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n POLGÁRMESTERI ÜDVÖZLET
Tisztelt nagyszentjánosiak, kedves barátaim!
Nagy megtiszteltetés, hogy a rendszerváltás óta, községünkben soha nem
látott részvétellel a szavazásokon,
meggyőző többséggel adtak felhatalmazást nekünk, hogy legjobb tudásunk
szerint szolgálhassuk Nagyszentjánost,
az itt élőket.
Köszönjük, hogy a választási kampány
során meghallották hívó szavunkat, elmondták véleményüket és meghallgattak minket.
Programunkat minden háztartásba
eljuttattuk, ahhoz tartjuk magunkat,
engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam.

Belvíz
Mindenek előtt a belvízveszély
megoldása a pillanatnyilag legfontosabb feladatunk, mindent ennek
rendelünk alá. Ez a legsúlyosabb
probléma, amit az előző faluvezetés
hátrahagyott. Egy csapadékos tél,
erős fagyokkal tavaszra beláthatatlan
következményekkel
járhat.
Ha
nem tudunk megküzdeni ezzel a
problémával, összes, igen összes
ingatlanunk elértéktelenedik, azoké
is, akiket pillanatnyilag ez a gond
nem érint. Sokkal több ház kerülhet
veszélybe, és magasabb biztosítást
kell fizetnünk. Önkormányzatunk
Belvíz Bizottságot hozott létre, és
már felkértük a külsős szakértőket
is, vízügyi és jogi szakembereket.
Olyan terv elkészítését kérjük,
amelyre tudunk később belterületi
csapadékvíz elvezetésre pályázati
pénzeket kérni, újra elindítunk a
talajban egy folyamatot, amelynek
eredményeképpen a mélyen fekvő
helyekről a víz két nagy árkon és a
Bész-féle területeken keresztül egy
nagy árokban a Zseb-érbe távozik. Ez
rengeteg földmunkával és költséggel
jár, amit egyelőrekérdéses, hogy miből
tudunk előteremteni, de lépnünk
kell. November 13-án, 14.00-kor az
iskola aulájában falugyűlést tartunk,
amelyen részletesen megosztjuk
Önökkel a terveket. Itt köszönöm
meg az egész falu nevében azok
áldozatos munkáját, akik a múlt hét
végén eljöttek és segítettek a Zsebér medrét kitisztítani. A hétvégéről
a következő oldalakon Tóthné Varga

Brigitta képviselőtársam írt, kérem,
olvassák el, fényképek is készültek.

Önkormányzat működése
Teljes átláthatóságot biztosítunk az
önkormányzat gazdálkodásában. Takarékosságot, ésszerű spórolást és fegyelmezett költségvetést ígérek. Aktívabban
veszünk majd részt pályázatokon, hogy
minél több fejlesztést tudjunk megvalósítani, hiszen az önkormányzat bevétele
a működésre éppen csak elegendő, a
továbbfejlődésre nem.Sajnos az útfelújításra felvett hitellel az önkormányzat
jelentősen túlvállalta magát, így helyzetünket ez is tovább nehezíti.

Helyi gazdaság
Az elmúlt években sajnos méltatlanul
mellőzött helyi vállalkozásokat sokkal több megrendeléshez szeretnénk
juttani, nemcsak akkor számítunk rájuk, ha szponzori pénzeket kell kérni.
Reményeink szerint így több munkahely is teremtődik, több pénz marad
a faluban. Aktívabban részt kívánunk
venni a kormány új közfoglalkoztatási
programjában, ha kell, a vállalkozókkal
együttműködve.

Intézmények, szolgáltatások
Régóta nagy igény van egy közösségi
ház és fedett tornacsarnok létrehozására , mindent elkövetünk, hogy állami
támogást szerezzünk, akár egy, több
funkciónak is megfelelő közösségi épület megépítéséhez. Reményeink szerint
az iskolában és az óvodában is sikerül
fejlesztéseket megvalósítani, ebben
számítunk az intézményvezetők aktív
közreműködésére.
Sokan vagyunk, akik elégedetlenek vagyunk az étkeztetés színvonalával. Szeretnénk, ha a mi egykor jól felszerelt
községi konyhánk ismét több helybéli
lakost foglakoztatva, helyi nyersanyagokra is támaszkodva újra főzőkonyhaként üzemelne.

Közterületek
Felajánlást kaptunk, hogy a falu sok,
gondozatlan és ápolatlan zöldterületeit
szakértő kertépítő díjtalanul megtervezi,
miképp lehetne sok társadalmi munkával, olcsón szebbé varázsolni, bizony
ránk férne egy kis csinosítás, parkosítás.

A temető felé vezető utat is végre szeretnénk biztonságosabbá tenni a gyalogosok és a kerékpárosok számára, a
jövő évben induló pályázatokon ebben
a témában is részt kívánunk venni.

Család, Közösség, Programok
A programunkban megfogalmazott
szociális érzékenységgel figyelünk oda
az időseinkre, támogatjuk közösségi
programjaikat is.
Hiába tervezünk lakóparkot, ha
Nagyszentjános arról válik híressé, hogy
tavasz óta áll a falu Fő utcája a belvízben ... Rendbe kell tennünk a falut,
be kell indítani a családi programokat,
hogy tényleg vonzó célpont legyünk a
városból kiköltöző családok számára.
Szeretnénk a sportlehetőségeket színesíteni és a falu minden tagjára kiterjeszteni, a kizárólagosságot megszüntetjük,
a sport jelenlegi támogatását fenntartva költséghatékonyabban támogatjuk a
sportéletet.
A kulturális sokszínűség jegyében testvérkapcsolatok megszerzését is célul
tűztük ki, a szomszédos országokban,
vagy akár távolabb. A falu minden generációjának nagy hasznára válhatnak
ezek a csereprogramok.
Mindennek az alapja, hogy összetartó
közösséggé váljunk. Ennek éppen a
legfényesebb példája, hogy a falu lakossága egy hét alatt megtöltötte hasznosabbnál hasznosabb adományokkal
az iskolában lévő lakást, pillanatok
alatt megteremtődött az összefogás,
hogy miképp juttatjuk el mindezt az
iszapkatasztrófa áldozatainak. Megmozdult a falu! Büszke vagyok Önökre,
nagyszentjánosiakra! Kívánom, hogy
érezzék, és tapasztalják meg ezután
is, milyen nagyszerű dolgokra vagyunk
egymást segítve képesek. Mindent
megteszek, hogy ezt az ügyet is szolgáljam a kötelező feladatok mellett.
Munkám csakis az Önök által megválasztott képviselők által lesz teljes.
Az ő tenni akarásukat, lendületüket, a
falu iránti őszinte elkötelezettségüket
már eddig is sokszor megtapasztalhatták. Személyem és mindez jelentsen
garanciát arra, hogy Nagyszentjános
felvirágzik majd. De ehhez Önökre,
nagyszentjánosiakra is szükség van!
Friderics Cecília polgármester

nagyszentjánosi hírújság

n Nagyszentjános segít
Október 17-én vasárnap juttattuk el Devecserbe a nagyszentjánosiak által összeadott adományokat.
2 raklap ásványvíz, hűtőszekrény, gumicsizmák, 2 db magasnyomású tisztító, liszt, cukor, tartós
élelmiszer, gyermekruhák, bútor, szőnyegek stb... volt a rakományban.Egy kézfogás erejéig
találkoztam Toldi Tamás polgármester úrral.
Nem lehet leírni, ami ott van. Nagyon megrázó volt, a legnagyobb kérdőjel most, hogy milyen jövőképet tudnak adni az embereknek???
Hál’Istennek nagy a segítőkészség minden felől, és úgy érzik a
helyiek, hogy a kormány is teljes erővel próbálja megoldani a
helyzetet, Bakondi György, az Országos Operatív Törzs irányítója,
a katasztrófa biztosa is ott volt.
Nagyon köszönöm az
adományozók nagylelkű
felajánlásait, köszönöm
a szervezést Balláné Edinának, aki folyamatosan
ügyeletet tartott, és rendezte az adományokat. Köszönjük
a fuvart és az azonnali felajánlást Bedi Ferinek (aki a szállításban is részt vállalt), Kövesdi Lacinak, hogy a teherautójával nagyon megkönnyítette a szállítást.
Köszönöm az újonnan megalakult képviselőtestületnek,
hogy példamutatóan, családostul kivették a részüket a szervezésben és segítségben!
Friderics Cecília polgármester

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövőn.”
(Széchenyi István)
Mély érzelmeket felkavaró megemlékezést láthattunk az 1956. október 23.
eseményeiről.
A 12-13 éves gyerekek versek, prózai
művek előadásával idézték fel mi történt
abban a pár napban, Győrben, Budapesten és az egész országban.
Mozgófilm segítségével elevenedtek
meg előttünk a véres események, melyek
átélésében segített Beethoven Für Elise
című darabja. Megismertük a kis Muki
történetét, aki még csak 14 éves volt,
mikor egy géppisztolygolyó véget vetett
életének. Nagy Imre mintha hozzánk intézte volna beszédét a rádión keresztül.
Köszönet ezért Sepovics Atilláné és Neubauer Tamás tanároknak, Nagy Szabina,
Zelenák Noémi, Kocsis Viktória, Kok Annamária, Terdik Patrícia, Hujber Ágnes,
Kránicz Júlia, Kugler Gergő tanulóknak.

n I. Nagyszentjánosi tök-

lámpás faragó fesztivál!

2010.október 22-én pénteken délután színes
programokkal,vetélkedőkkel,ajándékok
kal vártuk a gyermekeket játékos felnőtteket
I.Nagyszentjánosi töklámpás faragó fesztiválunkra. Kifaragtunk rengeteg töklámpást(Balla
Csabáné Edina) amihez a tököket előző napokban böngésztünk össze a termést már
begyűjtött,de még néhány használható alapanyagot elhagyott tökföldön, nem kis kalandokat átélve.
Hat feladaton mehettek végig a csapatok
amit a végén kisebb ajándékokkal(édesség)
jutalmaztunk
melyet
Friderics
Cecília polgármesterasszonyunk osztott ki a
gyermekeknek,köszönjük,hogy számos tennivalója mellett erre is szakított időt!
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Feladataink voltak:
• tök-gurigató verseny (Tóthné Hujber Ingrid)
• állathangok felismerése (Törökné Dr Csölle
Kata)
• tökteke (Szabadiné Kun Annamária)
• érzékszervek tesztelése (Krániczné Udvardi
Adél) szaglással,ízleléssel egybekötött ügyességi feladat
• állatsimogató (Förhéczné Fátyol Tímea)  
• világító csillagok keresése (Burkaliné Ragán
Márta) a sötét templom melletti parkban

Kiszolgáló pultunknál (Tóthné Varga Brigitta,
Balázs Ildikó) kínáltunk zsíroskenyeret lilahagymával süteményeket! Finom forró tea várta a
melegedni vágyókat,mindezeket felajánlásokból tehettük az asztalra!
Köszönjük szépen mindazon segítőknek a felajánlását akik süteményeikkel,ajándéktárgyak
felajánlásával,munkájukkal,adományaikkal járultak hozzá ehhez a fantasztikus fesztiválhoz.
A férfi segítőknek pedig köszönjük a technikai
és erejüket igénybevevő segítségnyújtást,mint
üstök emelgetése teakészítés,világítás,asztalok
felállítása,szállítása,takarítás stb.
Nagyon jól sikerült délutánnak lehettünk
részesei,bizonyítást nyert,hogy szükség van közösségi összejövetelekre,közös élményekre amelyeket szívesen támogatnak a község lakói.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN
NAGYSZENTÁNOS APRAJA-NAGYJA!
Balla Csabáné Edina szervező

2010. november

n Összefogás a Zseb-érnél
Ma ebéd után, elindultam kerékpárommal,
hogy a meghirdetett Zseb-ér tisztításában részt
vegyek. Horváth Palival találkoztam, aki elmondta, hogy kint volt a többiekkel dolgozni. Mosoly
sugárzott az arcáról, vidáman mesélte, hogy
milyen jó volt kint az erdőn. A falu végére érve
Plömi utolért autójával, aki munícióért volt a
boltban. Gereblyéstől, biciklistől, kosarastól betessékelt az autóba, hogy Ő majd kivisz a többiekhez, akik már reggel óta kint dolgoztak az
erdőben. Menet közben találkoztunk Szabóné
Katica nénivel és Csepi Erzsi nénivel, akik jókedvűen, vidáman üdvözöltek, tájékoztattak, hogy
már visszafelé mennek, reggel óta elég volt a
munkából. Bár kissé fáradtnak tűntek, mégis
sugárzott róluk a boldogság, a tenni akarás, an-

siesen állta a sarat reggel óta. Örömmel néztem
az ismerős arcokat, a falubeli embereket. Lámlám az összefogás ereje ismét megmutatkozott.
A falubeliek szabadidejüket nem sajnálva arra
törekedtek, hogy a falut elborító belvíznek legyen hova belefolynia. Késő délutánig, majd
vasárnap sötétedésig folytattuk a bozót és a fák
irtását a mederben. A kivágott fákat a fiúk és
Marika a saját kocsijukkal elszállították ingyen
és bérmentve Erzsi néninek, Kati néninek téli tüzelőnek. Olyan büszke voltam rájuk! Arra meg
még büszkébb, hogy velük dolgozhattam egy
olyan cél érdekében, ami az egész községünk
szívügye. Köszönöm Nekik!!!!
A medertisztításban részt vettek: Berkiné Mártika, Berki Balázs, özv. Szabó Sándorné Kati néni,

A Zseb-ér tisztítás előtt...

nak öröme, hogy ennyi idősen is számíthatunk
rájuk. Bizonyították ha valahol segítséget kérnek
mindegy, hogy hány éves az ember, fel kell állni
és menni kell. Tiszteletet, megbecsülést éreztem irántuk. Kedvem lett volna a
ráncos kezet kicsit megsimogatni.
Továbbmenve megérkeztünk oda,
ahol a Zseb-ér beletorkollik a Bakony-érbe. Az erdő titkos varázsa,
a fenyves illata, engem is elragadott. Ránéztem a tiszta mederre,
vidáman csordogált benne a víz.
Mintha hallani lehetett volna az
erecske sóhaját, hogy „ tisztítsatok
tovább, hogy kapjak levegőt...!”.
A fűrészek hangos zaja ellenére
vidám kép fogadott, Balogh Zoli,
Balázs Ildi, Balla Csaba, Stefi a szokásos puszival üdvözöltek. Az árok
óriási munkáról árulkodott. Ildi hő-

ELŐADÁS A NEFELEJCS NYUGDÍJAS
KLUB SZERVEZÉSÉBEN
“Az idősek és a bűnözés kapcsolata –
az áldozattá válás megelőzése” november 24. 15.00, Óvoda étterme
A trükkös elkövetők nem válogatnak a kiszemelt
áldozatuk megtévesztésére. Megkönnyíti az elkövetők dolgát, hogy az idős emberek könnyen
kötnek ismeretséget, legtöbb esetben örülnek,
ha beszélgethetnek valakivel, így a bűnelkövetők könnyen a bizalmukba férkőzhnek. A 60 év
feletti idősek a legveszélyeztetettebbek az áldozattá válás szempontjából. A fenti időpontban
bűnmegelőzési előadást szervezünk, melyre
minden felnőtt korosztályt szeretettel várnak.
Tanuljunk meg a bűnözők fejével gondolkodni
és túljárni az eszükön, ne hagyjuk magunkat
becsapni.
Bakó Imréné klubvezető

...és utána

özv., Rácz Gáborné Erzsi néni, Csákvári József,
Bubernik József, Fodor István, Varga Ferenc, Germán János, Szabó László, Gerencsér Emil a traktorjával, Balogh Zoltán, Jakab László, Horváth

Pál, Janes Ferenc, Poloviczer Csaba, Keserűné
Bella Katalin, Keserű Csaba, Keserű Richárd,
Zajovics Ernő, Bali Attila, Balláné Edina, Balla
Csaba, Tolvajné Marika, Förhécz István, Tóth
Imre, Nagy Jenő, Tóthné Varga Brigitta,
Dabronoki Tamás, Radics Katalin, Teidl
Zsolt, Burkaliné Ragán Márti, Burkali
Zsolt, Tóthné Hujber Ingrid, Sipos József, Nagy Ildikó, Gábriel Andi. Gábriel Andi férje, Markotics Imre, Deákné
Markotics Andi, Deák István, ifj. Deák
István, Széphegyi László, Békési Tamás,
Balázs Bence, Kránicz János, Friderics
Cecília, Balázs Ildikó, Kövesdi Laci.
Tóthné Varga Brigitta képviselő

Szabó Karola szalmafonó népművész kiállításának megnyitója:
Polgármesteri Hivatal Díszterem, 2010, november 20., 14.00 órakor)
A Kapolcsról érkező szalmafonó folyamatosan dolgozik, türelemmel és végtelen alázattal. A szalmázás nagy munka.
Nem a fonás, sokkal inkább az előkészület, ami a szálankénti pucolást és a válogatást jelenti. A tervezés és a valódi
alkotómunka csak ezután következhet. A szalmaszerelem, a mesterség elsajátítása Szabó Karolának ötvenéves
korában kezdődött. Ménfőcsanakon tanulta Szabó Sándorné óvónőtől. De paraszti származásából adódóan a
kapolcsi gyermekévek hatása, aratások, kévekötések emléke vonzotta magához a szegénységből szorgalommal
és tehetséggel népművésszé érett asszonyt. Régente még haragudott a szalmára, mely a tarlón végigkarcolta
lábszárait, ma pedig már maga válogatja és készíti elő a megformáláshoz e nemes anyagot. Kiállítása volt már
Svájcban, Algériában, Németországban és Kanadában. A megnyitóra minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
A kiállítás 2010. december 10-ig lesz látogatható.
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ö n ko r m á n y z at i h í r e k

nagyszentjánosi hírújság

n Beszámoló a Belvíz

Bizottság munkájáról

2010.10. 05-én, Nagyszentjános újonnan alakult
képviselőtestületeként első dolgunk volt egy Belvíz Bizottság létrehozása a faluban kialakult katasztrofális állapotok miatt. A Bizottság feladata
a hatékony és gyors közvetítés az önkormányzat,
szakértők, földtulajdonosok és a szakhatóságok
között, valamint javaslattétel a képviselőtestület
felé annak érdekében, hogy a falu érdekében
megfelelő döntést hozzanak, miként lehet a lehető leghamarabb megnyugtatóan rendezni a
belvíz problémánkat.

Belvíz Bizottság:
• Förhéczné Fátyol Tímea képviselő,
a bizottság elnöke
• Tóthné Hujber Ingrid képviselő
• Balázs Ildikó képviselő
• Balla Csabáné külsős bizottsági tag
Czakó Jánost, Törökné Dr. Csölle Katát
és Farkas Zoltánt kértük fel külsős szakértőknek,
akik értékes munkájukkal nagy segítségünkre
vannak. A tervek szerinti megoldásként a régi
Murzsa-gödör és a Zsebér közötti összekötő
árokkal jelentős mennyiségű belvizet lehet a
község alól elvezetni.
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Májustól pályázatokat írnak ki csapadékvíz
elvezetésre, amit meg fogunk pályázni hiszen
nagy szüksége van Nagyszentjánosnak a korszerű árokrendszerre, hisz a szennyvízcsatorna nem oldja meg ezt a gondot!
Reményeink szerint a már most beindult munkafolyamatokat az időjárás is kegyeibe fogadja, hogy ne legyenek veszélyben értékeink!
Ennek érdekében Föhéczné Fátyol Tímea, a
bizottság elnöke felvette a mezőgazdasági területek tulajdonosaival és földhasználóival a
kapcsolatot,tárgyalt velük.
Polgármester asszonyunk
Friderics Cecília, alpolgármesterünk Kránicz János és
a képviselőtestület valamint
bizottságunk tagjai mindent
elfognak követni a belvíz veszély megoldása érdekében.
Az idei költségvetésből a
november 9-i testületi ülésen a belvízveszély azonnali
elhárítására szükséges ös�szeget elkülönítették! Az
önkormányzat számláján
alszámlát nyitunk, melynek
számát kifüggesztjük a hirdetőkre, faliújságokra, közterületekre. Bizottsági tagjaink, képviselőink cégekkel
veszik fel a kapcsolatot, hogy adományaikkal
segítség a községet,erre kérjük Nagyszentjános
lakóit is,bármilyen szerény adománynak örülünk, nagy segítséget jelent a munkálatok kifizetései során! Adományaikat előre is köszönjük,
melyeket költségként lehet elszámolni!
Szeretnénk
megköszönni
a
Kisalföldi
Mezőgazdasági Zrt. és az érintett földtulajdonosok segítő hozzáállását a munkafolyamatban. Biztosak vagyunk benne, hogy a belvízszint
csökkenésével, az igénybe vett földterületek ellenére is növekedni fog földjeik értéke.
Belvíz Bizottság

@

Rövidesen újjáalakul a község hivatalos honlapja – sokkal több információ, rendszeres honlap karbantartás,
és az elmúlt hónapokban népszerűvé
vált közösségi portál működtetése,
az intézmények és civil szervezetek
bekapcsolása az internetes kommunikációba – ezek a fő célok az új honlappal kapcsolatban.

A TARKA LEPKE ÓVODA
PÁLYÁZATOT HIRDET

ÓVÓNŐ és
ÓVODAI DAJKA

munkakörökre.
A pályázati kiírás részletesen
az Önkormányzat Községi
Hirdetőjén olvasható.

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRA

szerdánként 14.00-15.30-ig,
kérjük, előtte szíveskedjenek jelezni.

November – decemberi

PROGRAMELŐZETES
 FALUGYŰLÉS - november 13. 14.00 Iskola aula
 SZEMÉTSZEDÉS – 8.00 Gönyű és
Nagyszentjános között
 SZABÓ KAROLA szalmafonó népművész
kiállításának megnyitója – november 20.
14.00, Polgármesteri Hivatal díszterme
 ELŐADÁS A NEFELEJCS NYUGDÍJAS KLUB
SZERVEZÉSÉBEN “Az idősek és a bűnözés
kapcsolata – az áldozattá válás megelőzése” címmel – november 24. 15.00,
Óvoda étterme FELNŐTT TORNA INDUL!
november 11-én 18.00-19.00 Óvoda
tornaszobában
 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK – november 26.
15.00-től Óvoda étteremben
 ADVENTI LÁMPAGYÚJTÁS – november 27.
18.00 Templom előtti tér
 FALUMIKULÁS – lovasszekéren érkezik!
december 6-án – délelőtt az Óvodában,
délután a falu utcáin!
 BETLEHEMES ÉS KARÁCSONYI KONCERT A TEMPLOMBAN – december 19. 15.00 , közreműködnek: Hunyadi Mátyás Ált. Isk. tanulói, a
Kisbajcsi Ének- és Zenekar, és a Nefelejcs
Nyugdíjas Klub énekkara, a tetszőlegesen
befizetett belépőkből befolyó összeget a
templom állagmegóvására ajánljuk fel
 LESZ ÚJRA PIAC AZ ISKOLÁBAN!
Az új képviselőtestület legelső, alakuló
ülésén eltörölte az előző faluvezetés azon
rendelkezését, mely lehetetlenné tette a
piac működtetését az iskolában. Sokan
kérték ennek a visszaállítását, ezt az
iskola vezetése is támogatja. Reményeink
szerint hamarosan ismét működik majd a
korábban népszerűvé vált piac, melyről a
lakosok a szokásos módon értesülnek.

