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A nagyböjt kezdete. A tavalyi virágvasárnap megszentelt barkák elége-

téséből nyert hamu, az elmúlásra, mulandóságunkra emlékeztet: „Emlé-
kezz ember, porból vagy és porrá leszel.” E két állomás között zajlik az éle-
tünk. De nem mindegy, hogy hogyan élünk és halunk. Isten nélkül akarunk 
élni és meghalni, vagy Istennel élni és Isten szeretetéhez térni halálunk-
ban? Az személyes döntésünkön áll. A nagyböjt kezdetén kapunk útmuta-
tatást, segítséget is ehhez a helyes döntéshez: „Térjetek meg és higgye-
tek az evangéliumnak” szól a szertartás felszólítása. Forduljunk el bűne-
inktől Isten szeretetéhez és irgalmához, önzéseinktől embertársaink sze-
retetéhez és szolgálatához. Keressük a kapcsolatot Istenhez és ember-
társainkhoz. Újuljon meg hitünk, reményünk és szeretetünk! Mélyüljön el 
bizalmunk!

Ez lehetne ez évi Nagyböjtünk célkitűzése! Próbáljuk meg együtt és egy-
másért is imádkozva!

Sándor atya plébános

MEGJELENIK A 
JÁNOSHALMA ANNO 

képes kiadvány
A település története a 19. század közepétől a 20. század közepéig

A Jánoshalmáért Alapítvány 2016-ban megjelenteti a Jánoshalma 
anno című albumot kb. 240 oldal terjedelemben, mintegy 400 fotóval. 
Jánoshalma történetének egy évszázadát, a 19. század közepétől a 20. 
század közepéig tárgyalja a könyv. A fotók településünk és az itt élő embe-
rek mindennapi életét mutatják be. A fő fejezetek a következők: 

 ● Séta a városban
 ● Események
 ● Jeles napok és ünnepek
 ● Hétköznapok
 ● A határ

A könyv előfizethető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
2016. március 15-ig. 

Egy kötet előfizetői díja 3.500 Ft.

.Az előfizetők segítik a könyv megjelentetését, ezért 
nevüket a kötet végén hálából feltüntetjük.

Kedves Előfizetők, leendő Olvasók, Könyvtulajdonosok!

A Jánoshalma anno egy hiánypótló kiadvány, a helyiek és elszárma-
zottak körében is nagy érdeklődésre tarthat számot. Ajánlom tehát szíves 
figyelmükbe a hamarosan megjelenő albumot, mely egyediségét tekint-
ve kiválóan alkalmas családtagjai, barátai számára ajándékozás céljából.

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város Polgármestere

a Jánoshalmáért Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

Balázs-áldás Jégbontó hava

Jubileumi gyűlés 

Emlékezetes  
90. születésnap

Háromkirályok

Főtéri baglyok

Dudás Ferenc nyugdíjas tanítót köszöntötték régi kollégái, barátai Balotaszál-
lás és Jánoshalma polgármestere 90. születésnapja alkalmából. A meglepe-

téstől sem mentes ünnepi eseményről a 3. olvashatnak részletesen. 

Vízkereszt ünnepén nem jöttek üres kézzel a Háromkirályok a templomba.  
 A 6. oldalon megtudhatják mit hozott a gyermekeknek 

Az idén, az enyhe idő hatására már korán megjelentek a nyíló virágokon a 
méhecskék. Hogy milyen is volt az elmúlt évek februári időjárása városunk-

ban megtudja 11. oldalon készült összeállításunkból

Február 3-án, Szent Balázs napján részesülhettek a hívek balázsáldásban. 
Ekkor emlékezett meg a katolikus egyház Szent Balázs püspökről, aki meg-
mentett egy szálkát nyelt és fuldokló gyermeket. Az idén Velencei Tamás atya 
kérte a hívek számára, hogy „szabadítson meg Isten a torokbetegségtől és 

minden bajtól”.

A Bem Józseg Honvéd Nyugdíjas Egyesület 45 éve alakult meg,. Ebből az 
alkalomból ünnepi gyűlés tartottak az Imre Zoltán Művelődési Központban, 

melyről részletesen a 2. oldalon számolunk be. . 

Évek óta nappal a Plébánia sarkán álló nyírfa az otthona, pihenő helye az 
éjszakai vadászat után a baglyoknak. Az idén 19 madarat számoltak meg, de 

a Hunyadi iskola előtti fát is választotta egy füles bagoly. 
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Felemelő ünnepi közgyűlés keretében emlékeztek meg a  Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége által  „BEOSZ Emlékéremmel” kitüntetett 
Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai megalakulásuk negyven-
öt éves évfordulójáról.

Az ünnepi közgyűlésen Járási Hivatalt Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
hivatalvezető a városi önkormányzatot Czeller Zoltán polgármester, a Baj-
társi Egyesületek Országos Szövetségét Kelemen József nyugállományú 
altábornagy a szövetség elnöke, a BEOSZ Dél-Alföldi Régióját dr. Kovács 
György nyugállományú mk. ezredes a régió elnöke, a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítőn és Központi Nyilvántartó Parancsnokságot Bendes István 
alezredes a parancsnokság törzsfőnöke és Durgó Tamás százados a Kecs-
keméti Iroda vezetője képviselte. A rendezvény megtisztelte jelenlétével 
Bányai Gábor országgyűlési képviselő is.  Az ünnepi közgyűlésen a régió 
tizenegy egyesülete közel ötven fővel képviseltette magát.

A megjelenteket Virág László nyugállományú r. alezredes az ünnepi köz-
gyűlés levezető elnöke köszöntötte. A Himnusz elhangzása után György-
pál Csaba nyugállományú alezredes az egyesület elnöke és Molnár Máté 
nyugállományú őrnagy az egyesület elnökhelyettese megkoszorúzta a név-
adó Bem József tábornok szobrát. 

Az ünnepi közgyűlés – kiemelve az utolsó öt évet – a negyvenöt év érté-
kelésével folytatódott. Györgypál Csaba nyugállományú alezredes először 
a megalakulás körülményeiről beszélt, majd méltatta az előtte elnöki tiszt-
séget betöltők munkáját. Röviden szólt az egyesület eredményes gazdálko-
dásáról, az egyesület által a tagoknak nyújtott gazdag kulturális, szórakoz-
tató, egészség megőrző programokról. Kiemelte a katona özvegyekről, az 
özvegy katonákról, a nehéz anyagi vagy egészségi gondokkal küzdő tag-
társaikról való gondoskodást, az egyesület érdekképviseleti, érdekérvénye-
sítő tevékenységét. 

A továbbiakban a városi önkormányzattal, a vállalkozókkal, a város más 
civil szervezeteivel, a Dél-Alföldi Régió egyesületeivel és az Országos Szö-
vetséggel való példaértékű, korrekt kapcsolatot említette meg.

Hosszabban beszélt az egyesület katonai hagyományokat ápoló tevé-
kenységéről, a „Tüzérmúzeum” a „Hősi Sírkert” létrehozásáról, az elhunyt 
bajtársakról történő rendszeres megemlékezésekről, a „Magyar Hősök 
Emlékünnepének” immár tizenhét éve történő megszervezéséről.

A negyvenöt év értékélését azzal a zárta, hogy a tervezett célkitűzések 
megvalósításához, a további eredményes munkához kéri a tagság és az 
együttműködő partnerek, szervezetek további támogatását.

A hozzászólások során Deli József nyugállományú ezredes a BEOSZ-
DAR tiszteletbeli elnöke – aki az egyesület megalakításakor az ezred 
parancsnok helyettese volt – az egyesület megalakításának körülménye-
iről beszélt. Kelemen József nyugállományú altábornagy és dr. Kovács 
György nyugállományú mk. ezredes hozzászólásában az egyesület tevé-
kenységét méltatta. 

A hozzászólásokat az egyesület zászlajára emlékszalagok 
felkötése követte.

A városi önkormányzat részé-
ről Czeller Zoltán polgármester, a 
Járási Hivatal részéről Bodroginé 
dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető, 
majd a Hadkiegészítő Parancsnok-
ság a BEOSZ, a BEOSZ-DAR és 
a az egyesületek képviseletében 
megjelent elnökök illetve a küldött-
ségek vezetői kötöttek emléksza-
lagot.

Az elismerések ismertetését Dur-
gó százados úr Benkő Tibor vezé-

rezredes a Honvéd Vezérkar Főnöke levelének ismertetésével kezdte, majd 
egy Vezérkar Fönőki emléktárgyat adott át Fórizs Gábor nyugállományú 
főtörzszászlós részére. A MH Hadkiegészítő Parancsnokságot képviselő 
Bendes István alezredes „Emlékplakett” adományozásával köszönte meg 
és ismerte el az egyesület munkáját.

A BEOSZ és a BEOSZ-DAR Szakály Béla főtörzszászlós, Ódor Ferenc 
főtörzsőrmester, Szabó István egyesületi munkáját emléklappal és könyv-
jutalommal köszönte meg.

Kelemen tábornok úr az egyesület legidősebb tagjának Maszlag István 
nyugállományú pü. őrnagynak a BEOSZ 25 éves tevékenységét bemuta-
tó könyvet adta át.

Az elismerések sorát Czeller Zoltán polgármester úr zárta. Köszöntötte 
az egyesületet, értékelte a város társadalmi életében betöltő szerepét, aktív 
tevékenységét és további eredményes, sikerekben gazdag éveket kívánt. 
Végezetül az egyesület munkáját az általa alapított „emlékplakett” adomá-
nyozásával ismerte el.

 Az ünnepi közgyűlés hivatalos része  a „Szózat” elhangzásával zárult..
Rövid szünet után a „Honvéd Művészegyüttes” igényes, szórakoztató 

műsora következett.
A negyvenöt évről való megemlékezést egy finom, bőséges ebéd és 

hosszantartó baráti beszélgetés zárta.
GYPCS

Jánoshalma Város Képviselő-
testületének rendelete alapján 
minden évben lehetőség van

„Jánoshalma Város Díszpolgára”
„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”
„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”

„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
„Jánoshalma Város Egészségügyéért”

„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”

„Jánoshalma Város Sportjáért”
„Jánoshalma Város Életmű”

„Bátorság Érdemszalag”
„Az Év Vállalkozója” díj

cím adományozására.

Az egyes címek adományozásának 
konkrét feltételeit a 19/2008(IX .12.) Ör.sz. 
rendelet szabályozza. 
A címek adományozására javaslatot tehet-

nek:
a.) a Képviselő-testület tagjainak negye-

de ,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett társa-

dalmi, gazdasági szervezetek, intéz-
mények,

d.) egyesületek szakmai, szövetségek, 
kamarák, érdekképviseleti szervek, 
egyházak,

e.) legalább 50 fő jánoshalmi lakos állam-
polgár,

f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot 
tehetnek fentieken kívül az egyéni vál-
lalkozó vagy a gazdasági társaság 
munkavállalói.

Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan 
a javaslattételre jogosult egy alkalommal 
díjanként csak egy személyre (közösség-
re) tehet javaslatot.

A javaslatokat 2016. március 1. napjáig 
Jánoshalma Város Polgármesterének kell 
megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 6440 
Jánoshalma, Béke tér 1.)

A javaslati lap és a rendelet a www.
janoshalma.hu címen elérhető, letölthető.

Jánoshalma Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Tájékoztató a kitüntető címek adományozásáról

A törvényi előírásoknak eleget téve 2016. 
január 1. naptól kezdődően, megkezdte 
működését a Jánoshalmi Járás területén 
a Család- és Gyermekjóléti Központ, mely 
a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvo-
da-Bölcsőde Család és Gyermekjóléti Köz-
pont keretei között működik és Jánoshal-
mán ellátja a család- és gyermekjóléti szol-
gálat feladatait is.

Elérhetősége:
6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 93.

Telefon: 77/400-165
Család és Gyermekjóléti Köz-

pont nyitva tartási időn túl, 
Készenléti Szolgálat működtetésével 

segít a krízishelyzetekben.
0-24-ig állandóan hívható tele-

fonszám:  06-70/198-09-90

Tájékoztatás  szervezeti 
változásról

Városi mesemondó 
verseny a könyvtárban

2016. január 27-én  az Imre Zoltán Művelődési Központban, a váro-
si könyvtárban rendeztük meg a városi mesemondó versenyt. A helyi álta-
lános iskolák legjobb mesemondói élvezetes  mesemondásukkal örven-
deztették meg a zsűrit, szüleiket, pedagógusaikat, társaikat. A zsűri (Mikó 
Mária, Radvánszkiné Marsch Anna, Szabó Andrea) döntése alapján 

alsó tagozat: 1. helyezett: Rencsár Bálint  (Hunyadi Isk. 4.o.)
                    2. helyezett: Szakály Zita  (Hunyadi Isk. 4.o.)
                    3. helyezett: Bogdán Hanna (Hunyadi Isk. 4.o.) és 
                                      Szakály Máté (Hunyadi Isk. 1.o.)
felső tagozat: 1. helyezett: Mike Márk (Szent Anna Isk. 7.o.).
Városunkat  a mesemondók megyei találkozóján Rencsár Bálint és Mike 

Márk képviseli.
Minden mesemondónak gratulálunk, köszönjük a felkészítő pedagógu-

sok és szülők munkáját!

2016. január 21-én Szabadkáról érkezett a hivatalunkba egy zenész 
ember, aki Czeller Zoltán polgármester úr előtt állampolgársági esküt tett.

45 éves a  Bem József Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület

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
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Az elején egy személyes véleménnyel szeretnék indítani. 
Számomra mindig élmény és mondhatnánk, hogy tátott száj-
jal hallgatom a tőlem idősebb embereket, amikor az életükről 
mesélnek. Különösen növeli ennek értékét, ha egy friss gon-
dolkodású, fiatalos elmével bíró 90 éves ember teszi ezt. Ilyen 
élményben volt részem január utolsó napjaiban egy születés-
napi köszöntésen. Az esemény az ünnepelt számára igazi meg-
lepetés volt. Nem voltak bejelentkezve a köszöntők, akik Balo-
taszállásról jöttek, hogy köszönthessék verssel, rigmussal 
és természetesen ajándékokkal Dudás Ferencet, aki mintegy 
ötven éven át volt jelen a község közéletében, szinte a kezde-
tektől a közelmúltig. 

A tanító urat jánoshalmi otthonában a városunk polgármestere Czeller 
Zoltán és egykori tanítványa, Huszta István balotaszállási polgármester is 
köszöntötték. A régi barát, a 78 éves Lajkó György még verset is mondott 
az ünnepeltnek. Földesné Jaksa Gabriella, a balotai iskola igazgatója öröm-
mel jelentette: áll még az iskola és száznál is több diákjuk van. Ugyancsak 
nagy örömmel tolmácsolta azon munkatársai személyes jókívánsá-
gait, akikkel együtt dolgozott az egykori iskolaigazgató.

A köszöntéseket követően fehér asztal 
mellett folyt tovább a beszélgetés és a múlt 
emlékeinek felidézése. Jó jánoshalmi szo-
kás szerint akadt a háznál egy kis sütemény, 
borocska, és még üdítő is, amivel meg tud-
ták kínálni a vendégeket.

Az ünnepelt, szinte rövid időn belül nevetés-
re ingerlő szálló igévé lett fordulttal így idézte fel 
a régi történetet: 

 „Népgazdasági érdekből” helyeztek oda, de 
előtte életemben sem jártam ott – idézte a faluala-
pítás időszakát a tanító úr, aki 1926. január 30-án 
született Jánoshalmán, az „uraság” ,  Orczy báró  
utcájában. Egyszerű családból származott, így 
a jó eszű fiatalt csak nehezen engedték el szü-
lei a bajai líceumba, ahol 1945-ben szerzett taní-
tói diplomát.

 Soha nem voltam távol otthonról, de gyorsan 
eltelt a bajai öt év. Holott nem volt könnyű, mert 
közben zajlott a háború, aminek velejárója volt a 
sok probléma. Az első az étel volt, mert abból volt 
a legtöbbször hiány – mesélte Feri bácsi. 

 Friss diplomával a kezemben szülőhelyemen, a kiserdei iskolában kezd-
tem a pályát, Bácshelyi tanító urat helyettesítettem. Még ma is emlékszem  
legelső tanítványaim nevére – elevenítette fel a régi emlékeket. 

Dudás Ferenc Jánoshalmán, Érsekcsanádon és Bátmonostoron is taní-
tott.

1957-ben  a „népgazdasági érdek” Balotaszállásra szólított, egy 125-ös 
Csepel motorral indultam megnézni, hogy milyen is a falu. Egy vasutastól 
érdeklődtem a főúton, hogy hol is kell lefordulnom. Útbaigazított, de meg-
jegyezte: „Vigyázzon ám a párttitkárral!” Na, ez is jól kezdődik, gondoltam. 

A faluban nem volt nehéz eligazodni, mert ott csak 29 ház volt akkori-
ban. Az iskolát már messziről fölismertem, a tanácsházát is megtaláltam, a 
párttitkárral meg nem futottam össze. Gondoltam, hogy jó lesz nekem ott 
és maradtam. 

A faluépítésben, a közélet irányításában is tevékenyen részt vettem, ha 
kellett téglát raktam, hogy felépüljön az orvosi lakás. Szívesen tettem, nem 
esett nehezemre. 

Négy tanyasi iskolát is felügyeltem és ott meg lehetett mindazt tanulni, 
amit nem tanítanak a tanítóképzőben. Az első szabály: ha 
belépsz a terembe, szép lassan nyisd ki az ajtót, mert vala-
mivel könnyen eltalálhatnak! Nos, ezt az első napon meg-
tanultam, amikor a fejemnél repült el egy fából készült toll-
tartó – okozott derültséget Feri bácsi, az őt köszöntőknek.

Sokat mesélt azokról az évekről is, amikor a megyei 
tanács munkáját is segítette, különösen Kőtörő Miklós-
sal, az országban elsőként megválasztott megyei elnök-
kel való kapcsolatáról szóló visszaemlékezés foglalt ebben 
központi helyet. 

A búcsúzáskor megcsodálhatták a vendégek az igazán szépen rend-
be tartott kertet, melyben szőlő is van és annak terméséből szűrt bor 
sok dicsértet kapott 
a beszélgetés során. 
Elhangzott az ígér-
te, hogy jövőre is visz-
szajönnek megkóstol-
ni az idei termést. Erre 
az ünnepelt felesége 
jegyezte meg, hogy az 
orvos nem rég meg-
jegyezte, hogy egész-
ségi állapota okán  öt 
év múlva is ráér kont-
roll vizsgálatra menni 
Feri bácsi, mert olyan 
egészséges

Dudás Ferenc 1926. január 30-án született Jánoshalmán. Elemi és 
Polgári iskoláit itt végezte. Ezek elvégzése után került a Baján működő 
Líceumba, ami a mai Tanítóképző Főiskola ebédlője.

1945-ben szerzett tanítói oklevelével Jánoshalmán, Ersekcsanádon, 
Bátmonostoron tanított. 1957. augusztus 30-án kezdte munkáját a balota-
szállási Általános Iskolában Igazgatóként. A négy külterületi tagiskola is az 
ő vezetése alá tartozott. Ebben az időszakban járta a tanyasi iskolákat, fel-
ügyelte a tanítási folyamatokat, megpróbálta az anyagi és tárgyi feltételeket 
mind optimálisabbá tenni. Szakmailag, pedagógiailag jól felkészült vezető 
volt. Nevelő-oktató munkáját példamutatóan végezte. Emberi magatartá-
sa, tenni akarása mindig garancia volt az oktató-nevelő munka színvona-
lának emelésére.

Az igazgatása alá tartozó nevelők munkájával szemben igényes, kritikus 
volt, ugyanakkor iránymutatásaival segítette kollégái munkáját.

Kimagasló tevékenységéért 1973-ban az Oktatásügy Kiváló dolgozója, 
1985-ben a Munka Érdemrend Ezüst fokozata kitüntetést kapta.

1986. január 3-án vonult nyugdíjba. Igazgatói munkájának befejezése 
után még három évig szaktanárként segítette az iskola munkáját.

Társadalmi munkássága szintén példaértékű. 1958-tól 2002-ig közsé-
gi tanácstagként, önkormányzati képviselőként segítette a község életé-
nek fejlődését. Villamosítás, járdaépítés, útburkolás, óvoda-, iskolabővítés, 
mind az ő nevéhez is kapcsolódik. Nagy lelkesedéssel, fáradhatatlan mun-
kával segítette a község épületét, szépítését.

Balotaszállás Község hálás lakossága és Képviselő-testülete a „Balota-
szállás Községért” kitüntető díj adományozásával próbálja megköszönni az 
elmúlt 49 év áldozatos munkáját.

b.s.

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit  Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezető igazgatója, Agatics Roland a jelen tájékoz-
tató nyújtását információhiány miatt, jogszabály ismeretének 
hiányában, az ügyfelek segítése érdekében látja szükségesnek. 

MInt ismert 2016. január 1-jével módosult a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 
(XII.31.) Korm.r. 7.§ (1a)-(1c) bekezdése. (Az új szabályozás elér-
hető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.
KOR címen 

A használható gyűjtőedényzetre vonatkozóan a jogalkotó lehe-
tőséget ad arra, hogy a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedény-
ben történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, 
hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtő-
edény közül választhasson.

A közszolgáltatói kötelezettség tehát nem az edényzet beszer-
zésére és annak biztosítására terjed ki, hanem csak a választási 
lehetőség biztosítására.

Ennek részletesebb kifejtését az (1a)-(1c) bekezdések fejtik 
ki, miszerint a választási lehetőség alapján alkalmazott edényzet 
űrmértéke az ingatlanhasználótól függ.

Az ingatlanhasználó eszerint lehet 
 — az ingatlant egyedül, életvitelszerűen használó természetes 
személy, 
 — s lehet ettől eltérő természetes személy, azaz pl. az ingatlant 
nem egyedül használó.

Ingatlanhasználótól függően a Korm.r. meghatározza azt a 
választható edényzet űrmértéket, melynek űrmértéke maximali-
zálva van, azaz a jelenleg esetleg használatos űrmértékű edény-
zettől eltérően választhat legalább egy olyan gyűjtőedényt, amely-
nek az űrmértéke az ingatlanhasználóhoz rendelt litert nem halad-
hatja meg.

A közszolgáltató az esetleges edényzetváltást vagy az újon-
nan bevezetésre kerülő edényzetet fenti jogszabály esetében csak 

abban az esetben tudja elfogadni, ha
1.)egyedülélő

(Korm.r.7.§ (1a) b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 
használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább 
egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amely-
nek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.

Ezt a jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben 
veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és 
életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott 
igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Azaz A FENTI TARTALMÚ önkormányzati igazolás nélkül az 
ingatlanhasználó választási lehetősége akadályozott.

2.) nem egyedülélő:
(Korm.r.7.§ (1a) a) a természetes személy ingatlanhasználó 

részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetősé-
gét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert, nem haladja meg. 

Ehhez nem kell igazolás.
Fentiek csak és kizárólag a vegyes hulladék gyűjtésére vonat-

koznak.
 Az érintetteket kérjük, hogy az új edényzetek vonatkozásá-

ban, igazolás kiadása érdekében forduljanak a Polgármeste-
ri Hivatalhoz. 

Az ügyfelektől a  szolgáltató kéri, hogy az új edényzet beszer-
zését névre szóló számlával igazolják, s annak használatát a 
Korm.r.7.§ (2) bekezdése figyelembevételével helyben ellenőrzi a 
közszolgáltató. Vagyis a választható gyűjtőedény űrmértéknek iga-
zodnia kell az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, 
figyelembe véve az érintett ingatlant használó természetes szemé-
lyek számát, a szállítási gyakoriságot.

A korábban beszerzett kisebb űrmértékű edényzetekre vonatko-
zóan nyilatkozatot kérnek az ügyfelektől.

Az edényzetválasztás lehetőségét bejelentőlap a Polgármesteri 
Hivatalban található és igényelhető

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. munkatársat keres
informatikai csoportvezető munkakörbe.

Munkavégzés helye:
a Társaság Kiskunhalas-i központi irodaházában esetenként a Társaság 
üzemeltetési területén levő telephelyeken

Feladatok:
 — a Társaság informatikai feladatainak koordinált megszervezése
 — üzemszervezési, strukturális javaslatok megfogalmazása az informatikai fel-
adatokhoz
 — kapcsolódóan
 — az optimális informatikai adatáramlás és adatrögzítés rendszerének létre-
hozása
 — az automatikus üzemű víziközmű rendszerek informatikai-diszpécser kap-
csolatának korrekt
 — megszervezése
 — informatikai biztonsági megbízott és adatvédelmi felelős feladatkör mara-
déktalan ellátása Társaság honlapjának kézbentartása, folyamatos frissí-
tések felügyelete hardver és szoftver beszerzések felügyelete a stratégi-
ai koncepcióba illeszkedően az üzemmérnökségekkel való informatikai jel-
legű kapcsolattartás

Feltételek: informatikai felsőfokú végzettség előny üzemszervezői gyakorlat legalább  
2 év informatikusi gyakorlat

Elvárások:
 — gondos, önálló munkavégzés
 — jó kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség
 — dinamikus probléma megoldás
 — „B” kategóriás vezetői engedély
 — angol nyelvtudás - Euro B2 nyelvvizsgaszint

Bérezés:
 — havi bérezés megegyezés szerint 
 — egyéb juttatás Kollektív szerződés szerint

Jelentkezés:
 — Pályázat benyújtásával, mely tartalmazza 

 ○ fényképes magyar nyelvű önéletrajzot 
 ○ végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát
 ○ erkölcsi bizonyítványt 
 ○ referenciák rövid ismertetését 
 ○ önértékelést

Benyújtás:
 — benyújtás módja:

 ○ személyesen a Társaság titkárságán, 
 ○ postai úton levélben vagy 
 ○ e-mailban 

határidő:  2016. február 15. (hétfő) 08— óráig
cím: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

6400 Kiskunhalas, Körösi út 5. 
e-mail cím: kiskunviz@kiskunviz.hu

Kalocsai Üzemmérnökség - Cím: H-6300 Kalocsa, Hősök útja 38. Tel.: +36 78/462-244 Fax: +36 78/561-172
Kiskőrösi Üzemmérnökség - Cím: H-6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43. Tel.: +36 78/312-077 Fax: +36 78/312-766
Kiskunhalasi Üzemmérnökség - Cím: H-6400 Kiskunhalas, Körösi út 5. Tel: +36 77/421-622 Fax: +36 77/421-030

Változás a szemétszállításban

Emlékezetes, meglepetéses 90. születésnap

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400385.KOR
mailto:kiskunviz@kiskunviz.hu
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A családtámogatási ellátások gyűjtőfogalom, mely magába foglalja a 
következő ellátásokat:

- anyasági támogatás
- gyermekgondozást segítő ellátás - GYES 
- gyermeknevelési támogatás – GYET
- családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)

Melyek a jogosultsági feltételek a családtámogatási ellátásokra? 

Anyasági támogatásra való jogosultság 
megállapítása iránti kérelem

Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki terhes-
sége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egy-
szer – terhes gondozáson részt vett. Anyasági támogatásra jogosult az 
örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefo-
gadást jogerősen engedélyezték; illetve a gyám, ha a gyermek a születé-
sét követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozá-
sába kerül. Az anyasági támogatás az anyát akkor is megilleti, ha a gyer-
mek halva született.

Gyermekgondozást segítő ellátásra való 
jogosultság megállapítása iránti kérelem

A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) Magyarországon a családtá-
mogatási rendszer keretein belül alanyi jogon, havi rendszerességgel járó 
támogatás. A gyermeket nevelő szülő,  illetve gyám a gyermek gondozá-
sára tekintettel – havi rendszerességgel járó – gyermekgondozási segély-
re jogosult

a) gyermek 3. életévének betöltéséig,
b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, (amennyi-

ben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy 
a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni).

A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 
10. életéve betöltésének napját kell érteni.

c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének 
betöltéséig. (Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén - ameny-
nyiben rá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek - úgy az igénybe-
jelentéshez csatolni kell a külön jogszabály (5/2003. (II.19.) ESzCsM ren-
delet) szerinti igazolást.)

Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság 
megállapítása iránti kérelem

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám jogosult, aki saját ház-
tartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb 

gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. Megszű-
nik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a 
gyermekek száma három alá csökken.

Családi pótlék
A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi 

rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a 
továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének 
október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán 
is jogosultságot szerezhet a kérelmező - a feltételek fennállása esetén.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 
1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség 
megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató 
gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a 
gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. élet-
évét betölti.

2015. április 1-jével a családtámogatási feladatok a Magyar Államkincs-
tár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatás-
körébe kerültek.

A családtámogatási ellátások igényléséhez szükséges formanyom-
tatványt és az ahhoz csatolt dokumentumokat a kérelmező benyújt-
hatja a Kormányablakban. A benyújtott igényt a kormányablak továb-
bítja a lakóhely szerint illetékes a kérelmet elbíráló megyei kormány-
hivatal felé. 

A Kormányhivatalok hatáskörébe tartozik a nagyszülő részére megálla-
pítható gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás iránti 
kérelmek elbírálása és folyósítása, míg az ezeket meghaladó családtámo-
gatási ellátások iránti kérelmek csak abban az esetben, ha az ellátást kérel-
mező munkahelyén nem működik családtámogatási kifizetőhely. 

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
)  77/795-294  77/795-217    77/795-290    77/795-291  
 Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00  kedd: 8.00-12.00 szerda: 8.00-16.00 csütörtök: 8.00-

18.00 péntek: 8.00-12.00

TÁJÉKOZTATÓ
a GINOP -  5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” 

elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható
 bérköltség (legfeljebb 90 napos, legfeljebb 8+4 havi 

70%, legfeljebb 8+4 havi 100%) támogatásról 

A munkaadók a munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályához benyújtott kére-
lem alapján kaphatnak támogatást, ha programrésztvevő álláskeresőt fog-
lalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább 
a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

A bérköltség támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon sze-
mély foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosult-
ságok is érvényesíthetőek (például Rehabilitációs kártya, a Munkahelyvé-
delmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény), természetesen a projekt 
keretében nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfi-
zetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a 
bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a 
munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

A projektben három féle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás 
(programkonstrukciós szempontból mindhárom csak nyilvántartott álláske-
resők esetén):

 — „legfeljebb 90 nap 100%” de minimis konstrukció:
 — „legfeljebb 8+4 havi 70%” de minimis konstrukció:
 — „legfeljebb 8+4 havi 100%” de minimis konstrukció:

A bérköltség támogatások konstrukciói csak de minimis támogatásként 
nyújthatók, tehát a támogatott vállalkozásokra nézve az Európai Unió 
működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU rendelete (a továbbiakban: 1407/2013/EU 
rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nem nyújtható de minimis támogatás (azaz egyik bérköltség támogatá-
si konstrukció sem): 

 ● mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez (a 2014-2020 prog-
ramozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uni-
ós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szó-
ló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19.§ (2) b) alatti 46. alcím alapján),
 ● a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kap-
csolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet 
végző vállalkozásoknak,
 ● az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az exportált meny-
nyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat 
kialakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüg-
gésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támo-
gatásához, 1407/2013/EU bizottsági rendelet (9) bekezdése és 1. cikk 
(1) bekezdés d) pontja szerint;
 ● teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén 
működő vállalkozásnak, 
 ● annak a munkaadónak, amelynek az 1407/2013/EU rendelet 2. cikke 
szerint a csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EU ren-
deletben meghatározott mértéket.

Egy és ugyanazon vállalkozásnak bármilyen forrásból odaítélt de mini-
mis támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt 
tagállamonként nem haladja meg a 200 000 euronak (ideértve a közúti sze-
mélyszállítást is), közúti kereskedelmi árufuvarozás esetén 100 000 euro-
nak megfelelő forintösszeget.

Nem nyújtható továbbá egyik bérköltség támogatási konstrukció sem 
annak a munkaadónak, 

 ¾ amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok — az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 82 §-ában meghatározott — fel-
tételeinek,

 ¾ amely jogerős végzéssel elrendelt csőd, felszámolási, végelszámolási 
vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott 
– eljárás alatt áll (Ávr. 81. § b) pont), 

 ¾ amelynek a kérelem benyújtásakor esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása van,

 ¾ amely jogi személy nem minősül átlátható szervezetnek,
 ¾ amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok taka-
rékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek,

 ¾ amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkoza-
ta alapján nem részesülhet támogatásban,

 ¾ amelyet a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a 
kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős 
döntéstől számított két évig,

 ¾ amely a jogszabályban, különösen az Ávr-ben a támogatói okirat 
kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként 
meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem 
nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete
A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-piaci program 

célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illeté-
kes járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell benyújtani. A járási hivatal a 
támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt. A támogatással összefüggő ten-
nivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai sze-
rint kell eljárni. A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járá-
si hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek 
a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszá-
molására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatottakat a járási hivatal közve-
títheti ki a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés meg-
kötését követően lehet megkezdeni, 

A pályázat telejes szövegét az érintettek www.munka.hu oldalon meg-
találhatják

Jánoshalmán 
tanácskoztak a megye 

kormányablakainak vezetői
2016. január 22-én a Jánoshalmi Járási Hivatal szervezett képzést a 

Bács-Kiskun Megye területén dolgozó kormányablakok munkatársainak. 
Az oktatáson részt vettek a járási hivatalok és a kormányablakok vezetői 

valamint egy ügyintézője és a rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kovács 
Ernő kormánymegbízott úr is. 

A téma a jogi segítségnyújtási és áldozatsegítési feladatok a kormányab-
lakban, az előadó a BKMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazság-
ügyi Osztály munkatársa Dr. Barta Gábor volt.

A tájékoztató után lehetőség volt arra, hogy a szakemberek egymás 
között megbeszéljék az alkalmazott jogszabályok értelmezését, átadják 
egymásnak a tapasztalataikat, a felmerült kérdések megválaszolásra 
továbbításra kerültek a kormányhivatal felé. 

A Jánoshalmi Járási Hivatal a helyi sajtóban, honlapján és a járáshoz 
tartozó településeken az ügysegédi hirdetőtáblákon tájékoztatja a lakossá-
got a kormányablakban intézhető ügyekről. Mivel a tájékoztatás folyama-
tos, a kormányablak ügyfeleinek száma a nyitás (2015. október 21. ) óta 
közelít a tízezerhez és egyre több típusú ügyben keresik fel.  

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
járási hivatalvezető

Januártól ingyenesen 
igényelhető a megújult

 személyazonosító igazolvány 
A bevezetésre került új okmányt azok is igényelhetik, akiknek előző iga-

zolványa még nem járt le. Látható adattartalma megegyezik a jelenlegi 
személyazonosító igazolvány adattartalmával. Az okmány tartalmazza a 
polgár nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, anyja 
nevét, nemét, arcképmását, aláírását ( ha a 12. évet betöltötte ) a személy-
azonosító igazolványa érvényességi idejét, a személyazonosító   igazolvá-
nya okmányazonosítóját, a kiállításának idejét, valamint a kiállító hatóság 
nevét. Az állandó személyazonosító igazolvány 2016. január 1-től elektroni-
kus adathordozó egységet, tároló elemet ( chip) is tartalmaz.

Az elektronikus tároló elem tartalmazza a polgár társadalombiztosítási 
azonosító jelét, adóazonosító jelét, valamint 12 életév betöltését követően 
opcionálisan tartalmazhatja a polgár ujjnyomatát is.

Az új személyazonosító igazolvány funkciói: 
1. Az úti okmány funkció: komfortosabbá teszi a magyar állampolgárok 

európai utazásait, hiszen a használatban lévő személyazonosító iga-
zolványok által is gyakorolható utazási jogot magasabb technikai és 
biztonsági szinten valósítja meg. Ez a funkció nem váltja ki az útleve-
let, de annak a biztonsági szintjére emeli a személyazonosító igazol-
ványt, ezzel felhasználható az úgynevezett zsilipkapus beléptető rend-
szereknél is. 

2. E-azonosítás kártyafunkció: Az új igazolvány kényelmes azonosítá-
si szolgáltatásait a személyes illetve az elektronikus ügyintézés során 
egyaránt használhatjuk az okmány képes arra, hogy – amennyiben a 
polgár a személyazonosító igazolványához tartozó PIN kód megadásá-
val ehhez hozzájárulását adja – az okmány elektronikus tároló eleméből 
az arra jogosult intézmény/szervezet a rendelkezésre bocsátott tanúsít-
vány segítségével képes legyen kiolvasni az állampolgár azon szemé-
lyes adatait (így akár a TAJ és adóazonosító jelét is) amelyek megisme-
résére jogosult az adott ügyintézés során. 

Ennek igénybevételéhez az intézménynek/szervezetnek tanúsítvány-
nyal rendelkező kártyaolvasó eszközzel kell rendelkeznie.  Otthoni hasz-
nálat esetében az állampolgárnak (a számítógép mellett) rendelkeznie 
kell megfelelő kontaktusmentes kártyaolvasóval. Az azonosítási funkció 
lehetővé teszi, hogy az állampolgár távolról, hálózati szolgáltatások fel-
használásával kapcsolódjon közigazgatási rendszerekhez, elektroniku-
san azonosítsa magát és intézze ügyeit.  

3. E-aláírás funkció: alkalmas elektronikus dokumentum természetes sze-
mély általi, elektronikus aláírással történő aláírására. A magyar jogsza-
bályok biztosítják, hogy egy elektronikusan aláírt elektronikus dokumen-
tum ugyanolyan bizonyító erővel és hitelességgel rendelkező legyen, 
mint egy papír alapú kézzel aláírt irat. 

Az elektronikus aláírás használata magában hordozza az alábbi elő-
nyöket:

 — biztonságos 
 — környezetkímélő
 —  az elektronikusan aláírt iratok az EU-ban egységesített szabályozás-
nak köszönhetően nemzetközileg felhasználhatók 

Az elektronikus aláírás funkció az állampolgár által szabadon választha-
tó díjmentes funkció, amelynek érvényessége a jogszabályban meghatáro-
zott 2 év. Lejárata után az okmány érvényességi idején belül az állampol-
gár okmánycsere nélkül kezdeményezheti aláíró tanúsítványának 2 éves 
megújítását. Az e-aláírás funkció bevezetésének fő célja – az okmány biz-
tonságának növelése mellett az egyszerűbb és gyorsabb elektronikus ügy-
intézés lehetőségének megteremtése.

Bővebb információ megtalálható: http://www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi 
honlapon.

A kormányablak ügyfélforgalma az ingyenessé váló eljárások miatt meg-
növekedett, az új okmány 2016. január 1-től igényelhető illetékmentesen, 
január 12-ig 70 polgár igényelte.

A jánoshalmi kormányablak első heti ügyfélforgalma a decemberi hónap 
első hetéhez viszonyítva a körülbelül 30 %-kal nőtt, az új igazolványt 50 
%-kal többen igényelték.

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a kormányablakban: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK

 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

  77/795-217    77/795-290    77/795-291   fax: 77/999-621

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 7.00-17.00
kedd: 8.00-12.00

szerda: 8.00-16.00
csütörtök: 8.00-18.00

péntek: 8.00-12.00

CSALÁDTÁMOGATÁSI  KÉRELMEK IS 
BENYÚJTHATÓK A KORMÁNYABLAKBAN

Pályázni lehet a bérköltség támogatására

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Mag%C3%A1nszem%C3%A9lyek/Csal%C3%A1dt%C3%A1mogat%C3%A1si nyomtatv%C3%A1nyok/2012_%C3%A9vi/Igazolas_tartosan_beteg_s%C3%BAlyosan_fogyat%C3%A9kos_gyermekr%C5%91l_2013.docx
mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
http://www.munka.hu
http://www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi
mailto:kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
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Sajtóközlemény
Folytatódnak a földárverések
Az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének 

folytatására két körben, 2016. március 1. napja és 2016. március 31. napja 
közötti időszakban kerül sor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecs-
kemét, Halasi út 34. számú épületében.

Az árverezések első körére 2016. március 1. napjától 2016. március 15. 
napjáig kerül sor. Ebben a körben azon földek érékesítése zajlik le, melyek 
az eddigi árveréseken nem keltek el. A második kör 2016. március 15. nap-
jával kezdődik és 2016. március 31. napjával fejeződik be. Ebben az idő-
szakban pedig új földrészletek kerülnek árverezésre. 

A mostani árverések szabályai ugyanazok, mint a tavalyi év során lezaj-
lottaké. Az árverésen csak helyben lakó földművesek vehetnek részt. Min-
den ilyen kritériumot hatósági igazolványokkal kell dokumentálni. A licitálni 
kívánó személynek letétbe kell helyezni az adott licitálási tétel alapján meg-
határozott árverési biztosítékot, valamint meg kell fizetni a regisztrációs 
díjat. Az árverésen csak az vehet részt, aki megfelelt a fent felsorolt vala-
mennyi feltételnek. Az árverésen részt venni csak jogi képviselettel lehet.

Az elárverezett földekre a Magyar Állam javára 20 éves időtartamra 
elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog kerül bejegy-
zésre.

Az árverési eljárások a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett kerülnek 
lebonyolításra. Nyilvános lesz maga az árverés is, melynek megtartására 
közjegyző jelenlétében kerül majd sor. 

Az értékesítésre kerülő földek listája bárki által hozzáférhető. A hirdet-
mények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- Kis-
kun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/
bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá kifüggesztés 
útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épület-
ben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes 
(közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is meg-
ismerhetők.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

TÁJÉKOZTATÓ 
a GINOP - 5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” 

elnevezésű kiemelt munkaerő-piaci programból nyújtható
 foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásról 

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal fog-
lalkoztatási osztályára benyújtott kérelem alapján foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatást kaphatnak a munkaerő-piaci programból, ha az abban 
résztvevő álláskeresőt munkaviszony keretében foglalkoztatják, teljes mun-
kaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

A támogatás időtartama, mértéke
A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapra lehetséges, úgy, hogy a 

munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő 
foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama alatt, továbbá a támoga-
tás nélküli továbbfoglalkoztatás időtartama alatt, amely utóbbi a támogatás 
folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartam (együtt: a fog-
lalkoztatási kötelezettség időtartama alatt).

A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a munkabér 
és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 
70%-a lehet. 

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoz-
tatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adóked-
vezmények (például Rehabilitációs kártya, Munkahelyvédelmi Akcióterv álta-
li) kedvezmények is érvényesíthetőek.  Ezen adókedvezmények mellett a 
támogatás egyidejűleg, ugyanazon személyre tekintettel a következők szerint 
vehető igénybe: a halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási inten-
zitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoz-
tatásának bármely időszaka alatt.

A támogatás odaítélésének feltételei
Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:

a.) vállalja a munkaerő-piaci programban résztvevő hátrányos helyze-
tű, vagy súlyosan hátrányos helyzetű, vagy megváltozott munkaképes-
ségű (ld. jellemzők kifejtését a továbbiakban) álláskereső munkaviszony 
keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továb-
bá a támogatás folyósítási időtartamát követően a támogatási idő lega-
lább 50%-ának megfelelő időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötele-
zettség alatt),
 — A programban résztvevő álláskereső hátrányos helyzetű álláskereső-
nek tekinthető amennyiben
1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy 
2. az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
3. a járási hivatal legalább hat hónapja álláskeresőként tartja nyilván, 

vagy
4. a saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő 

felnőtt, vagy
5. 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 

támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben/csecse-
mőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban 
részesült, vagy

6. 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, 
vagy elzárás büntetését töltötte, vagy

7. nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még 
nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban (rendszeres fizetett alkal-
mazásnak minősül, ha az álláskereső a nappali tagozatos tanulmá-
nyok befejezését követő két év alatt legalább 240 napig munkavi-
szonyban állt).

Az 1-8. pontban meghatározott feltételeknek a foglalkozatás megkezdésé-
nek a támogatás iránti kérelemben megjelölt várható időpontjában kell fenn-
állnia. A jogszabály szerinti ellátásban részesülés, illetve annak lejárta az ezt 
tanúsító dokumentumok (Társadalombiztosítási igazolvány, Kincstár vagy 
Polgármesteri Hivatal által kiállított igazolás) alapján, a szabadságvesztés, 
előzetes letartóztatás, elzárás, illetve annak megszűnése a büntetés-végre-
hajtási intézet vagy rendőrség igazolása alapján állapítható meg.

 — súlyosan hátrányos helyzetű álláskereső az, aki legalább 24 hónap-
ja álláskereső, vagy az a hátrányos helyzetű személy, aki legalább 12 
hónapja álláskereső,
 — megváltozott munkaképességű személy [az Flt. 58. § (5) bekezdés m) 
pont szerint] testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi reha-
bilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei tes-
ti vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. A 6/1996. (VII. 16.) MüM 
rendelet 27. § (5) bekezdése alapján ezeknek a feltételeknek az alábbi 
személyek felelnek meg:]

 — akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke az Országos Orvosz-
szakértői Intézetének, vasutas biztosítottak esetében a Magyar 
Államvasutak Orvosszakértői Intézetének igazolása szerint legalább 
az 50 százalékot eléri,
 — akinek az össz-szervezeti egészségkárosodása az Országos Reha-
bilitációs Szakértői Intézet minősítése szerint legalább 40 százalé-
kos mértékű,
 — akinek az egészsége a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
szerint legfeljebb 60 százalékos mértékű,
 — aki fogyatékossági támogatásra jogosult,
 — aki vakok személyi járadékában részesül,
 — az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevéte-
le szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről 
szóló 335/2009. (XII. 29). Korm. rendelet, illetve a súlyos fogyatékos-
ság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM ren-
delet szerinti szakorvosi igazolással rendelkezik fogyatékosságnak 
minősülő betegségekről az összevont adóalap adóját csökkentő ked-
vezmény igénybevételéhez,
 — aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezmé-
nyeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján, a Nemze-
ti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint súlyos 
mozgáskorlátozottnak minősül,
 — aki audiológiai szakvélemény alapján mindkét fülre legalább 60 szá-
zalékban elvesztette hallását, vagy
 — aki az a)-h) pontokban foglaltak szerinti károsodást nem tud iga-
zolni, de egészségkárosodása, fogyatékossága fennáll és foglalko-
zás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján megálla-
pítható, hogy munkavállalási és munkahely megtartási esélyei testi 
vagy szellemi károsodása miatt csökkentek. 

b.) a munkaerőigény benyújtására vonatkozó kötelezettségét a foglalkozta-
tás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tör-
vény (a továbbiakban: Flt.)  8. § (6) bekezdés b) pontja szerint teljesítette,

c.) a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban az általa foglalkoz-

tatott munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból fel-
mondással nem szüntette meg, továbbá

d.) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók 
munkaviszonyát a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt műkö-
dési körében felmerülő okból felmondással nem szünteti meg, továbbá a 
támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezés-
sel sem szűnik meg, illetve azt a munkaadó az Mt. 79. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján sem szünteti meg.

e.) vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvétele az érintett vállal-
kozás /szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredmé-
nyezi a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állo-
mányi létszámához viszonyítva.

A vállalkozás/szervezet munkavállalói létszáma alatt valamennyi telephe-
lyén foglalkoztatott munkavállalók összlétszámát kell érteni.

A nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha 
a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részé-
ről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, 
önkéntes munkaidő csökkentés, illetőleg a munkáltató munka törvényköny-
véről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 78. § (1) bekezdés szerinti azonnali hatá-
lyú felmondása következtében került sor.

Nem nyújtható támogatás annak a munkaadónak,
 — amely exporttal kapcsolatos tevékenységet folytat, azaz nem nyújtható 
az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, érté-
kesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékeny-
séggel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos 
támogatás a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyil-
vánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (továbbiakban: álta-
lános csoportmentességi rendelet) (9) bekezdése és 1. cikk (2) bekez-
dés c) pontja szerint, 
 — amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, az általános cso-
portmentességi rendelet (14) és 1. cikk (4) bekezdés c) pontja alap-
ján (lásd mellékelt tájékoztatót is a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” 
fogalmának meghatározásáról), továbbá
 — amellyel szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal 
összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozat született, és 
a határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
 — amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)  82. §-ában meghatározott feltételeinek,
 — amely jogerős végzéssel elrendelt csőd, felszámolási, végelszámolási 
vagy egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – 
eljárás alatt áll (Ávr. 81. § b), 
 — amelynek a kérelem benyújtásakor esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása van,
 — amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 
évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján 
nem részesülhet támogatásban,
 — amelyet a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a 
kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős 
döntéstől számított két évig,
 — amely jogi személy esetén nem minősül az Áht. 50.§ (1) bekezdés c) 
pontja szerinti átlátható szervezetnek,
 — amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok taka-
rékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek,
 — amely a jogszabályban, különösen az Ávr-ben a támogatói okirat kiadá-
sának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meg-
határozott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja 
be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A támogatás igénybevételének egyéb feltételei
Az általános csoportmentességi rendelet I. fejezet 4. cikkének (1) bekez-

dés o), p) pontjai alapján az adott pénzügyi évben hátrányos helyzetű sze-
mély elhelyezkedésére tekintettel munkabér és szociális hozzájárulási adója 
címen kapott összes állami támogatás támogatástartalma jelen támogatással 
együtt nem haladja meg az évi 5 millió, megváltozott munkaképességű sze-
mély esetén az évi 10 millió euro értéknek megfelelő összeget. 

Más állami támogatással vagy más közösségi finanszírozással ugyan-
azokra a költségekre (munkabér és szociális hozzájárulási adója) vonatkozó-
an kapott támogatás bruttó támogatási intenzitása jelen támogatással együtt 
nem haladja meg hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén a 
bérköltségek 50%-át, megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatá-
sa esetén a bérköltségek 75%-át. 

Nem tekintjük állami támogatásnak, tehát az intenzitás számításánál nem 
kell figyelembe venni az adókedvezményekre való jogosultságok (Rehabili-
tációs kártya, Munkahelyvédelmi Akcióterv stb.) nyújtotta adókedvezményt.

A kötelezettségszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit az „Út a mun-
kaerőpiacra” munkaerő-piaci programból nyújtható foglalkoztatás bővítését 
szolgáló támogatás általános szerződési feltételek c. dokumentum tartalmaz-
za, mely letölthető a www.munka.hu oldalról.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete
A támogatási kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-piaci 

program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye sze-
rint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell benyújtani, amely 
a támogatásról mérlegelési jogkörben dönt. A támogatással összefüggő ten-
nivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai sze-
rint kell eljárni.

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási hivatal ható-
sági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatás-
sal kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonat-
kozó szabályok. (Az álláskeresőket a járási hivatal közvetítheti ki a munkál-
tatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően 
lehet megkezdeni.)

 Pályázati lehetőség a foglalkoztatás 
bővítését szolgáló támogatásra

GÁLA ÉTTEREM 
ÉS PIZZÉRIA

06-77/402-236

Torkos napok 
február 11-12-én

Valentin-napi hétvége
 február 13-14-én

Szeretettel várjuk a kedves Vendégeinket 
Különleges ételkínálatunkkal!

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

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

Számlaszám: BTKSZ 51100036-100045820

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

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

http://www.nfa.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun
http://www.bkmkh.hu/
http://www.munka.hu
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NÁLUNK TÖRTÉNT 

Farsangi mulatság

Idén a felsősök nyitották a farsangi bálak sorát. Január 22-én rendeztük 
meg a hagyományos felsős farsangi bált, ahol közel 140 gyermek vett részt 
az Imre Zoltán Művelődési Központban. Sorsolás útján dőlt el, milyen sor-
rendben mutatkoznak be az osztályok jelmezes műsorukkal. Érkezett egy 
egész hajónyi kalóz, volt Retro műsor a Hungáriával és Elvissel, bemu-
tatkoztak a különböző országok népviseletben és a B Faktor ifjú tehetsé-
gei is felléptek. Majd a mókás ügyességi vetélkedők következtek, melyeket 
az osztályok találtak ki egymásnak. Ezt követte a tombolasorsolás, ame-
lyen sok értékes nyeremény talált gazdára. A szülők által készített szend-
vicsek és sütemények csillapították a gyermekek éhségét. Az ünnepséget 
az eredményhirdetés zárta, a legötletesebb előadónak járó hatalmas tortát 
Jacsóné Szabó Erika osztálya, a 6.a nyerte el. Gratulálunk nekik!

Köszönjük az Imre Zoltán Művelődési Központnak a helyszín és a tech-
nikai berendezések biztosítását, Szarvas Ágnesnek és Komáromi Róbert-
nek a műsorvezetést, a Szülői Közösségnek és a többi szülőnek a szerve-
zésben és a lebonyolításban végzett áldozatos munkáját.

Mikó Zsuzsanna

Nyílt nap
Lépésről lépésre közelebb az iskolához

A leendő elsősök szüleinek igyekszünk a lehető legtöbb információt meg-
adni ahhoz, hogy a legjobb döntést tudják meghozni az iskolaválasztás-
kor gyermekük számára. Ennek a programsorozatnak érkeztünk a követ-
kező állomásához január 13-án, amikor nyílt nap keretében nézhették 
meg az érdeklődő szülők, hogy milyen módszerekkel tanulnak a diákok, 
hogyan tanítanak családias légkörben a tanító nénik. Az első órán szaba-
don választhattak, hogy az első osztályban magyar vagy matematika órát 
tekintenek meg. A második órában Simityné Mészáros Judit tartott magyar 
órát a negyedik osztályban, aki a szeptembertől induló új tanévben már az 
első osztály kisdiákjait fogja tanítani Haugné Szatmári Líviával. Lívia néni-
vel a harmadik órában ismerkedhettek meg, miközben technika órát tartott 
a negyedik osztályban.

Két óvodás is elkísérte édesanyját, s példaértékű fegyelmezettséggel 
vettek részt a tanítási órákon, sőt nagyon ügyesen, aktívan be is kapcsolód-
tak, technika órán gyönyörű álarcokat készítettek az iskolásokkal együtt. Ők 
ezennel bizonyítottak, hogy az iskolai tanítási órákon megállják a helyüket. 

Ezen kívül lehetőség nyílt agapé keretében a leendő elsős tanító nénik-
kel és az iskola vezetőivel való találkozásra, kötetlen beszélgetésre illetve 
személyes kérdések feltevésére is. 

Ezen a napon a látogatások során megerősítést kaphattak a kedves szü-
lők, hogyha iskolánkat választják jövőre kisgyermekeik számára, jó dön-
tést hoznak.

Kasziba Magdolna

„Bölcsek Jöttek Napkeletről”
Január hatodika, vízkereszt napja parancsolt ünnep a katolikus egy-

házban. A II. Vatikáni Zsinat óta egyházunk ezen a napon a háromkirá-
lyok, azaz a napkeleti bölcsek látogatását ünnepli, vízszenteléssel egybe-
kötve. Ennek megfelelően idén is részt vettünk óvodásainkkal az intézmé-
nyi szentmisén. Sándor Atya és Tibi tigris beszélt nekünk arról, hogy aján-
dékot kapni, de főleg adni milyen jó dolog. Beszélgettek a gyermekekkel a 
napkeleti bölcsek látogatásáról is, akik lelkesen válaszolgattak kérdéseik-
re, és vettek részt a közös imában, éneklésben. A szentmise a vízszentelés 

szertartásával kezdődött, és szokatlan, ám számunkra örömteli módon ért 
véget. Ugyanis Gáspár, Menyhért és Boldizsár érkezett meg közénk, mind-
annyiunk nagy örömére. Aranyat, tömjént és mirhát vittek a Kisjézusnak, s 
útközben hozzánk is betérve, temérdek játékot hoztak az osztályoknak és 
az óvodai csoportoknak egyaránt. A kicsinyek csillogó szemmel figyelték a 
csoportok jelével ellátott tarka csomagokat.

Még nagyobb lett örömük, mikor az óvodába visszatérve egy-egy óriá-
si doboznyi játékot találtak csoportszobáik közepén. Izgatott bontogatás-
ba fogott mindenki.

Önfeledt játék zárta az eseményt, melynek az óvodás gyermekek szülei 
közül is többen tanúi voltak.

Lencse Annamária
óvodapedagógus

Közgyűlés

Január 14-én megtartottuk a Diákönkormányzat évi rendes közgyűlését. 
Legfontosabb feladataink közé tartozik a tanulói jogok képviselete, ezen 
belül a tájékozódási, a véleménynyilvánítási és az egyetértési jog gyakorlá-
sa, valamint a közösségi élet tervezésében, szervezésében való aktív rész-
vétel. Tagjaink örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját, kreatív ötle-
tekkel álltak elő, és a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek. Vál-
lalásaink erre a tanévre a Tisztasági Őrjárat, az Őrangyal program, a fali-
újság vezetése, a farsangi bál és a DÖK nap szervezése, színkódok meg-
hirdetése, iskolai rádióban való rendszeres jelentkezés, valamint egy fotó-
pályázat meghirdetése. 

DÖK

Mesemondó verseny

Iskolánkban 2016.január 7-én került megrendezésre az alsó tagozato-
sok mesemondó versenye, amelynek keretében az 1-4. osztályos tanulóink 
mutathatták meg tudásukat. A zsűri tagjait alkották Bányai Orsolya, Buzder 
Mónika és Szente Mariann, akik nemcsak a gyerekek rátermettségét figyel-
ték, hanem azt is, hogy milyen kifejező a mesemondásuk, a beszédtechni-
kájuk valamint a közönséggel való kapcsolatteremtésük. A megméretteté-
sen első helyezést ért el Boros Edina (4.b), második lett Botka Kitti (2.b) és 
harmadik helyen végzett Délceg Klaudia (4.a) . 

2016.január 14-én tartottuk meg iskolánkban a felsős mesemondó ver-
senyt, amelyen Csofcsics Erika tanító néni és Bánfiné Sódar Szilvia óvó-
nő voltak  a zsűri tagjai. Az induló versenyzők közül Mike Márk (7.b) ért el 
kiemelkedő helyezést.

A városi mesemondó versenyen tanítványaink méltóképpen öregbítették 
iskolánk hírnevét. Gyermekeink közül Mike Márk (7.b) első helyezést ért el.

Ezúton is köszönjük a gyermekek és felkészítőik lelkes munkáját. 
Gratulálunk!

Ancsa-Molnár Edina

Rákóczi Hadnagya Kupa
Január 27-én meghívást kaptunk a 15. Rákóczi Hadnagya Kupa selejte-

zőjére Kiskunhalasra, melyet a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépis-
kola szervez már évek óta. Két csoportot alkottak az induló iskolákból, mi a 
következő iskolákkal kerültünk egy csoportba: Arany János Általános Iskola 
(Kiskunmajsa), Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Kiskun-
halas), Felsővárosi Általános Iskola (Kiskunhalas) és a Szilády Áron Refor-
mátus Gimnázium (Kiskunhalas). A 7-8. osztályos fiúkból álló focicsapatunk 
derekasan helytállt a kemény mezőnyben, de a továbbjutás nem sikerült. A 
negyedik helyet szereztük meg a csoportban. A csoportelsők február 7-én 
játsszák a helyosztókat a Vári Szabó Sportcsarnokban. Jövőre, bízunk ben-
ne, mi is ott leszünk!

Komáromi Róbert

Feketén fehéren

Hagyományainkhoz híven az idén január 30.-án rendeztük meg a Szent 
Anna Katolikus Óvoda és Általános iskola az alapítványi bálját, melyet isko-
lánk igazgatónője, Horváthné Sörös Anita, valamint az alapítványunk elnö-
ke, Ozorák László nyitott meg. A jó hangulat az idén sem maradt el. Peda-
gógusaink minden évben szórakoztató műsorral készülnek erre az alkalom-

ra. Mészárosné Buzder Mónika és Szabóné Tettinger Adrienn éneke után 
Menyhárt Sándor plébános úr énekeltette és mosolyogtatta meg a vendé-

geinket. Ezt követően lelkes közönségünk a fekete erdő fehér közepén lévő 
mesebirodalommal ismerkedhetett meg egy rövid kis jelenetben, amelyből 
nem hiányozhatott Hófehérke és a hét törpe, Darth Vader és (R)obi Wan 
Kenobi, Lagzi Lajcsi és Michael Jackson sem. A finom vacsora után megje-
lent iskolánk „asszonykórusa”, akik a facebook-dalt adták elő. Remek zené-
szeinknek köszönhetően vendégeink igazán jól érezhették magukat a haj-
nalig tartó mulatságon. 

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei
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Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek és minden kedves ven-
dégünknek, hogy ebben a tanévben is megtiszteltek minket a jelenlétük-
kel. Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik segítségükkel, felajánlásukkal 
segítették alapítványunkat. Ennek köszönhetően nem csupán intézménye-
ink játszóudvarai gazdagodnak évről évre a gyermekek nagy-nagy örömé-
re, de sikerült eljuttatni például osztálykirándulásra olyan tanulókat, akiknek 
szülei anyagi nehézségekkel küzdenek, sőt még étkeztetéshez is nyújtott 
az alapítvány segítséget. Ugyanakkor a tehetséges tanulók támogatása is 

megvalósult, hol személyre szólóan, például a rendkívül drága sportruházat 
költségéhez való jelentős hozzájárulásával, hol a versenyeztetéshez szük-
séges anyagok, szolgáltatások beszerzésével. Alapítványunk támogatta a 
nyári tábort is, amellyel 77 tanulónk jutott el a Balatonhoz. És kitűnő tanu-
lóink a könyvjutalmukat az alapítványnak köszönhetik. Jelenleg folyamat-
ban van az ovi udvarára egy játszóvár felépítése. A következő évben ter-
vezzük az új óvoda udvarára egy árnyékoló felállítását és a régi ovi udvará-
nak műfüvesítését. Iskolánkban folytatni szeretnénk a tehetséges és a szo-
ciálisan rászoruló tanulók támogatását, valamint szeretnénk befejezni a tan-
termek IKT eszközökkel (aktív táblák, projektorok) való teljes felszerelését.

Köszönjük a támogatást, különösen azoknak, akik jelentősebb pénzado-
mányaikkal járultak hozzá céljaink eléréséhez!

Bánfiné Sódar Szilvia

GYEREKSZÁJ 

Vízkereszt

Vízkeresztkor az egész iskola átvonult a templomba, ahol meglátogat-
tak bennünket a háromkirályok. Minden napközis csoportnak hoztak aján-
dékot. Mi több társasjátékot is kaptunk, amelyekre nagyon vigyázunk, ezért 
minden játéknak van egy felelőse. Ők adják oda játékra, majd ellenőrzik, 
hogy minden darabjuk meglegyen. Erika néni ezt azért találta ki, hogy minél 
tovább tudjunk velük játszani, és ezt az osztály nagyon jónak tartja.

Pekár Dominik 3.b osztály

ÉLETKÉPEK 

A tél örömei

Napkeleti bölcsek ajándékai

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívunk minden  leendő elsős 

gyermeket szüleivel együtt
a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

Kukucskáló programjára.
Időpont: 2016. február 17. 17 óra

Helyszín: Szent Anna Katolikus Iskola

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

Tisztelt adózó állampolgárok!

A Jánoshalmi Szent Anna Katolikus 
Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 

18341797-1-03
adószámára szívesen fogadja a  

2014. évi jövedelemadójuk 1 %-át!

Támogatásukat előre is hálásan köszönjük!

HIRDETÉS 

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület  

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

Adószámunk: 19044383-1-03 

A kedvezményezett neve:  
Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi Egyesület

A kedvezményezett adószáma:  
18360952 - 1 - 03

A kedvezményezett címe:  
6440. Jánoshalma. Béke tér 1.

Rendelkezés az adó 1% százalékáról
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Városi Mesemondó Verseny
A hagyományokhoz híven, idén is megrendezték a Városi Mesemondó 

Versenyt. Iskolánk diákjai minden korosztályban képviseltették magukat. A 
házi versenyek győzteseiből kerültek ki a résztvevők:

Szakály Máté (1.a osztály), Zsók Szilvia (2.c osztály), Zámbó Luca (3.a 

osztály), Bogdán Hanna (4.a osztály), Rencsár Ábel (4.a osztály), Szakály 
Zita (4.a osztály), Vörös Adrián (5.c osztály), Szécsi Kíra Viktória (5.a osz-
tály).

A hideg, ködös téli délutánt mesemondóink a zsűri elmondása szerint 
színessé tették. Biztos szövegtudásukkal, változatos meséikkel elvarázsol-
ták a közönséget. Nagy örömünkre szolgál, hogy az első három helyet a mi 
iskolánk tanulói szerezték meg:
1. helyezett: 
R e n c s á r 
Ábel (4.a 
osztály)
2. helyezett: 
Szakály Zita 
(4.a osztály)
3. helye-
zett: Sza-
kály Máté 
(1.a osztály) 
és Bogdán 
Hanna (4.a 
osztály)

A Megyei Mesemondó Versenyen, az alsós korcsoportban Rencsár Ábel 
képviseli majd városunkat Kecskeméten.

A résztvevőknek gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Bunyevácz Hajnalka

Vízhez szoktatás az 
alsó tagozaton

Az első félév végére befejeztük a negyedikes tanulók vízhez szoktatás 
- úszás oktatás foglalkozásait. Ez úton is megköszönjük a fenntartó „KLIK” 
hivatalnak, hogy biztosította a tanulók ingyenes részvételét osztályonként 
18-18 órában.

A gyerekek nagyon élvezték ezt a lehetőséget. A négy tanulócsoport-
ból csak egy gyereknél nem tudtuk leküzdeni a víziszonyt (vagy a szülői 
ellenállást). Nagy örömünkre a tanulók kb. 10 %-a már úgy érkezett, hogy 
néhány tempót tudott úszni valamilyen úszónemben. Ezt az arányt tudtuk a 
játékos foglalkozások alatt kb. 40 %-ra emelni.

Szeretnénk, ha a következő tanévben is kapnánk lehetőséget a testne-
velés keretein belül az uszodába járásra.

Filmák Endre

Német nyelvű fordító verseny
A német nemzetiségi tagozat 7. és 8. osztályosai januárban fordító ver-

senyen vettek részt.
A „Spatzenpost” és a „Kleines Volk” c. osztrák ifjúsági lapokból választott 

cikkek alapján bizonyíthatták német nyelvi tudásukat. A nyelv tanulásának 
bizonyos szakaszában már érdemes megbizonyosodni arról, hogy mennyi-
re tudják alkalmazni a tanult ismereteket, mennyire képesek a tanult nyelv 
használóivá válni.

Helyezések:
 8. G osztály  7. G osztály
 I. Taskovics Előd Kőszegi Szabolcs
 II. Lipka Barbara Winter Judit
 III. Rendek Dóra -
Munkájukhoz gratulálunk és további jó tanulást kívánunk nekik!
A verseny szervezői: Nyulas Réka és Lógó Tiborné német tanárok

A szeretet jegyében

Minden ember alapvető érzelmi szükséglete, hogy szeressék. A mai 
rohanó, felgyorsult világban még tudatosabban kellene figyelni  meleg-elfo-
gadó attitűdjeinkre, harmonikus személyközi kapcsolatainkra, érzelmi kul-
túránk fejlesztésére. Másodikos tanítványaimat igyekszem úgy nevelni, 
hogy tiszteljék iskolatársaikat, szüleiket, pedagógusaikat és minden szű-
kebb vagy tágabb környezetükben élő embert. Ebben a fejlesztő munkában 
van segítségünkre a szeretet-dobókocka. Ezzel az eszközzel játékos for-
mában próbáljuk tanulni, hogy lehet a mindennapjainkban vitákat, konflik-

tusokat feloldani a megbocsátásunkkal, szeretetünkkel, társaink meghall-
gatásával, a másik felé való odafordulásunkkal. Minden napunk a kockado-
bással indul, és a dobott jelmondat szerint zajlik. A tanulók érdeklődve vár-
ják, mi lesz a dobásuk szerinti teendőjük.  Ha sikerült egy heves vitát, kiéle-
ződő ellenségeskedést, árulkodást szeretetteljes hozzáállásunkkal, ember-
séges magatartásunkkal legyőzni, „felmelegszik” mindannyiunk szíve. Isa-
dora Duncan ezt így fogalmazta meg: ”A szeretetben minden megvan, ami 
szükséges ahhoz, hogy jobbá tegyük ezt a világot.”

                                                                                        Jáksó Lászlóné

Újfent egy remek napot tölthettünk el Budapesten az osztályunkkal (8.G) 
és a 4.a-sokkal. A Parlamentben tett látogatásunk során sok érdekes dol-
got tudhattunk meg történelmünkről. Szerencsénk volt és láthattuk a koro-
naőrök váltásának ceremóniáját. Végigsétálhattunk a folyósokon, kinézhet-
tünk a Dunára. Benéztünk a parlamenti ülések helyszíneire. Ezt követően 
különváltunk az alsósoktól és rövid séta és villamosozás után jutottunk el 
a Bálnába, ahol lehetőségünk volt korcsolyázni és az esti fényeket nézni.

A 4.a osztály pedig az Operett Színházban az Ördögölő Józsiás című 
színdarabot tekintette meg. Külön élményt jelentett, hogy a darab rende-
zője, Somogyi Szilárd kalauzolt minket. Betekinthettünk a kulisszák mögé, 
„foroghattunk” a nagyszínpadon és találkozhattunk néhány szereplővel. 

Az előadás annyira magával ragadott bennünket, hogy állva tapsoltunk. 
Külön köszönjük Piroska néninek, hogy velünk tartott és segített a szerve-
zésben.  Rendkívül jól éreztük magunkat!

Bátoriné Karip Anna
Bunyevácz Hajnalka

Luca Kupa
Decemberben került sor az 

immár hagyományosnak mondha-
tó „Luca Kupa” labdarúgás és kézi-
labda kupára. A részt vevő csapa-
tok: Szent Anna Katolikus Ált. Isk. 
a kunfehértói általános iskola és a 
Hunyadi. A lelkes közönség örülhe-
tett és búsulhatott is, hiszen a kézi-
labdában az élen, labdarúgásban 
pedig a harmadik helyen végzett 
iskolánk. Ezen a napon mindenki 
nyertesnek mondhatta magát. Van, 
aki értékes különdíjnak, van aki 
csapata jó eredményének, a test-
nevelők pedig egy-egy edzéseken 
elsajátított, a pályán viszont látott 

jó megoldásnak örülhettek! Látva a sok elégedett arcot, jövőre ismét meg-
rendezzük a kupát.

Bátyai Gábor

Hunyadi Iskola hírei
A dal, melyet előbb 

megtanulsz, mint ahogy a 
tartalmát megértenéd….

Kölcsey 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírá-
sát. Ennek emlékére 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra 
Napját. A Hunyadi Iskolában ebben az évben az iskolarádión keresztül hall-
gatták a tanulók az ünnepi műsort. A megemlékezésben szó esett a Him-
nusz előzményeiről, a keletkezéséről, s Erkel Ferencről is, aki megzenésí-
tette a költeményt. Elhangzott, hogy a magyarság fennmaradásához meny-
nyire fontos az anyanyelv ápolása, az évezredes hagyományok megőrzé-
se. A műsor után a Himnusszal kapcsolatos kvíz megoldására került sor, 
amelyet az osztályok tanulói közösen töltöttek ki. A hibátlan válaszokat erre 
az alkalomra készített könyvjelzővel jutalmaztuk.

Vilidár-Varga Krisztina

Szép- és helyesíró verseny
Ebben a tanévben is hagyományosan januárban rendeztük 1-2. osztályo-
sainknak a szépíró, 3-4. osztályosainknak a helyesíró versenyt. Sok szép, 
és helyes munka között válogathattunk nagy örömünkre. Gratulálunk a he-
lyezetteknek!

Kné Harkai Klára

Szépíró verseny
1. osztályosok:

1. Csernák Réka 1. a 
2. Boros Kinga 1. c 
3. Lengyel Anna 1. a, és  

Bende Attila Leven-
te Kéleshalom

2. osztályosok:
1. Kasziba Rebeka 2. a 
2. Zsók Szilvia 2. c
3. Dági Attila 2. a

Helyesíró verseny
3. osztályosok:

1. Köblös Noémi Hélia Kéleshalom
2. Miskolczi Szonja 3. a
3. Balázs Ditta Dorka 3. c,  

Oláh Veronika 3. c
4. osztályosok:

1. Dági Beatrix 4. a,  
Rencsár Viktória 4.a

2. Bogdán Hanna 4. a
3. Szegedi Daniella 4. c

Budapesten jártunk
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A Hunyadi Iskola tisztelettel kéri Önöket, hogy 
adójuk 1%-ának

felajánlásával segítsék alapítványunkat.

Néhány a céljaink közül:
•	 diákjaink szociális gondjainak enyhítése
•	 tanulmányi kirándulások, táborok anyagi támogatása
•	 szakkörök, előkészítők szervezése, támogatása
•	 szabadidős tevékenységek támogatása

Invokáció Alapítvány
Adószám: 18345650-1-03

Mezőgazdasági Szakképző hírei

Január végén a Shelburne Farm „Fenntartható iskolák” c. módszer-
tanának adaptációjának részeként az Iskola a természetben pályázat 
(TÁMOP-3.3.17-15/1) keretében egy bemutató, oktató célú Aquapóniás 
rendszer került megépítésre iskolánk aulájában.

Mi is az az Aquapónia? Az aquapónia lényegében az aquakultúra (víz-
művelés) és a hidropónia (a tápanyagokat biztosító közeg) ötvözete.

Az aquapónia biológiai egyensúlyon alapuló rendszer, ahol halak és 
konyhanövények egymást fenntartva élnek együtt. A biológiai egyensúly 
feltétele többek között a megfelelő hőmérsékleti- és fényviszonyok fenn-
tartása a rendszer számára. 

A növények, jelen esetben levélzöldségek és fűszernövények valami-
lyen termesztő közeggel (nálunk kőzetgyapot) töltött tálcákban nőnek, 
ezekbe a tálcákba szivattyúzzuk a haltartály vizét. A halak az ürülékükkel 
ammóniát juttatnak a vízbe, melyet a baktériumflórák nitritté, majd nitráttá 
alakítanak. A termesztő közeg és a növények gyökerei megszűrik a vizet, 
felveszik belőle a tápanyagokat, majd a víz visszakerül a haltartályba.

A rendszer folyamatos működésű, oktató, bemutató jelleggel, előzetes 
egyeztetés után megtekinthető iskolánkban.

Közreműködő partnerünk: Kárpátia Kincsesház Kistelek” Térségi 
Humán Innovációs, Oktatási és Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

Zámbó Gábor

Látogatás az Agromash Expo és Agrárgép Show rendezvényen
Az idei tanévben is szerveztünk tanulóink részére szakmai kirándu-

lást Budapestre az Agromash expo és Agrárgép Show-ra, amelyet diákja-
ink már nagyon vártak. Az idén is hozzájárult a Mezőgazdasági Gépforgal-
mazók Országos Szövetsége, rövid nevén a MEGFOSZ, - melynek elnöke 
Harsányi Zsolt az AXIAL Kft tulajdonosa-, a rendezvényre történő utazás 
költségeihez, ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatásukat. A hoz-
zájárulással a szövetség célja, hogy a fiatalok szakma iránti motivációját és 
elkötelezettségét növelje.

A kiállításon a résztvevő tanulók a HUNGEXPO teljes fedett területén 
nagy érdeklődéssel tekintették meg a legújabb mezőgazdasági erő és mun-
kagépeket, és fényképezőgépeikkel telefonjaikkal rögzítették a számukra 
legérdekesebbeket és legjobbakat. 

A kiállítás ideje alatt a mezőgazdasági gépész iskolák részére az AXIAL 
Kft szerviz versenyt is hirdetett, ahol szerelési ismeretekből, traktorba sze-
relt GPS programozásból és traktor manőverezésből kellett bizonyítani 
tudásukat.

A diákok sok újonnan szerzett szakmai tapasztalattal, szakmai anyag-
gal és pozitív élménnyel tértek haza. A rendezvényt megtekintett tanulóink 
egyértelműen kijelentették, hogy a jövő évben is részt kívánnak rajta venni. 
Az iskolánk tanárai bíznak abban, hogy az ilyen szakmai kirándulásokkal a 
tanulók szakmai fejlődését elő tudják segíteni és a szakmai iránti elkötele-
zettségüket is növelik. 

Nyelvvizsgára felkészítő  angol és német nyelv-
tanfolyamok 

Jánoshalmán a szakiskolában
Képzés díja: 1000.- Ft/óra 

részletfizetési lehetőséggel

Tanfolyami lehetőségek:

60 órás kezdő és újrakezdő  
angol/német nyelvtanfolyam

szombat 8-12 óra (4 tanóra)

60 órás középfokú angol/német nyelv-
tanfolyam

szombat 8-12 óra (4 tanóra)

JELENTKEZZ MOST!
e-mailben: 

stadlermoni70@gmail.com  
 evasari12@gmail.com 

vagy telefonon: 06 70 430 8875, 06 30 415 0344

A Minerva Bridge Kft.

a Corvinus Nyelvvizsgaközpont vizsgahelye 
 Kecskeméten Az FM Kelet-magyarországi 

Agrár-szakképző Központ
jánoshalmi munkahelyre

1 fő termelési gyakorlattal rendelkező mezőgazdasági gépész,
1 fő autóbuszvezető, műszaki ügyintéző

munkatársakat keres.
Jelentkezni lehet 2016. február 26-ig

Az állásokkal 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.

 Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi 
hozzájárulásukat az Alapítvány célkitűzéseinek 
megvalósításához!

Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítvá-
nyunkat, az alábbi számlaszámon megteheti.

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009 
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Aquapóniás rendszer 
a Szakiban

Farsangi bál a Pelikánban

A felvételek tanúsága szerint jó hangulatú farsangi rendezvény volt a Pelikán Kft. szociális intézetében. Az ott lakó idős és beteg emberek nagy örömmel 
fogadták a maskarába öltözött felnőtteket és iskolás fiatalokat. Ez jóleső érzéssel töltötte el őket, hogy érdemes volt belebújniuk a jelmezbe. Aztán, aki 
tehette akár táncolhatott is, mert egy kis bál is zárta a vidám napot. Köszönet a szervezőknek és résztvevőknek, és képeket interneten megosztóknak. 

mailto:stadlermoni70@gmail.com
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Gyerekeknek 
nem ajánlott 

divatos diéták

A dietetikus tanácsai

A fejlődésben lévő gyerekek számára 
nagyon veszélyes, ha szélsőséges divatos 
diétát esznek. A szülőknek nagy a felelős-
sége abban, hogy az élelmiszerekből mit és 
mennyit fogyaszt gyermeke.

Napjainkban számos követője van a 
vegetáriánus étrendek, valamint a paleo 
diétának.

A vegetáriánusok növényi táplálékot 
fogyasztanak, míg a „paleo”-sok a nagy 
mennyiségű húsok fogyasztását részesí-
tik előnybe.

A vegetáriánizmusnak többféle változata 
létezik. Legszigorúbb a vegán étrend, ami-
ben csak növényi eredetű táplálék fogyaszt-
ható, addig az ovo vegetáriánusok tojást, a 
laktovegetáriánusok tejet, a szemivegetári-
ánusok szárnyast és halat is fogyasztanak. 
Táplálkozás élettani szempontból legkevés-
bé kifogásolható a szemivegetáriánizmus 

Szakszerűtlen étrend összeállítással 

sokat lehet rontani a fejlődésben lévő szer-
vezetnek. Vannak vitaminok, ásványi anya-
gok, amik a húsokban, nagyobb mennyi-
ségben fordulnak elő, illetve a zöldségek-
ből rosszabb a felszívódásuk. Ilyen pl a Ca, 
vas, B12 vitamin is.

A paleo étrend kizár bizonyos élelmi-
szereket (gabonafélék, tej, tejtermék), így 
kevesebb calcium kerül a szervezetbe, ami 
az egészséges csontozat kialakulásánál 
nagyon fontos. A nagyobb mennyiségű hús 
megterhelheti a vesét, valamint hajlamosít-
hat köszvényre.

Dietetikusként a változatos, sokféle 
nyersanyagot, tartalmazó étrendet javas-
lom. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy nincsenek tiltott élelmiszerek, csak 
kerülendő mennyiségek!

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Nagy szomorúság érte a Jánoshalmi Diabetesek Egyesületét, 
elhunyt Mészáros Béla, az elnök, mindenki szeretett BÉLA BÁCSI-
ja.

Mészáros Béla 1987-ben lett cukorbeteg, saját bőrén tapasztal-
hatta a II-es típusú diabetes minden kellemetlen tünetét, következ-
ményét. Mivel kreatív, közösségi ember volt, úgy gondolta, hogy 
Sorstársaival alakít egy csoportot, ahol a hasonló gondokkal küsz-
ködő emberek megbeszélhetik problémáikat, amiket közös erővel, 
összefogással igyekeztek megoldani, vagy legalább „kibeszélhet-

ték” azokat lélekben könnyítve a terheken.
Béla bácsi minden igyekezetével azon volt, hogy országos 

szervezetekkel felvegye a kapcsolatot, figyelte az adódó lehető-
ségeket. Pályázatokat, kérelmeket írt, hogy némi anyagi támoga-
tást szerezve, kirándulni, pihenni vigye csapatát. Helyi mecénást, 
Dr. Benkő Zsolt Gyógyszerész Urat bevonva, állandó klubhelyisé-
get szerzett, ahol havonta egyszer összegyűlhettek. A foglalkozá-
soknak mindig volt előadója, aki az új lehetőségekről, a gyógyítás 
terén történő fejlesztésekről számolt be. A Gyógyszerész Úr térí-
tésmentesen biztosította a tagok részére a Diabetes című újságot, 
melyből értesülhettek a Sorstársak az újdonságokról, csökkentett 
szénhidráttartalmú ételek, sütemények készítéséről.

Később, mikor Dr. Király Ibolya főorvosnő vette át a jánoshal-
mi diabetesek gondozását, Béla bácsi lelkesen csatlakozott a főor-

vosnő minden kezdeményezéséhez, buzdítva Sorstársait is a jó 
irányba. Minden Életmód táborban, Diabetes napon aktívan részt 
vett, amennyire egyre romló egészsége engedte az utolsó pilla-
natig.

Sajnos 2015. november 23-án ez a pillanat is eljött. Béla bácsi 
hatalmas űrt hagyva maga után megtért a Teremtőhöz. Hiányoz-
ni fog!

Nyugodjon békében!
Jánoshalmi Diabetesek Egyesülete

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

AKCIÓ!
SÁRGARÉPA 115 Ft/kg
ZÖLDSÉG  350 Ft/kg
GYÖMBÉR 990 Ft/kg
LASKA GOMBA 690 Ft/kg

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÉS AJÁNDÉKBOLT
JÁNOSHALMA, DÓZSA GYÖRGY U. 58.

TEL: 0620/326-60-03

Megemlékezés a Jánoshalmi Diabetesek 
Egyesületének Elnökéről

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 % -át a „Jánoshal-
mi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak utalták.
 
Most ismételten ilyen irányú támogatást szeretnénk Önöktől kérni. A gyermekek játékesz-
közeit szeretnénk korszerűsíteni, ehhez kérjük a segítséget.

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

Ördögh Edit óvodavezető

tel:19046550-1-03
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Ünnepi 
összejövetel 

1974.04.07.

Vasárnap délután alkonyodott 
már. 

A vasútállomással szembeni 
étteremben délután hatkor össze-
gyűlt a jánoshalmi borpince összes 
dolgozója.

Dudás Ferenc szólalt meg első-
ként: 

– Azért most jöttünk össze, mert 
egy hét múlva Húsvét lesz! Job-
bára szerdától böjtölni kellene, de 
tegnap, szombaton csak díjkiosz-
tás volt.

Kecskés Zoltán igazgató vette 
át a szót: 

– Drága munkatársaim! A találko-
zásunk alapja, hogy 1974.04.06-án 
megkaptuk az Országos munkaver-
seny I. díját, meg mindenki a Szo-
cialista brigád jelvényt. Gratulálok 
nektek – még sosem volt ilyen telje-
sítményű csapatom.

Mindannyian felálltunk és meg-
tapsoltuk. 

Miután helyet foglaltunk, utá-
na Schoblocher József, párttitkár 
összegezte a teljesítményt:

– Noha a pincénk befogadá-
sa 60.000 hektó, de tavaly ősszel 
100.600 mázsa szőlőből préseltünk 
mustot, majd 130 hektónyit. Ám 
nemcsak a murcit, hanem magát a 
mustot is szállítanunk kellett vago-
nokkal, hogy legyen helyünk. Nem 
csak préselnünk kellett hajnali négy 
órától este tizenegyig a szőlőt, de a 
küldött vagonokba ki kellett szivaty-
tyúznunk a folyadékot.

A mellettem ülő Gál Lacinak szól-
tam:

– Mikor fáradtak voltak a sofőrök, 
akkor én vezettem be a traktorokat 
a mázsaházhoz. Emellett én voltam 
a mintavevő. Minden pótkocsira fel-
ugrottam, szedtem egy nagy vödör-
nyi szőlőt, kipréseltem és megmér-
tem a must fokát, mint szőlőter-
mesztő, borkezelő szakmunkás. 
Olyan sokat dolgoztam, hogy ötven-
egy kilónyira fogytam.

Schoblocher József folytatta:

– A rengeteg söprűből készít-
tetünk 40 hektónyi misztellát! Kel-
lett hozzá: söprű+víz+citromsa-
v+szőlőcukorszirup+tiszta alkohol. 
Ezt is mind kiszivattyúztuk vago-
nokba, mert szovjet exportra ment. 
Leonyid Iljics Brezsnyev elvtárs rá 
akarja venni a szovjet állampolgá-
rokat, hogy vodka helyett likőrbort 
igyanak.

Beleszóltam: 
– Jóska bácsi! A kiskőrösi bor-

pincében is készítettek ilyet. Máso-
dikosként megkóstoltam, és majd-
nem részeg lettem tőle.

Gál Laci mondta:
– Emlékezzél! A cementhordók 

kitakarítása olyan förtelmes volt, 
mert a kétszer erjed söprű szinte 
mérgező lett volna. Naponta min-
denkinek csak egy cementhor-
dót lehetett kitakarítani, de utána 
az udvarra kellett mennie, hogy 
levegőzzön.

A titkárnő megszólalt:
– Ne feledjétek, hogy kérésem-

re, mindenki elment véradásra! Az 
érettségizett Árpás Karcsi segített 
írni egy beszámolót a munkaközös-
ség kulturális és sportteljesítményé-
ről. Ez az iromány is támasza lett a 
díjazásnak.

A pincérek cigánypecsenyét hoz-
tak ki vacsorára.

Már ott ültünk többnyire ketten, 
hárman a kis asztaloknál.

Előtte Novok Rostás Kálmán, a 
szomszédos szeszfőzde igazgató-
ja egy fonatos kétliteres üvegből 
töltött mindenkinek egy kis pohár-
ba pálinkát.

– Drága Kollégáim! Csak három 
kortynyi pálinkát igyatok! Először is: 
étvágyserkentő. Másodszor rendbe 
teszi az emésztéseteket – nem lesz 
hasmenésetek. Ám ha meg lenné-
tek fázva, akkor szárítja a nyálka-
hártyátokat, ezzel pusztítva a bak-
tériumokat és vírusokat. Ám sose 
igyatok vizespohárnyi mennyiséget!

Gál Laci mondta nekem:
– Érdekes, amit a Kálmán mond. 

Már ezt többször hallottam, mikor 
reggel ármentünk a drótkerítés 
résén a szomszédos szeszfőzdébe 
az idősebb szakmunkásoktól. 

– Te Laci! Én 1970-1972 között 
a három nyáron segédmunkásként 

dolgoztam a szeszfőzdében. Ám 
olyan förtelmes volt a rengeteg rot-
hadó, bomló, penészes gyümölcs 
cefrévé alakítása, hogy azóta se 
gyümölcsöt, se befőttet, se süte-
ményt nem tudok enni.

Kecskés Zoltán felállt:
– Jó étvágyat kívánok minden-

kinek!
Dörgött a hang:
– Önnek is Igazgató urunk!
A vacsorát viszonylag gyorsan 

elfogyasztottuk. 
A pincérek elvitték a csetrest, 

majd úgy mozgattuk az asztalokat, 
hogy egy körgyűrű alakuljon ki.

Részben rágyújtottak egyesek 
cigarettára. Közben megkezdődött 
a buli.

Takács István megszólalt:
– Fogadnátok velem, hogy egy 

hajtásra meg tudok inni huszon-
egy korsó sört? Száz forint a győz-
tesé. Meg a vesztesek kifizetik a 
fogyasztást.

Páncsics Miklós tíz embertől 
összegyűjtött tízforintosokat, majd 
szólt a pincéreknek.

Négyen hoztak tálcákon öt kor-
sónyi sört. Mire az utolsó meghozta 
a huszonegyediket, addigra Taki a 
korsókat letette a padlóra, és ügye-
sen ráfordított egy kis asztalt. Aztán 
ráállt, és gyorsan felhajtotta a kor-
sónyi csapolt sört.

– Íme, megittam röviden a 
HÚSZON-egy korsónyi sört. Nyer-
tem?

Gusztonyi István mondta:
– Szállj le az asztalról! Páncsics, 

add át neki a száz forintot. Minden-
kinek jut a sörből.

A kiosztott korsókat megittuk.
Faddi Miska állt az asztalokból 

állított kör közepére.
– Nézzétek meg a tenyeremet!
Ráköpött és megdörzsölte.
– Látjátok, tiszta! Tónikám, ezzel 

a krétával tegyél egy foltot az egyik 
asztalra.

Farkas Antal a krétával megjelölt 
egy kis foltot.

Faddi Miska megszólalt:
– Lássátok! Abrakadabra, kon-

centrálok a darabra! Adjatok szá-
zast a csodára!

Rányomta a jobb kezét az asz-
tallapra, a bal öklét az asztal alatt 

tartotta. 
Utána fölmutatta a bal tenyerét: 

ott volt rajta egy krétafolt.
Hatalmas taps tört ki! Gusztonyi 

átadta neki a tíz darab Petőfit.
Amikor gratulálva kezet fogtam 

vele, akkor megpillantottam, hogy 
a bal keze középső ujjának kör-
me fehérre volt krétázva. Ám nem 
mondtam el másoknak a bűvész-
mutatvány megoldását – úgy dön-
töttem, hogy majd én is alkalmaz-
ni fogom.

A pincér letörölte az asztalt.
Ekkor én álltam középre.
– Drága Kollégáim! Figyeljetek 

rám! Adjatok négy darab húszfil-
lérest!

Miután összegyűlt, felkértem a 
titkárnőnket:

– Drága hölgyem! Adja az egyi-
ket a jobb és a bal tenyerembe! 
Majd miután összeszorítottam 
a markomat, akkor egyet, egyet 
helyezzen el a körmeimen!

Miután segített, akkor középre 
álltam.

– Nézzétek, milyen ügyes 
vagyok!

Miközben lecsaptam a két öklö-
met, akkor két húszfilléres a föld-
re került.

– Drága barátaim, lehet, hogy 
sokat ittam. Drága hölgyem! 
Helyezze vissza a húszfilléreseket 
a körmömre.

A titkárnő felszedte a két pénzt, 
és a markomra helyezte. Miután 
visszaült a helyére, folytattam:

– Nézzétek, milyen ügyes 
vagyok!

Lerántottam a két öklömet, de a 
pénzeket elkaptam. Majd szóltam 
Dudás Ferinek:

– Feri bátyám! Kedves rokonom! 
Segítsen! Vakarja meg a hátam!

Felemeltem a két kezemet, és 
ráztam magamon az öltönykabátom 
ujját. Dudás Feri meg dömöckölte a 
gerincemet. Majd a helyére ült.

– Köszönöm! Mondja, Novok 
Rostás Kálmán igazgatóm! Hány 
pénzdarab van a jobb markomban?

– Kettő.
Megnyitottam a jobb markomat, 

csak egy húszfilléres volt benne.
– Hova tűnt, Karesz?
– Itt van!

Azzal megnyitottam a bal marko-
mat: abban három húszfilléres volt.

– Hogyan csináltad ezt?
– Átráztam a pénzt a kabátom 

ujján és az ingemen át.
– Átráztál minket?
Óriási taps tört ki.
– Édesapámtól tanultam a trük-

köt. 
Farkas Tóni odament Takács Ist-

ván elé az asztalhoz.
– Szeretsz Taki, fogadni?
– Tónikám, hogyne! A fizetése-

met ki kell egészítenem.
– Takikám! Megmondom, hogy 

mennyi pénz van a kabátod belső 
zsebében. A győztes fizet a másik-
nak egy adag portorico rumot.

– Jó lesz!
A kézfogás után Tóni megszólalt:
– A zsebedben százharminc 

forint van. Enged meg, hogy Schob-
locher Jóska megvizsgálja.

– Jöjjön Jóska bácsi!
A párttitkár átvette a kabátot, 

letette a központi üres asztalra. 
Belenyúlt a belső zsebbe és kivett 
egy bőrerszényt. A szíjat kihúzva az 
asztalra borította a pénzt.

– Kettőszáznegyvenöt forint ez. 
Taki, te nyertél!

A taps után visszatette a pénzt 
az erszénybe, az erszényt a kabátz-
sebbe, majd feladta kollégájára. A 
két munkatársam elment a pult-
hoz: Taki fizetett egy felest Farkas 
Tóninak.

– Te, Laci! – mondtam a tár-
samnak. – Ez nagyon jó fogadás! 
Magyar nyelvből tudok annyit, hogy 
a vesztes mindig nyer. Hiszen: „a 
győztes fizet a másiknak” – szinte 
lehetetlen pontosan eltalálni, hogy 
mi van a zsebben. Ezért mindig a 
másik a győztes.

A sok beszélgetéshez hozattak 
három rekesznyi üveges sört.

Kissé hangosan megszólaltam:
– Ki fogja ezt kifizetni?
Gusztonyi István felállt.
– Kareszom! Még szombaton 

megegyeztünk, hogy az fizet majd, 
aki kérdi. Neked kell kifizetned a 
háromszáz forintot.

Óriási taps tört ki.
Jött a fizetőpincér.
Elővettem a pénztárcámat és 

átadtam a háromszáz forintot.

Kicsit szomorúnak éreztem 
magam, mert a fizetésem ezerhá-
romszáz forint volt. És azért gyűj-
töttem a pénzt, mert nemsokára fel-
vételiznem kellett.

Olyan sötét volt, hogy csak a kinti 
lámpa fénye volt meghatározó.

Kecskés Zoltán átvette a szót:
– Drága munkatársaim! Örü-

lök, hogy jól éreztétek magatokat 
az ünnepi összejövetelen. Lassan 
már tíz óra lesz! Menjetek haza, 
mert holnap, hétfőn időben meg 
kell érkezni a munkahelyre. Továb-
bi sikereket és jó egészséget! A 
vacsora anyagi ügyeit már rendez-
tem. Jó éjszakát, viszontlátásra!

Megint hatalmas taps tört ki. 
Gál Lacival indultam hazafelé. 
Ugyanis Laci kollégám a Kossuth 

Lajos utca végében lakott, szinte 
srégen szembe a bajai utcai teme-
tővel.

Miközben elhagytuk a teret, elő-
vett egy Tibi csokoládétáblát.

– Korpikám, egyél egy kis cso-
kit, mert a cigánypecsenye nagyon 
gyomorterhelő.

– Lacikám,.igazad van.
A hold és a csillagok nem látszot-

tak. A felhők eltakarták az égboltot.
Már a Dózsa György utcán gya-

logoltunk, amikor villám villant az 
égen. Aztán dördült.

– Lacikám, siessünk. Meg ne 
ázzunk!

– Kareszom, én most fut-
ni nem tudok, de remélem, hogy 
megúszom megázás nélkül. 

Ráfordultunk a bajai útra.
Megint megjelentek a villámok. 
Elkezdett szitálni az eső.
A Jókai utca sarkánál kezet fog-

tunk.
– Lacikám, szárazon érjél haza!
– Korpikám, jó éjszakát! Holnap 

reggel háromnegyed hatkor találko-
zunk az öltözőben! 

– Isten óvjon drága barátom, 
volt általános iskolatársam, ked-
ves kollégám! Jó egészséget és jó 
éjszakát.

Elfordultam balra és hazasiet-
tem. Már zuhogott az eső.

Árpás Károly

Február, a jégbontó hava hat elmúlt pillanata 

2007. február 18. 2009. február 5.2008. február 24.

2012. február 18.2010. február 1. 2016. február 2.
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Kisállat és díszállat 
felszerelés bolt

Nyitva tartás: H-P 08:00-12:00, 13:00-16:30 Sz: 08-12

Akvarisztika. terrarisztika, madár, rágcsáló, kutya, 
macska tartáshoz felszerelések, kellékek, eledelek, 

vitaminok.
Jánoshalma Bajai út5l/b (benzinkútnál)

Tel: 0630/338-25 08 
  Pethő Zoltán www.pézé.hu

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.

Víz, gáz és  
központi fűtés  

szerelés
Gázkazánok,  gáztűz-
helyek,  gázbojlerek 

JAVÍTÁSA, 
KARBANTARTÁSA
új gázkészülékek  

beüzemelése:

KISS ATTILA 
gázszerelő mester

Cím: Jánoshalma,  
Bem J. u. 114.  

Tel.:06-20-32 39 906

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

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

Dr. Csényi Attila üg y vezető

A Csényi és Társa Te met ke zé si K ft. a g yá szo ló csa lá dok meg-
bí zá sá ból 2016. január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

keg yeleti üg yintézését segítette, illetve temette el:

A gyá szo ló csa lá dok ne vé ben a Csényi és Társa Kft. kö szö ne tet 
mond mindazok nak, akik az el hunyt sze mé lyek gyász szer tar tá sán,  
te me té sén meg je len tek, sír  juk ra vi rá got, ko szo rút he lyez tek,  s ez

zel a gyá szo ló csa lá dok fáj dal mát eny hí te ni igye kez tek.

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

Galgóczi Imréné  sz: Koczó Erzsébet  
élt: 81 évet
Vén Ferencné  sz: Szántó Ilona élt: 65 
évet
Binszki Ferencné  sz: Híz Jolán élt: 
76 évet
Bognár István (Mazsola) élt: 57 évet
Köblös Sándor élt: 80 évet
Csorba József élt: 49 évet
Zentay Ákos élt: 43 évet

Takács János élt: 85 évet
Karip Vencelné  sz: Ságodi Borbála 
élt: 91 évet
Agócs Józsefné  sz: Kovács Klára élt: 
83 évet
Agócs Istvánné  sz: Juhász Margit élt: 
75 évet
Oláh Sándorné  sz: Kender 
Magdolna élt: 88 évet

Vállalkozásunk a hozzánk forduló temettetők megbízásából  2016. 
január hónapban a következő elhunytak temetésén működött közre:

Temetkezési vállalkozás

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

André Erzsi

Nagy  Zsolt ügyvezető

Patocskai Györgyné (1943)  Agócs Pongrácné (1932) 
Kovács Sándor (1937)  Balogh György (1967)
Doldorov Lajos (1954)  Györök Józsefné sz. Binszki Anna(1927)
Nagy István (1944)  Lengyel Károlyné sz Beszedics Borbála (1948)

Nagy Antal Lászlóné (1938)

Faddi Szabolcs 
közterület-
felügyelő 

telefonszáma  
06-30/565-37-58 

STÍLUS ÜZLET

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 71. Tel.:  06-30/529-7407

FEBRUÁRI AKCIÓJA
 

Felmosó nyél:  100.- Ft
Nelle mosógél (1,5 l):   299.- Ft

Szemetes zsák (20-30-60-110 l):   119 Ft-tól
Mosogatószivacs kókusz (6 db-os):   269.- Ft

2016. február hónapban nem lesz kirakodó vásár

A tanuszoda 2016-ban is várja az úszni 
és szaunázni vágyókat a korábban 
megszokott  nyitva tartási renddel
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35. MAJOROS ALADÁR
Ifjúsági Teremlabdarúgó Torna

2015.január 17. (vasárnap) Jánoshalma
Torna végeredménye: 

1 BOROTA SE edző:  HORVÁTH NÁNDOR

2  JÁNOSHALMI FC edző:  GIESZINGER FERENC

3. NEMESNÁDUDVARI KSE edző:  HUBER GÁBOR
4. GRUND 1986 FC edző:  BUZSÁKY ÁKOS
5. DUNNOK KSE edző:  SÁFRÁN FERENC
6. KELEBIAI NKSE edző:  SIMOLA ROLAND
7. MÉLYKÚT SE edző:  BÉNYI ISTVÁN
8. CSÁVOLY SK edző:  DOSZKOCS VIKTOR
Különdijak:- 
A torna legjobb  kapusa:   KIRÁLY ZSOLT  (JÁNOSHALMI FC)
A torna gólkirálya: KERESZTÚRI TIMÓT (NEMESNÁDUDVARI KSE.)
A legjobb mezőnyjátékos: GÁSPÁR ADRIÁN (BOROTA SE)
Jánoshalma, 2O15. január 17.

35. Dr. Fenyvesi Máté
Serdülő Teremlabdarúgó Torna

2016.január 23. (szombat) Jánoshalma
Torna végeredménye: 

1 DUSNOK KSE edző: Bolvári Dávid

2  LUA - BAJA edző:  Kurucz János

3. JÁNOSHALMI FC edző:  Kisa Péter
4. HAJÓS FC edző:  Ginál Gábor
5. GRUND 1896 FC edző:  Stranyóczky László
6. BOROTA SE edző:  Horváth Nándor
7. KISKUNHALASI FC edző: Kuhn Róbert
8. JFC II. edző:  Fenyvesi Ferenc     

Különdijak:- 

A torna legjobb  kapusa Strobán Dániel (Jánoshalmi FC )
A torna gólkirálya(i) : Fercsák József (LUA – Baja)
 Mindszenti János (Dusnok KSE)
A legjobb mezőnyjátékos:  Hodován Bence (Dusnok KSE.)
Jánoshalma, 2O16. január 23.

Kép és eredmények   SZ. G.

A JFC, illetve a Városi Sportcsarnok rendezésében ismét lezajlottak a 
korosztályos teremtornák

A korábbiakban megszokott sorrendet megváltoztatva először a Hunyadi 
János felnőtt kupával kezdődött a tornasorozat. Csapatunk a tavalyi kupa-
győzelmet megismételve újra első lett.

Másnap a Majoros Aladár ifjúsági tornán a döntőig kitűnően teljesített 
csapatunk, ám a mindent eldöntő hétméteres rúgásban alulmaradt, s így 
második lett.

Végül január 23-án a Dr. Fenyvesi Máté serdülő tornán – melyen a név-
adó is részt vett – a JFC harmadik helyezést ért el. 

Összességében a három korosztály tornája jól szolgálta a résztvevő 
csapatok téli felkészülését. Ezt bizonyítja a torna utáni sok pozitív 
visszajelzés a rendezést, s a korrekt lebonyolítást dicsérve. Itt kell megje-
gyeznem: Szabó Gábor úr ezen tornákat évről-évre magas színvonalon, 
körültekintően szervezi. Köszönet munkájáért! 

A Jánoshalmi FC csapatai készülnek a tavaszi szezonra. A felnőtt csa-
pat három új igazolással erősödött: Pesic Ervint Katymárról, míg Farkas 
Tamást és Bogdán Róbertet Kiskunhalasról igazoltuk át.

Február 21-én kezdődik a tavaszi szezon. Ekkor az őszről áthozott 
JFC-Baja mérkőzés  kerül megrendezésre.

Addig is nehéz ellenfelekkel leszervezett edzőmérkőzésekkel készül 
csapatunk. Jan. 23-án Kiskunhalason , majd 28-án az NB III-as budapesti 
REAC SC-nél szerepeltünk. 

Két nap pihenő után 30-án következik Ásotthalom, majd Kiskunmajsa és 
Érsekcsanád. Sok mérkőzés, de ez szükséges az alapos felkészüléshez.

Horváth Mihály
elnök

38. „HUNYADI JÁNOS”
Felnőtt Teremlabdarúgó Torna

2016.január 16. (szombat) Jánoshalma
Torna végeredménye: 

1 JÁNOSHALMI FC edző:  GIESZINGER FERENC

2  KUNFEHÉRTÓI KSE edző:  NAGY ISTVÁN

3. BOROTA SE edző:  SZABÓ GÁBOR
4. GRUND 1986 FC edző:  THALY ZOLTÁN
5. KELEBIAI NKSE edző:  DULIC JOSIP
6. HÍD FC edző:  KOVÁCS JÓZSEF
7. BUZSÁK KSE edző:  SZEKERES TIBOR
8. KUNBAJAI SE edző:  FULLAJTÁR GÁBOR

Különdijak:- 
A torna legjobb  kapusa:       ORAVECZ TAMÁS   KUN-

FEHÉRTÓI KSE 
A torna gólkirálya: KOVÁCS MÁTÉ   JÁNOS-

HALMI FC
A legjobb mezőnyjátékosa: TRÓJA TAMÁS BOROTA SE
Jánoshalma, 2O16. január 16.

Januári események a JFC életében
„Teremtornák futószalagon”

JÁTESZ  HÍREK
Erőemelés: 

Új csapattal a Fekvenyomó 
Országos Bajnokságon

 Február 13-14.-n Baján kerül megrendezésre az Országos Fekvenyo-
mó egyéni és csapat  Bajnokság a Németnyelvű Középiskolában. A régi 
sikercsapatból csak Nagy Csaba maradt „hírmondónak”. A verseny érde-
kessége, hogy az előző években sikert sikerre halmozó

Jánoshalmi versenyzők ( Bene, Kubatov, Schauer, Szabó, Kohl, Bár-
sony ) mind a tavalyi évben alakított Bajai csapatba igazolt.  Szinte 100%-
os biztonsággal megnyerik a csapat bajnokságot és több egyéni aranyér-
met. A mi újonc csapatunktól, akiknek ez a verseny lesz az első megméret-
tetésük  szabályosan kivitelezett gyakorlatokat és egyéni csúcsokat  várok.

Mivel a szegény embert az ág is húzza két éremesélyes versenyzőnk 
Csiszár Dániel és a még csak 17 éves Dudás Zoli sérülés ill. betegség 
miatt nem tud indulni.  Csapataink: Nők: Virág Edina, Nagy Bernadett, 
Balogh Barbara. Fiúk: Buda Róbert, Simon Péter, Nagy Csaba.

 Az eredményről a márciusi lapban számolunk be.
HAJRÁ  JÁTESZ, HAJRÁ JÁNOSHALMA!

Id.  Haász László
edző
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A rendőrségi információk szerint baleset történt január 27-én 
negyed öt körül Jánoshalmán. Egy 11 éves jánoshalmi kisfiút ért 
baleset, aki az iskolából tartott hazafelé. Valószínű, hogy a gyer-
mek figyelmetlen lehetett, s így léphetett ki az autó elé. A pon-
tos körülményeket a halasi kapitányság közlekedésrendészeté-
nek vizsgálata tisztázza majd. Mint megtudtuk a fiú sérülései nem 
súlyosak, inkább a lelki trauma az. 

Baleset történt február 4-én Jánoshalma és Mélykút között az 
5312-es út 41-es kilométerszelvényénél. A Katasztrófavédelem 

tájékoztatása szerint két személyautó ütközött eddig ismeretlen 
körülmények között. Az esethez a mentők és a rendőrök mellett a 
tűzoltók is vonultak. A Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság mun-
katársai szabadították ki az egyik beszorult sérültet. A karambolnak 
egyébként  három sérültje van, egy súlyos és két könnyű sérült-
ről beszélhetünk, őket kórházba vitték. Valamennyien mélykútiak. 

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. 

Anya köny vi hí rek

született:
2016. 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, Bé ke 
tér 1

 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Ké szül:  Kó pia Nyomdaipari Kft. nyomdájában, 
Ügyvezető: Lihtenberger Csilla  Kis kun ha las, 

Bükkönyös u. 6. 

ISSN 2062-4069

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

üzleteiben

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

Petróczky Fe renc  Jánoshalma,  Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12.,  Kálvá-
ria u. 4. Téglagyár u. 32.

Baromfi párizsi 399.– Ft /kg
Baromfi virsli  399.– Ft /kg
Lecsókolbász  399.– Ft /kg
Ásványvíz 1,5l 45.– Ft-tól

Minden héten friss csirke pecsenyecomb 
399.– Ft/kg-os áron kapható!

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság 
hívószáma: 

06-77/401-070

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

2016.  február: 5. Dr. Gregó Sándor, 6. Dr. Gregó Sándor, 7. Dr. Gregó Sándor, 8. Dr. Kishonti 
Attila, 9. Dr. Csoboth Johanna, 10. Dr. Szűcs Kornél, 11. Dr. Szűcs Kornél, 12. Dr. Mikó Attila, 13. Dr. Szűcs 
Kornél, 14. Dr. Szűcs Kornél, 15. Dr. Kishonti Attila, 16. Dr. Csoboth Johanna, 17. Dr. Gregó Sándor, 18. 
Dr. Szűcs Kornél, 19. Dr. Gregó Sándor , 20. Dr. Mikó Attila , 21. Dr. Mikó Attila, 22. Dr. Kishonti Atti-
la, 23. Dr. Csoboth Johanna, 24. Dr. Csoboth Johanna , 25. Dr. Szűcs Kornél  , 26. Dr. Mikó Attila  , 27. Dr. 
Csoboth Johanna, 28. Dr. Csoboth Johanna, 29. Dr. Kishonti Attila, 

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 ill.  az ün ne pet meg elő ző nap 17 órá tól hét főn ill. az ün ne pet kö ve tő nap reg ge lén 7 órá ig 

tart. 
He lye: Já nos hal ma, Arany J. u. 13 Te le fon: (06) 77/401-088

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

Or vo si ügye let

Ügyeleti beosztás:

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

A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Dobai Alexandra Anikó (Anyja neve: 
Hajdi Anikó), Györgye Natasa Zselyke 
(a.n.: Gilányi Vivien)

Rendőrségi hírek

Bölcz Alexandra és Csámpai Norbert.

T.K. jánoshalmi lakos tett feljelentést 
ismeretlen tettesek ellen, akik újév hajnalán 
– miközben hazafelé sétált – az utcán meg-
szólították, majd különösebb ok nélkül tett-
leg bántalmazták, melynek során 8 napon 
belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.

A bejelentést követően rövidesen felderí-
tésre került, hogy a fenti garázdaság elkö-
vetésével K.D. és K.P. helyi lakosok gyanú-
síthatóak megalapozottan.  

D.J. jánoshalmi lakos tett feljelentést 
ismeretlen tettes ellen, aki a bekerített gyü-
mölcsöséből a tél folyamán eltulajdoní-
tott kb. 240 db akác szőlőkarót. Az eljá-
rás során beszerzett bizonyítékok alap-
ján beazonosításra került az elkövető R.Á. 
helyi lakos személyében, aki a kihallgatása 
során beismerő vallomást tett. Az eltulajdo-
nított karókat az elkövető eltüzelte. 

T.T. jánoshalmi lakos tett feljelentést 
ismeretlen tettes ellen, aki 2016 január 
hónapban a település szélén lévő bekerí-
tett területének akác kerítés oszlopaiból 30 
darabot, illetve kb. 20 méter  szövött drótot 
eltulajdonított.

A bevezetett intézkedéseknek köszön-
hetően hamarosan felderítésre került, hogy 
az  oszlopokat többen több alkalommal, 
egymástól függetlenül tulajdonították el. Az 
elkövetők R.Á., M.A., K.T. és K.J. helyi lako-
sok, akik a bűncselekmények elkövetését 
elismerték,  sajnos az oszlopok lefoglalá-

sára már nem volt lehetőség, mert azokat 
eltüzelték. 

Sz.J. jánoshalmi lakos tett feljelentést 
ismeretlen tettes ellen, aki 2016. január 
24-re virradóra lakatlan házának udvará-
ra kerítés letaposás módszerével bement 
és a záratlan ólból 8 db tyúkot, egy szin-
tén záratlan tárolóból elektromos rotáci-
ós kapát, valamit kb. 2 mázsa akác tűzifát 
tulajdonított el. 

A Jánoshalmi Rendőrőr munkatársai már 
másnap beazonosították az elkövetőket, 
M.A., K.J., K.R. és K.M. helyi lakosok sze-
mélyében, akik a gyanúsítotti kihallgatásuk 
során   beismerő vallomást tettek. Az elekt-
romos rotációs kapa lefoglalásra került, saj-
nos a tyúkok lefoglalására már nem volt 
lehetőség, mert azokat az elkövetők csa-
ládjai megették.  

Ez az utolsó eset is jól mutatja, hogy a 
lakatlanul hagyott házakból a könnyen szál-
lítható értékesebb tárgyakat érdemes biz-
tonságos helyre vinni.

FELHÍVÁS!
Ne engedjen be idegent háza udvarába és a lakásába se!
Mindig zárja be a kaput és lakása ajtaját!
Ne dőljön be a különböző ürügyeket felhozó idegeneknek!
Inkább legyen bizalmatlan, mint becsapott!
Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt!
A szolgáltatók- DÉGÁZ, DÉMÁSZ – és a Polgármesteri Hiva-

tal alkalmazottjainak fényképes igazolványa van, ezt mindig kér-
jék el tőlük!

A szolgáltatók munkatársai pénzt nem szednek, túlfizetés esetén 
sem visznek pénzt a fogyasztóknak.

Amennyiben gyanús személyeket látnak, hívják a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányságot!

06-77/423-255; 107; 112

Az utóbbi időben számtalan esetben estek áldozatául csalóknak 
helyi lakosok, akik interneten keresztül magán személyektől külön-
böző tárgyakat rendeltek és a megrendelt tárgyat egyáltalán nem, 
vagy csak rossz minőségben kapták meg, illetve esetenként nem a 
várt tárgy volt a csomagban.  

A csalók akkor nem küldenek semmit, ha előre átutalással meg-
kapják a hirdetett termék árát. Ha utánvétes a küldemény akkor 
szokott előfordulni, hogy más – szinte értéktelen tárgy- van a cso-
magban, vagy  nem a várt minőségű a termék. 

Kérjük a lakosságot, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az 
ilyen vásárlásoknál, részesítsék előnyben  a biztonságos web áru-
házakat, vagy magánszemélyektől történő rendelés esetén olyan 
portált válasszanak, ahol az eladó előzetesen leellenőrizhető!   

Baleseti krónika
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