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120-150 lóerős lesz a 
jövő magyar traktora

2019-ben megkezdődik a Renner cég által gyártott magyar Dutra soro-
zatgyártása és értékesítése. Kohout Zoltán a traktort és a vállalkozást 
bemutató riportját a 2. oldalon olvashatják.

Magyar Kultúra Napja Jánoshalmán 2019
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Kedves Jánoshalmiak!
Városunkban egy tankatalógus-t, más néven, TUDÁSTÁRAT tervezünk készíteni. A TudásTár 
nem más, mint egy név és címjegyzék, melyben a helyi emberek tudása, tapasztalatai jelennek 
meg névsor szerint. Sok tehetséges ember él közöttünk, akiknek nevét, tudását, hobbiját, őseinktől 
örökölt hagyományművelési foglalatosságát szeretnénk feltárni és nyilvánosságra hozni –akiket, 
úgy gondoljuk- érdemes többeknek megismerni!

Ezért felhívással fordulunk a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságolvasóihoz. Amennyiben Ön is 
szeretné szélesebb körben ismertté tenni tálentumait, ezáltal benne lenni a TudásTár névsorában, 
kérjük, juttassa el hozzánk kitöltve a TUDÁSTÁR KÉRDŐÍVET! 

1. Kérjük, olvashatóan, (nyomtatott nagybetűvel) adja meg nevét és címét!
2. Hozzájárul-e Ön ahhoz, hogy a neve és a címe megjelenjen egy helyi címjegyzékben, a TUDÁS-
TÁRBAN? Kérjük, egyértelműen válaszoljon IGEN-nel!
3. Kérjük, röviden írja le, mi az a nem hétköznapi szinten űzött foglalatosság, amihez Ön a leg-
jobban ért, ami gazdagítja közösségünket, és amit szívesen megtanítana másoknak, amit érde-
mesnek tart átadni a következő generációknak, hogy értékeinket, hagyományainkat minél többen 
megismerjék! 

A válaszokat megadhatja itt, az újságban található, „TudásTár-Kérdőív” kivágható adatlapján, 
melyet személyesen leadhat a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy az Imre Zoltán Művelődési 
Központ recepcióján. A kérdőív megtalálható Jánoshalma Város Honlapján, a válaszokat elektro-
nikus levélben is elküldheti a tudastar.janoshalma@gmail.com e-mail címre.

A TudásTár tankatalógusa az „Együtt a közösségeinkért”- pályázat keretein belül valósul meg.

Czeller Zoltán   Petróczky Henrietta

  polgármester  közösségfejlesztő 

Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 
tel: 77/501-001
e-mail: polghiv@janoshalma.hu
web: janoshalma.hu

 Január 28-án térségünk egyik jelentős beruházásának, a Hunent Víziszár-
nyas Feldolgozó átadására Mélykútra látogatott Magyarország miniszter-
elnöke, Orbán Viktor. A mélykúti eseményről a 3. oldalon számolunk be.

Emlékezzünk Szent Balázsról...

 
Emlékezzünk Szent Balázsról
Hogy ma vagyon napja!
Többször is, hogy megérhessük,
A Jóisten adja!
Adja szent áldását,
Nyújtsa áldomását: 
Gyermekektől távoztassa 
Torkuknak fájását!

(magyar népdal részlet)
Balázs a korai kereszténység azon szentjei közé tartozik, akiknek emlé-

kezete a kultuszban, a névadásban és a népszokásokban figyelemre mél-
tó elevenséggel maradt meg, életükre vonatkozóan azonban alig rendelke-
zünk olyan adatokkal, amelyek történetinek tekinthetők.

Szenvedéstörténete szerint Szent Balázs örmény születésű volt, és olyan 
példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké 
választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult 
egy hegyi barlangba, innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és 
gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára 
engedelmeskedve neki.

A legenda szerint egy napon rémült anya sietett Szent Balázshoz, mert 
fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút (egy 
másik változat szerint eltávolította a szálkát), és így megmentette a haláltól.

A balázsáldás mindmáig élő liturgikus szokása a 16. században keletke-
zett. Balázs-napkor a templomba vitték a gyermekeket, akiknek a torkához 
a pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tar-
tott, miközben a balázsáldás (Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárá-
sára szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen ) szavait mondta. Babits Mihály meg-
rázó verse, a Balázsolás, melyben a gégerákban szenvedő költő gyerme-
ki bizalommal fordul a szent püspökhöz, ezt a szokást idézi fel.

316-ban egy Agricola nevű római helytartó, Licinius császár kereszté-
nyüldözési parancsainak eleget téve elfogta és bíróság elé állította a püs-
pököt, akin az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból 
álló derék testőrsége sem tudott segíteni, mert nem engedte harcolni őket. 
Mivel Balázs hitét nem sikerült megtörni, megkorbácsolták és siralomház-
ba került. Rabsága során rengeteg csodát tett. Vízbefojtás általi halálra ítél-
ték, de végül lefejezték. 

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad néped-
nek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget 
és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled! Így imádkoz-
zunk mi is! 

Sándor atya plébános

„A magyar jövőhöz sikeres 
kisvárosok kellenek...”

Tájékoztató 
a fenyő-

fagyűjtés 
rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton 
kívánja tájékoztatni a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Jánoshalmán 
2019. február hónapban 12-15. 
között még egy alkalommal díj-
mentes fenyőfa begyűjtést szer-
vez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti 
közterületre szíveskedjenek kihe-
lyezni a gyűjtési napon reggel 7 
óráig és az elszállítás időpont-
jáig az ingatlan előtt kint hagyni, 
oly módon, hogy azt a begyűjtést 
végző gépjármű meg tudja köze-
líteni és kézi erővel mozgatha-

tó legyen.

Január 22-én az Imre Zoltán Művelő-
dési Központ nagytermében vette kezde-
tét az idei kultúra napi ünnepségsorozat 
városunkban Felvételünkön – melynek 
minőségéért elnézést kérünk, de a tartal-
ma annál inkább figyelemre méltó – fia-
taljaink éneklik a nemzeti imánkat a Him-
nuszt. A kétnapos ünnepség sorozat első 
napján a kiskunhalasi fúvósok adtak nagy 
sikerű koncertet, majd a második nap a 
mesemondók vették birtokba  könyvtá-
rat, és az ott megjelent közönség és zsűri 
figyelmét. Mindezekről a  10 oldalon tudó-
sítunk részletesebben. 

FELHÍVÁS
A "100 éves a Jánoshalmi Sport" szervezőbizottsága 
ismételten  kéri a település sportegyesületeit , hogy 
az elmúlt 100 év sportfelvételeit, dokumentumait sür-
gősen vigyék el Széll Zoltán bizottsági taghoz dig-
italizálásra . Amennyiben nem kapjuk meg időben az 
anyagokat meglehet, hogy a tervezett ünnepi kiállítási 
anyagból ezen sportágak kimaradnak!  
(Ezt a minimális közreműködést remélhetőleg elvár-
hatjuk - tekintettel  az elhunyt  elődök emlékére!)

Szervezőbizottság

A bácskossuthfalvi Rizling Sző-
lészek és Gyümölcsészek Egye-
sülete a helyi Ady Endre Műve-
lődési Központtal karöltve január 
26-án, szombaton tartotta a 2018. 
évi kisüsti verseny és kocsonya-
fesztivál díjkiosztóját. A rendezvé-
nyen a Jánoshalmi Gazdakör is 
sikerrel képviseltette magát. Bor-
termesztőink pedig Topolyán kép-
viselték városunkat Mindezekről a 
11. oldalon számolunk be.

Bor és kisüsti 
versenyek 
Délvidéken
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Általános öröm, hazaszerető büszkeség, bíztatás és jó szándékú szak-
mai-tapasztalati jelenlét övezi a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmán folyó 
magyar traktorfejlesztési törekvéseket, amelyről az első között számolt be 
az Agrárágazat is, még 2016-ban. Ma már országszerte ismert, hogy az 
egykori Dutra alapjait megújító 50 és 80 lóerős Renner-traktorok túl van-
nak a teszt- és próbaüzem-fázisokon, így már csak kisebb finomhangolások 
vannak hátra a sorozatgyártásig. S bár az örök fanyalgók még e sikertörté-
net kákaszálain is képesek a csomókat kutatni, a hazai fejlesztés súlyát jel-
zi, hogy két szakminiszter is személyesen látogatott el a dr. Renner Tamás 
által vezetett műhelyekbe, sőt, ma már speciális Renner-módszer segíti a 
hazai szakmunkás-utánpótlás képzésének oktatását...

Igény az „új Dutrára”
Mint lapunk internetes kiadása tavaly november elején elsőként hírül 

adta: sikerrel vette a próbaüzemet a jánoshalmi Renner-művek által, az 
egykori legendás Dutra alapjain épülő új, magyar traktor. A Renner 5044-
re és 8044-re elnevezett (a számsor első két tagja a lóerőt, a második ket-
tő a négykerék-meghajtás képletét jelöli) erőgépet dr. Renner Tamás okle-
veles gépészmérnök vezetésével tervezte és alkotta meg a Bács-Kiskun 
megye déli részén fekvő Jánoshalmán működő családi iparvállalat. A 2016-
ban elkészült első változat kapcsán, annak idején a szakember elmondta, 
hogy bár a traktorpiac viszonylag telített, a kis- és középgazdaságok köré-
ben szüntelenül igény van az alacsonyabb lóerő-kategóriás géposztályban 
is egyszerű felépítésű, könnyen szervizelhető, takarékos üzemeltetésű és 
megfizethető árú erőgépre. – Ezt az igényt felismerve fogtunk munkához. 
Összesen 30 fő dolgozott-dolgozik benne, köztük tervezők, például a mun-
kában az egykori Vörös Csillag traktorgyár ma már 80 éves tervezője, és 
gyártók, valamint szakmunkások is hozzájárultak javaslatokkal – mondta a 
fiatal cégvezető.

Településnek, gazdaságnak
 —De vajon lesz-e valóban piaca az új magyar traktornak? A Ren-
nernél többféleképpen is kalkulálnak.
– Magyarországon van 3150 önkormányzat, amelyeknél a kommuná-

lis feladatok ellátására kiválóan alkalmas ez a kisköltségű traktor. Ha tehát 
csak 5-10 százalékuk ezt vásárolja, az máris egy-kétéves gyártási kapaci-
tásunkat leköti a mai paramétereinket illetően. Az önkormányzatok, a kis- és 
középgazdaságok jól járnak azzal is, hogy egy itthon gyártott traktor szer-
viz- és alkatrészköltségei is kedvezőek – fejti ki Renner Tamás, aki úgy szá-
mol, hogy 4-5 éven belül elérik az évi 50-60 darabos éves kibocsátást. S 
bár a Kubota-motorokkal és Carraro-hajtásrendszerrel szerelt Renner-trak-
torok olcsó karbantartásúak és üzemelésűek, valamint kis szervizigényűek, 
minőségben és tartósságban alkalmasak arra, hogy az elöregedett gépállo-
mány cseréjét ezekkel hajtsák végre Magyarországon. – A keleti gyártmá-
nyú traktorok hazai állománya is nagyrészt súlyosan elöregedett, ez durván 
70-100 ezer darabot érint. Ha ennek is csak töredékszázaléka egy ilyen jól 
kezelhető, kedvező árú és olcsón üzemeltethető traktorra fiatalít, az továb-
bi, évekre szóló megrendelés lehet, és akkor még nem számoltunk a kör-
nyező piacokkal.

Mint érintettük, a sorozatgyártás várhatóan a 2020-as évek elején indul 
meg. – Nagyon sok olyan jelzést kapunk, melyek arra bíztatnak bennün-
ket, hogy vágjunk bele egy erősebb, nagyobb erőgép megtervezésébe és 
annak gyártásába is. Valószínűleg lesz tehát egy 120-150 lóerős, univerzá-
lis traktorunk is – vetíti előre Renner Tamás.

Műszaki és alkalmazási előnyök
A Renner-traktor a próbaüzemeléseken, illetve a napi használatkor 

(hiszen a Renner-ipartelep területén már folyamatosan szolgálatot teljesít 
egy-két ilyen gép) bizonyította, hogy a gyakorlatban is produkálja az elvár-
takat. – Ez, amit most az udvaron látunk, kint – mutat Renner Tamás a 
gyártelep parkolója felé haladó Renner 5044-esre –, terhelés nélkül 5 litert 
fogyaszt egy délelőtti műszakban. Egy öreg, nyugati vagy keleti gyártmányú 
ilyen erőgép 15-25 litert is „megeszik” ennyi idő alatt, és a terheléses muta-
tók arányosan, nyilván ugyanilyen beszédesen eltérőek – mutat rá a gaz-
daságosság konkrétumaira a tervező.

A fejlesztés során nem csak a műszaki állapot és az említett üzemelte-
tési-karbantartási előnyök voltak szempontok. A gazdákkal, mérnökökkel, 
gépkezelőkkel, talajtani és agrotechnológiai szakemberekkel közösen foly-
tatott kutatások eredményeként a Renner továbbviszi a Dutra hagyomá-
nyait a négy egyforma méretű futómű és az orrnehéz szerkezeti felépítés 
terén is. – Ezzel a hazánkban számos területen jellemző homokos talajo-
kon is jobb menetteljesítmények érhetők el, illetve mérsékelhetőek a talajt 
érő terhelések.

Ember és cég.

„A családunkban vannak sváb felmenők, de a cég teljes egészében 
magyar” – így mutatta be a 80-as években édesapja által alapított üze-
met Renner Tamás. Az impozáns, 6 nagy könnyűfém szerkezetes gyártó-
csarnokkal rendelkező, a kezdeti 2-3-mal, majd 20-szal szemben ma már 
több mint 220 főt foglalkoztató vállalat 3000 féle terméket gyárt heti 400 
ezer darabos volumenben elsősorban Nyugat-Európába, de az USA-ba és 
kisebb részt Kelet-Európába is. A sikersztori 1983-ban, a családi ház garáz-

sában kezdődött önindítók és gene-
rátorok javításával. „A családban a 
dédnagypapámig ismert a gépé-
szeti irányultság. Édesapám talál-
ta ki, hogy országos cseredarabos 
szervizszolgáltatást és -hálózatot 
alakít ki az akkor már komplett jár-
mű-felújítási tevékenységre – ez a 
90-es évek elejének nagy impor-
tautó-dömpingje idején jól jövedel-
mezett. Az ezredfordulón átvettük 
a Jánoshalmán megszűnt gumi-
üzem piacát, így én lényegében 
a műhelyben nőttem fel, és ami-
óta az eszemet tudom, egyértelmű 
volt, hogy gépekkel szeretnék fog-
lalkozni, sőt, létrehozni valamit, és 
részben ez azt is megmagyaráz-
za, miért fogtam bele a traktorter-
vezésbe. Sosem lennék elégedett, 
ha csak szolgáltatást végeznék, a 
gyártás job ban foglalkoztat. Mindig 
is teremteni akartam.”

Traktor a ládában – szakoktatás 
és komplex módszer

A gyártáshoz persze ember is kell, amit a gyengélkedő hazai gazdasági 
és munkaerőpiaci helyzetben nem könnyű biztosítani.

– Nekünk sem mindig sikerül helyből munkaerőt találni, mi is érezzük, 
hogy a szakképzett munkások elvándorolnak, mert Ausztriában akár a 
három- négyszeresét is megkeresik az itteni fizetésnek – mondta koráb-
ban is Renner Tamás. A vállalat ezért folyamatosan automatizálja gyártóte-
vékenységeit. Ám a Rennerre jellemző társadalmi elkötelezettség tovább-
ra is tesz a fiatal generációkkal való kapcsolat megtartásáért. – Hosszú 
évek óta nagyon jó együttműködést folytatunk a Jánoshalmi Mezőgazdasá-
gi Szakképző Iskolával. A 9-11.-es diákok a középfokú duális képzés kere-
tében nálunk vesznek részt a szakmai felkészülésben, és itt is vizsgáz-
nak. A tanmenetnek már része a Renner-traktor fejlesztése és ismerete is. 
Végső soron a gyártási folyamatban is aktívan részt vesznek, így számos 
olyan ismeretre tesznek szert, és olyan szempontokat ismernek meg, ame-
lyek csak egy fejlesztési-gyártási időszakra jellemzőek – fejti ki a jelenleg 
80 diák előmeneteléért is felelős, címzetes egyetemi docens cégvezető.

A Renner-művek mindemellett egy komplett és komplex oktatási csoma-
got is összeállított a tudásfejlesztésre. A Renner-módszer nevű metódus – 
képi és írásos oktatási anyagok révén – nemcsak a jánoshalmi diákoknak, 
de bármely oktatási intézmény hallgatói számára alkalmazható. A csomag-
nak része például az is, hogy a tankörök ládákba csomagolva megkapják 
a Renner-traktor összes főelemét és alkatrészeit, így már az összeszere-
lés folyamatában megismerhetik az erőgép szerkezetét, jellemzőit, és per-
sze annak működését.

Állami érdek, érdeklődők
Nyilván mindennek, illetve a 30 éve hibernálódott hazai felélesztésére 

tett sikeres erőfeszítéseknek köszönhetően az állam is felfigyelt a jános-
halmi traktorgyártásra. A közelmúltban mind az innovációért és techno-
lógiai fejlesztésért, mind a honvédelemért felelős miniszter is járt a Ren-
ner-műveknél.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Renner-traktorüzemben 2018-ban
– Egyértelműen pozitív a Renner-traktor fogadtatása. Nagyon sokan 

önként jelentkeznek, hogy segítenének, tesztelnék, kipróbálják és elem-
zik, közlik a tapasztalataikat. Több egyetemmel és szakmai műhelyekkel is 
kapcsolatban vagyunk már, szóval, érezzük a bíztatást, a közös öröm élmé-
nyét. Persze, vannak kritikusok, akik most is csak azt emlegetik, hogy minek 
ez, mi miért nem jó, és a többi, de döntően kedvező a visszhang – árulta 
el Renner Tamás. A mérnök korábban úgy is megfogalmazta ezt: „felemelő 
érzés, hogy bebizonyíthattuk, mi mindenre képes saját erejéből a magyar 
mérnök és szakmunkás! Ez nagy hajtóerő. Méltóak akartunk lenni a 40-50 
évvel ezelőtti elődök munkájához és a Dutra színvonalához, és adni is 
akartunk valamit a társadalomnak. Mindez egyben figyelmeztetés is a poli-
tikának: nem elég szavakban támogatni valamit, de vigyázni is kell ezekre 

az értékeink-
re, mert ezek 
a szakembe-
rek, ez a tudás 
nem sokáig 
lesz már meg, 
ha nem kap-
ja meg a kel-
lő erkölcsi és 
anyagi támo-
gatást a saját 
államától!”
Kohout Zoltán

TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére  

a tüzelőanyag átvételi feltételeiről

A Belügyminisztérium BMÖGF/69-79/2018. TÁMOGATÓ OKIRATA alapján, Jánoshalma Városi 
Önkormányzat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézke-
désekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a téli rezsicsökkentés 
korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartá-
sok részére megkezdi a tüzelőanyag átvételi feltételeinek biztosítását.
A Jogosultak számára 2018. december  és 2019. január hónapjában HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 
kerül kipostázásra. 

2019. január 2-től  2019. december 31. napjáig
A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY átadásával jogosult személyesen átvenni az átvételi listát aláírva az igénybeje-
lentéskor igényelt tüzelőanyagot.
A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYBAN megjelölt helyen átveheti a tüzelőanyagot.
Az igénybejelentéskor választott tüzelőanyag fajtája (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bu-
tán, tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett) az elvitelkor már nem változtatható meg. Csak a HATÓSÁGI BIZO-
NYÍTVÁNYBAN szereplő tüzelőanyag vihető el!
A TÁMOGATÓ OKIRAT értelmében a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag kiszállítási költségei-
nek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli.
Az át nem vett tüzelőanyagot 2019. december 31. napját követően nem áll módjában az Önkormányzat-
nak biztosítani, ugyanis az át nem vett tüzelőanyagokra jutó támogatásrészt az önkormányzat a támogatói 

okiratban foglaltak szerint visszafizeti a központi költségvetés javára.

TOP-5.3.1.-16-BK1-2017-00015

TUDÁSTÁR-KÉRDŐÍV
Kérjük, olvashatóan, (nyomtatott nagybetűvel) adja meg nevét és címét!

NÉV: ………………………………………………………..

LAKCÍM: …………………………………………………
Hozzájárul-e Ön ahhoz, hogy a neve és a címe megjelenjen egy helyi címjegyzékben, tankatalógus-

ban, a TUDÁSTÁRBAN? Kérjük, egyértelműen húzza alá a megfelelő választ!
IGEN      NEM
Kérjük, röviden írja le, mi az a nem hétköznapi szinten űzött foglalatosság, amihez Ön a legjobban ért, ami 

gazdagítja közösségünket, és amit szívesen megtanítana másoknak, amit érdemesnek tart átadni a következő 
generációknak, hogy értékeinket, hagyományainkat minél többen megismerjék! 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy általam itt közölt adataim, nevem és címem nyilvá-
nosan megjelenjen a TudásTárban, ami a Jánoshalmi Hunyadi Népe 2019. júniusi szá-
mának mellékleteként jelenik meg.

Jánoshalma, 2019. ………………….            .........................................
                                                                                         ALÁÍRÁS
A kitöltött szelvényeket leadhatja a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy az Imre Zoltán 

Művelődési Központban.

"

Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 
tel: 77/501-001
e-mail: polghiv@janoshalma.hu
web: janoshalma.hu

" "

"

Miniszterek is látták már a jánoshalmi Renner-traktort
120-150 lóerős lesz a jövő magyar traktora
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A magyar jövőhöz sikeres kisvárosok kellenek, a kormánynak pedig 
az is szívügye, hogy megerősítse a magyar vállalatokat – erről beszélt 
Orbán Viktor miniszterelnök 2019. január 28-án, hétfőn a Bács-Kis-
kun megyei Mélykúton, a Hunent Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. gyárava-
tó ünnepségén.

Kijelentette: a magyar modell működik, Magyarország egyre jobban tel-
jesít. Jó látni, hogy ma már olyan időket élünk, amikor magyar kisvárosok-
ban sokmilliárdos termelő beruházások valósulnak meg, mert úgy képzeljük 
el a magyarok jövőjét, hogy a kisvárosok sikeresek lesznek, és a magyar 
falvaknak is lesz jövője, ehhez pedig ilyen beruházások kellenek” – mond-
ta Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Mélykút ettől kezdve egész Európa 
egyik legmodernebb víziszárnyas-feldolgozó üzemével büszkélkedhet. 
Kiemelte, hogy a 350 új munkahelyet teremtő, 40 millió eurós beruházást 
egy magyar családi vállalat hozta tető alá. A beruházás egyértelmű jele 
annak is, hogy a magyar baromfiágazat tovább szárnyal majd” – mondta, 
kiemelve, hogy az új üzemmel Magyarország megőrizheti előkelő második 
helyét Európában – Franciaország mögött – a minőségi kacsatermelésben.

Az új gyár anyagi hátteréről szólva a kormányfő közölte: az összeg egy 
tekintélyes hányadát a vállalat biztosította, a kormány több mint 4 milliárd 
forinttal vette ki belőle a részét, míg a költségek felét is meghaladó össze-
get a nemzetközi tulajdonban, orosz részvétellel működő Nemzetközi Beru-
házási Bank adta. Utóbbival kapcsolatban hozzáfűzte: ez az első beruhá-
zás, amelyet az utóbbi időben a bank Magyarországon támogatott.

Kiss István, a Hunent Zrt. igazgatóságának elnöke köszöntőjében kifej-
tette: 2013-ban döntöttek a beruházás megindításáról, az alapkőletétel 
2017-ben történt meg, és bő egy év alatt megvalósult a projekt, létrejött 
Európa egyik legkorszerűbb víziszárnyas-vágóhídja. A fő cél a kapacitás-
bővítés és hatékonyságnövelés volt – mondta, hozzátéve, hogy az üzem-
ben a legújabb technológiákat alkalmazzák: létrehoztak egyebek mellett 
egy egyedi logisztikai központot egy számítógép-vezérlésű hűtőházzal. A 
cégcsoport hosszútávú munkaadója a térség hétszáz munkavállalójának. 
Beszélt arról is, hogy egy újabb beruházás előtt állnak, egy tovább-feldol-
gozó üzem építését tervezik, amely 2020-ra fog megvalósulni, tovább erő-
sítve a cég hatékonyságát.

“A most átadott vágóhídnak hosszú fejlesztési sort kell megindítania, 
erre van szüksége a magyar élelmiszeriparnak, adottságaink szerint nem-
csak 10 millió magyarnak, hanem akár 20-30 millió ember ellátását is tud-
nánk biztosítani a mezőgazdaság és a feldolgozóipar hozzáadott értékéből” 
– fogalmazott Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője a gyárá-
tadón. A jövőben a legfontosabb hiánycikk a víz mellett az egészséges élel-
miszer lesz, ezért is kiemelkedően fontos a mélykúti üzem. Jó helyre került 
a költségvetési támogatás, Európa egyik legmodernebb vágóhídja készült 
el – mondta a képviselő.

Bányai Gábor hangsúlyozta, hogy az új gyárüzem 12 milliárd forintból 
valósult meg, több mint 18 ezer négyzetméteres nagyságú és 8,8 hektáron 
terül el, így a méretei is igen impozánsak. Az új üzemben a vágóhíd mel-
lett kialakításra került egy feldolgozó üzem, egy hűtő- és fagyasztó ház, és 
egy szennyvíztelep is.

A beruházás eleje és vége között 6 hosszú év kellett, hogy elteljen. 2013-
ban keresett meg Kovács Tamás polgármester úr, hogy beszéljem rá Kiss 
Istvánt és Balogh Zoltánt a gyárépítésre és valahogy érjem el a kormány-
zatnál a politikai és pénzügyi támogatást.

A megyei fejlesztési tervekbe bele is illesztettük a gyár megépítését, de 
forrás még nem látszott, hisz csak hazai forrásokban bízhattunk, ami akkor 
még alig állt rendelkezésre.

2015-ben feltűnt, hogy lehet itt keresni valamit, mert az akkori NGM bele-
kezdett az élelmi-szeripar fejlesztési támogatásainak előkészítésébe. 2016 lett a fordulat éve. Elkészültek a projekttervek, melyek el lettek jut-

tatva Orbán Viktor miniszterelnök úr felé, aki támogatásáról biztosította a 
terveket. Az NGM szakértőivel beindultak a megbeszélések, de a beruhá-
zás volumene miatt bekapcsolódott Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter úr, majd Budai Gyula miniszterelnöki biztos úr és Ésik Róbert úr, 
a HIPA elnöke.

A tárgyalások, a rengeteg egyeztetés és munka meghozta eredményét, 
így 2017. szeptemberében már letehettük az új gyár alapkövét, melyet 
most ünnepélyesen is átadhattunk –zárta gondolatait a térség országgyű-
lési képviselője.

Nyikolaj Koszov, a hitelező Nemzetközi Beruházási Bank igazgatósá-
gának elnöke hangsúlyozta: a mélykúti kiváló példa egy jó befektetésre, a 
lehető legmodernebb magyarországi mezőgazdasági üzem jött létre 350 új 
munkahellyel. A Hunent-beruházás lehetővé teszi Magyarország kereske-
delmi kapcsolatainak kiterjesztését – tette hozzá.

ikor MTI / Halasinfo / Fotó: Juhász D. Géza

„A magyar jövőhöz sikeres kisvárosok kellenek...”
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Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai
Közzététel időpontja: 2019.01. 21.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Autóvillamossági szerelő Szakmunkásképző, szakközépiskola CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Mezőgazdasági gépszerelő Szakmunkásképző, szakközépiskola CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Vulkanizáló Általános iskola Renner Betéti Társaság Jánoshalma 170.000,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású (Számítógépes 
adatrögzítő) Gimnázium Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000,-Ft

Egyszerű ipari foglalkozású ( 1-2 nap sofőr, 3-4 nap 
betanított húsipari dolgozó) Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 180.000-200.000,-Ft

Nehézgépkezelő + C+E kategória Általános iskola, Szakmunkásképző, 
szakközépiskola Foresta-98 Kft. Soltvadkert + vidék megegyezés szerint

Szakács Szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint
Alkatrész értékesítő, eladó Szakmunkásképző Borona Betéti Társaság Jánoshalma, 

Kiskunhalas megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Kiskunhalas, Mélykút 210.000,-Ft
Asztalosipari szerelő Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző, szakközépiskola, 

technikum Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint

Udvaros Általános iskola, szakmunkásképző Felső-Bácskai Fiatal 
Művészekért Alapítvány Jánoshalma megegyezés szerint

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

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

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

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérmi-
nimum)

Havi bér 
Ft/hó

Heti bér 
Ft/hét

Napi 
bér Ft/

nap

Órabér

Ft/óra
Minimálbér 324/2018. (XII.30.) Korm.r. 2. § (1) bek. 149.000 34.260 6.860 857
Garantált bérminimum* 324/2018. (XII.30.) Korm.r. 
2. § (2) bek. 195.000 44.830 8.970 1.121
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 
1.§ (1) bek. 81.530 18.740 3.748 -
Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. 
(VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. 106.555 24.495 4.899 -

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

117.245 26.955 5.390 -

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

42.805 9.840 1.968

Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában 
foglalkoztatottak speciális garantált közfoglal-
koztatási 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 szak-
képesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes 
munkaidő teljesítése esetén
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási 
garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő mun-
kakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg
****A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garan-
tált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést 
igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2018. évi L. tv. 60. § (1) 
bek. (Költségvetési tv.)  - 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. § 38.650,- Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2018. évi L. tv. 
61. § (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 69. § 20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény -1. fizetési foko-
zat 2018. évi L. tv. 64. § (1)-(2) bek. (Költségvetési tv.) - 2011. évi CLXII. 
tv. 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. tv. 59. § (3) bek.

453.330,- Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2018. évi L. tv. 64. § 
(3)-(4) bek. (Költségvetési tv.) - 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek., 2017. 
évi LXXXVIII. tv. 36. § (8) bek.

5.000,- Ft/óra

Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, 
fiatal felnőttenként 2018. évi L. tv. 66. § (1) d) pont (Költségvetési tv.) 
- 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §

15.000,- Ft/hó

A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya 
fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy he-
lyeztek-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, gyermekenként 1997. évi 
XXXI. tv. 66/H. § (5) bek.

minimálbér 30%-a 
44.700,- Ft/hó

minimálbér 20%-a 
29.800,- Ft/hó

minimálbér 5%-a 
7.450,- Ft/hó

2. A 2018. december 31-ét követően megállapított nyugdí-
jak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 
11. § 28.500,- Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,- Ft/hó
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi 
nyugdíj együttfolyósítási összeghatára 2019. január 1-jétől 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

93.540,- Ft/hó

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

alapösszeg 
(101.560,-Ft) 
30%-a - 30.468,- 
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 
(101.560,-Ft) 
40%-a - 40.624,- 
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 
(101.560,-Ft) 
30%-a - 30.468,- 
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 
(101.560,-Ft) 
45%-a - 45.702,- 
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 
(101.560,-Ft) 
50%-a - 50.780,- 
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 
(101.560,-Ft) 
55%-a - 55.858,- 
Ft/hó

3 Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
Ellátás összege

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

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a. legfeljebb 
a jogosultság kezdő napján hatályos mini-
málbér napi összegének 100%-a:

max. 6.860,- Ft/nap

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

a kérelem benyújtásának időpontjában 
hatályos minimálbér 40%-a: 59.600,- Ft/
hó 1.987,- 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 
megállapított összeg:
89.400,- Ft/hó - 149.000-,- Ft/hó

4. Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

Szociális hozzájárulási adó

2018. éviLII. tv. (Szocho.tv.) 
1-3. §

a Szocho.tv. 1. §-ában meghatározott pénzbeli és 
nem pénzbeli juttatások után a kifizető, illetőleg (ha 
az adott jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy 
az adóelőleget a kifizető nem köteles megállapíta-
ni) a jövedelmet szerző természetes személy fize-
ti, mértéke: az adóalap 19,5%-a (a mentesülések, 
különös szabályok, kedvezmények vonatkozásában 
lásd a Szocho.tv.-ben foglaltakat)

Rehabilitációs hozzájárulás

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

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállaló részére megállapított alap-
bér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/
fő/év (a 25 főnél több személyt foglalkoztató mun-
kaadók fizetik, a kötelező foglalkoztatási szintből 
hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás

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

a Szakhoz.tv. 4. § (1)-(1a) bekezdései szerinti szak-
képzési hozzájárulási adóalap után fizetendő, mér-
téke: a szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a 
(az adóalap a Szakhoz.tv. szerinti kedvezményekkel 
csökkenthető)

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek 

Munkavállaló egyéni járulék 
és magánnyugdíj-pénztári 
tagdíjfizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ 
(2)-(3) bek.

Nyugdíjjárulék 10 %

Egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci 
járulék

Természetbeni
egészségbiztosítási
járulék

4%

Munkavállaló egyéni járulék 
és magánnyugdíj-pénztári 
tagdíjfizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ 
(2)-(3) bek

Egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci 
járulék

Pénzbeli
egészségbiztosítási
járulék

3%

Munkaerő-piaci 
járulék 1,5%

összesen 8,5%
mindösszesen 18,5%

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék
7.500,- Ft/hó  (250,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki 
nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogo-
sult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve 
a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállal-
kozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi 
munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, az egyéni vállalkozó a vál-
lalkozói tevékenysége szünetelésének ideje alatt. [Tbj. 8. § f), 18. § (1) bek., 19. 
§ (4) bek. 39. § (2) bek.]

7. Adósávok, adókedvezmények

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

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

Adóalap Szja. tv. 29.§.

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség 
alá eső 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 hozzájáru-
lási adó 19,5 százalékos mértékű megfizetésére (kivé-
ve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára 
megtérítették), a megállapított jövedelem 84 százalékát 
kell jövedelemként figyelembe venni.

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

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az 
összevont adóalapját [29. §] a családi kedvezménnyel 
csökkenti. A családi kedvezmény - az eltartottak lélek-
számától 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 eltartot-
tanként és jogosultsági hónaponként 220.000,- Ft-tal 
csökkenthető.

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

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

Mezőgazdasági őster-
melőnek az e tevékeny-
ségből származó Szja. 
tv. 23. § szerint figye-
lembe veendő jövedel-
me [Szja. tv. 23. §]

600.000,- Ft

A cafetéria-juttatások új rendszere
Béren kívüli juttatások
[Szja. tv. 71. § és 70. § 
(7) bek]
Az adó mértéke: 15% 
szja és 19,5% szocho - 
összesen: 34,5 %
[Szja. tv. 8. § (1) bek., 
69. § (1), (2) bek., 
2018. évi LII. tv. (új 
szocho tv.) 1. § (4) bek.]

- Széchenyi Pihenő Kártya (SZEP-kártya)
• szálláshely alszámlán maximum 225.000,- Ft/év;
• vendéglátás alszámlán maximum 150.000,- Ft/év;
• szabadidő alszámlán maximum 75.000,- Ft/év.
feltéve, hogy a fenti jogcímen adott juttatások együttes 
értéke nem haladja meg az éves rekreációs keretösz-
szeget (költségvetési szerveknél 200.000,- Ft/év, más 
munkáltatóknál 450.000,- Ft/év)

Kedvezményes adózá-
sú egyes juttatások
[Szja. tv. 70. §]
Az adó mértéke: (alapja 
a kiadott juttatás ér-
tékének 1,18-szorosa 
után 15% szja és 19,5 
% szocho — összesen: 
40,71 °%)
[Szja. tv. 69. § (2) bek., 
2018. évi LII. tv. (új 
szocho tv.) 1. § (4) bek.]

Például:
- a SZEP-kártyán az egyes alszámlákra meghatáro-
zott keretösszegen felül adott juttatás,
- csekély értékű ajándék: a minimálbér 10%-át meg 
nem haladó értékű termék, szolgáltatás (évente 1 
alkalommal adható), efölött jövedelemként adózik

Jövedelemként adóznak a továbbiakban következő juttatások (2019. janu-
ár 1-jétől az SZJA tv. átmeneti 89. § (6) bekezdésének hatályon kívül helye-
zésével) jSzja tv. 69. (1), (2) bek. §, 70. §]

pl. önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, egészségpénztári, 
önsegélyező pénztári hozzájárulás, munkahelyi étkeztetés, Erzsé-
bet-utalvány, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, pénzösz-
szeg-juttatás, kulturális belépő, sportrendezvényre szóló belépő, 
lakhatási támogatás (mobilitási célú), lakáscélú támogatás, Diák-
hitel-támogatás stb.

8. 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 (2019-ben 
208.600,- Ft/hó)
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(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 megha-
tározottnál rövidebb biztosításban töltött idő esetében, 
vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha 
a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél 
fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama 
alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást 
nyújtó intézményben) a táppénz egy napra járó ösz-
szege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján 
érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét! 
(9.933,- Ft-ot)

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 gyermeken-
ként 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 (gyer-
mekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási 
intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá 
nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) 
bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tar-
tósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, 
továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását 
engedélyező határozatban megjelölt személy esetén 
tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeken-
ként 23.300,- Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket 
nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg illetve 
súlyosan fogyatékos gyermekenként 25.900,- Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg

illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem nevelőszü-
lőnél és

nem intézményben él, az ilyen személy után szemé-
lyenként 20.300,- Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-vég-
rehajtási 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 sze-
mély, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra 
jogosult személy esetén az ilyen gyermek illetve jogo-
sult után személyenként 14.800,- Ft/hó

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

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,- Ft/
hó Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,- Ft/hó A tá-
mogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya 
legalább négyszer - koraszülés esetén egyszer - részt 
vett várandósgondozáson, továbbá a szülést követő 6 
hónapon belül támogatást igényelhet az az örökbefoga-
dó szülő és az a gyám, aki a gyermek születését követő 
6 hónapon belül végleges határozat alapján vált örök-
befogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozást 
segítő ellátás (GYES) 
(korábbi neve: gyermek-
gondozási 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 támo-
gatás (GYET) 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 26. 
§(1) bek.

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

9. Szociális ellátások
E g é s z -
s é g k á r o -
sodási és 
g y e r m e k -
felügyeleti 
támogatás 
( E G Y T ) 
1 9 9 3 . 
évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 
37. § (1), 
(4) bek.

Jogosult Havi összege
Az az aktív korúak ellátására 
jogosult személy, aki az ellá-
tásra való jogosultság kezdő 
napján

a) egészségkárosodott sze-
mélynek minősül, vagy

b) 14 éven aluli kiskorú gyer-
meket nevel - feltéve, hogy 
a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más 
személy nem részesül a Cst. 
szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, gyermekgon- 
dozási díjban, csecsemő gon-
dozási díjban - és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben [Gyvt. 
41. § (3) bek.], illetve nyári 
napközis otthonban, óvodá-
ban vagy iskolai napköziben 
nem tudják biztosítani.

Az egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás havi összege a 
családi jövedelemhatár összegének 
és a jogosult családja havi összjö-
vedelmének különbözete, de nem 
haladhatja meg a közfoglalkoztatási 
bér mindenkori kötelező legkisebb 
összege személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékkal csökkentett ösz-
szegének 90%-át azzal, hogy ha az 
egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásra jogosult csa-
ládja tagjának foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra való jogosultságot 
állapítottak meg, az egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti támoga-
tás az összege nem haladhatja meg 
a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-
ának és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás összegének különbözetét. 
A családi jövedelemhatár összege 
megegyezik a család fogyasztási 
egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyug-
díjmindenkori legkisebb összege 
95%-ának (2019-ben az öregségi 
nyugdíjminimum 95%-a: 27.075,- Ft) 
szorzatával .

F o g l a l -
k o z t a t á s t 
helyettesítő 
támogatás 
(FHT)

1 9 9 3 . 
évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 
35.§

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

A foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
80%-a:

(2019-ben 22.800,- Ft/hó)

Időskorúak 
járadéka

1 9 9 3 . 
évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 
32/B § (1) 
bek. és 
32/C §

Jövedelemmel nem rendelke-
ző jogosult

Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorha-
tárt betöltött személy, akinek 
saját és vele együtt lakó há-
zastársa, élettársa jövedelme 
alapján számított egy főre jutó 
havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
85%-át,

a)

a mindenkori öregségi nyugdíj mini-
mum 85%-a: (2019-ben 24.225,-Ft/
hó)

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

b)

a mindenkori öregségi nyugdíj mini-
mum 100%-a: (2019-ben 28.500,-Ft/
hó)

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

c)

a mindenkori öregségi nyugdíj mini-
mum 135%-a: (2019-ben 38.475,-Ft/
hó)

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadéká-
nak havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jöve-
delmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Gyermekek 
otthongon-
dozási díja

1993. évi III. 
tv. (Szoc. tv.)

38. § (1) 
bek. a)-b) 
pontja,

39. § (1) 
b e k e z d é s e 
és 39/A. § (1) 
és (3) bekez-
dése

Jogosult Havi összeg
az a vér szerinti vagy örök-
befogadó szülő, aki a súlyos 
fogyatékosságából eredően 
önellátásra képtelen vér sze-
rinti vagy örökbe fogadott 
gyermekéről, vagy a tartós 
betegségéből eredően önel-
látásra képtelen gyermeké-
ről gondoskodik, (Egyazon 
gyermekre tekintettel csak 
egy szülő számára állapítha-
tó meg), vagy a szülőn kívül 
a gyermekkel közös háztar-
tásban élő hozzátartozó, ha 
a szülőnek az ellátásra való 
jogosultságát a gyermekre te-
kintettel korábban már megál-
lapították, de a szülő meghalt, 
a szülői felügyeleti joga a Ptk. 
4:186. § (1) bekezdés a), c), e) 
vagy h) pontja vagy 4:186. § 
(2) bekezdése alapján szüne-
tel, illetve azt a bíróság meg-
szüntette, vagy a gyermek ál-
landó és tartós gondozásában 
a saját egészségi állapotára fi-
gyelemmel akadályozottá vált

A gyermekek otthongondozási díjá-
nak havi összege a 2019. évben 100 
000 forint.

Ha a szülő több olyan gyermekéről is 
gondoskodik, akire tekintettel a gyer-
mekek otthongondozási díjára való 
jogosultsága megállapítható lenne, 
számára havi összeg másfélszeresé-
ben megállapított ellátást kell folyósí-
tani (150 000 Ft).

A gyermekek otthongondozási díjá-
nak havi összege a más rendszeres 
pénzellátásban - ide nem értve a 
Szoc.tv. 39/B. § (5) bekezdés a) pont-
ja szerinti rendszeres pénzellátáso-
kat, ha az ott meghatározott feltételek 
fennállnak, továbbá a szülő részére 
folyósított csecsemőgondozási díjat, 
gyermekgondozási díjat vagy gyer-
mekgondozást segítő ellátást, ha azt 
nem a gyermekek otthongondozási 
díjára jogosító gyermekre tekintettel 
állapították meg, továbbá a gyermek-
nevelési támogatást - részesülő jogo-
sult esetén a megállapított összegnek 
és a jogosult részére folyósított más 
rendszeres pénzellátás havi bruttó 
összegének a különbözete. Ha a kü-
lönbözet az ezer forintot nem éri el, 
a jogosult részére ezer forint összegű 
ellátást kell megállapítani

Ápolási díj

2018. évi L. 
tv. (Költség-
vetési tv.) 66. 
§ (2) bek. b) 
pont és 1993. 
évi

Jogosult Havi összeg
Ápolási díjra jogosult a hozzá-
tartozó [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 115%-a: 37.490,- Ft

III. tv. 
(Szoc. 
t v . ) 
44. §

 — súlyosan fogyatékos, vagy
 — tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, 
ápolását végzi és
 — az előzőek szerinti ápolt személyre tekintettel a gyerme-
kek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy 
hozzátartozójának nem áll fenn.

(Szoc. tv. 41. § (1) bek.)

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha:
 — komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásairól és egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiak-
ban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja sze-
rinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, vagy
 — olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki 
után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt 
magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak

(Szoc. tv. 43. § (1) bek.)

a Költségvetési 
tv-ben megha-
tározott alapösz-
szeg 207%-a (ki-
emelt ápolási díj): 
67.482,- Ft

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

a Költségvetési 
tv-ben meghatá-
rozott alapösszeg 
173%-a (emelt 
összegű ápolási 
díj): 56.398,- Ft

10 Kis összegű követelés értékhatára 100.000,- Ft

[2018. évi L. tv. (Költségvetési tv.) 70. §]

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése 
alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre törté-
nő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést 
behajtásra előírni nem kell.

11. Az egyszerű foglakoztatás 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.) 2. § 8. pont, 
7. § (2) a) és b) pontjai, 8. § (2) bekezdése alapján.

12. Bérgarancia támogatás maximuma 2019-ben: 
                                                                1.485.000,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1)-(2) bek., Hivatalos Értesítő 2018. 
évi 9. száma)

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatás-
ra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizeté-
si napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosul-
tanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai 
Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a 
továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Ha a gaz-
dálkodó szervezet a támogatást ugyanazon jogosult tekintetében egy fel-
számolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási 
eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogo-
sultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított 
támogatási mértéket kell figyelembe venni.

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak eseté-
ben, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az emlí-
tett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi brut-
tó átlagkeresetnek megfelelő támogatást 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 szolgá-
ló főbb statisztikai adatokról szóló közleménye (Hivatalos Értesítő 2018. évi 
9. száma) szerint a havi bruttó átlagkereset 2017-ben: 297.000,- Ft

A fenti összeg ötszöröse: 1.485.000,- Ft

2019. január 10.

Telefonos 
ügyfélszolgálatok

Tapasztalataink szerint sokan nem tudják, hogy különböző szolgáltatók-
nak (közszolgáltató, egyéb szolgáltató) milyen kötelezettségeik vannak, ha 
telefonon keresztül keresi meg őket a panaszos. Cikkünkben erre keres-
tük a választ.

A fogyasztóvédelmi törvény írja elő a vállalkozások kötelezettségeit 
panaszkezelés, telefonos ügyfélszolgálatok működtetése kapcsán. Ennek 
megfelelően a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség sze-
rint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy 
a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panasz-
ról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyző-
könyvet felvenni és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbe-
li panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejű-
leg megküldeni. A telefonon közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles 
egyedi azonosítóval ellátni. A szolgáltató a panaszokat köteles 30 napon 
belül írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. 
A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles és tájékoz-
tatni a fogyasztót arról, hogy panaszával- annak jellege szerint- mely ható-
ság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

A közszolgáltatók esetében további követelményeket támaszt a jogsza-
bály. Így a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálatoknak legalább a 
hét egy munkanapján 7 és 21 óra között legalább 12 órán keresztül folya-
matosan elérhetőnek kell lennie.

Telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés 
időpontjában előzetes lefoglalásra biztosított telefonos elérés esetében 
biztosítani kell a fogyasztó által kezdeményezett hívás sikeres felépülésé-
nek időpontjától számított 5 perc várakozási időn belüli hívásfogadást és 
az érdemi ügyintézés megkezdését.

A vállalkozás köteles a panasszal kapcsolatos élőhangos ügyintézés 
választását a fogyasztó beazonosítása nélküli módon - reklám továbbítása 
nélkül - a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat menüsor rendjé-
nek első helyére tenni.

Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli 
panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kom-
munikációt hangfelvétellel rögzíteni kell, egyedi azonosítószámmal kell 
ellátni és 5 évig meg kell őrizni.

A fogyasztó kérésére 30 napon belül díjmentesen biztosítani kell a hang-
felvétel meghallgatását, illetve hangfelvételenként egy alkalommal a hang-
felvételről másolatot kell biztosítani. A hangfelvétel kiadását a fogyasztó 
azonosításán túl egyéb feltételhez nem lehet kötni.

Forrás: Mindennapi Fogyasztóvédelem 2018/3



J Á N O S H A L M I

HUNYADI NÉPE6. oldal 2019. február

Az idén is megrendeztük az első és második osztá-
lyosoknak a szépíró versenyt.

A kicsik, akik még csak szeptemberben kezdték meg 
az iskolát, nagy-nagy igyekezettel alakították a betűket, 
ügyelve a helyes ceruzafogásra.

A másodikosok szavakat és mondatokat másoltak. 
Magabiztosan írtak, mindegyik kisgyerek munkája tisz-
ta, pontos, tetszetős írásképet mutatott.

A harmadik és negyedik osztályosoknak a helyes-
írásra kellett nagy figyelmet fordítaniuk. Az idén szerzett 
nyelvtani ismereteiket is jól alkalmazták a versenyen.

Helyezettek:
Szépíró verseny

1. osztály
Tóth Noel (1.a)
Raáb Dóra (1.a)
Kármán Szofi (1.a)

2. osztály
Lengyel Kamilla (2.a)
Dági Veronika (2.a)
Szántó Orsolya (2.o. Kélesh.)Helyesíró verseny

3. osztály
1. Szántó Mirella (3.a)
2. Kurucz Martin (3.a)
3. Pajzer Míra (3.a)

4. osztály
1. Fischer Linda (4.a)
    Huczek Petra (4.a)
2. Katona Zalán (4.c)
3. Lógó Bianka Rita (4.c)

MATEGYE
A MATE-
GYE (Mate-
mat i kában 
Tehetséges 
G y e r e k e k 
Alapítvány) 
ebben a tan-
évben is ver-
senyt ren-
dezett azoknak a diákoknak, akik 
matematikában kiemelkedő telje-
sítményt nyújtanak. Iskolánk tanu-
lói közül Dági Attila – a Bács-Kis-
kun megyéből induló tanulók között 
– 17. helyezést ért el.
Gratulálunk és további sok 

sikert kívánunk!

Advent idején …

Advent idején, amikor a szívünket is várakozással teli díszbe öltöztetjük, szép 
hagyományt elevenítünk fel már sok év óta a Hunyadi iskolában. Ez 2018-ban is így 
volt. December 19-én nyugdíjas kollégáinkat is vendégül látva eltöltöttünk közösen 
egy délutánt, beszélgettünk családról, iskoláról, az élet nagy dolgairól, örültünk 
a találkozásnak. Balázsics Zoltán igazgató úr köszöntője után iskolánk művésze-
ti oktatásban részesülő diákjai kedveskedtek színes műsorukkal a vendégeknek. A 
kicsik és a nagyok is megmutatták, hova lehet eljutni a zenetanulásban a sok-sok 
gyakorlás után. Szintetizátoron közreműködtek: Lengyel Anna és Lengyel Kamilla, 
Dudás Gábor, Bognár Dorián, Ádámszki Virág, Zentay Klaudia. Szívet melengető 
volt hallani, ahogy Lengyel Anna, Lengyel Kamilla, Tóth Flóra és Csernák Réka előa-

dásában „Angyali Üdvözlet” címmel adventi dallamok csendültek fel. 
Az 1. osztályosok szarvasos tánccal és a 4.b-s tanulók karácsonyi előadással tet-

ték emlékezetesebbé az ünnepet.
Karácsonyi összejövetelünk adott alkalmat arra, hogy az Invokáció Alapítvány a 

tehetséges, szorgalmas, de ugyanakkor támogatásra rászoruló gyermekeket juta-
lomban részesítse. Jó volt látni a megilletődött diákok és szüleik arcát! 

Menyhárt Sándor plébános úr jókívánságai és igazgató úr megható szavai után 
koccintással kívántunk egymásnak sok örömet, jó egészséget és kitartást a követ-
kező évre. 

Felsős Mesemondók 
vidám, mesés Luca-napi 
délutánjának eredménye

Első helyezettek: Horváth László Péter 5. c, Zámbó Luca  6. a és Somo-
gyi Anna Virág 7. c. Második helyezettek: Fekete Anna  6. a, Kolompár 
Virág 6. b és Kiss Luca 7. a. Harmadik helyezettek: Kolompár Dorina 5. c, 
Miskolczi Regina 6. a és Gáspár Zorán Zénó 7. c. A zsűri különdíját Juhász 
Anna Olívia 5. a osztályos tanuló érdemelte ki.

Köszönjük Baka Jenőné Marikának, hogy velünk töltötte ezt a délutánt, s 
jókedvével, vidámságával segítette nemcsak a mesélő gyerekeket, de két 
zsűritársát Kovács Ildikó tanárnőt és a fényképeket is készítő Lipák And-
reát.

A két mesélő Lucánknak, utólag is boldog névnapot kívánunk! 
Garami Mária Renáta

Járási környezetismeret 
verseny

2018. december 11-én Kunfehértón került megrendezésre a Járási kör-
nyezetismeret verseny, melyen tanítványaink, akiknek nevelése, oktatása 
során különös gondot fordítunk a környezettudatos magatartás, a fenntart-
hatóság elsajátítására, nagyon eredményesen szerepeltek.

Gratulálunk a versenyzőknek, akik iskolánkat képviselték: Herczeg Eme-
se (4.a), Katona Zalán (4.c), Tagai Flóra (3.c),

Hunyadi Iskola hírei

Szépíró és helyesíró verseny
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A Lajtha László Művészeti Iskola megszűnésével a 
Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskolához került a 
művészeti képzés Jánoshalmán. 

Örömmel vettük, hogy a zenei tagozatunkon a 
tanulólétszámunk változatlan.   Növendékeink számos 
rendezvényen működtek közre, pl. a jánoshalmi Adven-
ti hangversenyen, a Nyugdíjas pedagógusok karácsonyán, 
a mélykúti gyertyagyújtáson, a „Mindenki” karácsonyán.

Az első félévben megszerzett ismeretekből félévi meg-
hallgatás keretében számoltak be hallgatóink január 22-én 
és 25-én.  A vizsga jó hangulatban telt, a kevésbé bátor 
tanulók is jól szerepeltek.

L. R.

1919. január 27-én, éppen 100 esztendeje hunyt el 
Ady Endre, a XX. századi magyar irodalom egyik leg-
meghatározóbb alakja, költő, újságíró, irodalomszer-
vező. Iskolánk tanári kara és tanulói közössége rá 
emlékezik a következő verssel.

ADY ENDRE: 
SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK

Sem utódja, sem boldog őse, 
Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek. 

Vagyok, mint minden ember: fenség,
 Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény. 

De jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak. 

Ezért minden: önkínzás, ének:
 Szeretném, hogyha szeretnének 
S lennék valakié, 
Lennék valakié. (1909)

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be nem-
zeti énekünk, a Himnusz megírását. 1989 óta ennek 
tiszteletére január 22. a magyar kultúra napja. Ezen a 
napon nem csupán Kölcseyre emlékezünk, hanem tisz-
teletünket fejezzük ki minden olyan alkotás előtt, amely 
az elmúl évszázadokban hozzájárult nemzeti kultúránk 
gazdagodásához.

Iskolánk, mint minden tanévben, az idén is méltó-
képpen ünnepelte meg a magyar kultúra napját. Már 
előző héten a legszebb magyar szavak összegyűjté-
sével hangoltuk tanulóinkat az ünnepnapra. A gyere-
kek a család, szeretet, édesanya, haza, otthon, szere-

lem, csillag, karácsony, hópehely 
szavakat választották a legszebb 
szavak közé. Január 22-én déle-
lőtt iskolarádión keresztül ünnepi 
műsort hallgattak meg tanulóink a 
magyar kultúra napjáról, a Him-
nusz keletkezéséről és a hungari-
kumokról.

Délután 14 órától iskolánk dísz-
termében a szépkiejtési versennyel 
zártuk ezt az ünnepi napot. A részt-
vevők Szabó Magdától és Tamá-
si Árontól olvastak fel szövegrész-
leteket.

Állítólag Kölcsey koporsóján a 
következő mondat áll: „El ne felejtsetek!” Tisztelettel 
teszünk eleget ennek a kérésnek gyermekeink neve-
lésében.

A szépkiejtési verseny díjazottai:
5-6. évfolyam:
I. helyezett: Dági Attila (5.a)
II. helyezett: Miskolczi Szonja (6.a)
III. helyezett: Miskolczi Regina (6.a)
7-8. évfolyam:
I. helyezett: Bogdán Hanna (7.a) és Gáspár Zorán 

Zénó (7.c)
III. helyezett: Somogyi Anna Virág (7.c)

A jánoshalmi önkor-
mányzat fúvós muzsiká-
val ünnepelte a Magyar 
Kultúra Napját. Nagyon 
nagy örömmel fogad-
tuk a meghívást a Halas 
Concert Band koncertjé-
re. A nagysikerű rendez-
vénynek az Imre Zoltán 
Művelődési Központ és 
Könyvtár adott otthont.

Az együttes kar-
mestere és művésze-
ti vezetője Lauer Zsolt 
jóvoltából a gyerekek 
nem pusztán hallgatói, 
hanem aktív résztvevői 
is lehettek az előadás-
nak. Játékos formában, 
bensőséges hangulat-
ban ismerkedtek meg a 
fúvós hangszerekkel.

Köszönjük a lehető-
séget, óriási élményben 
volt részünk e nemes 
napon!

Járási mesemondó verseny
A kiskunhalasi Kertvárosi Álta-

lános Iskola rendezte meg ebben 
a tanévben az alsó tagozatosok 
járási mesemondó versenyét.

Az 1-2. évfolyamos kategóriá-
ban Dági Veronika (2.a osztály) 
és Rendek Gergő (2.a osztály), 
a 3-4. évfolyamos kategóriában 
pedig Lógó Bianka Rita (4.c osz-
tály) és Szakály Máté (4.a osz-
tály) képviselte iskolánkat. 

Minden diákunk határozott 
kiállással, biztos szövegtudás-
sal, színvonalas mesemondás-
sal öregbítette iskolánk hírnevét.

Rendek Gergő kiváló előadá-
sával második helyezett lett; ő a tankerületi versenyre is továbbjutott. 

Gratulálunk a kis mesemondóknak!                                                                                     P. K.

Hunyadi Iskola hírei
Újra kísérleteztünk

Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy – 
a tanítási órákon kívül – egy-egy délután érdekes 
kísérletekkel igyekszünk felkelteni diákjaink figyel-
mét a természettudományos tantárgyak iránt.

 2018. december 12-én délután is megtelt a 
fizikaterem tudásra éhes diákokkal. Nagy sikert 
arattak bemutatott kísérletek. Ízelítőként néhány: 
teafilter rakéta, táncoló pingponglabda, kísérletek 
vízzel és hanggal...

Fúvósokkal ünnepelhettünk

„Nyelvében él a nemzet” (Kazinczy Ferenc)

A magyar kultúra napja – a Himnusz születésnapja

Ady-centenárium

Félévi vizsga a Művészeti Iskolában

Kérjük,  
segítsék adójuk 1 

százalékával a 
Jánoshalmi 
Önkéntes 

Polgárőrségi 
Egyesület 

munkáját. 
A kedvezménye-
zett adószáma: 

18360952-1-03

1 % -KAL A HELYI  
KÖZMŰVELŐDÉSÉRT

Köszönjük, hogy adójuk 1 %-ának  
felajánlásával segítették a Honvéd Kaszi-
nó Kulturális Egyesület kulturális kínálatát.

Kérjük, támogassák a továbbiakban is 
 az egyesület munkáját.

Adószám: 19046550-1-03 

Köszönettel: a HKKE vezetősége

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

Az egyesület adószáma: 
19987361-1-03

Az Összefogás 
Jánoshalmáért Egyesület 

2019-ben is köszönettel elfogadjuk mindazoknak a 
támogatását, akik az  adójuk 1%-a felajánlásával kíván-
ják segíteni az egyesület önkéntesség elvén alapuló, 

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

Számlaszám: 51100036-100045820 
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Vízkereszt ünnepe

A karácsonyi ünnepkör végét jelzi vízkereszt napja, amikor arra emlé-
kezünk, hogy a három napkeleti bölcs a Csillagot követvén rátalált a Kis-
ded Jézusra. Isten egyszülött fiának aranyat, tömjént és mirhát ajándékoz-
tak. Erre emlékezvén intézményünk gyermekeinek is ajándékokkal kedves-
kedett Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Először az iskolásoknak vittek meg-
annyi játékot nem kis örömöt okozva nekik, majd óvodánkba is ellátogattak.

Óvodásaink csillogó szemekkel, várakozásteljesen figyelték, mikor buk-
kan fel a már annyiszor emlegetett három király.  Megérkezésüket nagy bol-
dogság kísérte, amit az általuk hozott, szépen becsomagolt ajándékok lát-
ványa csak fokozott. Vendégeinket imával, versekkel és énekekkel köszön-
töttük és ezzel köszöntük meg a hozott játékokat. 

A keresztény hagyomány szerint január 6-án vagy annak hetében kerül 
sor az otthonok megszentelésére, ez nálunk sem maradt el.  Menyhárt Sán-
dor plébános úr vendégeink távozása után megszentelte óvodánk minden 
helyiségét, ezzel is emelve az ünnep fényét.

Később, miután minden csoport birtokba vette a saját jelével ellátott 
dobozokat, kezdetét vehette az ajándékok kibontása, amelyek között min-
denki megtalálta a szívének kedves játékot. Önfeledt, közös játék zárta ezt 
a szép délelőttöt. 

Gacsal Dominika

Kukucskáló

2019. január 15-én a leendő elsős gyermekeknek Kukucskáló foglalko-
zást tartottunk. Programunk kezdetén Kaszás Eszter igazgatónőnk gondo-
latait hallgathatták meg a résztvevő nagycsoportosok és szüleik. Csapó-
né Sarok Enikő A házikó című népmese bábjelenetét játszotta el a gyere-
keknek.

Pusenszkiné Papp Beatrix Németországba kalauzolta el a gyereke-
ket, ahol a ruhadarabok neveivel és mutogatós dallal ismerkedhettek meg. 
Komárominé Vikor Ágnes angol nyelven hívta játékba az ovisokat, majd 
az okostáblán oldhattak meg feladatokat. Ezután kézműves foglalkozáson 
vehettek részt a gyerekek, melyen téli sapkát, kesztyűt készítettek. A közös 

program után még lehetőség volt társas és ügyességi játékokban való rész-
vételre, kötetlen beszélgetésre is. Vidám hangulatban telt a délután. Örü-
lünk, hogy sokan elfogadták meghívásunkat, és ellátogattak hozzánk. Sze-
retettel várunk minden érdeklődőt további iskolai programjainkon.

 Csapóné Sarok Enikő és Pusenszkiné Papp Beatrix 
leendő elsős tanító nénik

Németes sikerek

Az idei tanévben is örömmel vettek részt a Szent Anna Katolikus Óvo-
da és Általános Iskola diákjai az őszi, egyfordulós „Herbst in DACH-Län-
der” elnevezésű német nyelvi versenyen. A tanulók megismerkedhettek a 
német nyelvterület hagyományaival, kulturális szokásaival és a képleírás 
helyes megoldásával. A gyerekek kimagaslóan teljesítettek ismét, hiszen 
11. helyezettek lettek. Gratulálunk nekik! Név szerint: Évinger Fruzsina, 
Kiss Bíborka és Évinger Boglárka.

További sikeres munkát kívánunk nekik a későbbiekben is! 
Majkuth Nikolett

Köszönet

Amikor megjöttünk az óráról, az osztály előtt sorakoztak fel a szép, 
modern padok. Nagyon örültünk, amikor megláttuk. Bevittük az osztályba, 
és azóta nagy kedvencünkké váltak. Köszönjük szépen!

5.b osztály tanulói

RÁKÓCZI KUPA
Minden évben január végén, február elején rendezi meg a II. Rákó-

czi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium a Rákóczi Kupát Kis-
kunhalason, melyre iskolánk felsős fiú focistáit is meghívják már évek óta. 
Január 22-én e meghívásnak eleget téve vettünk részt a selejtező mérkő-
zéseken, ahol négy iskola csapatával kellett megküzdenünk a továbbjutá-
sért. Hősiesen helytálltunk a kemény mezőnyben, de sajnos ez kevés volt 
a sikerhez. Bízva a jövő év sikeresebb szereplésében élményekben és 
tapasztalatokban gazdagodva tértünk haza.

Komáromi Róbert

„Szép Magyar Beszéd”verseny

 „Péchy Blanka színművésznőnek 1960-ban tett alapítványa indította 
el a Kazinczyról elnevezett SZÉP MAGYAR BESZÉD versenyt, amely az 
eltelt öt évtized során országos mozgalommá vált.” Intézményünk fontos-
nak tartja a magyar nyelv ápolásának ügyét, így felsőseink közül jó néhá-
nyan indultak ezen a megmérettetésen. A zsűri tagjai – Juhász Anikó, Bánfi-
né Sódar Szilvia, Csofcsics Erika – a szövegértés, szöveghűség, hangvé-
tel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás figyelembe vételével a követ-
kező döntést hozták:

5-6. évfolyam első helyezett Lajdi Zselyke Apolka (6.a) és Balázs Gábor 
Rudolf.  7-8. évfolyam első helyezett Varga Benjámin Erika (7.b).

A „Szép Magyar Beszéd”verseny területi fordulóján Lajdi Zselyke Apolka 
és Varga Benjamin Erik képviseli iskolánkat Kiskunhalason; a II. Rákóczi 
Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium által meghirdetett Klasz-
szikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-medencei Prózafelolva-
só Versenyen pedig Balázs Gábor Rudolf.

Összesítettben 2. helyezett Kasziba Dorina, 3. helyezett Lengyel József 
lett, különdíjban részesült Völgyesi Levente (7.b).

A zsűri tagjainak köszönjük a munkát, a továbbjutóknak pedig sok sikert, 
eredményes felkészülést kívánunk!

Szente Mariann

Mesemondó verseny

2019. január 10-én délután újra megrendezésre került iskolánkban a 
mesemondó verseny, Egyszervolt… címmel. A 14 bátor jelentkezőnek egy-
egy népmesével kellet megörvendeztetnie a zsűrit és a kíváncsi közönsé-
get. Valamennyi versenyző lelkiismeretesen felkészült a megmérettetés-
re és legjobb tudásuk szerint szerepelt.  A zsűri elnöke, Komáromi Lajos-
né értékelésében elmondta, hogy minden mesemondó bátor, felkészült 
és határozott volt, éppen ezért is hozta meg a zsűri oly nehezen a dönté-
sét. Végül, hosszas tanácskozás után a következő eredmények születtek.

I. helyezett: Kollár Viktória (1.b) és Balázs Gábor Rudolf (5.b). II. helye-
zett: Csima Lilla (3.b.) és  III. helyezett: Lippai Róza (4.o.). Külön díjat kapott 
Berta Flóra (4.o.), Kancsár Martin (1.a) és Szűcs Ádám Simon (2.o).

A helyezést elért és a külön díjas diákok képviselik majd iskolánkat a 
városi mesemondó versenyen. Sok sikert kívánunk nekik!

Nagyon köszönjük a zsűri tagjainak, hogy elfogadták meghívásunkat, és 
hogy örömmel vállalták ezt a nem mindig hálás feladatot!

Simityné Mészáros Judit

Meghívó
Szeretettel meghívjuk 
a Szent Anna Katoli-

kus Intézmény  
alapítványának  

jótékonysági báljára, 
melyet,   

2019. február 9-én  
szombaton

rendezünk meg  a  
Korzó Étteremben.

Vendégvárás 18 órától,

zenélnek a 
Csókai Cimborák. 

Belépöjegy:3500Ft

Szent Anna Iskola és Óvoda hírei

Kérjük, támogassa adója 1%-val  
óvodánk és iskolánk 
közös alapítványát

JÁNOSHALMI SZENT ANNA 
KATOLIKUS ISKOLÁÉRT 

ALAPÍTVÁNYT
6440 JÁNOSHALMA BÉKE TÉR 11.

Adószám: 18341797-1-03
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HARMADSZOR IS „ZÖLD 
ÓVODA” LETTÜNK!

Nagy Örömmel és büszkén fogadtuk a hírt, hogy óvodáinkat pályázata-
ink alapján, az Agrárminisztérium környezetért felelős helyettes államtit-
kára, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért fele-
lős helyettes államtitkára döntése értelmében harmadszorra is kitüntet-
te a Zöld óvoda címmel. Ezzel elismerték az intézményeinkben folyó 
színvonalas, környezettudatos szakmai tevékenységünket. 

További célunk, hogy az eddigiekhez hasonlóan folytassuk a környeze-
tet tisztelő és szerető nevelő munkánkat.

Programjaink megvalósításához ezúton is köszönjünk a szülőknek az 
együttműködő, segítő hozzáállásukat.

Gyermeklánc Óvoda Környezeti munkaközössége

Óvodánk 2018 szeptember elsejével nyerte el, a Jobb Veled a Világ Ala-
pítvány pályázata keretében a Boldog Óvoda címet, amit egy évig visel-
hetünk. 

A megvalósulás során havonta egy alkalommal, szeptembertől júniusig, 
meghatározott tematika szerint érdekes foglalkozások zajlanak. 

Témaköreink: A hála gyakorlása; Az optimizmus gyakorlása; Társas kap-
csolatok ápolása; Jó cselekedetek gyakorlása; Célok kitűzése és elérése; 
Megküzdési stratégiák; Apró örömök élvezete; Megbocsájtás; Testmozgá-
sok; Fenntartható boldogság. 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményei-
re építve adjon segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az 
óvodás korosztály számára. Tudományosan bizonyított, hogy a Boldogsá-
górák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllé-
téhez. Célja, hogy vezérfonalat adjon kezükbe, hogy könnyebben nézze-
nek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémák-
kal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozásá-
ra adjon lehetőséget. 

Somogyi Beáta

Gyermeklámc Óvodában tör tént

A szürke januári hónapot külön-
böző tevékenységekkel próbáltuk 
színesebbé tenni a Gyerekház-
ban.  Papírtechnikával kesztyűket, 
sapkákat készítettünk. Gyurmából 
hóembereket formáztunk, ujjfestés-
sel téli fákat díszítettünk. A kisma-
daraknak, akik a hideg téli időjá-
rást képesek átvészelni, kedvez-
tünk egy kicsit. Magokból, zsírból 
és hájból téli madáreleséget készí-
tettünk.  A közelgő bálra az anyu-
kákkal közösen sütöttünk különfé-
le süteményeket. Egy hétfői napon 
Szabó Lucia dietetikus érkezett 
hozzánk, aki az egészséges táp-
lálkozásról tartott nekünk előadást. 
Pszichológusunkkal Dr. Kinigopu-
los Mártával kötetlen beszélge-
tés folytattunk a gyereknevelésről.  
Januárban is sokat mozogtunk, tor-
náztunk, énekeltünk, és báboztunk 
is. A hónap végén pedig elkezd-
tük a farsangi készülődést. Tél-
űző mondókákat tanultunk, vala-
mint színes bohócokat készítet-
tünk, melyekkel kedvünkre dekorál-
hattuk a Gyerekház falait. 

Továbbra is szeretettel várunk 
MINDEN 0-3 éves korú gyerme-
ket és anyukáját, a Biztos Kezdet 
NYITNIKÉK Gyerekházba!

Címünk: 
JÁNOSHALMA, Dózsa Gy. u 93

Márti néni, Ági néni és Niki (néni) 

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik az elmúlt évben adójuk 1 %-át a
 „Jánoshalmi I., II. és IV. számú Óvodákért”  Alapítványnak 

utalták. A gyermekek játékeszközeit szeretnénk korszerűsíteni, 
ehhez kérjük a segítséget.

Alapítványunk adószáma:
18344484-1-03

Köszönjük a támogatásukat!

Ördögh Edit  intézményvezető

Boldogságóra program a 
Gyermeklánc Óvodában

Január a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
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A Halas Concert Band nagy sikerű  koncertje után, január 23-án az Imre Zoltán 
Művelődési Központ és Könyvtárban a városi mesemondó versennyel folytatódott 
a magyar kultúra napi rendezvénysorozatunk. 

A két helyi általános iskolából 16 diák varázsolt mesés hangulatot a könyvtár-
ba. A zsűri, a szülők, a pedagógusok, osztálytársak élvezettel hallgatták a jól fel-
készült, bátor mesemondókat, akik a népmesék humorát jól közvetítve sokszor 
mosolyt csaltak az arcokra. A Bölcsek, Komáromi Lajosné, Baka Jenőné, Dudás 
Mária, ARANY TULIPÁN DÍJJAL jutalmazták Somogyi Annát (Hunyadi Isk. 7.o.), Lógó 
Biankát (Hunyadi Isk. 4.o.), Rendek Gergőt (Hunyadi Isk. 2.o.), Kollár Viktória Dori-
nát (Szent Anna Isk. 1. o.), Dági Veronikát (Hunyadi Isk. 2.o.), Kiss Lucát (Hunya-
di Isk. 7.o.). EZÜST TULIPÁN DÍJAT kapott Fekete Anna (Hunyadi Isk. 6.o.), Zám-
bó Luca (Hunyadi Isk. 6.o.), Szűcs Ádám Simon (Szent Anna Isk. 2. o.), Csima Lilla 

(Szent Anna Isk. 3.o.), Gáspár Zorán Zénó (Hunyadi Isk. 7.o.), Balázs Gábor Rudolf 
(Szent Anna Isk. 5.o.). BRONZ TULIPÁN DÍJAT nyert Horváth László Péter (Hunyadi 
Isk. 5.o.), Kolompár Dorina (Hunyadi Isk. 5.o.), Berta Flóra (Szent Anna Isk. 4.o.), 
Kancsár Martin (Szent Anna Isk. 1.o.). 

A népmesék hőseinek vándortarisznyája tele jókívánságokkal Lógó Bianka és 
Somogyi Anna vállára került, hogy ők képviseljék városunkat a Mesemondók 
megyei találkozóján Kecskeméten, a Katona József Megyei Könyvtárban. 

Minden mesemondónak szeretettel gratulálunk a színvonalas mesemondás-
hoz!  Hálásan köszönjük a zsűrinek, a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek, 
hogy őrzik hagyományainkat és ápolják nyelvünket!                        Szabó Andrea

A Könnyű lovassági indu-
ló hangjaival indult a János-
halma Városi Önkormányzat 
által a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából szervezett rendez-
vény az Imre Zoltán Művelődé-
si Központban. . Magyarország 
Himnuszának közös eléneklé-
se után Czeller Zoltán lépett a 
mikrofon elé.  

Polgármester úr köszöntő-
jében emlékeztetett, hogy a  
Magyar Kultúra Napját 1989 
óta ünnepeljük január 22-én, 
ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon fejezte be 
a Himnuszt. A vers 1828-ban 
jelent meg először. 1844-ben 
pályázatot írtak ki a Himnusz 
megzenésítésére, melyen Erkel Ferenc zeneszerző és karmester műve 
nyert. A nyertes pályaművet 1844-ben a budapesti Nemzeti Színház mutat-
ta be először.

A Himnusz első nyilvános, szabadtéri előadása 1844. augusztus 10-én 
volt a Széchenyi gőzhajó avatásán. A Himnuszt egészen 1989-ig a magyar-
ság közmegegyezése tette nemzeti énekünkké, nemzeti imánkká. 1903-
ban az Országgyűlés elismerte ugyan hivatalosságát, amikor elfogadott 
egy törvényjavaslatot, „az egységes magyar nemzet himnuszáról”, de ez a 
törvényjavaslat soha nem lépett hatályba.

1989-ben került be hivatalosan a Magyar Alkotmányba, hogy „A Magyar 
Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel 
Ferenc zenéjével.”

Kölcsey Ferenc költeményének kéziratát jelenleg az Országos Széché-
nyi Könyvtárban őrzik. Évente egyszer, a magyar kultúra napján a nagykö-
zönségnek is megmutatják.

Nemzeti himnuszunk mellett a mai napon a magyar kultúrát ünnepeljük 
határainkon belül és kívül egyaránt. A magyar kultúrát, melynek tartalmát a 
sokféle művészeti ág, az irodalom, a 

történelem, a zene, a festészet, a színház, a filmművészet, a szobrászat, 
a népművészet, a tánc,… múltunk és hagyományaink, anyanyelvünk, nem-
zeti és erkölcsi értékeink és magyarságtudatunk adja. Ezeket az értékeket 
meg kell ismernünk, meg kell őriznünk és tovább kell adnunk.

Befejező gondolatában Czeller Zoltán polgármester emlékeztetett, hogy 
ezen a napon sokféleképpen ünnepelnek az országban: koncertekkel, iro-
dalmi estekkel, kiállításokkal, vetélkedőkkel. 

A köszöntő után a kiskunhalasi Halas Concert Band fúvószenekar kon-
certjét hallgathattuk meg. Az együttes jogelődje a MÁV Vasutas Fúvósze-
nekar, mely 1950-ben alakult. Katancsics Gyula irányítása mellett a zene-
kar folyamatosan fejlődött és ismertté vált városon belül és kívül egyaránt.

2010 szeptemberében - a hagyományok folytatása érdekében - létrejött 

a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Egyesület, melynek vezetője: Molnár 
Ferenc, a zenekar ügyvezetője pedig Dr. Kovács Tamás lett. 

Gáspár Csaba, Gmoser Vilmos és Gál Gabriella után 2013-tól az együt-
tes karmestere Lauer Zsolt, aki a Kiskunhalasi Zeneiskola harsona tanára. 

Az elmúlt évek során dinamikus fejlődés következett, melynek köszön-
hetően az együttes számos koncert és rendezvény elengedhetetlen részt-
vevőjévé vált.

Rendszeres szereplői a Város napja rendezvénysorozatnak, a Szent 
Iván-éji ünnepségnek, a Szüreti fesztiválnak és az állami ünnepségeknek. 

A Kiskunhalasi Városi Önkormányzat felkérésére idén már ötödik alka-
lommal adtak Újévi koncertet. Ezen kívül az együttes évek óta szervez 
önálló Adventi és más évközi koncerteket, a 2016-17-es évadban indult - 
nagy sikerű sorozatuk - a Fúvósok a pódiumon. 

Az együttes 2016-ban elnyerte Kiskunhalas Város Pro Urbe díját. 
Idén nyáron Kiskunhalas testvérvárosába Kronach-ba részt vettek a Kro-

nach-i Fúvósok jubileumi koncertjén, illetve ősszel a 
Halasi szüreti felvonulást követően szerbiai Kelebián 
is felléptek a helyi szüreti rendezvényeken.

Az idei évadtól a zenekar neve Halas Concert 
Band, akik új néven, de változatlan tartalommal igye-
keznek népszerűsíteni a fúvószenét, itthon és külföl-
dön egyaránt!

Jánoshalmi előadásukban a következő zeneműve-
ket hallhatjuk: Balázs Árpád: Régi magyar táncok, Far-
kas Antal: Üveges tánc, Monti: Csárdás, Lehár Ferenc: 
Messze a nagy erdő.

Az egyes számok között Lauer Zsolt a zenekar tag-
jai segítségével hangszer bemutatót is tartott a megje-
lent nagylétszámú gyermekek örömére.

A színvonalas, igényes előadás jutalma, a vastaps 
sem maradt el, melyet két ráadás számmal honorált 
a zenekar.

Ikor 

Mesés délután a 
könyvtárban

Halasi fúvósokkal ünnepeltünk a Kultúra Napján
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A Vajdasági Temerinben az idén 
is megrendezték a XXII. Vince-Na-
pi nemzetközi borversenyt. A ran-
gos versenyre 681 borminta érke-
zett 5 országból. A benevezett 
borokat 85 főből álló nemzetközi 
zsűri bírálta el. A versenyen a Fel-
ső Bácskát képviselő Koch Vin Kft 
és Kunvin Borászati Kft-ék sikerei 
mellett komoly eredményt ért el, 
jánoshalmi gazdakörünk két tag-
ja is. Takács Tamás borai 2 ezüs-
térmet Balázs István borai szin-
tén 2 ezüstérmes helyezést értek 
el. Gratulálunk az elért eredmé-
nyekhez. 

Az eredményhirdetéskor Farkas 
László gazdakörünk elnöke külön-
díjként serleget adott át a verseny-
re legtöbb bormintával benevező 
Urbán János muzslyai verseny-
zőnek. Muzslya a Bánátba talál-
ható. Kiváló boraik már tavaly is 
részt vettek a jánoshalmi borverse-
nyünkön, reméljük ez az idén is így 
lesz, erre ígéretet kaptunk. 

Ugyancsak januárban rendez-
ték meg Bácskossuthfalván V. 
Kisüsti verseny és II. Kocsonya 
Fesztivált. 

A pálinkaminták száma 501, 
mely 3 országból érkezett a ver-
senyre. Jánoshalmi Gazdakör 6 
pálinka mintával nevezett a ver-
senyre. Közülük legsikeresebben 
Farkas László gazdakörünk 
elnökének pálinkái szerepeltek, 1 
arany és 2 ezüst minősítést sze-
reztek. Török János gazdatársunk 

pálinkája is ezüstérmes helyezést ért el. 
Gratulálunk az elért díjakhoz. Jómagam 
versenyre benevezett pálinkái 1 ezüst és 1 
bronzminősítéssel járultak hozzá a jános-
halmi sikerekhez. 

Az eredményhirdetés alkalmával Farkas 
László elnökünk, itt is különdíjként serleget 
adott át Fábrik Attilának, a Rizling Egyesü-
let elnökének, a verseny kiváló megrende-
zéséért és a legtöbb pálinkamintával való 
benevezéséért.

Köszönjük temerini és bácskossuthfalvi 
gazdatársainknak a versenyzési lehetősé-
get és a szívélyes vendéglátást.

Találkozunk a jánoshalmi februári bor-
versenyünkön.

Fajszi Ferenc

M E G H Í V Ó
Tisztelt Borászok!

A kulturált borfogyasztás és minőségi szőlőtermesztés 
népszerűsítése céljából a jánoshalmi Gazdakör Egye-
sület és a Felső Bácskai Hegyközség ez évben is meg-
rendezi a

XXIX. Felső Bácskai borok nemes versenyét,

amelyre tisztelettel hívunk és várunk Benneteket.

Borminták begyűjtése:  
2019. február 15. (9 órától – 18 óráig)

A borverseny időpontja:  
2019. február 16. (délelőtt 9 órától)

A minták begyűjtése és a borverseny helyszíne: a Gazdakör 
székháza 6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám. 
Nevezési díj: 1.500,- Ft/minta – fajtánként 3 db 0,75 l-es 
üveggel.
Kérjük feltüntetni a termelő nevét, lakhelyét, a bor fajtáját 
és évjáratát.

Eredményhirdetés ideje és helye:  
2019. február 23-án 15 óra 

Imre Zoltán Művelődési Központ  
Jánoshalma, Kossuth u. 3. sz. 

A díjakat a Jánoshalmi Gazdakör, a Felső Bácskai Hegy-
község, Jánoshalma Város Önkormányzata, Duna Borré-
gió, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Gál Sándor és Bá-
nyai Gábor ajánlja fel.
A XXIX. Felső Bácskai Borversenyen díjazásban részesülnek 
a nem kereskedelmi mennyiséget előállító borászok 
legjobbjai.
A borversenyen és az eredményhirdetésen, feltétlen 
számítunk a megjelenésetekre.

Jánoshalma, 2019. január 20.

Farkas László 
elnök sk.

Sajtóközlemény
Új, versenyképes takarmányozási rendszer 

kifejlesztése a Kéleshús Kft-nél
2018/11/29

A sertéstenyésztés költségeiből a takarmányozás mintegy 70%-ot tesz ki. Valódi jelen-
tősége ennél nagyobb, az ágazat versenyképességét döntően meghatározza. A takarmá-
nyozásban is egyre több ismerettel rendelkezünk, újabb és újabb élettani folyamatokat 
értünk meg. Sok kiegészítő és antibiotikum használatát korlátozzák, így az egyes problé-
mák megoldására alkalmas alternatív anyagok szerepe egyre jobban felértékelődik. Ezen 
kiegészítők hatását szeretnénk önmagukban és kombinációkban vizsgálni nagyüzemi 
keretek között. Vizsgálataink tárgya a legkritikusabb takarmányozási csoportok, a tenyé-
szállatok és a szopós, majd a választott malacok lesznek. A fejlesztésünk eredményekép-
pen egy új szellemiségű, versenyképes, költséghatékony takarmányozási rendszer ala-
kul ki. Ennek jelentőségét az adja, hogy természetes alapokon működő hozamfokozók 
és immunstimulánsok adagolásával egészséges, versenyképesen termelő állatot és álla-
ti terméket tudjunk előállítani.

A fejlesztés eredményeként az önköltség csökkenése, a fajlagos mutatók és az álta-
lános telepi státusz javulásával eredményesebben termelhetünk, aminek köszönhetően 
hosszútávon munkahelyeket tartunk fenn. 

A projektről bővebb információt a www.keleshus.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Gálfi Tamás sajtóreferens
Elérhetőség (+36-77-401-744, keleshus@keleshus.hu)

A Kéleshús Sertéstenyésztő és Hizlaló Kft támogatást nyert GI-
NOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00222 azonosító számon „Új, versenyképes takarmányo-
zási rendszer kifejlesztése a Kéleshús Kft-nél” címmel. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg. Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 
169,24 millió forint, a konstrukció keretében igényelt kölcsön összege: 169,24 millió 
forint. A projekt keretében egy korszerű, versenyképes takarmányozási rendszer kerül 
kidolgozásra.

Jánoshalmi sikerek a temerini Bor és 
bácskossuthfalvi Pálinka versenyeken

 
GINOP-5.1.5-16-2017-00025

Együtt a munkavállalásért Bács-Kiskun megyében

Bács-Kiskun megyében kollégáink tájékoztatást adnak a programról és az 
igénybe vehető szolgáltatásokról (melyek teljesen ingyenesek és útiköltség 
térítést is biztosítunk):

•	egyéni fejlesztési terv készítés, munkatanácsadás
•	pszichológiai tanácsadás, szociális információ nyújtás
•	állásfeltárás és elhelyezés, pályatanácsadás
•	újra orientáló csoportos foglalkozás
•	munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztő 

csoportos foglalkozás
•	személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoport-

foglalkozás
•	vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás, munkaerő piaci mentor szol-

gáltatás

Jánoshalma, Molnár J. u 3.
1. emelet 120-as iroda
Tel.: 20/3644-595

http://www.keleshus.hu
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Az országban több településen, így megyénkben is megjelen-
tek a trükkös faárusok. Minden évben több tucatnyi embert 
csapnak be a tűzifával házalók.
Trükkök tömegével verik át a megrendelőket a „tüzelős 
csalók ”
A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű por-
tékájukat plakátokon, hirdetési újságokban. Csak egy telefonszámot 
adnak meg a hirdetéseikben, az áru értékesítését pedig általában 
helyszínre szállítással vállalják.

Elkövetési módszereik jellemzői a következők:
 ● A jármű platóján még tíz mázsa a tüzelő, udvaron leborítva már 
csak ennek a fele. A laikus vevő még csak becsülni se tudja, hogy 
valóban annyit kapott-e, amennyit megrendelt.
 ● Nem a megrendelt minőségű tűzifát szállítják ki.
 ● A vásárlás során - nagyobb címletű bankjegyből vissza kell adni 
- kifigyelik, hol tartja a gyanútlan házigazda a pénzét és a figyel-
mét elterelve (vizet kémek, WC-re, mosdóba mennek) megsza-
badítják tőle.

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?
 ¾ Fontolják meg a kiválónak tűnő - piaci árnál jóval kedvezőbb - 
ajánlatot, őrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat az áru-
sokkal szemben.

 ¾ A megrendeléskor előre egyeztessenek időpontot a kiszállí-
táshoz, és lehetőség szerint kérjék valamelyik szomszéd vagy 
rokon segítségét, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában.

 ¾ Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli tüzép telepen és csak 
azután fizessenek, amikor mindent rendben találnak.

 ¾ Legyenek óvatosak és otthonaikba ne engedjenek be idegene-
ket, így nem válhatnak trükkös tolvajok áldozatává.

A dietetikus 
tanácsai

Étkezési tanácsok 
lázas betegeknek

Három éve múlt, hogy átadták János-
halmán a mentőállomást, mely ezzel meg-
kezdte működését. Közel 28.000 régió 
béli lakos mentési feladatait hívatott ellát-
ni, kettő mentőautó és a hozzájuk tartozó 
személyzet segítségével. Azóta az eddig 
„fehér foltként” nyilvántartott régióban jóval 
hamarabb, a korábbi fél-háromnegyed óra 
helyett, perceken belül számíthatnak szak-
szerű segítségre az itt lakók.

Ehhez kapcsolódóan ez év szeptem-
berében életre hívtuk a Jánoshalmi Men-
tő Alapítványt. Ezt azzal a céllal tettük, 
hogy az emelt szintű sürgősségi ellátás-
hoz, emberi élet mentéséhez szükséges 
eszközök, anyagok beszerzéséhez, vala-
mint a szakmai személyzet számára szük-
séges továbbképzések szervezéséhez kül-
ső anyagi segítséget igénybe véve meg-

teremthessük a feltételeket. További cél, a 
térség lakosságának elsősegélynyújtáshoz 
való hozzáállásának és ismeretének javítá-
sa, valamint az oktatási és közintézmények 
tanulóinak, dolgozóinak oktatása-képzése 
az elsősegélynyújtás területén. Szeretnénk 
még az összegyűlt támogatásból a meglé-
vő mentőállomást fejleszteni, az ott dolgo-
zó személyzet munkakörülményeit javítani.

Ehhez szeretnénk ezúton is kérni intéz-
mények és magánszemélyek anyagi segít-
ségét, támogatását, melyet a K&H Bank 
ZRT-nél vezetett                  10402348-
50526882-56501018 alapítványi számla-
számra várunk. Tevékenységünket követ-
hetik facebook oldalunkon is. 
      Nagy Tamás               Dr Mikó Atti-
la    kuratóriumi elnök,               alapító.

Bemutatkozik a 
Jánoshalmi Mentő 

Alapítvány

A téli időszakban gyakrabban fordul elő 
lázzal járó megbetegedés. A megfelelő 
gyógyszeres kezelés mellett a gondosan 
összeállított étrend is segítheti a gyógyu-
lást, lerövidítheti a betegség idejét.

Lázas állapotban fokozott a verejtéke-
zés, amelyben nem csak folyadékot, hanem 
ásványi 

anyagokat és vitaminokat is veszít a 
szervezet.

Az étrendet elsősorban a beteg étvágya 
és egyéni kívánsága szabja meg. Felesle-
ges erőltetni az evést. Nem kell attól tar-
tani, hogy a lázas betegség néhány napja 
alatt jelentős fogyás következne be. Mivel 
a lázas betegek többnyire étvágytalanok, 
célszerű többször megkínálni őket akár 2-3 
óránként is. 

Az étrend célja, pótolni a veszteséget. A 
folyadékbevitelt egy-másfél literrel is meg 
lehet emelni. A folyadékszükségletet teák 
(citrommal. mézzel, cukorral ízesítve), gyü-
mölcsprésnedvek, gyümölcslevek, zöldség-

levek, tejes italok formájában tudjuk fedez-
ni. A nagyobb mennyiségű folyadékot is 
csak úgy lehet elfogyasztani, hogy negyed, 
fél óránként iszik a beteg néhány kortyot. 

Kitűnő sóforrás a tej, a gyümölcsök, zöld-
ségfélék Az ásványi anyag pótlására jó a 
zöldségleves, húsleves, rizsleves, dara-
galuska leves is. Ezek az ételek tápanya-
gokban nagyon gazdagok, sok bennük a 
magnézium és a foszfor, a meleg lé pedig 
nagyon jót tesz a szervezetnek és a lélek-
nek egyaránt. 

A vitaminszükséglet fedezésére a citro-
mos italok (csipkebogyó-, hársfa-, kamil-
la-,menta tea), gyümölcslevek jöhetnek 
számításba. A nyers gyümölcsök magas 
vitamintartalmúak és remek az üdítő hatá-
suk.

Remélem, e tanácsok segítségével lerö-
vidül a gyógyulás időszaka.

Faragóné Hován Éva dietetikus

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

Egy zseton  
többszáz ezer forintot érhet 

 szavazzon a 
GEORGICA  Alapítványra

Január 21-én indult és 4 hétig tart a Tesco
„Ön választ, mi segítünk”

programjának szavazási szakasza. A Georgica Alapítvány is bejutott 
a döntőbe! Most a kiskunhalasi Tescóban vásárlók kezében a döntés, 
hogy ki nyeri a 400, 200 és 100 ezer forint összegű támogatást. 
Ehhez nem kell mást tenni, mint 2019. január 21. és február 17. között a vásárláskor kapott 
zsetont bedobni az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtőkbe. A szavazatok számának függ-
vényében dől el, hogy a Tesco mely kezdeményezést támogatja 400, 200, valamint 100 
ezer forinttal. Nekünk minden szavazat számít.
A Georgica Alapítvány 2011-es megalakulása óta támogatja a hátrá-
nyos helyzetű középiskolás korosztályt a végső bizonyítvány meg-

szerzésében.
Önnek csak egy mozdulat, de nekünk ez többszázezret érhet. 

 Kérjük, hogy szavazzon, hogy a Tesco minél magasabb összeggel tudjon támo-
gatni bennünket! 

ÖKOCIRKÁLÓ pályázatunk
Környezetünk megóvásáról, a hulladék mennyiségének csökkentéséről és újra-

hasznosításáról, egészséges táplálkozásról, bioélelmiszerek mindennapi  étkezé-
sünkbe integrálásáról és komposztáló építéséről szól. 

A Magyar 
Galambtenyésztők  
60. sz. Jánoshalmi 

Egyesülete
Kéri az adófizetőket, hogy   

adójuk 1 százalékával 
segítsék munkájukat. 

Az egyesület adószáma: 
19987361-1-03

Jánoshalma 
Tűzvédelméért 
Közalapítvány

Köszönjük az eddigi támogatásokat, 
és kérjük a jövőben is segítsék az 

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

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás

Felhívás
Jánoshalma 

Városi Rádióklub 
Sportegyesület  
Kéri, hogy ebben az 

évben is segítsék 
személyi jövedelemadójuk 

1 %-val egyesületünket! 
Adószámunk: 

19044383-1-03 

 Minden kedves támogatónk 
köszönjük 

eddigi felajánlásaikat 
céltűzéseinek 

megvalósításához!
Amennyiben továbbra is

támogatni szeretné alapítványunkat, 
az alábbi számlaszámon megteheti.

Számlaszám: 
10402348-50526681-

76801009 
Adószám:18269143-1-03

A Georgica Alapítvány nevében:
Vancsura Józsefné  kuratóriumi elnök

Valentin napi hétvége 
2019. február 14-15-16-17-én

Várjuk Önt és Kedves Párját és a helyben elfogyasztott 
ételek után megajándékozzuk 1-1 pohár pezsgővel.

Torkos Csütörtök és hétvége 
 február 28-án, március 1-2-3-án 

Külön étlap választékkal várjuk kedves vendégeinket.

Asztalfoglalás személyesen az étteremben vagy 
 a 06-77-402-236-as telefonszámon.

GÁLA ÉTTEREM 

ÉS PIZZÉRIA
06-77/402-236

Érkezhetnek a trükkös faárusok
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2019 február hónapban 
nem lesz kirakodó vásár

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

2019. februári akcióink!
MAX Power mosógél (color, univerzális) 4l 
 1130 Ft/db  282,5Ft/l
Aro tészta 4 tojásos 500 gr (többféle)
 249 Ft/cs  498 Ft/kg
Fine Life pástétomok 105 gr (többféle)
 110 Ft/db 1052 Ft/kg  
Aro mosogatószer 1l (többféle) 249 Ft/db   249 Ft/l

További termékek akciójával is  várjuk Kedves 
Vásárlóinkat!

Rusi-Ker Kft. dolgozói

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

A MINDENNAPOKRA!
BOR 

Faddi Szabolcs 
 közterület-felügyelő 

telefonszáma: 
06-30/565-37-58 

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!

Juhász Józsefné  sz: Farkas Franciska 
élt: 90 évet
Jacsó István élt: 75 évet
Bánfi Józsefné  sz: Rajcsics Terézia  
élt: 67 évet
Ádám Antalné  sz: Király Etelka élt: 
82 évet
Kollár Istvánné  sz: Romsics Etelka 
élt: 92 évet
Csincsák Mihály János élt: 75 évet
Turi Sándorné  sz: Kakuk Irén élt: 77 
évet
Sándor Józsefné  sz:  Varga Etelka élt: 
89 évet

Szauter Ferencné  sz: Fenyvesi 
Erzsébet élt: 80 évet
Kuti Jánosné  sz: Kiss Mária élt: 94 
évet
Ignácz Csaba élt: 49 évet
Póka Imréné  sz: Vincze Margit élt: 87 
évet
Tóth László élt: 61 évet
Schneidler Jánosné  sz: Mészáros 
Julianna élt: 79 évet
Kuhl Józsefné  sz: Mannhalter 
Verona élt: 95 évet
Gömzsik Péterné  sz: Kazinczy 
Etelka élt: 84 évet

A Csényi és Társa Te met ke zé si Kft. a gyá szo ló csa lá dok megbí zá sá ból 
2019. január hónapjában a kö vet ke ző elhunytak kegyeleti ügyintézését 

segítette, illetve temette el:

Stílus üzlet 

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

Színes kés+tok (20 cm): 180.-
Kelesztőtál (4 literes): 380.-
Bref Wc golyó: 299.-

Az akció 2019. 02.04–17. között tart.

Jelmezek és kiegészítők 
széles választékban!

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondok köszö-
netet Mindazoknak, akik meg-
tisztelték az Apukámat azzal, 
hogy elkísérték utolsó útjára, 
Nekem és Családomnak pedig 
lelki támaszt nyújtottak a bú-
csú nagyon nehéz perceiben.

Csincsák Márta

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

A Jánoshalmáért 
Alapítvány 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, 
és kérjük a jövőben is segítsék az 

szja 1 %-ával az alapítványt.

Adószám:
18343706-103

Alapítvány kuratóriuma

Felhívás
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Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za tá nak 
lap ja

Meg je le nik: havonta

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

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

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

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

Tördelés és nyomdai munkák: Kó pia Nyomdaipari 
Kft.  Kis kun ha las, Bocskai u. 12. Felelős vezető: 

Dobosné Lichtenberger Csilla  
ISSN 2062-4069

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

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

J Á N O S H A L M I

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

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

Óriási februári felfrissülés.
 Nescafé 3in1-ben  449.- Ft.
 EDUSCHO Wiener Extra  kávé 250gr.  449.- Ft (1.796 Ft/kg)
 Tchibo Family kávé 250 gr-os  449.- Ft
 EDUSCHO Dupla kávé 250 gr. 449.- Ft (1.796.- Ft /kg)

Az akció 2019. február 04.-től- február 16.-ig. illetve a készlet erejéig tart.

Anya köny vi hí rek

született:

házasságot kötött:

2018. december hónapban

Kelemen Irén Csilla és  
Sümegi Lajos

GRATULÁLUNK!

Jánoshalmi 
Önkormányzati 

Tűzoltóság hívószáma: 
06-77/401-070

Dobos Rebeka (Anyja neve: Patocskai 
Renáta), Bandel Áron (a.n.: Tatai Ildi-
kó), Buzder Zsófia (a.n.: Kárász Edina), 
Palotai Zsombor (a.n.: Jacsó Mónika). 

A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 
2011 óta évente átlagosan 7 személy hunyt el 
Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak hátterét vizsgál-
va elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a szo-
ciálisan hátrányos helyzetű középkorú illetve idősebb 
személyek vannak kitéve.

Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb 
része a fűtési szezon hónapjaihoz köthető. A legtöbb 
halálos tűzeset december és január hónapban történt.

A megállapított tűzkeletkezési okok több mint 2/3-
ánál a gyújtóforrás dohányzás, illetve nyílt láng volt. 

A tűzeseti halálozások számának csökkentése érde-
kében az alábbi alapvető tűzvédelmi előírások betartá-
sára szükséges felhívni az érintettek figyelmét:

- Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes!
- Tüzelő- és fűtő berendezésből (kályha, kandalló, 

tűzhely) a kipattanó szikra ellen védel-
met kell biztosítani megfelelő mére-
tű, nem éghető anyagú tálca alkalma-
zásával! 

- Tüzelő- és fűtő berendezés vala-
mint annak kéménye közelében – 
minimum 1 méteres környezetében - 
éghető anyagot ne tároljunk!

- Tüzelő- és fűtő berendezésben 
szemét, ruhanemű és egyéb hulladék 
égetése a kémény károsodását, későb-
bi tűz keletkezését okozhatja!

- Csak megfelelő műszaki állapot-
ban lévő Tüzelő- és fűtő berendezést 

használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés hiányos 
műszaki állapota tűz keletkezését okozhatja!

- Tüzelő- és fűtő berendezésünket rendszeresen 
ellenőriztessük szakemberrel. 

- Az égéstermékelvezetőket rendszeresen elle-
nőriztessük, szükség esetén tisztíttassuk kémény-
seprővel.

- Égésterméket (hamu, parázs, korom) műanyag 
kukában, zsákban tárolni tűzveszélyes, azokat kizáró-
lag nem éghető edényzetbe öntsük!

- Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos és tűzveszé-
lyes! (adventi koszorú, mécses, stb)

- Soha ne hagyjunk őrizetlenül ételt az üzemelő tűz-
helyen!

TEGYÜNK A TŰZESETI HALÁLESETEK 
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN!

V. T. Z. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2019.01.09-én 09:00 óra körüli időben a Jánoshalma 
belterületén lévő házának udvarára bemászott és az 
udvarból eltulajdonított 2 db  tyúkot 3000 Ft értékben. 

A bejelentés napján  azonosításra került az elköve-
tő a helyi lakos B.K. személyében, aki beismerő val-
lomást tett. 

Nevezettel szemben a gyorsított eljárás lefolytatásá-
ra a nyomozati iratok a Kiskunhalasi Járási Ügyészség-
re kerültek megküldésre. 

R. G. Z. jánoshalmi lakos feljelentés tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2019.01.18-án 21:45 óra és 2019.01.21-
én 18:30 óra közötti időben a Jánoshalma, Béke téren 
lévő buszmegállóban  lezárt fekete színű férfi vázas 
MTB kerékpárját eltulajdonította kb. 40000-Ft értékben

A. A. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tet-
tes ellen, aki 2019.01.21-én 16:00 óra és 2019.01.22-én 
15:30 óra közötti időben a Jánoshalma, Dózsa György 
utcán található Kicsi-Ricsi Bolt előtt található kerék-
pártárolóban lezárt állapotban hagyott női vázas, piros 
színű, HAUSER típusú MTB kerékpárját eltulajdonította 
kb. 11.000 Ft értékben. 

Cs.D. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2019.01.23 -án 20:00 és 21:00 közöt-
ti időben a Jánoshalma, Bernáth Zoltán utcán a sport-
csarnok előtt lévő kerékpártárolóból ellopta a lezáratlan 
fehér-fekete színű  kerékpárját kb. 15 000 Ft értékben. 

A Jánoshalma Rendőrőrs körzeti megbízottjai janu-
ár 24-én elfogták K.Z. helyi lakost, aki megalapozottan 
gyanúsítható mindhárom bűncselekmény elkövetésé-
vel. A lefoglalt kerékpárok lefoglalásra és a sértetteknek 
kiadásra kerültek., így a káruk megtérült.  

Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesz-
nek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén 
tudnak értékeket eltulajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakossá-
got, hogy lakatlan ingatlanokban ne hagyjanak értéke-
sebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások üre-
sen álló házaira. Amennyiben pedig valami gyanús dol-
got tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hív-
ható 20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs jár-
őrszolgálatának a száma.   

Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk 
meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák zárva és 
mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás után kinyit-
ják győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hoz-
zájuk és nem idegen.  

Sajnos ismét történt városunkban kocsi feltörés is, a 
tapasztalat szerint az elkövetők az utastérben hagyott 
számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattar-
tót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igye-
keznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb 
kárt okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a jár-
mű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tár-
gyat ne hagyjanak látható helyen, járműveiket pedig ne 
hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem!  

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség rablás 
bűntette miatt 2019. január hónapjában vádat 
emelt egy 18 éves és egy 21 éves jánoshalmi 
testvérpár ellen, akik 2018. szeptember 17-re 
virradóra Jánoshalmán, a Béke téri parkban 
kiraboltak egy 57 éves sértettet.

A vádlottak 2018. szeptember 17-re virradó éjszaka 
felfigyeltek az utolsó buszjáratot lekéső, ezért a park-
ban egyedül tartózkodó sértettre, akitől több alkalom-
mal cigarettát kértek, eközben megfigyelték a nála lévő 
táskát. A vádlottak elhatározták, hogy megszerzik a 
táskát, ezért ismételt cigarettakérés ürügyén odaléptek 
a padon ülő sértetthez. A sértett megkínálta őket ciga-

rettával, majd amikor tüzet akart adni, a 18 éves vádlott 
hátulról átkarolva lefogta őt, ököllel jobb arcfelén meg-
ütötte, miközben a testvére felkapta a padról a táskát 
és azzal elfutott.

A 18 éves vádlott a testvére után futott, aki átkutatta 
a táskát. A vádlottak az összesen 27.480 Ft értékű sze-
mélyes használatú tárgyak közül eltulajdonítottak egy 
mobiltelefont töltővel és fülhallgatóval együtt, összesen 
22.000 Ft értékben. A tárgyakat két jánoshalmi lakos-
nak értékesítették, akik nem tudtak arról, hogy azok 
rablásból származnak. A vádlottak a táskát tartalmával 
együtt eldobták az utcán.

A nyomozó hatóság a bűncselekmény elköveté-
se után rövid időn belül elfogta és őrizetbe vette az 
elkövetőket, az eldobott táskát lefoglalta, a sértett-
nek kiadta.

Az 57 éves sértett a bántalmazás következtében 
nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülést szen-
vedett.

A járási ügyészség a letartóztatásban lévő, büntetett 
előéletű vádlottakkal szemben börtönbüntetés kisza-
bását, közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást 
indítványozott.  A vádlottak bűnösségéről a Kiskunha-
lasi Járásbíróság fog dönteni.

Felhívás a tűzeseti 
halálozások megelőzésére

Rendőrségi hírek

A Magyar Posta Zrt. nevében nyereménye-
ket ígérnek, illetve személyes adatokat kér-
nek ismeretlenek – adta hírül a cég. 

Ismeretlen személyek a Magyar Posta nevében 
értékes nyereményeket (például mobiltelefon) ígérnek, 
cserébe személyes adatokat kérnek. A nyereményjá-
tékra való felhívás e-mailben vagy internetes böngé-
szés közben felugró ablakként jelenhet meg – közölte 
az állami szolgáltató. 

Fontos tudni, hogy a Magyar Posta Zrt. sem telefo-
non, sem e-mailben nem kér be érzékeny személyes 
adatokat, böngészés közben felugró ablakokban nem 

hirdet, valamint a Posta által meghirdetett akciókhoz 
minden esetben tartozik játékszabályzat, így ha azt az 
adott weboldalon nem találja, gyanakodjon, és javasol-
juk, hogy zárja be azt az ablakot.

Ha ilyent lát-
nak, járjanak el kel-
lő körültekintéssel, 
fokozottan ügyelje-
nek adataik védel-
mére – áll a bejelen-
tésben. (napi.hu)

Jogtalan adatkérésÜgyészségi vádemelés
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