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JHN: Képviselő Úr, két cikluson keresztül az or-
szággyűlési képviselőség mellett megyei elnöki 
feladatokat is ellátott, 2014 óta viszont a parla-
menti munkára összpontosít. Milyen változáso-
kat hozott ez a munkájában?
Bányai Gá-

bor: Először 
is, ami a leg-
fon tosabb, 
a munkám 
b á r m e r r e 
szólít, én 
k é p v i s e l ő -
ként, magá-
nemberként, 
nem ide lá-
togatok Já-
noshalmára, 
hanem itthon 
vagyok. Sze-
retek itt élni, 
és úgy érzem, a jánoshalmiak is szeretnek. 
Mondhatom többes számban is, hiszen a csa-
ládom szerves része a város életének. 
Amikor Budapesten vagyok, akkor is a helyi 

dolgokat, magánszemélyek, helyi vállalkozók 
és a település ügyeit intézem. Minden munka-
társammal, a választókerületem településeinek 
polgármestereivel jó a kapcsolatom, sokakkal 
már 12 éve együtt dolgozom. A közös munka 
mellett gyakran hívnak a települések jeles ese-
ményeire, ünnepeire, oda is elmegyek. 
Munkánknak nem csak verítéke, hanem látha-

tó eredménye is van, a térségben több fejlesz-
tési csomag támogatást nyert. Örülök ezeknek, 
általuk mindig megújul valami, gazdagodik, fej-
lődik egy-egy település, valamint azért is, mert 
az én munkám is benne van.

Itt van például Jánoshalmán a volt Bem József 
laktanya helyén létrejött Iparterület. Amikor a 
városvezetés átvette a lepusztult létesítményt, 
kevesen gondolták volna, hogy ide majd új 
vállalkozások települnek, és lesz itt a város-
nak egy naperőmű parkja. Czeller Zoltán pol-
gármester úr és testülete jól gondolkodott, így 
teremtették meg az önkormányzati gazdaság-
fejlesztés alapjait. Kiépítettek ott egy nagyon 
komoly infrastruktúrát, amire alapozhatnak a 
betelepülni kívánó vállalkozások. Az utak, a vil-
lanyhálózat, az ivóvíz és szennyvízcsatorna fej-
lesztését tartalmazó csomag ebben az évben 
kiegészül egy olyan elemmel, amivel szerintem 
már a kilencvenes évek elején kellett volna, 
hogy rendelkezzen a városunk. Jánoshalmán 
a következő két évben megépül egy hűtőház 
rendszer, válogató-csomagoló gépekkel, kvázi 
inkubátor házi jelleggel működő lé üzemmel, 
ahol a jánoshalmiak, és a környékben élők 
gyümölcsét, zöldségét tárolják, és dolgozzák 
fel. Ha nem is nagybani piacot hozunk létre, 
de Jánoshalma korábbi gyümölcstermesztő 
kultúráját, kedvét ezzel a beruházással vissza 
lehet majd csempészni. A korszerű tároló ka-
pacitásnak köszönhetően piacképesebb árut 
fog biztosítani a jánoshalmi gazdák számára. 
Megélhetési lehetőséget ad a helyieknek, azt 
gondolom, ennél nincs fontosabb. A jánoshalmi 
termelői csoportok 100 százalékos támogatás-
sal megépülő, és működő épületegyüttest fog-
nak kapni. Úgy vélem ez a lendület elegendő 
lesz arra, hogy fejlődés kezdődjön Jánoshalma 
élelmiszer gazdaságában. 
Ezen kívül utak épülnek majd a környékünkön. 

Legkésőbb áprilisban végre megkezdődik az 
útfelújítás Borotáig. Év végére, de legkésőbb 
2019 tavaszára a tervek szerint tovább men-

nek, és Csávolyig felújítják az utat. Ezzel gya-
korlatilag Kiskunhalas és Baja között egy jobb 
minőségű úton tudunk majd közlekedni. 
A környező települések, és Jánoshalma életé-

re is hatással lesz a Budapest – Belgrád vas-
útvonal fejlesztése, mely a következő években 
valósul meg. Ezzel lényegesen hamarabb, 
mintegy másfél óra alatt lehet Budapestre fel-
érni Jánoshalmáról. Ez mind oktatási, mind 
kulturális szempontból, de még munkába já-
rás szempontjából is jelentős változást hoz. A 
logisztikai lehetőségek is kitárulnak ezáltal a 
jánoshalmi emberek számára.
Sok munka, utánajárás, egyeztetés - amit nem 

parlamenti felszólalással szoktam intézni - van 
ezek mögött az eredmények mögött, amivel 
nem szoktam dicsekedni, de mivel kérdezte, 
így elmondtam.

JHN: Képviselő Úr említette, a környező tele-
püléseken elért eredményeket, itt van például 
a Mélykúton megépülő szárnyas feldolgozó 
üzem. Úgy tudjuk, ebben az évben már üze-
melni fog.
Bányai Gábor: Igen, de azt is mondtam, hogy 
nem szeretnék dicsekedni, főleg nem itt a já-
noshalmi újságban, a választókerület többi te-
lepülésén elért eredményekkel. De a mélykúti 
üzemről tényleg beszélni kell. A tervek szerint 
idén őszre indul. Fontos tudni, hogy a mun-
kavégzéshez szükséges képzések már elkez-
dődtek tavaly ősszel, de lehet még csatlakozni. 
Nagy lehetőséget biztosít ez a jánoshalmiak-
nak is, hogy megépül Európa egyik legkorsze-
rűbb vízi-szárnyas feldolgozó vágóhídja. 350 
embernek biztosít majd munkát, melyek közül 
bizonyára sokan lesznek jánoshalmiak is. 

►►►folytatás a 2. oldalon 

A Jánoshalmi Víziközmű-társulat 2018. januárjában is folytatta a csa-
torna-beruházás elszámolását a tagjaival. A pozitív elszámolási különbö-
zet visszafizetésre kerül minden tag számára. Ehhez nem kell mást tennie, 
mind kitöltve visszajuttatni a levél mellé csatolt nyilatkozatot. Ez a nyilatko-
zat nem elfogadó nyilatkozat, nem jóváhagyás, hanem kizárólag arra szol-
gál, hogy az aláírója nyilatkozata alapján jogosult a kiutalásra. E nyilatko-
zat aláírásával senki semmilyen jogorvoslati lehetőségéről nem mond le. 
2018. január végéig postáztunk 1850 db levelet, melyből 2018. január 31-ig 
1427 db nyilatkozatot juttattak vissza helyesen kitöltve. 1397 tagtársunk-
nál a csoportos kifizetési tranzakciót már el is indítottuk. Ők már megkap-
ták az elszámolt egyenleget. Azok a tagtársaink, akiknek negatív egyen-
lege van, tehát további fizetési kötelezettségük mutatkozik és bizonyít-
hatóan rendszeresen időben befizették a hozzájárulás összegét kérjük, 
keressék fel ügyfélszolgálatunkat egyeztetésre. Az elszámolási értesí-
tőket jelenleg is folyamatosan postázzuk a posta átvételi kapacitása és a 
saját feladási kapacitásainknak megfelelően. 2018. február végéig minden 
pénzügyileg rendezett tagunk megkapja az elszámolást. A kifizetéseket is 
folyamatosan teljesítjük ez idő alatt. Kérjük, hogy akinek öröklés, lakcím-
változás, stb. miatt adataiban változás történt haladéktalanul jelezze ügy-

félszolgálatunkon. Ez lényegesen meggyorsítja saját ügye intézését. Azok-
nál az ingatlanoknál, ahol pénzügyileg rendezett az érdekeltségi hozzájáru-
lás, de a házi bekötés még nem készült el, az enyhe téli időben illetve kora 
tavasszal meg fogjuk valósítani a házi bekötést is. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
 — A nyilatkozat leadásával a visszautalás megérkezése után további 
teendőjük nincs a Társulattal.

vagy
 — A nyilvántartott hátralék befizetése után további teendőjük nincs a Tár-
sulattal.

Ezúton köszönjük meg minden elszámolásban részt vett tagunknak a 
közel 10 éves együtt működést.   

Kérjük, hogy intézkedést igénylő kérdés esetén hitelt érdemlő bizonyíté-
kokkal szíveskedjenek felkeresni bennünket.

Társulatunk továbbra is a megszokott helyen és időben áll az Önök 
rendelkezésére. 

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

Bosco Szent János (Castelnuo-
vo d’Asti, 1815. augusztus 16.–Tori-
no, 1888. január 31.), olasz katolikus 
pap, a Szalézi Társaság férfi szerze-
tesrend megalapítója. Gyakran csak 
Don Boscóként emlegetik.

Kétéves volt, amikor édesapja 
meghalt, így édesanyjának, Margher-
ita Occhienának egyedül kellett fel-
nevelnie őt és két testvérét. „Margit 
mama” bölcs nevelő volt, kitartásá-
nak és határokat nem ismerő hitének 
segítségével mélyen vallásos légkört 
alakított ki családjukban. János már 

kicsi korától fogva pap szeretett volna lenni. 1841 júniusában elérte célját, 
pappá szentelték. Közben Don Bosco maga köré gyűjtötte az első gyerme-
keket, és megszervezte a vasárnapi oratóriumot (Az olasz katolikusoknál 
a gyülekezet fiataljai részére létesített központ, épület. Bosco Szent János 
előtt a szó jelentése imaház vagy imahely volt.) 

Édesanyja már idős asszonyként elfogadta a meghívást, hogy Torinó-
ba menjen, és segítsen fiának. A gyermekek számára ő lett „Margit mama”. 
Don Bosco elkezdett szállást adni az otthontalan árváknak. Szakmát taní-
tott nekik, és arra nevelte őket, hogy szeressék az Urat; együtt énekelt, ját-
szott és imádkozott velük.

Az első gyermekekből lettek később az első munkatársai is. Így fejlődött 
ki az a híres nevelési módszer, amit „megelőző módszernek” nevezünk: 

„Legyetek a gyermekekkel, előzzétek meg a bűnt ésszel, hittel és sze-
retettel. Legyetek szentek, és szentek nevelői. Vegyék észre a gyermeke-
ink, hogy szeretjük őket!”

Idővel az első munkatársakból IX. Piusz pápa segítségének köszönhe-
tően létrejött egy szerzetestársaság, melynek célja a fiatalok megmentése, 
küzdve a szegénység minden fajtája ellen. Mottójuk a következő: „Lelkeket 
adj nekem, (Uram), minden mást vegyél el!”

„Ha azt akarjuk, hogy meglássák rajtunk az emberek, hogy mi a növen-
dékeink örök boldogságáért fáradozunk, és őket a sajátos feladataik telje-
sítésére tanítjuk meg, akkor mindenekelőtt szükséges, hogy sohase feled-
kezzetek meg arról, hogy ti e szeretett ifjak szüleit helyettesítitek. Ezekért 
az ifjakért mindenkor szeretettel munkálkodtam, tanultam, és teljesítettem 
papi szolgálatomat, de nemcsak én magam, hanem az egész Szalézi Tár-
saság is. Rövidnek éppen nem mondható eddigi életemben, fiacskáim, 
hányszor meg kellett győződnöm e nagyszerű igazságról! Könnyebb dolog 
valakire megharagudni, mint őt elviselni; könnyebb a gyermeket megfenyí-
teni, mint őt meggyőzni; sőt, nyíltan megmondom: türelmetlenségünkben 
és önkényeskedve kényelmesebb dolog a makacsokat büntetgetni, mint 
határozott és nyájas türelmünkkel őket megjavítani.” (Részlet Bosco Szent 
János levelezéséből). A plébániai klubunknak is ő a védőszentje.

Istenünk, te Bosco Szent János áldozópap személyében atyát és tanító-
mestert ajándékoztál a fiataloknak. A mi szívünk szeretetét is gyújtsd láng-
ra, hogy egészen neked éljünk, és mindenkit hozzád vezessünk. 

Sándor atya plébános

Itthon vagyok
A jó harcot mindig kész vagyok megharcolni!

 A csatornaberuházás lakossági elszámolása

Templom külső felújítása

„Lelkeket adj nekem, (Uram)...”

A Templom felújítási projektje 2018. január 3.-án megkezdődött a lábazat leverésével, szellőztetésével, majd a falak injektálásával. A következő ütem-
ben a korábbi térburkolat felszedése, majd  a templom csatornáiból kifolyó víz elvezetése a templom mellől, lehetőség szerint a legtávolabbi pontra,  és 
ezt követte az új térkő elhelyezése. Utána templom északi oldalának felállványozása történik, a restaurálási munkálatok megkezdésével. Vele egy idő-
ben az északi homlokzat javítási munkálatai kezdődnek. Ugyanez a tendencia folytatódik a déli homlokzaton is. A tervezett befejezés 2018. augusztus 30.

Ökumenikus ima hét

Városunkban három felekezet, a római katolikus, a református és bap-
tista egyház hívei gyűltek össze közös imádságra a keresztény egység 
jegyében. A Katolikus plébánia kápolnájában Balogh Róbert református 
lelkész és Milánkovics Dániel  baptista lelkész hirdetett igét. A zárónapon 
Mons. Menyhárt Sándor plébános prédikált a baptista imaházban megje-
lent híveknek.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/1815
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Torino
https://hu.wikipedia.org/wiki/Torino
https://hu.wikipedia.org/wiki/1888
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%A9zi_rend
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A Városi Könyvtár meghí-
vására Jánoshalmára érkezik 
az „Arany 200” busz, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum mozgóki-
állítása. 

A Petőfi Irodalmi Múze-
umban 2017 májusában nyílt 
a 200 éve született Arany 
János előtt tisztelgő repre-
zentatív kiállítás,   az „Önarc-
kép álarcokban”. Ennek  az 

iskolai oktatást kiegészítő, országosan utazó változata,  az  e célra átalakított 
„Arany 200 busz” július 10 óta  járja az országot.

Az egyedi látványvilágú kiállítás versek, képek, különféle dokumentumok és 
relikviamásolatok segítségével mutatja be Arany János életművét, kapcsolatait, 
költészetének máig ható jelentőségét. A buszba manuális játékokat és a digitális 
eszközöket is beépítettek, melyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtanak, 
de mélyebb tudást is közvetítenek. A  buszt  múzeumpedagógus kollégák kísérik. 
A kiállítás látogatása ingyenes. 

A kiállítás 2018. február 20-án, kedden 14-16 óráig 
a Szent Anna Általános Iskola előtti parkolóban tekinthető meg.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

◄◄◄folytatás az 1. oldalról

Ha minden jól megy, akkor a tenyésztés is erre a környékre fog össz-
pontosulni, tehát Jánoshalma ebből a mélykúti projektből is profitálhat. 
Nem lehet már azt mondani, hogy nincsenek új munkahelyek, a lehetőség 
itt van! A térség egészét nézve ezres nagyságrendű munkahelyteremtés 
valósult meg az elmúlt években, ezt nem szabad lebecsülni. Igaz a bérek-
ben még elmaradunk a nyugati bérektől, de ebben is előrehaladás van, és 
nem egy helyben topogás. Összességében a kormányzati intézkedések 
nem elvesznek, hanem adnak. Aki elhiszi azt a mesét, hogy itt európai 
béreket lehet rövidtávon megalapozni és elnyerni, az nincs tisztában a 
gazdaság működésének sem kicsi, sem nagy összefüggéseivel. 
De térjünk vissza Jánoshalmára! Bízom a jánoshalmi ki-és közép vállal-
kozások életképességében, biztatom őket, ragadják meg a kínálkozó fej-
lesztési lehetőségeket, és tudom, hogy a családi vállalkozásoknál már itt 
az újabb nemzedék, a szülők átadják gyermekeiknek a staféta botot. Ez 
is pozitív dolog, hogy van, aki tovább viszi, és kiegészíti a saját elképzelé-
seivel a meglévő stabil alapokat. Az új fejlesztések terén bizakodó vagyok 
a Renner család gépipari fejlesztései iránt. Tudjuk, hogy az unión belül 
a mezőgazdasági gépgyártás egyik iránya a csúcstechnológiát felhasz-
náló gépek gyártásának irányába mutat, mely képes akár vezető nélkül 
is, távvezérléssel működni. A másik irány a hagyományos, a mechanikus 
rendszerek felé tolja a gépipari fejlesztéseket. A dr. Renner Tamás által 
fémjelzett traktor nagyon komoly kitörési pont lehet a térségben, a magyar 
mezőgazdasági gépgyártásban, a hagyományos technológia alkalmazá-
sa terén. Biztatnám ezen a fórumon is a Renner családot, hogy ebbe a 
Magyarországon egyedülálló fejlesztésbe vágjon bele! Azért említettem 
meg ezt a fejlesztést, mert a Renner cég amennyiben kéri, akkor maga 
mellett tudhatja Kormány támogatását is. 

JHN: Képviselő Úr hogyan látja Jánoshalma jelenét, jövőjét? 
Bányai Gábor: Itt is azt mondhatom el, mint a többi település esetében, 
jó a munkakapcsolat a jelenlegi város vezetéssel, tudunk eredményesen 
együtt dolgozni. Nekem, és nekik is, ez a fontos. Emellett lényeges té-
nyező, hogy 2006 óta egységes a képviselő-testület, ezért tudták nagyon 
sok területen a város hátrányait leküzdeni. Az oktatás, az egészségügy, 
a szociális, és közművelődési területen, a városiasodás, a közterületek 
megújulása kapcsán is történtek fejlesztések, aminek fiatalok, idősek 
egyaránt örülhetnek és hasznát vehetik, valamint erősödött Jánoshalma 
járási központi szerepe is. Úgy tudom, polgármester úr nemsokára beje-
lenti a legújabban elnyert pályázatok eredményeit, csak arra vár, hogy a 
szerződéskötések megtörténjenek. Ez azt jelenti, hogy sokat dolgoztak 
már ebben a ciklusban is a városért.
Ami Jánoshalma közéletével kapcsolatban az utóbbi időben megrendített 
- és ennek már hangot adtam egyszer - az egymáshoz és a közügyekhez 
való rossz szándékú hozzáállás egyesek részéről. Néhány évvel ezelőtt 
nem lehetett ilyen mélyen megosztó tevékenységet tapasztalni. Bizonyí-
ték nélküli alaptalan vádak, dilettáns hozzászólások, nyomdafestéket 
nem tűrő sértegetések jelennek meg az internetes közösségi oldalakon, 
a rendszeresen megjelenő ellenzéki újságokban, a piacon, a közbeszéd-
ben. A mocskolódás céltáblái köztiszteletben álló, a városunkért dolgozó 
emberek, akik itt éltek, és ezután is itt akarnak élni közöttünk. Gondolok 
itt a szennyvíz csatornaépítés beruházásra, aminek még mindig vannak 
ellenzői a városban. Hozzá nem értők, akik nem értik az egész szennyvíz 
beruházás lényegét, nem értenek a pénzügyekhez, azok próbálják megy-
győzni az embereket, hogy itt valami disznóság történt. 
Történt disznóság, valóban 2001-2002-ben! Disznóság volt, hogy egy 

maroknyi ellenző helybéli lakos feltüzelte a jánoshalmi közéletet, és meg-
puccsolták az első szennyvíz fejlesztési lehetőséget! Emlékszünk, hogy 
kik voltak? Igen, sokan közülük még a most is kiabálók között vannak.
A puccs Kiss György akkori polgármester bukását is eredményezte, mert 
csúnya közhangulatot hoztak létre a szennyvíz fejlesztés és az akkori ve-
zetők ellen. Világosan kell látni, hogy ennek nem csak Kiss György lett a 
vesztese, hanem Jánoshalma lakossága is. A jánoshalmiak nem kezdték 
el gyűjteni a pénzt, tulajdonképpen a lakossági önerőt, egy elő-takarékos-
sági számlán. Időközben a környező településeken, pl. Mélykúton elkezd-
ték a pénzgyűjtést. Úgy fogtak bele, hogy nem volt érvényes pályázatuk 
sem, tervek sem, csak lakossági elhatározás. Jánoshalmán pont ez nem 
jött létre. Nagyon nagy hiba volt! A szomszédos településen gyakorlatilag 
hét évvel korábban kezdték el gyűjteni a lakossági önrészt, jóval kisebb 
havi részletekben. Amikor a környező települések a pályázatot be tud-
ták adni, a lakossági önrész már rendelkezésre állt. Jánoshalmán pedig 
2007-ben, a pályázat beadásakor kezdték el gyűjteni a lakossági önrészt. 
Igaz mi egy évvel hamarabb adtuk be a pályázatot, mint Mélykút, de nem 
nyertünk vele semmit. Mélykút nyert, mert hét év előnyben volt, a lakossá-
gi önrész begyűjtésében, ami ráadásul még kamatozott is. Jánoshalmá-
nak pedig a lakossági önrésznek megfelelő összegű hitelt kellett felvenni, 
ami kamatostól terhelte a város költségvetését. Eleve itt van a különbség 
a két település, Jánoshalma és Mélykút csatorna beruházása között.
Jánoshalmán nem csak 2001-ben beszélték le ezek a negatívan gondol-
kodó, rosszat akaró emberek a csatornafejlesztésről a helyi polgárokat, 
hanem 2007 után is folyamatosan ágálltak ellene. Az eredmény az lett, 
hogy Jánoshalmán nagyon sokan nem fizették pontosan, vagy egyáltalán 
nem az LTP részleteket. Nem feltétlen azért, mert nem volt pénzük, ha-
nem egyszerűen hittek az ellenkampánynak. Ezzel bajba sodorták magu-
kat, mivel jogszabályok vannak arra, hogy akinek a háza előtt a csatorna 
elmegy, annak kötelessége rákötni. Ha nem, akkor nagyon súlyos bünte-
tést kell fizetni, talajterhelés jogcímén.
Tisztelettel jelzem mindenki felé, hogy Jánoshalmán az elmúlt ötven év-
ben, az ivóvíz-hálózat fejlesztése óta sokkal több szennyvíz keletkezett, 
amit egyszerűen „magunk alá engedtük” az egykori szikkasztókba, és 
ez szennyezte Jánoshalma talajvizét. Így városunk alatt egy szennyvíz 
tó alakult ki. Ez azt is jelenti, hogy a fúrt kutakból, ásott kutakból vizet 
még öntözésre sem nagyon ajánlott volt használni a fertőzöttsége miatt. 
Könnyen beláthatjuk, hogy saját egészségünk és környezetünk védelme 
érdekében volt szükséges a szennyvíz beruházás. Mindezek után gon-
dolkodjunk el, a jánoshalmi szennyvíz beruházás drága vagy nem drága? 
Ha mindenképpen hasonlítgatni akarunk, akkor egyet látni kell, mit ha-
sonlítunk mivel? Az előbb elmondottakból kiderül, hogy a mélykútiak jobb 
pénzügyi konstrukcióban dolgoztak. Nem volt lakossági ellenállás, előbb 
kezdték a szervezést, nem kellett hitelt felvenni, és így más pályázati ki-
írás vonatkozott rájuk. Az egész beruházásnak mások a műszaki adatai, 
más a csatorna hossz, a talajviszonyok, a szennyvíz tisztítási technológia, 
más a bekerülési költség. Röviden, minden más. 
Egyébként miért kellene csodálkozni azon, ha ők megértették a lényeget, 
nem ellenálltak, hanem időben a beruházás mellé, akkor a végelszámo-
lásnál is nekik több pénz maradna? 
És még egyet látni kell. Jánoshalmán az Önkormányzat az EU és a Ma-
gyar Kormány felé már elszámolt a szennyvíz pályázattal. Mindent, sza-
bályosan, fillérre lebontva. Nem lopták el a lakosok pénzét, nem csaptak 
be senkit. A város vezetése korrektül járt el a lakosokkal szemben. A lehe-
tőségekhez képest a legtöbb pénzt hozta a fejlesztéshez, és azzal felelő-
sen gazdálkodott. A lakosoknak a legjobb lehetőséget ajánlotta, ez pedig 

a havi részletfizetés volt. Aki pontosan befizette a részleteket az LTP-be, 
annak megképződött az állam támogatása, az elszámoláskor pénzt kap 
vissza. 
Az a véleményem, nem kellene a csatorna ügy kapcsán politikai haszon-
szerzés miatt hazugságokat terjeszteni a polgármesterről, a testületről és 
az egész beruházásról, nem kellene megmérgezni Jánoshalma közéletét. 
Ahhoz, hogy a városunk tovább fejlődjön, jó szándék kell, összefogás, és 
felismerni azt, hogy nem egymásnak az ellenfelei, hanem egymás segítői 
kell legyünk. Én így gondolom, úgy látszik, más pedig másként. De most 
áprilisban mindenkinek lesz lehetősége választani a két gondolkodás kö-
zött! 
Szerencsére a közeljövő tekintetében sok jó hírről tudok beszámolni, és 
ez feledteti a negatívumokat. Jánoshalma vonatkozásában számos pozi-
tív döntés született arról, hogy település fejlődése érdekében milyen for-
rásokat tudunk a városba irányítani. Beszélgetésünk elején már szó volt 
a gazdaság fejlesztési tervekről, de az oktatás is nagyon fontos! Jó hír, 
hogy az iskoláink fejlesztésére nemsokára sor fog kerülni. Az államilag 
fenntartott Hunyadi iskola a 2010-es fejlesztését követően most közel 600 
millió forintból újulhat meg teljesen egészében, egy kormányzati döntés-
nek köszönhetően. A minisztériumi fenntartású FM ASZK - Mezőgazdasá-
gi Szakiskola- nagyon komoly felújítási munkálatok előtt áll. Az intézményt 
felújítják, hőszigetelést kapnak az épületek, küllemében gyakorlatilag egy 
új iskola lesz. Reményeink szerint egy tornacsarnok is épül az iskola ud-
varán. Az egyházi fenntartású Szent Anna iskolában is várható egy torna-
csarnok építése az udvarra. 
A járási területi ellátást végző Egészségügyi Központunk jól működik, 
pénzügyi gazdálkodása stabil. Jó kis pályázatíró csapat dolgozik a köz-
pontban, évről évre pályázati pénzekből fejlesztik az eszközparkot, és 
a lakosság felé teltházas, ráadásul ingyenes előadásokat, programokat 
szerveznek. Dr. Horváth Endre az intézmény vezetője nemrégiben tár-
gyalt a Kiskunhalasi Kórház új vezetőjével, dr. Szepesvári Szabolcs igaz-
gató úrral a további együttműködési lehetőségekről.

JHN: Képviselő Úr hogyan látja az esélyeit az áprilisi megmérettetésen?
Bányai Gábor: Nincs miért szégyenkeznem és a jánoshalmiaknak sem kell 

miattam szégyenkeznie. Bármerre megyek a térségben, tisztelettel befo-
gadnak. Elismerik azt a munkát, amit képviselőként a térség fejlesztése 
érdekében képviselőként elvégeztem. Még 2006-2010 közötti időszak-
ban, ellenzéki képviselőként is értem el számos eredményt, ezt éppen 
Jánoshalmán tudják a legjobban. Fejlesztettük a várost ellenzéki időszak-
ban is. Ezért nem tudom elfogadni azt az érvet, hogy ellenzéki képviselő-
nek nincs lehetősége eszközöket szerezni. Én tudtam. Remélem ezt is 
mérlegelik majd a jánoshalmiak. 

Úgy gondolom, hogy a jó harcot eddig is sikerült megharcolnom Jánoshal-
máért, ezután is ezt tervezem tenni.

b. s.

www.pestimuveszszinhaz.hu
facebook.com/pestimuveszszinhaz

Programajánló

Itthon vagyok
A jó harcot mindig kész vagyok megharcolni!

Jön  az Arany busz 

Veszélyes szerkezet egy gramofon. Alcide Chanal éppen üzenetet rög-
zít vele, hogy távol élő húgának esküvői gratulációt küldjön, de bekap-
csolva felejti a felvevőt. Így azt is visszahallgatja később, amint felesége 
megbeszéli az esti randevút gyerekkori barátjával, Émile Renauxval. Raj-
taütés, rendőrség, ökölharc... Dominóként borulnak a házasságok, kézről 
kézre járnak az asszonyok és nincs megállás, mert minden szerető unal-
mas zsarnokká válik, amint férj lesz belőle

Mindez látható  
2018. február 21. 19 órai kezdettel  

az Imre Zoltán Művelődési Központban 

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK
AZ IMRE ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONTBAN
2018. február 21. 19 óra

Az asszony körbejár 
avagy kézről kézre

Szabó Sipos Barnabás, Fogarassy Bernadett, Csengeri Attila, Bod-
rogi Attila,  Tunyogi Bernadett/Szabó Erika, Beleznay Endre/Vár-
konyi András, Borbáth Ottilia, ,Pálfai Péter, Cseke Katinka, Jáno-
si Dávid

2018. április 11. 19 óra
Mária főhadnagy

Fogarassy Bernadett,Kovács Etele, Egri László,Zalay Lídia, Foga-
rassy András, Teremi Trixi/Keszler Éva, Pintér Gábor, Benkóczy 
Zoltán

2018. szeptember 12. 19 óra
Csárdáskirálynő

Kalocsai Zsuzsa, Harsányi Gábor,Csengeri Attila, Fogarassy Ber-
nadett, Czető Roland, Tunyogi Bernadett, Gyurity István, Benedek 
Gyula, Faragó András/Benkóczy Zoltán, Egri László, Bodrogi Atti-
la, Pálfai Péter

2018. november 14. 19 óra
Bolha a fülbe című vígjáték

Harsányi Gábor,Fogarassy Bernadett,Jászai László/Beszterczey 
Attila,Cseke Katinka, Oszter Alexandra, Beleznay Endre, Várkonyi 
András,Csengeri Attila, Benkóczy Zoltán, Hoffmann Richárd, Vár-
konyi Andrea

Bérletek ára:
1-6. sor  13.000 Ft
7-11. sor  11.500 Ft
Erkély   11.500 Ft
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A Városgazda Kft. munkatársai és a közmunkások minden nap déle-
lőtt összegyűjtik a szemetet a város közterületein, a Béke téri parkban. 
Másnap kezdik az elejéről, mintha nem csináltak volna semmit az előző 
napon! A padok környékét, a salakos részeket, de gyakran a füvet is eldo-
bott papír, műanyag, fémhulladék, cigaretta csikkek borítják. Íme, a SZO-
MORÚ illusztráció!

A város központi részén, ott, ahol a szemetes kuka csak pár méterre 
van, szanaszét hever a szemét. De egyesek még erre is tesznek egy lapát-
tal! Az alábbi felvétel január 31-én készült, a játszótértől 15 méter távol-
ságban!

Van olyan elvetemült, aki még ezzel sem elégszik meg. Karácsony előtt 
a Központi Játszótér (Jankó Játszó) játékait is barbár kezek rongálták meg!

Kérdés, hogy ez a lap magától hullott-e le vagy valaki segített neki a test-
vérvárosi oszlopsor egyikének oldaláról. 

Ezek a „szemétségek” megbotránkoztatnak, megdöbbentenek minden 
jó érzésű embert.

Ugye tudják! Lehetetlen kategória mindenki mellé közterület felügye-
lőt állítani…

Megerősített együttműködés a városi polgárőrséggel
Jánoshalma Városi Önkormányzat évtizedek óta folyamatban lévő megállapo-

dás keretében működött együtt a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület-
tel melynek jelenlegi elnöke, Mészáros István. A város vezetése az eddig meglévő, 
a mindennapokban gyümölcsöző kapcsolatot 2018. január 1-től még szorosabbra 
fűzte azzal, hogy az Önkormányzat szociális szolgálatot ellátó alkalmazottként fog-
lalkoztatja Mészáros Istvánt. 

Czeller Zoltán polgármester: A tavalyi év decemberében azért döntöttünk 
Mészáros István elnök úr önkormányzati foglalkoztatása mellett, mert így a köz-
terület felügyeletnek nagyobb hangsúlyt tudunk adni a jövőben, így már két sze-
mélyt foglalkoztatunk ebben a munkakörben. Így a település közterületi rendjé-
nek fenntartása válik hatékonyabbá. Emellett megkettőzött figyelmet fordítunk 
a bűn- és a baleset megelőzésre, a vagyonvédelemre, a kábítószer-használat meg-
előzésére, a gyermek és ifjúságvédelemre. Másrészről a lakosság szociális helyze-
tének javítására irányuló feladatokra is nagyobb figyelmet kívánunk fordítani, az 
idős polgárokkal és a szociálisan rászorulókkal való kapcsolattartásra. 

Mészáros István: Eddig is kiemelt figyelmet fordítottunk az egyes bűncselek-
mények, különösen a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a betöré-
ses lopások, a színesfémlopások, a kerékpár lopások megelőzésére, a gyermek- 
és fiatalkorúak közbiztonságát veszélyeztető csoportosulásokra, úgy gondolom, 
hogy ezután még inkább így lesz. Odafigyelünk az időseinkre, mind a belterületen, 
mind a tanyákon élőkre, bevásárlásban, téli tüzelő ellátásban gyógyszer kiváltás-
ban is tudunk segíteni.

Mészáros István elérhető a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal titkárságán, 
valamint közös együtt működéssel végzi munkáját a Közterület Felügyelővel.

Pályázatból elnyert források bevonásával a ter-
vek szerint 2018 tavaszán indul el Jánoshalmán egy új 
lepárlóüzem építése. A beruházó, Jánoshalmi Pálin-
kafőzde Kft célja a térség gazdag gyümölcstermesz-
tő hagyományainak további ápolása és fejlesztése, 
amelyhez elengedhetetlen a magas színvonalú 
feldolgozó kapacitások megléte. A létesítmény várha-
tóan 2019 novemberében kerül átadásra.

A beruházás helye a Jánoshalmi Iparterület, (a volt 
Bem József laktanya területe) azon belül is a kato-
nai lőtér, amelynek magas téglafalai közé a Fejér-
dy és Bartók Építészeti Iroda álmodta meg a világ-
szinten is érdekes és izgalmas épületegyüttest. A ter-
vezéskor fontos szempont volt, hogy a pálinkafőz-
de építészeti megjelenése összeforrjon az itt előállí-
tott termék szellemiségével, s nem utolsósorban pél-
dát adjon az épített örökség funkcióváltással törté-
nő megőrzésére.

A látványelemeken túlmenően elmondható, hogy 
a legfejlettebb német lepárlási technológia biztosítja 
majd a termelés magas színvonalát, illetve a készter-

mékek belföldi és külföldi piacon való értékesítését.
A beruházó Jánoshalmi Pálinkafőzde Kft nem isme-

retlen a desztillált termékek piacán, hiszen a kis soro-
zatban piacra dobott és Masters’ márkanévvel ellá-
tott termékek már sikerrel debütáltak a pálinkakeres-

kedelem prémium szegmensében.
A beruházás a Vidékfejlesztési Program keretén 

belül, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
és hazai Központi Költségvetési Előirányzat támogatá-
sával valósul meg.

Lepárlóüzem épül Jánoshalmán

A lakosság 
szolgálatában

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2017-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  
adójuk 1%-a felajánlásával kívánják segíteni az egyesület önkéntesség 

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

Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

Vigyázunk a város tisztaságára? 
Vigyázzunk!

Hepp Levente vagyok, 2018 febru-
árjától az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban dolgozom művelődésszervező-
ként. Születésemtől Jánoshalmán élek, 
az általános és a középiskolát is itt 
végeztem el. A Szegedi Tudományegye-
tem geográfus szakán szereztem dip-
lomát alap- és mesterszakon, terület- 
és településfejlesztő szakirányon. Az 
elmúlt három évben a Honvéd Kaszinó 
Kulturális Egyesületnél dolgoztam, ahol 
jobban megismerkedhettem a közműve-
lődéssel. Ez idő alatt lehetőségem nyílt 
a Nemzeti Művelődési Intézet által szer-
vezett „Közművelődési szakember I.„ tanfolyamon részt venni és felsőfo-
kú képzettséget szerezni. A jövőben Közösségszervező diploma megszer-
zésével tervezem továbbképezni magam. Az Imre Zoltán Művelődési Köz-
pontban a jelenlegi rendezvények folytatásán túl, új kulturális és közössé-
gi programokkal igyekszem színesíteni Jánoshalma kulturális életét. Mind-
ehhez kérem a város intézményeinek, civil szervezeteinek és az érdeklődő 
lakosság együttműködő segítségét.

Könyvtári nyitva tartás: 

hétfő: zárva
kedd: 10-17
szerda: 12-17
csütörtök: 10-17
péntek: 12-17
szombat: 8-12
vasárnap: zárva

Művelődési célú 
nyitva tartás:

hétfő: 10-19
kedd: 10-19
szerda: 10-19
csütörtök: 10-19
péntek: 10-19
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Az Imre Zoltán Művelődési 
Központ nyitva tartási rendje 

A művelődési célú nyitvatartási idő a rendezvények esetén azok időtar-
tamához igazodik

 Új munkatársat 
köszönthetünk az Imre 

Zoltán Művelődési 
Központban
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Munkahelyteremtés 2018 
Munkáltatói fórum

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala a 2018. 
január 16-án a jánoshalmi Városgazda Kft „Zöld Termében” Munkáltatói 
Fórumot tartott.

A Járási Hivatal vezető-helyettese Farkas Margit köszöntötte az előadó-
kat és a munkáltatók megjelent képviselőit. 

Ezt követően Bányai Gábor országgyűlési képviselő Fejlesztési lehető-
ségek a jánoshalmi járás területén címmel tartott tájékoztatót.  

A BKMKH Foglalkoztatási Főosztály szakügyintézője  Bugya Zita mutat-
ta be a NFA-2017-2-KKV kódjelű mikro-, kis- és középvállalkozások részé-
re meghirdetett munkahelyteremtő beruházási pályázatot. A meghirdetett 
pályázat célja új munkahelyek létrehozása, meglévő munkahelyek bőví-
tése, területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás, helyi gaz-
daság megerősítése, hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának 
ösztönzése kiegészítő támogatással. Ismertette, hogy mire pályázhatnak 
a vállalkozások, mekkora támogatást igényelhetnek, és milyen kiegészítő 
támogatásban részesülhetnek.  

Tájékoztatást adott arról, hogy kik nyújthatnak be pályázatot. Ismertet-
te a pályázat benyújtásának határidejét, módját és a pályázat értékelésé-
nek menetét.

Végül Mészáros Pongrác BKMKH JJH Foglalkoztatási Osztály osztály-
vezetője tartott tájékoztatót a munkabérek és az ahhoz kapcsolódó járulé-
kok 2018 évi változásairól, álláskeresők foglalkoztatáshoz kapcsoló támo-
gatásokról, kedvezményekről.

Végezetül Farkas Margit felhívta a figyelmet A Foglalkoztatási Osztály 
Arany János u. 13. sz. alá költözésére, valamint a Kormányablakban hétfő 
és csütörtöki napokon elérhető NAV ügyfélfogadásra. 

Jánoshalma, 2018-01-16. 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 

járási hivatalvezető

A Járási Hivatal  hírei

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai

özzététel időpontja: 2018.01.26
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 egyéni vállalkozó Mélykút megegyezés szerint

Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző Kuhné Éles Ilona egyéni vállalkozó Jánoshalma 138.000,-Ft

Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) Szakiskola, szakmunkásképző, szakkö-
zépiskola, 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
Élelmiszer-ipari mérnök (Borász) Főiskola, egyetem Kunvin Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Kertészmérnök  
(Kertész és növényvédelmi technikus)

Gimnázium, Szakközépiskola, technikum, 
főiskola, egyetem Kunvitis Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Pincér (Pultos) Ált. iskola, szakiskola, szakmunkásképző Kiss Gábor egyéni vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Festékszóró, fényező Szakmunkásképző, szakközépiskola Családi Tűz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Géplakatos Szakmunkásképző, szakközépiskola Családi Tűz Kft. Mélykút megegyezés szerint
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

ÁPOLÁSI  DÍJAT  ÉRINTŐ  
VÁLTOZÁSOK

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 2018. január 1. napjától módo-
sult   A módosítást követő lényeges ápolási díjjal kapcsolatos változások 
az alábbiak: 

A költségvetési törvény alapján  az ápolási díj havi bruttó összege 2018. 
január 1-től:

 — alapösszegű ápolási díj: 32.600,-Ft
 — kiemelt összegű ápolási díj:  58.680,-Ft
 — emelt összegű ápolási díj: 48.900.-Ft

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

Ismételten felhívjuk az ápolási díjban részesülő személyek figyelmét, 
amennyiben az ápolást végző személy az ápolásra való jogosultság fel-
tételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, azaz a felülvizs-
gálati lapot a meghatározott határidőig a járási hivatal részére nem juttat-
ja vissza, ellátása megszüntetésre kerül. A megszüntető határozat végle-
gessé válásától számított 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg 
részére ápolás díj.

Új ellátási forma a „ Tartós ápolást végzők időskori támogatása”:
Az a személy jogosult rá, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát 

megállapították, ha azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öreg-
ségi nyugdíját megállapítják - ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás 
nélküli megállapítását -, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartá-
sában ápolta, gondozta ( ugyanazon ) gyermekét, és

-  a szociális törvény alapján megállapított ápolási díjban részesült és 
azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt 
összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították, illetve

-  tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a 
gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban 
részesült. A GYES idejét - legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet 
számítani a 20 éves gondozási időszakhoz 

Az ellátás havi összege 50.000,- Ft, mely  a jogosultsági feltételek bekö-
vetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző 
hatodik hónap első napjától állapítható meg. Az ellátás adómentes.

A kérelmet az e célra rendszeresített adatlapon, a kérelmező öregségi 
nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv 
felé kell benyújtani.

Ezen tájékoztatás nem teljes körű, a részletszabályok felől tájékoztatást 
nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya vala-
mint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (6440 Jánoshalma, 
Béke tér 1.sz. ).

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

INGYENES HÚSKÉSZÍTMÉNY GYÁRTÓ TANFOLYAM 
INDUL REGISZTRÁLT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁRA!!!

3 HÓNAPOS SZAKMUNKÁS KÉPZÉS!

MUNKALEHETŐSÉG BIZTOSÍTOTT LESZ!!!

JELENTKEZNI LEHET:  

BKMKH JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATAL 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY, 

6440 JÁNOSHALMA, ARANY JÁNOS U. 13.
AZ INFOPULTNÁL VAGY AZ 1-ES IRODÁBAN 

FEBRUÁR 9-IG!

NAV ügyfélszolgálat 
Jánoshalmán

2018. január első hetétől Jánoshalmán is lehetőségük van az ügyfelek-
nek, hogy a Kormányablakban intézzék adóügyeiket.

A leggyakrabban előforduló adóügyekben az ügyintézés elérhető az 
állampolgárok számára a kormányablakban.

A Kormányablak nyitva tartása Jánoshalmán változatlan marad, tovább-
ra is minden munkanapon van ügyfélfogadás, az adóügyek intézése heti 
két napon lehetséges. 

Az adóügyi ügyfélszolgálat nyitva tartása a Kormányablakban János-
halmán:

hétfő:            de 8-12,   du 13 és 15,30 
csütörtök:        de  8-12,  du 13-17  
Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik, a Jánoshalmi 

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

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  
Jánoshalmi Járási Hivatala  

tájékoztatója
Otthonteremtési támogatás

A támogatás célja: a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakás-
hoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse.

Jogosultak köre: legalább 3 éves időtartalmú folyamatos – gondozá-
si helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, 
és készpénzének, biztosítására vagy más célból lekötött betétjének, vagy 
ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét.

A vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából, keresményéből származó, 
valamint a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tör-
vény és az Ltv. szerinti megtakarítást nem lehet beszámítani. A nevelésbe 
vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be kell 
számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyer-
mekotthonban helyezték el.

A támogatás felhasználható: részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulaj-
donába kerülő vagy már a fiatal felnőtt tulajdonában lévő lakás, családi 
ház, tanya lakhatóvá tételére, részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulaj-
donába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, csalá-
di ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy tulajdonrészszerzéssel 
járó felújítására vagy bővítésére, bérleti jogviszony létesítéséhez szüksé-
ges összeg megfizetésére, lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifize-
tésére, önkormányzati bérlakás felújítására, államilag támogatott lakás-elő-
takarékossági programban való részvételre, ha a fiatal felnőtt vállalja, hogy 
legalább az Ltv.-ben meghatározott, az állami támogatásra való jogosult-
ság megszerzéséhez szükséges ideig részt vesz a programban, otthont-
eremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére, indokolt 
esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő ellátá-
sát biztosító, az Szt. hatálya alá tartozó bentlakásos szociális intézménybe 
fizetendő egyszeri hozzájárulásra vagy belépési hozzájárulásra.

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöl-
tött évek és a jogosult készpénz- és ingatlan vagyonának együttes értéke 
alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult 
esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a vagyon-
nal együtt érje el

a) négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonterem-
tési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének negyvenhétszeresét,

b) négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonterem-
tési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének ötvenhétszeresét,

c) öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremté-
si támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének hatvanhétszeresét.

Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorú-
vá válást követően, de legkésőbb a 30. évének betöltéséig nyújthatja be.

A határidő elmulasztása jogvesztő!!!
A gyámhatóság jogosult 5 évi időtartamra elidegenítési tilalmat beje-

gyeztetni a magyar állam javára az ingatlan-nyilvántartásba, az otthont-
eremtési támogatással megszerzett ingatlanra. A körülmények lényeges 
változása esetén az elidegenítési tilalmat fel lehet oldani és ismét be lehet 
jegyeztetni a korábbi ingatlan felhasználásával vett új ingatlanra, de a tila-
lom idejét csak a korábbi időponttal egyezően lehet megállapítani.

További információ és nyomtatvány a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Jánoshalmi Járási Hivatalában (6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13. 
szám alatt) kérhető. 

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

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

Adószám:18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Felhívás RENDELKEZÉS A   BEFIZETETT ADÓ  
EGY SZÁZALÉKÁRÓL

 A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS EGYESÜLET

A kedvezményezett adószáma: 
18359639 - 1- 03

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

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület  

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

Adószámunk: 19044383-1-03 



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE2018. február 5. oldalMi mennyi 2018 -ban
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, 

garantált bérminimum)
Havi bér

Ft/hó
Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér 430/2016. (XII.15.) Korm.r. 2. § (1) 
bek. b)

138.000 31.730 6.350 794

Garantált bérminimum* 430/2016. (XII.15.) 
Korm.r. 2. § (2) bek.b)

180.500 41.500 8.300 1.038

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) 
Korm.r. 1.§ (1) bek. 

81.530 18.740 3.748 -

Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. 
(VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. 

106.555 24.495 4.899 -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 
170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. 

89.705 20.620 4.124 -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási 
garantált bér*** 170/2011. (VIII.24.) Korm. 
rend. 2/A. § (2) bek. - 

117.245 26.955 5.390 -

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglal-
koztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 
170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. § (1) bek. 

42.805 9.840 1.968 -

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglal-
koztatottak speciális garantált közfoglalkozta-
tási bére**** 170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. 
§ (2) bek. 

55.940 12.860 2.572 -

∗ A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget 
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg 

∗∗ A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesí-
tést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg 

∗∗∗ A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garan-
tált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes 
munkaidő teljesítése esetén illeti meg 

****A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált 
közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munka-
kör betöltése esetén illeti meg 

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2017. évi C. tv. 59. § (1) bek. (Költség-
vetési tv.) – 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. § 38.650,- Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2017. évi C. tv. 60. § (1) bek.  
b) pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2017. évi C. tv. 63. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.)  – 2011. évi CLXII. tv. 169. § 
(2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.  

453.330,- Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2017. évi C. tv. 63. § (3)-(4) bek. 
(Költségvetési tv.)  – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. 5.000,- Ft/óra

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnőt-
tenként 2017. évi C. tv. 65. § (1) d) pont (Költségvetési tv.) – 1997. évi XXXI. tv. 
66/L. § 

15.000,- Ft/hó

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának 
időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal 
felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. 
§ (3) bek.
A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt 
után megillető kiegészítő díj minimális összege – gyermekenként, fiatal felnőt-
tenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges 
ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege – a 
speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermeken-
ként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek.

minimálbér 
30%-a    

41.400,- Ft/hó

minimálbér 
20%-a

27.600,- Ft/hó

minimálbér 5%-a
6.900,- Ft/hó

2. A 2017. december 31-ét követően megállapított 
nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 
11. § 28.500,- Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,- Ft/hó
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi 
nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2018. január 1-jétől 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

91.080,- Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – foglalkoztat-
hatóság rehabilitációval helyreállítható 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) 
bek. a) pont, (2) bek. a) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft)
30%-a – 

29.667,- Ft/hó
Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege – tartós foglal-
koztatási rehabilitáció 
2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. b) pont, (2) bek. b) pont, 327/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (98.890,- Ft)
40%-a – 

39.556,- Ft/hó
Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem java-
solt, egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval 
helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól 
szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalko-
zási rehabilitációja nem javasolt,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1)bek a)  és (2)bek a), 327/2011 (XII. 29.) 
Korm.rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft)
30%-a – 

29.667,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem 
javasolt, egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló 
rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási 
rehabilitációja nem javasolt,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1)bek b) és (2)bek b).,327/2011 (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft)
45%-a – 

44.501,- Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege– rehabilitációja nem java-
solt, kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható,
2011. évi CXCI. tv 12. § (1)bek c) (2)bek c)., 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft)
 50%-a – 

 49.445,- Ft/hó
Rokkantsági ellátás minimális összege – rehabilitációja nem 
javasolt, egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak 
segítséggel képes
2011. évi CXCI. tv. 12. § (1)bek d) (2)bek d)., 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. § 

alapösszeg (98.890,- Ft)
55%-a – 

54.390,- Ft/hó

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
Ellátás összege

Álláskeresési járadék ma-
ximuma
(folyósítási idő maximum 90 
nap) 1991. évi IV. tv. 26. § (5) 
bek., 27. § (3) bek.

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság 
kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:
                               138.000,- Ft/hó      4.600,- Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési 
segély 
1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 
40%-a:

55.200,- Ft/hó       1.840,- Ft/nap
(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi 
összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek 

harmincad része)

Keresetpótló juttatás 1991. 
évi IV. tv. 14. § (6) bek.

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoz-
tatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkör-

ben megállapított összeg:
48.918,- Ft/hó – 81.530-,- Ft/hó

4. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek
Szociális hozzájáru-
lási adó 
2011. évi CLVI. tv. 
453. §, 459.§ 

kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, 
az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra 

tekintettel (saját maguk után) fizetik, mértéke: adóalap 19,5%-a
(csak törvény szerinti adókedvezményekkel csökkenthető)

Rehabilitációs 
hozzájárulás 
2011. évi CXCI. tv. 23. 
§ (1), (3) és (5) bek. 

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének 

kilencszerese/fő/év 
(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik, a kötelező 

foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szakképzési hozzá-
járulás
2011. évi CLV. tv. 4.§ 
(1) és (2) bek.

Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a
(ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájá-

rulási adó alapjával)
(ezen adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel csökkenthető)

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek
Munkavállaló egyéni járulék 
és magánnyugdíj-pénztári 
tagdíjfizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ 
(2)-(3) bek.

Nyugdíjjárulék 10%

Egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci 
járulék

Természetbeni egészség-
biztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosí-
tási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék 1,5%
összesen 8,5%

mindösszesen 18,5%

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék 7.320,- Ft/hó (244,- Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem 

biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, 
továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kie-
gészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, 
valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munka-
végzés esetén a szociális szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

Adósávok, adókedvezmények
Adósávok 1995. évi CXVII. tör-
vény (Szja. tv.) 8. § (1) bek.

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - 
ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 15 százaléka

Adóalap Szja. tv. 29.§.

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső va-
lamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint 
egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás 
esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevétel-
ből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a 
magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 19,5 szá-
zalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, 
ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), 
a megállapított jövedelem 84 százalékát kell jövedelemként figye-
lembe venni.

Adóalap kedvezmények 
családi kedvezmény  Szja. tv. 
29/A § (1)-(2) bek., 

 A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont 
adóalapját [29. §] a családi kedvezménnyel csökkenti. A családi 
kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezmé-
nyezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

- egy eltartott esetén 66.670,- Ft-tal,
- két eltartott esetén:
   2016-ban 83.330,- Ft-tal,
   2017-ben 100.000,- Ft-tal,
   2018-ban 116.670,- Ft-tal,
   2019-től 133.330,- Ft-tal,
- három és minden további eltartott esetén eltartottanként és 
jogosultsági hónaponként 220.000,- Ft-tal csökkenthető.

első házasok kedvezménye 
Szja tv. 29/C. § (1), (3) és (4) 
bek.

Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az 
összevont adóalapját [29. §] az első házasok kedvezményével 
csökkenti. Jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24 hóna-
pig, a házastársak által együttesen összesen havi 33.335,- Ft-
tal csökkenthető az adóalap. Az első házasok kedvezménye 
a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. 

Kedvezményes adózású béren 
kívüli juttatások
[Szja. tv. 71. § és 70. § (4a) 
bek.]

Az adó mértéke: 15% SZJA 
(alapja a kiadott juttatás ér-
tékének 1,18-szorosa) és 14% 
EHO
[Szja. tv. 69. § (2) bek., 1998. 
évi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) 
bek.]

- pénzjuttatás maximum 100.000,- Ft/év, és/vagy
- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya)
•	szálláshely alszámlán maximum 225.000,- Ft/év;
•	vendéglátás alszámlán maximum 150.000,- Ft/év;
•	szabadidő alszámlán maximum 75.000,- Ft/év.

feltéve, hogy a fenti jogcímen adott juttatások együttes értéke 
nem haladja meg az éves rekreációs keretösszeget (költségvetési 
szerveknél 200.000,- Ft/év, más munkáltatóknál 450.000,- Ft/év)

Kedvezményes adózású egyes 
juttatások
[Szja. tv. 70. § (1) bek. b) pont, 
(3) bek a) pont, (4) bek., (5) 
bek. a) pont]

Az adó mértéke: 15% SZJA 
(alapja a kiadott juttatás érté-
kének 1,19 1,18-szorosa) és 22 
14 % EHO  [Szja. tv. 69. § (2) 
bek., Eho tv. 3. § (1) bek. ba) 
pont]

Például:
- a béren kívüli juttatások éves rekreációs keretösszeget megha-
ladó része, 

- a SZÉP kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretössze-
gen felül adott juttatás, 

- csekély értékű ajándék: 13.800,- Ft/alkalom, évente háromszor 
adható,

- hivatali telefon magáncélú használata címén meghatározott adó-
köteles jövedelem.

Mezőgazdasági őstermelőnek 
az e tevékenységből származó 
Szja. tv. 23. § szerint figyelem-
be veendő jövedelme [1995. 
évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]  

                                                                  600.000,- Ft

8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
C s e c s e m ő g o n -
dozási díj (CSED) 
1997. évi LXXXIII. 
tv.(Eb. tv.) 42. §

a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve 
a naptári napi jövedelem 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) b) pont) 

Gyermekgondo-
zási díj (GYED) 
1997. évi LXXXI-
II. tv.
(Eb. tv.) 42/D. § 
(1) bek.

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér 
kétszeresének 70%-a (2018-ban 193.200,- Ft/hó)

Táppénz 1997. évi 
LXXXIII. tv. (Eb. 
tv.) 48. § (7) bek.

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 
nap biztosításban töltött nappal rendelkezik)
a táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb 
biztosításban töltött idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ese-
tén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb 
gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik 
a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben)
a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő 
napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét! (9.200,- Ft-ot)

Gyermekgondo-
zást segítő ellá-
tás (GYES)
(korábbi neve: 
gyermekgondo-
zási segély) 
1998. évi LXXXIV. 
tv. (Cst.) 26. § (1)-
(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 8.500,- Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,- Ft/
hó), 3 ikergyermek esetén 300%-a (85.500,- Ft/hó), 4 ikergyermek esetén 
400%-a (114.000,- Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         
6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének 
végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves ko-
ráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermekneve -
lési támogatás 
(GYET) 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 
26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,- Ft/hó
A támogatásban az a szülő és gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyá-
mot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – 
részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiata-
labb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

Családi pótlék  
(CSP)
1998. évi LXXXIV. 
tv. (Cst.) 11. § (1) 
bek.

egy gyermekes család esetén   12.200,- Ft/hó
egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- Ft/hó
kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,- Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként 14.800,- Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként 16.000,- Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként  17.000,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, 
valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-vég-
rehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülő-
nél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után tar-
tósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként  23.300,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló 
esetén a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 25.900,- 
Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg
illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszülőnél és  nem intéz-
ményben él, az ilyen személy után személyenként         20.300,- Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben 
vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tar-
tósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) 
bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a 
szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint 
a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosultszemély esetén az ilyen gyer-
mek illetve jogosult után személyenként                                                          14.800,- 
Ft/hó

Anyasági támo-
gatás 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 
31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,- Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:85.500,- Ft
A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer – 
koraszülés esetén egyszer – részt vett várandósgondozáson, továbbá a szülést 
követő 6 hónapon belül támogatást igényelhet az az örökbefogadó szülő és 
az a gyám, aki a gyermek születését követő 6 hónapon belül végleges határo-
zat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

9. Szociális ellátások

Egészségká-
rosodási és 
g y e r m e k -
f e l ü g y e l e t i 
t á m o g a t á s 
(EGYT) 1993. 
évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 37. 
§ (1), (4) bek.

Jogosult Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jo-
gosult személy, aki az ellátásra 
való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott sze-
mélynek minősül, vagy
b) 14 éven aluli kiskorú gyer-
meket nevel – feltéve, hogy 
a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más 
személy nem részesül a Cst. 
szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgon-
dozási díjban, csecsemő gon-
dozási díjban – és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben [Gyvt. 
41. § (3) bek.], illetve nyári 
napközis otthonban, óvodában 
vagy iskolai napköziben nem 
tudják biztosítani.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti tá-
mogatás havi összege a családi jövedelemhatár 
összegének és a jogosult családja havi összjöve-
delmének különbözete, de nem haladhatja meg 
a közfoglalkoztatási bér  mindenkori kötelező 
legkisebb összege személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjá-
rulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, 
hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásra jogosult családja tagjá-
nak foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
való jogosultságot állapítottak meg, a rend-
szeres szociális segély összege nem haladhatja 
meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának 
és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
összegének különbözetét. A családi jövedelem-
határ összege megegyezik a család fogyasztási 
egységeihez tartozó arányszámok összegének és 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
ge 95%-ának (2018-ban az öregségi nyugdíjmi-
nimum 95%-a: 27.075,- Ft) szorzatával .

Foglalkozta-
tást helyette-
sítő támoga-
tás (FHT)
1993. évi III. 
tv. (Szoc. tv.) 
35.§ 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult az a sze-
mély, akinek az aktív korúak 
ellátására való jogosultságát 
megállapították, kivéve azt, aki 
EGYT-re jogosult (a fent hivat-
kozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi 
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 80%-a: 
(2018-ban 22.800,- Ft/hó)

Időskorúak 
járadéka
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 32/B 
§ (1) bek. és 
32/C §

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, 
akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettár-
sa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 85%-át,

a) a mindenkori  öreg-
ségi nyugdíj minimum 
85%-a: 
(2018-ban 24.225,-Ft/hó)

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,

b) a mindenkori  öreg-
ségi nyugdíj minimum 
100%-a:
(2018-ban 28.500,-Ft/
hó)

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, aki-
nek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át.

c)
a mindenkori öregségi 
nyugdíj minimum 
135%-a:
(2018-ban 38.475,-Ft/
hó)

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi 
összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a 
különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Ápolási díj 
2017. évi C. tv. 
(Költségvetési 
tv.) 65. § (2) bek. 
b) pont és 1993. 
évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 44. §

Jogosult Havi összeg
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § 
(1) bek. 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra 
szoruló 

- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi 
(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)

Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösz-
szeg 100%-a: 32.600,- Ft

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha:
- komplex minősítés alapján a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 
törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés 
b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába 
sorolt személy, vagy 
- olyan személy gondozását, ápolását végzi, aki 
után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt 
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak 
(Szoc. tv. 43. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösz-
szeg 180%-a (kiemelt 
ápolási díj): 58.680,- Ft

Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, 
ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
személy gondozását, ápolását végzi és a kiemelt 
ápolási díj feltételeinek nem felel meg.
(Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösz-
szeg 150%-a (emelt 
összegű ápolási díj): 
48.900,- Ft

10. Kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft
 [2017. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 69. §]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés 

alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő 
felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behaj-
tásra előírni nem kell.

11. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre 
tekintettel fizetendő közteher 

Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)

1. mezőgazdasági idénymunka 500,- Ft  
2. turisztikai idénymunka 500,- Ft
3. alkalmi munka 1.000,- Ft  
4. filmipari statiszta 3.000,- Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 
8. § (2) bekezdés alapján.
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Napkeleti bölcsek érkezése

Idén vízkereszt ünnepét január 8-án ünnepeltük intézményünkben. A 
délelőtt folyamán elsőként az iskolás gyermekeket látogatták meg a Három 
Királyok annak emlékére, amikor a kis Jézust felkutatván aranyat, tömjént 
és mirhát vittek neki. Ezen a napon sok szép, új ajándékkal kedveskedtek 
iskolánk növendékeinek is.

Óvodánk-
ban rendha-
gyó módon a 
Bernáth Zol-
tán utcai épü-
letben gyűl-
tek össze 
kicsik és 
nagyok Gás-
párra, Meny-
hértre és Bol-
dizsárra vár-
va. A várako-
zás izgalmá-
ban sokan 
azt találgat-
ták, milye-
nek is lesz-
nek a Napke-
leti Bölcsek, 
milyen aján-
dékokat fog-
nak hozni. Mikor felcsendült a „Betlehemi királyok” című dal, fényes palást-
ban, ékes koronában feltűntek a várva várt vendégek. A gyermekek csillogó 
szemmel figyelték őket és a kezükben hozott hatalmas ajándékdobozokat.

A köszöntő verseket követően minden csoport átvehette a kapott csoma-
gokat. A Három Királyok távozása után pedig következett a gyermekek által 
várt pillanat, amikor közösen kibonthatták a hatalmas dobozokat, ami sok, 
érdekes, új játékot rejtett. Csillogó szemmel és határtalan örömmel próbál-
gatták az újdonságokat a délelőtt hátralévő részében. A közös élményt még 
napok múlva is boldogan emlegették óvodásaink.

Gacsal Dominika

Bábszínházban jártunk

A tanév elején 33 kisgyermek vásárolt bérletet a Ciróka Bábszínházba, 
így az első félévben három alkalommal, novemberben, decemberben és 
januárban is elutaztunk Kecskemétre, hogy megtekintsük a különböző stí-
lusú, hangulatú, műfajú előadásokat.

A gyerekek többsége korábban még soha sem volt bábszínházban, ezért 

számukra már az épület, a színpad látványa is örömet jelentett. A különle-
ges díszletek, a történetek mozgalmassága, a zene és a világítástechnika 
teljesen magával ragadott minket. Minden alkalommal sikerült elvarázsol-
nia bennünket a kis létszámú társulatnak.

Az utolsó előadás végén a bábművészek bemutatták a darabban sze-
replő,különböző típusú bábokat, sőt azt is megmutatták, hogyan lehet „élet-
re kelteni” azokat.

Azt gondolom, hogy mindannyian sok új élménnyel gazdagodtunk. 
Remélem, a jövőben is lehetőségünk lesz hasonló programokon részt 
venni!

Simityné Mészáros Judit

Mesemondó verseny
2018. január 24-én délután a Szent Anna Iskolában újra feltárult Meseország 

kapuja. Azon tanulók nyerhettek bebocsátást, akik vállalták, hogy egy-egy 
magyar népmesével megörvendeztetik a zsűrit és a hallgatóságot. Az alsó 
és a felső tagozatról összesen 10 bátor jelentkező volt, akik lelkiismerete-
sen felkészültek erre az alkalomra, így kiállták ezt a nem könnyű próbát.  
A zsűri elnöke, Kiss Györgyné valamennyi szereplő teljesítményét 
méltatta és arra bíztatta őket, hogy továbbra is szeressék a mesé-
ket és azok se csüggedjenek el, akik most nem értek el helyezést. 
A helyezést elért diákok képviselik majd iskolánkat a városi mesemondó 

versenyen. Ők a következők:
Alsó tagozaton:
I. helyezett: Lippai Róza 3. és Gulyás András 4. b osztályos tanuló
II. helyzett: Kolompár Zsanett 3. osztályos tanuló
III. helyzett: Huszti Tímea 2. b osztályos tanuló
Felső tagozaton:
I. helyezett: Pápai Gergő 8. b osztályos tanuló
Sok sikert kívánunk nekik a városi megmérettetésen!

Simityné Mészáros Judit

Kukucskáló
„Itt a farsang, áll a 

bál” címmel hívtuk az 
óvodás gyermekeket 
iskolánkba egy vidám, 
ismerkedős estére. 
Kaszás Eszter igazga-
tónő köszöntő gondola-
tait követően az ovisok 
megismerkedhettek a 
két leendő elsős taní-
tóval, Rita nénivel és 
Brigi nénivel. Friebert-
né Radvánszki Rita egy 
bábjelenetet mutatott 
be, amelyben az álla-
tok iskolájába pillant-
hattak be a gyerekek. 
Magyar-Nemes Brigit-
ta a mesét követően 
farsangi álarcot készí-
tett az érdek-
lődő, jóked-
vű lurkókkal.  
Az idegeny-
nyelvi foglal-
k o z á s o k o n 
Komárominé 
Vikor Ágnes 
angol nyelvű, 
énekes tán-
ca és Csapó-
né Sarok 
Enikő játé-
kos szótanu-
lása német 
nyelven is 
felkeltette a 
gyermekek 
érdek lődé -
sét. Progra-
munk végén 
kis vendége-
ink nagy örömmel fogadták a digitális tábla fejlesztő, érdekes feladatait. Az 
együtt töltött két óra szülőknek és gyermekeiknek egyaránt értékes tapasz-
talatokkal zárult.

Tavasszal sok szeretettel várjuk iskolánkba a szülőket és a leendő első-
söket a beiratkozásra!

Csapóné Sarok Enikő

Bemutatkoznak a leendő 
elsős tanító nénik

Friebertné Radvánszki Rita vagyok: jánoshalmi tanító, háromszoros 
anya és feleség.

A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán végeztem ének-zene 
műveltségi területű tanítóként.  Diplomám megszerzése óta, immár 19 éve 
vagyok lokálpatriótaként városunk egyik elhivatott pedagógusa. 

Szerencsés embernek tartom magam, hiszen olyan munkát végzek, amit 
szeretek, és amit a hivatásomnak is érzek már egészen fiatal korom óta. 

Jelenleg iskolánkban matematikát és ének-zenét tanítok, napközizem, 
kézműves szakkört és énekkart vezetek, illetve gyermekvédelmi feladato-
kat látok el és a nyári tábort szervezem. 

Az évek során számos továbbképzést végeztem, hogy minél változato-
sabban, érdekesebben és egyénre szabottan tudjam elsajátíttatni a gyer-
mekekkel a felső tagozathoz szükséges alapokat. Célom, hogy szorongás-
mentes, nyugodt, szeretetteljes környezetben adjam át a tudást a gyerme-
keknek, hogy nyitott szívű és gondolkodású, érdeklődő személyiségként 
kerüljenek ki a kezem alól. Pedagógusként feladatomnak érzem, hogy a 
gyerekek számára segítséget nyújtsak abban, hogy megismerjék önmagu-
kat, könnyen eligazodjanak a világ dolgaiban, és talpraesett, szeretni tudó, 
jószándékú  emberekké váljanak.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép 
vigyázattal csiszoljam kristályba.” – Németh László

Magyar-Nemes Brigitta vagyok, leendő elsős tanító néniként szeret-
nék Önöknek bemutatkozni.

Minden vágyam, hogy odaállhassak egy csapat kisdiák élére, és beve-
zessem őket a betűk és számok világába.

Azt gondolom, hogy mindent el lehet érni a gyermekeknél azzal, ha érzik, 
hogy szeretjük őket, és bízhatnak bennünk. 

Meggyőződésem, ha valamikor nem szabad sietni,- ha valamikor idő kell 
- akkor az az első osztály!

Minden erőmmel arra törekszem, hogy a rám bízott gyerekek a maguk 
tempójában fejlődhessenek, és érjék el a kitűzött célt, hogy a tanulás örö-
möt jelentsen nekik, nem pedig küzdelmet.

Fontosnak tartom a családokkal való együttműködést, együtt gondolko-
dást a gyerekek harmonikus fejlődése érdekében.

Célom, hogy kellemes légkörben, minél több tudást adjak át nekik, hogy 
nyíltszívű és gondolkodású, érdeklődő kisdiákok kerüljenek ki a kezem alól.

A kutya nem eszi meg a telet

Többen vagyunk úgy, hogy értetlenül figyeljük az időjárást: egyik nap 
röpködnek a mínuszok, a másik nap meg dobáljuk le a meleg kabátokat, 
mert majd meg lehet sülni. Szerencsére a jégpályák rendületlenül üzemel-
nek, így ha fagy, ha nem, bármikor élvezhetjük a korcsolyázás örömeit. Mi 
is ezt tettük január 19-én, amikor egy busznyi gyerekkel Bajára utaztunk.  
Jó kedvvel töltöttünk el két órát a jégen, melyet az enyhe idő sem tudott 
megolvasztani. Hát még ne is tegye, hisz mindenki tudja: a kutya nem eszi 
meg a telet.

Komáromi Róbert

HATÁRTALANUL 2017

EGÉSZség-léptek – Határtalanul
Tanulóink egy olyan utazáson vettek részt, melynek során átélték az 

egészségfogalmát a szó többféle értelmében: a szétszakított nemzettag-
jainak együvé tartozását, a testi és a lelki egészséget. A kirándulás nem-
csak ismeretszerzés volt, diákjaink sok-sok élménnyel és tapasztalattal 
gazdagodtak.

A program során ellátogattunk Arany János szülőföldjére. Ismerete-
ket szereztünk Szejkefürdő borvizéről, a székelykapuk alatt felsétáltunk 
Orbán Balázs emlékhelyéhez, Farkaslakán pedig megkoszorúztuk Tamá-
si Áron sírját.

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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2018. január 13-án került megrende-
zésre a Gyermeklánc Óvoda Jótékonysá-
gi Bálja.

351 fő-t köszönthettünk a Korzó Étte-
remben. A tél vidám, de egyben eleganci-
át is kölcsönző díszítését Kender Károlyné-
nak köszönhettük.

A kiváló vacsorához, melyet Takács Ist-
ván készített számunkra, a térség két borá-
szatának ízletes termékeit fogyaszthattuk, 
felajánlásuknak köszönhetően.

A minden zenei irányzatot, stílust nagy-
szerűen játszó Bohémek Zenekar ebben 
az évben ismét felülmúlta önmagát. A tőle 
megszokott magas színvonalon biztosítot-
ta a jó hangulatot, nem hagyva sok időt a 
fáradt lábak pihentetésére. 

A mulatság fénypontját az éjfélkor kisor-
solt fődíj jelentette, melyet Petróczky 
Ferenc és családja ajánlott fel nagyvona-
lúan. Boldogan vihette otthonába a szeren-
csés nyertes a nagy képernyős LED televí-
ziókészüléket.

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak 
a magánszemélyeknek, vállalkozóknak, 
cégeknek, akik adományaikkal, támogatói 
jegyek vásárlásával, illetve önzetlen kitar-
tó munkájukkal segítették, segítik elő játé-
keszközeink fejlesztését, újak beszerzését, 
valamint a hátrányos helyzetű gyermekek 
kirándulásához való hozzájárulását!

Engedjék meg, hogy név szerint is emlí-
tést tegyünk támogatóinkról: Bányai Gábor, 
Bóba Gazdasarok, Benkő Patika, Czel-
ler Zoltán, Farkas László és felesége, Dr. 
Halász László és felesége, Haris Tüzép,Ka-
szibáné Dr. Birkás Erzsébet, Kezo-Ker Kft., 
Kling Róbert és családja, Koch Borászat, 
Kovács József, Kunvin Borászat, Lajkó Eri-
ka, Lengyel Endre és családja, Lovas Spor-
tegyesület, Mikó Mária, Mélykúti úti Ben-
zinkút és Autómosó, Molnár istvánné, OTP 
Jánoshalmi Fiók, Ötvös Tibor, Petróczky 
Ferenc és családja, Rab Zoltánés családja, 
Rátvai Dezső (Goods Market), Süni Papír-
bolt, Dr.Renner Tamás és családja, Sze-
rezla Mónika, Szauter Erzsébet-Drogéria, 
Takács istván és családja, Taskovics Tibor 
és családja, Zsebi Lászlóné.

Szeretném megköszönni továbbá kol-
légáimnak is, hogy munkájukkal újabb sike-
res rendezvénnyel bizonyítottuk összefo-
gásunk erejét és a gyermekek fontosságát.

Szeretettel várunk mindenkit jövőre is 
óvodánk jótékonysági báljára!

 Ördögh Edit intézményvezető

Rendhagyó szülői értekezlet

A Gyermeklánc Óvoda Radnóti utcai épületében Óvodai és iskolai szociális segítő 
tevékenység fejlesztése című EFOP-3.2.9 pályázat keretében összevont szülői értekezlet-
re, kötetlen beszélgetésre vártuk a szülőket.

Az összegyűlt érdeklődőket Ördögh Edit intézményvezető köszöntötte, ismertette a jóté-
konysági bál eredményességét és a közelgő óvodai programokat. Majd az előzőleg felmért 
szülői kérdésekre alapozva Kinigopulos Márta előadása következett. A pszichológussal 
több évre visszanyúló jó szakmai kapcsolatot ápol intézményünk, ezért a szülők és a 
pedagógusok is ismerősként üdvözölhették.

Szó esett a családi szerepekről, a gyermeki akaratosság és a „hiszti” közötti különb-
ségről. Beszélgettünk az iskolaérettség szempontjából is fontos monotónia- és kudarctű-
rő képességről, az önismeret érzelmi fejlődésben betöltött szerepéről. Mivel a pszicholó-
gus négyszeres anya és nyolcszoros nagymama, igazán hitelesen tudott jó módszereket, 
tanácsokat adni a gyerekekkel kapcsolatos konfliktushelyzetek kezelésére, megelőzésé-
re. A kötetlen beszélgetés után olvasmányos szakirodalommal ismerkedhettünk, és egyé-
ni tanácsadásra is sor került.

A közeljövőben a Batthyány utcai óvodánk, a Bölcsőde és a Nyitnikék gyerekház szülői 
részére is lehetőség nyílik, hogy közösen gondolkodhassanak, beszélgethessenek Kinigo-
pulos Mártával. Éljenek vele! 

Puskás Katalin
óvodapedagógus

Megcsodáltuk Erdély gyönyörű természeti képződményeit: Tordán 
lementünk a sóbányába, túráztunk Tekerő-patakon, megismerkedtünk a 
Súgó barlangkialakulásával, természeti értékeivel, a teljes sötétséggel. 
Ámulattal töltött el minket a Gyilkos-tó és a Békás-szoros látványa. Zetel-
akán átsétálunk a víztározógátján, s lenyűgözött bennünket a Libán-tetőn 
található andezitbánya gigantikus méreteivel. Egy csodás délutánt tölthet-
tünk Csicsaj-dűlőben túrákkal, játékkal, valamint a medveélőhelyének, szo-
kásainak tanulmányozásával, informálódtunk a Natura 2000 programról.

Érdekes és hasznos ismereteket szereztünk a Tarisznyás Márton Múze-
umban a teremtett világkőzet csodáiról és a helyi népviseletekről, a Mikó-
várban pedig a vártörténetéről, Erdély néprajzáról. Korondon tevőlegesen 
megismerkedünk a taplász és fazekasmesterséggel.

Istennel való kapcsolatunkat mélyítettük a csíksomlyói MáriaKegytemp-
lomban, a Makovecz Imre tervezte Millennium-templomban és Gyulafehér-
váron a székesegyházban.

Megismerkedtünk Gyergyóújfalu hetedikes tanulóival közös játék és 
táncház révén.

A kirándulás zárásaként ellátogattunk Böjte Csaba dévai gyermekottho-
nába, ahol a Máltai Szeretetszolgálat adományának átadása után megte-
kintettük a kolostorépületét, és tájékoztatást kaptunk Csaba testvér „gyer-
mekeinek” életéről.

Tanulóink életreszóló élményekkel gazdagodva tértek haza az ötnapos 
kirándulásról.

Megosztanánkgondolataikat:
„Bennem örökre meg fog maradni az emlék, nagyon jól éreztem magam. 

Először nem akartam menni, de a barátaim, anyukám és az osztályfőnö-
köm rábeszéltek. Nem bántam meg! A programok fantasztikusak voltak. 
Néhányat kiemelnék, ami nekem a legjobban tetszett: Korondon korongoz-
hattunk, tányért vagy gyertyatartót csináltunk segítséggel. A kezem és az 
arcom is agyagos lett. A vendéglátóink által kínált finom ételek és italok. A 
kedvencem a fenyőfaszörp, nagyon finom volt és a házicsoki. A táj, minde-
nütt hegyek, erdők, szép kilátás, jó levegő. Reggelente madárcsicsergés-
re ébredtünk, nem is kellett jobb. A szállásadónk, Simon Éva nagyon ked-
ves, vendégszerető ember. Sándor atya misét tartott nekünk és a buszon a 
„vatikáni rádió”-t működtette.

Köszönöm, hogy elmehettem.                             Délceg Dorina 7.b

„A gyönyörű táj szemet gyönyörködtető látványt nyújtott, a Békás-szoros 
örökre beégette magát az emlékeimbe”

„Kissé fáradtan, de nagy élményekkel megpakolva értünk haza!” 
 „Egész héten rengeteg program várt ránk, minden estére nagyon elfá-

radtunk, de nagyon tartalmas és felejthetetlen utazás volt.”
„Tisztelettel töltött el minket, amikor megkoszorúzhattuk a nagy magya-

rok emlékműveit, sírhelyeit.”
„Az erdélyi emberek nagyon kedvesek voltak.”
„Nagy élmény volt a katorzsa táncház, amit diákok tartottak nekünk.”
„A szálláson nagyon finom ételekkel, italokkal vártak bennünket min-

dennap.”
„A Békás-szoros gyönyörű látványt nyújtott számomra.”

Kérjük, támogassa adója 1%-val a 
JÁNOSHALMI SZENT ANNA  

KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT  
ALAPÍTVÁNYT

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

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik az elmúlt 
évben adójuk 1 %-át a

 „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  
Alapítványnak utalták.

A tavalyi évben ez az összeg 281.434,- Ft volt.
Most ismételten ilyen irányú támogatást 
szeretnénk Önöktől kérni.  A gyermekek 

játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez 
kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma:
18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit  intézményvezető

Óvoda bál!

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

GÁLA ÉTTEREM 

ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

Várjuk  Kedves Vendégeinket! 

Valentin nap február 14-én

Torkos csütörtök és hétvége  
február 15-16-17-18-án
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Művészpályán indul 
a jánoshalmi fiú

Magyar Bence 4. osztályos 
diák január egyik szombatján 
sikeresen felvételizett Buda-
pesten, a Magyar Táncmű-
vészeti Egyetem 8 osztályos 
gimnáziumába. Néptánc órá-
kon feltűnt rátermettsége, 
szorgalma, kitartása. Felké-
szítő tanára, Nagyné Bényi 
Mária felismerte tehetsé-
gét, ajánlását elfogadva dön-
tött a felvételi mellett a csa-
lád. A táncmesterekből álló 
bizottság is tehetségesnek és 
ügyesnek ítélte a jánoshal-
mi fiút, ezért döntött felvé-
tele mellett. Igen nehéz, de 
szép szakmát választott Ben-
ce. Most tette meg az első 
lépést a művész pályán. Az 
előtte álló nemes feladatok-
hoz sok sikert és kitartást 
kívánunk neki. 

Felső-Bácskai AMI tanárai

Mesedélután
2018. január 18-án délután megtelt a díszterem. Szülők, nagyszülők, 

testvérek, tanáraink, iskolánk igazgatójával együtt várták a délután fősze-
replőit: felső tagozatos mesemondóinkat.

Meghívásunkat elfogadva Baka Jenőné Marika néni, Jáksó Lászlóné 
Julika néni valamint iskolánk könyvtárosa Lipák Andrea vállalkoztak rá, 
hogy rangsorolják az elhangzott mesék alapján mesedélutánunk szereplőit. 

Csodás délutánunk volt, melynek eredményei:
5. évfolyamon: 

I. helyezett: Fekete Anna 5.c és Somogyi Kata Flóra 5.a osztályos
II. helyezett Miskolczi Szonja 5.a osztályos

6. évfolyamon 

I. helyezett: Kis Luca 6. a és Somogyi Anna Virág 6. c osztályos
II. helyezett Hargitai Emma 6. c és Szakály Zita 6. a osztályos

n n

Megyei matematikaverseny
A kétfordulós Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny döntőjére két tanulónk 

kapott meghívást. Versenyzőink a 2. forduló feladatait Kiskunhalason, a Bibó Ist-
ván Gimnáziumban teljesítették. A végeredményt a megyei összesítés után ismer-
hettük meg. 

Vörös Adrián 7.c osztályos tanuló 14. helyezést,  Miskolczi Szonja 5.a osztályos 
tanuló 28. helyezést ért el. 

Gratulálunk versenyzőinknek a szép eredmények eléréséhez, további sikere-
ket kívánunk! 

Juhász Zoltánné

Szépíróverseny
1-2. osztály

Mint minden évben, az idén is megrendezésre került 2018. január 24-én 
a szépíróverseny, ahol megmutathatták az első és második osztályos kis-
diákok, hogy milyen szépen forgatják ceruzájukat. A gyerekek nem okoz-
tak csalódást, szebbnél szebb munkák születtek, melyek nem csak a gye-
rekek, hanem a mellettük álló pedagógusok illetve szülők munkásságát is 
tükrözik. További jó munkát kívánunk a tanévhez! Gratulálunk a nebulók-
nak!

1. osztály : Első helyezett: Prikidánovics Tamás 1. a , és Matuz Bian-
ka 1. a, második helyezett: Dági Veronika 1. a, harmadik helyezett: Hor-
váth Viktória 1. c

2. osztály: Első helyezett: Gárgyán Dzsenifer 2. c, második helyezett: 
Szántó Mirella 2. a, harmadik helyezett: Kolompár Márk Tibor 2. a

Részt vettek még: Rencsár Henrik 2. c, Mezei Bence 2. a, Pajzer Míra 
2. a, Lakatos Dániel 2. b, Kurucz Martin 2. a, Kalderás Kevin Csaba 2. b, 
Sztojka Erik József 2. b, Mészáros Armand 2. c, Halász Debóra 1. b, Hor-
váth Viktor 1. b, Rostás Adrián 1. b, Dudás Zselyke 1. a, Lengyel Kamilla 
1.a, Dudás Izabella 1. c. Lencse Dorka 1. c, Fenyvesi Napsugár 1. c, Föl-
des Bence 1. c.

A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett rajzversenyre renge-
teg pályázat készült. Az alsó tagozatos gyerekek nagy örömmel készítettek 
meseillusztrációkat magyar népmesékről. Egy igen változatos és szemet 
gyönyörködtető kiállítást is rendeztünk az elkészült művekből.

A zsűri döntése alapján az alábbi helyezések születtek:
1-2. osztály: I. Szántó Mirella 2. a, II. Liliom Linda 1. o. (Kéleshalom), III. 
Ferenczi Hanna 2. c és Szántó Orsolya 1. o. (Kéleshalom)
3-4. osztály I. Lógó Bianka 3. c, II. Otott-Kovács Kiara 3. c, III. Hegyi Jáz-
min 3. c
Különdíj: Boros Kinga 3. c  és Arany László 3. a

Ecsődi Anita

Rendhagyó angol óra

Január 16-án a Baptista Gyülekezet nemzetközi ifjúsági missziója láto-
gatott el hozzánk. A fiatalok Norvégiából, Skóciából, Észtországból, Auszt-
ráliából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek.

A rendhagyó óra keretein belül vendégeink angolul meséltek életükről, 
feladatukról és dalt is tanítottak a gyerekeknek. Ez a különleges látogatás 
élvezetes és maradandó élmény volt diákjaink számára.

Köszönjük Bayer György lelkész úrnak a lehetőséget. 

Hunyadi Iskola hírei

A magyar kultúra napja
Hagyományainkhoz híven a Hunyadiban idén is megemlékeztünk a 

Magyar Kultúra Napjáról. Az iskolarádión keresztül közvetítettük diáktársa-
inknak és tanárainknak ünnepi gondolatainkat. Ismételten fel szerettük vol-
na hívni a figyelmet a magyarság kulturális értékeire, arra, hogy egy évez-
red telt el itt Európában, amióta a világ figyel ránk. Egy évezred, amióta az 
egyetemességben küszködve, vigyázva építjük magunkat. Be- és elfogad-
juk a világ sokszínű kultúráját, úgy, hogy közben nagyon vigyázunk azok-
ra az értékekre, amelyeket mi hoztunk létre, amelyek a mieink, amelyeket 
mi adtunk a világnak. Megosztjuk megosztható tudásunkat a világgal, még 
ha a világ nem is érti pontosan, hogy mit jelent, mit mond nekünk Balassi 
Bálint, Csokonai, Petőfi vagy Ady, s talán csak sejti, amit Bartók és Kodály, 
de tudja a zseniális Neumann János vagy Szent-Györgyi Albert magyar-
ságát. 

A Magyar Kultúra Napja legyen az a cselekvési vágy az alkotásra, a tenni 
akarásra, amely arra a reformkorra volt jellemző, amelyikben nemzeti him-
nuszunk Kölcsey Ferenc tollából 1823. január 22-én megszületett.

Rajzverseny a  
Magyar Kultúra Napja alkalmából

Disznótor citeraszóval

Citera szó mellet szenderült jobb létre a jánoshalmi Skanzen mangalicája. Hiszen a disz-
nóvisítást nem engedi az EU.  Városunkban egyre kevesebb család vág otthon disznót. Ez 
a szokás is lassan ki megy a divatból. Éppen ezért néhányan nagy buzgalommal készül-
tek az eseményre. A résztvevők felidézték a hajdani disznótorok hangulatát. Nem a mun-
ka mielőbbi elvégzése volt a cél, hanem a jó hangulat, a közösen végzett munka élménye. 
Mindenki megtalálta feladatát: volt, aki darált, töltött, tüzet rakott. A zsírsütést és a fánk 
keverést is felváltva végezték. Mindenki ki akarta venni a részét az alkotásból. Az asztal-
nál előkerültek a régi történetek, adomák. Természetesen többször előkerültek a zeneszer-
számok, amelyek mellett még vidámabban szóltak a dalok, nóták. Még a Nap is kisütött a 
vidám társaságot látva. 

Bánhatja, aki nem jött el. Talán majd legközelebb.

Tavaszváró

Végre itt a tavasz! Mondhatnánk, de ha 
a naptárra tekintünk, az még  januárt mutat, 
a tél közepét. Azonban a kertbe kimen-
ve, tavaszt érzünk. Pompázik a hóvirág, és 
kora tavaszi virágok is erősen bújnak ki a 
földből. Mit lehet ilyenkor csinálni? Kimen-
ni a friss levegőre, egy kicsit dolgozgat-
ni gyümölcsösben, a kertben, kirándulni az 
erdőben vagy éppen napfürdőzni egyet.  A 
madarak is a fészkelőhelyüket keresgélik

De a változékony idő gyakran megtréfál 
minket. Február első két hetére az időjósok 
korántsem tavaszias időt ígérnek! Megint 
igaz lesz a mondás? A kutya nem ette még 
meg a telet. 
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A Földművelésügyi Minisztérium, az általuk fenntartott szakközépiskolák 
számára versenyt hirdetett. Az FM ASZK jánoshalmi tagintézménye vállalta 
egy földterület gondozását, művelését, konyhakert kialakítását.

Feladatunk volt egy idős ember által már gondozni nem tudott kert műve-
lés alá vonása, abban zöldséges vagy vegyes kertművelés kialakítása és 
kert gondozása.

Immáron második éve, a  nyugdíjas tanárnő, Martinek Erzsike néni kert-
jét gondozzuk közösen, vele együtt. A terület előkészítése után 2017-ben 
kiemelt ágyásokban zöldségféléket termeltünk. Ökö-bio módszerek alkal-
mazásával, esővízzel locsoltunk és vegyszermentes árut termeltünk. 

Munkánkról havi rendszerességgel jelentést küldtünk a programot koor-
dináló Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgató 

asszonyának. Munkánk elismeréseképpen 2017. novemberében Dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi miniszter úrtól elismerő oklevelet vehettünk 
át. A díjátadón Rokolya Tibor végzős gazda tanulónk képviselte iskolánkat. 

2018-ban folytatjuk a bevállalt kert gondozását, Erzsike nénivel közösen 
megtervezzük az ültetni kívánt zöldségféléket, gyógy- és fűszernövénye-
ket. Reméljük örömét leli a kertben és a közös munkában!

Köszönjük Taskovics Péter főigazgató úrnak, Zadravecz Györgynek, a 
tanüzem vezetőjének, minden oktatónknak és tanulóinknak a segítő, áldo-
zatkész munkáját!

Királyné Kalamár Zsófia

Csatlakoztunk a „Ments meg egy 
kertet” országos programhoz

A jánoshalmi FM ASZK tanulói idén is részt vettek az Agro Napló és 
a MEGFOSZ által közösen szervezett MezőgépÉSZek versenyen. A ver-
senyt immár 3. éve szervezték meg, melyen két jánoshalmi csapat is 
indult. A Zöldfülűek nevű csapat képviseletében Kókai Dániel, Király Dáni-
el, Hasziló Dániel és Hunyadi Ármin 11. és 12. osztályos szakközépisko-
lás tanulók, Juhász János tanár úr felkészítésével versengtek, majd sikere-
sen a döntőbe jutva az országos 3. hellyel öregbítették iskolájuk hírnevét.

A versenyen idén 34 csapat indult az ország különböző mezőgazdasági 
iskoláiból, ám a döntőbe csak hat csapat jutott be. Az előző évekhez hason-
lóan a verseny idén is több fordulós volt. Az első fordulóban, az úgyneve-
zett „karácsonyi csomagban” a versenyzőknek csapatfotót és videót kel-
lett készíteniük, melyben bemutatkoztak és elmondták céljukat. A követke-
ző egy 130 kérdésből álló szakmai teszt kitöltése volt, majd ezt követte a 

döntőbe jutást eldön-
tő bingó, melyben a 
csapatoknak képe-
ket kellett feltölteniük 
a Facebookra, majd 
azokra minél több 
like-ot kellett szerez-
niük. Az legjobb hat 
csapat bejutott a dön-
tőbe, melyet január 
25-én Budapesten, 
az Agromash expo 
keretein belül szer-
veztek meg. A csa-
patok négy verseny-
számban, elméleti 
és gyakorlat téren is 
összemérték tudásu-
kat. Első feladatuk a MezőgépÉSZpróba volt, ezt követte a csőspirál sze-
relés és a műtrágyaszóró szerelés, majd végül a „nagy gépész Jenga” dön-
tötte el a verseny végeredményét.

Az első helyezett csapat egy négy napos németországi gyárlátogatást 
nyert a John Deere és Fendt gyárba. A Zöldfülűek csapata országos 3. 
helyezésével számos értékes ajándék mellett egy izgalmas gyárlátogatá-
son is részt vehet majd, a Fligel mezőgazdasági gyárának magyarországi 
egységében Abdán, és megnézhetnek majd egy meccset a győri Groupa-
ma Aréna Sky Boxából.

A csapat köszönetet szeretne mondani felkészítő tanáraiknak és lelkes 
szurkolótáboruknak majd készülnek a következő megmérettetésükre, mely 
a Dr.Szabó Gusztáv országos mezőgazdasági gépész verseny lesz, mely-
hez kívánunk nekik sok sikert!

Országos versenyen vettek részt a 
jánoshalmi FM ASZK diákjai

 Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat az Alapít-
vány célkitűzéseinek megvalósításához!
Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az alábbi számla-
számon megteheti.

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03
A Georgica Alapítvány nevében:

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Az FM Kelet-magyarországi 
Agrár-szakképző Központ

jánoshalmi tangazdaságának 
sertés ágazatába

1 fő, lehetőleg gyakorlattal 
rendelkező, állatgondozó 

munkatársat keres.

Az állással kapcsolatban részletes tájékoztatást adunk 
az iskolában, a 6440 Jánoshalma, Béke tér 13.sz.  alatt. 
Telefonon a 77/401-028 vagy a 70/458-2367 számon 

érdeklődhet.

Forrás: Uzsoki utcai Kórház Bp.

Az alábbi infografikánk segít abban, hogy megtudja, hogyan ismerheti fel 
a tüneteket. Az is kiderül, hogy mi a különbség egy „kis” megfázás és az 
influenza között. Ezek fennállása esetén minden estre nem árt minél előbb 
felkeresni a házi orvosát. 

Újra itt az influenzaszezon

Harangláb a 
Kistemetőben

A harangokkal együtt a harangszó sem halhat, szűnhet meg. A harang-
szó visszahív a szülőföldhöz, de a lélekharang útra is bocsátja az elhunyta-
kat. December óta a Kistemetőben is segíti a halottakat mennyei útjuk felé.  
Köszönhető mindez a Csényi és Társa Kft-nek, aki segítette, hogy  Szlávik 
Gyula vállalkozót, aki a már meglévő és eddig használaton kívüli harang-
nak szép, ízléses fém haranglábat készített és állított fel. Köszönet érte! 
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Ovi-zsaru Jánoshalmán

Az „Ovi-zsaru” programhoz csatlakozott idén a jánoshalmi Gyermeklánc 
Egységes Óvoda és Bölcsőde. Ennek keretében a jánoshalmi rendőrök 
első alkalommal tartottak bűnmegelőzési előadást a nagy csoportosoknak. 
Az előadás témái között szerepelt a segélyhívó számokkal kapcsolatos tud-
nivalók ismertetése, a téli időjárással kapcsolatos gyalogos- és kerékpáros 
közlekedési szabályok, valamint a már részben érintett korosztályként a 
biztonságos internetezés szabályai is.

A hónap elején az anyukákkal közösen változatos technikával, téli kőkép 
dekorációt készítettünk. Már többször is előfordult, hogy egy lépést sem 
kellett ahhoz tennünk, hogy a természet az ablakukhoz jöjjön. Nem volt 
ez máshogy januárban a Gyerekház ablakaiban sem… Azoknak a kisma-
daraknak, akik a hideg téli időjárást képesek átvészelni, kedveztünk egy 
kicsit. Magokból, zsírból és hájból téli madáreleséget készítettünk. A hónap 
közepén Dr. Kinigoplus Márta pszichológussal A békés harcos útja című 
spirituális regényről beszélgettünk. Januárban is sokat mozogtunk, tornáz-
tunk, gyurmáztunk, és báboztunk is. A hónap végén pedig elkezdtük a far-

sangi készülődést. Télűző mondókákat tanultunk, valamint színes bohóco-
kat készítettünk, melyekkel kedvünkre dekorálhattuk a Gyerekház falait. 

Továbbra is szeretettel várunk  minden babát és anyukáját 0-3 éves 
korig a „Nyitnikék”-be. 

Márti néni, Ági néni és Niki (néni) 

Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház
Jánoshalma

A dietetikus 
tanácsai

    Minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke egészséges felnőtté vál-
jon. A kiegyensúlyozott táplálkozásnak óriási szerepe van a gyerekkori 
egészséges életmód kialakításában már kisgyermekkortól kezdve, ugyan-
úgy, mint a napi legalább egy órányi, szabadban eltöltött aktív testedzés-
nek. Az étkezés is, mint minden más, tanulási folyamat eredménye. Étke-
zési szokásaink nagyon korán, elsősorban a család és a szűkebb környe-
zetünk, a bölcsőde, óvoda, iskola hatására alakulnak ki, illetve változnak.

  A gyerekek, különösen a kicsik, mindig olyan ételeket esznek, melyek 
rendelkezésre állnak otthonukban. Éppen ezért kell a szülőknek szigorú-
nak lenniük azzal kapcsolatban, hogy mi kerül az asztalra. Ajánlott figye-
lembe venni a  következőket:

 A gyermekek szervezete csak nagyon kevés energiát, folyadékot tud 
raktározni. Ez azt is jelenti, hogy gyakrabban kell enniük. Szükségük van 
tízóraira és uzsonnára. A tízórai és az uzsonna javíthatja a szellemi telje-
sítményt, kivédheti a figyelem, a koncentráció csökkenését. Ezek az étke-
zések elsősorban gyümölcsöket, nyers zöldségeket vagy tejtermékeket tar-
talmazzanak. Naponta 5 alkalommal kell étkezniük.

A kiegyensúlyozott étrend fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat, vitamino-
kat, rostokat, ásványi anyagokat és folyadékot is tartalmaz. Ezen összete-
vők fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Próbáljuk meg úgy 
elkészíteni az ételt és harapnivalókat, hogy sovány húst tartalmazzanak, 
de más fehérjében gazdag összetevőket is, mint a hal, tojás, tej, tejtermék, 
bab és mogyoró. A vitaminok kis mennyiségben, de nélkülözhetetlenek a 
szervezet számára, ezért szükséges, hogy a gyermekek is rendszeresen 
egyenek nyers zöldséget és gyümölcsöt, naponta többször is.

 .Fogyasszon többféle kenyeret és gabonaterméket. Csökkentsük a 
zsírbevitelt. A zsiradékban sült ételeket próbáljuk meg kerülni. Válasz-
szunk inkább grillezett húst vagy párolt ételeket.  Korlátozzuk a gyorsét-
termi  falatok és a csökkentett tápanyagtartalmú ételek, mint a sült burgo-
nya vagy cukorka fogyasztását. Ennek ellenére, nem kell megtiltani a gye-
reknek, hogy a kedvenceiből fogyasszon, csak tudjuk a mértéket.  Kerüljük 
a cukortartalmú italok fogyasztását, mint a szénsavas italok vagycukrozott 
gyümölcslé. Ösztönözzük inkább, hogy vizet fogyasszon. A legjobb mód-
szer annak érdekében, hogy meggyőzzük a csemetéinket az, hogy mi is 
egészségesen étkezünk. A gyerekek hajlamosak a felnőttek példáját követ-
ni. Legyünk jó példák!

Néhány tanács:
• Szolgáljuk fel a fő ételeket egy fix program szerint. Nem probléma, 

ha esetleg  elutasítja az étkezést, mivelhogy pontosan tudjuk a követke-
ző étkezés időpontját. 

• Ne kötelezzük a gyereket, hogy mindent megegyen a tányérból. Ha így 
teszünk, arra ösztönözzük, hogy ne vegye tudomásul a telítettségi érzést. 

• Ne zsaroljuk vagy jutalmazzuk a gyermekeinket étellel. Ne használ-
juk díjként a desszertet abban az esetben, ha mindent megeszik.  Gyer-
mekeink egészségének megőrzésének egyik alapvető feltétele a túlzások-
tól mentes, változatos, megfelelő energia- és tápanyagtartalmú helyes táp-
lálkozás.

 Faragóné Hován Éva Dietetikus

Gyermekeink 
egészségére

Január a  
Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekházban

Január utolsó napján ismét Meseországgá változott a városi könyvtár, mert a 
két helyi általános iskola legügyesebb mesemondói meséltek a Városi mesemon-
dó versenyen. A közönség és   a bölcs  pedagógusok (Baka Jenőné, Dudás Mária, 
Komáromi Lajosné) nagy élvezettel hallgatták a felkészült, bátor mesemondókat. 
A Bölcsek arany tulipán díjjal jutalmazták Balázs Gábor Rudolfot, Gulyás Andrást, 
Kiss Lucát, Rendek Gergőt, Pápai Gergőt, Somogyi Anna Virágot, ezüst tulipán díjat 
kapott Fekete Anna, Lippai Róza, Lógó Bianka, Papp Kamilla, Somogyi Kata Flóra, 
bronz tulipán díjjal térhetett haza Berecz Árpád, Gusztonyi Gergő, Huszti Tímea, 

Kolompár Zsanett. A mesetarisznya Rendek Gergő  (Hunyadi Ált. Isk. 1.a) és  Kiss 
Luca (Hunyadi Ált. Isk. 6.a) vállára került, akik jókívánságokkal és a meséjükkel 
indulnak útra a Katona József Megyei Könyvtárba, ahol a Mesemondók megyei 
találkozóján képviselik városunkat.

Minden mesemondónak gratulálunk,  köszönjük a felkészítő pedagógusok és a 
szülők munkáját! 

Szabó Andrea

Mesés délután a könyvtárban

A Magyar Kultúra  Napján a jánoshalmi Művésztelep kiállítótermében 
a kiállatás megnyitóján Czeller Zoltán polgármester köszöntője után Sere 
Mihály Dudás Sándor szobrász és éremművész munkásságát és műveit. 

A topolyai származású művész 1992-től Magyarországon él, a Csongrá-
di Művésztelep vezetője. Elsősorban a portré foglalkoztatja. Érmein a portré 
mély pszichológiai átéléssel, egyéni megfogalmazásban, az éremművészet 

hagyományos és modern elemeinek összeegyeztetésével jelenik meg. Erősen 
vonzódik a groteszk iránt. Bronzban dolgozik, de a fa és a kő sem idegen tőle.  
Ezen alkotásaiból kaptunk ízelítőt a jánoshalmi tárlaton. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én és 23-án két iskola 7., 
8. osztályos tanulói és a szakiskolás diákok előadáson vettek részt az Imre 
Zoltán Művelődési Központban. 

Magyar Kultúra napi rendezvények városunkban
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Az idei évben negyedik alkalommal rendezték meg Bácskossuthfalván a kisüs-
ti pálinkák versenyét, a kocsonyák versenyét első alkalommal, de nagy sikerrel.

E nemes versenyen három ország Szerbia, Magyarország és Románia legjobb 
pálinkái „mérkőztek” meg egymással. Elmondhatjuk, hogy e verseny is most már 
nemzetközi. Néhány év alatt ez a rendezvény is, térségünk egyik legnagyobb pálin-
kaversenyévé nőtte ki magát, hiszen 552 pálinkaminta vett részt a megméretteté-
sen. Bírálatukat 18 tagú zsűri végezte. A rendezvény szervezése kiváló volt, a ren-
dező Rizling Egyesület mellett részt vett benne a község több szervezete is, példát 
mutatva arra, hogyha mindenki egyet akar, akkor, az sikere vezet. Több TV csa-
torna is forgatott. A pálinkák és kocsonyák kóstolója mellett a helyi élelmiszeripa-
ri termékeket is megkóstolhatta a szépszámú látogató. A helyi pálinkák már eddig 
is jó hírnek örvendettek, hiszen Fábrik Attila híres tökpálinkája még a Fábry műsor-
ba is eljutott.

A jánoshalmi pálinkák is szép sikert értek el, hiszen a rangos mezőnyben, Far-
kas László elnökünk egy ezüst és két bronzérmet, Takács Tamás egy bronzérmet 
és Török János szintén bronzérmet hozott el, melyhez gratulálunk. 

Újdonság volt ez évben a kocsonyafesztivál. Nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen 
itt is a legjobb kocsonyák mérkőztek meg egymással. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés január 27-én, szombaton volt a helyi Műve-
lődési Központban. Örömmel fedezetük fel a bejárati ajtónál kirakott plakátunkat, 
amely a február hónapban megrendezésre kerülő borversenyünkre invitálja a részt-
vevőket. 

Az eredményhirdetésre velünk tartott a Pöndölösök együttese is. Vendéglátóink 
és a mi egyesületünk is, nagyon köszöni, hogy eljöttek velünk, és nagyszerű előa-
dásukkal emelték a fesztivál színvonalát, a résztvevő együttesekkel együtt. Véle-
ményem szerint az egyik legnagyobb tapsot Ők kapták. Külön köszönet az ebéd 
közben rögtönzött előadásukért is, amellyel jelentős részben hozzájárultak a ven-
dégek jó hangulatához. 

Köszönjük vendéglátóinknak a helyi Rizling Egyesületnek a szíves vendéglá-
tást, várjuk Őket a február hónapban megrendezésre kerülő borversenyünkre és 
borbálunkra.

Fajszi Ferenc

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 

is segítsék az szja 1 %-ával a közalapítványt.
Adószám:18343744-103 

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
1 % -KAL A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSÉRT
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával segítették a Honvéd 

Kaszinó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.
Kérjük, támogassák a továbbiakban is az egyesület munkáját.

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

Gazdakör hírei

M E G H Í V Ó
A Felső-Bácskai borok  

XXVIII. nemes versenyét rendezi meg  Jánoshal-
mán

a 105 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, (Újházyi tyúkhúsleves, sültes tál gazdagon, rétes, pogá-

csa) 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. feb-
ruár 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

A borversenyt XXI. alkalommal rendezte meg a Temeri-
ni Kertbarátkör.

Az eredményhirdetésre 2018. január 20-án került 
sor a temerini sportcsarnokban. A szépszámú látoga-
tót Snejder Sándor az egyesület elnöke köszöntötte. 
Beszédében kiemelte, a versenyre hat országból összesen 
697 bormintával neveztek be. A versenyen a következő 
országok borai vettek részt: Szerbia, Magyarország, 
Horvátország, Románia, Ukrajna, Szlovákia. Ezek a 
tények is bizonyítják a verseny immár nemzetközi jellegét. 
Magyarországról 167 minta érkezett, a Temerini Kertbarát-
kör tagsága pedig 60 mintával vett részt a versenyen. 

Fehérborból 272, vörösborból 258, rozéból 107, schil-
lerborból 17, csemegeborból 29, gyümölcsborból 14 min-
ta érkezett. 

Jánoshalmát, illetve környékünket Kunvin Borászati 
Kft és a Koch Vin Kft képviselte a versenyen. Mindketten 
nagyon szép sikert értek el a boraikkal, több aranyérmet is 
elhoztak. Ezúttal is gratulálunk Nekik a jó eredményekhez. 

Az Elnök beszéde után Horváth László, a bíráló bizottsá-
gok vezetője osztotta meg a tapasztalatait a jelenlevőkkel. 
Elmondta, hogy a benevezett borokat összesen 16 bizott-
ságban bírálták. Egy-egy bizottság 5 főből állt. Kiemel-
te, hogy a 2017-es év az előző évek egyik legjobb évjára-
ta volt, a borok minősége szempontjából. Bizonyítja ezt az 
is, hogy 697 bormintából 618 érmes lett. Ezek megoszlá-
sa 12 nagy aranyérem, 158 aranyérem, 244 ezüstérem és 
204 bronzérem volt.

A kiváló minőségű borokat kóstolópohárral a kezünkben, 
Mi is megkóstolhattuk a sok látogatóval együtt. 

Az ünnepélyes eredményhirdetést kultúrműsor zárta. Az 
eredményhirdetés után Farkas László gazdakörünk elnö-
ke átadta a temerini Kertbarátkör elnökének a Jánoshal-
mi Gazdakör Egyesület meghívóját a február hónapban 
megrendezésre kerülő borversenyükre, amit köszönettel 
elfogadtak és megígérték, hogy eljönnek hozzánk, vala-
mint bormintákat is hoznak. Segítséget is kaptunk a bor-
bírálat munkájában. 

Szeretettel várjuk Őket is február hónapban. 
Gazdakörünk ezúttal is szeretné megköszönni a 

Jánoshalma Város Önkormányzatának, hogy a temerini 
testvértelepülésünk látogatására küldöttségünk tagjainak 
is helyet biztosítottak.

Fajszi Ferenc

IV. Kisüsti Verseny és I. Kocsonyafesztivál Bácskossuthfalván

Tudósítás a 
TEMERINI  

NEMZETKÖZI VINCE-NAPI BORVERSENYRŐL

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

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi 

Egyesület 
munkáját. 

A kedvezményezett adószáma: 
18360952-1-03

A Magyar Galambtenyésztők  
60. sz. Jánoshalmi Egyesülete

Kéri az adófizetőket, hogy   
adójuk 1 százalékával segítsék munkájukat. 

Az egyesület adószáma: 
19987361-1-03
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STÍLUS 
ÜZLET

Jánoshalma, 
Dózsa Gy. u. 69. 

Tel.: 06-30/529-7407

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2018. január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését 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!

Rajcsics Sándorné  
sz: Lentner  Mária élt: 65 évet
Szemlics István élt: 66 évet
Takács Aladár élt: 42 évet
Kolompár Istvánné  
sz: Kolompár Matild élt: 58 évet
Faragó Ferenc élt: 55 évet
Katona Mária élt: 64 évet
Rikkert Mihály élt: 68 évet

Rikkert Mihályné  
sz: Fekete Ilona élt: 72 évet
Kovács Máté élt: 94 évet
Tan András élt: 83 évet
Penczinger István élt: 80 évet
Sziráczkiné Faddi Etelka élt: 84 évet
Barta Pongrácné  
sz: Farkas Etelka élt: 78 évet

FEBRUÁRI AKCIÓJA
Műanyag komód (4 részes) 

  6990.-
Popsitörlő (72 db-os) 

199.-
Lenor öblítő (1.9l - 2 l) 

849.-
Fém dörzsi (3 db-os) 

99.-
 További akciónkat 

keresse üzletünkben!

2018.februárjában 
nem lesz vásár

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

janoshalma.hu
 varosgazda@t-online.hu 

Ügyfélszolgálatnyitvatartása:hétfő,szerda,
péntek 830-1200,

 kedd, csütörtök 1330-1630.

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

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

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

Alkalmakra és folyamatosan. 
Irodák és közösségi terem. 

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

A szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó házi 
bekötésekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet: 

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

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
BELSŐ CSATORNATISZTÍTÁS ÉS 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS!
Érdeklődni: a fenti ügyfélszolgálaton lehet 

személyesen, vagy telefonon

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek 
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA  

KISS ATTILA 
gázszerelő mester, 

Jánoshalma,  
Bem J. u. 114. 

Tel.: 06-20-32 39 906

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

Ajánlata
Táblás csokoládé 90g 
   119-Ft/db-tól (1323-Ft/kg-tól)
Márki szénsavas üdítőital 2l  79-Ft/db (39,50Ft/l)
Arany Fácán sör 0,5l  alk.:4%(v/v)
    195-Ft/db (390-Ft/l)
Aro Étolaj 1l  359-Ft/db (359-Ft/l)
Tomi mosópor 1,4kg 959-Ft/db (685-Ft/kg)
Tomi mosógél 1,32l 959-Ft/db  (726,52Ft/l)

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes! 
Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

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   
közterület-felügyelő  

telefonszáma: 
06-30/565-37-58 

Emlékezés 

Gyászhír 

Fájdalommal tudatom, hogy apósom

Almási Ferenc

Jánoshalma, Kiss Ernő u. 124 sz alatti lakos 
2017. november hónapjában elhunyt. 

Veje: Laci

Köszönetnyilvánítás 
.Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonok-
nak, a Baptista gyülekezetnek, szomszédoknak 
ismerősöknek akik

PENCZINGER ISTVÁN
temetésén megjelentek, elhozták a szeretet virá-
gait, részvételükkel mély fájdalmunkat enyhítet-
ték

Gyászoló Család

Kiss József Lászlóné
Kremitzer Erzsébet
2058.07.02 – 2017.01.27
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, 
hiába szólítunk nem halljuk már hangod. 
Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú útján! 
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, 
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”
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A Jánoshalmi Női Kézilabda 
2017.december 16-án ünnepelte a 
szakosztály 50 éves évfordulóját!

Az ünnepséget az alapító tagok, 
vezetők, edzők, játékosok, szpon-
zorok tisztelték meg a jelenlétükkel.

A rendezvényt Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő nyitotta 
meg.

Az ünnepséget méltón koronáz-
ta meg az évfordulóra kiadott könyv, 
mely betekintést ad a szakosztály 
életébe. Tartalmazza az alapkő lera-
kástól napjainkig az elmúlt évtize-
deket. Képekkel, eredményekkel, 
visszaemlékezésekkel, gazdagítva 
mutatja be életünket.

Bemutattuk az 50 éve készült 
bajnoki mérkőzésen nyújtott női és 
férfi csapat játékát, tagjait, edzőit, 
akik közül már sajnos sokan nem 
élnek. A jelenlegi csapat készített 
videó klipje zárta a vetítést.

Zárógondolattal mondott pohár-
köszöntőt Czeller Zoltán polgármes-
ter úr.

A kézilabdás lányok táncával zár-
tuk kerekre az évfordulót.

Vendégeink svédasztalos vacso-
rával és beszélgetésekkel emlékez-
tek.

Köszönet mindazoknak, akik 
részt vettek és segítséget nyújtot-
tak az ünnepségünk szervezéséhez, támogatást adtak 
a könyv megjelenéséhez, köszönet Czeller Zoltán pol-
gármester úrnak, Maráczi Nórának, Fenyvesiné Far-
kas Ágnesnek.

Köszönet Taskovics Péternének a remek svédaszta-
los vacsoráért és köszönet mindenkinek, akik megtisz-
teltek és elfogadták a meghívásunkat ! 

Rátainé Rádu Mari

A Jánoshalmi Arany Bácska Női labdarúgói a 2016-
17-es Bajnoki Évben történelmet írtak! A történelem 
írást  folytatni szeretnék lányaink a 2017-18-as Baj-
noki Évben is.

A megszerzett Bajnoki Arany és a Két Kupagyő-
zelem után kínálkoznak a további lehetőségek: újabb  
Bajnoki Arany és még két Kupagyőzelem.

Március 3-án Nőnapi Torna, december 15-én Arany 
Bácska Kupa.

Játékoskeretünk továbbra is egységes sőt sikerült 
igazolnunk egy kitűnő játékost Kovács Biankát  Bajá-
ról,  akivel feltétlen még erősebb lett a csapat. Bada 
Pali kiváló edzőnk irányításával (akit a lányok már is 
megkedveltek!) reális az esélyünk az újabb trófeák 

begyűjtésére. Szakmailag és mentálisan is minden 
rendben a csapatnál.

Az Utánpótlás fiataljaink is már alig várják a Baj-
nokságuk kezdetét. Lelkesedésük, szorgalmuk töret-
len. Ami nagyon lényeges és tiszteletre méltó, hogy a 
"kicsinyeink"  szülei is kiveszik a részüket a támoga-
tásból és az izgalmakból. Nem csak az edzésekre, de 
a meccsekre is elkísérik Lányaikat. Az utánpótlásnál 
azok a lányok akik a 14 életévüket betöltik felkerülnek 
a nagy csapathoz.

A labdarúgást szerető lányokat továbbra is hívjuk 
és várjuk Egyesületünkbe.

Arany Bácska Egyesület.

A JFC felnőtt csapata január 8-tól 
folyamatosan készül a tavaszi baj-
noki szezonra. 

Ennek keretén belül -időjárás-
tól függően- heti 3 edzés alkalom, 
valamint előkészületi mérkőzések 
szolgálják az eredményes felkészü-
lést. Ezek időpontja:

január
14: JFC-Mórahalom (NBIII)
20: Mórahalom-JFC
27: Óbecse-JFC ( Szerbia III.o.)

február. 
4: Paks-JFC (NB III.)
10: Szeol-JFC (NBIII.)
14: JFC -REAC Budapest

21: Hódmezővásárhely- JFC ( 
NB III:)

A bajnokság március 11-én kez-
dődik. Várhatóan itthon kezdünk 
Kalocsa ellen.

Január második felében az U-19 
csapat is megkezdte a felkészülést 
a tavaszi szezonra.

A Jánoshalmi FC januári  
tájékoztatója

Töretlenül előre!
Horváth Mihály   elnök

 A tavalyi évben a Városgazda Kft. felélesztette a 
Téli kupát, ami hosszú éveken át Jánoshalma tömeg-
sportjának és amatőr futballkultúrájának szerves részét 
képezte. Tavaly 8 csapat vett részt és küzdött meg az 
első helyért.

Az érdeklődés idén is megvolt a két hónapon át tartó 
focikupára. A csapatok létszáma nem változott, a tava-
lyihoz hasonlóan most is 8 csapat regisztrált. Jöttek új 
csapatok megméretni magukat, voltak, akik átszerve-
ződtek és olyanok is, akik ugyanolyan névvel és össze-
állításban indultak, mint az előző évben, így nem lehe-
tett megjósolni a torna végkimenetelét. Mindenki csak 
találgatott, hogy melyik fantázianév milyen játékerőt 
képvisel.

December 4-én azonban útjára indult a labda és 
a hétköznap estéket betöltötték a meccsek. Minden 
nap volt egy, kettő vagy három mérkőzés így a csapa-
tok nem unatkoztak a téli időszakban, mert ha éppen 
nem játszottak egy adott napon, a riválisokat meg tud-
ták nézni a lelátóról és már a taktikát beszélhették 
meg, hogyan is lehetne legyőzni őket és a felsőhá-
zi rájátszásba kerülni. Ugyanis az alapszakasz mecs-
csei után a legtöbb pontot szerző 4 csapat az elit ligá-
ba került, a maradék 4 csapat pedig az alsóházba, 
ahol ismét megmérkőztek egymással és így alakult ki 
a torna végső sorrendje. Voltak is izgalmak, mert az 
Antallapos, a Jankovác Bt és a Police csapata ele-
gendő pontot szerzett, hogy kvalifikálja magát a fel-
sőházba, míg az utolsó kiadó helyért 3 csapat ver-
sengett: a csávolyi Black Bull, a jánoshalmi Meny-
nyei Megyei és a kunfehértói Bibike Búnó. Végül az 
utóbbi alakulat került be Délceg Dusán vezérletével. 
A rájátszás mérkőzései is tartogattak izgalmakat! A len-
ti régióban körbeverték egymást a csapatok, így nem 
maradt nyeretlen csapat, mindenki megtapasztalhatta 
a sport szépségeit, volt része kudarcban és sikerben 
egyaránt! Az alsóház bajnoka a Mennyei Megyei lett, 
megelőzve a Black Bullt, a JATÉ-t és a Bőrszalonnát. 
A felsőházban a legnagyobb izgalmat a aranyérem sor-
sát eldöntő mérkőzés hozta, ahol az addig 100%-osan 
teljesítő Jankovác Bt mérkőzött meg a borotai Antalla-
pos Raiders-szel. Az alapszakaszban 4:0-ra nyertek a 
Szűcs Szabolcs által szponzorált jankováciak, azonban 
a döntő meccsen a jobb formában futballozó Antalla-
posnak sikerült visszavágni, ezzel megszerezve a vég-
ső dicsőséget. 

A kupa legfőbb célja, hogy sportolási lehetőséget 
biztosítsunk a téli időszakban a mozogni vágyóknak, 
azonban ez a teremtorna túlmutatott ezen. Aki esté-
ről estére bejárt megnézni a mérkőzéseket, az láthat-
ta, ahogy az erre a tornára alakult Bőrszalonna csapa-
ta minden meccsen kikapott, ennek ellenére tisztelet-
tel és becsülettel megjelentek a meccseken és végül 
sikerült győzelmet aratniuk úgy, hogy meccsről mecs-
csre jobban játszottak és több gólhelyzetet alakítottak 
ki. Vagy a Mennyei Megyei csapata, akik csalódásként 
élték meg, hogy nem jutottak a felsőházba és ennek 
ellenére megalkuvást nem tűrve nyerték meg a ráját-
szásban a meccseiket. Az Antallapos csapata, aki több 
teremtornán is részt vesz 5 pontot veszített az alapsza-
kaszban mégis megnyerte a kupát. A Jankovác Bt, aki 
egész tornán egyszer kapott ki, mégis elbukta a kupát, 
szó nélkül tűrte a vereséget és gratulált az ellenfelének. 
És még sorolhatnánk a pozitív dolgokat, hisz minden 

csapat értéket tett hozzá a rendezvényhez, de ha mást 
nem is kapott, mozgással, gólokkal és barátokkal töltöt-
te a szabadidejét a Téli kupa két hónapja alatt!

Szokásunkhoz híven nagyon szép kupákkal és 
különdíjakkal díjaztuk a legjobb teljesítményeket, amit 
a Városgazda Kft biztosított. Szerencsére az átlagos-
tól több díjat kellett kiosztani, mert olyan sok jó teljesít-
ményt láthattunk.

A tavalyi torna is meggyőzött minket arról, hogy van 
létjogosultsága ennek a kupának, amit a mostani csak 
megerősíteni tudott. 

 A torna legjobb játékosa:  Szabó Szilárd (Antalla-
pos Raiders). A torna legjobb kapusa:  Mészáros Gábor 
(Antallapos Raiders). A torna gólkirálya: Szabó Kornél   
37 góllal (Jankovác Bt). A torna legtehetségesebb játé-
kosa:  Rátvai Dániel(Black Bull). A torna legtehetsége-
sebb játékosa:  Délceg Dusán (Bibike Búnó)

Az Antallapos Raiders megvédte a tavalyi bajnoki 
címét, idén is megnyerte a kupát!

Ezüstérmes a Jankovác Bt csapata
Sz. K.

Címvédés a Téli Kupán

KÉZILABDA HÍRADÓ
Egy igaz cél 50 éven át
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A kiskunhalasi rendőrök vádemelést java-
solnak a férfi ügyében.

Mint arról korábban beszámoltunk, ismeretlen 
tettes 2018. január 2-án 17 óra 55 perc körül meg-
szólított egy 15 éves kecskeméti fiút Kiskunhalas bel-
városában, és pénzt kért tőle. A fiatalkorú a pénz áta-
dását először megtagadta, de a férfi megfenyegette, 
ezért a sértett félelmében mégis átadott 10.000 forin-
tot támadójának.

A rendőrök néhány órán belül beazonosították és 
elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapo-
zottan gyanúsítható 34 éves K. Antalt.

A jánoshalmi férfivel szemben a rendőrök a napok-
ban a nyomozást befejezték, és az ügyet zsarolás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
vádemelési javaslattal küldték meg a Kiskunhalasi 
Járási Ügyészségnek.

police.hu

Anya köny vi hí rek
született:

2017. december hónapban

2018. január hónapban

Házasságot kötött

GRATULÁLUNK!

Já nos hal ma Vá ros 
Ön kor mány za tá nak lap ja
Meg je le nik: havonta

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

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

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

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

6440 Já nos hal ma, Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Tördelés és nyomdai munkák: 
Kó pia Nyomdaipari Kft.  

Kis kun ha las, Bocskai u. 12. 
Felelős vezető: Dobosné Lichtenberger Csilla  

ISSN 2062-4069

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

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

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

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

Viszmeg Péter (Anyja neve: Rács-
kai Rita), Támba Herman (a.n.: Almási 
Éva), Szem Benett (a.n.: Fischer Tama-
ra), Dudás Zalán (a.n.: Szabó Tímea), 
Kovács Erik (a.n.: Kovács Erzsébet). 

Bajnok Hunor (a.n.: Bajnok Brigitta), 
Kolompár Dominik (a.n.: Kolompár Edi-
na), Körmös Kitti (a.n.: Kovács Vivien), 
Ruskó Levente (a.n.: Rendek Kinga), 
Foór Olívia Julianna (a.n.: Kőrösi Ale-
xandra), Peszmeg Mira (a.n.: Gaján Diá-
na), Rasztovácz Bence (a.n.: Winkler Vik-
tória), Kecskeméti Péter (a.n.: Zámbó Eri-
ka), Schmelcz Gergő (a.n.: Csiszár Éva), 
Pusenszki Janka (a.n.: Simon Petra).

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.  Február: 2. Dr. Fehértemplomi Katalin, 3. Dr. Fehértemplomi Katalin, 4. Dr. Fehértemplomi Kata-
lin, 5. Dr. Kishonti Attila, 6. Dr. Kovács Tamás, 7. Dr. Podobni Ágnes, 8. Dr. Ferencz Edit, 9. Dr. Fehértemplo-
mi Katalin, 10. Dr. Fucskó Artúr, 11. Dr. Fucskó Artúr, 12. Dr. Kishonti Attila, 13. Dr. Podobni Ágnes, 14. Dr. 
Podobni Ágnes, 15. Dr. Ferencz Edit, 16. Dr. Fehértemplomi Katalin, 17. Dr. Fehértemplomi Katalin, 18. Dr. 
Fehértemplomi Katalin, 19. Dr. Kishonti Attila, 20. Dr. Kovács Tamás, 21. Dr. Fucskó Artúr, 22. Dr. Ferencz Edit, 
23. Dr. Podobni Ágnes, 24. Dr. Puszta András, 25. Dr. Puszta András, 26. Dr. Kishonti Attila, 27. Dr. Kovács 
Tamás, 28. Dr. Podobni Ágnes. 

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

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

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

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

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

Gyetvai Bianka és Iván Gáspár Nándor
Kiss Anett és Rostás Richárd

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

Jánoshalmi Önkormányzati 
Tűzoltóság hívószáma: 06-77/401-070

Rendőrségi hírek Súlyos baleset négy sérülttel
J. B. jánoshalmai lakos feljelentést tett ismeretlen tet-

tes ellen, aki 2017.12.26-a és 2018. január 2-a közöt-
ti időben a Jánoshalma belterületén lévő lakatlan házá-
nak udvarára feltehetően a kerítésen átmászva beha-
tolt, majd a lakóházba egy bezáratlan ablakon keresz-
tül bejutva 1 db ismeretlen típusú gáztűzhelyet, 1 db 
ismeretlen típusú porszívót, és az épület kamra helyi-
ségéből 1 mázsa étkezési burgonyát tulajdonított el kb. 
70.000.-Ft. értékben.

Eljárás indult B. I. jánoshalmi lakos feljelentése alap-
ján ismeretlen tettes ellen, aki 2018. január 12-én 22 
óra és 2018. január 13-án 11 óra közötti időben a beje-
lentő tulajdonát képező lakóház kiskapuját befeszítet-
te, majd a ház bejárati ajtajáról a lakatpántot leszerelve 
oda behatolt. Az ismeretlen elkövető a lakóházból eltu-
lajdonított 2 darab csaptelepet, egy DVD lejátszót és 4 
kg fagyasztott baromfi húst. A cselekmény során 10.000 
Ft rongálási kár és 25.000 Ft lopási kár keletkezett.

F. K. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2018. január 12-én 16 óra és 2018. janu-
ár 15-én 08 óra közötti időben a Jánoshalma, Hajósi 
úton található bekerített hulladék udvarba a kerítésen 
bemászva behatolt. Ezt követően a telep területéről 
különféle vas tárgyakat, valamint a telep egyik lakat-
tal zárt raktárának ajtaját a zsanérról leemelve egy 
öntöttvas kályhát tulajdonított el. A lopással okozott kár 
kb.30.000 Ft., rongálási kár nem keletkezett.

K. I. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2018. január 22-én 11 óra és 12 óra közöt-
ti időben a  jánoshalmi lakóházába a bejárati kiska-
put leemelve bement, majd a lakóépület bejárati ajta-
ját betörte és a házból egy 11.5 kg-os PB gázpalackot 
tulajdonított el kb. 5.000,-Ft értékben.

B. J. jánoshalmi lakos bejelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2018. január 23-án 10 óra és 13 óra 
közötti időpontban a Jánoshalmán lévő lakatlan lakó-
házába a udvar felőli műhely ajtaját felfeszítve beha-
tolt, és onnan 2 db. dísztőrt 1 db. alumínium szódás 
szifont, 1 db. 2 személyes kávéfőzőt tulajdonított el. A 

lopással okozott kár 15 000 Ft. a rongálással okozott 
kár 5000 Ft.

Nyomozást rendeltünk el N. Z.  jánoshalmi lakos fel-
jelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018. janu-
ár 20-án 20 és 2018. január 21-én 12 óra közötti idő-
ben a jelenleg külföldön tartózkodó fia háza udvarába 
a kapun bemászva behatolt, majd a lakóépületen lévő 
lakatpánt csavarjait feltehetően kicsavarozta és így 
bejutva a házba onnan 1 db 80 cm-es LCD TV-t és 1 
db kb 50 cm-es LCD TV-t tulajdonított el összesen kb. 
90 ezer forint értékben. A rongálási kár kb. 2.000,-Ft.

A felsorolt bűncselekmények elkövetésével L. Á. 
helyi lakos gyanúsítható megalapozottan, ezért őt a 
gyanúsítotti kihallgatását követően a Jánoshalma Ren-
dőrőrs munkatársai őrizetbe vették és kezdeményezték 
az előzetes letartóztatásának elrendelését, amit a Kis-
kunhalasi Járásbíróság elrendelt 2018. január 25-én. 

Eljárás indult M. S. jánoshalmi lakos feljelentése 
alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2018. január 11-én 
08 óra és 2018. január 13-án 14 óra közötti időben 
a bejelentő bekerített zártkertjéből a kerítés átmász-
va eltulajdonított 3 tekercs (kb. 80 méter hosszúságú) 
fonott drótszövetet A cselekmény során a lopási kár 
10.000 Ft., rongálási kár nem keletkezett.

A nyomozás során felderítésre került a két elköve-
tő Sz.N. és Sz.D. helyi lakosok, akik beismerő vallo-
mást tettek. 

B. F. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2018. január 25-én 09 és 10 óra közöt-
ti időben a Jánoshalma, Molnár János utca 2. sz. alatti 
helyen található volt Városi Diákotthon nyitott épületébe 
bement és ott a sértett őrizetlenül hagyott kabátja zse-
béből eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévő ira-
tokkal, bankkártyával és 8.000 Ft készpénzzel együtt. 

A nyomozás során felderítésre került az elkövető 
R.D. helyi lakos személyében, aki kihallgatása során 
elismerte a bűncselekmény elkövetését. 

Őrizetbe került a jánoshalmi zsaroló

Január 30-án nem sokkal négy 
óra előtt súlyos közlekedési bal-
eset történt Jánoshalmán a Dózsa 
György és Árpád utca találkozá-
sánál.  Egy, a piac felől érkező 
személy gépkocsi, mely balra akart 
kanyarodni, a védett útvonalon hala-
dó nyerges vontató elé hajthatott. A 
tehergépjármű néhány száz méterre 
volt a célállomásától 

Az ütközés erejére jellemző, hogy 
mindkét gépjármű egy-egy ház olda-
lához csapódtak az út két oldalán. A 
teher jármű vontató része bebicská-
zott és a sarki ház falánál állt meg. 
Ennek következtében a ház egyik 
ablak kitört, és a tetőszerkezet  az 
eresz csatornával együtt megrongá-
lódott. Az ingatlanban állítólag több 
százezerre tehető a kár. 

A két gépjármű is alaposan meg 
rongálódott. Legnagyobb mértékben 
az a szlovák rendszámú Opel Vect-
ra személy, melyben hárman súlyo-
san, egy személy könnyebben sérült 
meg. A súlyos sérültek a hátsó ülé-
sen utazó nők voltak. Sajtóhírek 
szerint az egyiküket válságos álla-
potban szállították el. Információ-
ink szerint a személygépkocsit egy 
szlovák férfi vezette, az utasok közül 
három helybéli volt, a legsúlyosab-
ban sérült pedig mélykúti, akit haza 
akartak volna vinni.  A kamion veze-
tője nem sérült meg, de vizsgálatok 
végére sokkot kapott. 

A sérülteket három - egy helyi, 
egy halasi és egy bajai szállította el. 

A jánoshalmi tűzoltók pedig áram-
talanították a járműveket.

A baleset miatt a környéken szü-
netelt az áramszolgáltatás, valamint   
a kábeltévé és internet szolgáltatás 
is, mivel alaposan megrongálódott a  
z elosztó szekrény. 

A baleset körülményeit a rendőr-
ség vizsgálja

ikor

http://halasinfo.hu/megzsarolta-15-eves-aldozatat-a-janoshalmi-ferfi/
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