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HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
önkormányzatának lapja
Megjelenik minden hónap első péntekén

Ára: 190 forint

Első lépés a
megbocsájtás felé
„Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.” Lk 6,37

A parton ültünk némán, néztük a folyót, ahogyan a sötétben úszó fényektől megcsillantak lágy hullámai. Egyszer csak azt kérdezted:
—— Mondd, te mindenkinek meg tudsz bocsátani?
Hirtelen ezernyi gondolat indult el bennem, mintha egy ajtót nyitottál volna ki ezzel a kérdéssel. Nem is szólaltam meg rögtön, annyira magával
ragadt az egész.
—— Elvileg igen – mondtam később.
—— És gyakorlatilag?
—— Tudod, az ember érdekes teremtmény. Ragaszkodik még saját fájdalmához is. Görcsösen kapaszkodik belé, félti, mert mi lesz, ha elengedi? Megszűnik valami. Azt már nem látja, hogy nemcsak önmagán
segítene.
—— De miért van így?
—— Mert a fájdalom, a sértődöttség elhomályosítja a lényeget.
Egy léggömb volt a kezemben, fogtam, hogy el ne szálljon. Vigyáztam
rá, hisz tőled kaptam.
Néhány percnyi hallgatás után ismét megszólaltam:
—— Figyelj csak a fájdalom is pont ilyen – mutattam a léggömbre.
—— Milyen? – néztél rám kérdőn.
—— Mint ez a léggömb. Ha elengedem, messzire száll, majd eltűnik, s csak
az emléke marad, de nem lesz már a kezemben. A fájdalommal is így
vagyunk: nincs többé, ha egyszer elengedtük.
—— És ez ennyire egyszerű?
—— Nem – mosolyodtam el -, mert ragaszkodom hozzá. Nem akarom
elengedni. Hiszen tőled kaptam. De később rá fogok jönni, hogy amíg
fogom a zsineget, addig meggátol mindenben, ami teljes embert igényel. Addig csak az egyik kezemmel tudom megfogni a kezedet, megsimogatni az arcod, de ez csak fél. A félig-dolgok életképtelenek, és közben mozdulna a másik kéz is, de a léggömb…
Ekkor jön el a pillanat, amikor eldöntjük, melyik a fontosabb; mert a kettő
egyszerre nem tud működni. Ha két kézzel akarlak téged, a zsineget el kell
engednem. Én pedig szeretlek, és nem érdekel tovább a léggömb.

NŐNAPI
KÖSZÖNTŐ

Ragyogj, mert szeretetre születtél,
mert az élet hordozója lettél,
Ragyogj, mert érzelmek élnek benned,
értelmet adva az életednek.
Ragyogj, hogy erőt sugárzó lényed
szülője lehessen a reménynek.
Ragyogj, mert a közöny sivársága
nem vethet árnyat a napsugárra.
Ragyogj, mert szép vagy és ragyognod kell!
Mert lelkedben rejtett csillag tüzel,
Ragyogj, mert Isten üzenete vagy!
Szebb lesz tőled a világ, s boldogabb!
Tisztelt hölgyeim, lányok, kisasszonyok, asszonyok,
kedves édesanyák és drága nagymamák!
Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm Önöket,
B. Radó Lili gyönyörű verssoraival kívánok
igaz szeretetet az esztendő minden napjára!
Czeller Zoltán polgármester

De sokan gyűjtögetik a fájdalmat, a sérelmet és képesek szinte belefulladni, teljesen ellepi őket, ám elengedni nem akarnak egyet sem.
—— Pedig minden könnyebb lenne – mondtad, és szorosan hozzám bújtál,
én két karommal átfontam a nyakad, s a léggömb elszállt…(vö.: Nagyböjti Napló 13. nap)
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Megállapodtak

Partnerségi együttműködési megállapodást kötöttek Jánoshalmán az agrár-szakképzés
fővárosi fejlesztése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (FM), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezete, a megye agrárszakképzést folytató intézményei, valamint kis-és közepes vállalkozásai. Részletes tudósításunk a 10. oldalon található

Évszakváltás ellenállással
Március 1-én
kezdődik
a
meteorológiai
tavasz. Azonban
ezen a napon
reggel
városunkban és térségében -20 és
-23 fokig sül�lyedt a hőmérő
higanyszála. Ez
korántsem jó hír
a szőlő és gyümölcstermesztőknek. Délután,
este felé ismét
havazott.
A cikk íráskor
úgy tűnik, hogy
téltábornok nehezen adja fel állásait, jóllehet, amikor kellett volna hideget és havat szolgáltatnia, nem tette, hanem inkább tavaszias időt adott karácsonykor, sőt még januárban is.

Szennyvízberuházás

Hazugság és valóság

Bizonyára bántották meg élete során. Megsértették. Olyat mondtak
Önnek, vagy olyat tettek, illetve nem tettek Önnel, ami rosszul esett, fájt.
Sok tüske van a szívében? Hogyan lehetne ezeken felülemelkednie? Mi
lenne az első lépés a megbocsátás felé? Fogalmazza meg! Kezdje el megvalósítani – és a léggömb elszáll. A Nagyböjt idején ezt is átgondolhatnánk.
Sándor atya plébános

Városi költségvetés 2018

Passzív ellenzéki magatartás mellett a Képviselő-testület február
15-én elfogadta Jánoshalma Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetését, melyről részletes adatokat a 3. oldalon olvashatnak.

A Felső-Bácskai borok XXVIII. nemes
versenyét rendezte meg a Jánoshalmi
Gazdakör az elmúlt hónapban, melynek
részletes eredményeit a 13. oldalon találják.

Lapunk legközelebb
2018. április 6-án jelenik meg
ISSN 2062-4069

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

A felvétel 2014. május 28-án készült a Jókai utcában
Az utóbbi időben a városi közbeszédben az ellenzék előszeretettel alkalmazza a múltból ismert módszereit: a városvezetés és
a képviselő-testület lejáratását, a rendszeresen megjelenő kiadványaikban a polgármester karaktergyilkosságát, és a lakosság folyamatos lázítását. Az internetes közösségi oldalakon a totális ellenzékiség sokszor agresszív gyűlöletbe csap át.
Mindezekre Jánoshalma Városi Önkormányzat hivatalos közleményben reagált, amit teljes terjedelmében a 3. oldalon olvashatnak.
További információkat találhatnak még a szennyvízberuházás
elszámolásával kapcsolatban a 2. oldalon.
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Akikkel összeér a lelkük

Szerkesztőségünk felkérte Karsai Pétert a Mithras kórus
karnagyát, hogy értékelje a kórus elmúlt hét évének teljesítményét. Az alábbiakban adjuk közre gondolatait.
– 2011. októberében alakultunk női karként 35 fővel. Tagjaink zöme pedagógus,de szívesen fogadtuk a más foglalkozást „űzőket”is. Három éve átalakultunk vegyeskarrá, ma
velem együtt 43-an vagyunk. Az évek folyamán 12 tag cserélődött /elköltözés ,családi problémák, betegség, munkahelyi problémák/. Itt köszönöm meg volt és aktív tagjaink áldozatos munkáját. Külön köszönet jár azoknak a kórustagoknak, akik Kiskunhalasról, Bajáról, Borotáról, Mélykútról és
Kisszállásról utaznak minden szerdán próbára.
– Ha ma mindenki színpadra állna, már közel hatvanan
lennénk. A hét év során megtanultunk 81 művet, és 49 alkalommal léptünk fel helyi, vidéki és külföldi rendezvényeken.
A legemlékezetesebb szerepléseink az itthoni karácsonyi
koncertek, a parlamenti fellépés, az erdélyi testvérvárosokban tett koncertkörút voltak, de szép emlékeket őrzünk Kis-

kunhalassal kapcsolatban is, hiszen három éve ott szereztük a GÁLA-KÓRUS minősítésünket is.
– Az idei évi terveink közt szerepel egy lengyelországi kirándulás testvérvárosunkba, Nawojowa-ba, valamint
ősszel újból minősülni kívánunk. Továbbá helyi fellépéseket is tervezünk. A vidéki szereplések költségeire pályázunk,
remélem és előre is köszönöm Bányai Gábor és Czeller Zoltán segítségét. Külön köszönettel tartozunk az Összefogás
Jánoshalmáért Alapítványnak az idei segítségéért, lesz a
hölgyeknek új fellépő ruhájuk.
– Sokszor felteszem magamban a kérdést: Vajon mi tartja leginkább egybe a társulatot? Az éneklés öröme, a jó társaság, a kirándulások élményei, a fellépések izgalmai...?
Biztos, sokaknak ez a fő ok. Nekem mégis inkább az, ahogy
ezt az ókori bölcsek megfogalmazták: a szép zenélés, éneklés találkozás az istenekkel. Amikor egy szép harmóniában
nemcsak az istenekkel, de évszázadok kitűnő muzsikusaival
b. s.
is összeér a lelkünk.

Boldog 90. születésnap
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„Éltető sodrásban”

Jól sikerült a Házasság hetének első programja,
a Valentin napi vacsora a Korzó étteremben, ahol 43
pár vett részt. A házaspárok nem csak finom vacsorát élvezhették, hanem minden fogáshoz kreatív ötletek is „tálalva” voltak, amelyek a meghitt beszélgetéseket segítették. Jó volt látni, a különböző korosztályokat,
akik ezt az estét egymásra szánták.
A hét második eseménye a romantikus mozi volt,
ahol, A szív bajnokai című filmet tekinthették meg a
házastársak.
Apolló 11 volt a harmadik nap fő mottója, ahol a

házaspárok előadásokat hallgathattak a konfliktuskezelésről, a kommunikációról, majd csoportbeszélgetéseken vehettek részt. A délután folyamán Gary Chapman
gyakorlati módszereivel ismerkedhettek meg a jelenlévők egy vetélkedő keretében. A házasság hete során
alkalom nyílt beszélgetésekre a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Nagyon
köszönjük mindenkinek a jelenlétet, a szervezőknek a
kitartó és színvonalas rendezést, az előadóknak a felkészülést.
C. Á. M.

A CSATORNABERUHÁZÁS
LAKOSSÁGI ELSZÁMOLÁSA
A Jánoshalmi Víziközmű-társulat 2018 februárban
is folytatta a csatorna-beruházás elszámolását a tagjaival. A pozitív elszámolási különbözet visszafizetésre kerül minden tag számára. Ehhez nem kell mást
tennie, mind kitöltve visszajuttatni a levél mellé csatolt nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat nem elfogadó nyilatkozat, nem jóváhagyás, hanem kizárólag arra szolgál, hogy az aláírója nyilatkozata alapján jogosult a
kiutalásra. E nyilatkozat aláírásával senki semmilyen
jogorvoslati lehetőségéről nem mond le. 2018 február
végéig postáztunk 2150db levelet, melyből 2018. február 28-ig 1785 nyilatkozatot juttattak vissza helyesen kitöltve. 1598 tagtársunknál a csoportos kifizetési tranzakciót már el is indítottuk. Ők már megkapták
az elszámolt egyenleget. Azok a tagtársaink, akiknek negatív egyenlege van, tehát további fizetési
kötelezettségük mutatkozik és bizonyíthatóan rendszeresen időben befizették a hozzájárulás összegét
kérjük, keressék fel ügyfélszolgálatunkat egyeztetésre. Az elszámolási értesítőket jelenleg is folyamatosan postázzuk a posta átvételi kapacitása és a saját
feladási kapacitásainknak megfelelően. 2018március
közepéig minden pénzügyileg rendezett tagunk megkapja az elszámolást. A kifizetéseket is folyamatosan teljesítjük ez idő alatt. Kérjük, hogy akinek örök-

lés, lakcímváltozás, stb. miatt adataiban változás
történt haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon.
Ez lényegesen meggyorsítja saját ügye intézését.
Azoknál az ingatlanoknál, ahol pénzügyileg rendezett az érdekeltségi hozzájárulás, de a házi bekötés
még nem készült el, a téli idő letelte után illetve kora
tavasszal meg fogjuk valósítani a házi bekötést is.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
A nyilatkozat leadásával a visszautalás megérkezése után további teendőjük nincs a Társulattal.
vagy
A nyilvántartott hátralék befizetése után további teendőjük nincs a Társulattal.

Ezúton köszönjük meg minden elszámolásban
részt vett tagunknak a közel 10 éves együtt működést.
Kérjük, hogy intézkedést igénylő kérdés esetén
hitelt érdemlő bizonyítékokkal szíveskedjenek felkeresni bennünket.
Társulatunk továbbra is a megszokott helyen és
időben áll az Önök rendelkezésére.
Ügyfélszolgálati iroda: 6440 Jánoshalma, Molnár
J. u. 3. Tel.: 06-77/401-001

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék; Székhely: Vaskút, 0551/2 hrsz.
Adószám: 24290054-2-03; Cg.: 03-09-126039
Számlavezető bank:
K&H Bank Zrt. Bankszámlaszám: 10402513-00027708-00000008
: fbhnpkft@fbhnpkft.hu web: www.fbhnpkft.hu

Csima Józsefné Mester Mária 1928. február 9-én látta meg a napvilágot. A 90. születésnapját szerető családja, szomszédai és Czeller Zoltán polgármester úr társaságában ünnepelte.
A kép alsó sorában látható, balról jobbra: Almási Istvánné, Csima Józsefné, Szűcs Józsefné. A középső sorban: Füredi
Zita, Balogh Nóra, Varga László, Szűcs József, Dudás Vincéné. A hátsó sorban: Almási Albert, Balogné Erika, ifj. Almási István, Vargáné Almási Emma, Almási István, Czeller Zoltán, Dudás Vince

TISZTELT
JÁNOSHALMI LAKOSOK ÉS
KÖZÜLETI PARTNEREK!
Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy elindítja a
2 kukás gyűjtési rendszert, annak érdekében, hogy a
háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél
magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a
lerakóba kerülő hulladékmennyiséget.
Az eddig megszokott módon (1 kukás rendszer
+ házhoz menő szelektív zsákos rendszer) az új
rendszerben a zsákos szelektív gyűjtés helyébe
lép be úgynevezett csomagolási hulladékok gyűjtésére a sárga fedelű edényzet. Az új rendszerben, ezen hulladékokat továbbra is 2 felé szükséges
gyűjteni. Így a képződött hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, még 1 db edényzet (sárga fedéllel ellátott) ingyenes kiosztásával valósul meg háztartásonként, melybe az úgynevezett csomagolási
hulladék gyűjthető, és amely a korábbi úgynevezett házhoz menő szelektív hulladék zsákos gyűjtés helyébe lép.

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület 25 éve működik. A 25 éves születés napján egy jubileumi évet hirdetett meg. Ez év
keretében számos programot szervezett Jánoshalmán és a DKMT Euró régió szórványban élő magyar testvéreink településein „Szórvány Háló” néven. A jubileumi év zárását 2018 március 24- én tartjuk Bácska Topolyán a VIII színjátszó találkozó keretén belül. Ezzel a programmal is szeretnénk erősíteni Topolya és Jánoshalma testvértelepülések eddigi hasznos együttműködését. Nagy szeretettel várjuk a Jánoshalmiakat Topolyára.

Ezen sárga fedéllel ellátott edényzetbe együttesen
az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
——műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP,
HDPE jelzésű flakonok),
——papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),
——fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-,
boros-, sörösüveg),
——fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
Az összegyűjtött csomagolási hulladék
2 hetente (páratlan számú heteken)
ürítésre kerül azon napokon, amelyen a
hagyományos edényzet ürítése is történik.

Jánoshalma közigazgatási területén. 2 kukás gyűjtés
érdekében, 2 hetente 2 db hulladékgyűjtő gépjárművet

indít, a szolgáltató.
Emellett a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése a
jelenleg is használt biológiailag lebomló zsákban történik, az eddig is ismert zöldhulladék szállítási naptár
szerint, ezen biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetbe nem
keverhető.
A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában
megy tovább.

Zöldhulladék
Kihelyezhető:
Kerti hulladék:

——kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék,
gally
——műanyag zsákban: vágott fű, vágott virág, falevél,
lágyszárú növény, virágágyi növények, egyéb apró
zöldhulladék

Udvari hulladék:

——fűrészpor, forgács, száraz szalma

Konyhai hulladék:

——Zöldség- gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtésének napja
megegyezik a kommunális edény ürítésének napjával.

2018. év elején az alábbi napokon: március: 13,
14, 15, 16, és április: 10, 11, 12, 13

Az év többi szállítási napjáról a szolgáltató később
értesíti a lakosságot.

Lomtalanítás
Az előző évekhez hasonlóan a lomtalanítás „házhoz
menő lomtalanítás” formájában valósul meg. Időpontot
egyeztetetni az alábbi telefonszámon lehet:
06-20-40-19-484

Czeller Zoltán
polgármester

Agatics Roland
FBH-NP Kft. ügyvezető igazgató
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SZENNYVÍZBERUHÁZÁS

Tisztelt Jánoshalmi Lakosok!

Jánoshalma Városi Önkormányzat hivatalos közleménye

Az utóbbi időben, a városi közbeszédben, rendszeresen megjelenő kiadványokban jelen van a
városvezetés és a képviselő-testület lejáratása, a lakosság folyamatos lázítása. Az internetes közösségi oldalakon a totális, minden önkormányzati intézkedést ellenzők sokszor megengedhetetlen
hangnemű, agresszív gyűlöletbe csapnak át.
A demagógia velejárója a politikának, nincsenek, és ne legyenek illúzióink, de a jövőkép nélküli
puszta tagadás, a valótlan állításokhoz társított gyűlölködés, minden alkalommal közösséget romboló hatással bír. Gyűlölni félelmetesen egyszerű érzés, a harag rossz tanácsadó.
Írásomban a város lakosságának közhangulatát negatívan befolyásoló valótlanságokra kívánok reagálni. Sokan Önök közül már régóta várják, hogy mint polgármester, mint hivatalos
személy megszólaljak, és elmondjam a valóságot. Az alábbi táblázat bal oldalán a tudomásomra jutott hazugságokat soroltam fel, mellette, a jobb oldalon a valóságot olvashatják.
Azzal a megjegyzéssel ajánlom szíves figyelmükbe, hogy a valóság igazolására hiteles dokumentumok állnak rendelkezésre, ellenben a hazugságokról nincsenek bizonyítékok.

HAZUGSÁG
VALÓSÁG
A jánoshalmi szennyvízberu- Eredetileg a jánoshalmi szennyvíz beruházás EU általi támogatása 81,68%házás 100%-os EU támogatást os. A 2014. december 5-i 1725/2014 (XII.5.) kormányzati döntés után a Magyar
kapott.
Kormány hazai forrásból megemelte a támogatás mértékét, így 93,63% lett.

A lakosság által befizetett összeget a Víziközmű Társulat alapszabálya alapján,
az EU támogatással együtt a közterületen lévő csatornahálózat, és a szennyvíztisztító telep építéséhez kellett felhasználni (ez volt a beruházáshoz szükséges lakossági önerő). Lakossági ellenállás miatt az önerő gyűjtése a szükséEllopták a lakosság által 1990 gesnél évekkel később kezdődött meg, ezért a beruházás kezdetekor még nem
Ft-onként, havonta befizetett állt rendelkezésre az önerő összege. Az a megoldás született, hogy a Víziközpénzt.
mű Társulat (VKT) hitelt vett fel, (önkormányzat kezességével) hogy a munkálatokat, és az anyagköltséget a vállalkozóknak ki tudja fizetni. A lakosság által
befizetett pénzt a hitel és kamatainak visszafizetésére lehetett fordítani, mert
mire összegyűlt a pénz, a beruházás addigra már befejeződött.

Becsapják a lakosságot, a házi
bekötések nem ingyenesek, a
lakosság már befizette, havi
1990 Ft-onként.

A házi bekötések nem tartoztak az eredeti beruházáshoz, ennek összegét eredetileg a lakosság fizette volna. A Kormánytól kapott plusz támogatás teremtette meg a lehetőségét, és képezte az alapját a házi bekötések plusz lakossági
befizetés nélküli megvalósításának. Erről a Víziközmű Társulat (VKT) küldöttgyűlése határozott, az 1/2015 KGY számú határozatban, tehát erről a lakosság képviselői döntöttek. A küldöttgyűlés döntését a Kecskeméti Törvényszék
hagyta jóvá.

Megalakult
a Választási
Bizottság
2018. február 25-ig kellett megalakulniuk az
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak mind a 106 egyéni választókerületben, a bizottságokba a választott tagokon túl a jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek is küldhettek delegáltakat. A jogszabály
szerint a választókerületi választási bizottságokat a voksolást megelőző 42. napig kell megválasztania a választókerület székhelye szerinti
település képviselő-testületének.
Jánoshalmán a február 15-i Képviselő-testületi ülésen, zárt ülés keretében került elfogadásra a helyi bizottság összetételéről szóló előterjesztés, amit dr. Benda Dénes főjegyző készített.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, feladatuk többek között a választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának,
törvényességének biztosítása, a pártatlanság
érvényesítése, szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
Az országgyűlési képviselő-választáson a
következő választási bizottságok működnek:
minden szavazókörben (országosan 10.286 szavazókör van) szavazatszámláló bizottság, azokon
a településeken azonban, ahol csak egy szavazókör van, a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság látja el. Emellett a 106 egyéni választókerületben országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság
(oevb) működik, valamint országos hatáskörrel
és illetékességgel a Nemzeti Választási Bizottság. Az országgyűlési választáson nem működnek a területi választási bizottságok.
A jogszabály szerint a 106 oevb egyrészt
választott tagokból, másrészt a jelöltek,
jelölőszervezetek által megbízott tagokból áll.
Az oevb három tagját és legalább két póttagot a választókerület székhelye szerinti település képviselő-testületének kell megválasztania. Az oevb-be egy-egy tagot delegálhat az
egyéni képviselőjelöltet állító jelölőszervezet,
illetve a független jelölt. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak. A választási bizottságok hatóságnak, tagjaik pedig hivatalos személynek minősülnek. A
választási szerv testületként működik, határozatainak érvényességéhez arra van szükség,
hogy a tagok többsége jelen legyen, és a
jelen lévők többsége
megszavazza a döntést.

——
——
——
——
——

HAZUGSÁG

VALÓSÁG

A 100%-os támogatás miatt a
lakosság által befizetett összeg Az állítás azért nem igaz, mert a jánoshalmi beruházás nem 100%-os támogatottságú.
az utolsó fillérig visszajár.
A szennyvízberuházáshoz nem A lakossági önrész összege eredetileg 560 millió Ft volt.
kellett lakossági önrész.
LTP befizetések formájában 100 hónapon keresztül 1990 Ft volt a befizetés,
260.000 Ft-ot „követeltek” a csa- ezt „ajánlotta” a város vezetése a Lakossági Fórumokon, minden lakosnak. Ez
torna beruházásra.
199.000Ft összesen, amire még az LTP szabályai szerint állami támogatás járt.
Annak a lakosnak volt 260.000 Ft az összeg, aki nem fogadta el a legkedvezőbb lehetőséget, az LTP befizetést.
Jánoshalmán rosszul gazdálkod- Nincs alapja az állításnak. A valóságban nem lehet (sőt hiba) összehasonlítani
tak a csatorna beruházási pénz- bármelyik két település beruházását, mert minden paraméter más. Különböző
zel, a szomszédos települése- a csatornahálózat hossza, más a telep tisztítási technológiája, mások a terepken kevesebbe került a szenny- viszonyok, eltérő számú átemelő szivattyú kell, más a kivitelező, és még számvíz beruházás.
talan tényező játszik közre, azaz teljesen más a beruházások végösszege.
A szomszédos településeken azért kevesebb a lakossági önrész, mert évekkel
korábban elkezdték gyűjteni, elkezdték megkötni az LTP-ket. (1000Ft/hónap
Becsaptak bennünket, a szom- körüli összegű befizetésekkel) Ezeken a településeken nem volt lakossági
szédos településeken kevesebb ellenállás, mint Jánoshalmán. Ha valakik becsapták a jánoshalmiakat, azok
volt a csatorna beruházás lakos- a csatorna beruházás ellenzői voltak. Azok, akik miatt nem tudott elkezdődni
sági önrésze.
2001-2002-ben (Kiss György polgármester idejében) a lakossági önerő gyűjtése. Pl. Mélykúton, ahol már a beruházás megkezdésekor a lakossági önrész
teljes egészében be volt fizetve, sőt kamatozott is! Jánoshalmán a beruházás
alatt is végig folyt félretájékoztatás, és még napjainkban sem maradt abba.
Tisztelt Jánoshalmiak!

Én magam 12 éve dolgozom, mint hivatalos személy, polgármesterként. A város ügyeinek intézése közben mindig nyitott voltam az új, építően kritikus gondolatokra, de határozottan elzárkózom attól, amit napjainkban a városunkban tevékenykedő ellenzék művel. Nem az
zavar elsősorban, hogy milyen jelzőkkel illetnek engem, a családomat, a szüleimet, gyermekeimet, és nem az háborít fel, hogy a személyemről mit hazudnak. Persze ez sem mellékes,
de egy közéleti pozíciót betöltő embernek el kell tudni viselni, még akkor is, ha nem igaz. (Az
egy másik kérdés, hogy ez jól van e így?) Ellenben hivatalos személyként a leghatározottabban visszautasítom, ha valaki, vagy valakik a sok munkával elért eredményeket, a testület által
meghozott döntéseket, az elvégzett közös munkát rombolni akarják.
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Elfogadásra került a 2018. évi költségvetés
Passzív ellenzéki magatartás:
a jánoshalmi Jobbik elnök nem
vett részt az érdemi munkában

Ezúton tájékoztatom a város lakosságát, hogy az eddig alkalmazott gyakorlat
szerint került megvitatásra és elfogadásra Jánoshalma Önkormányzatának idei
évi költségvetése. A tervezési folyamat már januárban elkezdődött az intézményvezetők-

kel történő egyeztetésekkel, akik konstruktívan együttműködtek a város vezetésével. Február első felében szakbizottsági egyeztetések zajlottak, az itt megszületett javaslatok kerültek végszavazásra a Képviselő-testület elé. A Költségvetési Rendelet megalkotására február 15-én került sor. A város 2018. évi költségvetését 1 fő képviselő igazolt távol-

léte mellett, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással fogadta el a Képviselő-testület.
Ismét nem szavazta meg a város költségvetését Nagy István képviselő, a Jánoshalmi Jobbik elnöke. Döntését nem indokolta, a költségvetéshez érdemi hozzászólása nem volt, sem a kiadások csökkentésére, sem a bevételek növelésére
nem tett javaslatot.

A Képviselő-testület a
a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét
1 062 602 676 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét
1 357 778 860 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
295 176 184 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a
a.) finanszírozási célú kiadások összegét
18 041 236 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát
313 217 420 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét
1 375 820 096 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása
költségvetési maradvány működési célú igénybevételével
23 467 047 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével
289 750 373 Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az
alábbi intézkedéseket teszi:
——2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele, összegszerűen 312.591.275 Ft
——pályázati források igénybevétele

A 2017. évről áthúzódó és a tervek szerint 2018ban induló önkormányzati fejlesztések
A város vezetése 2017. évben kihasználta a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket. Egyes pályázataink bírálat alatt állnak, de van számos nyertes. A pályázatok egy része
már a tavalyi évben elindulhatott, míg másoknál folyamatban van a támogatási szerződés
megkötése. Ezek a fejlesztések érintik a 2018. évi költségvetést, pénzügyi tételeik megjelennek a kiadások között.
——KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938 Jánoshalma Városi Önkormányzat
ASP-központhoz való csatlakozása
——EFOP-1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen
——Vidékfejlesztési program – A Jánoshalmi Művésztelep (Kossuth u. 4.) bővítése
és energetikai felújítása
——TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (volt laktanya területén)
——TOP-1.1.2-16-BK1 Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban (Zöldség-Gyümölcs Hűtőház)
——TOP-1.1.3-16-BK1 Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (Válogató, csomagoló gépsor, gyümölcs feldolgozó)
——TOP-2.1.3-16-BK1 Jánoshalma belvízelvezetése I. ütem (Tervek készítése, kivitelezés a város DNY-i részén)
——TOP-2.1.2-16-BK1 Zöld tér – Központi Park felújítása Jánoshalmán (növényzet,
füves rész, salakos felület, járdák)
——TOP-3.2.1-16 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
——VP6-19.2.1-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele - Gépkocsi tároló építése a
Vg. Kft. telephelyén
——VP6-7.2.1-7.4.2-16 Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése
——VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Közétkeztetés fejlesztése – Konyha épületének felújítása
——Belterületi utak, járdák felújítása (a Magyar Kormány támogatásával-hazai forrásokból)
——Sportpálya építési program –műfüves focipálya kialakítása MLSZ-támogatással
——Sportpálya építési program - szabadtéri műanyag borítású kézilabda pálya
kialakítása a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával
Czeller Zoltán polgármester

Az önkormányzat által támogatott intézmények, tevékenységek 2018. évben
Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység
Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Tűzoltás, műszaki mentés,
katasztrófa helyzet elhárítás térségi szintű ellátása
Ár- és belvízvédelem
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda óvodai nevelés
Gyermeklánc Óvoda - Bölcsődei ellátás
Család- és gyermekjóléti feladatok
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Nyitnikék gyermekház
START közmunka program-téli közfoglalkoztatás finanszírozása
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás finanszírozása
Könyvtári szolgáltatások támogatása
Könyvtári állomány gyarapítás
Közművelődési tevékenység támogatása
Művésztelep (Kossuth u. 5.) épület működtetése, és energetikai felújítása
Alapfokú Művészeti oktatás (Lajtha Művészeti Iskola) támogatása
Helytörténeti gyűjtemény fenntartásának kiadásai
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

51.725.754 Ft
77.365.298Ft
1.724.187 Ft
50.994.791Ft
9.914.085 Ft
119.110.326 Ft
11.506.731 Ft
42.533.065 Ft
6.018.160 Ft
6.245.115 Ft
11.977.188 Ft
23.626.850 Ft
6.307.871 Ft
1.100.000 Ft
16.766.189 Ft
25.170.030 Ft
4.592.665 Ft
49.530 Ft
117.194 Ft

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatok
Szociális alap-és szakellátások- szociális otthon támogatása
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása a Pelikán otthonban
Eseti szociális ellátások
Szociális étkeztetés támogatása
Egészségügyi alapellátások (orvosi ügyelet, védőnői szolgáltatások)
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei étkeztetés)
Közvilágítási feladatok
Útépítés
Közutak üzemeltetése, fenntartása
Zöldterület kezelés
Növénytermesztés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Vis maior tartalék
Általános tartalék

20.816.220 Ft
60.187.000 Ft
40.519.000 Ft
15.200.000 Ft
2.942.222 Ft
2.600.000 Ft
45.262.596 Ft
67.880.038 Ft
2.114.700 Ft
23.139.400 Ft
12.223.750Ft
33.009.504Ft
8.688.050 Ft
7.848.600 Ft
1.736.016 Ft
10.391.394Ft
31.904.782 Ft
1.000.000 Ft
1.000.000 Ft
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KI KÉRHETI ÁLDOZATI
STÁTUSZ IGAZOLÁSÁT?

Miben tud segíteni a Járási
Hivatal a nyugdíjasoknak,
mozgáskorlátozottaknak?

Ha valaki bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává válik, például meglopják és eltulajdonítják a személyes okmányait, pénzét, akkor azon túl, hogy a rendőrségen feljelentést tesz, egyéb segítségre is jogosult lehet.
Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól teszi függővé, hogy az ellátást,
szolgáltatást vagy támogatást igénylő személy áldozat-e, továbbá ha ez
egyéb okból szükséges, az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az
áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki.
A szolgáltatás a rászorultság vizsgálata nélkül, térítésmentesen jár
az áldozatnak.
A célok tekintetében nincs korlátozás, leggyakrabban a hatósági bizonyítvány kiadásának indoka az ellopott okmányok költségmentes pótlása,
ritkábban jogi segítségnyújtás igénybevétele.
A kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a rendőrségi feljelentésről vagy bejelentésről szóló igazolást.
A kérelem letölthető a Jánoshalmi Járási Hivatal honlapjáról, a bkmkh.hu
internetes oldalról vagy személyesen kérhető a kormányablakban.
A formanyomtatvány és a szükséges mellékletek benyújthatók személyesen a Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztályán a
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám alatt, illetve postai úton a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálynál a 6440 Jánoshalma, Arany J.
u. 13. szám alatt.

2018. február
19-én
a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatala kollégái tájékoztatót tartottak
a Jánoshalmi
Mozgáskorlátozottak Egyesülete tagjainak az egyesület rendezvényén.
Gundáné Török Terézia, az egyesület elnöke megnyitója után, Bajzákné Somoskövi Éva a Kormányablak Osztály ügyintézője tartott előadást a
kormányablakban az időseket is érintő és intézhető ügyekről, mint például
a mozgáskorlátozott parkoló kártya igénylése, nyugdíjakat érintő kérelmek,
hadigondozás, ápolási díj, ügyfélkapu nyitása.
Ezt követően dr. Barna Brigitta a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi
Osztály szakügyintézője beszélt az áldozatsegítés szerepéről a közigazgatásban, az azonnali pénzügyi segély és az áldozati státusz igazolása
jogintézményekről. Köszönjük Gundáné Török Teréziának, hogy biztosította számunkra a tájékoztató megtartását, amelyet az idősek hasznosnak találtak.
Jánoshalma, 2018-02-21.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Az egyszerűsített foglalkoztatás főbb szabályai
Az egyszerűsített foglalkoztatásról 2010. évi
LXXV. Tv rendelkezik. Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai az alábbiakban
foglalhatók össze:
Az egyszerűsített foglalkoztatás a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára
vagy alkalmi munkára létesíthető egyszerűsített módon létrejövő munkaviszony.
Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munkaviszony - a felek megállapodása
alapján – a munkáltatónak a törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. Amennyiben a munkavállaló
kéri, vagy a jogszabály alapján nem elektronikus
úton bevallásra kötelezett munkáltató választása
szerint legkésőbb a munka megkezdéséig írásba foglalt – a törvény melléklete szerinti – munkaszerződést kell kötni.
Az egyszerűsített foglalkoztatást a munkáltató köteles az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenteni. A munkáltató ezt – választása szerint –
elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül (ügyfélkapu), telefonos
ügyfélszolgálaton keresztül, vagy rövid szöveges
üzenet (sms) útján teljesítheti.
Az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló után a munkáltató által fizetendő közteher a mezőgazdasági,

továbbá turisztikai idénymunka esetén 500
forint, míg az alkalmi munka esetében 1.000
forint naponta. A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhót követően az állami adóhatóság által erre a célra meghatározott
beszedési számla javára teljesíti. Az így alkalmazott munkavállaló nem minősül a Tbj.
törvény (a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény)
szerinti biztosítottnak. Nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra azonban jogosultságot szerez. A
nyugellátás számításának alapja napi 500 forint
közteher esetén 1.370 forint, napi 1.000 forint
közteher után 2.740 forint naponta.

legű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka.
Alkalmi munkának a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást
követő naptári napig, és egy naptári hónapon
belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig,
és egy naptári éven belül összesen legfeljebb
kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony tekinthető.

Mezőgazdasági idénymunkának számít a
növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott
szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, az
év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági
termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása.

Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony alapján.
A fenti korlátokon túlmenően a törvény egy új létszám korlátot is meghatároz.
Bővebb tájékoztatásért látogassa meg Nemzeti
Adó és Vámhivatal honlapján lévő linket https://
www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Turisztikai idénymunka a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jel-

Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt,
akkor ezen, munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem
haladhatja meg.

Közzététel időpontja: 2018.02.22.

Pincér (Pultos)
Festékszóró, fényező
Géplakatos
Faipari segédmunkás
Baromfigondozó

Iskolai végzettség
Általános iskola
Szakmunkásképző

Cég megnevezése
Univerholz Kft.
Univerholz Kft.

Munkavégzés helye Munkabér
Mélykút + vidék
megegyezés szerint
Mélykút + vidék
megegyezés szerint

Szakmunkásképző, Szakközépiskola Fer-Er Kft.

Jánoshalma+vidék

megegyezés szerint

Szakmunkásképző, szakközépiskola
Szakmunkásképző, szakközépiskola
Általános iskola
Szakmunkásképző, Szakközépiskola
Általános iskola, szakmunkásképző
Főiskola, egyetem
Gimnázium, Szakközépiskola, technikum, főiskola, egyetem
Általános iskola, szakiskola,
szakmunkásképző
Szakmunkásképző, szakközépiskola
Szakmunkásképző, szakközépiskola
Általános iskola
Általános iskola

Sugó-Reklám Kft.
Sugó-Reklám Kft.
Alma Malacfarm Kft.
Borotai Sertéshús Zrt.
Vertikális Kft.
Kunvin Kft.

Balatonszárszó
Balatonszárszó
Kiskunhalas
Borota
Jánoshalma
Jánoshalma

180.500,- Ft
180.500,- Ft
megegyezés szerint
200.000 – 300.000,-Ft
138.000,-Ft
megegyezés szerint

Kunvitis Kft.

Jánoshalma

megegyezés szerint

Kiss Gábor egyéni vállalkozó

Jánoshalma

megegyezés szerint

Családi Tűz Kft.
Családi Tűz Kft.
KEFAG ZRT.
Bács-Tak Kft.

Mélykút
Mélykút
Jánoshalma
Császártöltés

megegyezés szerint
megegyezés szerint
155.500 – 170.000,-Ft
178.000 – 200.000 Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. Tel. 77/ 795-015
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

NAV ügyfélszolgálat
Jánoshalmán

Adóügyi ügyfélszolgálat a Kormányablakban:
hétfő: de 8-12,
csütörtök:

du 13 és 15,30

de 8-12, du 13-17

Az ügyfélszolgálaton a NAV
kormánytisztviselője dolgozik,
a Jánoshalmi Járási Hivatal helyet
biztosít az ügyintézőnek.

KI JOGOSULT IDŐSKORÚAK
JÁRADÉKÁRA?
Ez a támogatási forma megélhetést biztosító, jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyeknek nyújtott támogatás.
A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt a személyt
aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját, valamint vele
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a 24.955.-Ft-ot, ebben az esetben az időskorúak járadékának összege is ugyanennyi ( 24.955.- Ft )
aki egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb és havi jövedelme nem haladja meg a 29.355.-Ft-ot, ekkor az
időskorúak járadékának összege is ugyanennyi ( 29.355.-Ft )
aki egyedülálló, 75.életévét betöltötte, havi jövedelme nem haladja
meg 39.630.-Ft-ot, itt az időskorúak járadékának összege is ugyanen�nyi ( 39.630.-Ft )
jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának
összege a fenti összegeknek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Amennyiben ez nem éri el az 1000.-Ft-ot, a jogosult részére akkor is
legalább 1000.-Ft időskorúak járadékát kell megállapítani.
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a Kormányablakban,
melyben nyilatkozni kell a kérelmező családi állapotáról, jövedelméről.
Amennyiben házastársával/élettársával él együtt, az ő jövedelmét is fel kell
tüntetni illetve igazolni kell.
Akinek az aktív korúak ellátására való jogosultsága a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel szűnik meg, a járási hivatal a végleges döntést
követően hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt.
A szociális törvény 2018. évi módosítása rögzíti, hogy ezen évtől kezdődően az időskorúak járadékának összege a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.
Az ellátást igénylő személy köteles a szociális hatáskört gyakorló szervnek 8 napon belül bejelenteni, ha
a) részére a kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban, vagy
b)az ellátás megállapítása iránti kérelem benyújtását követően, de a
végleges döntés meghozatalát megelőzően más rendszeres pénzellátás
megállapítására irányuló eljárást indít.
A más rendszeres pénzellátásra való jogosultság fennállásának időtartama alatt igénybe vett időskorúak járadéka jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen felvett ellátásnak minősül, melyet vissza kell fizetni. Amennyiben bejelentési kötelezettségének az ügyfél nem tesz eleget, a jegybanki
alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetnie. Ennek elmaradása
esetén, a követelés a részére folyósított pénzbeli ellátásból – annak 30%-a
erejéig – levonható, ennek sikertelensége esetén a követelést adók módjára kell behajtani.
A megtérítésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült
összegét – a hagyaték erejéig – az örökösöktől kell behajtani.
Ezen tájékoztatás nem teljes körű, a részletszabályok felől tájékoztatást nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya
(
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz. ).
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztató

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai
Munkakör
Faipari segédmunkás
Épületasztalos
Mezőgazdasági gépésztechnikus
(Elektromos illetve gépész végzettséggel rendelkező szerelő)
Pincér
Szakács
Sertéstelepi gondozó
Húsfeldolgozó
Udvaros
Élelmiszer-ipari mérnök (Borász)
Kertészmérnök (Kertész és növényvédelmi technikus)

2018. március

a GINOP-5.3.10-17-2017-00001 Létszámleépítések megelőzése és
kezelése megnevezésű munkaerő
piaci program indításáról
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megyei kormányhivatalokkal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal konzorciumban valósítja
meg  a 2018. január 1. és 2020. december 31. között a GINOP-5.3.10
„Létszámleépítések megelőzése és kezelése” kiemelt projektet, melynek kerete 5 milliárd forint.
A projekt célja, hogy a munkaadókkal együttműködésben segítséget
nyújtson a várhatóan létszámleépítéssel érintett munkavállalóknak még a
munkaviszony megszűnését megelőzően az újbóli elhelyezkedés segítése,
az álláskeresővé válás megelőzése érdekében.
A projekt célcsoportja azon munkavállalók alkotják, akik a csoportos létszámleépítéssel érintetté válhatnak, vagy akiknek a munkaviszonya egy
éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalókkal, valamint az
állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte.
A projekt keretében személyre szabott szolgáltatások és képzési támogatások nyújthatóak a célcsoport részére az Európai Szociális Alap és a
nemzeti társfinanszírozás által biztosított forrás révén.
A célcsoport programban való részvételéhez a munkaadó előzetes hozzájárulása és a kormányhivatallal történő együttműködése szükséges.
További információért a munkaadók és a munkavállalók a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához, illetve a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkatársaihoz fordulhatnak bizalommal.
A jánoshalmi járás területén további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. Tel. 77/ 795-015
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE

2018. március

5. oldal

Gyermektartásdíj megelőlegezésének szabályai
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2017. évi XXXI. törvényben (továbbiakban Gyvt.) került meghatározásra a pénzbeli ellátások köre,
illetve a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben (továbbiakban Gyer.) az ellátássokkal kapcsolatos eljárásjogi szabályok kerültek meghatározásra.
A pénzbeli ellátások közül a járási hivatalok körébe utalt gyermektartásdíj állam
általi megelőlegezésével kapcsolatosan tájékoztatjuk az olvasókat. Jelen cikk kitér
a megelőlegezés megállapításának feltételeire, a megelőlegezett gyermektartásdíj elrendelésének, ismételt elrendelésének, felfüggesztésének, megszüntetésnek eseteire, és végül a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett általi
megtérítésre vonatkozó rendelkezésekre is.
A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon
élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult
gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul. A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a nagykorúvá vált gyermek kérelmére
is indulhat, mivel a feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve már a megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folyat, legfeljebb huszadik évének betöltéséig.
A kérelemben nyilatkozni kell, hogy nem áll fenn a Gyvt. 22. §-ának (5)-(6)
bekezdése szerinti kizáró ok, meg kell jelölni azokat az okokat, tényeket, amelyek
a kérelmet megalapozzák.
A kérelemhez csatolni kell:
- a 8. számú melléklet szerinti formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal,
- a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot,
- a Gyvt. 22. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerinti megelőlegezés iránti kérelem esetén a
középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló iratot,
- a bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozóan a végrehajtás szünetelését
kimondó 6 hónapnál nem
régebbi jegyzőkönyvet, mely a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazolja,
db) a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló
okiratot, ha a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás a kérelem benyújtását megelőzően megindításra került, de a da) pont szerinti jegyzőkönyv
még nem áll rendelkezésre, vagy ha a kötelezett lakóhelye olyan államban
van, ahol a tartásdíj behajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság
alapján lehetséges, vagy
A megelőlegezett gyermektartásdíj továbbfolyósítása vagy ismételt elrendelése
esetén – a fentebb jelölt bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozó irat hiányában
- - a da) és db) alpont szerinti irat hiányában - a bírósági végrehajtó által kiállított
iratot arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott, vagy folytatódott, de
az eredményéről szóló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre.
A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti - a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább 6 havi - behajthatatlanságáról.
A gyermektartásdíj megelőlegezésére – a Gyer. (5) bekezdésben foglalt kivétellel - akkor kerülhet sor, ha a jogosult kérte a bírósági határozatban megállapított

gyermektartásdíj bírósági végrehajtását, és
- a kötelezett munkabérére, más rendszeres jövedelmére, illetve egyéb
vagyonára vezetett végrehajtás eredménytelen volt, ezért a végrehajtás
szünetel,
- a részösszegű megfizetés vagy behajtás mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át nem haladta meg.
A jogosult a feltételek teljesülése esetén legfeljebb további 3 évre kérheti
——a korábbi jogosultság fennállása alatt a megelőlegezett gyermektartásdíj megszakítás nélküli továbbfolyósítását,
——a korábbi jogosultság megszűnését követően a gyermektartásdíj megelőlegezésének ismételt elrendelését.
A gyermektartásdíj megelőlegezés továbbfolyósítás vagy ismételt elrendelés
esetén a gyermektartásdíj átmeneti behajthatatlanságát, a végrehajtás szünetelését a bírósági végrehajtó által a jogosult kérelmére kiállított azon irat is igazolja,
amely tartalmazza, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott.
A kötelezett, illetve a jogosult az előlegezés ideje alatt az (1) bekezdés szerint
közvetlenül adott, illetve kapott tartásdíjat az előlegezés elrendelése előtt keletkezett hátralékba nem számíthatja be.
(3)555 A folyósító szerv az (1) bekezdés szerinti jogosulatlanul felvett és vis�szafizetett összeget, valamint a Gyvt. 24. §-ának (8) bekezdése szerint megtérített
összeget köteles visszafizetni a központi költségvetésnek.
76. §556 (1) A megelőlegezett gyermektartásdíj folyósítása érdekében a gyámhivatal minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet a jogosultak folyósításhoz
szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről.
(2) A folyósító szerv a beérkezett adatokat feldolgozza és az összesítést követően a létszám- és kifizetési összeg adatokat minden hónap 15-éig, gyámhivatalonkénti bontásban - számítógépes hálózaton - megküldi a Magyar Államkincstár részére.
(3)557 A Magyar Államkincstár minden hónap 25-éig, december hónapban
20-áig gondoskodik az igényelt összegnek a folyósító szerv részére történő átutalásáról, egyidejűleg az országosan összesített létszám- és kifizetési adatokat
megyénként, gyámhivatalonkénti bontásban - számítógépes hálózaton - megküldi a Minisztérium részére.
(4) A megelőlegezett gyermektartásdíj jogosultak részére történő folyósításáról
a folyósító szerv a 74. § (1) bekezdésében foglalt időpontig gondoskodik.
A gyámhatóság a gyermektartásdíj behajthatatlanságát a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb
vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg.
Az eredménytelen végrehajtást a végrehajtás szünetelését kimondó, hat
hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv igazolja.
Amennyiben a jogosult a gyermektartásdíj megelőlegezésének ideje alatt rendszeresen vagy alkalomszerűen kétszeres tartásdíjat vett fel,
az erre az időszakra eső előlegezett tartásdíjat köteles az államnak vis�szafizetni.
Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés
vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, vagy külföldi tartózkodási
helye ismeretlen, a jogosulttal közös háztartásban él. Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének részösszegű megfizetés vagy
részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,
vagy lejárt gyermektartásdíj esetén.
A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a
gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a
középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de
legfeljebb huszadik évének betöltéséig.

A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az
alapösszeget előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át.
Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését végleges döntéssel megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig,
legfeljebb azonban három évig tart. A feltételek fennállása esetén - függetlenül a (8) bekezdés szerinti megtérítés elmaradása esetén a végrehajtás
eredményétől - ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető.
Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését megállapító döntés véglegessé
vált, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet a tárgyhónap 15-éig nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított teljes összeget, a
tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be, a gyermektartásdíj megelőlegezését elrendelő véglegessé vált határozatban megállapított összeg 50%át kell kifizetni.
A gyámhatóság hivatalból vagy a külön jogszabályban meghatározott
szervek és személyek értesítése alapján a gyermektartásdíj folyósítását legfeljebb hat hónapra - felfüggeszti, ha a kérelmezőnek a Gyvt. 22. § (1)
bekezdésében meghatározott körülményeiben változás állt be, a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, feltéve, hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,ha a kötelezett a kérelmező részére legalább két egymást követő alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, feltéve, hogy annak összege alkalmanként
a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.
A gyámhatóság a gyermektartásdíj megelőlegezését megszünteti, ha a
gyermek - a gyámhatóság, illetve a bíróság végrehajtható határozata alapján - a külön élő másik szülő vagy más személy gondozásába kerül, a gyermek nagykorúvá vált, és nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat, a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette, a kötelezett meghalt.
A megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett a Polgári Törvénykönyvben meghatalmazott kamattal az államnak megtéríti. A megelőlegezett gyermektartásdíjnak meg nem térül összegét adók módjára kell behajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint.
A gyámhatóság a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg
nem térített összegét a kötelezett kérelmére és a Gyvt. 133. §. (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén méltányosságból elengedheti,
csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet.
A megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem térült összege tekintetében fennálló tartozás a kötelezett halála esetén megszűnik.
Tájékoztatjuk a tisztelt érdekelteket, hogy a gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem nyomtatvány a Jánoshalmi Járási Hivatal
honlapjáról tölthető le, illetve személyesen a Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályánál 6440 Jánoshalma,
Arany J. u. 13. szám alatti 1-es számú irodájában kérhető.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
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Farsangi bál

Iskolánkban az 1-2. osztályosok számára 2018. február 7-én rendeztük
meg a farsangi bált az Imre Zoltán Művelődési Központban. Már napokkal
előbb igen nagy volt az izgalom a legkisebbek körében.
A szülők segítségével készültek a farsangi szendvicsek, melyet mindig
jóízűen fogyasztanak a gyerekek.
A bál délutánján először a 2. b osztály zenés fellépését tekinthettük meg,
majd a jelmezes felvonulás következett. Egy pillanat alatt karneváli forgatagba csöppentünk a vidám, ötletes jelmezeknek köszönhetően.
Mindezek után következett a táncház, ahol Friebertné Radvánszki Rita
szórakoztatta a gyerekeket és a közönséget egy fergeteges táncmulatsággal.
A hátralévő időre pedig a tanító nénik készültek érdekes és vicces játékokkal, vetélkedőkkel.
A farsangi bálat a „Zsákbamacska” kihúzásával zártuk.
Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a délután sikeréhez.
Horváthné Kocsis Tünde

lyaink a bált megelőző hetekben már elkezdtek készülni a farsangra. Voltak, akik vetélkedőket szerveztek társaiknak, voltak, akik jelenettel, zenés
produkcióval szórakoztatták diáktársaikat. A tombolán hasznos és érdekes
ajándékokhoz is hozzájutottak a szerencsések. A sorsolást követően pedig
Mándity István és Mándity Enzó jóvoltából óriási buli vette kezdetét. Nem
volt olyan résztvevő, aki ne próbálta volna ki magát a tánctéren. Ezúton is
köszönet a Mandisco csapatának! Óriási volt! Továbbiakban, de nem utolsó sorban hálánkat fejezzük ki az Imre Zoltán Művelődés Központ dolgozóinak; a szülőknek, akik biztosították az alapanyagokat a finom szendvicsekhez, és elkészítették azokat. Köszönet a szülői munkaközösségnek a
felügyelet végzéséért.
Szente Mariann
ta a jelmezét. A tanító nénik elbábozták a Pletykás asszonyok című mesét.
Aztán Tündi néni kiosztotta a szendvics jegyeket, és ettünk finom szendvicseket, ittunk üdítőt. A táncversenyen minden osztály első lett. Az ügyességi vetélkedőn érdekes feladatokat oldottunk meg, az utolsót a mi osztályunk nyerte. A táncházat Rita néni tartotta. Rengeteg új táncot tanított meg
nekünk. A bál végén kihúztuk a zsákbamacskát. Én egy tollat és egy csokit kaptam.
Nagyon jól éreztem magam, máskor is szeretnék ilyen szuper farsangi bált.
Horváth Noémi és Lippai Róza 3. osztály

Óvodánk hagyományos farsangi mulatságát farsang vasárnapján tartottuk meg az Imre Zoltán Művelődési központban. Nagy készülődés előzte
meg rendezvényünket a szülők, a gyermekek és az óvoda dolgozói részéről egyaránt.

Felsős farsang

A világ legjobb farsangja

Csütörtökön az iskola ebédlőjében a harmadik és a negyedik osztály
készülődött a farsangra.
A 4.a osztály meglepett minket egy tánccal. Utána mindenki bemutat-

Farsang a Szent Anna
Katolikus Óvodában

Felsőseinknek február 9-én tartottuk a télűző mulatságot. A rendezvényen a jókedv, a szórakozás, a fergeteges buli hangulat uralkodott. Osztá-

Különféle jelmezekbe öltözve igyekeztünk elűzni a telet. A jó hangulatot
fokozta az óvodapedagógusok , tanárok és egy apuka által előadott „Brémai muzsikusok” című mese, mely méltán aratott nagy sikert a felnőttek és
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gyermekek körében egyaránt. Mindenki nagyon jól érezte magát Friebertné
Radvánszki Rita által irányított közös tánc alkalmával, mely után jó étvág�gyal fogyasztottuk el a finomságokat.
Köszönjük a szülők együttműködését, a mulatság megszervezésében
nyújtott segítségét, Rita néninek a táncház vezetését, Kiss Zoltán apukának, Komáromi Róbertnek és Sódar Béla Balázsnak a bátor szerepvállalást, valamint Juhászné Zelei Judit anyukának a mese aláfestő zenéjének
zongorakíséretét. Külön köszönetet szeretnénk mondani Görhöny Kata
édesanyának a felajánlásáért.
Bánfiné Sódar Szilvia
óvodapedagógus

Renner Tibor, Kaszibáné Birkás Erzsébet, K&H bank, Horváth Róbert,
Szlávik Gyula, Csizovszki László, Molnár István, Malustyik Béla és családja, Dr. Ádámné Brecska Mária, Ozorák László, dr. Halász László és családja, Zelei Liliána szülei, Ulrich Krisztina, Czeller Zoltán, Kiss Györgyné, Kovács József, Nagy István, Komáromi Lajos és családja, Haug Imréné, Kovács Sándor, Dr. Véghelyi Judit, Lippai- Ádám Nikolett, Csernákné
Kasziba Zsuzsanna, DrKishonti Attila, Mikó Mária, Dági József , Kiss Zoltán, Taskovics Péter,

„Egyedül nem megy”

Február első hétvégéjén az idén 25 éves intézményünk 25 éves alapítványa tartotta hagyományos jótékonysági bálját. A nagy hóesés ellenére az elmúlt évekhez képest - még soha ilyen sokan nem voltunk, így elmondhatjuk, hogy nem maradtunk „egyedül” céljaink elérésében.

Köszönettel tartozunk a Taskovics, a Bányai, a Petróczki családnak és a
NasiPack-nak, hogy adományuknak köszönhetően minden osztály és ovis
csoport egy-egy egészséges édességekből álló csomagot kaphatott.
Köszönjük a támogatást, a felajánlott tombolatárgyakat Pethő Zoltánnak, Mappa Papír üzletnek, Koch Csabának, Lakatos Lászlónak, Horváth
Ferencnek, Haris tüzépnek, továbbá az üdítőt: Petróczki Ferencnek, a szódát Henerári Etelkának, a finom borokat: Ádám Gyulának, a röviditalokat és
a süteményeket a szülőknek. köszönetet kell, mondjunk a kollégáknak, akik
munkájukkal járultak hozzá a mulatság megrendezéséhez:
És, hogy milyen jó munkát is végeztek, mi sem bizonyítja jobban – mint
a fotók-, hogy az idén is magas színvonalú, fergeteges hangulatú rendezvény részesei lehettek a megjelentek.
Komárominé Vikor Ágnes

2018. március

hozott gyertyákat is. A szentelt gyertya Jézus Krisztus jelképe. Azért szenteljük meg a gyertyákat, hogy az isteni fény kiáradjon és eltöltsön bennünket. Az ünnepet az együtt elmondott imák és a közös éneklés tette hangulatosabbá.
Csima Edit

Hamvazószerda

Február 14-én hamvazószerdával kezdődött a húsvéti ünnepkör, ezen
belül is a nagyböjt. A „hamvazó” előnevet azért kapta ez a nap, mert az
ősegyházban a vezeklőruhák megáldásakor a bűnbánók hamuval hintették
meg magukat. Ez a gyakorlat – a hamvazás – mindmáig megmaradt a bűnbánat külső jeleként. A hamvazás az előző húsvéti időszakban használt és
azóta kiszárított, majd elégetett barkával történik.
A bűnbánat színe a szokások szerint a lila. Mivel a nagyböjt is bűnbánati időszak, a templom díszítése lilára változik, kezdve az oltárterítőktől egészen a papok miseruhájáig. Azonban másként is érzékelhető a böjti fegyelem a miséken, az orgonát csak az énekek kísértére lehet használni, az
oltárokon nem lehet virágdíszítés.
A hamvazószerda nagypéntekkel együtt szigorú böjti nap, ez azt jelenti,
hogy ezeken a napokon csak háromszor szabad étkezni, egyszer szabad
jóllakni és nem szabad húst fogyasztani. Hústilalmi nap ezen kívül nagyböjtben az összes péntek is.
Az idei hamvazószerdán a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános
Iskola diákjai szentmisén vettek részt, amelynek végén hamvazásban
részesültek.
Kalmár Bence

JÁTÉK----JÁTÉK----JÁTÉK

Anyukák, apukák, nagyszülők figyelem! Februárban is játékra hívjuk
városunk minden óvodását. Gyermekük,unokájuk,vezesse a mdárkát egy
színes ceruza segítségével a megadott minta alapján a magokhoz! Kérjük,
nyírják ki az alábbi játékos feladatot! Ezt ragasszák fel egy lapra, majd a
gyermek nevét,a szülő telefonszámát feltüntetve, dobják be a Szent Anna
Iskola postládájába!A legszerencésebb lurkó ajándékban részesül!

Balázsáldás és
gyertyaszentelés az óvodában
Óvodánkban az idén is megemlékeztünk Szent Balázs püspökről, aki

Szombaton egy órával a kezdés előtt a berendezett terem elegáns ezüst
öltözetet kapott a Korzó étteremben, a zenekar elfoglalta helyét, a műsort
előadó „művészcsoportok” is érkeztek fellépőruháikkal, és elfoglalták az
öltözőtermet. A vacsora is készült, és a tombolatárgyak is helyükre kerültek.
Azok a vendégek, akik megtisztelték a rendezvényt, hatékonyan hozzájárultak azokhoz a nemes célkitűzésekhez, amelyeket az Alapítvány alakulása óta fő feladatainak tart. Ilyenek például a táborok, osztálykirándulások,
a tanév végi jutalmazások támogatása, tanulóink tanulmányi- és sportversenyekre való eljutásának segítése, az iskola környezetnének szépítése. A
következő évben tervezzük egy árnyékoló felállítását az új óvoda udvarára.
Iskolánkban pedig folytatni szeretnénk a tehetséges és a szociálisan rászoruló tanulók támogatását, valamint szeretnénk kifestetni az ebédlőt, hogy
a Menő menza pályázaton nyert teljesen megújult bútorzat frissen festett
falak közé kerülhessen.

Szeretnénk támogatóinknak megköszönni a hozzájárulást! Külön is szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik pénzadománnyal támogatták a rendezvényt, s legnagyobb támogatóinknak név szerint is:

azzal tette feledhetetlenné magát, hogy egyszer megmentette egy fiú életét, akinek halszálka akadt a torkán. Az emberek a „torokbetegség és minden más baj” ellen védőszentként tisztelték, s gyertyát ajánlottak fel a gyógyulásukért. Tamás Sándor atya, az óvodánk lelki vezetője két összekötött gyertyát tartva a gyermekek nyakához arra kérte Istent, hogy Szent
Balázs közbenjárásával óvja az áldást kérőt a torokbajtól. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére emlékezve, az atya megszentelte az otthonról

Kérjük, támogassa adója 1%-val a
JÁNOSHALMI SZENT ANNA KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.
Adószám: 18341797-1-03
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Vidám télbúcsúztató

2018-ban is elérkezett a farsangi időszak a Gyermeklánc óvodások és
bölcsődések életében.
Terveket szőttek gyermekeink a jelmezekkel kapcsolatban, a szülők,
nagyszülők pedig boldogan teljesítették a kívánságokat.
A Batthyány oviban február 8-án, Radnótiban február 16-án került meg-

ÚJRA! ÚJRA!

Ingyenes kezdő
informatikai tanfolyam
indul Jánoshalmán!
16-65 év közötti érdeklődők jelentkezését várjuk.

A képzés indul: 2018.03.22
Jelentkezni lehet: 2018.03.14-ig
Helyszín: Hunyadi iskola

ÉLJEN A LEHETŐSSÉGGEL!
NE MARADJON LE RÓLA!

rendezésre az ovi BÁL. Izgatott volt a készülődés, várakozás.
Igyekeztünk a gyerekek számára hangulatos, élményekben gazdag „télbúcsúztatót” szervezni. Volt lehetőségük táncolni, mókázni, jelmezekben
felvonulni. Mesejátékot néztek, illetve aktívan vettek részt a Léghajó színház előadásában a Rettenthetetlen nyulacska történetét ismerhették meg a

Tisztelt Támogatóink!

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak,
akik az elmúlt évben
adójuk 1 %-át a
„Jánoshalmi I., II. és IV. számú
Óvodákért” Alapítványnak utalták. A
gyermekek játékeszközeit szeretnénk
korszerűsíteni, ehhez kérjük a
segítséget.

Alapítványunk
adószáma:

18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Jelentkezzen Kiss Hajnalkánál a
06-30/681-4711-es telefonszámon

Ördögh Edit
intézményvezető

Ezért becsüld meg
minden napodat!
Elgondolkodtató írás arról, hogy mennyire érdemes megbecsülni minden napodat, sőt minden másodpercedet!
Legyen egy bankszámlád, ahol minden reggel 86 400 forint kerül a számládra! Ez nem marad meg a holnapi napra. Minden este lenullázódik, akármennyit is használsz fel a nap folyamán. Hát akkor mit lehet tenni? Természetesen használd fel mindet!
Mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez az idő.
Minden reggel 86 400 másodperccel gazdagabbak vagyunk.
Minden este lenullázódik, elvész, akármennyit is használtunk fel céljaink eléréséhez. Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy másodperccel sem. Minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden este felégeti a maradékot. Ha elmulasztod felhasználni, az aznapi betéted értéke elveszik. Soha nem kapod vissza. Nem íródik jóvá másnap. A jelenben kell élned, a mai betétet használva. Befektetni, hogy a lehető legtöbbet tudj vásárolni.
Hogy megértsd, mennyit ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételni kell.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, aki koraszülöttet hozott a világra.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hét, kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét.
Hogy megértsd, mennyit ér egy óra, kérdezd meg a szerelmest, aki a találkozóra vár.
Hogy megértsd, mennyit ér egy perc, kérdezd meg az utast, aki lekéste a vonatot.
Hogy megértsd, mennyit ér egy másodperc, kérdezd meg az autóst, aki nem tudta elkerülni a balesetet.
Hogy megértsd, mennyit ér egy tizedmásodperc, kérdezd meg a sportolót, aki ezüstérmet nyert az olimpián.
Minden pillanat kincs, ami a tiéd és becsüld meg jobban, mert megoszthatod valakivel, akivel tökéletesen elköltheted. És emlékezz, hogy az idő senkire sem vár.
Forrás: Szegedi Piaristák

gyerekek és a vendégek. A móka végén a szülők által sütött farsangi fánk
várta a bálozókat.
Pár napig még beszélgettünk az átélt élményekről. Reméljük, a fényképek magukért beszélnek a kedves újság olvasóknak.
Csernákné Kasziba Zsuzsanna óvodapedagógus
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Teleki Pál
Földrajz Verseny 2018.

Az idén – immár hagyományosan – is megküzdöttünk a földrajz házi versenyen.
12 lelkes jelentkező közül 11 tanuló töltötte ki a 100 pontot érő,
94 kérdésből álló feladatsort. 90 percig gondolkodhattak a válaszokon. 8 oldalas, sok szöveggel elkészített, mély ismereteket kívánó, igen
nehéz verseny volt. A diákok derekasan helytálltak. A hetedikesek a
távoli kontinensek, valamint általános földrajzi ismeretek témaköreiből
mutathatták meg tudásuk legjavát, míg a nyolcadikosok Magyarország és
Európa tananyagából.

A hetedik évfolyamon Vörös Adrián 7. c osztályos tanuló lett az első, a
nyolcadik évfolyamon Horváth Zoltán 8. a osztályos tanuló. Ők oklevelet és
jutalomkönyvet kaptak. A többiek emléklapot vihettek haza.

Városi mesemondó verseny
Január 31-én a Hunyadis diákok ellátogattak a városi könyvtárba, ahol a
legügyesebb mesemondóink próbáltak szerencsét.
A Bölcsek arany, ezüst és bronz tulipánnal jutalmazták a legjobb mesélőket.

2018. március

Farsangi forgatag az
alsó tagozaton

Az előző évek hagyományait követve alsó tagozatunk osztályfőnöki
munkaközössége az idén is farsang végéhez közeledve, február 8-án rendezte meg a várva várt farsangi bálat.

Az Imre Zoltán Művelődési Központ nagytermében került sor a jelmezes télűző mulatságra.
Délután egy órától gyülekeztek osztályaink a rendezvény helyszínén,
ahol már várta őket a szülői munkaközösség által sütött sok finom sütemény, fánk, s a Diákkonyha által készített elmaradhatatlan szendvics.
Egy kis kötetlen táncolás után az osztályok felvonultak a színpadra, s
bemutatták ötletes jelmezeiket. Ezután farsangi kvízt oldottak meg a csapatok, majd folytatódott a gyerekek által kért népszerű zenékre a mulatozás.
Kubatov Ági néni táncot tanított a lelkes gyerekseregnek, közben fogyott a
sok finomság, tea, üdítő.
A legizgalmasabb részt mindig a tombolahúzás jelenti, s a szülők jótékonysági felajánlásainak köszönhetően nagyon sok gyermeknek volt lehetősége, hogy nyereménnyel térjen haza.
A tombolahúzás után pedig kimerülésig táncoltunk, énekeltünk, majd
rendrakás után indultunk haza.
Köszönjük a szülőknek a sok-sok segítséget, amit a bál szervezésé-

ben és lebonyolításában nyújtottak, az Önkormányzatnak, hogy helyszínt
biztosított a rendezvénynek, a Diákkonyhát pedig köszönet illeti az ízletes
szendvicsekért és teáért!
Puskás Krisztina

Farsang

Idén február 8-án az iskolában jó hangulatban tartotta meg farsangi
mulattságát az 1.b, 2.b és a tanulásban akadályozottak csoportja. A délutánt tréfás vetélkedővel, játékkal, tánccal és eszem-iszommal töltötték a
gyerekek és pedagógusaik. A tanulók ötletes jelmezekkel készültek. A termeket is farsangi ruhába öltöztettük. A délután legizgalmasabb eseménye
a tombolasorsolás és zsákbamacska húzás volt.

Alsósok:
Rendek Gergő		
Balázs Gábor Rudolf
Lógó Bianka		
Papp Kamilla		
Gusztonyi Gergő 2.c
Berecz Árpád		

1.a
arany tulipán
4.c
arany tulipán
3.c
ezüst tulipán
4.a
ezüst tulipán
bronz tulipán
3.c
bronz tulipán

Mivel farsang egyszer van egy évben, reméljük az idei is felejthetetlen
volt mindenki számára.

Itt a farsang áll a bál….
A felső tagozaton!

A vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt időszakáig tartó időszakot
hagyományosan vidám mulatságok jellemzik.
Felsősök:
Kiss Luca 		
Somogyi Anna Virág
Fekete Anna		
Somogyi Kata Flóra

6.a
6.c
5.c
5.a

arany tulipán
arany tulipán
ezüst tulipán
ezüst tulipán

A mesetarisznya Rendek Gergő 1.a és Kiss Luca 6.a osztályos tanulók
vállára került, akik meséjükkel a kecskeméti Katona József Könyvtárban
képviselték városunkat. Február 17-én Meseország királya és királynője
Rendek Gergőnek apród, Kiss Lucának kincstárnoki címet adományozott.
Köszönjük a felkészítést a szülőknek és pedagógusainknak!

Valójában a „Télbúcsúztató” február nem szólhatott másról, mint a farsangról. A Hunyadi János Általános Iskolában sem volt ez másképp.

A felső tagozat diákjai osztálytársaikkal közösen, önfeledten szórakoztak.
Voltak, akik beöltöztek, mások vidáman táncoltak. Volt nagy eszemiszom, zenés mulatság, versenyek és táncos feladatok, fergeteges hangulatú délutánt töltöttünk együtt.
A szülők által készített sütemények, fánkok, szendvicsek fogyasztása
közben gyorsan eltelt a délután.
Délutánonként így iskolánk a farsangi báloktól és vidám gyermekhangtól volt hangos, jelmezesek tarka forgataga vette birtokba a folyosókat és
osztálytermeket.
Köszönet illeti a szülőket és a szervezőket!
Baka Orsolya
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Óvodások látogatása

ARANYKOR

Próbanyelvvizsga Baján

Február 13-án délután vendégül láttuk iskolánkban a nagycsoportos óvodásokat. A gyerekek szüleikkel és nagyszüleikkel látogattak el hozzánk, hogy megismerkedjenek a leendő tanító nénikkel.

Egyik irodalomtörténészünk a nemzeti irodalmunk egyik legjelentősebb
alakjáról, Arany Jánosról, a következőket írja:
„Ha a magyar irodalmat egy nagy műhelynek tekintjük, akkor abban
mindenképpen Arany János a mester. Minden szál tőle indul, és hozzá
vezet vissza.”
A „mester” születésének 200. évfordulóját megemlékezések sorával
ünnepelte és ünnepli a hálás utókor határokon innen és túl. Egy teljes évet
szentelhetünk arra, hogy minél jobban, minél árnyaltabban ismerjük és
ismertessük meg nemzetünk egyik büszkeségének életművét.

2018. február 22-én délután
indultunk Bajára a 8. a osztály
három tagjával.
A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjába „próbanyelvvizsga” céljából
érkeztünk.
Sok felkészüléssel járt és
nagyon izgultam
is. A felkészülésben két tanárom
(Tibor bácsi és
Lívia néni) segített. Amikor rám került a sor, az első feladat a bemutatkozás volt, majd a témáimról (rajz és lovaglás) kellett beszélnem. A bemutató az izgatottságom ellenére sikeres volt (A2-es nyelvi szint szerint). Eleinte féltem tőle, de aztán rájöttem, hogy nem is olyan nagy dolog, nagyon jól
éreztem magam és megérte elmenni.
Zámbó Zorka 7.a

Nagy izgalommal vártuk az óvodásokat. Ági néni versekkel és mondókákkal
mozgatta meg a gyerekeket, melyhez a kapott álarcokat haza is vihették. Klárika
nénivel és Mariann nénivel pedig egy farsangi bohócbábot készítettek, melyet egy
vidám dallal életre is keltettek.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
A népszerűsítés, a méltó megemlékezés egyik jelentős eseménye városunkban zajlott február 20-án. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítás formájában Jánoshalmára is elhozta a csodát! Az „Aranybusz” lehetővé tette diákjaink számára, hogy itthon megnézhessék a pesti Arany-kiállítás anyagát. Játékos, interaktív formában léphettek be Arany
János világába, a költő gyerekkorába, költői pályájába. Bevehették magukat a „radványi sötét erdőbe”, összeállíthatták a „Családi kör” sorait, Toldi Miklósként legyőzhették a vágóhídról szabadult bikát, megvívhattak a
cseh vitézzel, stb.

Köszönjük a szülőknek, hogy eljöttek és elhozták gyermekeiket iskolánkba. Sok
szeretettel várjuk őket a következő foglalkozásunkra, s reméljük minél több ismerős arccal találkozhatunk elsőseink között is!
Pusenszki Mariann

Interaktív Lúdas Matyi

Hagyományainkhoz híven, ebben a tanévben is jelentkeztünk a Zrínyi
megyei matematikaversenyre. Iskolánkból 32 tanuló mérhette össze tudását Kiskunhalason.
Legfiatalabb kis matematikusok a második évfolyam tanulói.
Legjobb eredményt elér diákok:

Alsó tagozat
Prikidánovics András
Szántó Mirella		
Magyar Vivien		

3. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam

Felső tagozat
Dági Alexandra		
Varga László		
Vörös Adrián		

6. évfolyam
5. évfolyam
7. évfolyam

Nagyszerű élmény volt ez valamennyi felső tagozatos diák számára. A
kiállítás szervezői, a gyerekeket kísérő pedagógusok pedig azzal a jóleső
érzéssel zárhatták a napot, hogy a „mester” emlékének életben tartásáért
sikerült érdemlegeset tenniük.

Aranyút 200 pályázat

Február 15-én a Léghajó Színház látogatott el hozzánk. Lúdas Matyi
címmel interaktív előadást láthattunk a díszteremben. A gyerekek
felszabadultan, együtt táncoltak, énekeltek a színészekkel. Nagy élmény
volt számukra, hogy ebben a formában is átélhették a mesét, és szereplői
lehettek az előadásnak. Vidám, dalos délutánt töltöttünk együtt.

Gratulálunk minden versenyzőnek!
Köszönet a Renner Bt-nek, Juhász Edit tanító néninek, Bogdánné
Huszár Csilla és Csirke Ágnes szülőknek, hogy biztosították számunkra
az utazás lehetőségét!

Palócföldi karikázó a Szakiban

AZ FM Kelet-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ rendezvényén
2018. február 21-én vidám Palócföldi karikázót énekeltek leányaink: Csernák Réka 3.a, Lengyel Anna 3.a, Tóth Flóra 3.a, és Zámbó Luca 5.a osztályos tanulók.

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetett a Petőfi Irodalmi Múzeum hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Ezt elnyerve utaztunk Budapestre január 26-án felsős lovári osztályainkkal. Két programon vehettünk részt. Először a Petőfi Irodalmi Múzeumban
voltunk egy múzeumpedagógiai foglalkozáson, ahol a gyerekek interaktívan, játékosan tanultak Arany Jánosról és a Toldiról. Ezután elsétáltunk az
Országházhoz ahol a koronázási ceremóniával ismerkedtek meg diákjain
szerepjáték formájában.
Rengeteg élménnyel gazdagodtak tanulóink, reméljük máskor is lesz
lehetőségünk hasonló kiránduláson részt venni.
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Partnerségi együttműködési megállapodást kötöttünk
Együttműködési megállapodást kötöttek Jánoshalmán az agrár-szakképzés fővárosi fejlesztése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (FM), a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezete, a megye agrárszakképzést folytató intézményei, valamint kis-és közepes vállalkozásai.
A 2018. február 21-ei megállapodás helyszíne az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiuma volt. A NAK képviseletében megjelent Gáspár
Ferenc a NAK Bács-Kiskun megyei elnöke, Farkas László megyei alelnök, Pogonyi Tibor megyei igazgató, Bogárominé Sebők Ildikó szakképzési referens. Az eseményen részt vett Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Szinay Attila az FM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes-államtitkára, valamint az együttműködő FM fenntartású szakképző intézmények, az agrár- és élelmiszergazdaság helyi szereplői és a gyakorlati képzőhelyek képviselői is.

képzés fontosságát, a NAK oktatási feladatait, a hiányszakmák népszerűsítését és az országos képzési rendszer korszerűsítését elősegítő eszközként értékelték a megállapodás aláírását.
Ezután került sor a partnerségi megállapodás aláírására, amelyet négy
megyei iskola vezetője a minisztérium képviseletében, a megyei kamara
elnöke és 7 olyan cég vezetője írta alá, ahol tanulószerződéssel foglalkoztatják a megyei iskolák tanulóit. Az FM és a NAK valamennyi megyében
köt együttműködési megállapodást a célirányos együttműködés érdekében
a 2017. májusi partnerségi keretmegállapodás nyomán.

A megállapodás aláírói voltak:
Taskovics Péter főigazgató FM ASzK
Hodován Péter igazgató Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola
Rózsa Pál Csaba igazgató Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Juhász István igazgató Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Büksi János igazgató „Axiál” Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Király Sándor ügyvezető Király és Társa Kft.
Renner Tamás Renner Bt.
Farkasné Polgár Katalin főigazgató Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat
Kurucz Róbert P&P Pékáru Kft.
Dr. Dózsa Gábor ügyvezető Kiskun Farm Kft.
Vancsura Kornél igazgató elnök Febagro Felsőbácskai Agrár Részvénytársaság
Gáspár Ferenc Bács-Kiskun megyei elnök Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
A rendezvényt megelőzően került sor a KEHOP 5.2.10-16-2016-00117
kódszámú, „FM kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkái” című pályázat keretében felújított kollégium ünnepélyes
átadására. Az 53.739.098 Ft-ból a kollégium külső nyílászáróinak cseréje, a
homlokzati hőszigetelése valósult meg és a tetőszerkezeten egy háztartási
méretű kiserőmű napelemes blokkja került elhelyezésre.

Ezt követően Bányai
Gábor országgyűlési képviselő beszédében kiemelte a
megállapodás jelentőségét
és hangsúlyozta a megyei
mezőgazdasági képzést
folytató intézmények szerepét a mezőgazdasági szakemberek utánpótlásában.
Ahogyan elmondta, a most
iskolapadban lévő diákoknak nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy a világ
rohamosan növekvő népességét egészséges élelmiszerrel és ivóvízzel tudjuk
ellátni.

A műsorban való szerepléséért köszönettel tartozunk Szőke Jankának
gyönyörű énekszámáért és a Hunyadi iskola kis népdalosainak, akiket
Patocskainé Vízvári Klára tanárnő készített fel.

Az ünnepséget Taskovics Péter
főigazgató nyitotta meg. Ezután Dr. Szinay Attila helyettes államtitkár és
Gáspár Ferenc a NAK megyei elnőke tartott előadást. Az előadók a duális

Minden kedves támogatónk köszönjük eddigi hozzájárulásukat az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához!
Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, az alábbi számlaszámon megteheti.

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

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné kuratóriumi elnök

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

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a
Jánoshalmi Önkéntes
Polgárőrségi Egyesület
munkáját.
A kedvezményezett adószáma:
18360952-1-03

A Magyar Galambtenyésztők
60. sz. Jánoshalmi Egyesülete
Kéri az adófizetőket, hogy
adójuk 1 százalékával segítsék munkájukat.

Az egyesület adószáma:
19987361-1-03

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

Felhívás

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

Adószám:18343706-103
Alapítvány kuratóriuma
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Az új műhelyekbe, új szerszámok kerültek
az AXIÁL Kft. támogatásával
A tanulólétszám emelkedése, valamint a gyakorlati oktatás folyamatos korszerűsítése szükségessé tette 3 db új korszerű szakműhely építését, amelyek átadásra kerültek 2017 év végén. A tanulók és az oktatók már használatba is vették az
energiatakarékos fűtéssel, korszerű világítással és internet kapcsolattal rendelkező műhelyeket. A műhelyekbe számítógépek, projektorok biztosítják, hogy azokat a modern gépeket is be tudjuk mutatni, szemléltetni, amelyekkel iskolánk nem
rendelkezik.

Az új műhelyekbe támogatói hozzájárulással új szerszámok is beszerzésre kerültek. A szerszámokkal felszerelt szerszámkocsik és a külön ajándékok

A bajai telephelyű AXIÁL Kft. tulajdonosai Harsányi Zsolt és felesége, Harsányiné Dr. Fodor Gyöngyi támogatásával a Kft. által forgalmazott
KREATOR szerszámkocsikkal tudtuk felszerelni műhelyeinket. A szerszámkocsik az újtípusú erő és munkagépek szerelésére alkalmas szerszámokat tartalmaznak. A szerszámkocsikon felül további korszerű diagnosztikai eszközöket, speciálisszerszámokat kaptunk az gyakorlati képzés céljára, több mint kettőszázezer forintértékben.
A szerszámokat az AXIÁL Kft. képviseletében, iskolánk volt tanulója Rittgas�szer Péter szervízmérnök és Szilágyi Tamás termékmenedzser adták át ünnepélyes
keretek között az új műhelyben. A szerszámokat Taskovics Péter az iskola főigazgatója vette át és köszönte meg. A szerszámokat tanulóink és az oktatók nagy örömmel azonnal birtokba is vették. Több eszköz ismeretlen volt a tanulók számára,
amiknek a használatát a továbbiakban meg kell, hogy tanulják.
Az AXIÁL keretein belül működő szerszámforgalmazásba KREATOR, mint gyártó
került az AXIÁL Kft. szerszám beszállítói közé, bővítve ezzel az eddigi választékot.
Szilágyi Tamás termékmenedzser, kiemelte, hogy a KREATOR az iskolánknak kedvezményes áron adta a szerszámokat, és több speciáliseszközt pedig térítésmentesen az oktatás céljára adományozott.
Az AXIÁL Kft. megalakulása óta folyamatosan támogatja iskolánkat továbbképzésekkel, versenyek támogatásával, szemléltető eszközök átadásával és tanulóink
képzésével. Ebben a jól működő kapcsolatban az AXIÁL Kft.- ben dolgozó mérnökök, technikusok, szakmunkások, a volt tanulóink is nagyon sokat tesznek. Rittgasszer Péter az átadásnál kiemelte, hogy figyelemmel kísérik iskolánk fejlődését
és örömmel tapasztalják és látják az iskolánk töretlen előrehaladását.
Köszönjük a nagylelkű támogatást, amely hozzájárul a nálunk tanuló gépészek szakszerű munkavégzéséhez a gyakorlatban is alkalmazható tudás megszerzéséhez.

Rittgasszer Péter (balról) az AXIÁL KFt. megbízottja személyesen adta át A tanulók ismerkednek Kisföldi Zsolt oktató segítségével az új szerszámokTaskovics Péter főigazgatónak a szerszámkocsikat.
kal.

Sajtóközlemény

Energiahatékonysági felújítások

Befejeződött a FM ASZK jánoshalmi és pétervásárai kollégiumainak energetikai felújítása a Széchenyi 2020 program keretében a KEHOP-5.2.10-16- 2016-00117 számú „FM
Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energiahatékonysági felújítási munkái” projekten elnyert pályázat eredményeként.
Jánoshalma Béke tér 2. szám alatti kollégium épületén külső nyílászáró csere, homlokzati
hőszigetelés és naperőmű telepítés, a Pétervására Szabadság tér 30. szám alatti kollégium
épületén külső nyílászáró csere és naperőmű telepítés valósult meg, összesen: 83.642.843,- Ft
értékben, 100 %-os uniós támogatással.
A beruházással az iskola jelentős fűtési- és villamos energia megtakarítást érhet el.

11. oldal

Miért nem segítek
a feleségemnek?
Nemrég átjött hozzám egy barátom kávézni, üldögéltünk és az életről
beszélgettünk. Egy ponton megjegyeztem: „Megyek és elmosogatok, rögtön jövök”.
Erre úgy nézett rám, mintha azt mondtam volna, hogy űrhajót építek.
Csodálattal vegyes csodálkozással tette hozzá: „Örülök, hogy segítesz a
feleségednek. Én nem szoktam, mert ha mégis, a nejem sosem dicsér meg.
Múlt héten például felmostam, és azt se mondta, köszi.”
Visszaültem mellé az asztalhoz, és elmagyaráztam, hogy én nem „segítettem” a feleségemnek. Ami azt illeti, a feleségemnek nem segítségre van
szüksége, hanem egy partnerre. Én partner vagyok az otthoni teendők
elvégzésében, és nem „segítség” az, hogy házimunkát is végzek.
Nem segítek a feleségemnek a takarításban, mert én is itt élek, és
muszáj takarítanom.
Nem segítek a feleségemnek a főzésben, mert én is akarok enni, ezért
főznöm is kell.
Nem segítek a feleségemnek a mosogatásban, mert én is használom
azokat a tányérokat, amikből eszünk.
Nem segítek a feleségemnek a gyerekek körüli teendőkben, mert ők az
én gyerekeim is, és az a feladatom, hogy az apjuk legyek.
Nem segítek a feleségemnek mosni, teregetni és összehajtogatni a ruhákat, mert ezek az én és az én gyerekeim ruhái is.
Nem segítek otthon. Én is ott lakom, a házhoz tartozom. Ami pedig a
dicséretet illeti, megkérdeztem a barátomat, hogy mikor fordult elő utoljára,
hogy a felesége végzett a takarítással, a mosással, az ágynemű felhúzásával, a gyerekek megfürdetésével, a főzéssel, a rendrakással és a többivel,
és te annyit mondtál: köszönöm.
De nem csak egyszerű köszönömről van szó, hanem a totális elismerésről: „Nahát! Fantasztikus vagy!!!!”
Ez így most furcsának tűnik? Furán nézel most magad elé? Amikor te
egyetlen egyszer életedben felmostál, rögtön elvártad, hogy kitüntetést
kapj... de miért is? Gondolkoztál már ezen, drága barátom?
Talán azért, mert macsó kultúránkban azt tanultad, hogy mindez az ő
dolga.
Esetleg azt képzeled, hogy mindez pikk-pakk megvan, a kisujját sem kell
mozdítania érte?
Akkor hát dicsérd őt úgy, ahogy elvárod, hogy ő dicsérjen téged, ugyanolyan intenzitással. Nyújtsd a kezed, viselkedj igazi társ módjára, ne pedig
úgy, mint egy vendég, aki csak enni, aludni, fürdeni és a szexuális szükségleteket kielégíteni érkezik. Érezd magad otthon. Ez a te házad is.
Az igazi változás társadalmunkban otthon kezdődik: tanítsuk meg fiainknak és lányainknak, hogy miről szól az, ha igazi társ vagy!
SZERINTED?
http://www.babymarket.hu
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A dietetikus
tanácsai

Terhes étrend, avagy
diéta várandóság alatt?
A várandóság nem betegség. Ezt biztos már ezerszer hallotta mindenki.
Mégis fontos, hogy a várandós anyuka kellően figyeljen étkezésére, mivel
ez egyaránt fontos anyának és babának. A fejlődő magzat tápanyagforrását az anya szervezete biztosítja. Nem mindegy, hogyan táplálkozik a kismama. Sajnos nem két ember helyett kell enni! Nem is annyira a mennyiség növelése szükséges, hanem a minőség étkezés a fontos.
Oda kell figyelni a kellő mennyiségű folyadékfogyasztásra (35-42 ml/
testtömeg kg), ami többnyire víz legyen. Érdemes időt szakítani a napi
3-5-szöri étkezésre. Naponta kell enni friss zöldséget, gyümölcsöt is. Az
étrend összeállításánál fontos figyelni a változatosságra, a mérsékelt
sózásra is. Édességet hetente csak 2 alkalommal (étkezés befejező fogásaként) fogyasszanak. A változatos étrend biztosítja a megnövekedett vitamin és ásványi anyag igényt.
Várandóság alatt a gabonából készült élelmiszereket nem ajánlott fő
ételként gyakran fogyasztani, ideálisabb a különböző zöldségekből készült
köret. Kenyérfélékből jobb a magasabb rosttartalmú változatokat keresni. A
magzat fejlődéséhez rendkívül fontos a fehérjepótlás (hal, hús, hüvelyesek,
tojás tejtermék). Ezeket a termékeket naponta többször is lehet fogyasztani, de érdemes zsírszegényen elkészítve tálalni.
Amennyiben a várandós nő változatlan életmódot folytat, energiaszükséglete naponta csak 15%-al nő. Az elhízás megelőzése érdekében érdemes odafigyelni, hogy az éhségét mivel csillapítja. Az első trimeszterben
körülbelül napi 150 kcal-val növekszik a tápanyagigény. Ez megfelel 0,5 db
zsemlének, 5 dkg óvári sajtnak vagy 3 dl 1,5%-os zsírtartalmú tejnek. A 2.
trimeszterben már 300 kcal-val lehet többet enni naponta. Ezt fedezni tudjuk 250 ml 1,5%-os zsírtartalmú tej és 5-6 evőkanál kukoricapehely keverékéből, vagy 12 dkg párolt csirkemell, 25 dkg párolt brokkoli, 2 kávéskanál olajjal elkészítve. A 3. trimeszterre nő az energia igény, ekkor 350 kcalval fogyaszthat többet egy kismama. Erre példa:1 szelet (60 dkg) magvas
kenyér, 1 pár virsli, 1 dkg mustár.
A magzatnak csak egyetlen táplálékforrása van, épp ezért kell a fejlődésben lévő szervezetnek minden szükséges építőelemet megadni, mint a
fehérjék, zsírok, vitaminok, ásványi anyagok és szénhidrát.
Faragóné Hován Éva Dietetiku

Az év második hónapja is mozgalmasan telt a Nyitnikék BK. Gyerekházban. A színes mindennapokhoz, megannyi tartalmas program társult. Egy
kellemes hangvételű bállal, elbúcsúztattuk a telet. Az ötletes jelmezek, az
érdekes kiegészítők, a családias légkör, a zene, a tánc valamint a farsangi fánk mind-mind hozzájárultak bálunk színvonalához. A bál sikerét jelzi,
hogy kivétel nélkül mindenki táncolt, és a nap végére az összes fánk elfogyott. A hónap közepén Dr. Kinigopulos Márta most is várta az anyukák
kérdéseit, bármilyen témával kapcsolatban. A gyerekek álarcot készítettek papírból, madarakat dekoráltak magvakból, a kisebbek pedig festhettek
kedvükre. Az anyukákkal közösen gyönyörű és nagyon finom habcsókokat
sütöttünk. A hónap végén pedig állatokat ábrázoló színes papírdekorációkat készítettünk, amikkel a Gyerekház falait díszítettük.
Továbbra is szeretettel várunk minden babát és anyukáját 0-3 éves korig
a „Nyitnikék”-be.
Márti néni, Ági néni, Niki (néni)

Megkezdődött a nagyböjt

Nagyheti szertartások rendje
Szent Anna templom 2018.
március 28., Nagyszerda:
18.00 Jeremiás siralmai a templomban.
március 29., Nagycsütörtök
18.00 Szentmise. Megemlékezünk az utolsóvacsoráról, amelynek keretében a lábmosás szertartását is végezni fogjuk.
19.00-20.00 Imádságos virrasztás

J ánoshalma Városi önkormányzat

Sajtóközlemény
JÁRÁSOKAT ÖSSZEKÖTŐ HUMÁN
KAPACITÁS FEJLESZTÉSE
  Jánoshalma Városi Önkormányzat az EFOP-3.9.2-16 kódszá-

A hamvazószerda (régi népi elnevezései hamvas szerda, szárazszerda,
böjtfogószerda, böjtfőszerda) a nyugati kereszténységben a nagyböjt kezdőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Mozgó ünnep,
legkorábbi lehetséges időpontja február 4. és a legkésőbbi március 10. AZ
idén február 14-re esett. Ez a farsangi időszak utáni első nap.
A húsvétot megelőző nagyböjt hossza Jézus 40 napos böjtjét követi. A
nyugati egyházban (mivel vasárnap, az Úr napján nincsen böjt) a húsvét
előtti negyven hétköznapra terjed ki, a szombatokat is beleértve; így – mivel
az ebbe az időszakba eső hat vasárnap nem része a böjtnek – kezdőnapja, a hamvazószerda a húsvét előtti 46. napra esik.
Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut
szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás), mely a jánoshalmi templomban készültz felvételen is látható..

március 30., Nagypéntek

15.00 Keresztút (jó idő esetén) a Kálvária temetőben, (eső esetén) a
templomban
Ha a temetőben végezzük a keresztutat, onnan körmenetben vonulunk
be a templomba és kezdődik Urunk szenvedésének ünneplése, Passió,
kereszthódolat .
Ha a templomban végezzük a keresztutat, rögtön folytatódik Urunk szenvedésének ünneplése, Passió, kereszthódolat.
március 31., Nagyszombat
20.00 Húsvéti vigília, virrasztás. Részei: 1. tűzszentelés 2. húsvéti örömének 3. igeliturgia 4. a szentmise kezdete 5. keresztvíz-szentelés 6.
a szentmise folytatása 7. föltámadási körmenet a templom kívül,
(mécsest hozzunk magunkkal)
április 01., Húsvétvasárnap
09:00 Családos diákmise
10.00 Szentmise, ételszentelés (kalács, sonka, tojás megszentelése)
18.00 Szentmise

Felhívás

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

10.00 Szentmise

április 02., Húsvéthétfő

Szentgyónásra lehetőség:
Nagycsütörtökön: 19.00-20.00
Nagypénteken:
a szertartás után
Nagyszombaton: 8.00-12.00
Kérem, hogy minél többen vegyünk részt
a közös ünnepléseken!
Sándor atya plébános

mú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” elnevezésű konstrukció keretében
62,107 millió forint vissza nem térítendő, 100 %-os mértékű támogatást nyert el. A projekt keretében egyrészt, a települési
önkormányzat által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése,
és tapasztalatcseréje a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos
helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására, másrészt a
gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését,
iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán
kívüli programok megvalósítása, és helyi kezdeményezések
támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű
gyerekek/tanulók bevonására, beleértve a hátrányos helyzetű
gyerekek/tanulók közneveléshez való hozzáférésének biztosítását.
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosítószámú „Járásokat
összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben”
című projekt kedvezményezettje Bácsalmás Város Önkormányzata, az elnyert támogatás összege 499,904 millió Ft. A projekt megvalósítása konzorciumban történik, amelynek tagja többek között a
Jánoshalma Városi Önkormányzat is.
Jánoshalma Városi Önkormányzat által elnyert 62,107 millió
forint európai uniós támogatás kapcsán kompetencia fejlesztő képzések kerülnek megvalósításra a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatala munkatársainál, hiányzó szaktudás és kompetencia fejlesztő képzések valósultak meg a Pelikán Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft-nél, iskolán kívüli nyelvtanítás hátrányos helyzetű tanulók nyelvvizsga megszerzésének támogatása és ösztöndíj, egyéb támogatás biztosítása azon hátrányos
helyzetű tanulók, hallgatók részére, akik egyéb ösztöndíjban nem
részesülnek, egyéni mentorlással a sikeres továbbtanulásért.
A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.02.01.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2021.01.31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
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Jánoshalmi borverseny 2018
A Felső-Bácskai borok XXVIII. nemes versenyét rendezte meg a Jánoshalmi Gazdakör, amelyre 141 borminta érkezett. A minták közel negyede a Vajdaságból
ezen belül Bácskossuthfalváról és Temerinből.
Érdekesség, hogy először vettek részt a versenyen,
a Bánátból való Muzsja község borai is. A résztvevő
települések száma 21 volt.
A minták közül 67 fehér, 25 rose, 48 vörös és egy
meggybor volt.
A borok bírálatát Dr Hajdú Edit vezetésével nemzetközileg ismert borászok végezték. Az eredményhirdetésre 24-én szombaton a Gazdakör székházában került
sor. Elsőnek Dr Hajdú Edit értékelte a 2017-es évjáratot a borok és a szőlő szempontjából. Majd következett
az eredményhirdetés, ahol 31 arany, 46 ezüst és 38
bronzérmet osztottak ki. A benevezett borminták alapján több borász is kapott elismerő serleget is. A Szent
Orbán vándorszobrot, az idén is a Koch Csaba vihette
haza. A Duna Borrégió díját Antal Attila nyerte.
Elsőnek immár hagyományt teremtve a Bácskossuthfalvi Rizling Egyesület pálinkakóstolója és bemutatója következett. Megállapítható, hogy 2017. évjárat a
pálinka alapanyagoknak is kedvezett. Köszönjük Nekik
a finom házi készítésű párlatokat.
A Bácskossuthfalva mellett a Temerini Kertbarátkör
küldöttsége is részt vett rendezvényünkön. Köszönjük, hogy jelenlétükkel és jó boraikkal emelték az est
színvonalát.
A pálinkakóstoló után következett a finom vacsora, amelynek a menüje: Újházi tyúkhúsleves, sültes tál gazdagon, rétes valamint pogácsa. Éjfélkor töltött káposztával kínálták a vendégeket. Ne feledkezzünk el a felszolgált jó borokról, melyet Ádám Gyula úr
ajánlott fel.
A vacsora után került sor a 2018. év borkirály választásra.
A 2018 év borkirálya a Borotai Kiss Ferenc lett, melynek ideje a 2019-es borversenyig tart.
A hajnalig tartó bál a Korzó Étteremben, ahol közel
háromszázan ropták a táncot a Kékingesek zenéjére.
Éjfél előtt sor került a tombola sorsolásra, ahol sok
értékes nyeremény talált gazdára. A szerencsés nyertes elvitte a fődíjat, amely két személy részére szóló Wellness hétvége volt. A jó hangulatú bál hajnalban
ért véget.
Gazdakörünk ezúttal szeretné megköszönni, mindazoknak a munkáját, akik, támogatásukkal vagy személyesen közreműködésükkel segítették rendezvényünk
sikeres lebonyolítását.
A rendezvény fővédnöke Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk volt.
Rendezvényünket támogatták:
Dr Hajdú Edit, Ádám Gyula Kunvin Kft, Pethő Zoltán, Petróczky Ferenc, Fárbás Gábor (Fárszer), Gáspár Ferenc (NAK), Taskovics Péter (FMASZK), Czeller Zoltán, Török János, Török Jánosné, Török Norbert, Ördögh Edit, Fekete Tibor (UNIVER) Szent Anna
Katolikus Óvoda és Katolikus Iskola , Nagy István, Felső Bácskai Hegyközség, Rizling Egyesület, Takács István, Lukács Istvánné, Gál Sándor, (Gála Étterem) Fajszi Ferenc és Csincsák Mihályné.

Fajszi Ferenc
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Termelő

Szőlő fajta

Kunvin Kft
Kunvin Kft
Koch Csaba
Kunvin Kft
Antal Pincészet
Dimalis Kft
Koch Csaba
Kadarka Kft
Rittgasszer Pincész
Kunvin Kft
Wicker Ádám
Kadarka Kft
Gulyás László
Kunvin Kft
Lahos Imre
Kunvin Kft
Kunvin Kft
Antal Pincészet
Koch Csaba
Kunvin Kft
Snejder Sándor
Kadarka Kft
Dr.Kiss László
Kunvin Kft
Majoros Tibor
Szilák Sarolta
Dimalis Kft
Antal Pincészet
Petro István
Kunvin Kft
Barna Mihály
Kern Attila
Rittgasszer Pincész
Valuch Miklós
ifj Kiss Ferenc
Rittgasszer Pincész
Wicker Ádám
Morvai György
Manz Róbert
Mészáros József
Szűcs Tibor
Dági József
Manz Róbert
Dimalis Kft
Zámbó Zoltán
Temerini Kertbarátk.
Morvai György
Manz Róbert
Nagy István
Takács Tamás
Dimalis Kft
Varga Lajos
id.Gilicze Péter
Molnár József
Csekity Milenko
Dági József
Gulyás László
Szőke Anta
Roncsák András
Török János
Kiss Ferenc
Kocsis Lajos
Oláh Boldizsár
Zámbó Zoltán
Hugyi Mihály
Kmeth László
Mészáros István
Faddi Norbert
Antal Pincészet
Antal Pincészet
Lahos Imre
ifj Kiss Ferenc
Koch Csaba
Kunvin Kft
Koch Csaba
Koch Csaba
Kunvin Kft
Rittgasszer Pincész
Dimalis Kft
Antal Pincészet
Antal Pincészet
Manz Róbert
Wicker Ádám
Antal Pincészet
Antal Pincészet
Kadarka Kft
Gál Sándor
Gáspár Maxim
Zámbó Zoltán
Takács Tamás
Kadarka Kft
Kern Attila
Tóth Dénes
Koch Csaba
Koch Csaba
Kunvin Kft
Koch Csaba
Majoros Tibor
Koch Csaba
Urbán János
Koch Csaba
Rittgasszer Pincész
Petro István
Koch Csaba
Kadarka Kft
Vető József
Rittgasszer Pincész
Valuch Miklós
Rontó László
Bohozki Zoltán
Bika Lajos
Hugyi Mihály
Varga Lajos
Kunvin Kft
Antal Pincészet
Takács Tamás
Kovács Nándor
Fehér Vilmos és Fia
Takács Tamás
Gál Sándor
Manz Róbert
Kunvin Kft
Wicker Ádám
Kadarka Kft
Takács Tamás
Kmeth László
Faddi László
Gál Sándor
Sztoján Kalapis
Gáspár Maxim
Dimalis Kft
Zámbó Zoltán
Bolvári Géza
Török János
Fehér Vilmos és Fia
Bolvári Géza
ifj Kiss Ferenc
Zámbó-Takács
Fehér Vilmos és Fia
Molnár Györgyi
Menyhárt Zoltán

Chardonnay
Cserszegi Fűszeres
Cserszegi Fűszeres
Generosa
Cserszegi Fűszeres
Rajnai Rizling
Chardonnay
Irsai Olivér
Cserszegi Fűszeres
Rizlingszilváni
Generosa
Chardonnay
Rajnai Rizling
Pannonija
Tramini
Rajnai Rizling
Olaszrizling
Olaszrizling
Irsai Olivér
Ottonel Muskotály
Olaszrizling
Kövidinka
Bianca
Aletta
Sauvignon Blanc
Olaszrizling
Sauvignon Blanc
Irsai Olivér
Olaszrizling
Ottonel Muskotály
Chardonnay
Olaszrizling
Sauvignon Blanc
Kövidinka
Bácska
Chardonnay
Olaszrizling
Olaszrizling
Cserszegi Fűszeres
Olaszrizling
Zsupjanka
Bianca
Gyöngy Rizling
Sauvignon Blanc
Ezerjó
Olaszrizling
Szürkebarát
Chardonnay
Rajnai Rizling
Cserszegi Fűszeres
Rajnai Rizling
Olaszrizling
Kövidinka
Bácska
Olaszrizling
Bianca
Bianca
Kövidinka
Chardonnay
Kövidinka
Kövidinka
Bianca
Piros Szlanka
Kövidinka
Zöld Veltelini
Cserszegi Fűszeres
Cserszegi Fűszeres
Meggybor
Nero
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Nero
Kékfrankos
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Merlot
Cabernet Franc
Kékfrankos
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Pinot Noir
Nero
Kadarka
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kadarka
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Kékfrankos
Vranac
Merlot
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Zweigelt
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Merlot
Cabernet Franc
Cabernet Franc
Kadarka
Kékfrankos
Kékfrankos
Portugieser
Kadarka
Nero
Kékfrankos
Kékfrankos
Kadarka
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Kadarka
Frankónia
Kékfrankos
Kékfrankos
Kékfrankos
Cabernet Sauvignon
Kékfrankos
Otelló

2. és további A bor neve
fajták vegyesnél / megj.

szín

fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
késői sz.
fehér
fehér
fehér
1.
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
2.
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
Cserszegi F.
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
vegyes
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
fehér
vegyes
fehér
fehér
fehér
fehér
meggybor
rose
rose
rose
rose
rose
rose
1.
rose
Cabernet S
vegyes
rose
rose
2.
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
rose
Concerto
vörös
Barique
vörös
vörös
vörös
vörös
Merlot
vegyes
vörös
vörös
Cabernet Franc URMA
vörös
vörös
Siller
vörös
vegyes
vörös
vörös
vörös
Zweigelt
vörös
Merlot
vegyes
vörös
vörös
vörös
vegyes
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
DENEVER vörös
vörös
vörös
vörös
Kékfrankos
Zweigelt
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vegyes
vörös
Burgundi
vegyes
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
vörös
Cabernet Franc vegyes
vörös
vörös
vörös
Siller
vörös
vörös
vörös
vörös

Évj. Termőhely
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2013
2016
2016
2016
2015
2015
2017
2013
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2015
2017
2017
2012
2017
2017
2017
2017
2017
2015
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2017
2017
2017
2016
2017
2017
2015
2016
2016
2017

pont helyezés

18,95 arany
Jánoshalma
18,90 arany
Jánoshalma
18,83 arany
Hajós-Baja
18,77 arany
Császártöltés
18,73 arany
Hajós-Baja
Bácskossutfalva 18,68 arany
18,68 arany
Hajós-Baja
18,67 arany
Tompa
Nemesnádudvar 18,63 arany
18,60 arany
Dömsöd
18,60 arany
Hajós
18,60 arany
Hajós-Baja
Bácskossutfalva 18,58 arany
18,55 arany
Kunfehértó
18,45 ezüst
Temerin
18,45 ezüst
Mélykút
18,38 ezüst
kéleshalom
18,35 ezüst
Hajós-Baja
18,28 ezüst
Hajós-Baja
18,25 ezüst
kéleshalom
18,13 ezüst
Temerin
17,95 ezüst
Hajós-Baja
17,90 ezüst
Jánoshalma
17,90 ezüst
Kiskőrös
17,88 ezüst
Temerin
17,88 ezüst
Temerin
Bácskossutfalva 17,85 ezüst
17,75 ezüst
Hajós-Baja
17,70 ezüst
Temerin
17,68 ezüst
Kunfehértó
17,63 ezüst
Temerin
17,63 ezüst
Jánoshalma
Nemesnádudvar 17,63 ezüst
17,43 bronz
Rém
17,38 bronz
Borota
Nemesnádudvar 17,33 bronz
17,33 bronz
Hajós
17,28 bronz
Temerin
17,23 bronz
Bácsalmás
Bácskossutfalva 17,13 bronz
Bácskossutfalva 17,13 bronz
17,08 bronz
Jánoshalma
17,00 bronz
Bácsalmás
Bácskossutfalva 16,97 bronz
16,95 bronz
Jánoshalma
16,90 bronz
Temerin
16,88 bronz
Temerin
16,78 bronz
Bácsalmás
Bácskossutfalva 16,75 bronz
16,75 bronz
Jánoshalma
Bácskossutfalva 16,50 oklevél
Bácskossutfalva 16,43 oklevél
16,38 oklevél
Jánoshalma
Bácskossutfalva 16,30 oklevél
16,25 oklevél
Temerin
16,25 oklevél
Jánoshalma
Bácskossutfalva 16,00 oklevél
16,00 oklevél
Rém
Bácskossutfalva 15,00 oklevél
15,00 oklevél
Rém
14,17 oklevél
Jánoshalma
Bácskossutfalva 13,60 oklevél
Bácskossutfalva 13,43 oklevél
12,00 oklevél
Jánoshalma
E.
Jánoshalma
E.
Kiskunhalas
E.
Jánoshalma
Jánoshalma
17,93 ezüst
Hajós-Baja
19,20 arany
18,90 arany
Hajós-Baja
18,83 arany
Temerin
18,73 arany
Borota
18,68 arany
Hajós-Baja
18,68 arany
kéleshalom
18,63 arany
Hajós-Baja
18,63 arany
Hajós-Baja
18,60 arany
kéleshalom
Nemesnádudvar 18,53 arany
Bácskossutfalva 18,38 ezüst
18,00 ezüst
Hajós-Baja
18,00 ezüst
Hajós-Baja
18,00 ezüst
Bácsalmás
17,93 ezüst
Hajós
17,80 ezüst
Hajós-Baja
17,58 ezüst
Hajós-Baja
17,38 bronz
Hajós-Baja
17,28 bronz
Hajós
Bácskossutfalva 17,00 bronz
16,87 bronz
Jánoshalma
16,63 bronz
Jánoshalma
16,10 oklevél
Hajós-Baja
16,10 oklevél
Jánoshalma
13,47 oklevél
Temerin
Hajós-Baja
19,20 arany
18,W77 arany
Hajós-Baja
18,70 arany
kéleshalom
18,63 arany
Hajós-Baja
18,63 arany
Temerin
18,57 arany
Hajós-Baja
18,53 arany
Muzslya
18,40 ezüst
Hajós-Baja
Nemesnádudvar 18,23 ezüst
18,20 ezüst
Temerin
18,15 ezüst
Hajós-Baja
18,13 ezüst
Csátalja
18,13 ezüst
Rém
Nemesnádudvar 18,07 ezüst
17,93 ezüst
Baja
17,90 ezüst
Muzslya
17,88 ezüst
Temerin
Bácskossutfalva 17,87 ezüst
17,87 ezüst
Jánoshalma
Bácskossutfalva 17,85 ezüst
17,83 ezüst
Jánoshalma
17,80 ezüst
Hajós-Baja
17,80 ezüst
Jánoshalma
17,75 ezüst
Muzslya
Bácskossutfalva 17,73 ezüst
17,63 ezüst
Jánoshalma
17,45 bronz
Hajós
17,43 bronz
Bácsalmás
17,37 bronz
Kéleshalom
17,33 bronz
Hajós
17,30 bronz
Csátalja
17,25 bronz
Jánoshalma
17,13 bronz
Kiskunhalas
17,07 bronz
Jánoshalma
17,00 bronz
Hajós
17,00 bronz
Muzslya
Bácskossutfalva 16,87 bronz
Bácskossutfalva 16,85 bronz
16,75 bronz
Jánoshalma
16,70 bronz
Fajsz
16,67 bronz
Jánoshalma
Bácskossutfalva 16,53 bronz
16,50 oklevél
Fajsz
16,50 oklevél
Borota
16,33 oklevél
Jánoshalma
Bácskossutfalva 16,13 oklevél
Bácskossutfalva 15,83 oklevél
E.
Jánoshalma
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Horgászok
figyelem!

H-6440 Jánoshalma, Molnár János u 3. Tel.:
77/401-344, 30/535-5014 internet: www.
janoshalma.hu
varosgazda@t-online.hu
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő, szerda,
péntek 830-1200,

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

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS!

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

Eltartási szerződést kötnék idős
hölggyel, úrral vagy házaspárral.
Idősgondozásst is vállalok,
nagy gyakorlattal
Érdeklődni: 0630-516-9906
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

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!

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

Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

S Z ÁLL ÁSHELY ÉS TERE MBÉRLET!

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

Érdeklődni: 06-30-655-41-77

MEGVÁLTOZTAK A SZIPPANTÁS NAPJAI

Emlékezés

Minden héten keddi és pénteki napokra tudunk vállalni!
Emlékezünk

Brenner Zoltán
„
Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt nem feledjük el”

Szerető családod

Köszönetnyilvánítás

Balogh Menyhértné
Milakovszky Magdolna

temetésére eljöttek, sírját virágokkal elhalmozták, mély
fájdalmunkat ezzel enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízásából 2018. január hónapjában a következő elhunytak
kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

élt: 61 évet
élt: 85 évet
élt: 86 évet

Szili Lászlóné
sz: Gubinszki Magdolna
Kusztor Mihály Gábor
Csatai József
Yang Franciska
sz: Tompa Franciska

Faddi Szabolcs

közterület-felügyelő
telefonszáma:

06-30/565-37-58

Megköszönjük mindazoknak, aki Drága Édesanyánk,
Egyetlen Gyermekem, Imádott Nagymamánk

élt: 79 évet

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

2018.februárjában
nem lesz vásár

halálának 10. évfordulójára.

Kárász Mihály
Balogh Menyhértné
sz: Milakovszky Magdolna
Benkő Mihályné
sz: Rajczi Borbála
Csorba Istvánné
sz: Malustyik Erzsébet

kedd, csütörtök 1330-1630.

STÍLUS
ÜZLET

Márciusi akciója

Biopon mosópor (1,4 kg):
779.Pronto bútorápoló spray:
699.Solingen kések:
120.- Ft-tól
Papírtörlő (2 tekercses):
129.További akciónkat
keresse üzletünkben!

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

élt: 70 évet
élt: 92 évet
élt: 96 évet
élt: 64 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

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

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Gázkazánok, gáztűzhelyek, gázbojlerek
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

KISS ATTILA

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

Tel.: 06-20-32 39 906

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

Márciusi ajánlata

FL Nápolyi többféle 200g

209-Ft/cs (1045-Ft/kg)

Csemegekukorica 340g

209-Ft/db (614,80Ft/kg)

Csemegeuborka 6-9cm 680g 295-Ft/db (433,90Ft/kg)
Rama kocka 250g

269-Ft/db (1076-Ft/kg)

Clin ablaktisztító 500-750ml 379-Ft/db (505,35-758-Ft/l)
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!
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Jubileumi teremtorna
Jánoshalmi csapat nélkül
2018-ban immáron 40. alkalommal került
megrendezésre a Hunyadi János felnőtt teremlabdarúgó torna. A Jánoshalmi Futball Club
által életre hívott rangos eseményen meghívásra érkeznek a csapatok nem csak Bács-Kiskun megyéből, hanem Budapestről, más
megyékből és sokszor a határon túlról is.
Idén sajnos a JFC szakított a negyven éves hagyománnyal, ami a helyi futballkultúra szerves részét képezi, és nem rendezte meg
a Hunyadi Kupát, amin eddig minden jánoshalmi mezt magára öltő játékos szerepelt az elmúlt
évek alatt. Szinte minden helyi focista már a serdülő kupán részt vett, majd követte az ifi- és ha
sikerült eljutni a felnőtt csapatig, akkor jöhetett a nagy torna! Mindenkinek vannak szép és
feledhetetlen élményei ezekről a kupákról, nem
beszélve arról, hogy megannyi tehetséges játékosnak adatott meg a lehetőség, hogy magasabb osztályú klubba igazolt és kipróbálhatta tehetségét máshol is, mert felfigyeltek rá a
kupán nyújtott teljesítménye alapján. Mindemelett a szurkolók itt megnézhették a kedvenceiket a hosszú téli szünet után, kicsit ráhangolódhattak az új szezonra és megismerhették az
új játékosokat, vagy első kézből értesülhettek a
távozókról.
A Városgazda Kft karolta fel ezt az eseményt
és nem hagyta, hogy ez a futballünnep megszakadjon! Január 28-án került megrendezésre a
Dr. Fenyvesi Máté serdülő torna, ahol a nyolc
csapatból kiemelkedett a Kalocsa és a Kiskőrös együttese. Sajnos a tavalyi címvédő Jánoshalma nem szállt harcba a kupáért. A döntő
nagyon izgalmasra sikerült, melyen 2:2-es döntetlen után a Kalocsa bizonyult higgadtabbnak
a büntetőrúgások alatt, így elnyerte a legfényesebb serleget. A kupa névadójához méltó döntőt láthattunk, mert két nagyon felkészült csapat játszott egy látványos és szórakoztató mérkőzést. Mindezt tették fegyelmezetten, szó nélkül, alázatosan. Felüdítő volt látni, hogy egy-egy
településen milyen komolyan veszik az utánpótlás nevelést és mennyi tehetséget tudnak kinevelni az egyesületek.
Február 3-án következett a Majoros Aladár
ifjúsági torna, ahol Zentay Tamás összeszedte
a jánoshalmi fiatalokat és képviselték a városunkat. Méghozzá eredményesen, mert sikerült a dobogó harmadik fokára felkapaszkodniuk, valamint a csapatvezetők egyhangú szavazata alapján Délceg Dusán lett a torna legjobb
mezőnyjátékosa. Az ifik között egyébként Dusnok nyerte a tornát meggyőző teljesítménnyel!
Február 4-én került sor a 40. Hunyadi
János felnőtt teremlabdarúgó tornára, ahol
a korábbi kiíráshoz hasonlóan 8 csapat versengett az első helyért, két csoportban.
A
torna
végeredménye:
1. Borotai SE
2. Mélykút SE
3. Kisszállási SC
4. Soltvadkerti TE
5. Bácsbokodi SK
6. Garai KSE
7. Kunfehértói KSE
8. Kiskunhalasi FC
Mindhárom torna izgalmas és szórakoztató volt, de a Jánoshalmi FC nélkül mégsem volt az igazi. Remélhetőleg a következő évi versenykiírásban városunk csapata
is megmérkőzik a kupáért.
Zárásként Dárdai Pál (korábbi szövetségi kapitány, jelenleg a Hertha Berlin szakvezetője) szavait idézném, aki a kispályás labdarúgásról így vélekedik:
„ A kispályás foci egy olyan rövid passzos játék,
ahol folyamatos gondolkodásra van szükség,
ahol két ember nem futhat egy helyre. Gyerekkorban jó képzési forma: türelemmel kijátszani
egy-egy szituációt a kézilabdakapura, megtanulni, hogy a vonalnál is meg kell játszani a labdát,
hogyan lehet fedezni a játékszert és magamat,
ha letámadnak. Figyel s gondolkodik a gyerek,
és ettől nyomás alatt automatikusan cselekszik
majd. Játékkészséget és az első érintést fejleszti, amit később nagy pályán lehet kamatoztatni.”

15. oldal

Nordic Walking hír

Majoros Aladár ifi torna legjobb mezőnyjátékosa: Délceg Dusán

40. Hunyadi János Kupa 1. hely: Borota

3. helyezést ért el a jánoshalmi csapat

A mélykúti csapat vezetője Bényi József veszi át a 2. helyezettnek járó kupát

BOR
A MINDENNAPOKRA!

A Bács-Kiskun Megyei
Szabadidősport Szövetség JATESZ Nordic Walking csapata az idei év
első túráját Kunfehértói disznótor-túra néven
2018. február 17-én, Kunfehértón szervezte meg.
Az egész napos ködös
idő ellenére a 8 km-es
távot 13 fő teljesítette.
A túrák március hónaptól kezdve havi rendszerességgel kerülnek megszervezésre. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
CS. E.

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
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16. oldal

Rendőrségi hírek

A rendőrőrs indokolt esetben éjjel – nappal a 06-20/539-64-99 számon hívható
K. V. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018. február 2. és 2018. február 7. közötti időben a Jánoshalma belterületén lévő lakatlan házának udvarába a kerítésen bemászott, majd a terasz
ablakot betörve az épületbe behatolt. Onnan 16 db EICKER gyártmányú fekete műanyag nyelű hentes kést, 1
db. fekete műanyag nyelű bárdot, 1 db. hentes lánckesztyűt és 1 db. hentes lánc kötőt tulajdonított el kb.
50.000,-Ft értékben.
A nyomozás adatai alapján felderítésre került az
elkövető fiatalkorú K.R. személyében, aki a bűncselekmény elkövetését elismerte.
B. A. jánoshalmi lakos feljelentés tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018. február 10-én 21 óra körüli időben a
sértett Jánoshalma belterületi házában – a nem bezárt,
de csukott – kapun bement és a ház teraszáról eltulajdonított egy töltött 11.5 kg-os PB gázpalackot 5.000,Ft értékben.
Eljárást indult állampolgári bejelentés alapján ismeretlen tettes ellen, aki 2018. február 13-án 13.30 óra
körüli időben megjelent egy, egyenlőre ismeretlen sértett tulajdonában lévő lakatlan belterületi lakóháznál,
aminek udvarába a zárt kaput benyomva behatolt,
majd az ott található vasból készült zárt szelvény darabokat a nagykapun keresztül az utcára dobálva megkísérelte eltulajdonítani. Az elkövető mikor észrevette,

hogy a szomszédok észlelték a bűncselekményt a helyszínről elszaladt.
K. A. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018. február 14-én kb. 23 óra körüli időben a
jánoshalmi családi házába a csukott, de záratlan nagykapun
és bejárati ajtón bement és a folyosón lévő centrifugát, valamint egy darab üres állapotban lévő gázpalackot tulajdonított el kb. 10 000 Ft értékben.
T. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes
ellen, aki 2018. február 15-én 13:00 és 14:00 óra közötti időben a Jánoshalma szélén lévő lakatlan és bekerített tanyája udvarába a kerítésen bemászott, ott összekészített kb. 1
mázsa haszonvasat, illetve két hosszabbítót, azonban azokat nem tudta eltulajdonítani, mert a sértett megzavarta. Az
elkövető ezen kívül a mozgásérzékelőt a helyéről letépte, ami
1000 Ft értékben megrongálódott.
Az összekészített tárgyak értéke kb. 15 000 Ft.
Az elkövető mikor észrevette a kiérkező sértettet, a helyszínről elszaladt.
A felsorolt négy bűncselekmény elkövetésével Gy.R. helyi
férfi gyanúsítható megalapozottan, akit a Jánoshalma Rendőrőrs nyomozói bűnügyi őrizetbe vettek 2018. február 16-án, a
Kiskunhalasi Járásbíróság pedig elrendelte az előzetes letartóztatását.

Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES
esetben vehető igénybe!

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

Ügyeleti beosztás:

2018. március .2. Dr. Fehértemplomi Katalin, 3. Dr. Fehértemplomi Katalin, 4. Dr. Fehértemplomi Katalin, 5. Dr. Kishonti Attila, 6. Dr. Kovács Tamás, 7. Dr. Podobni Ágnes, 8. Dr. Ferencz Edit, 9. Dr. Fucskó Artúr, 10.
Dr. Fehértemplomi Katalin, 11. Dr. Fehértemplomi Katalin, 12. Dr. Podobni Ágnes, 13. Dr. Kovács Tamás, 14.
Dr. Podobni Ágnes, 15. Dr. Fehértemplomi Katalin, 16. Dr. Fehértemplomi Katalin, 17. Dr. Nyári Alíz,
18. Dr. Nyári Alíz, 19. Dr. Kishonti Attila, 20. Dr. Podobni Ágnes, 21. Dr. Podobni Ágnes, 22. Dr. Ferencz Edit,
23. Dr. Puszta András, 24. Dr. Puszta András, 25. Dr. Puszta András, 26. Dr. Kishonti Attila, 27. Dr. Kovács
Tamás, 28. Dr. Podobni Ágnes, 29. Dr. Ferencz Edit, 30. Dr. Fucskó Artúr, 31. Dr. Nyári Alíz.
J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE
Jánoshalma Város
Önkormányzatának lapja

E-mail: hunyadinepe@gmail.com
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.
Kiskunhalas, Bocskai u. 12.
Felelős vezető: Dobosné Lichtenberger Csilla

Teljesen megújjúl a megcsúfított
Fájdalmas Szűzanya szobor
A Jánoshalmi Római Katolikus Plébánia képviselője feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2018. február 20-án reggel 7 és 14
óra közötti időben a Jánoshalma
Béke téren lévő templom előterében elhelyezett, mintegy 100 éves,
fából készült Fájdalmas Szűzanya
szobor arcát zöldre lefestette, kb.
70 000 Ft értékben.
A Jánoshalma Rendőrőrs munkatársai két napon belül elfogták
és gyanúsítottként hallgatták ki a
rongálással megalapozottan gyanúsítható T.S. helyi lakost. Nevezett beismerő vallomást tett, tőle
a bűncselekményhez használt festékszóró lefoglalásra került.
A 47 éves férfi az eljárás további
szakaszában szabadlábon védekezik.
Az eset igen élénk visszahangot
váltott ki az egyik közösségi oldalon is. Sokan megdöbbenésüknek
adtak, hangot, de nem kevesen
voltak azok sem, akik azt szeretnék, hogy az elkövető példás büntetést kapjon tettéért. Akadt olyan
hozzászóló is, aki már politikai síkra kívánta terelni az eseményt, de
ezt a többi hozzászóló elutasította,
miközben barbár tettnek minősítette a szobor átfestését. AZ indulatok akkor kezdtek csillapodni, amikor a közbeszédben kezdett terjedni, hogy ki követhette el a szobor megcsúfítását.
A szobrot időközben elszállították, hogy helyre hozzák. A borotai
származású Balástyán élő Katona Szonja faszobrász restaurálja, s véleménye szerint az alkotás
helyrehozható, a hívek hamarosan egy teljesen megújult szobrot
fognak visszakapni. Katona Szonja elmondta azt is, hogy a szobrot speciális antikolt eljárással újra
festik, majd kap egy matt lakkozott felületet, ügyelve arra, hogy
a régi árnyalatokat megőrizzék.
Abban bízik, hogy legkésőbb egy
hónap múlva a jánoshalmi hívek
egy teljesen megújult, de a régi
fényében pompázó szobrot kapnak majd vissza.
Információink szerint a Fájdalmas Szűzanyát a karjaiban Jézussal ábrázoló faszobor az 1920-as
éve elején került Jánoshalmára,
Bányai Gábor országgyűlési képviselő dédszüleinek a közreműködésével. A talapzatával és a fényhíddal együtt a Szent Anna-templom előterébe állították fel, azóta is ott állt.
Katona Szonja rönkszobrász
hosszabb ideje foglalkozik fával.
Régi ágyakba faragott különböző
domborművek faragásával kezdte. Négy éve rönkszobrászkodik,
látványfarag, ideje és művészete
nagy részét az tölti ki, hogy láncfűrésszel és különböző gépekkel
szobrokat farag farönkből. Ezt a jánoshalmiak is megcsodálhatták a 2017-es Szüreti Expo alkalmával, amikor alig több mint három óra elteltével egy farönk szé-

pen megmunkált bagollyá vált keze nyomán.

OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?
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Óriási kötözött lapocka akció!

Az akació március 6-ról márius 12-ig, illetve a készlet erejéig él

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

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

Anyak önyv i hír ek
2018. február hónapban

született:
Tusori Zalán (Anyaja neve: Nagy Erika),
Szőnyi Benett (a.n.: Kazinczi Bernadett),
Kalcsevics Gréta Luca (a.n.: Olteán

Ildikó Tünde)
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Petróczky Ferenc
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Juhász Anita – Sarok Attila
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