halljuk az
egészséges táplálkozással kapcsolatban,
hogy „fogyasszunk mértékkel!” A jó hír, hogy
ez a szabály a zöldségekre nem vonatkozik.
Zöldség-, főzelékfélék és gyümölcsök
naponta több alkalommal fogyasztva hozzájárulnak egészségünk megőrzéséhez. Ez
az élelmiszercsoport nagy mennyiségű vitamint, ásványi anyagot és élelmi rostot tartalmaz. Jelentős B1-vitamin, B2-vitamin, B6-vitamin, C-vitamin, K-vitamin, folsav, béta-karotin forrás.
A diófélék és egyes zöldségek (pl. zöldborsó, brokkoli, paraj, zeller) E-vitamint is
tartalmaznak. Vitamintartalmuk legjobban
nyersen fogyasztva őrizhető meg, hőkezelés hatására, egyéb élelmiszeripari feldolgozásuk során nagy részük elbomlik. Ásványi
anyagjaik közül fontos a kálium és magnézium. Vas tartalmuk nem túl magas és igen
rosszul hasznosul állati fehérje nélkül.
A gyümölcsökkel azonban vigyázni kell,
mivel van cukor tartalmuk. Igaz, ez gyümölcscukor, de megemeli a vércukorszintet. Nagy mennyiségben fogyasztásuk nem
javasolt.
A legjobb az lenne, ha naponta 5 adag
zöldséget/gyümölcsöt fogyasztanánk.

Rendszeres zöldség-, gyümölcsfogyasztással tudjuk csökkenteni a szív-és érrendszeri betegségek, daganatok kialakulásának
kockázatát.
Optimális a friss zöldség és gyümölcs
fogyasztása lenne. Ha nem áll rendelkezésünkre friss ezekből a termékekből, inkább
mirelitet válasszunk, mint konzervet. A zöldségek főző levét is használjuk fel az ételkészítés során, mert értékes anyagainak nagy
része kioldódik a főzővízbe. Pl. a burgonya
főzővizét leves alapnak felhasználhatjuk.
Magas rost- és alacsony energia tartalmuk miatt (kivétel a hüvelyesek, diófélék)
kiválóan beilleszthetők az elhízást megelőző és kezelő étrendbe.
Hogyan „csempésszünk” be étkezéseinkbe ezekből naponta 5 adagot? A reggeli joghurtunkba tegyünk gyümölcsöt, a vajas
kenyerünkre zöldséget. Tízóraira remek
választás egy kis friss gyümölcs. Ebédre,
vacsorára, legyen friss saláta, párolt zöldség a köret, a desszert pedig gyümölcsös
sütemény.
Ne feledjük el, hogy a rendszeres zöldség-gyümölcsfogyasztás, az egészséges
táplálkozásnak csak egyik alapköve.
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Gazdakör az alábbi személyeknek megköszöni, hogy 2017. február 25-én megrendezésre került Borbálunkat támogatták:
Ádám Gyula, Bányai Gábor, Bácskossuthfalvi Rizling Egyesület, Czeller Zoltán, Felső-Bácskai Hegyközség, Fekete Tibor, Haris
Tüzép, Koch Csaba, Nagy István, Radvánszki Ferenc, Ördögh
Edit, Ötvös Tibor, Takács Tamás, Taskovics Péter, Zámbó Zoltán
valamint azoknak, akik tombola tárgyakat felajánlottak.
Gazdakör Elnöksége

Miniszteri elismerés
Szakály Béla nyugállományú.
főtörzszászlósnak Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület felterjesztése érdekében kifejtett munkája elismeréséül Nemzeti Ünnepünk március
15-e alkalmából Dr. Simicskó István
Magyarország honvédelmi minisztere a „Honvédelemért Kitüntető Cím”
III. fokozatát adományozta.
A miniszteri elismerést március 14-én a „Stefánia Palota” dísztermében Vargha Tamás a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára adta át.
Gratulálunk.
GYPCS

Ingyen kiadó!

11. oldal

Összkomfortos családi ház Jánoshalmán korosodó,
gyermektelen bérlőnek hosszútávra kiadó.
Csupán a rezsit kell fizetni, és a házat, a virágos
kertet, 35 tő szőlőt kell rendben tartani, gondozni.
Érdeklődni a 06-28/415-093 telefon számon lehet.

Beszerezhető

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 kedvezményezett neve:
Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
A kedvezményezett adószáma:
18360952 - 1 - 03
A kedvezményezett címe:
6440. Jánoshalma. Béke tér 1.
Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

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

Tel.: 06-20-32 39 906

BOR
A MINDENNAPOKRA!
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ÁLLÁSAJÁNLAT

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu

Jánoshalmi munkahelyre, változó munkaidő beosztással, szakképzett büfést keresünk elsősorban
férfi munkaerő személyében.
Érdeklődni lehet: 06-20-336-00-48-as telefonon

Állattartók figyelem!
Napos és
előnevelt
baromfik
előjegyzése

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

a Bajai utcai és Mélykúti
utcai Tápboltokban
valamint
elérhetőségeinken:
Telefon: +36 77 402 - 213
Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

http://www.peze.hu

Pethő Zoltán E.V.

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

Jánoshalmán 2,5 szobás, III. emeleti lakás
eladó. Irányár: 3,9 millió forint.
Tel: 06-20/403-3573

Köszönetnyilvánítás

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, ismerősöknek, akik

Lencse András

temetésén megjelentek, elhozták a kegyelet virágait, fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló család

Emlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Dági Józsefné

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!

STÍLUS
ÜZLET

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

ÁPRILISI AKCIÓJA

Komáromi Margitra,

akit immár 3. éve,
Gyümölcsoltó Boldogasszony reggelén
a Jó Isten magához szólította.
Emléke szívünkben örökké él.
Szerető férje, leányai és barátai

Húsvétváró játék
és nyuszis akciók!
Kerti játékok széles
választékban!
Minden kedves
vásárlóinknak
kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!
Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 69.

Áprilisi ajánlatunk!

Kinder tojás 20g
235-Ft/db
Márka szénsavas üdítőital 2l
189-Ft/db
Arany Fácán sör doboz 0,5l 4% 179-Ft/l
Fincsi kutyatáp 5kg
943-Ft/db
Marlenka torta 800g
3000-Ft/db

(11750-Ft/kg)
(94,50Ft/l)
(358-Ft/l)
(188,60Ft/kg)
250-Ft/szelet

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

Kellemes Húsvéti Ünnepet Kívánunk!

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. március hónapjában a köv etk ez ő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:
Varga Ferencné
sz.: Dora Veronika
Szabó Sándor
(nyugalmazott tanár)
Farkas Mihályné
sz.: Acsai Katalin
Tóth Ferencné
sz.: Kovács Mária
Lipka Györgyné
sz.: Lakatos Etelka

élt: 86 évet
élt: 88 évet
élt: 72 évet
élt: 74 évet
élt: 90 évet

Horváth Ferenc
Beszédes Imréné
sz.: Varga Gizella
Nagy Attila
Lencse András
Jagodics Vencelné
sz.: Fülöp Erzsébet
Kőszegi Gergely
Bozsics János

élt: 85 évet
élt: 87 évet
élt: 47 évet
élt: 58 évet
élt: 53 évet
élt: 71 évet
élt: 85 éve

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.
április 19-én
lesz vásár
Jánoshalmán a
központban, téglából
épült két szobás,
külön bejáratú utcai
házrész eladó. Irányár
2,6 millió forint. Tel:
06-20/403-3573

Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő
telefonszáma:

06-30/565-37-58

Temetkezési vállalkozás
Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából
2017. március hónapban a következő elhunytak
temetésén működött közre:
Vízkeleti Béla (1930)
		
Sója Imréné (1926)
Özv. Vámos Béláné (1929)			
Kovács János (1954)
Németh Károly János (1928)		
Ifj. Kiss-Csepregi Ákos (1980)
Simonyi Ferencné sz.Kancsár Mária (1933)
Mészáros Máténé sz. Radvánszki Etelka (1930)
Kiss Ignácné sz. Somogyi Katalin (1925)
Rasztik Andrásné sz. Kudlimann Mária (1933)
„A Halál nem válogat, és nem kérdezi soha, mit szeretnénk: menni vagy
maradni. A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit sem
tehetünk. Az emberben nem marad más, csak a remény. A remény és a
hit, hogy Odaát minden jobb lesz…”
Rahmé György
Nagy Zsolt ügyvezető
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A JFC márciusi eseményei
Most sem sikerült legyőzni
a Kecel csapatát

Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés. 03.05.
Jánoshalma, 100 néző
Jánoshalmi FC - Kecel FC 0:0 (0:0)
Jók: Kovács Máté
Gieszinger Ferenc edző: Egykapuztunk mégsem sikerült gólt szerezni. Ellenfelünknek kapura lövése sem
volt, mi pedig elhibáztuk a helyzeteinket.
Vendég győzelem
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 50 néző
Jánoshalmi FC - Kecel FC 2:3 (0:0)
Gólszerzők: Tusori Gergő, Nemes Martin
Jók: Zentay Viktor
Gieszinger Ferenc edző: Saját magunkat vertük meg
azzal, hogy helyzetek sokaságát hagytuk ki, és még
11-est is hibáztunk.
Vereség Kiskunhalason
A 11- es és a kiállítás a lényegi kérdéseket eldöntötte.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés 03.11..
Kiskunhalas,150 néző
Faddikor Kiskunhalas FC – Jánoshalmi FC
3:0 (2:0)
Gólszerzők: Gomez Mesa Dániel 44’, Szabó Tamás 46’,
Sorin Amaruitei 75’
Jók: Maravic Zdravko, Szabó Szilárd
Gieszinger Ferenc edző: Nem úgy indult a mérkőzés,
hogy vereség lesz a vége.
Hazai siker
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés. Kiskunhalas, 50 néző
Faddikor Kiskunhalas FC –Jánoshalmi FC
4:0 (0:0)
Gólszerzők: Javati 2,Vágó, Döbrentei
Jók: Grácz Gergő
Gieszinger Ferenc edző: Egy félidőn át jobbak voltunk,
majd a hazaiak 5 perc alatt 3 gólt szereztek.

03.18: U-16-os mérkőzés
Dusnok-Jánoshalmi FC 3:2 (0:0)
JFC gólszerzői: Szász Roland, Tusori Lajos Gergő
Csapatunk jól küzdött,sajnos a körülmények nem
nekünk kedveztek.

is nehéz, főleg idegenben.
Hazai siker
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Bácsalmás, 50 néző
Bácsalmási PVSE –Jánoshalmi FC 3:0 (0:0)
Gólszerzők: Gulyás 2, Nincsevics
Jók: Hajdú Hunor, Délceg Dusán
Gieszinger Ferenc edző: 60 percig egyenrangú ellenfelek voltunk, utána jöttek a szokásos egyéni hibák és
vereség lett belőle..

04 . 01: U-16-os mérkőzés
Mélykút-Jánoshalmi FC 4: 8 (1:4)
JFC gólszerzői: Strobán Dániel 3,Szász Roland 2,Bogdán Martin Zoltán,Pippan Patrik, Rátvai Dániel
Fölényes győzelem a csoport leggyengébb csapatánál.
Megérdemelt győzelem
Megszakadt a gól nélküli
sorozata a csapatnak
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés. Jánoshalma, 150 néző
Jánoshalmi FC - Akasztó FC 3:1 (2:0) 04.02.
Gólszerzők: Vedelek Zoltán 28’, Maravic Zdravkó 31’,
Körmőczi Dominik 48’ ill. Kósa Krisztián 75’
Jók: Kovács Máté, Vedelek Zoltán, Nagy Dániel,
Grácz Gergő
Gieszinger Ferenc edző: Küzdelmes első félidő kétgólos előnnyel, a második játékrészben a kontráinkat,
azért nem tudtuk gólra váltani, mert az utolsó passzok
pontatlanok voltak. Gratulálok a csapatnak.
Vereség egy tőlünk jóval
gyengébb csapattól
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 50 néző
Jánoshalmi FC - Akasztó FC 1:2 (0:1)
Gólszerzők: Zentay Viktor 56’ ill. Szabó 27’, Krizsán 80’
Jók: Hegedűs Máté, Zentay Viktor
Gieszinger Ferenc edző: Az ellenfelünk három kapura lövéséből kettő gólt szerzett, mi pedig csak kapufákig jutottunk. Edzés nélkül nem lehet sikeres egy csapat sem.
U-14-es mérkőzés:
Jánoshalmi FC- Bácsalmás 0:5 (0:2)
Átszervezett fiatal csapatunk helytállt a pályán, ám a
végeredmény magáért beszél.

Alapos verés a bajnokság
egyik esélyesétől
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 150 néző
Jánoshalmi FC - Kecskeméti LC 0:5 (0:2) 03.19.
Gólszerzők: Nádudvari 27’, Koncz 31’, Salami
66’, Kitl 80’, 91’
Jók: Kárász Zsolt, Körmőczi Dominik
Gieszinger Ferenc edző: Nem sikerült megnehezíteni a vendégek dolgát.
Vendég győzelem
Megyei I. U -19 –es bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Jánoshalma, 50 néző
Jánoshalmi FC - Kecskeméti LC 0:5 (0:2)
Gólszerzők: 6’, 22’, 72’, 81’ 86’
Jók: Délceg Dusán, Hajdú Hunor
Gieszinger Ferenc edző: A játék nem rossz, a
helyzetkihasználás elégtelen.
Rossz pálya, gyenge mérkőzés, vereség
Támadóink ezúttal is gyengén muzsikáltak.
Megyei I. osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés.
Bácsalmás,150 néző, 03.26
Bácsalmási PVSE – Jánoshalmi FC 1:0 (1:0) .
Gólszerzők: Snyehola Ákos 29’
Jók: Maravic Zdravko, Kovács Máté
Gieszinger Ferenc edző: Negyedik mérkőzésen nem
szereztünk gólt, már pedig a nélkül még a pontszerzés

A következő bajnoki forduló:

április 8-án szombaton 16.30-kor:
Baja-JFC,
április 15-én szombaton 16.30-kor:
Kiskunfélegyháza-JFC
április 23-án vasárnap 17.00-kor
JFC-Lajosmizse
Horváth Mihály
elnök

Nordic Walking hírek
A
Bács-Kiskun
Megyei Szabadidősport
Szövetség
JATESZ Nordic Walking csoportjának
Márciusi programja:
2017. március 25-én
szombaton túrát szervezett Jánoshalmán.
A 23 résztvevő reggel 08:00-kor rajtolt
az Erzsébet erdőtől.
A Király tanyán tartott pihenő után tértek vissza a kiindulási
ponthoz. Minden elismerés a három legfiatalabb túrázónak,
akik 3 éves koruk
ellenére is hősiesen
teljesítették a 6 kilóméteres távot
Cs. E.

Tavaszi Rajt!

13. oldal

Bő két hónap alatt,
két aranyérem!

Az Arany Bácskás labdarúgó lányaink 2016. december 17-én megnyerték az Arany Bácska Kupát 2017.
március 4-én, a Nőnapi tornán, szintén Kupagyőztesek lettek. Mindkét alkalommal az arany érem mellé begyűjtötték a gólkirályi különdíjat, illetve a legjobb
kapus díját.
Máris történelmet írtak!!!
Ami a Női labdarúgásban másfél évtizedes fennállása óta nem sikerült az most két év alatt megvalósult
és még a bajnoki címre is esélyes a csapat ami még
szintén nem történt meg Jánoshalmán.
Nehéz feladat vár lányainkra a Bajnokságban.
Cél az első hely megőrzése. A mezőny rendkívül
erős, de bízunk Lányaink tudásában, töretlen győzni akarásukban. Bízunk Fenyvesi Feri Vezető Edző
szakmai tudásában, hogy azt átadva a lányoknak
győzelemre viszi a csapatot.
A tavaszi rajt jól sikerült, győzelemmel kezdtünk
Kiskunhalas ellen.
1. Arany Bácska 17 pont
2. Akasztói Focisuli 15 pont
3. Kiskunmajsa 14 pont
4. Elektrans
11 pont
5. Baja		
10 pont
6. Szilády RCF
3 pont
7. Mórahalom
3 pont

Feltétlen szólnunk kell az utánpótlás csapatunkról.
Hétről hétre újak jelentkeznek, hogy szeretnének Egyesületünkben focizni.
Mindannyian örömmel fogadjuk őket. Jöhetnek, nincs
felső határ! A magas létszámuk miatt már két csapattal
neveztünk a Bácsalmási tornán, ahol ezüstérmet szereztünk. Amit tetéztek egy különdíjjal is a mezőny legjobb játékosa is a mi lányunk lett.

További sikeres szereplést kívánunk mindkét csapatunknak a bajnokságban.
Arany Bácska Egyesület.

Kézilabda híradó
A Jánoshalmi Női Kézilabda SzSE hálásan
köszöni mindazoknak a
segítségét ,akik részt vettek a Jótékonysági Bálunk
szervezésében. Külön
köszönet a tombolák és
támogatói jegyek fölajánlóinak! Köszönet továbbá
Nemes Tamásnak a fergeteges hangulatért!
Tombolát felajánlók:
Bozóki Eszter, Budakalász
NB-I Kézilabda, Cuki Cukrászda, Czegány Zoltán Bácsbokod, Czeller Zoltán, Csincsák Mihályné, Dági József, Dönci Cukrászda, Elek
Krisztián (Szentmihály), Gála Étterem, Goods Market (100 forintos bolt, Jánoshalma), Gyurisné Szilvi Fodrász,
Horváth Ferenc, Jánoshalmi Női Kézilabda, JATE Klub (Szeged), K&H Bank Jánoshalma, Kicsiricsi Diszkont,
Király Lovastanya, Kiskunhalas-Kertvárosi Húsbolt, Kissné Dobos Anna, Koromné Horváth Ágnes, Korzó Étterem, Kubicsek Erzsébet, Lakatos Gábor (bácsbokodi méhész), Majer Tamásné, Mónika Virágbolt, Mónika-Zöldségbolt, Novák Norbert (Bácsbokod), Okoplast Kft. (Kiskunhalas), Pető Zoltán, Pler Budapest NB/I B Kézilabda,
Rátai Róbert, Stílus Üzlet (Lacus), UNIVER Jánoshalma, Városgazda Kft.

Jánoshalmi Méta Téma

Jánoshalmi Méta Téma
Közösségünk március
hónapban komoly feladatra
vállalkozott. A Gyermeklánc
Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen első alkalommal szerveztük meg a Tér-Kép-Ész
tájékozódási és műveltségi
vetélkedőt, melyre a vártnál
jóval nagyobb érdeklődés
mutatkozott, 11 csapat
jelentkezett a legszélesebb
korosztályból, erről részletesebben a Gyermeklánc Óvoda cikkében olvashatnak.
Április
22.-én
megrendezésre kerül a XVIII.
Országos Métabajnokság,
így már februárban elkezdtük a felkészülést, ennek
keretében új gyakorlatok és
feladatok kerültek bevezetésre. Sajnos a felkészülésen nem vehet részt a teljes csapat, iskolai elfoglaltságai miatt, illetve sérülések is hátráltatják a felkészülést, azonban ők is pótolják a
kimaradt feladatokat. Mindent megteszünk azért, hogy
legalább a tavalyihoz hasonló eredményt érjünk el,és

tovább öregbítsük a Jánoshalma és a Méta Téma hírét.
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14. oldal

2017. április

TÉR-KÉP-ÉSZ

„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, mert elfelejtünk játszani.” (Georg Bernard Shaw)
Nagy sikerrel zárult március 25-én, a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Jánoshalmi Méta Téma
közös szervezésében megvalósult rendhagyó vetélkedő, melynek során 3-5 fős csapatok jelentkezhettek.
A Tér-Kép-Ész tájékozódási és műveltségi vetélkedő során, Jánoshalma területén kellett ellenőrző pontokat megtalálniuk,
majd feladatok megoldásával bizonyítaniuk a résztvevőknek a talpraesettségüket. A
játékos feladatok megoldásához a szerencse is mellénk szegődött, hiszen az időjárás
igazán kegyes volt hozzánk.
A vetélkedő nem csak kikapcsolódást,
de szellemi felfrissülést is hozott a 11 induló csapatnak, akik közül 2 korcsoportban az
első három helyezett
- fiatal korosztály: Legendák, Csillámpónik, JFC
- felnőtt korosztály: 60 év felettiek, Mágusok, Vállrólindíthatók
Gratulálunk továbbá, a többi résztvevő
csapatnak is: Nyugisok, Mazsolák, Jankováczi Kalózok, 4 MUSTkétás, Duplawé.
A nap végére támogatóink jóvoltából, egy
finom, késői ebédre is vendégül láthattuk
azokat, akik velünk töltötték a szombatot.
Ezúton is köszönjük a támogatást:
Univer-Coop Zrt., Agrobiznisz Kft., Renner Bt., Korzó Étterem, Petróczky Ferenc,
TASKÓ Savanyúság, Városgazda Kft., Julika Cukrászda, Magyar Máltai Szeret Szolgálat, Jánoshalmi Méta Téma önkéntesei, Polgárőrség, Rendőrség.
Szervezők
A rendőrőrs indokolt esetben
éjjel – nappal a

06-20/539-64-99

telefonszámon hívható

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben
vehető igénybe!

Ellátási területe:
Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje:
munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig
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. április 7. Dr. Szűcs Kornél, 8. Dr.
Szűcs Kornél, 9. Dr. Szűcs Kornél, 10.

Dr. Kishonti Attila, 11. Dr. Podobni Ágnes, 12.
Dr. Szűcs Kornél, 13. Dr. Szűcs Kornél, 14. Dr.

Mikó Attila – Nagypéntek, 15. Dr. Csoboth Johanna, 16. Dr. Csoboth Johanna –
Húsvét, 17. Dr. Podobni Ágnes – Húsvét,

18. Dr. Podobni Ágnes, 19. Dr. Mikó Attila, 20. Dr.
Mikó Attila, 21. Dr. Kishonti Attila, 22. Dr. Szűcs
Kornél, 23. Dr. Szűcs Kornél, 24. Dr. Kishonti Attila, 25. Dr. Podobni Ágnes, 26. Dr. Kovács
Tamás, 27. Dr. Csoboth Johanna, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Szűcs Kornél, 30. Dr.
Szűcs Kornél, Május 1. Dr. Szűcs Kornél
– Munka ünnepe,
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Rendőrségi hírek
Az FVM Szakközépiskola Igazgatója feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, aki a Jánoshalma, Béke tér 11.
sz. alatt található Szakiskola oldalfalán elhelyezett biztonsági kamerát a falról letépte, a vezetékeit elszakítva
azt eltulajdonította. A lopással okozott kár 40 000 Ft, a
rongálással okozott kár 2000 Ft.
A nyomozás során felderítésre került az elkövető K.
L. helyi lakos személyében, aki az okozott kárt megtérítette.
Eljárást folytat a Jánoshalma Rendőrőrs Gy. R.
jánoshalmi lakos ellen, aki 2017. március 8-án az esti
órákban a Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 14. sz.
alatti ház bejárati ajtaját megrongálta kb. 20.000,-Ft.
értékben. Nevezett cselekményét a szolgálatban lévő
járőrpáros észlelte és a helyszínen elfogta Gy. R. szabadlábon védekezik, azonban a vizsgálat kiterjed arra
is, hogy nevezett a bűncselekmény idején valamilyen
tudatmódosító szer hatása alatt állt-e?

Telefonos csalók
hívogatnak

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 órában 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 bármen�nyire is csábító a beígért összeg nagysága,
mert a végén nyeremény helyett csak káruk
fog keletkezni.

A Szent Ágota
Gyermekvédelmi
Szolgáltató
nevelőszülőt keres!
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.

Műszaki
kereskedés

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

––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

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Húsvéti Akció

Hercsi baromfi párizsi
Kristálycukor 1/1kg
Kinder tojás
Étolaj 1/1l

299Ft/kg
250Ft/kg
219Ft/db
349Ft/l

Anyak önyv i hír ek
2017. március hónapban
született:

10950/kg

Kötözött lapocka, hátsócsülök akció!!!
Az akció a készlet erejéig érvényes!

Petróczky Ferenc

Jánoshalmi tű zoltók
hívószáma:
0 6 -77/4 01- 070

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

Mezei Marcell (Anyja neve: Turcsik
Anasztázia) Székely Sára (a.n.: Nagy
Katalin) Szűcs Petra (a.n.: Szűcs Bernadett) Pauna Zsófi (a.n.: Pauna Mónika) Farkas Levente (a.n.: Balázsics Fanni) Dobi Viktória Mónika (a.n.: Komáromi Mónika) )

Házasságot kötött
Gyarmati Norbert – Kovács
Renáta Henrietta
Agócs Milán – Tanaka Sayuri (japán
származású, brit állampolgár)

GRATULÁLUNK!

