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Civil szervezetek  
önkormányzati támogatásáról 

Vízkereszt

Szalagtűzés a Szakiban

Mi mennyi 
2020-ban

az 5. oldalon

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a Katolikus Egyház, parancsolt ünnep-
ként. Az epifánia – „epiphania Domini”, az „Úr megjelenése” – néven is ismert 
nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés 
a hagyományosan ilyenkor végzett vízszentelésből ered. A Szent Anna temp-
lomban Mons. Menyhárt Sándor végezte a vízszentelés szertartását. 

Az önkormányzati költségvetés készítésekor  és elfogadásakor a város  
képviselő-testülete  meghatározza az adott naptári évben megvalósításra 
váró feladatokat és biztosítja azok elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrá-
sokat. Mindezekről és a civil szervezetek támogatási lehetőségéről Czeller 
Zoltán polgármester úrral készült riportunkat a 2. oldaltól olvashatják 

A szalagavató minden diák életében egyszeri, megismételhetetlen pillanat. Az AM Kelet-ma-
gyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium ennek az eseményeknek az időpontját ebben a tanévben a báli szezonra időzítette. A leg-
jobb végzős vizsgákra készülő tanulóknak Taskovics Péter főigazgató tűzte fel a középiskolai 
tanulmányok kezdetét és végét jelző dátummal ellátott szalagot. Az ünnepség második részében 
a végzős osztályok mutatták be sok gyakorlással készült táncaikat. 
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Február a költségvetés elfogadásának hó-
napja az önkormányzatiságban. Az képvise-
lő-testület meghatározza az adott naptári évben 
megvalósításra váró feladatokat és biztosítja 
azok elvégzéséhez szükséges pénzügyi for-
rásokat. 
Elsődleges a törvényi előírások szerinti köte-
lező feladatok ellátása, a város vezetése csak 
ezután, a megmaradt forrásokból tudja biztosí-
tani a városban lakó polgárok által elvárt szol-
gáltatások kiadásait. A város vezetése évek 
óta a hazai és EU-s pályázatokon elnyert tá-
mogatások hatékony felhasználásával, külső 
pénzügyi források feltárásával és bevonásával 
egészíti ki a költségvetés bevételi oldalát. 
JHN: Czeller Zoltán polgármester urat kér-
dezzük, milyen változások várhatóak az idén 
a város költségvetésében?
Czeller Zoltán polgármester: Szerkesztő Úr, 
köszönöm az érdeklődést, de csak részben 
tudok most válaszolni, a márciusi lapszámban 
térjünk vissza erre a kérdésére, amikor végle-
gesen elfogadott költségvetése lesz a város-
nak. Ami már biztos, most arról beszélek csak.
Visszatekintve 2019-re, a közbiztonságra, 
(értsd: tűzoltóság finanszírozása) a városi in-
tézményeink működtetésére, az oktatásra, a 
szociális szférára, az egészségügyre, az önkor-
mányzatiságra, a városgazdálkodási feladatok 
végzésére, vagyis a kötelező szolgáltatások-
ra biztosítottak voltak a pénzösszegek. Idén 
is legelőször ezek ellátására tervezzük meg 
a forrásokat. Ez azt jelenti, hogy amelyik fel-
adatnál ki kell egészíteni az állami finanszíro-
zás összegét, ott a saját bevételeinkből kiegé-
szítjük. Minden más igény csak ezután jöhet 
szóba. Legfontosabb a bevételek, és kiadások 
közötti egyensúly megteremtése és fenntar-
tása, magyarul, elviekben nem lehet több ki-
adást tervezni, mint amennyi bevétele van a 
városnak. Ahogy Ön is mondta, jelentős segít-
ség egy pályázati forrás. Ezért a város saját 
adóbevételein felül idén is felhasználjuk az ál-
talunk elnyert pályázatokból rendelkezésre álló 
pénzeket.
JHN: Milyen plusz szolgáltatásokra számít-
hatunk 2020-ban?
Czeller Zoltán polgármester: Legelőször egy 
olyan társadalmi felzárkóztató célkitűzést emlí-
tek, amit a térségünkben lévő szegénység le-
küzdésére indítottunk el már évekkel ezelőtt, és 
idén is folytatjuk ezt a munkát. (EFOP-1.4.2 pá-
lyázat keretein belül) A jánoshalmi Önkormány-
zat, mint térségi központ pályázott, és nyerte el 
a támogatásokat, a megvalósítás pedig több 
településen, térségi szinten történik. Ezek a 
programok nem csak a jánoshalmi óvodákban 
és általános iskolákban, hanem a borotai és 
kéleshalmi óvodában, Mélykút I. sz. Óvodában, 
rémi és borotai általános iskolákban is folynak. 
•	 Farm-ovi programokat szervezünk, később 

az iskolában a Gyakorlati Élet Szakkörö-
ket, ahol a gyerekek megtanulnak pénzzel 
bánni, és a mezőgazdasági gazdálkodás 
alapjait.

•	 Ingyenes jogi tanácsadást, és amennyiben 
szükség van rá, pszichológiai tanácsadást 
finanszírozunk belőle az érintetteknek. Ezzel 
az a célunk, ha valakinek problémája van, 
hozzásegítjük ahhoz, hogy lásson kiutat be-
lőle.

•	 A Nyári Napközi és Nyári Táborok költsé-
geit támogatjuk belőle, azoknak a gyerme-
kek számára, akiknek a szülei nem tudják a 
költségeket finanszírozni.

•	 Közösségi Házat működtetünk, ahol mun-
katársaink nagyon sokféle programot szer-
veznek, mindemellett a társadalmi együttélés 
szabályainak betartására, hagyományaink 
megélésére helyezzük a hangsúlyt. Annak 
ellenére, hogy nem vagyunk iskolafenntar-
tók, próbáljuk az oktatási intézményekben 
folyó pedagógiai munkát segíteni ezzel, hi-
szen az ifjúság nevelésében a célunk közös.

JHN: Milyen formában támogatja az Önkor-
mányzat a civil szervezeteket az idén?
Czeller Zoltán polgármester: Többfélekép-
pen is kapnak támogatást. A képviselő-testület 
döntése alapján esetenként kedvezményesen, 
vagy ingyenesen használhatják az összejöve-
teleikre, vagy rendezvényeikre a Művelődési 
Központ termeit. Több esetben önköltségen 
biztosítottuk a hivatali kisbuszt utazásaikhoz. 
Rendelkezésre bocsátjuk pályázatírónkat, 
Halász-Csiba Renátát, aki segít a civileknek 
megírni a saját működésükhöz szükséges pá-
lyázatokat. De az Önkormányzat is adott be civil 
szervezetek támogatására pályázatokat, és el 
is nyertük. Így történt pl. a Mithras Kórus ese-
tében, az énekkar tagjai egyik évben Erdélybe, 
a másik esztendőben lengyelországi testvérte-
lepülésünkre utaztak el az Önkormányzat által 
beadott pályázaton elnyert támogatás segít-
ségével, illetve az Összefogás Jánoshalmáért 
Egyesület által szervezett Jótékonysági Bál 
bevételének felhasználásával. 
Van másik önkormányzati pályázat is, az EFOP-
1.5.3 jelű, aminek keretében a civil szervezetek 
támogatásra kerülnek. Ez olyan sokrétű támo-
gatási forma, hogy a felsorolás is meglehetősen 
hosszúra nyúlna, próbálom rövidre fogni. 
2020-ban kiemelten foglalkozunk majd civilek, a 
helyi termelők, a helyi termékek, termények 
értékesítésének támogatásával. Értékesítési 
helyeket, lehetőségeket alakítunk ki a helyi pi-
acon, megszervezzük az értékesítési láncot, a 
terméket előállító, a terményt megtermelő árus, 
és a vevő között. 

Tovább folytatjuk az ifjúsági programok szer-
vezésének finanszírozását az Imre Zoltán 
Művelődési Központban. Az egészségmeg-
őrzés, a betegségek megelőzése témakörben 
ingyenes nagyrendezvények szervezését tá-
mogatjuk, a Nyugdíjas Egyesület program-
jait, zenés, táncos rendezvények szervezését 
mozdítjuk elő. A Mozgáskorlátozottak Egye-

sületének egyes programjait finanszírozzuk, 
a Horgászegyesület egész éves programjait, 

Milyen önkormányzati támogatásokra 
számíthatnak idén a civil szervezetek?
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horgász szakkör és tábor szervezését támogat-
juk, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 

ünnepi megemlékezéseinek megszervezésé-
ben segítünk. A Gazdakör, és a Lovas Egyesü-
let városi szintű rendezvényeit, a Borverseny, 

a Lovas napok megszervezését támogatjuk, 
valamint a Nagycsaládos Egyesület, és a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 
programjainak szervezéséből is kivesszük a 

részünket. Városunkban egyre többen túráznak 

rendszeresen a közeli erdőkben és halmokon, 
így az Önkormányzat idén is támogatja a ter-

mészetjáró klub rendezvényeit, amely Nordic 
Walking nevet viseli.
JHN: Évek óta élvonalbeli együttesek, fellépők 
lépnek fel Jánoshalmán, ráadásul a közönség-
nek nem kell belépődíjat fizetni a legtöbb 
ilyen koncertre, előadásra. Többen szeret-
nék tudni, hogy ezek az előadók az adófize-
tők pénzéből kerülnek kifizetésre?
Czeller Zoltán polgármester: Eljönnek ide hoz-
zánk nagy zenekarok, és nagy előadók. Tény-
leg, sokan léptek fel itt az elmúlt években, és 
ez fontos. Napjainkban ez már megszokottabb 
jelenség, mint az én gyermekkoromban volt. 
Megtisztelő, és néhányunkat büszkeséggel is 
tölthet el. De még fontosabb, hogy ezek az 

események minket, jánoshalmiakat össze-
hoznak egy helyre, egy időben. Itt aztán van 
alkalmunk egy közösséggé lenni. Ha jól csi-
náljuk. Tudom, hogy a jánoshalmiak jelentős 
része szinte egész évben nagyon várja ezeket 
az alkalmakat, és örül neki. Én is így vagyok. 
Közösen ünnepelni, nagyokat nevetni, zenét 
hallgatni, jót mulatni, finomakat enni, kiállítani 
valami értékeset, „amit én készítettem”, előadni 
valami szépet, „amit én tudok”, elfelejteni egy 
kis időre a munkát, gondot, együtt lenni család-
tagokkal, szomszédokkal, barátokkal, ez sze-
rintem nagyon jó. Ez jelenti, vagy jelentheti a 
hagyományaink megélését közösségként. Ami 
szintén nagyon fontos. Csináljuk jól!
Az viszont bizonyos, - és most visszatérek 
a város pénzügyi kérdéseire,- hogy rendez-
vények szervezésére mindig félre kell tenni 
a városi költségvetésben. De ha egy mód van 
rá, akkor arra törekszem, hogy ezeket a progra-
mokat is pályázatokból finanszírozzuk, és nem 
a helyi adókból. Most pl. az EFOP-1.5.3 jelű 
pályázatból, amit Jánoshalma önkormányzata 
adott be, de szintén több település részesül be-
lőle Mélykút, Hajós, Rém, Borota, Kéleshalom, 
Kunfehértó. Ezek a járás határain is túlmutató 
programok. A pályázat az önkormányzati ren-
dezvények megszervezésében segítség, rész-
ben, vagy egészben ebből finanszírozzák a 
települések a Gyereknap, a Falunap, Városnap, 
Karácsonyi ünnepségek, Szüreti rendezvények, 
Sportrendezvények programjait több éven ke-
resztül.
Remélem, hogy a terveink ebben az eszten-
dőben is valóra válnak, és a megvalósítás-
hoz lesz egészségünk és erőnk. Remélem 
azt, hogy azok a szervezetek, akik a támo-
gatásokat kapják, és mindazok a személyek, 
akik részt vesznek a programokon, örömmel, 
és jó szívvel fogadják azokat. Bízom abban, 
hogy mindent megtesznek azért, hogy az 
együvé tartozás érzése erősödjön bennünk. 
Mert nekem, és a város vezetésének, - a tá-
mogatások odaítélésén túlmenően - ez a kö-
zös célunk.

 ikor

TÁJÉKOZTATÓ 
kitüntető címek adományozására tehető javaslatokról 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 
kitüntető címek alapításáról és adományozá-
sáról szóló 19/2008. (IX.12.) Ör.sz. rendele-
te szerint 2020. március 1. napjáig lehet a 
javaslatokat Jánoshalma Város Polgármes-
terének megküldeni. (Polgármesteri Hivatal – 
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)
A kitüntető címek adományozásáról szóló rende-
let Jánoshalma Város hivatalos honlapján (www.
janoshalma.hu) is megtekinthető, illetve innen a 
javaslati lap is letölthető.
Jánoshalma Város Képviselő-testületének rende-
lete alapján minden évben lehetőség van:

 —„Jánoshalma Város Díszpolgára”
 —„Jánoshalma Város Tiszteletbeli Polgára”
 —„Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa”
 —„Jánoshalma Város Kultúrájáért”
 —„Jánoshalma Város Egészségügyéért”

 —„Jánoshalma Város Szociális Munkáért”
 —„Jánoshalma Város Közszolgálatáért”
 —„Jánoshalma Város Sportjáért”
 —„Jánoshalma Város Életmű”
 —„Bátorság Érdemszalag”
 —„Az Év Vállalkozója Díj”

cím adományozására.
Fenti címek adományozására javaslatot tehet-
nek:

a.) a Képviselő-testület tagjainak ¼-e,
b.) szakmai érdekképviseleti szervek,
c.) a városban működő bejegyzett társadal-

mi, gazdasági szervezetek, intézmények,
d.) egyesületek szakmai, szövetségek, 

kamarák, érdekképviseleti szervek, egy-
házak,

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

f.) „Az év vállalkozója” díjra javaslatot tehet-
nek fentieken kívül: az egyéni vállalko-
zó vagy a gazdasági társaság munka-
vállalói.

Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javas-
lattételre jogosult egy alkalommal, díjanként 
csak egy személyre (közösségre) tehet javas-
latot.

Amennyiben az Ön környezetében kitüntető cím-
re méltó és érdemes személy vagy közösség talál-
ható, aki a város érdekeinek előmozdításában, fej-
lődésének elősegítésében kimagasló, példamuta-
tó tevékenységet folytatott, folytat és kitüntetés-
re szándékozik felterjeszteni, akkor kérem szíves-
kedjen 2020. március 1. napjáig a javaslati lapon 
ezt megtenni.

http://www.janoshalma.hu
http://www.janoshalma.hu
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Jánoshalma Városi Önkormányzat

Sajtóközlemény
Jánoshalma Polgármesteri Hivatal 

energetikai rendszerek korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059

Az 50 millió forint európai uniós támogatás segítségével megújult a Polgár-
mesteri Hivatal fűtési rendszere. A meglevő elavult, gazdaságtalan és rossz 
állapotú régi parapetes gázkonvektorok helyett központi biomassza alapú 
hőtermelés épült radiátoros fűtéssel, termosztatikus szelepekkel, napi-he-
ti programozható termosztáttal, külső hőmérséklet szerinti vezérléssel. Tar-
talék fűtésként kondenzációs kazán is beépítésre került. A fűtés korszerű-
sítése mellett az épület saját villamosenergia-igény kielégítését szolgáló 13 
kW-os napelemes rendszer telepítése is megtörtént az udvari oldalon levő 
nagyfelületű lapostetőre.

A projekt célja volt az önkormányzati tulajdonban lévő épület energetikai fel-
újításának megvalósítása, megújuló energiaforrások fokozott bevonásával. 
A beruházással elért cél az intézmény gazdaságosabb működtetése és az 
általa kibocsátott szén-dioxid mennyiségének csökkentése.

További információ kérhető:

Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszám: +36-77-501-001
E-mail cím: titkarsag@janoshalma.hu

A Terület - és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-
3.2.1-16-BK1-2017-00059 azonosító számmal, „Jánoshalma Polgármes-
teri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” elnevezéssel János-
halma Városi Önkormányzat 50 millió forint támogatást nyert. A projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

Bemutatták a járási 
hivatal  új épületét a járás 
települési képviselőinek

2020. január 28-án délután a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala meghívta a járás településeinek polgármes-
tereit, önkormányzati képviselőit, intézményvezetőit, civil szervezetek 
vezetőit a Kölcsey utcai új hivatali épületébe. 

A rendezvényen megjelenteknek a közeljövőben megvalósuló jános-
halmi járást érintő pályázatokról Bányai Gábor országgyűlési képviselő 
adott tájékoztatást. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője 
tájékoztatta a vendégeket a 8 éve munkáját megkezdő hivatal által ellá-
tott feladatokról. Elmondta, hogy 2013. január 1 óta a hivatal munkatár-
sai 3 különböző önkormányzati épületben dolgoztak. 2019. októberében 
költöztek az új épületbe, ahol a földszinten a Foglalkoztatási Osztály és 
két gyámügyi ügyintéző fogadhatja az ügyfeleket. Később költözik a föld-
szintre a Kormányablak a Béke tér 1. sz. alól. Az emeleten gyámügyi, 
szociális, hatósági és működést biztosító ügyintézők dolgoznak. A meg-
épült szép épület a jánoshalmi járás legmodernebb középülete, energia-
takarékos, modern fűtés, világítás, biztonságtechnikai, műszaki megol-
dásokkal. 

A hivatalvezető megköszönte az önkormányzatoknak és az intézmé-
nyeknek, hogy évek óta jó együttműködéssel dolgozhattak együtt, part-
nereik voltak a járási Szüreti Expo rendezvény megszervezésében, a 
közfoglalkoztatás lebonyolításában, a kormányablak busz ügyfélfogadás-
ban és sok másban is. Külön köszönetet mondott az épülethez a telek 
biztosításáért Jánoshalma Város Önkormányzatának, az épület megépü-
léséért Bányai Gábor képviselő úrnak, a Kormánynak, Miniszterelnök-
ségnek, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőinek.

A meghívottak a beszámolók végén bejárták az új hivatal épületét. 

Tervezzük 
együtt Jánoshalma 

jövőjét!
Jánoshalma Városi Önkormányzat a helyi lakosság bevonásával ter-
vezi elkészíteni a település rövid-, közép-, és hosszú távú céljait, 
elképzeléseit tartalmazó fejlesztési koncepcióját.
A város vezetése Lakossági Fórumot szervez minden érdeklődő szá-
mára, ahol ismertetésre kerülnek Jánoshalma jövőbeni tervei, és 
lehetőséget biztosít javaslatok, vélemények megfogalmazására is.

A Lakossági Fórum  
időpontja: 

2020. február 20. 17 óra
Helyszín: Imre Zoltán 
Művelődési Központ

Segítő közreműködését, városunk fejlesztése érdekében tett 
javaslatát, véleményét előre is köszönjük!

Tisztelettel:
Gidai János

alpolgármester, a Fejlesztési Tanács elnöke
Jánoshalma, 2020. január 27. 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
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1 Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
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Minimálbér 367/2019. (XII.30.) Korm.r. 2. § (1) bek. 161.000 37.020 7.410 926
Garantált bérminimum* 367/2019. (XII.30.) Korm.r. 
2. § (2) bek. 210.600 48.420 9.690 1.211
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 
1.§ (1) bek. 81.530 18.740 3.748 -
Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII.24.) 
Korm. rend. 2. § (1) bek. 106.555 24.495 4.899 -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 
170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. 89.705 20.620 4.124 -
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált 
bér*** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) 
bek. -

117.245 26.955 5.390 -

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

42.805 9.840 1.968 -

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkozta-
tottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére**** 
170/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 2/C. § (2) bek.

55.940 12.860 2.572

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakkép-
zettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (a havi, heti és 
napi bérnél teljes munkaidővel számolva)

** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és 
szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg a tel-
jes munkaidő teljesítése esetén

*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkozta-
tási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő 
munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

****A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális 
garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképe-
sítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) 
bekezdés (Költségvetési tv.) — 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. § 38.650,- Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2019. évi LXXI. törvény 59. 
§ (1) bekezdés b) pontja (Költségvetési tv.) -1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. § 20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény -1. fizetési fokozat
2019. évi LXXI. törvény 62. § (1)-(2) bekezdés (Költségvetési tv.) — 2011. évi 
CLXII. tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.

453.330,- Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2019. évi LXXI. törvény 62. § 
(3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) — 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 2017. évi 
LXXVIII. tv. 36. § (8) bek.

6.000,- Ft/óra

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőt-
tenként 2019. évi LXXI. törvény 64. § (1) bekezdés d) pontja (Költségvetési 
tv.) — 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §

15.000,- Ft/hó

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának 
időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal 
felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. 
§ (3) bek.
A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt 
után megillető kiegészítő díj minimális összege - gyermekenként, fiatal 
felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bek.
A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges 
ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege - a 
speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermeken-
ként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bek. *A nevelőszülő nem jogosult az (5) 
bekezdés szerinti többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel igény-
be vett gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt.

minimálbér 30%-
a 48.300,- Ft/hó
minimálbér 20%-
a 32.200,- Ft/hó
minimálbér 5%-a 
8.050,- Ft/hó

2. Álláskeresők ellátása, keresetpótló juttatás

Ellátás összege

Álláskeresési járadék maximuma
(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991.
évi IV. tv. 26. § (4)-(5) bek., 27. § (3) bek.

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a. legfel-
jebb a jogosultsás kezdő napján hatályos 
minimálbér napi összegének 100%-a:
161.000,- Ft/hó 5.366,66,- Ft/nap

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

a kérelem benyújtásának időpontjában 
hatályos minimálbér 40%-a:
64.400,- Ft/hó 2.146,66,- Ft/nap
(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap 
esetén a havi összeg a járadékalap 40%-
a. a napi összeg pedig ennek harmincad 
része)

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

a keresetpótló juttatás megállapításakor 
hatályos minimálbér 60-100%-a közötti 
mértékben, mérlegelési jogkörben megál-
lapított összeg:
96.600,- Ft/hó - 161.000-,- Ft/hó

3. Munkadók (kifizetők) által fizetendő közterhek 
Szociális hozzájáru-
lási adó 
2018. évi LII. tv. 
(Szocho.tv.) 1-3. §

a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és nem pénzbe-
li juttatások után a kifizető, illetőleg (ha az adott jövedelem nem 
kifizetőtől származik, vagy az adóelőleget a kifizető nem köteles 
megállapítani) a jövedelmet szerző természetes személy fizeti, 
mértéke: az adóalap 17,5%-a (a mentesülések, különös szabályok, 
kedvezmények vonatkozásában lásd a Szocho.tv.-ben foglaltakat)

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

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott mun-
kavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb össze-
gének kilencszerese/fő/év (a 25 főnél több személyt foglalkoztató 
munkaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó lét-
szám alapján; a rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötele-
ző foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitáci-
ós hozzájárulás szorzata)

Szakképzési hozzá-
járulás
2011. évi CLV. tv. 
(Szakhoz.tv.) 4.§ (1)-
(2) bek.

a Szakhoz.tv. 4. § (1)-(1a) bekezdései szerinti szakképzési hozzá-
járulási adóalap után fizetendő, mértéke: a szakképzési hozzájáru-
lási adóalap 1,5%-a (az adóalap a Szakhoz.tv. szerinti kedvezmé-
nyekkel csökkenthető)

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

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ (2)-(3)
Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási és
munkaerő-piaci
járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%
összesen 8,5%

mindösszesen 18,5%
* A 2020. július 1. napjától hatályba lépő 2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.) 25. § (1) bekezdé-
se bevezeti a társadalombiztosítási járulék jogintézményét, melynek mértékét  18,5 %-ban hatá-
rozza meg.

5. Adósávok, adókedvezmények
Adósávok 1995. évi CXVII. 
törvény (Szja. tv.) 8. § (1) bek.

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

Adóalap Szja. tv. 29.§

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső 
valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, 
valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá 
átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági 
kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. 
Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális 
hozzájárulási adó megfizetésére (kivéve, ha az költségként el-
számolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított 
jövedelem 85 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni. 
A szociális hozzájárulási adó jelenlegi mértéke: 17,5 százalék

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

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az össze-
vont adóalapját [29. §] a családi kedvezménnyel csökkenti. A 
családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - 
kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 
- egy eltartott esetén 66.670,- Ft-tal,
- két eltartott esetén:

2016- ban   83.330,- Ft-tal,
2017- ben 100.000,- Ft-tal,
2018- ban 116.670,- Ft-tal,
2019- től 133.330,- Ft-tal,

- három és minden további eltartott esetén eltartottanként és 
jogosultsági hónaponként 220.000,- Ft-tal csökkenthető.

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

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

a négy vagy több gyermeket 
nevelő anyák kedvezménye 
Szja tv. 29/D. §

Az a négy vagy több gyermeket nevelő anya jogosult igény-
be venni, aki családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra 
már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül 
fennállt, és a gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a 
családi pótlékra való jogosultság megszűnésével érintett gyer-
mekkel egy tekintet alá esik az a gyermek is, aki után a csa-
ládi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt 
meg. A kedvezményt az összevont adóalapba tartozó jövedel-
mekre tekintettel lehet érvényesíteni (adóalap- csökkentő). 
Az érvényesítés feltétele a bevallás mellé csatolt nyilatkozat 
megtétele. A kedvezmény minden más kedvezményt megelőz, 
megosztani nem lehet.

Mezőgazdasági őstermelőnek 
az e tevékenységből származó 
Szja. tv. 23. § szerint figyelembe 
veendő jövedelme
[Szja. tv. 23. §]

600.000,- Ft
A mezőgazdasági őstermelőnek (ideértve az átalányadózást 
alkalmazó mezőgazdasági kistermelőt is), ha az e tevékenysé-
géből származó bevétele az évi 600 ezer forintot nem haladja 
meg, akkor ezen bevételéből jövedelmet nem kell figyelembe 
vennie, ha meghaladja, akkor ezt a bevételt is beszámítva kell 
a jövedelmét meghatároznia.

*A cafetéria juttatásokkal kapcsolatos aktuális információk a NAV honlapján érhetőek el.

Mi mennyi 2020-ban?
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6. Kis összegű követelés értékhatára                       100.000,-Ft. 
[2019. évi LXXI. törvény (Költségvetési tv.) 68. §]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése alapján az 

államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a 
fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
7. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel 
fizetendő közteher
Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági és turisztikai idénymunka   500,- Ft
2. alkalmi munka 1.000,- Ft
3. filmipari statiszta 3.000,- Ft
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 7. § (2) a) és 
b) pontjai és 8. § (2) bekezdése alapján.

8. Bérgarancia támogatás maximuma 2020-ban:1.649.500,-Ft. 
(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1)-(2) bek., Hivatalos Értesítő 2019. évi 9. száma)
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálko-
dó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de 
egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második 
év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagke-
resetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Ha a gaz-
dálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljá-
ráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári évei-
ben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó 
átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre 
vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, 
jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támo-
gatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei 
fennállnak (függetlenül attól, hogy a támogatás megállapítására a bérgarancia törvény 
2/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján került sor).
A Központi Statisztikai Hivatalnak a különböző ellátások alapjául szolgáló főbb statisz-
tikai adatokról szóló közleménye (Hivatalos Értesítő évi 9. száma) szerint a havi bruttó 
átlagkereset 2018-ban: 329.900,- Ft

A fenti összeg ötszöröse: 1.649.500,- Ft
Figyelem! A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, továbbá az állami fog-

lalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szer-
vek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Kormányrende-
let módosítása alapján 2020. március 1-jétől a bérgarancia támogatásokkal kapcsola-
tos feladatokat - az egész országra kiterjedő illetékességgel - az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Az ezt megelőzően kelet-
kezett bérgarancia támogatással kapcsolatos ügyekben továbbra is a támogatást folyó-
sító állami foglalkoztatási szerv jár el.
9. A 2019. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 
minimuma
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. 
rend. 11. § 28.500,- Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 
64/D. § 24.250,- Ft/hó

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi 
nyugdíj együtt folyósítási összeghatára 2020. január 1-jétől 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

96.835,- Ft/hó

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

alapösszeg (104.405,-Ft) 
legalább 30%-a - 
31.322,- Ft/hó

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

alapösszeg (104.405,-Ft) 
legalább 40%-a - 
41.762,- Ft/hó

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

alapösszeg (104.405,-Ft) 
legalább 30%-a - 
31.322,- Ft/hó

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

alapösszeg (104.405,-Ft) 
legalább 45%-a - 
46.982,- Ft/hó

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

alapösszeg (104.405,-Ft) 
legalább 50%-a - 
52.203,- Ft/hó

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

alapösszeg (104.405,-Ft) 
legalább 55%-a - 
57.423,- Ft/hó

10. Egészségügyi szolgáltatási járulék 2020. január 1. napjától 7.710,- Ft/hó (257,- Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított 
és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő 

tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató tár-
sas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben 
meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, az
egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenysége szünetelésének ideje alatt. [Tbj. 8. § f) 
pontja, 18. § (1) bek., 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] illetve 2020. július 1. napjától: a tár-
sadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 
2019. évi CXXII. törvény 16. § f) pontja, 25. § (3) bek.,43.-47. §.

11. Egyes pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
Csecsemőgondozási díj 
(CSED)
1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. 
tv.) 42. §

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

Gyermekgondozási díj 
(GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 
minimálbér kétszeresének 70%- a

(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.
Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 48. § (7) bek.

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

Örökbefogadói díj 1997. évi 
LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/H. § és 
48. § (1)-(3) bek.

örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki a második élet-
évét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harma-
dik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal 
nevelésbe vette, feltéve, hogy a gyermek nevelésbe vételének 
napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és 
a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem 
neveli legalább egy éve folyamatosan saját háztartásában.
Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától 
számított 168. napig jár a táppénzre vonatkozó Eb tv. 48. § (1)-
(3) bekezdése szerint megállapított összegben.

Családi pótlék (CSP) egy gyermekes család esetén 12.200,- Ft/hó
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 
11. § (1) bek.

egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- Ft/hó

   kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,- Ft/hó
két gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként 14.800,- Ft/hó
három, vagy több gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként 16.000,- Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként 17.000,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő 
család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban, 
javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális 
intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a 
Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továb-
bá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező 
határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg vagy 
súlyosan fogyatékos gyermekenként
23.300,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő 
egyedülálló esetén a tartósan beteg
illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 25.900,- Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tizennyolcadik életévét 
betöltött tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos személy, az 
iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének
időpontjától 20.300,- Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási 
intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülő 
által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos 
gyermek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes 
hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői 
ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, 
valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult személy 
esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként 
14.800,- Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,- Ft Ikergyermek 
esetén 300%-a: 85.500,- Ft A támogatás a szülést követő 6 hóna-
pon belül igényelhető, ha az anya várandóssága alatt legalább 
négyszer - koraszülés esetén egyszer - részt vett várandósgon-
dozáson, továbbá örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást 
véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a 
végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy 
éve nevelte folyamatosan saját háztartásában, illetve a gyám, ha 
a gyermek a születését követően hat hónapon belül - véglegessé 
vált határozat alapján - a gondozásába kerül. (Cst. 29. és 32. §).

Mi mennyi 2020-ban?
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Gyermekgondozást segítő 
ellátás (GYES)
(korábbi neve: gyermekgon-
dozási segély)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 
26. § (2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,- Ft/hó Az egyazon 
várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi 
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
és az ikergyermekek számának szorzata. Töredékhónap esetén 
egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé 
válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 
után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás 
(GYET)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 
26. §(1) bek.

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

12. Egyes pénzbeli szociális ellátások

Egészségkároso-
dási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás 
(EGYT) 1993. évi III. 
tv. (Szoc. tv.) 37. § 
(1), (4) bek.

Jogosult Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult 
személy, aki az ellátásra való jogo-
sultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személy-
nek minősül, vagy
b) 14 éven aluli kiskorú gyer-
meket nevel - feltéve, hogy a csa-
ládban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül 
a Cst. szerinti gyermekgondozási tá-
mogatásban, vagy gyermekgondozá-
si díjban, csecsemőgondozási díjban, 
örökbefogadói díjban - és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító 
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], 
illetve nyári napközis otthonban, óvo-
dában vagy iskolai napköziben nem 
tudják biztosítani,
egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásra jogosult.

Az egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatás havi 
összege a családi jövedelemhatár 
összegének és a jogosult családja 
havi összjövedelmének különbö-
zete, de nem haladhatja meg a 
közfoglalkoztatási bér mindenkori 
kötelező legkisebb összege szemé-
lyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjá-
rulékkal csökkentett összegének 
90%-át azzal, hogy ha az egész-
ségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatásra jogosult családja 
tagjának foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásra való jogosultságot 
állapítottak meg, az egészségkáro-
sodási és gyermekfelügyeleti támo-
gatás az összege nem haladhatja 
meg a nettó közfoglalkoztatási bér 
90%- ának és a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás összegének 
különbözetét. A családi jövedelem-
határ összege megegyezik a csa-
lád fogyasztási egységeihez tartozó 
arányszámok összegének és az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összege 95%-ának (2020-ban 
az öregségi nyugdíjminimum 95%-
a: 27.075,- Ft) szorzatával .

Foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás 
(FHT)
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 35.§

Jogosult Havi összege
Foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásra jogosult az a személy, akinek 
az aktív korúak ellátására való jogo-
sultságát megállapították, kivéve azt, 
aki EGYT-re jogosult (a fent hivatko-
zottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás havi összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 80%-a:
(2020-ban 22.800,- Ft/hó)

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

Jövedelemmel nem rendelkező jo-
gosult Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be-
töltött személy, akinek saját és vele 
együtt lakó házastársa, élettársa jö-
vedelme alapján számított egy főre 
jutó havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 85%-át,

a)

a mindenkori öregségi nyugdíj mini-
mum 85%-a: (2020-ban 24.225,-Ft/
hó)

az egyedülálló, a reá irányadó nyug-
díjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél 
fiatalabb személy, akinek havi jöve-
delme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 100%-át,

b)

a mindenkori öregségi nyugdíj mini-
mum 100%-a: (2020-ban 28.500,-
Ft/hó)

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

c)

a mindenkori öregségi nyugdíj mini-
mum 135%-a: (2020-ban 38.475,-
Ft/hó)

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

Gyermekek otthon-
gondozási díja
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.)
38. § (1) bek. a)-b) 
pontja,
39. § (1) bekezdé-
se és 39/A. § (1)-(3) 
bekezdése Magyar-
ország 2020. évi 
központi költségve-
téséről szóló 2019. 
évi LXXI törvény 64. 
§ (2) bekezdésének 
a) pontja

Jogosult Havi összeg

az a vér szerinti vagy örökbefogadó 
szülő, aki a súlyos fogyatékosságá-
ból eredően önellátásra képtelen vér 
szerinti vagy örökbe fogadott gyerme-
kéről, vagy a tartós betegségéből ere-
dően önellátásra képtelen gyermeké-
ről gondoskodik (egyazon gyermekre 
tekintettel csak egy szülő számára 
állapítható meg), vagy a szülőn kívül 
a gyermek más, a gyermekkel közös 
háztartásban élő hozzátartozója (Ptk. 
8:1. § (1) bek. 2. pont szerint), ha a 
szülőnek az ellátásra való jogosultsá-
gát a gyermekre tekintettel korábban 
már megállapították, de a szülő meg-
halt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 
4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy 
h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése 
alapján szünetel, illetve azt a bíróság 
megszüntette, vagy a gyermek állan-
dó és tartós gondozásában a saját 
egészségi állapotára figyelemmel 
akadályozottá vált

A Szoctv. 38. §-a szerinti gyerme-
kek otthongondozási díjának a 
Szoctv. 39/A. §-a szerinti havi ösz-
szege a 2020. évben 123.910,- Ft.
Ha a szülő több olyan gyermekéről 
is gondoskodik, akire tekintettel a 
gyermekek otthongondozási díjára 
való jogosultsága megállapítható 
lenne, számára havi összeg más-
félszeresében megállapított ellátást 
kell folyósítani (185.865,- Ft).
A gyermekek otthongondozási díjá-
nak havi összege a más rendsze-
res pénzellátásban - ide nem értve 
a Szoc.tv. 39/B. § (5) bekezdés a) 
pontja szerinti rendszeres pénzel-
látásokat, ha az ott meghatározott 
feltételek fennállnak, továbbá a 
szülő részére folyósított csecsemő-
gondozási díjat, gyermekgondozási 
díjat vagy gyermekgondozást segí-
tő ellátást, ha azt nem a gyermekek 
otthongondozási díjára jogosító 
gyermekre tekintettel állapították 
meg, továbbá a gyermeknevelési 
támogatást - részesülő jogosult 
esetén a megállapított összegnek 
és a jogosult részére folyósított más 
rendszeres pénzellátás havi bruttó 
összegének a különbözete. Ha a 
különbözet az ezer forintot nem 
éri el, a jogosult részére ezer forint 
összegű ellátást kell megállapítani

Ápolási díj
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 44 §
Magyarország 2020. 
évi

Jogosult Havi összeg
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó 
[Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja és Szoc.
tv. 41. § (1a) és (1b) bek.], ha állandó 
és tartós gondozásra szoruló

Költségvetési tv-ben meghatározott 
alapösszeg 100%-a: 39.365,- forint

központi költségve-
téséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 
64. § (2) bekezdé-
sének c) pontja

-	 súlyosan fogyatékos, vagy
-	 tartósan beteg 18 év alatti sze-
mély otthoni gondozását, ápolását 
végzi és
-	 az előzőek szerinti ápolt sze-
mélyre tekintettel a gyermekek ott-
hongondozási díjára való jogosultsága 
neki vagy hozzátartozójának nem áll 
fenn.
(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzá-
tartozó, ha:
-	 komplex minősítés alapján a meg-
változott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXCI. tör-
vény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) 
bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti 
minősítési kategóriába sorolt hozzátar-
tozója, vagy
-	olyan hozzátartozója gondozását, 
ápolását végzi, aki után súlyos be-
tegsége vagy fogyatékossága miatt 
magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak
(Szoc. tv. 43. §)

a Költségvetési tv-ben meghatáro-
zott alapösszeg 180%-a (kiemelt 
ápolási díj): 70.857,- forint

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

a Költségvetési tv-ben meghatá-
rozott alapösszeg 150%-a (emelt 
összegű ápolási díj): 59.048,- forint

Tartós ápolást vég-
zők időskori támo-
gatása 1993.
évi III. tv. (Szoc. tv.) 
44/A.
§

Jogosult Havi összege

Az a szülő, akinek az öregségi nyugdíj-
ra való jogosultságát megállapították, 
ha azon napot megelőzően, amelytől 
kezdődően az öregségi nyugdíját meg-
állapítják - ide nem értve az öregségi 
nyugdíj folyósítás nélküli megállapítá-
sát -. összeszámítva legalább 20 éven 
át saját háztartásában súlyosan fogya-
tékos, illetve tartósan beteg gyermekét 
ápolta, gondozta, és ezalatt legfeljebb 
napi 4 órában végzett otthonán kívül 
keresőtevékenységet, vagy a kereső-
tevékenységet az otthonában végezte.
Nyugellátásnak nem minősül.

50.000,- forint.

Mi mennyi 2020-ban? 
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Egyéb szakképzett oktató, nevelő Egyetem, főiskola Szent Ágota Gyermekvédelmi Szol-

gáltató Haynald Gyermekotthona
Hajós 195.000 Ft. -

Kazángépkezelő Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 195.000 Ft.-
Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 Ft. - 
Hűtőközpont és – hálózat kezelő Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 195.000 Ft.-
Munka és termelésszervező (Üzemvezető) Szakmunkásképző, Szakközépisko-

la, Technikum
Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Elektromoshálózat-szerelő, - javító Szakmunkásképző Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Lakatos (Hegesztő) Szakmunkásképző Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, Szakmunkásképző Turcsik Attila egyéni vállalkozó Jánoshalma 161.000 – 210.600, -Ft
Pultos Általános iskola, Szakmunkásképző Tóth Tamás egyéni vállalkozó Mélykút megegyezés szerint
Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.  Tel. 77/ 795-015 

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára, .

Jánoshalmán a 2019-es év folyamán összesen megjelent ügyfelek 
száma 26193 fő, akik 31615 ügyet intéztek el. Az egész éves statisztika 
alapján a legnagyobb forgalom a tavaszi és nyári hónapokban mutatko-
zott, a legtöbben július hónapban (2513 fő), május hónapban (2510 fő), 
valamint április hónapban (2452 fő) jelentek meg ügyintézésre. 

A leggyakoribb ügytípusok a klasszikus okmányirodai feladatok közül 
továbbra is a személyigazolvány, lakcím igazolvány, vezetői engedély 
és gépjárművekkel kapcsolatos ügyek intézése. Az integrált ügyfélszol-
gálatban az egészségbiztosítás, nyugdíj és családtámogatás ügyekben 
jelentkeztek. Elmondható, hogy az integrált ügyfélszolgálati területen a 
fent említett ügytípusokban a második félévben jelentős emelkedés volt 
tapasztalható. A legmagasabb júliusi ügyfélforgalom az EU és TAJ kár-
tyának kiadásának is köszönhető, mivel ebben a hónapban indult el 

azonnali ügyintézés keretében a gyártásuk. A 2019-es évben a legkeve-
sebb ügyfél december hónapban 1563 fő volt. Nagymértékű csökkenés 
a megváltozott munkaképességű ügyekben jelentkezett. Többen érkez-
nek ügyintézésre délelőtti órákban, így ezekben az időszakokban hosz-
szabb a várakozási idő.

Új ügykörök a kormányablakban 2020.01.01-től: 
- Erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmek befogadása.
-Levéltári szolgáltatással kapcsolatos ügyek:
Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatások kez-

deményezése
Levéltári adatok igénylése építésügyi hatósági eljárások támogatásá-

hoz
Levéltári adatok igénylése a hadigondozási igényjogosultság megálla-

pításához, hadigondozással kapcsolatos iratok megkeresése és máso-
latok készítése

Levéltárban lévő hagyatéki iratkora vonatkozó adtok igénylése és 
másolat készítése

Levéltári adatszolgáltatás az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok 
és tények igazolására vonatkozóan

Levéltári adatszolgáltatás és másolat kiadás a Levéltár őrizetében lévő 
bírósági iratanyagokról

levéltári adatszolgáltatás munkaviszony, nevelései segély illetve ösz-
töndíj folyósítása, nyugdíj -, valamint társadalombiztosításai és egyéb 
kapcsolódó ügyekben

Levéltárban lévő névváltozásai iratokról másolat készítése
Levéltári adatszolgáltatás tanulóidőre illetve iskolai végzettségre 

vonatkozóan

Megszűnik 2020. január 1-jével az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint 
már nem lesz lehetőség új kérelem benyújtására sem. A korábban kiállított 
és érvénytelenné vált igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. márci-
us 1-jéig kötelesek leadni a székhelyük szerinti járási (kerületi) hivatalban 
(postai úton vagy személyesen).

A jogszabályi határidő betartása érdekében kérjük, hogy mihamarabb, 
de legkésőbb 2020. február 29-ig szíveskedjenek leadni okmányaikat a 
helyi kormányablakban. Amennyiben ez nem történik meg, az egyéni 
vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak 
határozattal kell visszavonnia az igazolványokat.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány

2019-es év a jánoshalmi kormányablakban
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Borotán, Rémen, Mélykúton és Jánoshalmán folyamatosan zajlik a 
szociokulturális nevelés megnevezésű program, melynek során külön-
böző sportokat próbálhatnak ki a részt vevők. 

A Járás valamennyi általános iskolájában január hónaptól elindult a hét 
alakomból álló gyakorlati élet szakkör, iskolánként 15 fő részvételével. 

2019. decemberében és 2020. januárjában is a pályázatban előírt 
rendszerességgel zajlik a Járás óvodáiban a Farm ovi program, ahol az 
elmúlt alkalmakkal a foglalkozás vezető a költöző és itthon telelő mada-
rakkal ismertette meg az óvodásokat, illetve valamennyi csoporttal madá-
retetőt is készítettek. 

Az óvodai prevenció keretében a Járás óvodáiban kézmoshow, fog-
moshow és egészséges táplálkozás elnevezésű programokat visznek a 
pályázat munkatársai. A kézmoshow elnevezésű program során a helyes 
kézmosó mozdulatokat gyakorlják "Glow gel"-lel, majd kézmosás kivite-
lezése a gyakorlatban, és ennek értékelése zajlik.

A fogmoshow program során a helyes fogmosási technika gyakorlása, 
majd kivitelezése gyakorlatban Plack indikátor tabletta szopogatása után. 
A gyermekek munkájának (fogaik tisztaságának) értékelése.

Az egészséges táplálkozás keretében a foglalkozás vezetők beszél-
gettek a gyerekekkel a sütőtökről, és a mézről, ill. ezeknek a jótékony 
hatásairól. Sütőtök golyócskákat is készítettek a gyerekek aktív részvé-
telével.

A pályázatban előírt gyakorisággal zajlik az ingyenes jogi és pszicho-
lógiai tanácsadás az arra rászoruló családok számára. 

Magyarország Kormányának felhívása kis- és középvállalkozások szá-
mára a munkahelyteremtés célzott megvalósítása érdekében. A feszes 
munkaerőpiac egyfajta alkalmazkodási kényszert jelent a vállalkozások 
számára. A munkaerőhiány kezelésének egyik lehetséges módja a tevé-
kenységük bővítése a munkaerő-tartalékkal rendelkező térségekben. A 
beavatkozás az ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoz-
tatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, 
Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. 

A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, 
hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott 
telephelyen legalább  3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 
annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához 
képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak 
számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja 
a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során. 

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves 
bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. 
Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres 
összegéhez tartozó teljes bérköltség vehető figyelembe. Minimum 3 fő, 
maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az 
ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén 
az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 
változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 
www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket, a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok https://www.palyazat.gov.hu/ linken elérhető el.

Programra a munkáltatók 2020. január 27-én 12 órától pályázatukat 
elektronikusan tudják benyújtani az Elektronikus Pályázó Tájékoztató 
és Kommunikációs rendszerben (EPTK), mely előzetes regisztrációhoz 
kötött. Az EPTK az alábbi linken érhető el:

https://eptk.fair.gov.hu/?p=xL0OMBzTKAHneraNHYgWqr8YaDfFGRnNFzcI-
87ItQha_C-

Amennyiben kérdés merülne fel, a következő elérhetőségeken kaphat-
nak segítséget:

Telefonon a 06-1/896-6666 számon a „GINOP” menüpont alatt hétfő-
től csütörtökig 9 - 12 óra között, e-mail-ben a gazdaságfejlesztes@pm.gov.
hu címen.

Megjelent a GINOP-5.3.12-19  
Foglalkoztatás bővítés ösztönzése elnevezésű program

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS

A  Népegészségügyi  Program keretében a veszélyeztetett női 
lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.

Mindazok a 4S-6S éves korú hölgyek meghívólevelet kapnak, akik 
2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első 
megszólítás alkalmával távol maradtak. Meghívólevél felmutatásá-
val a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az úti-
költség utólag visszaigényelhető, utazási utalványt a szűrőállomá-
son lehet kérni.

A jánoshalmai hölgyek 
2020. február hónapban 

kapnak meghívót.
A vizsgálat helye: 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, 
Kiskunhalas, 

Dr. Monszpart László u. 1. 
Mammográfiás Szűrőközpont

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben 
Dr. Sebestyén Julianna radiológus 

főorvosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető operátor 
készséggel szolgáltat további információt a 

11/522-072 telefonszámon.
Akinek a meghívólevélben jelzett időpontban nincs módjuk a 

szűrővizsgálaton 
megjelenni, a fent megadott telefonszámon új időpontot kérhetnek.

Az időben felfedezett emlődaganat jó esély-
lyel gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetőséggel!

Szociokulturális 
nevelés járásunkban

A járás hírei

https://www.palyazat.gov.hu/
https://eptk.fair.gov.hu/?p=xL0OMBzTKAHneraNHYgWqr8YaDfFGRnNFzcI87ItQha_C-
https://eptk.fair.gov.hu/?p=xL0OMBzTKAHneraNHYgWqr8YaDfFGRnNFzcI87ItQha_C-
mailto:gazdaságfejlesztes@pm.gov.hu
mailto:gazdaságfejlesztes@pm.gov.hu
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Az első Betlehem állítására 1223-ban került sor assisi Szent Ferenc 
kérésére Greccio városában, a mai Olaszországban.

A hagyomány szerint vízkeresztkor látogatták meg a megszületett kis-
dedet a háromkirályok. Így történt ez városunkban is. Január 6-án vált 
teljessé a főtéren felállított Betlehem. A Felső-Bácskai Fiatal Művésze-
kért Kulturális Alapítvány készíttette el a bibliai történet alakjait, akik Sán-
dor Attila székelyudvarhelyi fafaragó által váltak valóra.

A megvalósításban és felállításban segítettek: Szurok Ágnes, Lohrer 
Judit, Kurucsai Márta, Szili Imréné, Nagyné Bényi Mária, Szili Roland, 
Szlobonyi János, Somogyi László, Balázs Csaba, Hugyi István, Szécsé-
nyi Márk, idősb és ifjú Gulyás András, Nagy István.

Alapítványunk ezzel járult hozzá a szeretet ünnepén a Karácsony mél-
tó megünnepléséhez.

N. István

Idén harmadik évben vállalta fel 
a Felső-Bácskai Fiatal Művésze-
kért Kulturális Alapítvány egy való-
di falusi disznóvágás megszerve-
zését, megvalósítását. Városunk-
ban egyre kevesebben foglalkoz-
nak jószágtartással. Lassan a disz-
nóvágásokra is csak nosztalgiával 
emlékezünk. Egy ilyen közössé-
gi eseményt valósult meg a Skan-
zenben. Az érdeklődésre jellemző, 
hogy minden évben egyre többen 
lesznek a látogatók. Szülők, nagy-
szülők hozzák gyermekeiket, uno-
káikat. Vannak, akik nosztalgiáznak 
– közösen emlékeznek a régi ese-
ményekre. A fiatalok pedig ismer-
kednek a hagyományos disznótori 
munkákkal. Nekik ez felér egy bio-
lógia órával is. 

A közösen elkészített ételek elfo-
gyasztása után azzal köszöntünk el 
egymástól, hogy jövőre ismét talál-
kozunk a következő mangalica fel-
dolgozásánál.

Az új Betlehem 

Hagyományos falusi disznótor a Skanzenben
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Magyar Kultúra Napja Jánoshalmán 

A városunkban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett váro-
si ünnepségnek az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár adott 
helyet. A rendezvényen, január 22-én elsőként Czeller Zoltán polgármes-
ter köszöntötte a megjelent jánoshalmi lakosokat és a város három isko-
lájának diákjait. 

Ezt követően Hepp Levente a házigazda intézmény vezetője a kultúra 
napja történelmi hátterét és jelentőségét ismertette.  a nap jelentőségéről 
és a Himnusz megjelenésének történelmét mutatta be. Mint hangsúlyozta:  

„A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, ugyanis 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be költeményét, a Him-
nuszt. A vers 1828-ban jelent meg először.

A „Hymnus” a költő legnagyobb hatású verse, 1823-ban a nemze-
ti újjászületés hajnalán írta szatmárcsekei magányában. Először Kisfalu-
dy Károly Aurora című almanachjában jelent meg, kötetben pedig 1832-
ben. Eredeti nevén: Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból c. köl-
temény mára Magyarország alaptörvénybe iktatott állami himnusza lett. 
A Himnuszt egészen 1989-ig a magyarság közmegegyezése tette nem-
zeti énekünkké, nemzeti imánkká. Ekkor került be hivatalosan a Magyar 
Alkotmányba 

1844-ben pályázatot írtak ki a Himnusz megzenésítésére, melyet Erkel 
Ferenc zeneszerző és karmester nyert meg. A nyertes pályaművet még 
ebben az évben a budapesti Nemzeti Színház mutatta be először. Első 
nyilvános, szabadtéri előadása az Óbudai Hajógyárban szintén 1844-ben 
volt, a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán.

A Himnusz eredeti kéziratát jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár-
ban őrzik. Évente egyszer, a Magyar Kultúra Napján a nagyközönségnek 
is megmutatják.

Nemzeti himnuszunk mellett a mai napon a magyar kultúrát ünnepel-
jük határainkon belül és kívül egyaránt. A magyar kultúrát, melyet sokféle 
művészeti ág alkot, ezek  mellett múltunk és hagyományaink, anyanyel-
vünk, nemzeti és erkölcsi értékeink és magyarságtudatunk adja.  Eze-
ket az értékeket meg kell ismernünk, meg kell őriznünk és tovább kell 
adnunk....”

Ezen a napon az országban sokféleképpen ünnepeltek: koncertekkel, 
irodalmi estekkel, kiállításokkal, vetélkedőkkel. Mi Jánoshalmán a kiskun-
halasi Lyra együttes műsorával ünnepeltünk.

Az 1976-ban alakult együttes, a mai napig elkötelezett híve a magyar 
kultúrának, a magyar költészetnek. Önálló szerzeményeikkel gazdagítják 
és népszerűsítik immár több évtizede a költészetet és a zenét a legkiseb-
bektől az idősebb korosztályig. Munkásságuk során sok elismerésben és 
díjban részesültek. A Kaláka díj mellett, Kiskunhalas Város Pro Urbe díja-
sai. Bács-Kiskun megye Önkormányzata közművelődés díjban részesí-
tette őket. Eddig hat lemezt adtak ki és két könyv jelent meg életükről és 
az általuk megzenésített versekről. Csorvási Zoltán zenekar alapító-zene-
szerző szerint a sok évtized alatt az együttesben megfordult sok zenész 
és énekes olyan közösséget alkot, ami további folytatásra és alkotásra 
ösztönzi a jelenlegi tagokat. Jövőre szeretnék megünnepelni az együttes 
fennállásának 45. évfordulóját.

Jeszenszky-Sebők Judit – ének, furulya, Kovács Sándor – hegedű, 
cselló, ének, Csorvási Zoltán – gitár, ének és Vladár Károly - nagybőgő 
felállású együttes műsoruk során hazai és határon túli magyar költők fel-
nőtteknek és gyermekeknek szóló megzenésített verseiből, mintegy egy 
órás műsort adott elő, megénekeltetve a közönséget is..

ikor
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A jánoshalmi V-60. számú Galamb Egyesület január 11-12-én Somo-
gyi Sándor tiszteletére emlékkiállítást rendezett a jánoshalmi Dr. Fenyve-
si Máté Sportcsarnokban, ahol 32 tenyésztő 312 galambot és 40 díszma-
darat állított ki, 39 különböző fajtában.

Köszönet illeti valamennyi közreműködőt, a bírálók alapos és felelős-
ségteljes munkáját és külön köszönet a Jánoshalmi Városi Önkormány-

zatnak, hogy lehetővé tette kiállításunk megrendezését. Köszönjük továb-
bá mindazoknak, akik ellátogattak hozzánk és megtekintették kiállításun-
kat! További támogatóink: KissTestvérek, Renner Bt., Pethő Zoltán - Táp- 
és takarmánybolt.

Kép és szöveg: S. B.

Galamb- és kisállat kiállítás



13. 2020. február

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEKultúra és közösség
Városi mesemondó verseny a könyvtárban 2020

Kultúránk egyik legrégebbi gyöngyszemei a magyar népmesék. A 
Magyar Kultúra Napja másnapján  az Imre Zoltán Művelődési Központ 
és Könyvtárban a  városi mesemondó versenyen tanulságos, humoros, 
a mai kor számára is értékes üzeneteket megfogalmazó népmeséket 
meséltek a két helyi általános iskola legjobb mesemondói. 

A zsűri, a szülők, a pedagógusok, az osztálytársak és az érdeklődők 
nevében bátran kijelenthetem, hogy mindannyian kiállták a próbát, nem 
is akárhogyan! 

Arany minősítést kapott: Somogyi Anna (Hunyadi Isk.), Kiss Luca 
(Hunyadi Isk.), Szűcs Ádám Simon (Szent Anna Isk.), Balázs Gábor 
Rudolf (Szent Anna Isk.), Szakály Máté (Hunyadi Isk.), Rendek Ger-
gő (Hunyadi Isk.). 

Ezüst minősítést kapott: Matuz Bianka (Hunyadi Isk.), Korom Kornél 
( Hunyadi Isk.), Kiss Csenge (szent Anna Isk.), Lógó Bianka (Hunya-
di Isk.), Almási-Zoó Hermina (Szent Anna Isk.), Lódri Zsanett (Hunya-
di Isk.). 

Bronz minősítést kapott: Berta Flóra (Szent Anna Isk.), Rostás Éda 
(Szent Anna Isk.), Rózsa Bianka (Szent Anna Isk.) Gusztonyi Petra 
Luca (Szent Anna Isk.)Kollár Viktória (Szent Anna Isk.), Huszti Tímea 
(Szent Anna Isk.)

A megyei mesemondó versenyen Szűcs Ádám Simon és Balázs 
Gábor Rudolf képviseli majd Jánoshalmát! Kívánjuk, hogy kellemes 
élményekkel, hasznos tapasztalatokkal teljen meg mesebeli vándorta-
risznyájuk!

Minden mesemondónak szívből gratulálunk  a sikeres szerepléshez! 
Köszönjük a zsűri (Baka Jenőné, Farkas Mihályné, Sere Mihályné) lel-
kiismeretes munkáját, a szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak 
pedig, hogy a népmesék által is őrzik, ápolják, továbbviszik a magyar 
kultúrát!   

Szabó Andrea

1 % -KAL A HELYI  KÖZ-
MŰVELŐDÉSÉRT

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

RENDELKEZÉS A BEFIZETETT ADÓ EGY 
SZÁZALÉKÁRÓL

 A kedvezményezett neve:
BEM JÓZSEF HONVÉD NYUGDÍJAS 

EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18359639 - 1- 03
Kedvezményezett címe:  6440 Jánoshalma, Kossuth 

u.1.
Telefon száma: 77/ 501 - 145
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, 

AVAGY HATAN PIZSAMÁBAN
vígjáték 2 felvonásban

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS! 
2020. február 12-én, szerdán 19 órakor a Pesti Művész Színház előadásában 
az Imre Zoltán Művelődési Központban. 
Jegyek 3200 Ft-ért vásárolhatók a Művelődési Központban keddtől péntekig 
11-17 óráig, szombaton 8-12 óráig.

Rövid ismertető:
Egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje, Jacqueline vendége-

ket várnak. Jön Bernard legjobb barátja, Robert, aki Jacqueline titkos 
szeretője, Brigitte, Bernard titkos szeretője. 

A ház ura feleségének úgy állítja be a dolgot, mintha Brigitte Robert 
párja lenne, de mivel Robert még sosem látta a nőt, összetéveszti a szo-
balánnyal. Ám beállít a szobalány férje is, Bertrand...

január 22.  A magyar kultúra napja
január 22.  Városi mesemondó verseny
március 15.  Nemzeti ünnep
április 11.  Költészet napja
május 1. Munka ünnepe
május 27.  Magyar hősök  

emlékünnepe
május 24.  Városi gyermeknap
június 4.  Trianon emléknap
június 6.  Városi pedagógusnap
június 25-28  Jánoshalmi napok
június 30.  Semmelweis nap
július 1.  Köztisztviselők napja
július 5.  Holocaust Áldozatai-

nak emlékünnepsége

augusztus 20.  Állami ünnep- Kitün-
tető címek ado-
mányozása

szeptember  Szüreti napok
október 6.  Aradi vértanúk emlé-

künnepsége
október 23.  1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepe
november 4.  Kommunista diktatúra  

áldozatainak emléknapja
november 12.  Szociális munkások napja
november 16-22.  Városi egészséghét
december  Idősek karácsonya
december  Gyermekek karácsonya

A városi rendezvények 2020
A képviselő-testület által elfogadott 2020 évi rendezvényterv a következő:
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A Jánoshalmi Gazdakör, az idén janu-
árban tartotta tisztújító közgyűlését. A 
Gazdakör székházában megjelenteket 
Farkas László elnök köszöntötte. A jegy-
zőkönyvvezető, a hitelesítők és a leve-
zető személy megválasztása után, az 
elnök beszámolt a vezetőség elmúlt 5 
évben végzett munkájáról, amit a jelen-
lévő tagok egyhangúan elfogadtak. Ezu-
tán az alapszabály módosításáról dön-
töttek. A következő napirendi pontban 
a szavazólapra felkerültek névsoráról 
döntöttek a jelenlévők. Ennek során a 
korábbi vezetőség tagjai közül hárman 
nem kívántak a továbbiakban vezető-
ségi tagok lenni. Helyükre új szemé-
lyeket kellett felvenni a szavazólapra. 
A szavazatszedő bizottság megválasz-
tását követően a jelenlévők titkos sza-
vazással megválasztották a Gazdakör 

új vezetőségét. Farkas Lászlót ismét 
elnökké választották, alelnöknek pedig 
Ötvös Tibornét, a titkár Lukács István 
Sándorné lett.

Elnökségi tagok: Bányai Áron, Csík 
Lázár, Fajszi Ferenc Kiss Ferenc Takács 
Tamás, Zámbó Zoltán, Veszelovszki 
László ,Török János, Dr. Ivanics István 
és Sarok Sándor lettek.

A felügyelő bizottság tagjai: Kovács 
Sándor, Kovács József és Klucsics Csa-
ba lettek.

Befejezésül Farkas László elnök 
köszönetet mondott, a leköszönő régi 
tagoknak, a gazdakör érdekében kifej-
tett áldozatos munkájukért, az új veze-
tőségnek sok sikert kívánt!

Fajszi Ferenc

 A jánoshalmi 
sikerek a temerini 

borversenyen

Ebben az évben a 33.  temerini borverseny-
re rekord számú, hétszázhetvenhat bormin-
ta érkezett. E rangos mezőnybe jól szerepel-
tek Gazdakörünk borászai is. Takács Tamás 
borai egy arany és kettő ezüst, Török János 
egy arany, Zámbó Zoltán egy ezüst és kettő 
bronz, Balázs István borai pedig kettő aranyér-
mes oklevelet hoztak el. 

Így összesítve elmondhatjuk, hogy az általuk 
leadott kilenc mintából összesen, négy arany, 
három ezüst, és kettő bronz minősítésű lett. 
Gratulálunk nekik!

Ugyancsak januárban volt Bácskossutfalván 
a pálinka verseny, melyre szintén rekordszámú, 
hétszázhét minta érkezett. A versenyre leadott 
füge pálinka ezüstérmes lett. 

Fajszi Ferenc

Tisztújítás a Gazdakörben
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A Gyermeklánc Óvodában az elmúlt évben három dolgozótól búcsúztak nyugdíjazás okán. 

Jó egészséget, jó pihenést kívánunk a nyugdíjas éveikre!
Lukácsné Szabó Teréz

2002 óta dolgozott a bölcsődé-
ben. Munkáját mindig odaadás-
sal, pontossággal végezte. A 17 év 
alatt nagy szeretettel nevelte, gon-
dozta a bölcsődébe járó kisgyer-
mekeket. Szülőkkel és a kollégái-
val jó kapcsolatot alakított ki, ezzel 
segítve a bölcsőde családias lég-
körét. Az elmúlt években bölcső-
débe járt gyermekek és szüleik 
„a bölcsis Terike néniként” isme-
rik, szeretik, és tisztelik! Köszön-
jük emberségét, gyermekszerete-
tét, amellyel a mindennapjainkat 
tette szebbé! 

Tarjányiné Dági Erzsébet

Év múlik, évet ér...így számolja az óvodás gyermek az idő múlását. A pedagógus és segítő munkatársai 
tanévben gondolkodnak. Így történt ez Tarjányiné Erzsikével is. Több munkahelye volt, nyugdíjba azonban 
az óvodából ment. Szeptemberben már nem kezdte velünk az évet.

15 évet töltött itt, mindannyiunk és főleg a gyerekek örömére. Mindig türelmes, segítőkész volt, mindenki-
hez volt egy kedves szava. A csoport rendje, tisztasága mind az Ő keze munkáját dicsérte. A kirándulások, a 
kerti partik, az ünnepek, vagy a hétköznapok – számára mind a pontos, gondos munkát jelentették. Minden-
ben számíthattunk a segítségére, gyerekek és felnőttek egyaránt.

Most amikor családjával tölti napjait, emlegetjük mindennap, sokat gondolunk rá, hiszen a 15 év alatt sokat 
tanultunk tőle emberségből, tiszteletből, szeretetből.

Tóthné Ádám Gabriella 

Munkaviszonyát 1979-ben admi-
nisztrátorként kezdte, a Jánoshalmi 
Radnóti Miklós Gimnáziumban.

2006-ban lett a Gyermeklánc 
Óvoda óvodatitkára. Munkáját nagy 
felelősséggel, odaadással, ponto-
san végezte. A szerteágazó admi-
nisztrációs feladatok ellátásán túl, 
munkatársai felé a nagyfokú köz-
vetlenség, az önzetlen segítőkész-
ség volt jellemző. Köszönjük az óvo-
dánk működését segítő tevékenysé-
gét, példamutató emberi hozzáállá-
sát, mely elismerésre méltó!

Januári hónapban is különböző tevékenységekkel próbáltuk színeseb-
bé tenni a hétköznapokat.  Papír-és kézlenyomat technikával kismadara-
kat formáztunk. A gyerekek nagy örömére készítettünk színes gyurmát, 
amelyből mindenki kedvére alkothatott.  Magokból, zsírból és hájból téli 
madáreleséget készítettünk a kismadaraknak. Egy szerdai napon, a kör-
nyezettudatosság jegyében, Logó Tiborné (Ibolya néni) és Vargáné Laki 
Andrea segítségével mosógélt főztünk. Heti rendszerességgel védőnő 
előadásokat tartott Ádámné Brecska Mária.

 Minden héten, Deákfalviné Ferenczi Andrea gyógytornász, egyéni 
fejlesztést tartott a legkisebbeknek.  Pszichológusunkkal Dr. Kinigopu-
los Mártával kötetlen beszélgetés folytattunk a gyereknevelésről.  Janu-
árban is sokat mozogtunk, tornáztunk, énekeltünk, és báboztunk is. A 
hónap végén pedig elkezdtük a farsangi készülődést. Télűző mondóká-

Január a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban



17. 2020. február

JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPEGyermeklánc Óvoda hírei

Mesekönyv csomagot kérhetnek iskolák / 
óvodák a mesedoktoroktól ingyenesen

kat tanultunk, valamint színes bohócokat készítettünk. 
Továbbra is szeretettel várunk MINDEN 0-3 éves korú gyermeket és 

anyukáját, a Biztos Kezdet NYITNIKÉK Gyerekházba!

Címünk: JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93
Márti néni, Ági néni és Niki (néni) 

A Mesedoktorok az első 250 jelentkező óvodai csoport / isko-
lai osztály számára biztosít ingyenesen új mesekönyveket. A 3-10 
éves gyermekek számára összeállított csomagok egyenként 25-35 
jó minőségű és új könyvből, új színezőből állnak. A könyvek teljesen 
ingyenesek, a cél az eszköztár bővítésének támogatása, az olvasás 
és a kultúra népszerűsítése. Az alapítvány a csomagfeladás költ-
ségeit kéri megtéríteni a könyvcsomagokat kérő intézményektől. A 
mesekönyvekre a készlet erejéig, de legkésőbb 2020. május 10-ig 
lehet jelentkezni. A mesedoktorok által biztosított könyvcsomag 4-6 
féle könyvet tartalmaz, mely az iskolák / óvodák könyvespolcait éke-
sítheti vagy ajándékozásra is szolgálhat az intézmények számára. 
Az ingyenes könyvcsomagra az intézmények a www.bohocdoktor.
com oldalon található "Mesekönyv Csomag Kérés" fülön jelentkez-
hetnek.

Köszönettel és tisztelettel:
Rácz Anett, elnök
Mátrix Közhasznú Alapítvány
Weboldal: www.matrixalapitvany.hu
Centerke: www.centerke.hu
Telefonszám: 06-20-378-16-56
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Az idei tanévben is örömmel 
vettek részt a Szent Anna Kato-
likus Óvoda és Általános Isko-
la diákjai az országos, egyfor-
dulós „Herbst in DACH-Länder” 
elnevezésű német nyelvű levele-
ző versenyen. Megismerkedhet-
tek a német nyelvterület hagyo-
mányaival, kulturális szokásaival 
és a németországi ételek spe-
cialitásaival.  A feladatok segít-
ségével elmélyíthették az időjá-
rással kapcsolatos kifejezéseket 
és megismerkedhettek a német 
nyelvterület híresebb városaival 

és folyóival. A csoportos felada-
tokban tematikus témát dolgoztak 
fel (Márton nap), ahol a témával 
kapcsolatos szavakat, érdekessé-
geket és szokásokat ismerhettek 
meg. A gyerekek kimagaslóan tel-
jesítettek ismét, hiszen 11. helye-
zettek lettek. Név szerint: Bretyka 
Andor, Mester Dominik és Szőnyi 
Barnabás.

Gratulálunk nekik! További sike-
res munkát kívánunk a későbbi-
ekben is! 

Majkuth Nikolett

„Bölcsek Jöttek Napkeletről”

Január hatodika nemcsak a 
hosszú téli szünet utáni iskola-, és 
óvodakezdést jelentette a pedagó-
gusok és a gyermekek számára, 
hiszen egyházunk ezen a napon a 
Napkeleti bölcsek kis Jézusnál tett 
látogatásáról emlékezik meg.

Hagyományainkhoz híven idén 
is szentmise keretén belül találkoz-
hattunk Gáspárral, Menyhérttel és 
Boldizsárral. A gyerekek kedvét a 
téli hideg sem szegte, a legkiseb-
bek is érdeklődő tekintettel szem-
lélték a szentmise pillanatait és a 
vízszentelés misztériumát. 

Várakozásaik nem voltak hiá-

bavalóak, hiszen a Háromkirályok 
idén is megérkeztek hozzánk tarka 
csomagolópapírba rejtett szebb-
nél szebb ajándékokkal. Miután az 
összes osztály és óvodai csoport 
átvette meglepetését, mi is öröm-
mel melengetett szívekkel tértünk 
vissza az óvodába, ahol kezdetét 
vehette a csillogó dobozok kibon-
tása. Az ajándékok újdonsült vará-
zsa önfeledt, közös játékra csábí-
totta a gyerekeket. Az együttját-
szás élményével zártuk ezt a szép 
délelőttöt. 

Gacsal Dominika
óvodapedagógus

Kukucskáló II.

Január 17-én Kukucskáló prog-
ramsorozatunk keretében máso-
dik alkalommal találkozhattunk a 
leendő elsős gyerekekkel és szü-
leikkel. 

A foglalkozás kezdetén igazga-
tónőnk, Kaszás Eszter köszöntötte 
vendégeinket. Ezután Vikor Ágnes 
az angol nyelv, Pusenszkiné Papp 
Beatrix és Majkuth Nikolett pedig 
a német nyelv világába kalauzol-
ta az óvodásokat. A jó hangula-
tú dalok eléneklése után a gyere-
kek vidáman láttak hozzá a barká-
csoláshoz. Horváthné Kocsis Tün-

de néni és Völgyesiné Marancsik 
Tünde néni irányításával mindenki 
elkészítette magának a saját ceru-
zatartó medvéjét. A leendő iskolá-
sok szívesen használták a digitális 
táblát is, amelyen érdekes felada-
tokat oldottak meg. Mindeközben a 
szülőknek lehetőségük nyílt kötet-
len beszélgetésre, ismerkedésre. 

Örülünk, hogy sokan elfogad-
ták meghívásunkat, és ellátogattak 
hozzánk. Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt a következő iskolai 
programunkra is.

Völgyesiné Marancsik Tünde

Német sikerek
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A Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola december 19-én szervezte meg a 
Luca Kupát a dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnokban, 
melyre meghívták iskolánk felső tagozatos lányokból 
és fiúkból álló kézilabdásait és fiú focistáit. Sportsze-
rű, izgalmas meccsek után a kézilabdások a második, 
a focisták az első helyen végeztek. Gratulálunk diák-
jainknak a szép eredményekért, a szervezőknek pedig 
köszönjük a meghívást!

Komáromi Róbert

2019. január 15-én délután újra 
megrendezésre került iskolánkban 
az „Egyszer volt,…” elnevezésű 
mesemondó verseny. 

A 14 bátor jelentkezőnek egy-
egy magyar népmesével kellett 
megörvendeztetnie a zsűrit és a 
kíváncsi közönséget. Valamennyi 
versenyző lelkiismeretesen felké-
szült a megmérettetésre. A zsű-
ri elnöke, Nagy Andrásné értéke-
lésében elmondta, hogy minden 
mesemondó felkészült és bátor 
volt. Éppen ezért nehezen hoz-
ta meg a zsűri a döntését. Végül, 
hosszas tanácskozás után a 
következő eredmények születtek:
Az 1-2. évfolyamon:
I. helyezett Almási-Zoó Hermina 2.a

II. helyezett Kollár Viktória 2.b
III. helyezett: Kiss Csenge 2.a
Különdíjat kapott Rózsa Bianka 2.a
A 3-4. évfolyamon: 
I. helyezett Szűcs Ádám Simon 3.o.
II. helyezett Gusztonyi Petra Luca 4.b
III. helyezett Huszti Tímea 4.b
A felső tagozaton :
I. helyezett Balázs Gábor Rudolf 6.b
II. helyezett Berta Flóra 5.o.
III. helyezett Rostás Éda 5.o.
Ezúton is köszönjük a zsűri tagjainak 
áldozatos munkáját!

A folytatásban, a városi mese-
mondó versenyen Szűcs Ádám 
Simon és Balázs Gábor Rudolf 
arany, Almási-Zoó Hermina és Kiss 
Csenge ezüst, a többiek pedig 
bronz minősítést kaptak. 

Jánoshalma várost a megyei 
mesemondó versenyen Kecske-
méten a mi iskolánk két tanuló-
ja: Balázs Gábor Rudolf és Szűcs 
Ádám Simon fogja képviselni.

Gratulálunk  
mesemondóinknak! 

Friebertné Radvánszki Rita

 Mesemondó verseny

LUCA KUPA

        Kérjük, támogassa 
adója 1%-val a

SZENT ANNA INTÉZMÉNYÉRT 
ALAPÍTVÁNYT

6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

  Adószám: 18341797-1-03



20. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2020. februárHunyadi Iskola hírei 

Egyszer volt, hol nem volt….
….egy mesemondó verseny a Hunyadi Iskolában. Az alsós kisdiákok 

a mesék varázslatos világába kalauzoltak el bennünket. Izgalmas kalan-
dokban és csodákban volt részünk. Köszönjük a szülőknek és a felkészí-
tő pedagógusoknak, hogy a mai rohanó világunkban időt szántak arra, 
hogy felkészítsék gyermekeiket. 

A legügyesebb mesemondóink: 
Első díjat ért el. Lódri Zsanett (4.a) és Rendek Gergő (3.a). Máso-

dik díjas Matuz Bianka (3.a) és Korom István Kornél (3.a) lett. Harmadik 
pedig  Tóth Noel (2.a).

Zsanett és Gergő képviseli iskolánkat a járási mesemondó versenyen, 
Kiskunhalason. A városi megmérettetésen pedig ők, valamint Bianka és 
Kornél mondja el a meséjét. Sok sikert kívánunk nekik!

Pusenszki Mariann szervező 

Búcsúzunk!

Elsős korunk óta szívesen vettünk részt mesemondó versenyeken. 
Nagyon szeretjük a meséket, és persze azt is, hogy másoknak mesélhe-
tünk. Mindig nagy izgalommal készültünk ezekre a délutánokra, ahol sok-
szor értünk el jó eredményeket is. Felsős korunkban sem maradtunk el 
ezekről a vidám percekről. Többen is eljutottunk a Megyei mesemondó 
versenyre, ahol Meseország Királyának és Királynőjének mesélhettünk, 
és találkozhattunk megyénk kisebb és nagyobb mesemondóival. Öröm-
mel tölt el minket, hogy ennyi jó eredményt szerezhettünk, és szüleink 
mellett az iskolánk is büszke lehet ránk. 

Most nyolcadikosok vagyunk, ez volt az utolsó Mesemondónk. Köszön-
jük a felkészítő tanárainknak, hogy biztattak és motiváltak, tartották ben-
nünk a lelkesedést. Bízunk benne, hogy a későbbi évfolyamok Hunyadis 
diákjai folytatják a mesélést, és másokkal is megszerettetik a meséket.

Somogyi Anna Virág 8.c

December 7-én iskolánk testnevelői „Mikulás-show” névvel rendhagyó 
programot rendeztek felső tagozatos diákjainknak. A program a sport-
csarnokban került megrendezésre, ahol a lelátón szép számmal gyűlt 
össze a gyerekek szüleiből, kollégákból, volt tanítványokból álló néző-
közönség is. A délelőtt fő témája egy játékos sportvetélkedő volt, melyet 
mind a résztvevők, mind a közönség nagyon élvezett. A délelőttre a fel-
ső tagozat – a testnevelők koordinálásával – meglepetéssel készült. Egy 
128 ütemű gimnasztikai gyakorlatsort adtak elő karácsonyi zenére, mely-
lyel megmutatták, hogyan tud több heti felkészüléssel 150 tanuló együtt 
mozogni. Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra! A szünetekben a jó han-

gulatról a – főként Hunyadis diákokból álló – Jánoshalmi Aerobic Cso-
port gondoskodott.

December 19-én iskolánk hagyományaihoz híven megrendezte a Luca 
Kupát. A versenyen a Szent Anna Katolikus Iskola és a Hunyadi Iskola 
diákjai mérték össze tudásukat lány labdarúgásban, fiú labdarúgásban 
és kézilabdában. A kupán a felső tagozatos diákok szerepeltek. Lány 
labdarúgásban a „Szent Anna”, kézilabdában a „Hunyadi” bizonyult erő-
sebbnek. A fiú fociban az eredmény döntetlen lett.

Testnevelők

Mikulás-show és Luca Kupa
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Sikereink a Járási és 
Tankerületi versenyeken!

Szeptembertől folynak a Járási és Tankerületi versenyek az iskolák 
között. Alsósaink és felsőseink közül is többen igen sikeresen szerepel-
tek. Szeretnénk most kicsit büszkélkedni velük!
Molnár Fruzsina (1.a) szavalóverseny Járási 3. helyezett

Kárpáthy Fanni Száva (3.c) angol vers- és prózamondó 
verseny

Járási 1. helyezett 
Tankerületi 2. hely.

Rendek Gergő (3.a) mesemondó verseny Járási 1. helyezett
Lódri Zsanett (4.a) mesemondó verseny Járási 4. helyezett
Lógó Bianka (5.c) rajz verseny Járási 3. helyezett

Somogyi Anna Virág (8.c) angol vers- és prózamondó
 verseny Járási 4. helyezett

A napokban rendezik meg Kiskunhalason a járási felsős helyesírá-
si versenyt, ahol reméljük, folytatva az eddigi hagyományt, jól szerepel-
nek majd tanulóink. 

A mese játék, csoda, 
hit és lélek”

(Csernik Szende 
székely mesemondó)

2020. január 16-án kilenc lelkes résztvevővel megtartottuk a felsős 
mesemondó versenyt.

Nagy részük már tapasztalt és sikeres mesemondó, most is 
vidám és kellemes perceket szereztek a szép számban megjelent 
hallgatóságnak.

Közülük első helyezést ért el: Kiss Luca (8.a), Lógó Bianka Rita (5.c). 
Második helyezett lett Somogyi Anna Virág (8.c), Szakály Máté (5.a). 
A harmadik helyezésen Fischer Linda (5.a) és  Lencse Zsófi (5.c) osz-
tozott.

Köszönjük a felkészítő tanárok, szülők és nagyszülők segítségét.
Humán munkaközösség

Félévi vizsga a 
Művészeti Iskolában

Intézményünkben a 2019/20-as tanévre beiratkozott tanulók vizsgá-
val zárták a félévet.

Örömmel vettük, hogy a zenei tagozatunkon a tanulólétszámunk válto-
zatlan. Növendékeink számos rendezvényen működtek közre, pl. a jános-
halmi Adventi hangversenyen, a Nyugdíjas pedagógusok karácsonyán, a 
mélykúti gyertyagyújtáson és „Mindenki karácsonya” ünnepségen.

Az első félévben megszerzett ismeretekből félévi meghallgatás kereté-
ben számoltak be hallgatóink január 20-án és 22-én. A vizsga vidám han-
gulatban telt, a lámpalázas tanulók is kitűnően szerepeltek.

L. R.

Rendek Gergő és Lódri Zsanett diákunk is tovább jutott a Tankerületi 
Mesemondó Verseny döntőjébe, mely februárban lesz.

Minden versenyzőnknek sok sikert kívánunk!

Színházlátogatás Szegeden

A Magyarország Kormánya által támogatott Lázár Ervin Program kere-
tében iskolánk 3. és 5. évfolyamos tanulói színházlátogatáson vettek 
részt január 21-én.

A Szegedi Nemzeti Színház Hamupipőke című balettelőadását tekin-
tették meg diákjaink. A műfajra tekintettel a pedagógusok előzetesen fel-
készítették a gyerekeket a balett műfaji sajátosságaira és a mesei törté-
netre, aminek köszönhetően élvezhetővé vált számukra az előadás. A 
színház csodálatos épülete, a látványos díszlet, a gyönyörű jelmezek és 
a balett-táncosok szereplése feledhetetlenné tették diákjainknak és kísé-
rő pedagógusaiknak ezt a programot. 
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 Minden kedves támogatónk köszönjük  eddigi felajánlásaikat  cél-
tűzéseinek  megvalósításához!

Amennyiben továbbra is támogatni szeretné alapítványunkat, 
az alábbi számlaszámon megteheti.

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

Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Kérjük, segítsék adójuk 1 százalékával a 

Jánoshalmi Önkéntes Polgárőrségi 
Egyesület munkáját. 

A kedvezményezett adószáma: 18360952-1-03

A Jánoshalmáért Alapítvány 
Köszönjük az eddigi támogatásokat, és kérjük a jövőben 

is segítsék az szja 1 %-ával az alapítványt.
Adószám:

18343706-103
Alapítvány kuratóriuma

Az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület 
2019-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a támogatását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásá-
val kívánják segíteni az egyesület önkéntesség elvén alapuló, szociális, és karitatív tevékenységét.

Adószám: 18369748-1-03

Számlaszám: 51100036-100045820 

Jánoshalma Tűzvédelméért 
Közalapítvány

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

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
Jánoshalma Városi Rádióklub Sportegyesület  Kéri, hogy 

ebben az évben is segítsék személyi jövedelemadójuk 1 %-val egyesületünket! 
Adószámunk: 19044383-1-03 
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A káposzta tartósításá-
nak ősidők óta legismer-
tebb eljárása a tejsavas 
erjesztés, melynek során 
a levelekben a tejsavbak-
tériumok hatására tejsav 
keletkezik. Ez akadályoz-

za meg a rothadást okozó mikroorganizmusok 
elszaporodását, tevékenységét.

A tartósítás, savanyítás elsődleges előnye a 
növény C- és más, vízben oldódó vitaminjainak 
megőrzése.

A tejsav azon kívül, hogy megakadályozza 
magának az élelmiszernek a rothadását, számos 
jótékony hatással is rendelkezik a bélrendszerre. 
A tejsavbaktériumok elsősorban a vastagbélben 
fejtik ki áldásos tevékenységüket. A bélflórának 
a stressz, a helytelen táplálkozás, a hasmenés-

sel járó fertőzések, a gyógyszerek, az antibioti-
kum-kúrák miatt felborult egyensúlyát ezek a bak-
tériumok segítik helyreállítani.

A káposzta savanyításakor a zöldség szén-
hidráttartalma alakul át tejsavvá. Energiatartal-
ma alacsony: 100 grammja csupán 20 kilokalóriát 
(kcal) tartalmaz. A savanyú káposzta C-vitaminon 
kívül B1-vitamint, niacint és karotint is tartalmaz.  
Ásványi anyagok közül foszfor, kalcium, kálium, 
magnézium és nátrium található benne.

A savanyú káposzta továbbá hatékonyan sza-
bályozza a vércukorszintet, csökkenti a koleszte-
rinszintet, Magas a rosttartalma, ez segít kipucol-
ni a salakanyagokat. Tápanyagtartalma gazdagít-
ható, ha teszünk bele kis mennyiségben lila hagy-
mát, póréhagymát, reszelt sárgarépát, főtt tojást.

A savanyú káposzta levét sem kell a csapba 
öntenünk! A savanyú káposzta-lé ugyanis a bél-

rendszer seprűje, már napi 1 dl elfogyasztása is 
erősíti a bélflórát és megsemmisíti a káros bakté-
riumokat, a májat is tehermentesíti, C-vitamin tar-
talma pedig szintén magas.

Mint minden „csodaszer”, a savanyú káposzta 
sem univerzális. Emésztőrendszeri betegségben 
szenvedőknek, epebetegeknek, haspuffadásra 
hajlamosaknak ez a savanyított eledel problémá-
kat is okozhat, éppen a sokat hangoztatott élelmi-
rost- és illóolaj tartalma miatt.

A hagyományosan elkészített fogások, példá-
ul a székelykáposzta, töltött káposzta fogyasz-
tásakor legtöbb esetben azonban nem maga a 
káposzta okoz kellemetlen tüneteket, hanem a 
hozzáadott zsiradék, a füstölt szalonna, füstölt 
oldalas.

Faragóné Hován Éva
Dietetikus

A d ietet ikus  tanácsa i
Savanyú káposztával az egészségért

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztálya 2019. decemberi hónap-
ban elindította a járási startmunka min-
taprogramok tervezését. Mivel az elő-
ző évben Jánoshalma csak a szociális 
jellegű közmunkaprogramot indított, így 
ebben az évben nincs lehetőségünk más 
programelemre pályázni. 

Így a tervezés a szociális jellegű start-
munka program keretében történt. A 
program 15 fő foglalkoztatás esetén 100 
%-ban támogatott, ennél több fő foglal-
koztatása esetén a foglalkoztatottak szá-
mától függően önerő köteles. 

A tervek elkészültek, véglegesítés feb-
ruár hónapban várható és március 1-től 
indulhat a program. A tervben az előző 
évekhez hasonlóan közútkarbantartás, 
csapadék- és belvízelvezető rendszer 
karbantartás, dűlőutak mentén fanyesé-
si tevékenység és fűtéshez használatos 
apríték készítés szerepel 15 fő foglal-
koztatásával. 

A Hosszabb időtartamú közfoglalkoz-
tatási programokról az Önkormányza-
tunk még nem kapott tájékoztatást, sem 
az indulásáról, sem a foglalkoztatandó 
keretszámokról.

Amennyiben lesz hosszabb idejű köz-
foglalkoztatási program, úgy elsősorban 
a Képviselő-testület az intézményeink 
igényét figyelembe véve kíván foglalkoz-
tatni és csak abban az esetben és mér-
tékben, ha a támogatás 100 %-os lesz. 

Az erről szóló határozat a január 
26-dikai ülésen született meg. 

A 2020. évi 
közfoglalkoztatási 

programok 
tervezéséről
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Lotus Virágbolt
sok szeretettel várja vásárlóit. 

Cserepes és vágott virág, alkalmi és kreatív csokrok, 
asztaldíszek, koszorúk ajtódíszek, esküvői kompozíciók, 

ajándéktárgyak. 
Rendezvények dekorálása.

Valentin napi előrendelésekből 5% kedvezményt biztosítunk 
február 10-ig!

Jánoshalma, Béke tér 12

EFOP-1.4.2-16-2016-00020

Korai lépések a 
fogak egészségének 

megőrzéséért
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
közreműködése révén az idei évben is folytatódnak az óvodai prevenciós 
programok a járási óvodákban, melyekkel célunk a gyermekek egészségé-
nek megőrzése már a korai gyermekkortól. A „Fogmoshow” foglalkozás egy 
a fent említett prevenciós programok közül. A gyermekek ebben az életkor-
ban rendkívül fogékonyak, így a helyes fogmosási szokások kialakítására 
még van lehetőségünk.

A foglalkozásokon a gyerekek eper ízű plakk-indikátor tablettát szopogat-
hatnak el, mely megszínezi a fogak nem megfelelően megtisztított felszíne-
it. Ezt követően mindenki egy kézitükör segítségével ellenőrizheti fogainak 
tisztaságát, majd egy óriás maketten egy nagyméretű fogkefével közösen 
átismételjük a fogmosás helyes lépéseit.

A gyermekek lehetőséget kapnak az óriás fogsoron egyesével bemutatni 
tudásukat, illetve ekkor még korrigálni tudjuk a hibás mozdulatokat, pótol-
ni a hiányosságokat. A foglalkozás végén a gyerekek fogat mosnak, majd 
ennek eredményességét ellenőrizzük, illetve nekik is megmutatjuk a tükör-
ben, hogy hol kell odafigyelniük, melyek azok a kritikus pontok, melyek 
kimaradtak.
A foglalkozásokat követően a gyermekeknek apró ajándékokkal kedveske-
dünk, így tartva fenn motivációjukat, lelkesedésüket, hiszen ők még nem fel-
tétlenül vannak tisztában azzal, mekkora érték is az 
egészséges fogsor.
 A „Fogmoshow” foglalkozások az EFOP-
1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú 
„Együtt Könnyebb” komplex prevenciós 
és társadalmi felzárkóztató program a 
gyermekszegénység ellen című pro-
jekt keretein belül valósul meg

Jánoshalmán, Orczy utca 72 
alatti háromszobás 

CSALÁDI HÁZ ELADÓ!
NAGY KERTTEL, MELLÉKÉPÜLETEKKEL. 

GAZDÁLKODÁSRA KIVÁLÓAN ALKALMAS.
Gázfűtés, fürdőszoba van,  szennyvíz rákötve.

Érdeklődni 30-9639-414
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EFOP-1.8.20-17-2017-00035

Gondolatok a 
gyászfeldolgozás 

folyamatáról
Írta: dr. Horvát-Militityi Tünde pszichológus

Szeretteink halálát, a válást és más fájdalmas veszteség feldolgozását segítő szakem-
berek által ajánlott- nem csupán segítők számára hasznos- Russel Friedman - Gyógyu-
lás a gyászból című könyve.  Az alábbiakban a gyászfeldolgozás folyamatának Fried-
man és James által kidolgozott lépéseit tekintjük át. 
Ahogy végignézzük egy számunkra jelentős személyhez fűződő kapcsolatdiagramun-
kat, számos pozitív és negatív érzésünk támadhat az emlékek felidézésekor. Gyászunk 
feldolgozásakor (emlékezzünk, nem feltétlenül egy elhunyt személlyel kapcsolatban 
élhetünk át feldolgozatlan veszteséget, hanem eltávolodás, elhúzódó konfliktusok vagy 
válás kapcsán is) három dolgot kell megtennünk.
Az első, hogy kifejezzük sajnálatunkat azokért a dolgokért, amellyel a másik kárára vol-
tunk, vagy amelyeket elmulasztottunk megtenni. „Sajnálom, hogy nem töltöttünk elég 
időt együtt, mert túlságosan lekötött a munkám” vagy „Sajnálom, hogy megcsaltalak” 
– ilyen és ezekhez hasonló mondatokat kell megfogalmaznunk ahhoz, hogy egyrészt 
elismerjük, mi a mi részünk a kapcsolat be nem teljesedésében, és hogy vállalni tudjuk 
mindezért a felelősséget, legalább önmagunk előtt.
A második lépés, hogy megbocsássuk a másiknak azokat a dolgokat, amiket ő tett a 
kapcsolatunk kárára, vagy mulasztott el megtenni annak érdekében. A megbocsátás 
nem azt jelenti, hogy ezeket a dolgokat kitöröljük emlékezetünkből, vagy hogy jóvá-
hagyjuk őket, csupán azt, hogy elismerjük ezeket tényként, valamint elhatározzuk, hogy 
nem engedjük, hogy a továbbiakban ezek hatással legyenek életünkre. „Megbocsá-
tom, hogy összetörted a kocsimat” vagy „megbocsátom, hogy nem jöttél el a diploma-
osztómra” – ehhez hasonlóan kell megfogalmaznunk mindazokat a sérelmeket, ame-
lyek minket értek a kapcsolat során, és amelyekkel kapcsolatos neheztelésünket vég-
re fel akarjuk adni.
A harmadik lépés, hogy megfogalmazzuk mindazon érzéseket, melyek kimondatlanok 
maradtak a kapcsolat során vagy végeztével. „Szerettelek”, „Gyűlöltelek”, „Mindig is 
olyan akartam lenni, mint Te”, „Hálás vagyok azért, amit értem tettél”, „Nagyon büszke 
voltam rád” – ehhez hasonló módon fogalmazhatjuk meg mindazon érzéseinket, ame-
lyek nem fértek bele az előző két kategóriába.
Mindazt, amit megfogalmaztunk, vessük papírra. Menjünk végig a kapcsolatdiagramon, 
tekintsük át a kapcsolat összes fontos pillanatát, és próbáljunk meg mindhez egy-egy 
ilyen mondatot illeszteni, amely kifejezi sajnálatunkat, megbocsátásunkat vagy valami-
lyen ki nem mondott érzésünket!
Utolsó lépésként mindezt levél formátumban fogalmazzuk meg, annak címezve, akihez 
a feldolgozandó kapcsolatunk fűződik. Kezdjük egy személyes, a kapcsolatunkhoz illő 
megszólítással (például „Kedves Apa!”), és írjuk bele a korábban megfogalmazott mon-
datokat („Sajnálom, hogy…” vagy „Megbocsátom, hogy…”), kiegészítve persze bármi 
egyébbel, amit fontosnak tartunk még elmondani. A levelet búcsúzással zárjuk le, olyan 
formában, amely számunkra leginkább megfelelő.
Ez tulajdonképpen a gyászfeldolgozás utolsó aktusa. A levelet, bár a másik félhez írjuk, 
nem kell elküldenünk senkinek sem, pusztán azért kell papírra vetnünk, hogy saját 
magunknak meg tudjuk fogalmazni a tartalmát, a mi lelkünkön könnyítsen a megírá-
sa. A szerzők szerint, amennyiben minden lépést megtettünk, őszintén magunkba néz-
tünk, és valóban kiadtuk magunkból az összes magunkkal hordozott sérelmet, nehezte-
lést, bűntudatot, szomorúságot és dühöt, sikerült feldolgozni gyászunkat, és a kapcso-
lat békés emlékével a lelkünkben élhetjük tovább az életünket.
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Gondolatok 
az életközepi 

válságról
Nehezen kerüli el bárki, hogy negyvenes éveiben ne kezdje el átértékelni 
az életét, ne tekintsen másképp arra, hogy mit is keres ő itt ebben az élet-
ben. Persze azért nem kötelező ebbe beleesni, de az embereke többség-
nek sikerül. Ezt a jelenséget a szakirodalomban életközepi válságnak, mid-
life crisisnek hívják, mert ugyanúgy, mint életünk más válsághelyzetei való-
ban lehangoltsággal, rosszabb közérzettel, akár depresszióval is járhat. 
Sokféle formában megjelenhet, férfiak felfokozott szexuális vágya, nők új 
hobbijai, munkahely, lakhely, életmódváltás, rosszabb esetben identitás-kr-
ízis vagy depresszió. Hasznos lehet, ha furcsa új gondolataink és szoká-
saink mögött felismerjük, hogy nem csak úgy véletlenül vannak, hanem az 
életközepi válság jelei. 
Az életközepi válság rendszerint az élet több területén tapasztalható. Jelent-
kezhet karrierkrízis formájában elsősorban férfiaknál, de a nőknél sem rit-
ka.  Ebben esetben az életközepi válsággal küzdő ember nehezen tud meg-
nyugtató válaszokat megfogalmazni önmaga számára az alábbi és ezekhez 
hasonló kérdésekben. „Elértem-e szakmailag is azt, amit akartam?”„Megva-
lósítottam-e önmagam?” Az életközepi válság másik nagy területe az élet-
helyzet krízis, amikor az élet eddig természetesnek tűnt állapotainak meg-
kérdőjelezése. Ez esetben a krízisben lévő személynél felmerülhet az aláb-
bi kérdés „Ezzel a párommal akarok-e továbbra is élni?” A bizonytalanság 
feszítése során a párkapcsolatban megjelenhet egy harmadik fél, ami nem 
feltétlenül jelenti a párkapcsolatból való kilépést. 
Az életközepi válság sok esetben pozitív változást hoz: az emberek olyan 
új célokat tűznek ki, és olyan szokásokat vesznek fel, amikkel hasznosabb-
nak érzik magukat és elégedettebbek lesznek. Tulajdonképpen egy termé-
szetes állapot, át- és túlélhető. Miközben számot vetünk jelenlegi élethely-
zetünkről és múltban gyökerező élettörténetünkről új erőt és ötleteket gyűjt-
hetünk életünk következő szakaszához.

Amennyiben a fenti sorok között magukra ismertek, és az életközepi 
válságból fakadó nehézségeik megoldására szívesen együtt működné-
nek egy szakemberrel, vagy hívjanak bennünket időpontért bátran az aláb-
bi telefonszámon:
06/77-502-952
Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség Központ

dr. Horvát-Militityi Tünde - pszichológus

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is 

kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN -  
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Biztonságtudat 
A reális bizton-

ságtudat első felté-
tele, hogy tisztában 
legyenek az Önök 
által kezelt adatok 

fontosságával, és a bűnözők általi visszaélés lehe-
tőségeivel.

A veszély nem ismerete hamis biztonságtudatot 
ébreszthet, ám a baj bekövetkeztekor pánik jelent-
kezhet. Az Internet minden használójának így a 
kormányzati elektronikus ügyintézéssel kapcsola-
tos szolgáltatások igénybe vevőjének is a rendszer 
használatakor tudomással kell bírnia az internetes 
kapcsolat biztonságtechnikai és egyéb veszélyeiről.

Jelen dokumentumban az oldal üzemeltetői sze-
retnék felhívni a figyelmet szolgáltatásaik biztonsá-
gos, körültekintő használatára. A kormányzati elekt-
ronikus ügyintézés szolgáltatás igénybevételével 
kapcsolatban számos védelmi intézkedést megva-
lósítottak, amelyek az Önök biztonságát szolgálják. 
Emellett azonban az Önök közreműködésére is fel-
tétlenül szükség van ahhoz, hogy a rendszer hasz-
nálatából eredő kockázatot minimálisra tudják csök-
kenteni.
Adatvédelem

Kérjük, olvassák el 
a honlapon a meg-
határozást a szemé-
lyes adatok védelmé-
vel kapcsolatos poli-
tikáról és a minden-
napos gyakorlatot a 
szolgáltatások bemutatásáról, mely során a láto-
gatóktól személyes adatokat kérnek, nyilatkoznak 
arról, hogy milyen célokra, és hogyan használják fel 
az ilyen jellegű adatokat, hogyan biztosítják a sze-
mélyes adatok megőrzését és védelmét.
A számítógép védelme

A portál üzemeltetői javasolják, hogy az Ügyfél a 
szolgáltatás igénybevételekor és általában az Inter-
net használatakor a számítógépe védelme érdeké-
ben a lehető legnagyobb gondossággal járjon el; 
a vírusfertőzésekkel, betörési kísérletekkel szem-
ben védjék számítógépét tűzfalakkal, víruskeresők-
kel. A vírusok károsíthatják számítógépjüket, tönk-
re tehetik tárolt adataikat, és nem kizárt, hogy bizal-
mas adatokat, a használat során alkalmazott kódo-
kat illetéktelenek részére juttatják el, amelyekkel 
vissza is élhetnek.

Bármely Internetről letölthető szoftver tartalmaz-
hat vírust. Egy email is tartalmazhat olyan csatol-
mányt, mely vírusos. Győződjenek meg arról, hogy 
van vírusellenőrző a számítógépén, amely a csatol-
mányokat is szűri. Napról napra újabb vírusok szü-
letnek, ezért érdemes a legújabb verziót használni, 
naponta frissíteni a vírusdefiníciókat. Amint új víru-
sokat fejlesztenek, új megoldásokat kell találni eltá-
volításukra.

Amikor Önök 
hatásos biztonsági 
védelem nélkül lép-
nek ki az Internet-
re, behatolhatnak 
az Önök számító-
gépébe illegálisan, 
az Önök tudta nél-
kül is. Az Interne-
ten folyamatosan elérhetők és ingyenesen letölthe-
tők díjmentesen használható tűzfalak, melyek meg-
felelő vélelmet nyújtanak a behatolók, DoS-támadá-
sok, kíváncsiskodó spyware programok, trójai prog-
ramok ellen.

A magasabb szintű biztonság elérése érdekében 
javasolják a rendszeres letöltést az Önök által hasz-
nált operációs rendszerhez, böngészőhöz elérhető 
biztonsági frissítéseket, javító verziókat, és az alkal-
mazott böngésző adatbiztonsági beállításainak a 
szükséges legnagyobb biztonságot garantáló szintre 
beállítását. Ebben az esetben a program figyelmez-

tet a böngésző használata során potenciálisan kárt 
okozó tartalom megnyitása előtt. A biztonság tovább 
növelhető, amennyiben leállítják a számítógépén 
futó nem szükséges alkalmazásokat.

Felhasználói azonosító és jelszó kezelése
Az Önök azonosítása a rendszerben felhasználói 

azonosítóval és jelszó segítségével történik, ezért 
fontos, hogy ezt a két érzékeny adatot senki más 
számára ne tegyék megismerhetővé.

Jelszavukat megbízható ismerősnek se árulják 
el! A szolgáltatáshoz 
érvényes jelszót sem 
a hatóságok, sem 
munkatársak nem 
kérhetik Önöktől!

I g y e k e z z e n e k 
megjegyezni jelsza-
vakat! A legjobb, ha 
egyáltalán nem írják 
le. Ha mégis ezt teszik, akkor: se legyen nyilvánva-
ló, hogy mire használatos a leírt karaktersort, tárol-
ják biztonságos helyen.

A rendszer a jelenleg hatályos törvényi sza-
bályozásoknak megfelelően nem kényszeríti ki a 
nagy rendszerességgel történő jelszóváltoztatást, 
de javasoljuk, hogy jelszavát a minél nagyobb biz-
tonság elérése érdekében rendszeresen, legalább 
egy-két havonta változtassa meg.
A szolgáltatás nyilvános helyen való használata

Lehetőség szerint tartózkodjanak a kormányza-
ti elektronikus ügyintézés mások jelenlétében, vagy 
nyilvános helyen (pl. Internet kávézó, munkahe-
lyen többek által közösen használt gép, stb.) törté-
nő használatától.

Amennyiben mégis így veszik igénybe szolgál-
tatást, a rendszerben megvalósított védelmi intéz-
kedések mellett szükség van az Önök közreműkö-
désére. Ebben az esetben ha fennáll a lehetősége, 
hogy mások is hozzáférnek az Önök által használt 
számítógéphez az alábbi biztonsági lépéseket java-
solt végrehajtani:

 ● A szolgáltatás Bejelentkezés funkciója lehetőséget biztosít a 
kijelentkezésig a titkos jelszó egyszeri megadására a tranzak-
ciós, illetve a lekérdezés képernyőkön. Fontos! Ha nyilvános 
helyen használják az internetes szolgáltatást, ezen kényel-
mi funkció igénybevételét nem javasolják, minden esetben a 
tranzakciónkénti azonosítás szükséges.
 ● A HTML technológiából adódó sajátosságok miatt a felhasz-
náló által látogatott oldalak tárolásra kerülnek a számítógép 
Temporary Internet Files (ideiglenes internetfájlok) könyvtá-
rában. A böngészők alapértelmezés szerinti beállítása mel-
lett ez minden HTML alapú internetes oldal esetében, így a 
kormányzati elektronikus ügyintézés internetes szolgáltatás 
használatakor is megtörténik. Amennyiben Önök a szolgál-
tatást nem saját gépen veszik igénybe, a böngészőben ne 
engedélyezzék az ideiglenes internet fájlok tárolását.
Ügyeljenek arra, hogy senki se lássa a jelszót és 

a kódot, semmilyen körülmények között ne hozzák 
nyilvánosságra azokat. Amennyiben úgy érzik, hogy 
illetéktelen személyek megtudták jelszavukat, vál-
toztassák meg az ügyfélkapu rendszeren keresz-
tül. Ne hagyják soha sem őrizetlenül azt a számító-
gépet, ahol az éppen ügyintézési folyamat történik!
A szolgáltatás használatának befejezése

Fontos, hogy a szolgáltatást minden esetben a 
KILÉPÉS gomb alkalmazásával, ne pedig a bön-
gésző ablak bezárásával (X-gomb megnyomása) 
hagyják el! Ez esetben a bejelentkezéskor létreho-
zott titkosított kapcsolat véglegesen megszakítás-
ra kerül.

Amennyiben Önök a szolgáltatást mások jelenlé-
tében, vagy nyilvános helyen használták, és a beje-
lentkezés során engedélyezték az Ideiglenes inter-
net file-ok tárolását, a Kilépést követően töröljék a 
böngészőben az Ideiglenes internet file-ok könyvtár 
tartalmát. A törlés a különböző böngészők esetében 
máshogy történik, a leggyakrabban használt bön-
gészők esetében ennek módja a következő:

 ● Internet Explorer: Eszközök (Tools) / Internet beállítások 

(Internet options) oldalon Ideiglenes Internet file-ok (Tem-
porary Internet files) File-ok törlése (Delete files) opciót 
választva.
 ● Netscape: Edit / Preferences oldalon Advanced / Cache opci-
ót választva Clear Memory Cache és Clear Disk Cache funk-
cióval.
 ● Opera 6.05: File/Preferences oldalon History and Cache opci-
ót választva Disc cache Empty now funkcióval.
 ● Mozilla 1.3: Edit / Preferences oldalon Advanced / Cache 
opciót választva Clear Cache funkcióval.
Ha a szolgáltatást az Önök ellenőrzése alatt álló 

számítógépről veszik igénybe, az említett biztonsá-
gi lépések alkalmazása nem feltétlenül indokolt, de 
mindenképpen ajánlott.
Social engineering

A social engineering az emberek természetes, 
bizalomra való hajlamának kihasználása. Hacke-
rek vagy akár egyszerűen rossz szándékú emberek 
is gyakran használják ezt a módszert a számítógé-
pekhez való illetéktelen hozzáférésre és információk 
megszerzésére. A social engineering nem a hardver, 
a szoftver vagy a hálózat hibáit, hanem az emberi 
természet gyengeségeit használja ki a számítógé-
pek feltörésére. Alkalmazásával bárki, aki csak mini-
mális hackelési képességekkel is rendelkezik, beha-
tolhat egy biztonságosnak tartott rendszerbe, majd 
hozzáférhet, módosíthatja vagy akár törölheti az ott 
tárolt adatokat.

A legjellemzőbb ilyen jellegű bűncselekmények 
körébe az „adathalászat” tartozik, amelynél a csalók 
különböző eszközökkel (például telefonhívás, e-ma-
il) ráveszik a gyanútlan felhasználót, hogy árulja el 
jelszavát, adjon meg bizalmas adatokat, illetve szá-
mítógépén töltsön le, indítson el kormányzati elekt-
ronikus ügyintézésnek látszó alkalmazást az elektro-
nikus üzenetben kapott link segítségével.

A billentyűzetet figyelő programok láthatatlanul 
regisztrálják, hogyan használják a klaviatúrát, milyen 
banki jelszavakat, kódokat ütnek be. E figyelőprog-
ramok észrevétlenül bejuthatnak a személyi számí-
tógépekbe, ami azonban nem jelent teljesen véd-
telenséget. A kockázat teljes megszüntetése nem 
lehetséges, de jelentősen csökkenthető az alábbi 
tanácsok betartásával:

 ● Soha ne válaszoljanak kormányzati elektronikus ügyintézés-
sel kapcsolatos e-mailekre! Soha nem kérnek bizalmas ada-
tokat e-mail útján, és nem szüntetik meg valakinek a hoz-
záférését azért, mert nem ad meg ilyen adatokat e-mailen!
 ● Soha ne nyissanak meg elektronikus levélben található mel-
lékletet, mielőtt nem vizsgálták át alaposan vírus- és kémirtó 
program segítségével!
 ● Telefonos megkereséskor soha ne adjanak meg bizalmas 
információkat! Előfordulhat, hogy telefonon megkeresik Önö-
ket, azzal, hogy bizalmas adatokat szeretnének kapni, hivat-
kozhatnak jelszócserére, karbantartásra, stb. A személyes 
hozzáféréshez tartozó jelszót csak Önöknek szabad tud-
ni. A rendszergazdáknak, karbantartó technikusoknak nincs 
szüksége a jelszavukra, hiszen rendelkeznek saját azono-
sítóval, ami olyan rendszerjogokat biztosít számukra, mely-
lyel az Önök jelszava nélkül is mindent el tudnak intézni. Ha 
egy rendszergazda a jelszavuk után érdeklődik, legyenek 
gyanakvók! Semmi esetre se adják meg a felhasználó-ne-
vét és jelszavát!
ramot elindítani.

BÁCS-KISKUN MEGYEI  
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI  

OSZTÁLY  
KECSKEMÉT

Az ÜGYFÉLKAPU biztonságos használata 
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Sajtóközlemény
JOBB EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS  A JÁNOSHALMI JÁRÁS LAKOSAI RÉSZÉRE

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Köz-
hasznú Kft. az EFOP-2.2.19-17 kódszámú „Járóbeteg-szakellátó 
szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű konstrukció keretében 
125,08 millió Forint 100%-os mértékű vissza nem térítendő 
támogatást nyert el. A Központ 2010. decembere óta végez 
a térségben a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási tevé-
kenységet. A fejlesztés eredményeként megtörtént a járóbe-
teg-szakellátó központ eszköz infrastruktúrájának modernizálá-
sa és cseréje annak érdekében, hogy a jánoshalmi járás lakosai 
számára biztosítva legyen az emelt szintű járóbeteg-szakellátás 
elérhetősége.

Az EFOP-2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben gyó-
gyulunk” című projekt keretében beszerzésre került eszközök 
vonatkozásában a jogszabályoknak megfelelően uniós értékhatárt 
meghaladó nyílt eljárás szerint közbeszerzési eljárás lefolytatására 
került sor 9 részajánlattételi lehetőséggel. 
A beszerzési eljárás 5 rész vonatkozásában eredményes lett, 4 rész 
vonatkozásában viszont eredménytelen.
Ezen részek vonatkozásában az eredményhirdetést követően a vál-
lalt indikátorok teljesítése- és a projekt sikeres megvalósítása érde-
kében azonnal megkezdtük az új, uniós értékhatárt meghaladó nyílt 
eljárás szerinti közbeszerzési kiírás előkészítését az eredménytelen 
részekben beszerzendő eszközök vonatkozásában.

A projekt megvalósításának keretében az 5 nyertes rész vonatkozá-
sában az alábbi eszközök beszerzésére került sor:
Már használatban lévő orvosi eszközök cseréje:

• Ultrahang diagnosztikai szakellátás fejlesztése kapcsán:
o	1 db Általános ultrahang diagnosztikai készülék, 4 da-

rab vizsgálófejjel
o	1 db Nőgyógyászati ultrahang diagnosztikai készülék, 2 

darab vizsgálófejjel
• Belgyógyászati szakellátás fejlesztése kapcsán:

o	 1 db Bi-direkcionális ultrahangos ér-doppler 
o	 5 db 24 órás, ambuláns vérnyomásmérő készülék 

(ABPM)
o	 2 db Kombinált, ambuláns 24 órás vérnyomásmérő és 

Holter EKG készülék
o	 1 db 12 csatornás EKG készülék

• Fizioterápia szakellátás fejlesztése kapcsán:
o	1 db Rövidhullámú terápiás készülék 
o	3 db Kombinált, ingeráram-, ultrahang és vákuum terá-

piás készülék

A már használatban lévő eszközök cseréjén túlmenően az EFOP-
2.2.19-17 kódszámú pályázat keretében sor kerül új, modern, a tér-
ségben egyedülállóan jelen lévő eszközök beszerzésére is, amelye-
ket az alábbiakban mutatunk be:

• EMG készülék került beszerzésre a neurológiai szakrendelés 
fejlesztése kapcsán

• UV fényterápiás kabin (kombinált UVA, UVB kabin) kerül be-
szerzésre a bőrgyógyászati szakrendelés fejlesztése kapcsán

• Mágneses mikrokeringés javító készülék kerül beszerzésre a 
fizioterápiás szakrendelés fejlesztése kapcsán

• Passzív mozgató eszközök kerülnek beszerzésre a gyógytor-
na szakrendelés fejlesztése kapcsán

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.01.15.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2020.01.15.

Az Irányító Hatóságnál kérelmezésre került a projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam hosszabbítása 24 hónap helyett 30 hó-
napra, azaz a projekt fizikai befejezés dátumának módosítása 2020. 
július 15. napra, az eredeti 2020. január 15. nap helyett, tekintet-
tel arra, hogy az orvosi eszközök beszerzése kapcsán lefolytatásra 
került közbeszerzési eljárás 4 rész vonatkozásában eredménytelen 
lett.

Az EFOP-2.2.19-17-2017-00077 azonosítószámú „Helyben gyó-
gyulunk” című projekt keretében beszerzésre került eszközök 
használatával helyben sokkal nagyobb arányban állítható majd fel 
végleges és pontos diagnózis és egyszerűbbé válik a kezelések 
nyomon követése, ezáltal nem lesz szükség magasabb szintű el-
látásba irányítani a betegeket. Ennek hatására javul mind a területi 
kiegyenlítés a szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében, mind 
csökken a társadalmi esélykülönbség.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
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A hideg idő, a 0 Celsius fok alat-
ti hőmérséklet kemény próba elé állítja 
az utcán élőket és a tüzelő nélkül, laká-
sukban egyedül élő idős embereket. A 
téli hideg idő beálltával veszélybe kerül-
nek a hajléktalanok és a fűtetlen lakás-
ban élők. Figyeljünk oda rájuk, működ-
jünk együtt a rendőrséggel, az önkor-
mányzatokkal!

A hajléktalanok mellett kiemelt figyel-
met kell fordítani a lakásukban, házuk-
ban - bármilyen okból - fűteni nem tudó, 
főleg egyedül élő, idős emberekre is. 
Tüzelő nélkül, hideg lakásban túlélési 
esélyeik csökkennek.

Védelmük érdekében a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társz-
szervekkel - mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és tele-
pülési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek-közösen felhasznál 

minden rendelkezésére álló eszközt és 
együttműködik a közszolgáltatást végző 
szervekkel és a civilszervezetekkel.

Az állami intézményeken, a civil szer-
vezeteken túl az egyes állampolgárok-
nak is nagy szerepük lehet abban, hogy 
a kihűléses halálesetek megelőzhetőek 
legyenek. így mindenki aktívan segítsé-
get nyújthat, a hideg idő beköszöntével 
az eddigieknél jobban figyeljenek a kör-
nyezetükben élőkre, a legveszélyeztetet-
tebb, tudottan magányos idős emberek-
re és az utcára szorult hajléktalanokra is.

Kérjük, hogy mennyiben tudnak olyan 
emberről, akit akármilyen okból kihű-

lés veszélyeztethet, tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 107-es, 
vagy a 112-es telefonszámokon, illetve jelezze a lakóhely szerint illeté-
kes önkormányzatnak!

Máltaisok az Operett Színházban

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja január 26-án, vasárnap családi színházlátogatást szervezett Budapestre az Operett Szín-
házba. Dickens: Karácsonyi ének kisregénye alapján írt, Isten pénze című musicalt nézték meg, melyet Somogyi Szilárd rendezett. A történet és 
annak rendkívül színvonalas színpadra vitele felejthetetlen élmény marad mindenki számára.

Kihűlés veszély!  
Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek!
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BÚCSÚZUNK!!

A nemrég elhunyt Pintér Lajos (Rozoga) búcsúztatása 2020. 
január 26-án volt a jánoshalmi sportcsarnokban. A búcsú beszé-
det Maráczi László, volt csapattársa, és Horváth Mihály a JFC 
elnöke mondott.  Búcsúztatón ott volt Bányai Gábor országy-
gyűlési képviselő, valamint a volt játékostársak és a szurkolók.
Pintér Lajos 1946-ban született Budapest-Pestszenterzsébeten. 
Itt járt iskolában is. 1960-tól ipari tanuló volt, lakatosnak tanult.
1963-tól az ipari iskola elvégzése után VILLE Állami vállalatnál
dolgozott. 1967-től-1969-ig sorkatona volt Jánoshalmán. 1971-
ben megnősült egy fia született. Később a Bácska Ipari Szövet-
kezetben dolgozott.
A labdarúgással az általános iskolában ismerkedett meg. Hete-
dikes korában tagja  volt az iskolai válogatottnak. Közben kézi-
labdázott is.
1960-ban igazolták le a VILLE csapatában, ahol  az ifi csatban 
játszott. Az üzem felnőtt csapatában már csatárként szerepelt. 
1968-ban mint katona igazolt a JSE-be ahol a csapat jobb szél-
sője lett. A JSE csapatával háromszor nyert bajnokságot. Az 
1969-es bajnoki évben Ő volt a déli csoport gólkirálya 29 góllal. 
A labdarúgást 1972-ben az NB III-ban fejezte be, amikor a csa-
pat a dobogó harmadik fokán végzett. 
Ezután átigazolt  a kézilabdásokhoz, ott a csapat kapuját ered-
ményesen védte. 
Aktív játékos pályafutás befejeztével a terem labdarúgó tornák 
rendszeres résztvevője volt.
Emlékét megőrizzük!

Az Arany Bácska Egyesület Női labdarúgó csapata a Megyei I. osz-
tály női bajnokságában a tabella első helyén végzett az őszi szezonban.

A tizenhetes kerethez igazoltunk kettő kitűnő játékost, így tizenkilen-
ces kerettel készülünk a további megmérettetésekre. Nincs leállás a téli 
szünetben sem.

Neveztünk a Téli Kupára, mely 2019. december 1-től 2020. janu-
ár végéig tart. Közben december 15-én megrendeztük az Arany Bács-
ka Kupát. 

Február 15-én Kecskeméten veszünk részt az IUSTITIA Kupán. Már-
cius 7-én megrendezzük a Nőnapi Tornát. Március 1-én és 15-én Szerbi-
ában játszunk az ottani női csapatokkal. Március 8-án és 22-én Ők jön-
nek Jánoshalmára focizni. Március 29-én kezdődik nálunk a bajnokság.

A felkészülés még ilyen feszített sohasem volt. Játékosaink igénylik ezt 
a sűrű programot.

Lányaink egységesek a han-
gulat kitűnő. Pihenés és kikap-
csolódásként most 18-án egy 
egész napos disznótorosra jöt-
tünk össze a Király Lovasta-
nyán, amely reggel 8-tól este 
8-ig tartott. Volt biliárd verseny, 
asztalitenisz, csocsó, lovaglás, 
kocsikázás, társasjáték, úszás. 
A jókedv és az öröm szinte leír-
hatatlan volt.

Szeretnénk megköszönni a tulajdonos Király Sándornak, hogy mind-
ezt biztosította nekünk és egész nap mindenben az Ő vendégei voltunk, 
szponzorálta egyesületünket.

Mindenkinek csak ajánlani tudjuk a Király Lovastanyát, ami páratlan a 
maga nemében, és ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat.

Tehát így telnek mindennapjaink, az eredményesség magáért beszél.
A további jó szereplésre garancia a csapat játékosai és kitűnő edző-

jük Sztánkó Árpád.
Az egyesületünk továbbra is mindent megtesz, hogy ez a csapat fenn-

maradjon még sokáig.
Arany Bácska Egyesület Vezetősége.

Csak a Bácska!

Fabrikett árusítás!
Keményfa brikett, Szalmabrikett

Megvásárolható Pethő Zoltán  E.V. 
Bajai utcai tápboltjában és   tápszállító 

gépkocsijánál. Házhoz szállítás! 
Elérhetőségek : 
Telefon: +36 77 402 - 213  Mobiltelefon: +36 30 338 - 2508

http://www.peze.hu
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A MINDENNAPOKRA!

BOR 

Stílus  Üzlet

 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 69. Tel.: 06-
30/529-7407 vagy 06-7 7/ 951-903

FEBUÁRI AKCIÓJA
Tomi mosószer VÁSÁR!

Coala citromos törlő (2 db): 499.-
Mintás tálcák (30*40 cm): 450.-
Jelmezek széles választékban!

Faddi Szabolcs közterület-felügyelő: 
telefonszáma 06-30/565-37-58 

2020. január hónapban  
nem lesz kirakodó vásár 

Dr. Csényi Attila üg y vezető

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

mát eny hí te ni igye kez tek.

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

Szili Antal József élt: 74  évet
Szikora Ferenc Józsefné sz: 
Nagy Klára élt: 97 évet
Lipák Erzsébet élt: 85 évet
Gál Máté élt: 70 évet
Pintér Lajos Gyula élt: 73 évet
Farkas Sándor élt: 64 évet
Brenner Zoltánné  sz: Lovász 
Róza élt: 89 évet

Trényi Istvánné  sz: Gyóni Mária 
élt: 85 évet
Horváth Ádámné sz: Csernovics 
Jolán élt: 88 évet
Benedek Sándorné  sz: Vargacz 
Rozália élt: 77 évet
Brunner István élt: 94 évet
Brunner Istvánné  sz: Bugyi 
Johanna élt: 95 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí
zá sá ból 2020. január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak 

kegyeleti ügyintézését segítette, illetve temette el:

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER

szemész szakorvos, vezető főorvos, szürkehályog-műtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.
Tel.:06-20/496-5062

Hirdetések

Jánoshlama Város Önkormányzati 
Tűzoltó Parancsnokság közvetlen 

hivószáma: 06-77/401-070

Álláshirdetés
Jánoshalmi vállalkozás  

mezőgazdasági gépkezelőt keres.
Szakmai önéletrajzot – előny a kézzel írt 

önéletrajz - az alábbi címre kérjük:
Hergevica Kft.

6440 Jánoshalma, Rákóczi u.7.
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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

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

 varosgazda@t-online.hu 
Ügy fél szol gá lat nyit va tar tá sa:
        hétfő, szerda, péntek 830-1200,                

kedd, csütörtök 1330-1630.

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

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

GÉPI FÖLDMUNKAVÉGZÉS!
 JCB kotró-rakodóval vállalunk: 

árokásást, rakodást, egyéb földmunkavégzést.
Érdeklődni: 06-30-535-50-14

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

Alkalmakra és folyamatosan.  Irodák és közösségi terem rendezvényekre. 
Érdeklődni a helyszínen vagy a 06-30-655-41-77-es telefonon lehet

VÁROSGAZDA VÍZGAZDÁLKODÁSI, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

ÚJ LEHETŐSÉG JÁNOSHALMÁN 
ÖNKÉNTES MUNKA VÉGZÉSÉRE!

Tegyük szebbé közösen a várost!
Érdeklődni az ügyfélszolgálaton telefonon vagy személyesen!

Hirdetések

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) 2020. január végén 
huszonkilencedik alkalommal kérdezte meg az NB I-es és az NB II-es 
klubok játékosait arról, hogy kiket tartanak a legjobbaknak a játékosok 
és az edzők között.

A díjátadó ceremónia a HLSZ Közgyűlés záró eseménye volt, amelyen 
Juhász Roland, a HLSZ elnöke, Sigér Dávid és Forgács István elnöksé-
gi tagok, valamint Dr. Horváth Gábor főtitkár adták át a díjakat a 2018-
2019-es labdarúgószezon legjobbjainak, összesen 8 egyéni kategóriá-
ban, valamint a szezon megszavazott legjobb 11-ének. 

Ami bennünket, jánoshalmiakat leginkább érinti, hogy a  hölgyek közül 
legjobb NB I-es játékos Fenyvesi Evelin (FTC) lett. 

A legjobb mezőnyjátékosAz idei január arcai



32. JÁNOSHALMI

HUNYADI NÉPE 2020. február

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

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Orvosi ügyelet
Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES esetben vehető igénybe!

Az ügyelet név szerinti beosztását nem tesszük közzé.
Az ügyelet működtető S-MEDIPACK KFT. közlése alapján tájékoztatjuk Olva-
sóinak, hogy az ügyeleti szolgálat ellátását orvosok biztosítják
Az orvosi ügyelet ellátási területe: Borota, Jánoshalma és
                                                      Kéleshalom bel- és külterülete.
Az orvosi ügyelet ideje:  munkanapokon 17 órától másnap 07 óráig tart. 
     Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken, illetve az ünnepet megelőző nap 
     17 órától hétfőn, illetve az ünnepet követő nap reggel 7 óráig tart.

Helye: 6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. 
Telefon: 0677/401-088

Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t lap ja
Meg je le nik: havonta

Alapító: Já nos hal ma Vá rosi Ön kor mány za t
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 

Kiadja: Zsikor Bt.   Ügyvezető Blázsik Sándor  
Levélcím: Jánoshalma, Jókai u. 11.

Szerkesztésért felel: a Szerkesztőbizottság.
Szer kesz tő ség cí me:   6440 Já nos hal ma, 

Jókai u. 11.
 E-mail: hunyadinepe@gmail.com

Nyomdai munkák:
Bajapress Kft.

6500 Baja, Kálvária u. 84.
Felelős vezető: 
  Gálai Levente

Ügyvezető Igazgató
ISSN 2062-4069
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Min dent egy he lyen?  

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

Naponta 12:30-tól minden üzletünkben friss kenyér kapható!

Milka táblás csokoládé 90 -100 g-os 265.– Ft/db 2650 - 2940 Ft/kg
Eduscho Dupla kávé 250 g  299.– Ft/db 1.196 Ft/kg
Pink eper ízű koktél  0,75 l  549.– Ft/db 732 Ft/l

Óriási déli gyümölcs vásár!
Az akció 2020. február 7-től 2020. február 11-ig,  valamint a készlet erejéig érvényes!

Anya köny vi hí rek
született:

házasságot kötött:

2020. január hónapban

Patocskai Bernadett és Simon Zoltán, Nagy Nikolett és Lipka Árpád Nán-
dor, Halustyik Barbara Vivien és Granyák Dominik, Nagy Nikolett és Szé-
vald Milán László.

Fazekas Nándor (Anyja neve: Kutyifa Petra), Winter Zétény (a.n.: Faddi 
Bettina), Nagy - Biblia Dániel (a.n.: Nagy - Biblia Anett), Németh Elizabet 
(a.n.: Pócs Aranka).

OL CSÓN AKAR VÁ SÁ ROL NI?

R. R. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2020. január 3-án 19  
óra és 2020 január 4-én 06 óra 45 perc közötti időben a Jánoshalma köz-
pontjában lévő fodrász üzletébe ablak betörés módszerével behatolt, és 
onnan eltulajdonított 3 db elektromos hajvágót és 60.000- Ft készpénzt. 

A nyomozás során két napon belül a Rendőrőrs Jánoshalma által elfo-
gásra került az elkövető K. A. 19 éves helyi lakos személyében. A sér-
tett kára részben megtérült, K. A. – elkövetőnél, az egyik hajvágó lefog-
lalásával. 

Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakat-
lan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Rendőrőrs Jánoshalma tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakat-
lan ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, használják ki a 
vagyonvédelmi lehetőségeiket, illetve hogy figyeljenek oda mások üre-
sen álló házaira. Amennyiben pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, 
akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 20/5396499-es telefonszám-
ra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma, vagy a 112-es segély-
hívó számra.   

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk meggyőzni arról, 
hogy a kapukat tartsák zárva és mielőtt azokat csengetés vagy kopog-
tatás után kinyitják, előtte győződjenek meg arról, hogy ismerős érkezett 
hozzájuk, és nem idegen.  

Városunkban elmúlt évben történt gépkocsi feltörések tapasztala-
tai szerint az elkövetők az utastérben, látható helyen hagyott, számuk-
ra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszá-
mot, műszaki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálás-
sal nagyobb kárt okozva, mint magával a lopással. Kérjük tehát a jármű 
tulajdonosokat, hogy az utastérben, látható helyen semmilyen tár-
gyat ne hagyjanak, járműjüket pedig ne hagyják záratlanul az utcán, 
még rövid időre sem!   

Rendőrségi hírek
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