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ÚTON A JÖVŐ ISKOLÁJA FELÉ! 

A  JÁNOSHALMI HUNYADI 
ISKOLA PROJEKTJE

A Kiskőrösi Tankerületi Központ 596 millió forint európai uni-
ós támogatás segítségével valósít meg infrastrukturális fejlesztést 
Jánoshalmán, a meglévő közoktatási feladatellátási helyszínein, a 
Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimná-
zium (6440 Jánoshalma, Béke tér 11.) A fejlesztés célja a minősé-
gi és befogadó oktatási környezet; a hatékony nevelés infrastruktu-
rális feltételeinek valamint a mindennapos testnevelés lehetőségei-
nek megteremtése és szélesítése illetve a költséghatékony üzemeltetés 
biztosítása.

A Kiskőrösi Tankerületi Központ, EFOP-4.1.2-17-2017-00016 azonosító 
számú „Úton a jövő iskolája felé! című projektje magában foglalja a meglévő 
intézmények korszerűsítését, bővítését, az intézmény működéséhez szük-
séges eszközök beszerzését, illetve egyéb járulékos beruházási elemeket. 
A beruházás 2019.09.30-ig valósul meg, amelynek keretében a Hunya-
di János Általános Iskola udvarán egy új épületszárny  jelenik meg, ahol 
lehetőség lesz egy laborcentrum kiépítésére, kétféle technikaterem kialakí-
tásra, és ezen épületrészbe kerülnek, az új öltözök is. Az iskolaépület egy 
másik szárnyához kerül bővítéssel az új közösségi tér és könyvtári olvasó-
szoba. Az ingatlan udvarán új 800 m2 –es sportpálya, 90 m2-es szabadidő-
park és fedett kerékpár tárolók kerülnek kialakításra. 

A felújított szaktantermek új bútorokkal és a szükséges technikai eszkö-
zökkel lesznek felszerelve. Az épület akadálymentes megközelítése megol-
dott lesz teljes egészében a beépítésre kerülő lift segítségével.  

A beruházás által korszerű oktatási-nevelési környezet jön létre János-
halmán, amely hozzájárul az oktatási minőség javításához, az oktatási 
egyenlőtlenségek és végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez, a 
túlzsúfoltság csökkentéséhez.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017.10.01.-
2017.09.30 között. A projektről bővebb információ a Kiskőrösi Tankerületi 
Központ honlapján, a http://kk.gov.hu/kiskoros oldalon olvasható.

További információ kérhető:
Gyurján István 
6200 Kiskőrös Petőfi tér 2.
06/78 795-284
istvan.gyurjan@kk.gov.hu 

Kedves Jánoshalmiak!
Minden kedves Honfitársamnak,

Hozzon az újév boldogságot,
Emberséget, biztonságot,
Családoknak gyarapodást,

Meghittséget, ragaszkodást,
Örömöt és vidámságot,

Igaz szót, tiszta barátságot,
Adjon Isten sok szép álmot,

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Az Önkormányzat dolgozói, a Képviselő-testület tagjai nevé-
ben köszönöm a 2017. esztendőben nyújtott egész éves 
együttműködést a város intézményrendszerében dolgozók-
nak, az egyházaknak, az egészségügyi, az oktatási, a szoci-
ális, az ipari, a kereskedelmi, és a mezőgazdasági munkahe-
lyeken, vállalkozásokban tevékenykedőknek, a sport, a kultú-
ra, avagy karitatív területen működő civil szervezeteknek, és 
minden Jánoshalmi Lakosnak, akik nagyon sokat segítettek 
abban, hogy településünk igazi otthonunk legyen.
Munkatársaim, a családom és a magam nevében kívánok 
kedves mindannyiuknak 2018-ban jó egészséget, munkájuk-
hoz alkotó kedvet, és sok sikert, családjaikban megértést, és 
békességet!

2018. január 3.
Tisztelettel: 

Czeller Zoltán polgármester

Ekkor Jézus három megjele-
nésére emlékezünk:

A keleti egyházakban sokáig 
egyet jelentett a születés és az 
epifánia ünnepe. Jézus születé-
se által Isten megjelent a világ-
ban. A napkeleti bölcsek által a 
pogányokhoz is eljutott a Meg-
váltó születésének örömhíre.

Jézus megkeresztelkedése-
kor a Jordán folyónál a mennyei 
Atya szózata kinyilatkoztatta a szeretett Fiút és a Szentlélek galamb képé-
ben alászállt Krisztusra. A teljes Szentháromság kinyilatkoztatta önmagát 
az emberiség előtt. Ezzel új tartalmat is adott a víz általi keresztség tisztu-
lásának, hogy a Messiás Szentlélekkel fog keresztelni.

Jézus első csodájával a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét: 
„Kinyilatkoztatta dicsőségét, s tanítványai hittek benne” (Jn 2,11). Ebben a 
csodában Isten megmutatja dicsőségét, hogy az embernek segíteni akar, 
meg akarja menteni és végül meg akarja váltani. Az ember válasza a hit, 
az Istenbe vetett bizalom.

Vízkeresztkor kezdődik a házszentelések időszaka. E szertartás során a 
pap szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat, valamint megáldja a ben-
ne lakókat, dolgozókat. Szokás ilyenkor az ajtófélfára felírni az évszámot és 
– a népi értelmezés szerint – a napkeleti bölcsek nevének (Gáspár, Meny-
hért, Boldizsár) kezdőbetűit, vagyis idén a 20 + G + M + B + 17 feliratot.

Más értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula Christus 
mansionem benedicat (“Krisztus áldja meg e házat”) kezdőbetűi.

Vízkereszt ünnepe megmutatja, hogy Isten minden emberhez eljött. A 
megváltó Jézus születésével Isten vállalja az emberi életet és később a 
szenvedést is, hogy ezzel elhozza minden ember számára az üdvösséget, 
az örök élet reményét. Ezen az ünnepen nyissuk meg szívünket a megje-
lenő Istennek, aki megmutatja magát nekünk. Az új esztendő minden nap-
ját kísérje Isten segítsége és áldása! 

Sándor atya plébános

Karácsonyi hangverseny

Ismét színvonalas zenei élményben volt része mindazoknak, akik néző-
ként ott voltak a decemberi karácsonyi hangversenyen  Az est során fel-
léptek a Hunyadi és Szent Anna iskolák növendékei, és a Lajtha művé-
szeti iskola szólistái, valamint a MIthras Vegyeskórus. Köszönet  az estért! 

Az Újév sok változást hoz
A 2017. év stabil gazdasági növekedése és a felelős kormányzás hatá-

sára olyan gazdasági évet zár az ország, amely lehetőséget biztosít szám-
talan fejlesztésre. Az újévi változások a lehetőségeinket bővítik, fejlődésün-
ket segítik, életünket könnyítik.

A Kormány meghirdette 2018. esztendő a Családok Éve lesz
Nagyon komoly program van folyamatban, ami tovább bővítésre kerül, 

sok családnak, gyermeknek, fiatal szülőnek, nagyszülőnek lehetősége-
ket biztosít.

Három fontos területről néhány kiemelt változás, amiről jó, ha min-
denki tud.

Fontosabb pénzügyi-gazdasági változások
 —  Minimálbér emelés 8%, szakmunkás minimálbér 12%.
 —  A rendszerváltás óta nem dolgoztak hazánkban annyian, mint most. 
(4,44millió).
 —  2018-ra 3% nyugdíjemelés. Mivel a várható infláció csak 2,5-2,7% 
lesz, ezért ez a nyugdíjak vásárlóértékének az erősödését jelenti.
 —  A tavalyi tej, tojás, baromfihús áfa csökkentése után, most a fogyasz-
tási célú halak és a házi sertés vágási melléktermékek, belsőségek áfa 
kulcsa csökken 27-ről 5 százalékra.
 —  Tovább csökken a munkabér közterhe. A 2016. novemberében aláírt 
hatéves bérmegállapodás eredményeként 2018. januárjától a munkabé-
rekre rakodó szociális hozzájárulási adó (szocho) az idei 22 %-ról 19,5 
%-ra csökken. A kisvállalati adó (kiva) mértéke pedig egy százalékpont-
tal, 13 %-ra csökken.
 —  Az egyes meghatározott juttatásoknál a munkáltatói terhek 43,66 
%-ról 40,71%-ra csökkennek (ide tartozik az Erzsébet-utalvány, a mun-
kahelyi étkeztetés, a helyi bérlet, az iskolakezdési támogatás, az aján-
dékutalvány, valamint az egészség-és nyugdíjpénztári hozzájárulás).
Fontosabb változások az internet, az e-ügyintézés területéről
A digitalizáció, az úgynevezett 4. ipari forradalom, a mindennapjainkat is 

egyre inkább eléri. Nemzeti célkitűzés, hogy hazánk az előirányzott fejlesz-
tésekkel Európa élvonalába kerüljön.

 —  18 %-ról 5 %-ra változik az internet áfája.
 —  Január 2-től új, személyre szabható e-Ügyintézés központ indul az 
Ügyfélkapu mellett. Az asztali számítógépeken és mobil eszközökön 
egyaránt elérhető felület a hazai e-ügyintézés központi belépési pont-
jaként fog működni. A felület a visszajelzések szerint fog fejlődni újabb 
és újabb elektronikus szolgáltatások érhetőek majd el, így a különböző 
élethelyzetekhez köthető ügytípusokat egyre nagyobb számban lehet 
majd teljesen elektronikusan intézni. A megszokott magyarorszag.hu 
portál változatlanul elérhető marad, amíg az új platform szolgáltatá-
sai és funkciói a felhasználók szélesebb körében ismertté nem válnak.

- Január 1-je után a gazdálkodó szervezetek már a Cégkapun keresz-
tül adják le bevallásaikat.

- Az őstermelők és az ÁFA-fizetésre kötelezett magánszemélyek helyett 
is a NAV készíti el a személyijövedelemadó-bevallást.

- 2018-tól a munkáltatók válláról is lekerül az SZJA-bevallás 
készítésének terhe, ezentúl a NAV azt is elkészíti.

A Családok Évében még több figyelmet, még több támogatást kap-
nak a családok

- A két gyermekes családok már 35 ezer forintot tudnak leírni havonta 
az adójukból.

- Jövőre a - a minimálbér emelkedésének köszönhetően - nő a gyer-
mekgondozási díj (gyed), valamint a diplomás gyed összege is, utób-
bit pedig az érintettek már a gyermek kétéves koráig vehetik majd igénybe.

- Gyermekvállalás esetén részben vagy teljesen elengedik az édesanya 
diákhitelét

- A sikeres nyelvvizsga és a KRESZ vizsgadíjait is visszakaphatják a 
fiatalok.

- Megtéríti a kormány egy új nyelvvizsga díját 2018. január elsejétől min-
den 35 év alatti fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik nyelvvizsgával

- Fontos, hogy mindenhol családbarát közeg fogadja az embereket, 
a munkahelyek, a hivatalok, az éttermek, de akár a fesztiválok is minél 
inkább szem előtt tartsák a családok érdekeit.

- 2018-ban várhatók még intézkedések a munkaerőpiac rugalmasabbá 
tételére, segítve azokat a munkavállalókat, akiknek gyermekekről vagy idős 
szülőkről is gondoskodniuk kell.

Kísérjük figyelemmel, éljünk az új lehetőségekkel és tekintsünk bizako-
dással a 2018. esztendőre!

Czeller Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
A CSATORNABERUHÁZÁS 

LAKOSSÁGI ELSZÁMOLÁSÁRÓL
A Jánoshalmi Víziközmű-társulat 2017. decemberében elindította a csator-
na-beruházás elszámolását a tagjaival, elkezdődött a tagok kiértesítése. 
Ennek folyamata: 
•	Az érdekeltek tértivevényes levélben kapnak tájékoztatást arról, hogy 

mekkora összeget fizettek be, (LTP befizetés, részletekben való fizetés, 
vagy egyéb módon történő befizetés) és jelenleg milyen egyenleget tart 
nyilván a Társulat a számlájukon. 

•	A pozitív elszámolási különbözet visszafizetésre kerül minden tag szá-
mára. 

•	Ehhez a lakosoknak nem kell mást tenni, mind a Víziközmű-társulatnak 
kitöltve visszajuttatni a levél mellé csatolt nyilatkozatot. 

2017. december végéig a Társulat 1110db levelet postázott ki, melyből 
2018.01.03-ig 623db nyilatkozatot juttattak vissza helyesen kitöltve. 362 
tagtársunknál a csoportos kifizetési tranzakciót már el is indítottuk, ők 
hamarosan megkapják a visszajáró pénzösszeget. 
Az elszámolási értesítőket a Társulat folyamatosan postázza, a posta átvé-
teli kapacitása és a saját feladási kapacitásainknak megfelelően. További 
tudnivalók:
•	Az év első két hónapjában minden tagunk, akinek pénzügyileg rendezett 

a helyzete, megkapja az elszámolást. A kifizetések teljesítése is folya-
matosan történik ez idő alatt. 

•	Kérjük, hogy akinek öröklés, lakcímváltozás, stb miatt az adataiban vál-
tozás történt haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon. Ez lényege-
sen meggyorsítja saját ügye intézését. 

•	Azoknál az ingatlanoknál, ahol pénzügyileg rendezett az érdekeltségi 
hozzájárulás, de a házi bekötés még nem készült el, az enyhe téli idő-
ben illetve kora tavasszal tervezzük megvalósítani a házi bekötést is. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy aki a nyilatkozatot leadta és a visszautalás 
megérkezett hozzá, annak további teendője nincs a Társulattal.
Amennyiben tagjaink részéről kérdés merül fel az elszámolással kapcso-
latban, különösen intézkedést igénylő kérdés esetén kérjük, hogy hitelt ér-
demlő bizonyítékokkal szíveskedjenek felkeresni bennünket! Ekkor tudjuk 
ugyanis megtenni a szükséges intézkedéseket.

Társulatunk továbbra is a megszokott helyen és időben áll az Önök ren-
delkezésére.

Ügyfélszolgálati iroda: 6440 Jánoshalma, Molnár J. u. 3.  
          Tel.: 06-77/401-001

Ezúton is megköszönjük minden elszámolásban részt vett tagunknak a 
közel 10 éves együttműködést!

Tisztelettel: Juhász Zsolt az Elszámoló Bizottság elnöke

Január 6: Vízkereszt

http://kk.gov.hu/kiskoros


J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2. oldal 2018. január

Városgazdálkodási feladatok terén a feladatok szerteágazóak. Az utak, 
járdák felújítása folyamatos feladatokat ad a Városgazda Kft. munkatársa-
inak, akik a téli és nyári szélsőséges időjárási viszonyok között is helytáll-
nak. Az Önkormányzat minden eszközt megragad arra, hogy ezt a tevé-
kenységet segítse. 2017. novemberben közel 15 millió forint pályáza-
ti összeget nyert a város vezetése a járdák felújítására, a megvalósítás 
2018-ban lesz.

Már 2017. év februárban, a költségvetés elfogadásakor nyilvánvaló-
vá vált, hogy a városnak elfogytak a pénzügyi tartalékai. Ennek okairól 
a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban két alkalommal is beszámoltunk a 
tavalyi évben. Czeller Zoltán polgármester úr a Közmeghallgatáson is tájé-
koztatta a jelenlévőket arról, milyen pénzügyi intézkedéseket tett a város 
vezetése 2017-ben.

Czeller Zoltán polgármester: Elő-
ször is látni kell, miért került a város 
ebbe a helyzetbe?

A városvezetés fő koncepciója 2006 
óta, mióta polgármester vagyok az volt, 
hogy megmaradjanak a munkahelyek, 
és továbbvigyük a városban eddig 
jelenlévő szolgáltatásokat. Nem gon-
doljuk úgy, hogy ez egy téves kon-
cepció volt a részünkről. Viszont ez 
a vállalás többnyire önként vállalt fel-
adatok továbbvitelét jelentette, olyano-
két, amelyhez nem kapcsolódik álla-
mi finanszírozás. Tehát az a település, 
amelyik önként vállalt feladatokat végez, 

a saját bevételeiből finanszírozza azokat. Ez így van az egész országban. 
Nálunk is ezekhez a célkitűzésekhez a város saját bevételeit és a tartaléka-
it kellett hozzátenni, amit legfőképp a befolyt kommunális, vagy iparűzési 
adókból és egyéb közhatalmi bevételekből lehet előteremteni.

Milyen önként vállalt feladatokról beszélek? Egyik ilyen önként vállalt, 
nem kötelező szolgáltatás a Tanuszoda. A Tanuszoda fenntartása meg-
közelítőleg 20 millió Ft veszteséget hozott évente, ez a működésének 
tíz éve alatt 200 millió Ft deficitet jelentett. Megkérdezem, ki az a vállalko-
zó, aki veszteségesen üzemeltet 10 éven át valamilyen tevékenységet? Az 
Önkormányzat ennek ellenére megtette, amíg a tartalékaiból futotta, azért, 
hogy jelen legyen a városban ez a szolgáltatás. Próbáltuk kiadni működ-
tetésre, meghirdettük vállalkozások felé, de senki nem vállalta ezekkel a 
pénzügyi mutatókkal. 2017-ben kénytelenek voltunk bezárni.

Következőnek említem a közbiztonság szempontjából nagyon fontos 
szolgáltatást, a helyi Tűzoltóság működtetését. Vannak az országban 
államilag teljes mértékben lefinanszírozott tűzoltóságok, de a jánoshalmi 
nem tartozik ezek közé. Jánoshalmán önkormányzati tűzoltóság működik, 
aminek finanszírozásához állami normatíva is érkezik, de az 1993-as meg-
alakulása óta ki kell egészíteni a város saját bevételeiből. 2017-ben pl. 18 
millió Ft-tal kellett kiegészíteni az állam által adott forrásokat. Azt is tudni 
kell, hogy a jánoshalmi tűzoltóság ellátási területén lévő önkormányzatok 
kezdetektől fogva nem járultak hozzá ehhez a kiegészítéshez, itt Mélykút, 
Borota, Kéleshalom településekről van szó. Tehát a tűzoltóink tüzet olta-
ni mennek ezekre a településekre, de 1993 óta csak Jánoshalma Önkor-
mányzata adott kiegészítő finanszírozást a működtetéshez. Ha összegez-
zük, mennyivel kellett kiegészíteni a tűzoltóság évről-évre való működését, 
itt is 100 millió forintos nagyságrendről beszélhetünk.

De vannak még további szolgáltatások is, amiket meg kell említeni. 
Egyes szociális ellátások működtetése, amiket a Pelikán Kft. végez, 
önként vállalt feladat. A Pelikán Kft. évente 40-60 millió forintos kiegé-
szítő támogatást kapott az önkormányzattól, aminek fedezete szintén a 
helyi adóbevételek voltak. A Lajtha László Művészeti Iskola, állami nor-
matíván felüli működési költségeit is minden évben biztosítottuk. A Város-
gazda Kft. tevékenységét, a köztisztaság, a karbantartás, a városgazdál-
kodási feladatok finanszírozását fontosnak tartottuk, nagyon sok a rosz-
sz járda, vannak még földes útjaink, és az aszfaltos utakon is rengeteg 
javítást lenne szükséges elvégezni. Ez évente eddig 50-80 millió forint-
ba került, szintén az adóbevételekből. Ezeknél a számadatoknál az utób-
bi néhány év adatait vettem alapul, azért ekkora a szórás, de a nagyság-
rendek jól látszanak.

Bizonyára van, aki azt mondja, hogy lehetne hatékonyabban, kevesebb 
létszámmal ellátni ezeket a feladatokat, de mint ahogy említettem, az utób-
bi 11 évben azt is előtérbe helyeztük, hogy megmaradjanak a munka-
helyek.

A város saját bevételeiről fontos megjegyezni, hogy a költségvetésben 
eleve kevesebb tartalék képződött, mivel az elmúlt 11 évben nem tör-
tént adóemelés, új adónemet sem vezettünk be. A város vezetése a 
csatorna beruházás kezdetekor ígéretet tett, hogy amíg folyamatban van 
a beruházás, addig nem történik adóemelés. A Képviselő-testület tisztá-
ban volt azzal, hogy a lakosoknak 1990Ft/hó kiadást jelentett az LTP befize-
tés 8 évig, ez 23.880 Ft éves szinten, adóemeléssel a lakosok terheit nem 
kívánta növelni. Az ígéretünket betartottuk.

2017. év végén a Képviselő-testület úgy látta, a továbbiakban már elke-
rülhetetlen az adóemelés, mert a feladatok finanszírozása végett a város 
tartalékai mára kiürültek.

Eddig a magánszemélyek kommunális adója 8000 Ft volt egy évre 
vonatkozóan, ez 667 Ft/hó költséget jelentett. Az új adómérték 2018. 
január 1-től 12.000Ft/év, ami 1000 Ft/hónap. Viszont már nem kell a lako-
soknak fizetni a csatorna beruházás költségeit, tehát összességében a ház-
tartások kiadása kevesebb lesz, mint eddig. 

A helyi iparűzési adó mértéke is változik 2018. január 1-től. Az adó 
általános mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység ese-
tén az adóalap 1,8 %-a lesz.

Milyen egyéb intézkedéseket hozott a Képviselő-testület? 
A város vezetése az eddig elmondott intézkedéseken kívül több olyan 

pályázatot nyújtott be, amik pozitívan érintik a város költségvetését. Pél-
dául, amelyekből finanszírozni lehet a lakosság számára fontos eseménye-
ket, pl. a Jánoshalmi Napok, Szüreti Napok, stb. és nem kell város saját 
költségvetéséből, az adóbevételekből ezekre áldozni. Több ilyen nyertes 
pályázatunk van jelenleg is.

A tűzoltóság működtetésével kapcsolatban is tettünk lépéseket. 
A társtelepülések képviselő- testületeinél elértük, hogy járuljanak hozzá 
a Tűzoltóság működtetéséhez. Ennek hatására a 2016. évi működteté-
si költségeket fizették ki lakosságszám arányában, 2017. novemberben, 
egy év késéssel. Mivel ez a hozzájárulás csak egy év költsége volt, ezért 
az Önkormányzatunk kért a Belügyminisztériumtól, a Tűzoltóság 2017. évi 
működési költségeire, kiegészítő támogatást. A város kapott 18 millió Ft-ot, 
ez is segítséget jelentett a költségvetési egyensúly megteremtésében.

Ezen kívül Rendkívüli Önkormányzati Kiegészítő Támogatásra is 
nyújtottunk be igényt, a Belügyminisztérium 42 millió Ft-tal támogatta a 
várost. Ezúton is köszönjük a magyar kormányzati szerveknek a támoga-
tásokat, és Bányai Gábor országgyűlési képviselő úrnak, aki ismeri a 
város pénzügyi helyzetét, és támogatta kérelmünket.

Küzdelem a belvízzel a Batthyány utcában

A város pénzügyi helyzete 
2017-es év végén

Damjanich utca útjavítás, kátyúzás

Nagymalom és a vasút állomás közötti járda építése

Az Egészségügyi Központ mellett parkoló kialakítása, térkövezése 

Pacsirta utcai járda építése

Budai Nagy Antal utcai járda felújítása

Hosszúhegyi út burkolatának megerősítése

Hold utca földes részének feltöltése zúzott kővel

Járda felújítás az Árpád utcában

Szabadka utca rendbetétele

Tópart utca rendezéése

Városgazdálkodási feladatok 

Visszatekintés az elmúlt évre  
Fontos feladatunk volt 2017-ben a minimálbér emelés finanszírozá-

sa, az Önkormányzat minden feladat ellátási helye érintett volt. Ebben az 
évben már hatványozottan jelentkezett, hogy a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai a vállalkozói szférába vándoroltak, másutt kerestek munkát a jobb 
fizetések végett. A Képviselő-testület itt helyben megtette a szükséges 
intézkedéseket, emeltünk a béreken –odafigyeltünk a közszférában dol-
gozók béreinek emelésére is- 2017. év elején, februárban, amikor a város 
költségvetését elfogadtuk. 

A kérdéskör problémája úgy vélem nem csak helyi jellegű, hanem orszá-
gos rendezést igényel. 

A város vezetése 2018-ban is fontos feladatnak tartja a bérek köte-
lező, és lehetőség szerinti emelését a város költségvetésének elfo-
gadásakor.

A Városgazda Kft. munkatársai rendszeresen végeztek karbantartási 
munkálatokat 2017-ben a Bölcsőde kialakításánál, az óvodákban, a Polgár-
mesteri Hivatal, az Imre Zoltán Művelődési Központ, a Szálláshely-és Iroda-
házban, a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok, és a szociális ellátórendszer 
épületeiben- mondta évértékelőjében Juhász Zsolt, a kft. vezetője.

Az Önkormányzat által használt szántóföldi területeken 2017-ben a beta-
karított búza mennyisége: 73.410 kg. (13 hektáron), a betakarított kukori-
ca mennyisége: 158.360 kg (17 hektáron). A szántóföldi növénytermesz-
tés eredményes volt 2017-ben, mintegy 6 millió forint bevétellel számolhat 
az Önkormányzat a saját földeken termelt termények értékesítéséből. Miu-
tán a költségek levonásra kerülnek közelítőleg 4 millió forint haszonnal zár-
ja az évet.
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lesztése kapott zöld utat a karácsonyi ünnepek előtt. A város vezetése 
ebből a pályázati forrásból tervezi megvalósítani az Agrár Logisztikai Köz-
pont felépítését, ami a térségünk termőhelyi adottságaira, a még meglévő 
szaktudás bázisra építve komoly előrelépést jelent. A fejlesztés a János-
halmán gazdaképzésben vezető szerepet betöltő FM Kelet-magyarorszá-
gi Agrár Szakképző Központ tudásbázisára, a termőterületek nagyságá-
ra, valamint a terméseredményekre alapozva kínál a gazdák számára hely-
ben igénybe vehető korszerű lehetőségeket, egy európai színvonalú szige-
telés- és hűtéstechnológiai, valamint válogatás- és csomagolás-technoló-
giai megoldásokat biztosító létesítmény formájában.

A létesítmény Jánoshalma termelő körzetének, Bácsalmás, Mélykút, 
Borota, Kunfehértó, Kéleshalom települések zöldség - és gyümölcs-
termékeit áruvá készítő üzeme lesz. A régióban valamennyi piacképes 
termék kezelésére alkalmas, nagy tároló kapacitással rendelkező infra-
struktúra létrehozása a cél. Termékskála a gyümölcslé, aszalvány, friss 
piaci áru.

A város vezetése elérte, hogy a fejlesztéshez nem kell önerőt bizto-
sítani sem az önkormányzatnak, sem a gazdáknak, a pályázat támo-
gatása 100%-os lesz. A beruházás további előnye, hogy üzembe 
helyezés után a térség munkaerő-piaci helyzetét pozitívan befolyáso-
ló tényezővé válik, mivel a létesítményben dolgozók, illetve az érin-
tett termelő, beszállító csoportok, magánszemélyek, termelők szá-
ma jelentős.

Az Önkormányzat elsődleges célja, hogy újabb esélyt adjon a fiata-
loknak az itthon maradásra, valamint hogy a zöldség-gyümölcs- terme-
lők függetlenedni tudjanak más vidéki hűtő-tároló gyümölcs átvevő cégek-
től, a lakóhelyükhöz minél közelebb hozzájussanak ezekhez a szol-
gáltatásokhoz. 

2017-ben az Önkormányzat által beadott pályázatok

Jánoshalmi Napok 2017 rendezvénysorozatra elnyert összeg                              
1.900.000 Ft.
Batthyány utcai óvoda felújítása 11.700.000 Ft. 
Jánoshalmi Művésztelep (Kossuth u. 5.) energetikai felújítása                          
20.288.170 Ft.
Szent István szobor elkészítése és felállítása Jánoshalma Főterén                       
9.000.000 Ft.

További beadott pályázatok 2017

A Városgazda Kft. pályázatírója Halász-Csiba Renáta segítségével 
2017-ben jánoshalmi magánszemélyek részére megírt pályázatok szá-
ma 40 db volt. Témakörök: Otthon Melege Program „ Hűtőgépcsere” pályá-
zatok, „Családi ház felújítása” pályázatok, és az Erzsébet Program üdülé-
si pályázatai. 

Az Önkormányzat segítséget nyújtott a jánoshalmi intézmények, egy-
házak, civil szervezetek egyesületek, alapítványok részére kiírt pályá-
zatok beadásában is, 5 nyertes pályázat lett az eredmény.

Pályázatírónk 2017-ben a térségi vállalkozások számára 15 db pályá-
zat kidolgozásában vett részt. Témakörök: Induló vállalkozások számá-
ra kiírt pályázatok, eszközbeszerzésre, új üzem létrehozására kiírt pályá-
zatok, gyakornoki programok, kutatásfejlesztés. 400 millió forint elnyerése 
válik lehetővé ezáltal. A pályázatok még elbírálás alatt állnak.

A Szent Anna templom külső felújítására beadott pályázatról már 
ismeretes, hogy nyert. A munkálatokat már el is kezdték az új esztendő első 
napjaiban, s március derekáig be is fejezik. 

Agrár - Logisztikai Központ - Hűtőház, termék 
feldolgozó-, csomagoló–, értékesítő üzem

A Területi Operatív Program keretében Jánoshalma Önkormányzatá-
nak a térség mezőgazdaságának jövőjét érintő egyik legfontosabb fej-

A Kistérségi Egészségügyi Központ szakmai vezetése, szakorvosai, sza-
kasszisztensei magas szintű, korszerű ellátást biztosítanak Jánoshalma és 
térsége lakóinak. Az intézmény pénzügyi gazdálkodása stabil, a szakmai 
vezetés új eszközök bevonását a gyógyításba pályázati pénzek bevonásá-
val biztosítja. Az alábbi két táblázat megmutatja, hogy 2017-ben mennyien 
vették igénybe a szakorvosi szolgáltatásokat, ezek között milyen arányban 
voltak jánoshalmiak, illetve a más településen élők.
Területi megoszlás Esetszám (fő) Megoszlás (%)
Jánoshalmi lakosok 31 932 65,5%
Tagtelepülések-Mélykút, Kéleshalom, Borota, Rém 12 374 25,4%
Bács-Kiskun megye más településeiről 3 405 7,0%
Egyéb 1 009 2,1%
Összesen 48 720  
(Magyarázat: minden egyes látogatás külön esetszámnak számít)

Az ellátott esetek korcsoportonkénti megoszlása
Év Esetszám (fő) Megoszlás (%)
0-25 év              4 872    10%
25-50 év            12 667    26%
50-65 év            16 078    33%
65 év -            15 103    31%
Összesen            48 720     

A korosztályonkénti kimutatásból jól látszik, hogy az 50 év felettiek 64%-
ban fordulnak elő az orvosi rendelőkben. Dr. Horváth Endre, az intéz-
mény vezetője, ezért nagyon fontosnak tartja a fiatalok körében végzett 
egészségfejlesztési, prevenciós programokat, életmód, életvezetési fel-
világosításokat, amit az Egészség Fejlesztési Iroda végez. Évek múlva 
mutatkozik meg ezek eredménye.

Az Egészség Fejlesztési Iroda rendszeres programjai a hagyomá-
nyos és a legújabb, divatos mozgásformákat, életvezetési tanácsokat is 
magában foglalja, ezek a gerinc torna, aerobic, gymstic, kick-box, jóga, dia-
betes klub, szív- és érrendszeri betegklub, főzőklub, tudatos vásárlók klub-
ja. A Központban egyénre szabott egészségügyi állapotfelmérést és kocká-
zatbecslés szerinti besorolást is végeznek.

A Jánoshalmi Egészség Fejlesztési Iroda nagyobb rendezvényei vol-
tak 2017-ben:

-Semmelweis nap megrendezése – az egészségügyben dolgozók 
köszöntése - az Önkormányzattal közös szervezésben

Az egészségfejlesztési programokon a 2017-es évben összesen 
4.841 fő vett részt.

2017-ben vásárolt új eszközök
Beszerzésre került 1 db oktató defibrillátor és 1 db újraélesztő baba, 

amelyeknek segítségével a jánoshalmi munkahelyeken és iskolákban a 
Központ munkatársai és 1 fő mentőápoló Baleseti és elsősegély nyújtá-
si ismeretek foglalkozásokat tartottak. A foglalkozások célja az volt, hogy 
a résztvevők az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati készségeit elsajá-
títsák a gyors és hatékony segítségnyújtáshoz. 

2018-tól változások lesznek az ügyeleti ellátásban
Az ügyeleti szolgáltatást az Önkormányzat 2017. év végéig a háziorvo-

sok részvételével biztosította a lakosság számára. A háziorvosok levélben 
fordultak az önkormányzathoz, hogy ez évtől már nem vállalják ezt a fela-
datot, ezért az Önkormányzat a szolgáltatás végzésére pályázatot írt ki. Az 
ügyeleti ellátást 2018. január 1-től a pályázat nyertese, a Gregó és Társa 
Bt. végzi. Gregó Sándor doktor urat a jánoshalmiak ismerik, háziorvosként 
évekig dolgozott városunkban. Gregó doktor most visszatér a térségbe, 
2018-tól nem csak az orvosi ügyelet ellátást végzi Jánoshalmán, de Boro-
tán háziorvosként is praktizál majd.

Egészséges tippek, vegyszermentes ötle-
tek a háztartásban 

Előadó: Nagy Réka (Ökoanyu)

Tanácsok a sikeres étrend és 
életmódbeli változáshoz 

 Előadó: Varga Izabella színésznő

Városi Egészséghét - óvodákban, 
iskolákban színvonalas programok, 
előadások 
Előadók voltak: dr. Almási Kitti, 
Béres Alexandra, prof. Dr. Pap Ákos

Közfoglalkoztatás

Fejlesztések

Gyermek nevelés és védelem 

Jánoshalma szociális 
ellátó rendszere

Egészségügy 2017

Visszatekintés az elmúlt évre  

A Pelikán Kft. 2017. évi munkája
Célunk, feladatunk továbbra is az volt, hogy a szociálisan rászoru-

lók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben, önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, 
vagy más okokból származó problémáik megoldásában segítséget nyújt-
sunk-hangsúlyozta Ádám Tamásné, az intézmény vezetője.

2017-ben a Pelikán Közhasznú Non- Profit Kft. állományi létszáma 
50 fő volt, amely létszámból 3 fő megváltozott munkaképességű sze-
mélyt alkalmazott. 

A Kft. tevékenységei körébe tartozott a házi segítségnyújtás, étkezte-
tés, idősek klubja, nappali melegedő. A szakosított ellátási formában gon-
doskodtak azokról a rászoruló személyekről, akiket az alapszolgáltatások 
keretében nem lehet ellátni életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szoci-
ális helyzetük miatt.

Étkeztetés
A szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan vagy egészségileg 

rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodtak, akik 
azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem voltak képesek biztosítani. 2017. 01.01. – 2017.10.31. időszakban 
149 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást.

Idősek klubja
A klubban lehetőség van a szabadidő hasznos eltöltésére. Figyelem-

be véve a tagok fizikai és mentális állapotát, egyénileg, személyre szabot-
tan foglalkoztak mindenkivel. Szem előtt tartották az életkori sajátosságo-
kat, betegségeket, kiemelt kapcsolatot tartottak a háziorvosokkal, szakor-
vosokkal. Az Egészségügyi Központ munkatársaival együttműködve nagy 
hangsúlyt helyeztek a prevencióra, a betegségek megelőzésére, vállal-
ták a tagok állandó gyógyszereinek felíratását, kiváltását, valamint rend-
szeres vérnyomás és vércukor ellenőrzést biztosítottak. Programokat, fog-
lalkozásokat szerveztek, melyeken a klub tagjainak a részvétel ingyenes 
volt. 2017.01.01. – 2017.10.31. közötti időszakban 32 fő vette igénybe 
ezt a szolgáltatást.

Nappali melegedő
A hajléktalan személyek részére biztosított lehetőséget a napközbeni 

tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szük-
ségletek kielégítésére, továbbá megszervezte az ellátottak napközbeni 
étkeztetését. A nappali melegedő személyzete igyekezett segítséget nyúj-
tani a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások 
igénybevételét, elérését. 2017.01.01. – 2017.10.31. közötti időszakban 17 
fő vette igénybe ezt a szolgáltatást.

Éjjeli menedékhely
Hajléktalanok részére jelentett éjszakai szállást ez a szolgáltatás, mely 

igénybe vehető az év 365 napján, 17 – 07 óra között, elsősorban János-
halma és térsége közigazgatási területén élő rászoruló személyek részé-
re. 2017.01.01. – 2017.10.31. közötti időszakban 23 fő vette igénybe ezt 
a szolgáltatást, legtöbben a fagyos, hideg, téli időszakban.

Idősek Otthona
Az Idősek Otthonában a betegségük vagy fogyatékosságuk miatt az 

önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, 18. 
életévét betöltött személyek (akiknek gondozási szükséglete a napi 4 órát 
meghaladja) teljes körű ápolása történt. Az ellátást a Magyar Köztársa-
ság területén élő személyek igényelhették a férőhely korlátok figyelembe 
vételével. Az engedélyezett férőhelyszám 75 fő, a tavalyi év első 10 havi 
átlagos ellátotti létszáma 76 fő volt. 2017.01.01. – 2017.10.31. közötti idő-
szakban 98 fő vette igénybe a szolgáltatást. (Itt figyelembe kell venni a 
helyek cserélődését, az elhalálozást)

Otthoni szakápolás
A Pelikán Kft. szakképzett ápolói a betegek otthonában, vagy tartózko-

dási helyén, kezelőorvosuk rendelésére végezték ezt a szolgáltatást. Cél-
juk, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus 
és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórhá-
zi kezelések száma csökkenthető, illetve időtartama lerövidíthető. Az ott-
honi szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi 
állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igé-
nyelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtha-
tó ellátásokból összeállított kezeléssel. 2017.01.01 – 2017.10.31. közötti 
időszakban 467 vizit teljesült.

A város szociális ellátórendszerében 
2018-ban változások várhatóak 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Országos Központja azzal az ajánlat-
tal kereste meg az Önkormányzatot, hogy 2018-ban átvenné a Pelikán Kft. 
fenntartói feladatait. A tárgyalások 2017. novemberben kezdődtek, jelen-
leg még folyamatban vannak. A város vezetése ragaszkodik ahhoz, hogy 
a fenntartói átvétel a kötelezően végzett, illetve az önként vállalt feladatok-
ra egyaránt vonatkozzon, valamint a dolgozók közül mindenki tovább fog-
lalkoztatásra kerüljön. Az elképzelések szerint a vagyonelemek tovább-
ra is maradnának a város tulajdonában, az új fenntartó a vagyon kezelő-
je lenne. Czeller Zoltán polgármester úr évértékelőjében elmondta, hogy 
a jelenleg érvényben lévő jogi-és pénzügyi szabályozók miatt, a fenntar-
tó váltás révén van egyedüli lehetőség a szociális ellátó rendszerbe több 
pénzügyi forrást becsatornázni, és az infrastruktúra további fejlesztésének, 
az épületek állagmegóvásának, felújításának a lehetőségét megteremteni.

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ beszámolója a 2017. évről

Jánoshalma Város Önkormányzatának fenntartásában működő intéz-
mény fő tevékenysége az óvodai nevelés. 

További tevékenységek:
Bölcsődei ellátás  (2017. szeptember 1-től)
Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház  (Jánoshalma, Petőfi u. 35. sz. )
Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás (2016. január 1-től)
Család- és Gyermekjóléti Központ (2016. január 1-től)

Gyermeklétszámok
Jánoshalmán 2017-ben 8 óvodai és 1 bölcsődei csoport, Kéleshalmán 1 

vegyes csoport működött. Jánoshalmán összesen 163 gyermek, Kéleshal-
mán 15 gyermek jár óvodába. Összességében 21 fővel kevesebb a 2016. 
évi létszámhoz képest.

Az óvodai étkezők 90%-a térítésmentesen étkezik. (2016-ban a térítés-
mentesen étkezők aránya 86 % volt) Az Önkormányzat a tanítási szüne-
tekben is megteremti a meleg ételhez jutás feltételeit, amit az állam 100%-
ban finanszíroz. 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás
Ördögh Edit, az intézmény vezetője a gyermekekkel való egyéni bánás-

módot, a differenciált egyéni fejlesztést hangsúlyozta ki év értékelőjében. 
Kiemelte, hogy minden lehetőséget kihasználva történik a felzárkóztatás, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekre. Az óvodai gondozá-
si, nevelési feladatokon túl speciális segítők, gyógypedagógus, logopédus, 
gyógy testnevelő, fejlesztőpedagógus is segítik a gyermekek fejlődését, 
támogatják az intézmény munkáját.

A tehetséges gyermekek számára tehetség műhelyek kerültek létre 
hozásra, amely angol nyelv, zenei műhely és környezeti csoport kereté-
ben játékos feladatokat végeznek a gyermekek, új ismereteket, mozgáso-
kat tanulnak, kézműves technikák és eszközök megismerése, a készsé-
gek fejlesztése a cél.
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Bölcsőde

Az Önkormányzat 2017. szeptember 1-jétől indította újra a bölcsődei 
feladatellátást. A csoportszoba kialakítását a Városgazda Kft. munkatár-
sai végezték. Jelenleg 12 kisgyermek gondozása folyik. Abban az esetben, 
ha minden gyermek betölti 2. életévét 14 fő felvétele engedélyezett. Szá-
mításaink szerint 2018. február végére teljes létszámmal működik majd a 
bölcsődei csoport.

Felújításra került a Batthyány utcai óvoda épülete

Batthyány utcai óvoda felújítására 2017-ben az Önkormányzat 
11.772.070 Ft-ot nyert el pályázaton. A pénz a tetőszerkezet teljes felújítá-
sára, a csatornahálózat bővítésére, az épület vízelvezetésére, belső mun-
kálatokra, csoportszobákban a parketta csiszolása lakkozása, az óvoda 
helységeinek festése ajtók mázolása, valamint a tálaló konyhába mosoga-
tógép, új zsírfogó berendezés, hűtőszekrény, székek kerülhettek. Továbbá 
mosógép és villanybojler cseréje is megtörtént. 

Biztos Kezdet - Nyitnikék Gyerekház
A város vezetésének egyik legfontosabb célja, hogy a társadalom perifé-

riáján élő családok számára a fejlődési elmaradások esetén legyenek hoz-
záférhetőek a különböző szakszolgáltatások. Ezen szolgáltatások minden 
család számára teljesen ingyenesek. 

Család-és Gyermekjóléti Központ
2017. október 1-től a járás területén bővítette a szolgáltatásokat a Köz-

pont, ami egész évben alapvető céljainak megfelelő szolgáltatást igyeke-
zett nyújtani, széleskörű, támogató szociális munkával a gyermekvédelmi 
törvényben foglalt jogok érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesíté-
séhez járult hozzá, a gyermekek családban történő nevelkedését segítet-
te elő, megelőzte a veszélyeztetettséget, illetve segítséget nyújtott ennek 
megszüntetéséhez- hangsúlyozta Zámbó Judit a szolgáltatás vezetője.

2017-ben az alapellátást és a központi feladatokat ellátó személyek 
összesen 9 fővel végezték munkájukat. (2016-ban 8 fő volt a dolgozói lét-
szám) 

A Központ munkáját nagyban segítette az Óvodai és iskolai szociális 
segítő tevékenység (EFOP-3.2.9-16) elnevezésű elnyert pályázat. A pro-
jekt időtartama: 18 hónap, 2017. 10. 1-től számítva, a pályázaton elnyert 
összeg: 40 millió Ft. 

Speciális szolgáltatások:
 — Készenléti Szolgálat -  
Krízis helyzetben hívható 0-24-ig 06-70/198-09-99
 — Kapcsolattartási ügyelet: 
Minden héten, kedden: 9.00-12.00, csütörtö-
kön: 13.00-16.00, szombaton: 9.00-12.00
 — Ingyenes jogi tanácsadás – dr. Kecskés Patrícia

   Ügyfélfogadás: minden hét keddi napján: 12.00-13.00
 — Pszichológiai tanácsadás – Kinogopulosz Márta

   Minden hét csütörtöki napján: 8.00-18.00

Közfoglalkoztatás 
2017. évi munkájáról

2017-ben a közfoglalkoztatási programok szervezését, megvalósítását 100%-os 
állami támogatás mellett Jánoshalma Városi Önkormányzata látta el. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 180 fő került foglalkoztatásra.
Megnevezés Időtartam

- 12 fő álláskereső közfoglalkoztatása roma védő-
háló programban 2017.03.01. – 2018.02.28.

- 9 fő álláskereső mezőgazdaságban való 
közfoglalkoztatása 2017.03.01. – 2017.11.30.

- 72 fő álláskereső intézményekben való  
közfoglalkoztatása 2017.03.01. – 2018.02.28.

- 87 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Mg. papri-
katermesztés +képzések) 2017.05.02. – 2017.11.30. 

A járási STARTMUNKA MINTAPROGRAMOK-ban 42 fő került foglalkoztatásra.
Megnevezés Időtartam Létszám

- Bio- és megújuló energia felhasználás  
programelem

2017.03.16. – 2018.02.28. 12 fő

- Belterületi közutak karbantartása  
programelem

2017.03.16. – 2018.02.28. 15 fő

- Belvízelvezetés programelem 2017.03.16. – 2018.02.28. 15 fő

Néhány lényegesebb termelési adat (Megjegyzés: Nem tartalmaz 
minden termelési adatot, viszont a szétosztásra került termények értéke a 
táblázat végén számszakilag helytálló)

Termény Mennyiség 
(kg) Értékesítés (kg)

Szétosztásra került a köz-
foglalkoztatásban részt vevő 

dolgozók között (kg)
Burgonya 22 380 8 400 13 980
Fejes saláta 270 - 270
Kápia paprika 6 473 6 041 432
Fehér paprika 510 402 108
Sárgarépa 920 közétkeztetésben
Vöröshagyma 1049 közétkeztetésben 90
Petrezselyem zöld 93 közétkeztetésben 82
Értékben összesen Megközelítőleg 1.500.000 Ft

További tervek a közfoglalkoztatásban
A város vezetése, mint ahogy eddig, a jövőben is kész rugalmasan alkal-

mazkodni a munkaerő piacon bekövetkező változásokhoz. Helyben, és a kör-
nyékbeli településeken végzett helyzetértékelés szerint, az elmúlt évek pozi-
tív eredményeinek köszönhetően, szinte minden munkahelyen munkaerőhi-
ány lépett fel. Különböző munkaterületekre közép-és felsőfokú végzettségűe-
ket, de szakképzett, betanított munkásokat is szép számmal keresnek a mun-
kaadók. Nagy valószínűséggel a térség munkaerő piaci helyzete a következő 
években lényeges átalakuláson fog keresztül menni, ami a meglévő vállalko-
zások működésére is hatással lesz.

A térségben számos vállalkozás önerőből, és/vagy pályázati forrásból inf-
rastrukturális fejlesztéseket végzett, aminek következtében megteremtették a 
lehetőségét új munkahelyek létrejöttének.

Például a város egyik legnagyobb munkaadója a Renner Bt. 2018-tól 25%-
kal a termelési kapacitásainak 25%-kal való bővítését tervezi a gumiipar-
ban, itt szinte biztos, hogy ennek köszönhetően új munkahelyek létesülnek. 
A 2018. őszén induló mélykúti szárnyas feldolgozó üzembe Jánoshalmáról is 
várnak munkásokat, a toborzás már megkezdődött. A szükséges képzése-
ket a vállalkozás a Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségével együttműköd-
ve hamarosan indítja. 

A város vezetése folyamatos egyeztetést végez a vállalkozókkal, és a Mun-
kaügyi Központ munkatársaival az aktualitásokat illetően. Az önkormányzat 
elsődleges célja az álláskeresők munkaerő piacra való irányítása, a kormány-
zati szándékkal megegyezően, mivel a magasabb jövedelemhez jutás a vál-
lalkozói szférában biztosított. 

Mindezek következtében 2018-ban a 2017. évhez képest, a Képviselő-tes-
tület kisebb létszámban tervezi a közfoglalkoztatást az önkormányzatnál és 
az intézményeinél. 

Városi rendezvények
A munka mellett 2017-ben volt lehetőség, színvonalas szórakozásra, tar-

talmas kikapcsolódásra is. A Jánoshalmi Napokon, az Imre Zoltán Művelő-
dési Központban, és a Kossuth utca 5-ben kialakított Művésztelepen meg-
rendezett kiállítások, koncertek, színházi előadások látogatottsága öröm-
teli módon növekedett. Országos hírű előadóművészek mellett jánoshalmi 
amatőr alkotók is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Külön öröm szá-
momra, hogy az FM Agrár Szakképző Központ középiskolásai, a Hunya-
di János, és a Szt. Anna katolikus általános iskolák diákjai rendkívül szín-
vonalas műsorokkal emlékeztek meg nemzeti ünnepeinken. Az Alapfokú 
Művészeti Iskolák növendékeire is büszkék lehetünk, színpadi zenés, tán-
cos műsorszámaikkal színesítették a város rendezvényeit.

Agócs Sándor könyvbemutatója a könyvtárban

Andre - Fényes - Szenes: Lulu
Ivancsics Ilona és színésztársai vendégjátéka városunkban 

Apostol együttes koncertje

A Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató verseny 2016-os 
kategória győztes dusnoki fiataljai fergeteges bemutatója 

Szendy Szilvia és  Peller Károly fellépése a Jánoshalmi Napokon

Szulák Andrea bemutatója a Jánoshalmi Napokon

A Jánoshalmi Napok színpadán: Peter Sramek

Ki fut a nő után című darab szereplői
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A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület szervezésében 
december 16-án megrendezésre került a már hagyomá-
nyosnak tekinthető Téli Tárlat az Imre Zoltán Művelődési 
Központban. A rendezvény egy teltházas gálaműsorral kez-
dődött a színházteremben, ahol a Mithras Kórus és a Mili-
tary Girls Együttes lépett fel. A program a könyvtári részben 
folytatódott, ahol Bányai Gábor, a térség országgyűlési kép-
viselője tárlatmegnyitója következett. A nagyszámú érdeklő-
dő számára a Military Girls Együttes irodalmi-zenei összeál-
lítása zárta az est komplex programját. A megnyitó ünnep-
ség un. „kötetlen” részében a támogatók jóvoltából szerény 
állófogadáson vehettek részt a jelenlévők. 

A képzőművészeti tárlaton 22 alkotó vett részt meghívá-

sos alapon a térségből, valamint Szerbiából. A Téli Tárlat 
keretében volt megtekinthető a helyi katonai helyőrség tör-
ténetét bemutató fotókiállítás is. 

A kiállítás december 23-ig volt megtekinthető a könyvtár 
nyitvatartási idejében. 

Kiállítók: Balogh Attila (fotó), Bakó Csaba (fotó), Dr. Benda Dénes (fotó), Cseh Viktor (festmény), Elekiné Kalocsa Erzsébet (kerámia), Kiss Ernő (fest-
mény), Magyari László (fotó), Malustyik Mariann (fotó) , Martinek Erzsébet (festmény), Mészáros Annarózsa (fotó), Németh Miklósné (festmény), Novák 
Mihály (fotó), Dr. Ötvös Géza (fotó), Pál-Somogyi Kinga (fotó), Petróczkyné Ildikó (fotó), Poós-Toka Andrea (fotó), Raffainé Hajik Katalin (festmény), Dr. 
Rendek Magdolna (festmény), Dr. Sere Krisztián (fotó), Sipos Loránd (festmény), Ummenhoffer Pál (festmény) és  Zadravecz Mária (fotó)

Hepp Levente  Fotó: Jeszenszky Roland

Pillanatkép a művésztelepi kiállítás megnyitójáról 

Solymos Tóni a Szüreti Napokon szórakoztatta a jánoshalmiakat

A Szent Anna iskola növendékei a vértanúkra emlékeztek október 6-án.

A FMASZK mezőgazdasági iskola diákjai színvonalas emlékműsora  
október 23-án

2017-ben is sikeres volt az Adventi hangverseny a helyi fellépőkkel 

Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2017. július 11-i döntésének 
értelmében Fenyvesi Evelin Jánoshalma Város Sportjáért kitüntető címet 
kapott a labdarúgás sportban elért kimagasló teljesítményért, kitartásáért. 
Evelin az FTC labdarúgója, a magyar női válogatott keretének tagja, 2017-
ben elnyerte a JETSOL liga Legjobb Női Labdarúgója címet is. Városi kitün-
tetésének átadására 2017. december 16-án került sor, egy másik rangos 
sporteseményen, a Jánoshalmi Kézilabda Szakosztály 50 éves jubileumá-
ra megrendezett ünnepségen, az elismerést Czeller Zoltán polgármester úr 
nyújtotta át a díjazottnak. (A felvétel a Jánoshalmi Napokon készült)

TÉLI KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRLAT

TAKÁCS  ALADÁR 
(1975 – 2017)

Takács Aladár (Arthur Madsen)  
1975-ben Kiskunhalason született 
egy szegény család második gyer-
mekeként. Jánoshalmán járt álta-
lános iskolába, ahol már hatéve-
sen elvarázsolták a könyvek. Val-
lásos neveltetésének köszönhető-
en ideje javát a jánoshalmi plébá-
nián vagy a könyvtárban töltötte. 
Titkos vágya volt, hogy író lehes-
sen. Húszas évei végén próbál-
kozott először az írással: elein-
te novellákkal, később nagyobb 
lélegzetű történetekkel is.  1999-
ben Budapestre költözött. A 2000-
es évek közepétől publikált. Első 
igazi sikerét A zokni című novel-
lával aratta, amely külföldön – az 
Amerikai Egyesült Államokban, Erdélyben, a Vajdaságban – 
is megjelent, nemcsak nyomtatásban, hanem elektronikus for-
mában is. 2009 áprilisában a Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium Esélyek Háza írói pályázatán Empátia-díjat kapott a 
Szép álmokat, Hope! című novellája. Íróként és magánember-
ként egyaránt kiállt minden nemes ügy mellett,  támogatta a 
segítségre szoruló embereket, valamint az árva és nehéz sor-
sú gyermekeket. 2012 májusában jelent meg első regénye, 
Az elátkozott nap című thriller. 2013 nyarán kezdődött el a 
Scolar Kiadónál ötrészes ifjúsági fantasysorozata, a FIVE Az 
új generáció című első résszel, később pedig  a folytatás, a 
Shamala bosszúja. Mindkét regényhez trailert is forgattak, a 
második rész trailerjét a HSC (Magyar Operatőrök Társasága) 
a rangos Golden Eye-díjjal jutalmazta. Jánoshalmán is tartott 
nagy sikerű könyvbemutatót.

Titkos vágya nem teljesedhetett ki, mert 2017. december 
20-án végleg távozott közülünk. 

Pethő Zoltán 
egyéni vállalko-
zó évek óta nagy 
sikerrel zárja a 
karácsony előt-
ti tombola akci-
óját. Nem volt ez 
másként 2017-ben 
sem. 

D e c e m b e r 
23-án délután a 
megtelt a Bajai úti 
benzinkút környé-
ke főnyeremény re 
vágyó emberekkel. 
Most nemcsak szí-
nes tévéét, hanem 
egy wellness hét-
végét is kisorsol-

tak. A több mint száz nyereményt követően egy jánoshalmi család juthatott 
el Mórahalmára, míg a színes tévé borotai gazdáját szolgálja a jövőben. 
Bízunk benne, hogy a szerencsések örömüket is leli nyereményükben. 

Aki nem nyert, az sem szomorkodhatott a jó hangulatú sorláson, a for-
ralt bor kortyolgatása közben

b.s.

Népszerű a tombolázás 
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

Közzététel időpontja: 2018.01.03.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés 
helye Munkabér

Faipari segédmunkás Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint

Ruházati bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző, 
szakközépiskola Strobán Zsolt ev. Mélykút megegyezés szerint

Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző Kuhné Éles Ilona ev. Jánoshalma 138.000,-Ft

Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) Szakiskola, szakmunkásképző, 
szakközépiskola, technikum Maus Ker. és Szolg. Kft. Mélykút megegyezés szerint

Sertéstelepi gondozó Általános iskola Alma Malacfarm Kft. Kiskunhalas megegyezés szerint
Udvaros Általános iskola, szakmunkásképző Vertikális Kft. Jánoshalma 138.000,-Ft
Faipari segédmunkás Általános iskola KEFAG ZRT. Jánoshalma 140.000 – 165.000,-Ft
Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 178.000 – 200.000 Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.  Tel. 77/ 795-015 

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
központi ügyintézés

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
 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, Gyámügyi és 

Igazságügyi Osztály
E-mail cím:  

hatosagigyam.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: 06-77/795-081, 06-77/795-082
   Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Jánoshalmi Járási Hivatala 
Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/795-015 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.
gov.hu

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

Ügyfélfogadási idő:
 hétfő: 700-1700
 kedd: 800-1200
 szerda: 800-1600
 csütörtök: 800-1800
 péntek: 800-1200

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hiva-
talos internetes oldala a www.bkmkh.hu címen 
érhető el. 

A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási Hiva-
tala legfrissebb, naprakész információi is megta-
lálhatók a Járási hivatalok címszó alatt a követ-
kező helyen:

http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal

Információs oldalainkon megtalálhatók aktu-
ális híreink, a Hivatal és szervezeti egységei: 
Kormányablak Osztály, Foglalkoztatási Osztály, 
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 
elérhetőségei, nyomtatványok továbbá tájékoz-
tatók az intézhető ügyekről.

A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatása 
alapján aktuális állás ajánlatokat is meg lehet 
tekinteni. 

A járási hivatalok dokumentumai között szá-
mos kérelem és bejelentés nyomtatvány találha-
tó, ill. letölthető, melyek a www.bkmkh.hu/letolte-
sek oldalon érhetők el.

Kérjük, más honlapokról hivatalunkkal kap-
csolatban ne tájékozódjanak, mert sajnos nem 
mindenhol cserélik az információkat, lehetnek 
már elavult tájékoztatások. 

Jánoshalma, 2018.01.01.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztatás a Foglalkoztatási 
Osztály költözéséről!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink figyelmét, hogy a Jánoshal-
mi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (munkaügyi kirendeltség) 
Jánoshalmán az Arany János utca 13. szám alá – a posta utcájában 
tovább haladva a vasútállomás felé, az orvosi ügyelet épületébe - költö-
zött.

Az új épületben az ügyféltér sajnos szűkös, a hosszú várakozás elkerü-
lése érdekében nyomatékosan kérjük ügyfeleinket, hogy ügyeik intézé-
séhez kérjenek időpontot – telefonos elérhetőségünk:  77/ 795-015 – és 
a már kiosztásra került időpontokat tartsák be a gördülékeny ügyinté-
zés érdekében.

A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása,  
e-mail címe és telefonszámai nem változnak. 

Ugyanitt továbbra is megtalálhatóak a 
 gyámügyi szakügyintézők, esetükben telefonszám változás történt, 

új telefonszám: 77/795-081

Szíves megértésüket köszönjük!
Minden kedves ügyfelünknek boldog új évet kívánunk. 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

A „Közfoglalkoztatásból a ver-
senyszférába” segítő központi mun-
kaerő piaci program keretében nyúj-
tott elhelyezkedési juttatás igénylé-
séhez a alulfoglalkoztatottak elhe-
lyezkedési juttatásáról

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérel-
mére azt:

a) akinek a legalább egy hónapja fennál-
ló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem 
benyújtását megelőző 30 napon belül azért 
szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv sze-
rinti gazdasági társasággal, szövetkezettel 
(kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, 
alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozóról és 
az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá 
tartozó munkaadóval, vízi társulattal, vala-
mint erdőgazdálkodóval a fővárosi és megyei 
kormányhivatal állami foglalkoztatási szerv-
ként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalá-
nak (a továbbiakban: járási hivatal) közvetí-
tésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy 
legalább egy évre szóló határozott idejű mun-
kaviszonyt létesített, és

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két 
éven belül - ideértve az a) pontban meghatá-
rozott közfoglalkoztatási jogviszony időtarta-
mát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatá-
si jogviszonyban állt.

A támogatás a közfoglalkoztatásban részt-
vevőt ösztönzi a versenyszférában történő 
elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfog-
lalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát 
megelőzően történő elhelyezkedése esetén 
elhelyezkedési juttatásban részesül.

A Korm. rendelet vonatkozásában ver-
senyszférának minősül:

Ptk. szerinti gazdasági társaság: közkere-
seti társaság, betéti társaság, korlátolt fele-
lősségű társaság vagy részvénytársaság.

 — Szövetkezet (kivéve iskolaszövetkezet)
 — Alapítvány

 — Egyesület
 — Egyéni vállalkozó, egyéni cég.
 — Vízi társulat.
 — Erdőgazdálkodó.

Az egyén csak akkor jogosult az elhelyez-
kedési juttatásra, ha a fent megjelölt munka-
áltatóval létesít munkaviszonyt.

Az elhelyezkedési juttatás további feltéte-
le, hogy a fent meghatározott munkaviszony-
ban a munkaidő eléri a legalább napi hat, 
megváltozott munkaképességű személy ese-
tében a legalább napi négy órát, és a munka-
viszony - legalább olyan időtartamig - folya-
matosan fennáll, ameddig a közfoglalkozta-
tási jogviszony munkaviszony létesítése hiá-
nyában fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatás összege meg-
egyezik a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásnak (22.800 Ft/hó), a közfoglalkozta-
tási jogviszony megszűnését követő naptól 
addig az időpontig tartó időtartamra számí-
tott összegével, ameddig a közfoglalkoztatá-
si jogviszony - munkaviszony létesítése hiá-
nyában - fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatást havi bontás-
ban, utólag kell folyósítani a támogatott bank-
számlájára. Ugyanakkor a lakcímre való uta-
lás lehetőségét is biztosítjuk arra az eshe-
tőségre, ha az egyén ezzel a megoldás-
sal kíván élni.A munkaviszony fennállását 
a munkaadó havonta igazolja (bérjegyzék 
munkaadó által hitelesített másolata szük-
séges).

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet 
a közfoglalkoztatási jogviszony megszűné-
sétől számított 30 napon belül kell benyújtani 
a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes 
járási hivatalhoz.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, for-
duljon a Jánoshalmi Járási hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályának munkatársaihoz!

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható annak a szemé-
lyeknek,

 — aki legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy
 —  aki pályakezdő álláskeresőként nyilvántartott, vagy
 — aki csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyil-
vántartott (csoportos létszámleépítéssel érintettnek azt kell 
tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés kere-
tében a felmondást írásban közölte), vagy
 — aki közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántar-
tott, vagy
 — aki legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatott 
és az előző 4 kategória valamelyikébe tartozott a foglalkozta-
tás megkezdése előtt;
 — aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább 
heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog hatálya 
alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormány-
zati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, közal-
kalmazotti jogviszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szer-
vek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerin-
ti szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év 
feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve 
a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatá-
sának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkozta-
tási jogviszonyt) létesít, amely esetében az állandó lakóhelye 
és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól, és
 — aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt 
élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára szolgá-
ló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, 
valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől 
való távolsága nem éri el a 60 km-t, és
 — aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utol-
jára munkaviszonyban állt (ide nem értve az egyszerűsített fog-

lalkoztatás keretében történt munkavégzést), kivéve, ha létesí-
tendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utol-
só munkaviszony munkavégzési helyétől (e körülményeket 
pályakezdő álláskeresők tekintetében nem kell vizsgálni), és
 — lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani 
a munkavégzés helyén, vagy olyan településen, amelynek a 
munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t, és
 — aki nem részesül más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támo-
gatásban.

Támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdeké-
ben adható, és csak belföldi ingatlanra, az alábbi időbeli és 
összegbeli határokig:

1. ) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét 
hónap.

2. ) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 
1 fő esetében – a 3.) és 4.) pontban foglalt kivétellel – a havi 
100 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. Két fő nem közeli hozzátar-
tozó együttköltözése esetén is ezen összeget szükséges figye-
lembe venni.

3. ) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozó-
an a havi 150 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 
igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten meg-
felelnek a lakhatási támogatás feltételeinek (azaz a támoga-
tást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy idő-
ben költöznek).

4. ) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozó-
an a havi 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 
vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás felté-
teleinek megfelel (azaz a támogatást egy időben igénylik és a 
bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

Részletesebb felvilágosításért a Jánoshalmi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályához fordulhat. 

Bács-Kiskun megyében nyolc kormányablakban 
Jánoshalmán is -  

nyílik NAV ügyfélszolgálat
2018. január első hetétől Jánoshalmán is lehetőségük lesz az ügyfelek-

nek, hogy a Kormányablakban intézzék adóügyeiket.
A leggyakrabban előforduló adóügyekben – minden adózói kör igényeit 

lefedve – az adóhatóság által ellátott 89 ügykör is elérhető lesz az állam-
polgárok számára a kormányablakban.

 A kormányablakok ügyfélfogadási rendjének kialakítására az embe-
rek bizalmát élvező Szolgáltató Állam kiépítésével összhangban, a tény-
leges állampolgári igények szem előtt tartásával került sor. Ennek megfe-
lelően a kormányablakok hétfőn 7.00-17.00 óra, csütörtökön 8.00-18.00 
óra között országosan egységesen állnak az állampolgárok rendelkezé-
sére. A hét többi napján pedig a helyi sajátosságok figyelembe vételével 
fogadják az ügyfeleket. 

A Kormányablak nyitva tartása Jánoshalmán változatlan marad, minden 
munkanapon lesz ügyfélfogadás, az adóügyek intézése heti két napon 
lesz lehetséges. 

Az adóügyi ügyfélszolgálat nyitva tartása a Kormányablakban 
Jánoshalmán január 4-től: 

hétfő:            de 8-12,   du 13 és 15,30 
csütörtök:     de  8-12,  du 13-17  
Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője fog dolgozni a János-

halmi Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek.  Az ügyfelek kihelye-
zett tájékoztató táblán, az ügyfélhívó berendezés kijelzőjén, valamint az 
online és a telefonos időpontfoglalás során kapnak tájékoztatást.

Az adóügyi ügyfélszolgálati munkaállomások egyetlen, összevont ren-
dezvény keretében kerültek átadásra, december 20-án Kiskunhalason. Az 
átadón részt vett Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Benda Ferenc-
né NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója, 
és Dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főigazgatója.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ  TÁJÉKOZTATÓ
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható 

lakhatási támogatásról

http://www.bkmkh.hu
http://www.bkmkh.hu/letoltesek
http://www.bkmkh.hu/letoltesek
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Csibeavató
Immár hatodik alkalommal rendezte meg iskolánk az első osztályosok 

beavatási ünnepségét. Az elsősök, Erika néni és Tündi néni vezetésével 
hetek óta nagy izgalommal készültek a műsorra. Először meghallgathattunk 
egy mesét Vackorról, a pisze kölyökmackóról, majd Janikovszky Éva Már 
iskolás vagyok című művéből néhány részlet következett. A mű alapján, a 
felnőttek kérdésére, hogy szeretnek-e iskolába járni, nem volt mindig egyér-
telmű az igenlő válasz. A nebulók még csak 3 hónapja járnak iskolánkba, 
de már szabadon járnak- kelnek a csodálatos betűk és számok birodalmá-
ban. Erről szólt az ABC vers és egy dal.

Ahány nyelv, annyi ember. Tartja a mondás. Komárominé Vikor Ágnes 
és Majkuth Nikolett felkészítésével idegen nyelvű dalokat énekeltek. Ango-
losaink különös ételvariációkat mutattak nekünk. Megtudhattuk, hogy sze-
retik-e a brokkolis fagyit vagy fánkos dzsúszt. A német dal pedig a testré-
szekről szólt. 

Az eltelt hetekben a gyerekek megismerték a magyar népzene, néptánc 
és a népszokások alapjait, mindezt szórakoztató formában. Savelin László 
népi játékfűzést tanított nekik.

A műsor a csibék avatásával zárult, a fogadalom szövegét előmond-
ta Varga Mihály, diákönkormányzati képviselő, az elsősök pedig lelkesen 
mondták utána. A gyerekek emlékként megkapták az eskü szövegét és az 
úgynevezett tudás kövét, amellyel iskolánk tagjaivá, igazi „szentannás” diá-
kokká váltak.

A program végén a leendő elsős tanító nénik, Friebertné Radvánszki 
Rita és Magyar-Nemes Brigitta egy kis zenés játékra hívták a gyerekeket.

Magyar-Nemes Brigitta

Bács-Kiskun Megyei 
Matematikaverseny

2017.11.20-án rendezték a megyei 
matematika verseny döntőjét – több 
más helyszínnel együtt – Kiskun-
halason. Az öt döntőbe jutott diá-
kunk közül, a legjobb teljesítményt 
nyújtó részt vehetett a Kecskemé-
ten megrendezett díjátadó ünnepsé-
gen: Lengyel József (4. osztály) a 10. 
helyezést érte el, melynek jutalma-
ként oklevelet és könyvjutalmat vehe-
tett át. Faddi Ede (4.o.) a 27., Len-
gyel György (4.o.) a 29., Varga Ben-
ce (6.o.) a 31., és Hajnal Bálint (8. 
osztály) a 11. helyen végzett. Gratulá-
lunk a szép eredményekhez! Köszön-
jük Varga Ferencnek és Vargáné Sere 
Csillának a kiskunhalasi utazáshoz nyújtott segítségét.

Enesei Péter

Kedves „szentannás” Szülők!
Számos levelet kapok az év során. Nem szokásom visszaírni, de most 

kivételt teszek.
December 6-án, hó híján ló vontatta kocsimmal, ellátogattam a katolikus 

iskolába, ahol jó néhány lurkóval találkoztam. Ismét meg kell jegyeznem, 
büszkék lehettek a gyermekeitekre. Meghallgattam a sok szép dalt és ver-
set, őrzöm a gyönyörű rajzokat is. Jó szívvel osztottam ki a sok-sok cso-
magot. A mosolyukban, a csillogó tekintetükben rátok ismertem. Igen nagy 
dicséret jár a szülők közösségének, mert látom, hogy egész tanév folya-
mán milyen szépen segítitek az iskolai ügyeket, újra és újra tanúbizony-
ságot téve az önzetlenségről és a szeretetről. Én is minden decemberben 
számíthatok rátok. Köszönöm.

M.

Budapesten jártunk
December 8-án, pénteken egy csodálatos budapesti kiránduláson vet-

tünk részt, a 8.a osztály tanulóival és az énekkar néhány tagjával a Szent 
István- bazilikában, Vörösmarty téri adventi vásárban jártunk, majd a nap 
megkoronázásaként a megnézhettük a Duna TV stúdiójában a Fölszállott a 
páva című műsor negyedik elődöntőjének főpróbáját. 

Köszönjük Patocskainé Vízvári Klára tanárnőnek, hogy megszervezte a 
programot, és lehetővé tette részvételünket.

Jacsóné Szabó Erika

Erzsébet karácsony

Az Erzsébet táborok karácsonyi pályázatának segítségével december 
20-án 40 gyermekünk utazott Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba a Cso-
dagömb című előadásra. A kora reggeli indulás és a hosszú utazás sem 
szegte kedvét a szerencsés résztvevőknek, hiszen legtöbbjük életében elő-
ször járt ezen a helyen. Sok meglepetéssel várták itt a gyerekeket: óriáslá-

bakon fogadták őket a bejáratnál, majd friss perec, kürtős kalács és patto-
gatott kukorica volt a tízórai, közben pedig bűvészek és lufihajtogatók szó-
rakoztattak mindenkit.

A műsor igazán színvonalas, gyermekeknek szóló és káprázatos volt 
minden tekintetben. Világhírű cirkuszi művészek varázsolták el a nézőkö-
zönséget a lenyűgöző produkcióikkal.

Nagy örömünkre megjelent a porondon a gyermekek által annyira ked-
velt két állat: a ló és az elefánt is.A két órás előadás után csodálatos 
élménnyel, úticsomaggal és egy kis karácsonyi ajándékkal gazdagodva tér-
tünk haza Budapestről. 

Friebertné Radvánszki Rita

Látogatás a kiskunhalasi 
kórházban

Iskolánk 13 tanulója, akik az egészségügyi szakma iránt érdeklődnek, 
részt vettek a „Szakképzés európai hete” programsorozaton.  A szakkép-
zés európai hetét az Európai Bizottság hirdette meg abból a célból, hogy az 
Európa-szerte megrendezésre kerülő rendezvények révén vonzóbbá tegye 
a színvonalas szakismereteket biztosító és minőségi munkahelyek betöl-
tését lehetővé tévő szakoktatást és szakképzést. A Kiskunhalasi Semmel-
weis Kórházba tettünk látogatást, melynek során a pályaválasztók megis-
merkedhettek az intézménnyel, az intézményben folyó munkával, beszél-
gethettek az ott dolgozó szakemberekkel. Köszönjük a lehetőséget a szer-
vezőknek!

Mikó Zsuzsanna

Ha beköszönt a tél
A szeptemberi iskolakezdés után már sok gyerek meg szokta kérdez-

ni tőlem: „Mikor megyünk korcsolyázni?”. Erre egy logikus választ tudok 
nekik adni: „Majd ha fagy.” Decemberben már sokszor előfordul, hogy a kis 
pocsolyák halmazállapota szilárddá változik, a legtöbb felnőtt bosszúságá-

2017. szeptember 1-je előtt az áram és víziközmű szektorban nem volt 
biztosított, hogy a kivitelezési munkákat a felhasználó a maga által válasz-
tott kivitelezővel végeztesse el. Ezzel szemben a földgáz szektorban a kivi-
telezési munkát a bejelentett és jogosult gázszerelők nyilvántartásában sze-
replő gázszerelők közül a felhasználó által kiválasztott vállalkozó végezhet-
te. A három szektorra vonatkozó szabályozás összehangolása miatt a gáz-
szektorban alkalmazott megoldást a törvény átültette a villamos energia és 
a víziközmű szektorba is:

Eszerint a villanyhálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés 
megkötését követően a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései sze-
rint az igénybejelentő saját beruházásban is megvalósíthatja.

Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlé-
re, a nyomáspróbára, a működőképességi és víz-zárósági próbára, a geo-
déziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésé-
re, továbbá a szennyvíz -bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemelte-
tett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - a víziköz-
mű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők 
nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat.

A módosítással megszűnt az elosztó és szolgáltató társaságok monopóli-
uma a közmű csatlakozások kivitelezésénél. A kivitelezői piac megnyílt, így a 
vállalkozások széles köre jelenhet meg ebben a szegmensben.

A 219/2017. (VII. 31.) és 220/2017. (VII. 31.) Kormányrendeletek szabá-
lyozzák a villany-, illetve vízszerelői tevékenységet folytató személyre vonat-
kozó bejelentés megtételét, annak feltételeit, a bejelentés adattartalmát, a 
csatolandó igazolásokat, továbbá a szükséges képesítéseket.

A nyilvántartásba való felvétel nem kötelező minden villanyszerelő és víz-
szerelő számára. Csak azoknak kell bejelentkezniük, akik a közműcsatlako-
zásokat is végezni akarják.

A nyilvántartást Budapest Főváros Kormányhivatala vezeti. A feltételek-
nek megfelelő vállalkozások a kormányablakokon keresztül kérhetik a nyil-
vántartásba vételüket 2017. szeptember 1. napjától. Az eljárásért 3000,- 
Ft-os eljárási illeték fizetendő. A nyilvántartásba- vétel megtörténtéről a Kor-
mányhivatal értesítést küld a bejelentőnek.

A kérelmet és a szükséges igazolásokat az országban működő bármely 
kormányablakban be lehet adni, függetlenül a vállalkozó vagy a szerelést 
végezni kívánó cég székhelyétől. A kérelem postán és elektronikusan is 
beadható. Az igazolásokat elég egyszerű másolatban csatolni.

A jogszabály többféle képesítést tesz kötelezővé. Nem szükséges, hogy 
egy személy rendelkezzen az összes képesítéssel és gyakorlattal. Elég, ha 
a vállalkozás alkalmazottai rendelkeznek a képzettséggel.

A jogszabály felelősségbiztosítás meglétét is előírja. Az 1 millió forintos 
határ vállalkozóként került meghatározásra, nem kell a cég minden alkalma-
zottja után megkötni. Ez egy minimum összegű felelősségbiztosítás, a vál-
lalkozásnak érdemes átgondolnia, milyen

károk keletkezhetnek a kivitelezés során és a biztosítóval együtt megha-
tározhatnak magasabb biztosítási összeget.

Nyilatkozni kell a villanyszerelőnek, hogy az alkalmazott technológiához a 
jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. Ez pontosan mit jelent?

Az adott ágazatban alkalmazandó mindenkor érvényes jogszabályi ren-
delkezésekre utal a feltétel, amelyek változhatnak, ezért nincsenek részlete-
sen megjelölve. A kormányrendelet mellékletét képező kérelem formanyom-
tatvány kitöltésével a fenti nyilatkozat megtétele teljesül.

Mi történik, ha a megszerzett képesítés nem pontosan felel meg a Kor-
mányrendeletben megjelölt végzettségnek?

Ha a képzés neve időközben megváltozott, de egyértelműen megfeleltet-
hető a jogszabályban előírt képesítésnek, a képzettség igazoltnak minősül.

A gyakorlati időt hogyan szükséges igazolni?
A képzettség megszerzése óta eltelt idővel a gyakorlati idő igazoltnak 

minősül.
Az újonnan létesített csatlakozó vezetéket az elosztói engedélyesnek/

közmű szolgáltatónak át kell-e vennie üzemeltetésre?
A hálózati engedélyes köteles a hálózati csatlakozást átvenni és üzembe 

helyezni, továbbá a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni az ivóvíz-be-
kötővezeték vagy szennyvíz -bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezé-
séről, ha azok - az elfogadott vagy alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek 
megfelelően készültek el.

A hálózati engedélyes/víziközmű-szolgáltató az üzembe helyezésről a 
kivitelezés befejezésének a bejelentésétől számított 8 munkanapon belül 
köteles nyilatkozni, továbbá köteles az üzembe helyezést elvégezni. Ameny-
nyiben a 8 munkanapos határidőn belül nem nyilatkozik (és a szükséges 
műszaki feltételek adottak), úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, 
a hálózati engedélyes/víziközmű-szolgáltató köteles a hálózati csatlakozást, 
illetve a bekötővezetéket haladéktalanul üzembe helyezni. Ha a hálózati 
engedélyes/víziközmű-szolgáltató határidőn belüli nyilatkozatával az üzem-
be helyezést megtagadja, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóság-
tól kérheti az üzembe helyezés elrendelését.

A szabadon választott vállalkozó által kivitelezett vezeték magánkézben 
marad-e és ha igen, ki végzi a vezeték karbantartását és hogy kerül be az 
e-közmű rendszerbe?

A szabályozás e téren változatlan, a közcélú vezeték nem kerül magántu-
lajdonba, így a karbantartás ugyanúgy szolgáltatói feladat marad. Kizárólag 
a beruházás megvalósítása tekintetében került be új lehetőségként a vállal-
kozó nyilvántartásból történő kiválasztása. Minden egyéb feladat a korábbi-
aknak megfelelően történik.

Terveztetni kell-e a vezetéket, és ha igen, ki hagyja jóvá, mi a folyamata?
A szabályozás e téren is változatlan, a vezetéket terveztetni kell, a folya-

mat is változatlan a korábbiakhoz képest.
Ha egyébként díjmentes a csatlakozás, de a fogyasztó a nyilvántartásból 

választ kivitelezőt, ki fizeti a csatlakozó vezeték díját?
Saját beruházásban történő elvégzés esetén nem lesz ingyenes a köz-

mű-kivitelezés. A nyilvántartásból kiválasztott vállalkozó díját és az anyag-
költséget minden esetben a megrendelő fizeti ki.

Kecskemét, 2017. december 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül abba 
a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt nehezebben 
talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz 
közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem 
tudnak munkaviszonyt létesíteni.
Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az 
álláskeresőnek, aki

 —  a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkor-
határ betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át állás-
keresési járadékban részesült, és 
 — az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyó-
sítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósí-
tását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – meg-
szüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szer-
zett jogosultságot, és
 — az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben 
részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapí-
táshoz szükséges életkort, és
 — rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 év szol-
gálati idővel, résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, és
 — korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjá-
radékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a fent leírt felté-
telek mindegyike teljesül. 
A feltételként előírt 45 nap álláskeresési járadékban való részvétel több idő-
szakból is összetevődhet.  
A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem benyújtásá-
nak időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, 2018-
ban bruttó 55.200 Ft. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély 
összege a fentiek szerint meghatározott segélyalap harmincad része. 

A folyósítás időtartama:
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az álláske-

resési ellátás iránti kérelem benyújtásának napja. A nyugdíj előtti álláskeresé-
si segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.

Az ellátás időtartama alatt, teljes körűen érvényes a betegbiztosítás, és szol-
gálati időnek számít az öregségi nyugdíj szempontjából.

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 

6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. Tel. 77/ 795-015 

Jánoshalma, 2018. január 3.
 BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 

Legfontosabb tudnivalók a villanyszerelők és 
vízszerelők nyilvántartásával kapcsolatban

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala

Nyugdíj előtti 
álláskeresési segély

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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ra, de a kis tanulók nagy örömére.  Lehet végre csúszkálni. Beköszöntött 
a tél. Elő lehet venni végre a korcsolyákat és irány a jég. Mi is így tettünk 
egy busznyi gyerkőccel. December 1-én, pénteken, kipróbáltuk a bajai jég-
pályát. A kisebb-nagyobb esések ellenére nagyon jól éreztük magunkat a 
fedett csarnokban. Januárban Szegeden csiszolgatjuk tovább a korcso-
lyás technikánkat.

Komáromi Róbert

Adventi lelki nap Kalocsán 
a pedagógusoknak

Az adventi lelki nap ebben az adventi időszakban is, mint az elmúlt 
évhez hasonlóan Kalocsán került megrendezésre 2017. december 9-én a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye  pedagógusai számára, a Nagyasz-
szonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szervezésével, melyen 
intézményünk pedagógusai közösen vettek részt. 

Dr. Bábel Balázs érsek atya köszöntötte a vendégeket, és bemutatta a 
nap előadóját Dr. Blanckenstein Miklós pápai prelátus, püspöki helynök, 
esztergomi szeminárium rektorát.

Előadása a keresztény hit lényegéről, a pedagógus személyiségéről, 
kisugárzásáról szólt, aki a társadalom formálója is. Kiemelte, Istennel való 
kapcsolatunkat tisztába kell tennünk, hogy hiteles, elkötelezett keresz-
tény pedagógusok lehessünk. Ehhez vezető utat a Szentírásból a „Hegyi 
beszédből” merítette, amely a nyolc boldogságról szól, amely Isten prog-
ramja, amit nekünk embereknek javasol.

A nyolc boldogságból az első négy fejezetet fejtette ki, és ezen keresz-
tül világított rá és adott gyakorlati tanácsokat hogyan kell megélni a tel-
jes életet Istenben katolikus keresztényként.  A ma embere mit tud kezde-
ni Jézussal? Azok az értékek, amiket benne felfedezünk a Szentírásban 
olvashatóak. Keresztény embernek az Isten az IGAZI JÓ, aki egyformán 
szeret bennünket. Mi is tegyük a jót, figyeljünk oda másokra, de ne érzel-
mi alapon. Kifejtette mit jelent adni, önzetlennek, szabadnak lenni Istenben. 
Kitért annak a fontosságára, hogy a gyermekeket önzetlenségre kell nevel-
nünk. A tárgyak feletti öröm megtanulására, a másik ember fontosságára. 
Az ajándékozás kultúrája milyen az életünkben, tudunk e adni, elfogadni 
és azt megköszönni. Szolidális vagyok-e, saját lehetőségeimet felismerem 
e, hogy ezt használjam mások javára? A saját hibáimat elismerem e, miért 
vagyok magammal szemben elégedetlen? Rávilágított arra, hogy az irgal-
mat saját magammal szemben kell legelőször is gyakorolni. A keresztény 
nagykorúságot elértem, vagy megragadtam a gyerekkori hitnél? Mit jelent 
hinni? Ki nekem Jézus Krisztus? Ezekre a komoly kérdésekre adott választ, 
tanácsot, útmutatót az előadó. Hangsúlyozta, a tanúságtétel fontosságát, 
feladatunk Istenben szeretni a másik embert, és a hiteles példaadás.

 Karácsony közeledtével újra kell tanulni a hitet, mert nem elég a gyer-
mekkori hit. A belső élet megélésének feltétele, hogy élő legyen a hitünk, 
melyet a szentmisén való részvétel, az oltáriszentségben jelenlévő Krisztus 
befogadása, a bűnbánat, a szentgyónás által nyerhetünk el. 

Az előadás után finom ebéddel vendégeltek meg bennünket a vendég-
látók.

 Az adventi időszak Jézus születésének ünnepére való felkészülés, ezért 
egy meditációs elmélkedésen vettünk részt, amelyen gyönyörű adventi dal-
lamok, versrészletek, Szentírás idézetek, szép képek tetté hangulatossá, 
meghitté lelki ráhangolódásunkat a közelgő ünnepre.

A nap programja szentmisével zárult, mely keretében érsek atya a bér-
málás szentségét szolgáltatta ki azoknak a pedagógusoknak, akik ezt kér-
ték, és arra biztatta a jelenlévőket, hogy aki nincs megbérmálva, és ezt sze-
retné, az kérje ennek a kiszolgáltatását.

Ez a lelki nap biztatást, és bátorítást adott, hogy a szentlélek kegyelme 
erőt ad az élet teljes megéléséhez Krisztusban.

Dr. Miskolczi Józsefné
óvodapedagógus

Adventi lelki nap az iskolában
A december 21-én megtartott lelki nap a Kisded fogadására készítet-

te fel a gyermekek lelkét. A program szentmisével kezdődött, majd Meny-
hárt Sándor plébános atya és Tamás Sándor káplán atya és kalmár Ben-
ce hitoktató irányításával folytak osztályonként a lelki foglalkozások. A déle-
lőtt folyamán a tanulók osztályfőnökükkel együtt kézműveskedtek, karácso-
nyi dalokat énekeltek, meghitt hangulatban beszélgettek. A gyerekek a nap 
végén élményekkel gazdagon, tiszta szívvel térhettek haza.

Kasziba Magdolna

Karácsonyi ünnepség

Az év utolsó hetei az készülődés, a várakozás napjai. December 19-én 
az Imre Zoltán Művelődési Központban gyűlt össze iskolánk minden diákja, 
hogy ünnepi műsorral, együtt készüljünk Megváltónk születésére. Az kará-

csonyi együttlétet Sándor atya köszöntő szavai nyitották meg. Tanulóink 
hetek óta szívvel-lélekkel készültek műsorszámaikkal. Az elsősök verssel, a 
4.b osztályosok Varázslatos este című jelenettel, az énekkarosok és Gábor 
bácsi hangszeresei gyönyörű karácsonyi összeállítással, színjátszó szak-
körösök betlehemessel, az aerobikos gyermekek dinamikus ünnepi előa-
dással örvendeztették meg társaikat. Köszönet a felkészítő pedagógusok-
nak, a gyerekeknek és szüleiknek a részvételért. Az együttlét örömét növel-
te a gyönyörűen feldíszített terem, a karácsonyfa látványa. 

Kasziba Magdolna

Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstí-
lust népszerűsítő programok című pályázatban. EFOP-1.8.5-17

Egészséges menza 
Jánoshalmán

November elsejével elindultak programjaink és terveink a megvalósulás 
útján. November hatodikán a szülőket tájékoztattuk a nyertes programról, 
és hívtuk, hogy legyenek a részesei, hiszen számukra is sok lehetőséget 
és segítséget tud nyújtani.

Az elmúlt években, évtizedekben gyökeresen megváltozott az életmó-
dunk, de az étkezés mindig központi szerepet töltött és tölt be az életünk-
ben, gyermekeink életében. Ezért dietetikusként, szülőként, pedagógus-
ként, iskola-egészségügyi szolgálat szakembereként, élelmezésvezetőként 
meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, amelyek hozzásegítik gyermeke-
inket az egészségesebb életmódhoz, a helyes táplálkozáshoz.

Dietetikus lesz az egyik partnerünk, akinek az elmúlt két hónapban 
fontos feladata volt a gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése az 
OGYÉI által kidolgozott, kérdőív segítségével. A kérdőív felvétele során 
kiszűrésre kerülnek a magas rizikócsoportú gyermekek. A felvett ada-
tok elektronikusan is rögzítésre kerülnek az OGYÉI részére az általa és a 
Támogató által meghatározott módon és felületen a felmérés befejeztével.

Második programunk a gyerekeknek szólt, „Kezdődjön az egészség” 
címmel. A foglalkozásokat három csoportban tudtuk lebonyolítani az Egész-
séges Táplálkozásért Egyesület munkatársai segítségével. Alsó tagoza-
tosaink Mit egyél, hogy egészséges legyél?, a felsősök Mit (É)vő legyél, 
hogy egészséges legyél? című tevékenységekkel egybekötött előadáso-
kon vehettek részt. A kicsik az egészséges gabonafélékkel és magvakkal 
ismerkedtek Gabonát őröltek és kenyeret dagasztottak és sütöttek nagy 
élvezettel.

A nagyobbak a vitaminokkal ismerkedtek, játékos vetélkedőt tartottak 
zöldség és gyümölcsfelismerésből, és egészséges petrezselyemturmixot 
készítettek, kóstoltak. 

„Óvatosan a szénhidrátokkal” December 11-én, karácsony-
ra készülve, cukormentes édességeket késztettek és kóstol-
hattak meg tanulóink. A kisebbek aszalt szilva golyókat, a nagyob-
bak mákgolyókat készítettek és vendégelték meg egymást.  Alsósa-
ink érzékszerveinkkel ismerkedtek játékosan, míg a felsősök a cukrok  

Salátabárt is működtetünk, ami abból áll, hogy minden héten egyszer 
zöldség vagy gyümölcssalátát kapnak tanulóink valamelyik étkezéshez 
kapcsolva. November hónapban nyers zöldségfélékből készítettünk salá-
tákat, decemberben a gyümölcsök kaptak nagyobb hangsúlyt, karácsony 
hetében pedig ünnepre hangolódva minden osztály saját maga tálalta fel 
és fogyaszthatta aszalt gyümölcsöket.

A pályázat szakmai programjának egy része az iskolai tankert kialakítása 
és működtetése. Ebben az évszakban az időjárás nem teszi lehetővé a ker-
tészkedést, így a kertépítést készítve elő a gyerekek szakember segítségé-
vel terveket készítettek, helyszínt választottak a kertünknek novemberben. 

Decemberben talajmintákat vizsgáltak egy mikroszkópon át. A mikrosz-
kópra erősített kamera segítségével a vizsgált minták mindenki számá-
ra láthatóvá váltak. Karácsonyi hangulatban búzát ültettek, „búzasüniket 
és fűfejeket” keltettek életre, majd vihettek haza karácsonyi ajándékként.

Köszönjük az Egészséges Táplálkozásért Egyesület munkatársainak a 
foglalkozásokat.

Köszönöm a türelmet a gyerekeknek és a pedagógusoknak is, hogy ezt 
a programsorozatot meg tudjuk valósítani.

Gyermekeink új ízekkel ismerkedtek, és a közös munka élményével gaz-
dagodhattak.

Szent Miklós püspök látogatása

2017. december 6-án megérkezett Szent Miklós püspök az óvodánk-
ba.  A varázs, és az áhítat érződött a levegőben, mikor elhangzott a várt 
csengőszó, és a Mikulás a csoportszobákba lépett. A gyerekek hetek óta 
készültek versekkel és dalokkal, hogy elkápráztassák őt. Az elhangzott 
köszöntésért cserébe minden kisgyermeknek hozott egy kis piros csoma-
got, benne sok-sok finomsággal. Mielőtt elköszönt azt ígérte, hogy jövőre 
is meglátogat bennünket. 

Rorate

Adventben, a kis Jézus megszületését megelőző várakozás időszaká-
ban a hajnali miséken, való részvétel, segít az ünnep gazdagabb megélé-
sében. Iskolánk felső tagozatos diákjai osztályonként vettek részt a roraté-
kon, ezzel is előkészítve az az Úr Jézus eljövetelét. A szentmisét követően 
közösen reggelizéssel, beszélgetéssel indították a napot.. 

Kérjük, támogassa adója 1%-val a 
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT

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

MEGHÍVÓ
Szent Anna Katolikus Intézmény alapítványa szeretettel hívja és várja 

Önt, kedves családját, rokonait, barátait intézményünk jótékonysági báljára,
amely 2018. február 3-án, szombaton

kerül megrendezésre a Korzó étteremben.
Vendégvárás: 18 órától.

Zene: Csókai Cimborák
A belépőjegy ára magában foglalja a vacsorát is, mely 3000Ft (marha-

lábszár pörkölt), 3300Ft (sültes tál). Az est folyamán tombolahúzás lesz, 
amelyre tombolatárgyat szívesen fogadunk.

Ha a bálon nem tud részt venni, de szeretné támogatni intézményünket, 
lehetősége van támogatói jegy vásárlására a titkárságon.

Tisztelettel:
Ozorák László az alapítvány elnöke

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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Ha december, akkor korcsolyázás! 
Kihagyhatatlan téli élmény részesei 
voltak diákjaink december 13-án Sze-
geden. Bár az idő enyhén tavaszi-
as volt, a jégpályán ennek a ritka téli 
sportnak hódolhattak a korcsolyázás 
szerelmesei.

Sportolás után az Adventi Vásárban 
nézelődtünk, labirintusban futkároz-
hattak,  szivacstéglákkal dobálóztak, 
ajándékokat válogattak a résztvevők.

Megcsodáltuk a gyönyörű kirakato-
kat, a csodaszépen felöltöztetett bel-
várost.

Kellemesen elfáradva érkeztünk 
haza az egész-napos programról.

P.V.K.

Karácsonyi adakozás 

Mi, a Hunyadi János Általános Iskola 6.a osztályos diákjai idén egy rend-
hagyó jótékonysági ötlettel álltunk elő. 

Arra gondoltunk, hogy mézeskalácsot szeretnénk sütni, ill. árusítani és a 
befolyt összegből a Bajai Gyepmesteri Telepéhez tartozó „Kutyabaja” Ala-
pítványt fogjuk támogatni.

Minden tennivalót alaposan megfontoltunk. Összeállítottuk a teendők lis-
táját és beszereztük az alapanyagokat, majd Borota-Alsószentkatán, egy 
régi tanyasi iskolában elkészítettük a süteményeket. A csoport egyik fele 
tésztát nyújtott, sütött, díszített, (és evett..), a másik fele pedig a plakátokat 
készítette el, amiket szerte a városban kitettünk.

A Hunyadi iskolában és a szakiskolában adománygyűjtő dobozokat 
helyeztünk el, egy-egy tálca mézeskalács kíséretében. 

Rekord sebességgel fogytak el az ízlésesen becsomagolt finomságok.
Az így összegyűlt pénzből kutyatápot vásároltunk, amelyet személyesen 

adtunk át Horváth Györgynek, a gyepmesteri telep vezetőjének.
Ezúton is köszönet MINDENKINEK, tanárainknak, szüleinknek, diáktár-

sainknak, az adakozóknak, hogy hozzájárultak tervünk megvalósításához!
Reméljük, jövőre is számíthatunk támogatásukra, és segítségükre.

Hunyadi János Általános Iskola 6.a német 
nemzetiségi tagozatos osztálya

Hunyadi Iskola hírei

Az egyik legkedvesebb nap a gyerek számára december 6-a. Ezen a 
napon a Hunyadi János Iskolában is nagy volt az izgalom, délelőtt megér-
kezett hozzánk is a Mikulás.

Minden kisiskolásnak hozott csomagot, és mivel hó sajnos nem esett, 
egy vidám kocsikázáson vettünk részt a Mikulással. Az első osztályosoknak 
azonban mást is tartogatott a puttony. Levelet  kaptak, amiben egy meghí-
vót találtak Nagykarácsonyba, a Mikulás otthonába. Rajzokkal készültünk 
a nagy találkozásra. 

Végre eljött a várt nap! Úti csomagokkal megpakolva indultunk a nagy 
útra. A hosszú úton énekéltünk, beszélgettünk és természetesen nagyon 
izgatott volt mindenki.

Nagykarácsonyba való megérkezésünk után óvatosan lépkedtünk be a 
dolgozószobába, ahol a kezdeti megilletődöttség után dalokkal, versekkel 
kedveskedtünk a Nagyszakállúnak, aki ezt csomaggal hálálta meg. 

Körülnézhettünk az otthonában is, ahol kézművesedtünk, kürtőskalá-
csot ettünk, megsimogathattuk a rénszarvasokat, és kipróbáltuk a szalma-
labirintust is.

A Mikulásnál tett látogatást egy rövid séta követte, a gyerekekkel átbal-
lagtunk a helyi Játszóházba. Ez a hely maga volt a csoda! Az ugráló vár-
ba annyiszor mehettek fel nebulóink, ahányszor csak akartak! Kipróbáltuk a 
többi játékot is: a kislányok babáztak és sütöttek-főztek a játékkonyhában, a 
fiúk pedig megjáratták a kisautókat és a társasjátékokat.

Hazafelé megálltunk még egy gyors sütizésre, ami méltó lezárása volt 
ennek a fantasztikus napnak! 

Köszönjük az 1.a, 1.c, 3.b osztályok, valamint a kéleshalmi tagozaton 
tanuló gyerekek szüleinek, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé tették 
számunkra ezt a felejthetetlen napot!

Külön köszönet Bayer György támogatásának.
Dervadericsné Ádám Judit, Ságodi Henrietta

„Hohohóóó!” – Itt járt a Mikulás!

A gyerekek nagy örömére idén is ellátogatott iskolánkba a jóságos Miku-
lás. Hóhiány miatt azonban nem rénszarvas húzta szánon, hanem lovas-
kocsin érkezett. Tanulóink nagy izgalommal álltak a Nagyszakállú elé, aki-
nek elmondhatták verseiket, elénekelhették dalaikat és átadhatták maguk 
készítette ajándékaikat. Hiszen növendékein is tudják, hogy nemcsak kap-
ni jó, hanem bizony adni is nagy öröm! 

Mindezek után, kicsik és nagyok együtt kocsikázhattak a Mikulással. 
Persze a puttony sem volt üres, minden gyermeknek rejtett, valami finom-
ságokkal teli csomagot. 

Jó érzés volt látni, ennyi sok vidám és mosolygós arcot! 
A Hunyadisok jövőre is nagy-nagy szeretettel várnak, kedves Mikulás 

bácsi és megígérik, hogy jók és még jobbak lesznek, mint idén!
Ezúton is köszönjük Horváth Pongrácnak önkéntes adományát, hogy 

gyermekeinket megkocsikáztatta a Mikulással.
Csiszár Szilvia

Pásztorjáték

Az adventi időszak, illetve a karácsonyi ünnepkör igen gazdag nemcsak 
az egyházi tartalomban, hanem népszokásokban is. A régi idők paraszti 
világában a tél közeledtével megfogyatkoztak a tennivalók a mezőgazda-
ságban, ez lehetővé tette az odafordulást, az elcsendesedést adventben.

A betlehemezés speciális alföldi formája a pásztorjáték, amikor kántálók 
járják a falut és jókívánságokkal köszöntik a házak lakóit.

Az 1. c osztályos gyerekek az adventi időszakban kedves pásztorjáték 
tanulásával várták a karácsonyt.

December 21-én útra keltek, és műsorukkal kedveskedtek a régi ovis tár-
saiknak, óvónénjeiknek, az idősotthon lakóinak, a kéleshalmi iskolásoknak, 
a szüleiknek és az iskolánk dolgozóinak. 

Mindenhol nagy szeretettel várták gyermekeinket. 
Mné Kubatov Ágnes

Kecskeméti kirándulás
December 4-én a 3.a és 3.c osztályunk adventi kiránduláson vett részt 

Kecskeméten.

Izgultunk, hogy a változékony időjárás tönkre ne tegye a programunkat, 
de bizakodva vágtunk neki az útnak.

Kecskemétre érve először a Városháza előtt felállított hatalmas adven-
ti koszorút és betlehemet csodáltuk meg, ahol énekeltünk is, majd a Főté-
ri Jégpályát vettük célba. 

Legtöbb tanulónk még nem korcsolyázott ezelőtt, de - nagyon bátran - 
szinte mindenki kipróbálta a jeges sportot. Többen pillanatok alatt ráérez-
tek a helyes technikára, mások hősiesen végigküzdötték a pályán eltölt-
hető időt.

Átöltözés után az adventi vásár bazársorát néztük meg, majd a 
dodzsemhez igyekeztünk. Sok gyermek inkább itt költötte el a kirándulás-
ra kapott pénzecskéjét, s vidáman, nagy sikongatásoktól kísérve ütköztette 
az elektromos autót. A dodzsem üzemeltetője jóvoltából mindenkinek lehe-
tősége volt egy ingyenes autókázásra is; köszönet érte!

Napunk utolsó programja a Ciróka Bábszínház „József mondá Máriá-
nak” című előadásának megtekintése volt. Szent József mesélte el nekünk 
Jézus születésének történetét az angyali üdvözlettől kezdve. 

A csodás díszletek között felcsendülő magyar népénekek, melye-
ket hegedűvel, gitárral, nagybőgővel kísértek a zenészek, megéreztették 
velünk a karácsony csodáját: a Megváltó eljövetelét.

Kellemesen elfáradva, szép élményekkel gazdagodva térhettünk haza 
Kecskemétről.

Puskás Krisztina

Nagykarácsonyban jártunk

Rendhagyó módon készültek a Hunyadi János Általános Iskola német 
nemzetiségi nyelvet tanuló diákjai karácsony ünnepére. December 21-én 
ugyanis egy játékos vetélkedőn vettek részt a felső tagozatosok, hogy 
együtt idézhessék meg a német nyelvterület ünnepkörhöz kapcsolódó 
hagyományait, szokásait. A vidám hangulatú összejövetelen sor került 
karácsonyi teszt megoldására, versfaragásra, német dalok megismeré-
sére és vaktérkép kitöltésére is. A legügyesebben szereplő és legjobban 
együttműködő csapatok természetesen német karácsonyi édességeket 
vehettek át jutalomként.

Szőnyiné Vas Lívia és Misalek Tibor
szervezők

Németes karácsony

LUCA-napi csúszkálás
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Látogatás az I. Stúdióban
Budapestre kirándultunk december 8-án, a „néptáncos” 4.a osztállyal és 

a Szent Anna Iskolásokkal. Délelőtt megcsodáltuk a Szent István Bazilikát 
Sándor Atya vezetésével. Érdekes információt hallottunk a Bazilika építé-
sével kapcsolatban, megnéztük a Szent Jobbot is, sőt a bátrabbak a kupola 
kilátójából megcsodálták a karácsonyi díszbe öltöztetett pesti belvárost is. A 
Bazilika előtti Adventi Vásár az idén Európa 4. legszebb karácsonyi vására 
lett, ahol nézelődtünk, sétáltunk.

Délután ritka élményben részesülhettünk az MTV jóvoltából. A Fölszállott 
a Páva 4. elődöntőjének főpróbáját nézhettük meg az I. Stúdióban. Nagyon 
érdekes volt látni, hogyan dolgoznak az operatőrök, szervezők, bemondók.

A versenyzők ugyanazt a műsort adták elő, népviseletbe felöltözve, amit 
aznap este élő műsorban a Duna TV-ben. A főpróbán van lehetőség az utol-
só simításokra, apróbb korrigálásra. A zsűri is jelen volt „civilben” és jegy-
zeteltek, de a részletes értékelést, a valódi pontokat meghagyták az esti élő 
műsorba. Legnagyobb sikere a súgógépnek volt, ami a bemondók munká-
ját segítette.

Elvarázsolta diákjainkat a technika is, fényszórók, kamerák, robotkame-
rák, és a „ledfal” amin a produkciók alatt kivetítették az archív felvételeket. 
Fantasztikus volt látni azt, hogy milyen komoly összehangolt munka teszi 
lehetővé hétről-hétre ennek az értékmegőrző műsornak a sikerét.

Remek lehetőség volt ez az iskolán kívüli rendhagyó élményszerző tanó-
ra. Este, hazafelé utazáskor, csodaszép volt a karácsonyi díszben pompá-
zó Budapest látványa.

Patocskainé V. Klára ének tanár

BETLEHEMI ÖRÖMHÍR

2017-ben is elindultak a „Hunyadi-
sok” a betlehemi örömhírrel.

December 11-én, a városi nyugdí-
jas karácsonyi ünnepélyen adtuk elő 
műsorunkat.

Egy kicsit rendhagyó módon az 
„Angyali Üdvözlettel” kezdtük előadá-
sunkat, amikor is Gábriel arkangyal 

Karácsonyi ünnepség

2017. december 21-én csütörtök délután rendeztük meg iskolánk dol-
gozóinak, és nyugdíjas kollégáinknak hagyományos karácsonyi ünnep-
ségünket. 

Iskolánk nagyobb diákjai gyönyörű betlehemi játékkal, a kicsik vidám 
hagyományőrző műsorral, mi felnőttek pedig egy koccintással kívántunk 
egymásnak áldott ünnepeket. A karácsonyi guba elfogyasztása közben 
pedig végre egy jót beszélgethettünk egymással a több hónapos roha-
nás után.

Ezen az 
ü n n e p s é g e n 
osztottuk ki szor-
galmas, ügyes, 
jó magavisele-
tű, de rászoruló 
gyermekeinknek 
az Invokáció Ala-
pítvány hagyo-
mányos karácso-
nyi pénzjutalmát, 
ezzel is szeb-
bé, gazdagab-
bá téve karácso-
nyukat. A mosta-
ni jutalmazottak: Magyar Vivien 3.c, Papp Kamilla 4.a, Miskolczi Szonja 5.a, 
Csernus Csaba 6.c, Vörös Adrián 7.c, Dudás Gergő 8.a

Régizene hangverseny
December 12-én végre sor került a Filharmónia bérle-

tes sorozatának első hangversenyére ebben a tanévben. 
Most nagyon sok diákunk vásárolt bérletet, de sajnos nem mindenki lehe-
tett ott, mivel előre nem tudtuk, hogy a novemberre kitűzött időpont decem-
berre módosul, s épp aznap két osztályunk is Nagykarácsonyba utazott a 
Mikuláshoz.

Az Al Fresco Régizene Együttes látogatott el hozzánk Szegedről, hogy 
ízelítőt adjon a diákoknak a középkorban felcsendülő dallamokból.

Képzeletben részt vettünk kis falusi mulatságokon, úri táncalkalmakon, 
sőt főúri kastély báltermébe is bepillantottunk. Bejártuk a középkori Európa 
néhány országát: Angliát, Spanyolföldet, Itáliát.

Érdekes, különleges hangszerekkel ismerkedtünk meg a zenei 
időutazás alatt: megtudtuk, hogy az egykezes furulyával és a nyak-
ba kötött dobbal egy ember is képes volt zenekart alkotni. Csodál-
koztunk, hogy milyen hatalmas a basszusfurulya, s milyen lágy han-
gon szólal meg. Sok gyermek számára ismeretlen volt a vonós viola da 
gamba, és a teremben ülő hallgatóság nagy része még sosem talál-
kozott a duda sípjára emlékeztető cornamuse nevezetű hangszerrel.  
Bár a gitárt ismerjük, de középkori dallamot ritkán hallunk rajta, s a gitá-
ros bravúros ujj-ritmusjátéka a hangszer testén lenyűgözte a gyerekeket. A 
tekerőlantot pedig az előadás után még közelről is megnézhettük.

A hangverseny végén megszólaló vastaps egyértelműen jelezte: a 
közönség tetszését elnyerte az Al Fresco és a középkori muzsika.

Puskás Krisztina

Ovisok a Hunyadiban
December 8-án délelőtt nagy 

örömünkre elfogadva szíves invitá-
lásunkat az ovisok ismét ellátogat-
tak hozzánk.

Ezen a délelőttön felsős Zseb-
színpadosaink szórakoztatták őket 
Mátyás király: A gyevi bíró c. mese-
feldolgozással. Tavasszal még több 
mesejátékkal várjuk vissza a kicsi-
ket.

Nagyon fontosak e találkozások 
számunkra, mert ezen alkalmakkal 
is szeretnénk elősegíteni beillesz-
kedésüket iskolánkba, hisz szep-
tembertől sokan közülük remélhe-
tőleg diákjaink lesznek.

Hunyadi Iskola hírei
Ajándék filmvetítés

December 13-án karácsonyi meglepetésben volt részünk. Az Imre Zol-
tán Művelődési Központ filmvetítésre hívta iskolánk alsó tagozatos tanulóit. 
Ez a program gyerekeink legnagyobb örömére már hagyománnyá válik az 
adventi várakozás idején. Ebben az évben a Gru 3 című mesét nézhettük 
meg. A nagy kivetítő, a közös mozizás különleges élményt jelentett mindany-
nyiunk számára. Köszönjük a Szervezőknek ezt az ajándékot!

megjelent Máriának Názáretben az „Isteni titkot” kijelenteni.
Palócföldi gyűjtésből származik ez a népzenei anyag, ami itt a Dél-Al-

földön újdonságnak számít.
Jézus születését a Rábaközi Bölcsőcskével adtuk elő a 2.c, 3.a, osztá-

lyos tanulókkal, furulyán kísértek a 6.a osztályosok.
A templomi Karácsonyi hangversenyen december 17-én műsorunkhoz 

diavetítésen követtük a Szent Család útját az egykori és mai bibliai hely-
színeken.

December 21-én az AGROPRODUKT KFT. fogadta hírvivőinket nagy 
szeretettel, és szeretetlakomával. Köszönjük a több év óta tartó szívé-
lyes fogadtatást!

Utolsó fellépésünk a Hunyadi Iskola karácsonyi ünnepélyen volt, ahol 
tanáraink és a nyugdíjas pedagógusok előtt vittük hírül karácsony üze-
netét.

Felkészítő pedagógusok: Bunyevácz Hajnalka, Puskás Krisztina és 
Patocskainé Vízvári Klára.

Boldog új évet kíván a  Betlehemes csapat!
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Betlehem fényei az 
Eötvös József utcában

December 21-én, csütörtökön este összegyűlt az utca apraja-nagyja , 
hogy megünnepelje közösen a kis Jézus születését és a szeretet ünnepét.

Szorgos kezek építették meg a Betlehemet, sütötték a pogácsát, főzték 
a finom forró teát. A sok mosolygó ismerős, melegséggel és boldogsággal 
töltötte meg az összegyűltek szívét.

Köszönet az ötletgazdának és a segítőknek. Remélem ez egy hagyo-
mány kezdete volt. Megálltunk egy kis időre ebben a rohanó világban és 
együtt örvendeztünk, mosolyogva, boldogan.

Rabata Erzsébet

A Georgica Alapítvány hagyományos jótékonysági bálja kegyeleti okokból az 
eredetileg tervezett november 18. helyett 2017. december 16-án került meg-
rendezésre az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium aulájában.

Vancsura Józsefné, az Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőjében kiemel-
te, hogy az Alapítvány  2010. évi  létrehozása óta  segíti a nehéz körülmények 
között élő tanulókat. 

Minden támogatónak aki adományával, felajánlásával hozzájárult a rászoru-
ló diákok megsegítéséhez, kifejezte köszönetét. Elmondta, hogy a támogatá-
soknak köszönhetően a 2016/2017. tanévben több tanulónk is megszerezhet-
te a T kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványt, étkezési hozzá-
járulást kaptak a gyerekek, illetve a nehéz anyagi körülmények között élő vég-
zős tanulóknak ahhoz is segítséget nyújtott, hogy meg tudják vásárolni a balla-
gási öltönyüket. Többen tanulmányi kirándulásra, színházlátogatásra mehettek 
az Alapítvány jóvoltából, illetve a kiemelkedően teljesítő tanulók németországi 
gyárlátogatáson vehettek részt. Nyáron minden osztályból a két legjobb átla-
got elérő diák eljuthatott a traktorhúzó Európa bajnokságra, az úgynevezett 
Traktor pullingra, mely nagyon nagy élményt jelentett számukra.

 Az év végi jutalomkönyvek egy részét is az Alapítvány segítségével vásárolta 
meg az iskola, és három kiváló szorgalmú, de rászoruló tanuló pedig havi ösz-
töndíj támogatásban részesült.

2017-ben , mind  a szakiskolások, mind a szakközépiskolások 
körében újra kiválasztásra került az Év Tanulója, akiket az Ala-
pítvány kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájuk elisme-
réseként 20.000 Ft pénzjutalomban részesített. 

Az Alapítvány a szüreti expó szervezéséhez is hozzájárult, 
anyagi segítséget nyújtott többek között az ugrálóvár felállí-
tásához.

Az Alapítvány munkájához az anyagi hátteret elsősorban az 
Alapítványi Bál bevétele biztosítja, ezért különösen fontos min-
den támogatás, amely a vendégek részéről hozzánk érkezik. 
Az idei bálra is nagyon sok felajánlást kaptunk tombolatárgyak 
illetve a vacsorához történő hozzájárulás formájában, amelyet 
az intézmény a rászoruló tanulók nevében ezúton is szeretne 
megköszönni minden adományozónak. 

Az intézmény tantestülete a Csipkerózsika című előadásával  
fejezte ki köszönetét  mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisz-
telték rendezvényünket. 

Külön köszönjük  Ádám Gyula, Frittmann János, Koch Csa-
ba, a Febagro Zrt, a Henerári Szikvíz, az Imre Zoltán Művelődési 
Központ, a Jozsmár Bt, Kelle Attila, Király Sándor, a Renner Bt, 
Vancsura József és nem utolsósorban a rendezvény házigazdá-
ja, Vancsura Józsefné nagylelkű támogatását.

Reméljük mindenki jól érezte magát és 2018. novemberében 
ismét találkozunk a szakiban! 

S. M.

Az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasá-
gi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2017. december 1-én a 
Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban rendezte meg hagyományos szalaga-
vató ünnepségét.  Négy szakiskolai (két mezőgazdasági gépész,egy mező-
gazdasági gépjavító és egy panziós falusi vendéglátó illetve gazda osz-
tály), két szakközépiskolai és két mezőgazdasági gépésztechnikus osz-
tály összesen 157 végzős tanulója kapta meg az est folyamán a vén diá-
kot jelképező szalagot. 

Fanfárok hangjaira vonultak be a tanulók osztályfőnökeik vezetésével

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak Taskovics Péter főigazga-
tó tűzte fel a szalagot.(kép)

A szalagtűzés ceremóniája (kép)

Az elmaradhatatlan keringő 

A keringő végén a diákok tanáraikat is „táncba vitték” 

Leánykérés szakis módra!

M E G H Í V Ó
A Felső-Bácskai borok  

XXVIII. nemes versenyét 
rendezi meg  Jánoshalmán

a 104 éves Jánoshalmi Gazdakör Egyesület és a  
Felső-Bácskai Hegyközség

Borminták begyűjtése: 2018. február 16. (péntek 9-17 óra)
Nevezés feltételei: - nevezési díj 1.500 Ft/minta

  - bormintát egységes üvegben kell leadni
  - egy mintából 3 üveggel, fajta, évjárat és termő-
hely megjelöléssel ellátva.

Üveg felvehető és egyben leadása: az Egyesület Székházában.
(Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. sz.) 2018. február 16. (péntek) 9-18 óra

Borbírálat: 2018. február 17. (szombat 9-15 óra)
Eredményhirdetés:  

2018. február 24.(szombat), a Korzó Étteremben 1530 órakor
Bácskossuthfalvi (Vajdasági) pálinka bemutató és kóstoló 

18 órától – 19 óráig
utána: vacsora, (újházi tyúkhúsleves, sültes tál gazdagon, rétes, pogácsa) 

zene, tánc, tombola.
A zenét Kék ingesek zenekara szolgáltatja.

A tombola sorsolás egyik fődíja 2 személy részére wellness hétvége. 
Éjfélkor: töltött káposztával kínáljuk vendégeinket.

Tombolatárgy felajánlásával hozzájárul a rendezvényünk sikeres lebo-
nyolításához.

(Belépő ára: 3.500 Ft/fő)
(A belépőjegy is részt vesz a tombola sorsoláson.)

Jegyek elővételben kaphatók 2018. február 21-ig:
Farkas László Jánoshalma, Széchenyi 9. sz. Tel.: +36-20/965-7021; 
                                                                                 +36-70/45-35-077
Kiss István Jánoshalma, Dózsa Gy u. 114. sz. Tel.: +36-30/338-4683
Ötvös Tiborné Jánoshalma, Jókai u. 101. sz. Tel.: +36-30/742-7671

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a borversenyre,
az eredményhirdetésre és az azt követő vacsorára!

A rendezvény fővédnöke: Bányai Gábor országgyűlési képviselő

Jánoshalmi Gazdakör  
Egyesület  

Jánoshalma

Jánoshalma  
Városi Önkormányzat

Felső-Bácskai  
Hegyközség

Szakis szalagavató 2017

Sikeres alapítványi bál
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Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is nagyon sokan vártuk a 
Gyerekházban a jó öreg Mikulást.  A gyerekek énekekkel köszön-
tötték a nagyszakállú Télapót, aki mindenkinek hozott egy piros 
csomagot. Decemberben miután karácsonyi díszbe öltöztettük 
a Gyerekház minden zegét-zugát, téli dalok hallgatásával elkezd-
tünk hangolódni a szeretet ünnepére. Az anyukákkal közösen 
mézeskalácsot sütöttünk, karácsonyi dekorációkat készítettünk, 
valamit ültettünk Luca búzát is. A gyerekkel ragasztásos techni-

A dietetikus 
tanácsai

Az ünnepek alatt töméntelen 
mennyiségű finomság került az 
asztalra és csak kapkodtuk a fejün-
ket, mit is kellene megkóstolni. Az 
új esztendő elején pedig azon gon-
dolkodunk, hogy miért is nem tud-
tuk, hol a mérték?

Újév, új étkezési szokások? 
Hányan gondolkodtak már ezen? 
A szervezet tehermentesítése és a 
könnyebb ételek fogyasztása ilyen-
kor valóban jó megoldás lehet.

A rostban gazdag alapanyagok a 
karácsonyi ételek sorából többnyire 
hiányozni szoktak, így az ünnepek 
utáni időszak kiváló alkalom e hoz-
závalók pótlására

Kezdjük a januárt néhány alap-
vető szabály betartásával, hogy 
az étkezések lelkifurdalás nélkül 
élvezhetők legyenek.

Figyeljünk a mennyiségre. Min-
denből csak annyit együnk, ameny-
nyi éppen elég. Nem kell a gyom-
runkat „tele pakolni”. Jó, ha figye-
lünk a minőségre és a változa-
tosságra is. Ügyeljünk a napszaki 
elosztásra. Reggelizzünk, ebédel-
jünk, és (ne későn) vacsorázzunk.

A táplálékunk egy része legyen 
friss, „nyers”, feldolgozásmentes 
(saláta, gyümölcs). Főzés helyett 
pároljunk (fedő alatt 3-4 evőka-
nál vízen), így a zöldségek ízlete-
sebbek és ropogósabbak marad-
nak. Panírozás helyett a natúr elké-

szítést részesítsük előnyben, akár 
zöldségekről, akár húsról van szó. 
Az olajjal történő sütés helyett elő-
nyösebb a zsiradék hozzáadása 
nélküli (sütőzacskó, teflon…) süté-
si mód.

Húsfélék mellé mindig válasz-
szunk nyers vagy párolt zöldsé-
get, salátaféléket. Nassoláskor az 
édességet helyettesítsük gyümölcs-
csel vagy ropogós zöldségekkel. 
Hagyjunk időt az étkezésre! Ala-
posan rágjuk meg az ételt. Minél 
alaposabb a rágás, annál jobb az 
emésztés. Mindig nyugodtan, kap-
kodás nélkül étkezzünk. Kerüljük 
a nagy mennyiségű étkezéseket, 
a túlzott energia-bevitelt. A bősé-
ges esti étkezések ára, hogy a fel 
nem használódó kalóriák óhatatla-
nul raktározásra kerülnek.

Az ünnepek utáni koplalással a 
szervezet még több kilót követel 
majd vissza. A koplalás nem fogyó-
kúra!

Ezeknek az egyszerű tanácsok-
nak a betartásával az étkezések 
lelkifurdalás nélkül élvezhetők lesz-
nek, és a téli időszak stabilabb test-
súllyal „vészelhető át”. Ha sikerül 
figyelnünk az egészségesebb táp-
lálkozás szempontjaira, az étkezés 
örömei, az egészség javításáról is 
szólhatnak.

Faragóné Hován Éva Dietetikus

Ünnepek utáni 
hasznos tippek

Műszaki 
kereskedés

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

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

Advent a Gyermeklánc Óvodában

F E L H ÍV Á S
A 2018. január hónapban (várhatóan a hónap közepén) zöldkönyves 

tanfolyam, illetve továbbképzés indul, melynek keretében lehetőség lesz 
a lejárt zöldkönyvek meghosszabbítására, valamint új könyvek megszer-
zésére.

Érdeklődni lehet:  Tamás Ferenc: +36/20/539-75-37  és Farkas László: 
+36/70/453-50-77; +36/20/965-70-21 telefonszámokon

A Mikulás látogatás

Lucázás

Mézeskalács sütés nagymamákkal

A karácsonyfa nagy öröm

Ünnepi eszem-iszom

Közös ajándék készítés a szülőkkel 

December a Nyitnikék Biztos 
Kezdet Gyerekházban

kával elkészítettük a Mikulás szakállát, festet-
tünk angyalkát, és készítettünk kiskesztyűt is. 
December közepén Kéleshalomra egy zenés/
hangszeres interaktív gyerekműsorra kaptunk 
meghívást, ahol nagyon jól éreztük magun-
kat. Az utolsó héten karácsonyfát állítottunk, 

mákos gubát készítettünk és meghitt légkörben 
ünnepeltünk. 

Továbbra is szeretettel várunk  minden 
babát és anyukáját 0-3 éves korig a „Nyit-
nikék”-be!

Márti néni, Ági néni és Niki (néni)
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Báloztunk, hogy segíthessünk
Jótékonysági bálunk megszervezésével nemes cél vezérelt bennünket: 

segítséget nyújtani azoknak a szülőknek, akik önerőből nem tudják megvá-
sárolni gyermekeik számára a tanuláshoz, a mindennapi tevékenységek-
hez szükséges szemüveget.

Ebben a formában először próbálkoztunk megszólítani az embereket- 
megérinteni a lelküket az adakozásra, és örülünk, hogy megtettük. Ismét 
kiderült, hogy mennyi nyitottság, segítőkészség, szeretet él a jánoshalmi-
akban. Tenni akarásukat többféleképpen fejezhették ki: – a bálon való rész-
vétellel, tombolatárgyakkal, különböző felajánlásokkal, támogatói jegyek 
vásárlásával.

A bálozóknak része lehetett nemcsak testi, de lelki táplálékban is.
Lelki táplálékul szolgált a tartalmas beszámoló, amelyen keresztül rálát-

hattunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának sok 
éves, önkéntes, áldozatos munkájára,- valamint a csodálatos kétkezes zon-
gora muzsika.

Ezt követte a testi táplálék: a finom marhapörkölt és a rengeteg házi 
sütemény.

A zenekar folyamatosan gondoskodott mozgásigényünk teljes körű kielé-
gítéséről. A talpalávalót hajnalig húzták a zenészek, és a táncparkett soha 
nem maradt üresen.

A tombolasorsolás a nyerési lehetőséggel egy kicsi időre előcsalogatta 
belőlünk a gyermeki lelkületet. Mertünk kérdő szemekkel várakozni, izgul-
ni, kacagni, örülni!

Hálás köszönet mindazoknak, akik részvételükkel tisztelték meg az ese-
ményünket, és azoknak is, akik külső segítséggel fejezték ki támogatói 
szándékukat!

Az eredmény nagyon szép lett!
A jó Isten áldása legyen mindannyiukon!

Dudás Mária
Önkéntes

Adventi vásár
  Advent első vasárnapján az egyházközség által szervezett  „Jótékony-

sági vásár” programjába máltai csoportunk is bekapcsolódott.  Délelőtt a 9 
és 10 órási mise után igazi hóesésben gőzölgő tea, forralt bor, rotyogó pap-
rikás krumpli és sütemény várta a miséről kijövőket a templom előtt.

A finomságok egy részét csoportunk tagjai készítették és árulták. Lehe-
tett még vásárolni a Szent Anna Katolikus Iskola és Óvoda gyermekei és 
nevelői által készített adventi jellegű ajándéktárgyakat.

Az esemény eredményes volt, a bogrács kiürült és minden portéka elfo-
gyott. A bevétel a karácsonyi szeretetcsomagok és a szeretetebéd elké-
szítésére fordítódott. Hálás szívvel köszönjük az érdeklődést és az ado-
mányokat!

Szemüvegek átadása
 December 22-én délután adtuk át a jótékonysági bál bevételéből vásá-

rolt szemüvegeket. Ígéretünkhöz híven a védőnők és az osztályfőnökök 
javaslata alapján választottuk ki azt a hat tanulót, akiknek szüksége van 
a szemüveg használatára, de anyagi okok miatt nem tudták beszerezni.

 Az ajándék átadást a máltai ovisok műsora tette még emlékezeteseb-
bé. A gyerekek Komárominé Klárika vezetésével megörvendeztették a 
jelenlévőket, szüleiket, az adományozottakat és a máltai tagokat a kará-
csonyt váró dalos, verses, táncos műsorukkal. Szívet melengető élmény, 
igazi ajándék volt mindannyiunk számára a gyerekek tekintetéből, gesz-
tusaikból sugárzó szeretet, öröm és boldogság. A műsor mellé kézzel fog-
ható ajándékot - Angyalborítékot – is kaptak a szülők, melyek gyerekeik 
adventi jócselekedeteit tartalmazták. A máltai szellemiség jegyében Klárika 

folyamatosan ösztönözte őket szüleik, társaik felé szóló segítségnyújtás-
ra, amelyeket névre szólóan fel is jegyzett. Ezek kerültek a borítékokba. Az 
esemény szerény vendéglátással, beszélgetéssel, a gyerekek vidám, fel-
szabadult örömével zárult.

Az „angyalkák” műsora   

 „Szemüveg tulajdonosok”a máltai csoport tagjaival

Meleg ebéd karácsonyra

Csoportunk életében a legnagyobb feladat az ünnepek előtti ebédfőzés 
és az ebédek eljuttatása. A főzéshez már második alkalommal a Város-
gazda Kft biztosít helyet az Irodaházban. Karácsonyra is az előző alkalom-
mal jól bevált menüt készítettük el: húsleves, csirkepörkölt tésztával. Az 
ebédek mellé az adományozók által készített süteményeket csomagoltuk, 
kaláccsal, déli gyümölccsel egészítettük ki. A főzés hajnali 5 órakor kezdő-
dött az előző nap előkészített nyersanyagokból. 11 órára vártuk azokat a 
jó szándékú segítőinket, akik vállalták az ebédek eljuttatását. Csoportunk-
ban nagyon jó munkamegosztás alakult ki az évek során, hiszen késő dél-
utánra nyúlik, mire a visszahozott ebédhordókat is elmosogatjuk. Hálásan 
köszönjük mindazoknak a segítségét, akik saját idejüket feláldozva, bármi-
lyen módon hozzájárultak 149 személy karácsonyi ebédjéhez.

Dudás Mária Farkas Mihályné Kiss Györgyné
máltai tagok

Kerékpár ajándékozása

Néhány hónappal ezelőtt egy magát megnevezni nem kívánó, nagylel-
kű fiatalember azzal a kéréssel fordult csoportunkhoz, hogy szívesen ado-
mányozna általa felújított kerékpárt egy rászoruló gyereknek. Örömmel 
fogadtuk a felajánlást és a katolikus iskola osztályfőnökeivel konzultálva 
egy Erdőszélről bejáró kislányra esett a választás. Az adományozót tájé-
koztattuk a gyerek koráról, aki hamarosan beszerezte a kerékpárt és Miku-
lás napján került átadásra. 

Az egyik tanórák közötti szünetben szeretettel fogadott bennünket Maj-
kuth Nikolett osztályfőnök a tanítványaival együtt. A gyerekek nagyon meg-

lepődtek, amikor beléptünk a terembe a gyönyörű kerékpárral, mert nem 
tudtak érkezésünkről, de legjobban az a kislány, aki az ajándékot kapta.

Azzal a jó érzéssel köszöntünk el, hogy biztosan jó helyre került az ado-
mány.

Óvodásaink a Duna Tv-ben
A Máltai Óvodás Csoport létrehozása egy teljesen új kezdeménye-

zés. Egyetértve az országos vezetés javaslatával, miszerint a máltai szel-
lem kialakítását már egészen kicsi korban kell elkezdeni, elfogadtam Kiss 
Györgyné felkérését és mint nyugdíjas óvónő, akinek élő és aktív kapcso-
lata van az óvodás gyermekekkel, megpróbálkoztam ezzel a feladattal. Lel-
kes segítőm, akivel végig együtt csináltunk mindent, Görhöny Katalin volt. 
Elhatározásomban a következő célok vezéreltek.

Bár a családokban és az óvodában is nap mint nap neveljük gyermeke-
inket egymás szeretetére, támogatására, mégis azt gondolom, hogy a sze-
retetet nem lehet elégszer gyakorolni. Új szituációkban, más közegben, 
más tevékenységek közben csak pluszt adhatunk nekik. Ez így is történt.

A gyerekek hihetetlen örömmel készítették süteményeiket a karácsonyi 
vásárra, melynek bevétele a rászorulók megsegítésére fordítódott. Sze-
retetteljes lemondással hozták játékaikat a cipős doboz akció kapcsán, 
melyeket irodánkban együtt csomagoltunk be. Lelkesen adták  kis műso-
rukat és ajándékaikat az idősek otthonában. Olyan őszinték és bájosak vol-
tak, hogy könnyeket csaltak sokak szemébe. Mindezeken keresztül megta-
pasztalhatták, hogy a szeretet nem csupán egy érzés, hanem tettek, cse-
lekedetek sorozata.

Másik célom az volt, hogy a szülőknek belátást biztosítsunk a máltai 
munkába, rámutassunk annak fontosságára és szépségére s lehetősé-
get adjunk arra, hogy idejüktől, lehetőségeiktől függően egy-egy esemény-
be ők is bekapcsolódhassanak. nem kötelezően! Hiszem azonban, ha már 
a legkisebbet is megteszik, vagy szimpatizánsainkká válnak, már előbb-
re léptünk a máltai és ezen belül a megkezdett máltai óvodások útján. 
A kedves szülők őszintén megleptek pozitív, szeretetteljes hozzáállásuk-
kal és nagyon hálás vagyok azért a bizalomért, amellyel rám bízták kis-
gyermekeiket.

Ennek a kezdeményezésnek a bónusz ajándéka a kolléganőim hozzá-
állása volt. Az összefogás, a jótékonykodás, egy jó ügy közös felkarolása 
mindig erőssége volt a Gyermeklánc Óvoda közösségének. Most mégis 
különleges élmény volt amint a Központi Óvoda udvarán a vezetővel együtt 
körbeálltak és egymás szavába vágva mondták ötleteiket, hogyan segítse-
nek engem ebben a munkában.

Őszintén hálás vagyok óvodám gyermeki, szülői és nevelői közösségé-
nek mindazért, amivel hozzájárultak e szép kezdeményezés elindításához. 
Hiszem azonban, hogy az én minden köszönetemtől többet ér az a csoda-
szép közös élmény, melyet együtt megéltünk - gyermekeink szavaival élve 
- az « angyalkodás” során.

Megtapasztaltuk annak igazát, hogy a jócselekedetek nemcsak jobbá és 
nemesebbé tesznek bennünket, hanem boldogabbá is. 

Külön öröm volt, hogy részt vehettünk a Duna Tv „Jónak lenni jó” élő 
adásában,  s megmutathattuk országnak, világnak, hogy vagyunk.

Komáromi Lajosné
nyugdíjas máltai óvodapedagógus

Tartós élelmiszer 
csomagok karácsonyra

Az adventi vásár bevétele és sok magánszemély felajánlásának köszön-
hetően  tartós élelmiszer csomagokkal tudtuk segíteni a rászoruló csalá-
dokat. A támogatottak kiválasztásánál segítséget kértünk az óvodák, isko-
lák gyermekvédelmi felelőseitől, a családsegítő munkatársaitól. A csoma-
gokat tagjaink állították össze a plébánián, a helyszínre való eljuttatásban 
a katolikus iskola diákjai segítettek. Ebben az évben személyesen lehetett 
átvenni a csomagokat a Molnár János utcai Máltai Irodában. Bízunk ben-
ne, hogy az általunk támogatott  200 családnak könnyítettünk az ünnepi 
előkészületekben.

Szeretet dobozok gyűjtése

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat több éves hagyománya, hogy Miku-
lásra megajándékozza a határon túli sokat nélkülöző gyerekeket. Ebben az 
akcióban főként a gyerekeket mozgósítja. Csoportunk is évek óta bekap-
csolódik a szeretet dobozok gyűjtésébe. Az idén városunk minkét óvodájá-
ból és iskolájából érkeztek felajánlások, sőt volt egy család, aki 12 csoma-
got adott át. Dicséretes, hogy a dobozokat szépen becsomagolva vehet-
tük át, feltüntetve, hogy  a tartalma fiúnak vagy kislánynak, milyen korúnak 
való. Örömmel juttattuk el Kecskemétre a 110 édességgel, játékkal, írószer-
rel megtöltött , igényesen becsomagolt  dobozt, amit  Kárpátaljára és Böjte 
Csaba gyerekotthonaiba jutattak el.

Évvégi programok a máltaisoknál
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A Temerini Kertbarátkör tisztelettel meghívja Önt és Egyesületét a
XXI. Vince-napi Nemzetközi 

Borfesztiválra és Borkóstolóra,
amelyet 2018 január 20-án szervezünk meg 

a  temerini Sportközpontban

Program:
A vendégek fogadása 10-11 órától
11órától
               Szakmai értékelés, és
                sajtótájékoztató 
13 órától 
               Kulturális szórakoztató müsor

14 órakor
Eredményhirdetés és díjkiosztás
Részvételével tegye gazdagabbá a 
borkultúra fejlesztése céljából
megrendezett ünnepi összejövetelt.

További részletek a temerini egyesület hon-
lapján

A szervezőkSTÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Dr. Csényi Attila üg y vezető

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

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,  

te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,  
s ez zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

Adj, Uram, örök nyu go dal mat ne kik!

Mikó László élt: 61 évet
Barna László élt: 64 évet
Faddi Tibor élt: 89 évet
Drégely Ferenc élt: 89 évet
Dr. Isaszegi István élt: 90 évet

Doszpod Béláné   
sz: Faragó Anna élt: 82 évet
Horváth Lajosné   
sz: Tóth Gizella élt: 96 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  
2017. december hónapban a következő 
elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

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

André Erzsi
Nagy  Zsolt ügyvezető

   Sózó István (1936)  Antal Sándor (1955) 
  Kardos Elek (1944)  Harnóczi Erzsébet (1954)

Mészáros Imréné sz: Kocsis Ilona (1951)
Radics Ferencné sz: Csányi Veronika (1930)
Liliom Ferencné sz: Bóczér Aranka (1930)

    Tresz Mártonné (1929)  Földi Mihály (1948)

JANUÁRI AKCIÓJA
 Kocsonyás tál:   99.-

PVC terítő (5 db-os):   250.-
Zewa papírzsepi (90 db-os):  

219.-
Silan öblítő (2 literes): 

 799.-
További akciónkat 

keresse üzletünkben!

2018. januárjában 
nem lesz vásár

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

janoshalma.hu
 varosgazda@t-online.hu 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

kedd,csütörtök1330-1630.

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

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

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem. 

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

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

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

Januári ajánlatunk!
Finomliszt BL-55 1kg 125-Ft/db  
Aro Étolaj 1l 359-Ft/db  
FL Pástétom többféle 105g 115-Ft/db (1096-Ft/kg)
Sconto gyümölcsital többféle 2l 129-Ft/db  64,50Ft/l)
Varga Zweigelt-Cabernet vagy Merlot 0,75l  499-Ft/db +ü. (665,35Ft/l)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes ! 

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett 

Szalmabrikett
Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 

Bajai utcai tápboltjában és  
 tápszállító gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 

Elérhetőségek : 
Telefon: +36 77 402 - 213  

Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu

Faddi Szabolcs  köz-
terület-felügyelő  

telefonszáma: 
06-30/565-37-58 
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A 2017-es 
év utolsó túrá-
jának meg-
s ze r v e zé s é -
re december 
2-án Kunfe-
hértón került 
sor. A rész-
vevők száma 
8 fő. a meg-
tett táv 12 
km. Az útvo-
nal: Kunfehér-
tó - Erdőszél 
- Kunfehértó 
volt.

2018-as évben is folytatódik a kerékpártúrák illetve különböző nehézségi fokú 
(5-6 km-es, 10-12 km-es, de akár 20 km-es)  gyalogtúrák sorozata.

Szeretettel várják minden új túrázni vágyó személy jelentkezését. Telefon-
szám:36/70-4525156 Horváthné Csillag Erzsébet Nordic Walking instruktor.

Cs. E.

Az Arany Bácska Egyesület Női labdarúgó csapata igen eredményes 
évet tudhat maga mögött. Lányaink töretlenül szárnyalnak!

A 2016-17-es évben a bajnoki arany mellett kétszeres kupagyőztesek is 
(2016 december 17 Arany Bácska kupa illetve 2017 márciusi Nőnapi Tor-
na). Az arany érmek mellé még számos különdíjat is begyűjtöttek. Az Egye-
sület igyekszik biztosítani játékosainak részére  a játék örömét és gon-
doskodik a jó hangulatról, valamint,  hogy  az összetartás töretlen legyen. 
Ugyan ez igaz az utánpótlás játékosainkra is. Szépen fejlődnek és ők is a 
Megyei Utánpótlás bajnokságban szerepelnek, és találják meg örömüket. 

A felnőtt játékosainkat  
csak dicsérni lehet, amiért 
a 2017-18-as Bajnokság-
ban őszi elsők! Küzdenek 
az újabb bajnoki aranyért, 
de nem lesz könnyű, mivel 
nagyon kiélezett a mezőny. 

Az évzáró ünnepi vacso-
rát 2017 december 16-án 
tartottuk. Ferenczi Lász-
ló értékelte az elmúlt évet, 
és beszélt a jövőről is. Az 
edzések mellett a 2018-as 
évben is egyhetes balatoni 
edzőtáborba kívánjuk kül-
deni lányainkat, remélve, hogy addigra már egy második bajnoki arany bol-
dog tulajdonosai lesznek, mert ez a cél. 

Feltétlen szólni kívánt az elnök a két egyesület, a JFC és az Arany Bács-
ka példa értékű jó kapcsolatáról. Ezt Horváth Mihály JFC elnök is megerő-
sítette hozzászólásában. 

Köszönet illette Renner Tibort, amiért oly sokat tett , és tesz Jánoshal-
ma labdarúgásáért, a sportpálya megújulásáért. Jánoshalma Városi Önkor-
mányzat 2017-ben beadott pályázatainak köszönhetően körben a kerítés 
megújul a lelátótér bővülni fog és reményeink szerint kettő darab műfü-
ves pálya épül. 

Ferenczi László egy pólót adott át Renner Tibornak, mondván, amikor 
meglátjuk ezt a pólót jusson eszünkbe a két egyesület példás kapcsolata 
és Tibor segítőkészsége. 

Köszönet illette még a megjelent vendégek segítségét, továbbá az 
edzőnk, Bada Pál munkáját, valamint Bányainé Mandi és Széll Zoltán sze-
repét az egyesületben. Náluk nélkül ma nem ünnepelhetnénk. 

Ezután következett a bográcsban főtt vaddisznó pörkölt elfogyasztása, 
melyet Kiss György barátunk, segítőnk főzött. A hangulat kitűnő volt. 

Ezzel a jó érzéssel zártuk az évet és azzal a mondattal, hogy kívánunk 
mindannyiunknak szerencsében, egészségben, na és gólokban gazdag 
Új Esztendőt!

A 2017-es esztendő végének közeledtével elkezdtek szerveződni, moz-
golódni, a kispályás focit kedvelő baráti társaságok, csapatok, hiszen 
december 21-én kezdetét vette az év legnagyobb és legrangosabb kispá-
lyás labdarúgó tornája, a Szilveszteri Kupa! 

Idén már 28. alkalommal hirdette meg a tornát a Városgazda Kft, és a 
hagyományokhoz hűen, számos kupával, különdíjjal és pezsgővel, vala-
mint újra csiszolt és lakozott gyönyörű parkettával várta a csapatok jelent-
kezését. A nevezések pedig érkeztek is sorban, és végül 14 csapat jelent-
kezését fogadtuk el. Volt akik, lecsúsztak a kupa részvételről, mert már a 
sorsolás után jelezték részvételi szándékukat. A Szilveszteri Kupáért termé-
szetesen harca szálltak a jánoshalmi kispályás fociban jól ismert csapatok, 
mint a nagy esélyes Kiss Testvérek csapata, a borotai Antallapos Raiders, 
a mélykúti  Korrupció, vagy a kicsit átalakult helyi csapat a Kolb-Ászok, 
akik Szűcs Szabolcs (Nyuttó) szponzorálásával, Jankovác Bt. néven indul-
tak a tornán, továbbá Gieszinger Péter és barátai is minden évben esé-
lyesek a győzelemre. A „nagy csapatok” mellett 6-7 új együttes is indult, 
akik kimondva, vagy kimondatlanul a győzelemre áhítoznak! Számolni kel-
lett még  a Venezia-Fröccs FC-vel, akik már tavaly is bontogatták szárnya-
ikat, de idén valós esélyük volt akár a tornagyőzelemre is, hiszen a dobo-
gón végzett csapatok közül, csak a Kiss Testvérek tudták őket legyőzni és 
ahogy a szurkolók szokták mondani, ha egy kicsit többet foglalkoznak a 
játékkal és kevesebbet a bíróval, akkor kupával térhettek volna haza. 

Mivel hagyománytisztelőek vagyunk, ezért a 28 éve kialakult rendsze-
ren nem változtattunk és a versenykiírást úgy alakítottuk ki, hogy minden 
csapat játszik mindenki ellen. Ez 14 csapat esetében nagyon sok mecs-
cset jelentett így a torna 6 napon át zajlott. Minden csapat 4 és fél órát foci-
zott az ünnepek alatt és között. Ez nemcsak a lábakat, de néha-néha az 
idegrendszert is megterhelte, s mivel nagyon sok jó csapat volt, ezért egy-
két feszült mérkőzés is kialakult. Ilyen volt a döntő  meccs is, ahol a Jan-
kovác Bt a Kiss Testvérekkel küzdött a végső győzelemért. A döntetlen a 
rutinosabb játékosokból álló Jankovác Bt-nek volt jó, és ennek megfelelő-
en a védekezésre helyezte a hangsúlyt, míg a gyors és ügyes játékosok-
ból álló Kiss Testvérek sokszor szegezte a kapuja elé ellenfelét és átlövé-
sekkel próbálta feltörni a fegyelmezett védekezést. Mivel gól nem szüle-
tett a döntőben, csak három kiállítás, így a 2017-es kupát a Jankovác BT 
csapata nyerte, megelőzve a tavalyi címvédő Kiss Testvérek együttesét! 
Amit mindenképpen érdemes megemlíteni a tornáról, hogy nagyon sok fia-
tal csapat és fiatal játékos szerepelt a kupán, ami sokkal gyorsabbá, szeb-
bé és látványosabbá tette a rendezvényt, de ez egyben meg is nehezítette 
a játékvezetők dolgát, hiszen 40 órányi koncentrációt igényelt, hogy kézben 
tudják tartani a meccseket! Azonban ezt a sok éves tapasztalatnak köszön-
hetően ügyesen megoldották így nem befolyásolták a torna végkimenetelét. 
A záró ünnepségen segített a díjak átadásában Czeller Zoltán pol-
gármester úr, Juhász Zsolt, a Városgazda Kft ügyvezető igazgató-
ja, a jánoshalmi képviselő testületből Szakál Lajos, valamint Szabó 
Gábor, aki elindította és magas színvonalon rendezte ezeket a torná-
kat hosszú éveken át. A díjátadó ünnepség több mint fél órán át tartott 
a sok-sok különdíjnak, éremnek, kupának és pezsgőnek köszönhetően. 
A versenybizottság elismerő oklevéllel és pezsgővel díjazott, több remek 
teljesítményt is, így például Gieszinger Ferencet, aki 59 évesen és 
241 naposan 3 gólt szerzett a tornán és több gólpasszal jelezte, hogy 
nem csak a fiataloké a pálya, és a rutin kispályán mennyit is jelent. 
Valamint az igazsághoz tartozik, hogy az Ő csapata tudta egyedüli-
ként legyőzni a tavalyi bajnokot, ezzel megfosztva idén a címvédéstől. 
Hasonló díjat kapott Szűcs Róbert a bácsalmási BVSC csapatából, aki tor-
na 353 gólja közül a legszebbet szerezte. Méghozzá a Jankovác Bt ellen, 
aki mindössze 3 gólt kapott a 13 meccsen, és ennek egyike volt Szűcs 
Róbert gólja, aki 7 méterről egy ollózó mozdulattal a feje fölül lőtt bom-
ba gólt a bal alsó sarokba úgy, hogy esélye sem volt a kapusnak. Hason-
ló találatot facebookon lehet látni, ahol világsztárok lövik életük góljait! 
Elismerésben részesült még Ambrus Ferenc, aki a Sevilla Se Kanál csapa-
tának kapusa volt és bár a csapata a 13 helyen végzett, lelkesedésével és 
kiváló védéseivel nagyon sok csapat vért izzadva tudott csak nyerni ellenük.  
Elismerésben részesült még a Zentay család, akik évek óta résztvevői a 
Szilveszteri és Téli Kupáknak. Idén a Mennyei Megyei csapatában lépett 
pályára a három gyermek, Tomi, Viktor és Klaudia, valamint édesapjuk 
Tamás is! Ez nem mindennapos dolog. A történet krónikájához tartozik, 
hogy mindhárom gyermek gólt szerzett, beleértve Klaudiát is!!

A torna gólkirálya Kovács Máté lett 25 találattal! A torna legjobb játéko-
sa: Lőrincz Attila! A torna legjobb kapusa: Gavlik Ferenc, aki egész tornán 
3 gólt kapott! A torna legjobb fiatal játékosa: Grácz Gergő lett!

Harmadnaposok – Jankovác BT 0:2-es mérkőzés második találata. 
Gólszerző: Varga Márkó

A 2017-es Szilveszteri Kupa bajnokcsapata: A Jankovác BT

II. helyezett csapat: A Kiss Testvérek

Díjátadó ünnepség a torna végén

A kupák és érmek mellett 80 üveg pezsgő lett szétosztva

Idén is teltház volt a sportcsarnokban a meccseken

Korrupció csapata szerezte meg a III. helyet

Ha összegezni szeret-
nénk az idei Szilveszte-
ri Kupát, akkor az előző 
évekhez hasonlóan azt tud-
juk elmondani róla, hogy 
nagyon sok gól született, 
izgalmas, fordulatos és szín-
vonalas meccseket láthatott 
az a közel 300 ember, aki 
meglátogatta a sportcsarno-
kot a torna alatt. Szurkoló és 
játékos egyaránt jól érezte 
magát egy sör, vagy egy üdí-
tő mellett, és minőségi idő-
töltéssel búcsúztattuk közö-
sen a 2017-es évet!

Szabó Kornél

28. Szilveszteri Kupa

Szabó Gábor zárta be a Szilveszteri Kupát

ÉVÉRTÉKELŐ! 

Lányaink töretlenül 
szárnyalnak 

Nordic Walking hírek

tel:36%2F70-4525156
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A jánoshalmi sportcsarnok vezetője 2018. janu-
ár 2-án feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a 
sportcsarnok stúdiójából egy hangtechnikai keve-
rőpultot tulajdonított el. A rendőrök az adatgyűjtés-
nek köszönhetően néhány órán belül beazonosí-
tották és elfogták a bűncselekmény elkövetésé-
vel megalapozottan gyanúsítható 32 éves férfit. A 
lakásán tartott házkutatáskor a keverőpult előke-
rült, azt a sértett azonnal vissza is kapta.

A nyomozás során a jánoshalmi rendőrök azt is 
kiderítették, hogy a gyanúsított még 2017. szep-
tember 30-án a nagykapu megrongálásával beju-
tott egy jánoshalmi ház udvarára, majd a nyi-
tott ajtón keresztül bement a házba, és az idős-
korú, alvó sértett táskájából telefont, pénzt tulaj-
donított el.

A férfi karácsonykor két lopást is elkövetett. Az 
egyik esetben átmászott a kerítésen, és egy nyitott 
házból gázpalackot vitt el. A másik esetben egy kapun 
lévő lakatot levert, majd a telekre bejutva az ott lévő 
épületekből használati tárgyakat, készpénzt lopott.

A jánoshalmi rendőrök kifosztás bűntett és lopás 
bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a helyi 
férfit, aki szabadlábon védekezik.              (police.hu)

A Jánoshalma Rendőrőrs őrizetbe vétele mellett eljá-
rást folytat K. I. jánoshalmi lakos ellen több rendbeli 
vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt. 

Nevezett  2017.11.28-án a nappali órákban, egyen-
lőre ismeretlen sértett Jánoshalma, Irányi utcai lakatlan 
házának bekerített udvarából eltulajdonított egy fürdő-
kádat aminek értéke mintegy  5.ezer forint. 

Ezt követően 2017. december 26.-án 10 és 13 óra 
közötti időben Sz. J. Jánoshalma, Hajnald utcai lakat-
lan háza bejárati ajtajának alját kifeszítve onnan eltu-
lajdonított egy gázpalackot gázpörkölővel, egy 220V-os 
hosszabbítót, egy kisbaltát és három tábla hullámpalát. 
A bűncselekménnyel okozott kár mintegy 35 ezer forint, 
rongálással hozzávetőlegesen 5.ezer forint kárt okozott. 

Nevezett 2017. december 27-én 17 és 19 óra között 
a  Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utcai emeletes házhoz 
tartozó bekerített, de nyitott kapujú udvarából eltulaj-
donította L.F-né. lezáratlan, Cruiser típusú kerékpárját, 
aminek értéke 40 ezer forint.

2017. december 24.-én 11 óra és 2017. december 
31. 12 óra 30 perc között Ö. L. Jánoshalma, Mátyás 
király utcában lévő bekerített gyümölcsösébe, kerítés 
átmászás módszerével, bement, az ott található szer-
szám tároló épület alumínium lindab lemezből lévő 
tetőszerkezetét részben lebontotta, valamint annak 
padlásán tárolt kb. 2,5 méter hosszú, 3/4-es vascsőből 
kb. 10 darabot, a tárolóépületből egy kapát és egy ásót 
tulajdonított el kb. 50 000 Ft értékben. 

A Jánoshalma Rendőrőr az elkövető előzetes letar-
tóztatásának elrendelését indítványozta a Kiskunhala-
si Járásbíróságon. 

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2017. 
december 1-én 11:30 és 12:30 óra közötti időben K. 
S. Jánoshalma, Móricz Zsigmond utcában lévő házá-
nak udvarába, a hátsó kert csukott, de nem zárt kapu-
ján keresztül bement, és ott a záratlan tároló helység-
ből eltulajdonított 2 db  motoros láncfűrészt. kb. 30 000 
Ft értékben. 

A nyomozás során felderítésre került a bűncselek-
mény elkövetője R. K. jánoshalmi lakos, tőle a motorfű-
részek lefoglalásra kerültek a sértett kára így megtérült. 

G. P. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2017. december 4-én 10:00 óra és 11:30 
óra közötti időben a sértett Jánoshalma, Fenyő utcai 
bekerített házának udvarából eltulajdonított egy Apollo 
szivattyút, valamint a kerítés külső része előtt elhelye-
zett 2 db. 6 m-es 5/4-es méretű, vastag falú vascsövet. 
kb. 45000 Ft. értékben. 

A bűncselekményt B. K. jánoshalmi lakos követ-
te el, nevezettől az eltulajdonított értékek lefoglalás-
ra kerültek. 

Anya köny vi hí rek
született:

2017. december hónapban

Házasságot kötött

GRATULÁLUNK!

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
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Alapító:  
Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za ta

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 
Kiadja: Zsikor Bt.  

Ügyvezető Blázsik Sándor 
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel:  
a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:  

6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 

Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  
Kis kun ha las, Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

Nyomdai előkészítés: Zsikor Bt. 
Terjesztést a kiadó saját hálózata végzi.  

Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
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HUNYADI NÉPE OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?
Min dent egy he lyen?  

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

Születés volt, de lapzártáig nem kaptuk 
meg az adatokat. 
Az érintettektől elnézést kérünk!

Hyza virsli  549 helyett  399/kg 
Étolaj 1/1 329/l  
Ritterhof dobozos sör 0,5 l  125 Ft/db (250 Ft/l)

 Az akció 2018. január 8-14 ig illetve a készlet erejéig tart.

2018. január 5. Dr. Fehértemplomi Katalin, 6. Dr. Fehértemplomi Katalin, 7. Dr. Fehértemplomi 
Katalin, 8. Dr. Kishonti Attila, 9 Dr. Kovács Tamás, 10. Dr. Podobni Ágnes, 11. Dr. Ferencz Edit, 12 Dr. Pusz-
ta András, 13. Dr. Puszta András, 14. Dr. Puszta András, 15. Dr. Kishonti Attila, 16 Dr. Kovács Tamás, 
17. Dr. Fuchko Artúr, 18. Dr. Ferencz Edit, 19. Dr. Fehértemplomi Katalin, 20. Dr. Fehértemplomi Katalin, 
21. Dr. Fehértemplomi Katalin, 22. Dr. Kishonti Attila, 23 Dr. Kovács Tamás, 24. Dr. Podobni Ágnes, 25. 
Dr. Ferencz Edit, 26 Dr. Puszta András, 27. Dr. Puszta András, 28. Dr. Nyári Alíz, 29. Dr. Kishonti Atti-
la, 30. Dr. Kovács Tamás, 31. Dr. Fuchko Artúr, 

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

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

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

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

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

telefonszámon hívható

Klam Erzsébet Katalin és 
 Pusenszki Attila
Zsiák Szabina és  

KovácsNimródJános

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

Jánoshalmi tűzoltók  
hívószáma: 

06-77/401-070

Rendőrségi hírek Vádat emeltek a többszörös és 
különös visszaeső nő ellen

A sürgősségi ellátásnak nem feladata pl. a 
régóta fennálló, krónikus panaszok kivizsgá-
lása vagy a folyamatosan szedett gyógysze-
rek felírása!

Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez fordulás, 
ha gyermekének, hozzátartozójának:
- enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemelkedése 

van, vagy láza csillapítható,
-kevés, nem terjedő kiütése van, általános állapota jó, 

kullancsot kell kivenni,
-hasmenése, nem ismétlődő hányása, székrekedése 

van jó állapot mellett,
-receptírás céljából: a szokásos tápszere, állandó 

gyógyszere elfogyott.
-inzulin beszerzéséről időben gondoskodjon.
-igazolás nem adható ki ügyeletben.

Lázcsillapításról a mentésirányító is kellő felvilágo-
sítást tud adni, nem indokolt a háziorvos konzíliuma.

Fontos, hogy a sürgősségi ellátásra szoruló személy 
vagy hozzátartozója a lehető legpontosabban informál-
ja a diszpécserszolgálatot, az egészségügyi személy-
zetet az aktuális panaszokról, tünetekről és a lényege-
sebb kórelőzményi adatokról. 

A HÁZIORVOSI ÜGYELET FŐ FELADATA 
AZ ALAPSZINTŰ SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS!!!

Ez azt jelenti, hogy elsősorban azoknak a 

háziorvosi teendőknek a rendelési időn kívü-
li ellátására szerveződött, amelyek a követke-
ző rendelési időig nem halaszthatók, általában 
azokat képes saját hatáskörében véglegesen 
ellátni, amelyek néhány órán belüli, de nem 
azonnali ellátást igényelnek. 

Érdemes tudni, és szem előtt tartani, hogy a házi-
orvosi ügyelet, bár mindig igyekszik mindenki számá-
ra a lehető leghamarabb segítséget nyújtani, reálisan 
nem képes az azonnali elérhetőség biztosítására. Hét-
köznap és hétvégén egy ügyeletes orvos látja el a sür-
gősségi alapellátását, beleértve a rendelői forgalmat és 
a környező településekre kiterjedő területi feladatokat, 
a kihívások torlódása esetén akár órák is eltelhetnek, 
mire egy adott vizsgálatra sor kerül!

Sérülés, baleset esetén a kiskunhalasi Balese-
ti sebészeti Ambulancia beutaló nélkül felkereshe-
tő. OMSZ hívása akkor indokolt, a betegszállítás 
megkívánja.

Háziorvos hívása nem szükséges.
Házhoz hívásnak nem indoka a személygépko-

csi hiánya.
Indokolatlan hívások a sürgős, azonnali ellá-

tást veszélyeztethetik!
Jánoshalma, 2018. január 1.

Gregó és Társai Bt.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt év végén, decemberben üzletszerű-
en elkövetett csalás, közokirat-hamisítás és hamis 
magánokirat felhasználása miatt vádat emelt az 
ügyészség egy 55 éves jánoshalmi nővel szem-
ben, aki más személy adatait felhasználva új okmá-
nyokat készíttetett, majd társkeresésbe fogott, hogy 
a becsapott férfiaktól pénzt csaljon ki.

Az 55 éves jánoshalmi nő annak érdekében, hogy 
a korábbi, jogerősen kiszabott börtönbüntetése letöl-
tésének megkezdését elkerülje, 2014 novemberében 
és 2015 márciusában megjelent a kecskeméti okmá-
nyirodában és egy idegen személy adatait felhasznál-
va hamis személyi igazolványt és lakcímkártyát állítta-
tott ki, továbbá tb és adóigazolványt csináltatott magá-
nak. Az új személyazonosságának megszerzése után a 
vádlott elhatározta, hogy csalás útján áldozataitól pénzt 
fog szerezni.

„Új nevén” tárkereső hirdetésre jelentkezett, ahol 
kapcsolatba került egy kecskeméti férfivel. A vádlott 
arra hivatkozva, hogy egy kollégájának tartozik, rávette 
a sértettet arra, hogy 150.000,- Ft kölcsönt vegyen fel, 
melyet a vádlott ígért törleszteni. Az ígéretből nem lett 
semmi, mert a nő a törlesztést meg sem kezdte.

Másik kecskeméti áldozatát szintén álnéven 2016 
augusztusában egy internetes társkereső oldalon 
ismerte meg, majd miután a férfi bizalmába férkőzött, 
külföldi munkavállalás ürügyén 130.000,- ft-ot kért tőle 
azzal az ígérettel, hogy az örökölt ingatlana eladásá-
ból fogja a tartozást visszafizetni a sértettnek. Ezután 
telefonon tartotta a kapcsolatot a sértettel és különbö-
ző okokra hivatkozva 2017 januárjáig összesen közel 3 
millió forintot csalt ki a férfitől. Emellett a férfi 2017 már-
ciusában még mobiltelefont is vett a nőnek, aki azt elfo-
gásáig használta.

Emellett a nőnek egy másik, 150.000,- Ft-os kölcsö-
nügylet miatt is felelnie kell, amelyet ő maga vett fel 
álnéven egy társaságtól, azonban személyazonossá-
gát, teljesítési szándékát és képességét illetően őket is 
megtévesztette.

Az ügyészség a jelenleg más ügyben jogerős börtön-
büntetését töltő nőt többrendbeli, üzletszerűen elköve-
tett csalás és közokirat-hamisítás bűntettével, valamint 
hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádol-
ja. A többszörös és különös visszaesőnek számító nő 
bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

(Bács-Kiskun Megyei Főügyészség)

A keverőpult visszakerült a rendeltetési helyére

Kifosztással és lopással gyanúsítják
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