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 Parkosítás
A választás során célkitűzéseink között szerepelt
a falu parkosítása, szépítése, amelyet most szeretnénk elkezdeni megvalósítani.
Bár ez többlépcsős feladat, már a tavasz közeledtével nekiláttunk a virágok ültetésének, a terep
rendezésének.
Elsőként a Tarka Lepke Óvoda külső virágládáiba ültettük el az ősz végén Bohusné
Csukás Diától kapott szebbnél szebb virágok hagymáit - amit ezúton is szeretnénk
megköszönni neki. Ezt a kertészkedést
március 12-ére hirdettük az ovis szülők körében - előzőleg kiplakátoltuk - de sajnos a
szervezőkön kívül, Papné Erzsi néni, Nyáriné
Magdi néni és három szülő, Radics Katalin,
Szabó Mária és Kónyáné Baranyai Kata jött
el. Ennek ellenére nagyon jó hangulatban
telt a délelőttünk, a gyerekeink játszottak
az óvoda udvarán, mi pedig jókat beszélgetve tettük egyre szebbé a virágládákat.
Köszönjük szépen a résztvevők segítségét!
Bízunk benne, hogy legközelebb még többen jönnek el, hiszen gyerekeink környezetét szeretnénk ezáltal is szebbé tenni!
A következő parkosítási, tereprendezési
feladat a templom környéke, a templompark rendezése lesz. Itt elsősorban a vihar
által kidőlt illetve kivágott fák pótlása és a
terep rendezése a cél, ügyelve arra, hogy a
szép és modern templomunk látványát ne
takarjuk el.
Ebben segítségünkre lesz Sáfár Sándor
kertészmérnök, aki Balázs Ildikó képviselőtársam ismeretségének köszönhetően
társadalmi munkában, teljesen ingyen
elkészítette a látványtervét e területnek
és a kivitelezésben is szeretné a szaktudását adni.
A templompark tereprendezéséhez tartozik a járda felújítása, a meglévő árok eredeti állapotának
helyreállítása is, amit szűkös költségvetésünk miatt elsősorban társadalmi munkában, a falu lakosainak összefogása révén szeretnénk véghezvinni.
Ehhez várjuk a segítő szándékú lakosokat május
7-8-án, de a pontos időpontot plakátokon hirdetni
fogjuk. Reméljük minél többen eljönnek segíteni!
A templomparkkal párhuzamosan szándékunkban áll az iskola udvarának sportcélra történő
átalakítása, mint például a már meglévő távolugrópálya korszerűsítése, füves futballpálya létrehozása, a futballpályán lévő salakos kézilabdapálya
rendbetétele. Szeretnénk még ebben a tanévben
ezt megvalósítani. A tereprendezésre már kaptunk vállalkozói segítséget is, amit köszönettel
elfogadunk.
Későbbi céljaink között szerepel egy emlékpark
létrehozása is, ami méltó helyül szolgálna a közösségi és állami megemlékezéseknek.

A parkosítási projekten belül meg kell említenünk
az Önkormányzat előtti tér parkosítását, amire a
tavalyi évben pályázatot adott be az Önkormányzat, de ennek elbírálása még folyamatban van. Ez
tulajdonképpen a játszótér bővítését és a most is

meglévő gyalogútig terjedő rész parkosítását tűzte ki célul.
A szép, takaros faluhoz hozzátartozik az utcatáblák virággal történő díszítése is, amire a múlt
hónap végén kerítettünk sort. Reméljük mindenki
szívügyének tartja majd e virágok gondozását!
Egy új kezdeményezést szeretnénk bevezetni, bízva abba, hogy hagyománnyá növi ki majd magát.
Április 16-án Virágfesztivált tartunk, aminek célja,
hogy a lakosság minden kerttel, kertgondozással
kapcsolatos dolgot be tudjon szerezni egy helyen
és lehetőleg minél olcsóbban! Részletek miatt kérjük ﬁgyeljék a hirdetőket!
Végezetül egy felhívással szeretnénk a falu lakossága felé fordulni. Májustól, a nyugdíjas klub segítségével, ﬁgyelnénk az utcafront felöl a házakat
és portájukat és a legszebb, leggondozottabb ház
egy hónapra megkapná a TISZTA PORTA, RENDES HÁZ címet. Bízunk benne minél többen
szállnak versenybe e megtisztelő címért!
Tóthné Hujber Ingrid
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 Nagyszentjános költségvetésének fő számai
2011. évi bevételi és kiadási főösszeg:
Bevétel eFt

Megjegyzések a költségvetéshez:

Kiadás eFt

Az előző évekhez képest alapvető koncepció váltás történt a költségvetés tervezésekor.
iskola
24.881
64.175
A bevételi oldalon az előző évhez képest a terv mintegy 200ezer forint
óvoda
9.916
25.858
híján 28 millió forint csökkenést (!) mutat. A helyzet ennél rosszabb,
mivel az idei tervezetben bevételként szerepel egy 7 millió forintos fejkonyha
5.768
11.520
lesztési hitel, amit egy belvízi pályázat esetén előﬁnanszírozási céllal fel
tartalék
11.476
kell vennünk.
összesen:
180.989
180.989
Ezt a csökkenést nem tudjuk, nincs mivel kompenzálni. Szigorú kiadáscsökkentésekkel és takarékos gazdálkodással
tudjuk ellensúlyozni, és megpróbálunk olyan
Az önkormányzat 2011. évi tervezett bevételei eFt-ban:
irányba mozdulni, ami bevételi forrást jelenthet
Önkorm.
Iskola
Óvoda Konyha
Össz.
a falunak. Az ipar betelepítése közigazgatási teMűködési bevételek:
87625
4000
91625
rületünkre – melyből iparűzési adóbevételünk
Felhalmozási bevételek:
2661
2661
származhat – pillanatnyilag kérdéseket vet fel,
mert a kormányzat ezt az adónemet közponÖk.költségvetési támogatása: normatívák
14319
24881
9916
1768
50884
tosítja, és még nem tudjuk, miként kompenTB ﬁnanszírozás: Védőnő-Háziorvos
3500
3500
zálja ezt az elvonást a települések felé.UgyanPénzforgalom nélküli bevétel:
27619
27619
akkor az ipari, kereskedelmi tevékenységből
Finanszírozási bevétel:
4700
4700
származó helyi bevételek (gépjármű adó, munkanélküliség csökkenésével párhuzamosan az
Bevételek összesen:
140424
24881
9916
5768 180989
visszajuttatott SZJA hányad növekedése stb.)
nyilvánvalóan a település fejlődését szolgálják.
Az önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai eFt-ban:
Bevételi forrást jelenthet még a visszajuttatott
SZJA révén, ha Nagyszentjános lélekszámát
Önkormányzat igazgatási tevékenység:
42633
növelnénk, illetve többgyermekes családokat
Iskolai oktatás:
64175
tudnánk idevonzani.
Óvodai nevelés:
25858
A költségvetés kiadási oldalának elfogadásaKonyha:
11520
kor a következők voltak a fő irányelvek:
Kezdjük a spórolást a döntéshozókon: éves
Községgazdálkodás:
2860
viszonylatban láthatják, 2.256.000,- Ft-ot haKöztemető fenntartási kiadások:
560
gyunk a költségvetés tartalékában (ez is bevéKözvilágítási feladatok:
2910
teli oldalon van): ez köszönhető annak, hogy a
Gyógyító megelőző ellátások (védőnő-iskola eü.):
3485
képviselők lemondtak a teljes tiszteletdíjukról,
Háziorvosi alapellátás:
790
a polgármester pedig az előző polgármester ﬁzetése feléről. A polgármester költségátalányKözfoglalkoztatás:
570
ról való lemondása egymillió Ft felletti megtaCivil szervezetek támogatása:
435
karítás éves szinten. Mindezt azért, hogy több
- Nyugdíjas Klub
350
maradjon a falunak.
- Polgárőrség (tervezett támogatás 200 eFt)
Nevelési intézményeinknél ne kelljen a támogatást csökkenteni – az iskolánál pl.sikerült
- Vöröskereszt
50
egy egymilliós könyvtárfejlesztést pluszban
- Horgászverseny
25
elindítani, és két – egy 8 és egy 10 millió Ft
- Sakkverseny
10
értékű pályázat is „beérett”.
Önkormányzat rendszeres pénzbeli ellátások:
2635
Költséget csökkentünk a falunap esetében:
a közel 3 millió forintos korábbi falunapokat
Önkormányzat eseti pénzbeli ellátások:
3910
okos szervezéssel, 500 ezer forintból is színvoÖnkormányzat természetbeni ellátások:
460
nalasan megtartjuk majd.
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása:
65
A civil szervezetek támogatásánál kénytelenek
Sporttevékenység:
2441
voltunk néhány tételt csökkenteni. A polgárőrFinanszírozási művelet (útra felvett hiteltörlesztés):
4206
ségnél 350.000,-ről 200.000,- forintra, a sportnál 3.100.000,- ről 2.441.000,- Ft-ra csökkent
Tartalék:
11476
a támogatás. Bátran ki merem jelenteni, hogy
- működési tartalék
4476
ez utóbbi összeg is a mi pénztárcánkhoz ké- működési tartalék 2.220 eFt
pest is szép támogatás. Ez az összeg a pálya- polgármester-képviselői keret 2.256 eFt
és öltöző fenntartásából (energia és egyéb),
személyi költségekből és pénzbeli juttatásból
- fejlesztési tartalék
7000
áll össze. Számítok a sportbarátok megértő
180989
Kiadások összesen:
önk. és nem int.feladatai

140.424

67.960
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hozzáállására, az egyesület vezetését pedig
arra kérem – és ebben is számíthatnak a segítségünkre – vonjanak be külső támogatókat.
Mi a testületben a saját bőrünkön tapasztaljuk: panaszból nem lehet pénzt kovácsolni, ha
adott a feladat, meg kell oldani, akármilyen
kevés forrás áll rendelkezésre. A községet és intézményeinket üzemeltetni kell, ezek alapvető
feladataink!
Itt szeretnék beszámolni arról, hogy római
katolikus templom, amely nemcsak ﬁzikai valójában, de szellemiségében is fontos a falu
életében, folyamatosan fenntartási nehézségekkel küzd. Tavaly a templomban jótékonysági karácsonyi koncertet rendeztünk, melyből
74.400,- Ft folyt be. Ezt a testület saját keretéből megtoldotta 40 ezer forinttal 2010-ben, és
továbbbi 40 ezer forintot irányoztunk elő erre
az évre is. Ennek a támogatásnak kisebbik részét már működésre fordította az egyházközség, a koncert bevételére szeretnénk javaslatot
tenni, miszerint beruházási célokra fordíthatnák. Az egyházközséget fontos partnernek
tekintjük községünk életében.
Sok nagyszentjánosi lakos megtapasztalta már
az összefogás erejét (Zseb-ér tisztítás, konyha
felújítás, jótékonysági rendezvények). Ha szeretjük és megbecsüljük, ami a miénk, rengeteg
pénzt tudunk megspórolni és gyarapodunk. A
közös, jókedvvel végzett munka eredménye
pedig az itt élők dicsősége. Képviselőink élen
járnak a feladatok felvállalásával – köszönet
azoknak a lakosoknak, akik segítik és támogatják munkájukat.
A programunkban ígértek szerint újra főzőkonyhát üzemeltetünk. Ez pillanatnyilag éves
szinten mintegy 2 millió forintos plusz kiadás
az előző évekhez képest. Abban bízunk, hogy
a folyamatosan növekedő étkezési létszám
hosszú távon kompenzálni fogja ezt a ráfordítást, és közvetett módon bevételeinket is gyarapítja, hiszen a két főállású helyi alkalmazott
SZJA vonzata is nálunk jelentkezik, ill. magasabb iparűzési adó folyik be, mint az előző
szolgáltatónál. A forgalom növekedésével a
mi ilyen jellegű bevételeink is nőni fognak. Az
étkeztetés minősége a visszajelzések alapján
egyértelműen sokat javult, a közétkezés díját
pedig 620-ról 550,- Ft-ra csökkentettük.
Hitelfelvétel: intézményeink fenntartása egyre
növekvő terhet ró ránk. Energetikai korszerűsítéssel éves szinten milliókat tudnánk spórolni,
ezért az ilyen, magas állami támogatású pályázatokat is ﬁgyelemmel kísérjük, de az önrészhez hitelt kell felvennünk. A belvízi pályázat
100% állami támogatású, de az előﬁnanszírozáshoz szintén hitelt kell igénybe vennünk.
Ha további kérdésük van, szívesen válaszolunk
rá, keressenek bennünket.
Friderics Cecília
polgármester

A TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0040 TANULÁSSAL A JÖVŐÉRT Győr-Moson-Sopron Megye hátrányos helyzetű célcsoportjainak piaci alapú, gyakorlatorientált képzése, személyes és munkavállalói kompetenciáinak
fejlesztése projekt keretében a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ trénere, illetőleg a Regionális
Munkaügyi Központ az adott témában képzett munkatársai tartanak

Álláskeresési technikák, illetve
Kommunikáció, tárgyalástechnikai ismeretek
címmel

INGYENES előadást.
Időpontja:2011. május 4. 9.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Az előadáson számos hasznos tanács hangzik el többek között az alábbi tárgykörökben:
- önéletrajzírás
- megjelenés, benyomáskeltés
- interjúra való felkészülés
- nehéz helyzetek kezelése
- telefonos interjú
- az érzelmek kezelése a kommunikációban
- munkaerő kiválasztási
- az aktív (meg)hallgatás
szempontok munkáltatói szemmel
Az előadáson való részvétel feltétele az alábbi célcsoportok valamelyikébe való tartozás, illetve hivatalos igazolás:
• 50 éven felüli személy (születési időt igazoló bármilyen hivatalos dokumentum)
• Regisztrált álláskeresők, (Munkaügyi központ igazolása)
• roma származásúak (önkéntes nyilatkozat)
• Képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők), (legmagasabb iskolai végzettséget igazoló
bizonyítvány másolata)
• Pályakezdő munkanélküli (minden 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban)
• Tartósan inaktívak (15 és 64 év közötti, legalább 12 hónapja nem foglalkoztatott, nem regisztrált munkanélküli)
• Alacsony iskolai végzettségűek (alapfokú, vagy annál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkezők)
• Egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt
• GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévők, vagy GYED-ről, GYET-rl, GYES-ről a munka világába (legfeljebb hat
hónapja) visszatérők (MÁK vagy OEP igazolás)

Rendezvénynaptár az I. félévre
április
2011.04.12. kedd 17 óra – testületi ülés, helye: Önkormányzat
2011.04.15. péntek 17 óra – emléktábla avatás, helye: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011.04.16. szombat – virágfesztivál, helye: Park tér
2011.04.18. hétfő 13 óra 30 perc – Hunyadi kupa, helye: Iskola udvara
2011.04.20. szerda 9 óra – Hunyadi nap, helye: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011.04.21. csütörtök 9 óra – Föld napja – szemétszedés
2011.04.23. szombat 19 óra – Locsoló-bál, helye: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011.04.27. szerda 17 óra – KÉNE alakuló ülése, helye: Önkormányzat
2011.04.29. péntek – kerékpár regisztráció, helye: Önkormányzat
május
2011.05.01. vasárnap – Majális, helye: Cuhai Bakony-ér és a Zseb-ér torkolatánál
található tisztás (Részletek a plakáton)
2011.05.04. szerda 9 óra – képzés munkanélküliek részére, helye: Önkormányzat
2011.05.06. péntek 14 óra – Hujber kupa, helye: Sportpálya
2011.05.07-05.08. szombat, vasárnap – tereprendezés a templomparkban
2011.05.10. kedd 17 óra – testületi ülés, falugyűlés, közmeghallgatás, helye: Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
június
2011.06.10. péntek egész nap – gyermeknap (TÁMOP),
helye: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2011.06.14. kedd 17 óra – testületi ülés, helye: Önkormányzat
július
2011.07.12. kedd 17 óra – testületi ülés, helye: Önkormányzat
2011.07.16. szombat – falunap
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 Belvízi helyzet, 2011. március
A tél folyamán az ég kegyes volt hozzánk, így a viszonylag csapadékmentes időjárással együtt - köszönhetően a kialakított külterületi árkoknak – a Radnóti utcában is érezhető már a talajvíz csökkenése.
Szerencsére a tavaszi felmelegedés hatására a fagy is
felengedett a talajban, és a párolgás is segít rajtunk.
Ha csökkent is, de még mindig áll a víz az óvoda és az
iskola alagsorában és sok lakóház pincéjében.
Sajnos azonban egy több napon át tartó, még az
átlagosnál többnek sem mondható csapadékos időszak is elég, hogy a Fő utca környékén kritikus helyzet
alakuljon ki, bár kétségkívül ott is jóval csökkent a belvízi tó kiterjedése.
Februárban jótékonysági bált rendeztünk, ahol a befolyt összeg 260.000,- Ft volt. Ezt az összeget a polgármesteri-képviselői keretből további 100.000,- Ft-tal
megtoldjuk, és a Kisalföldi Mg.-i Zrt.-vel együttesen
a Zseb-ér (Krémertagi árok) kitisztítására fordítjuk.
Ebben a munkában a Zrt. a nagyobbik részt vállalta,
ezúton köszönjük az együttműködést. A Zseb-érnek
a nagyszentjánosi külterületeken felgyülemlő talajvíz
elvezetésében – így áttételesen a belvíz megelőzésében – kulcsszerepe van. Köszönjük a támogatók
nagylelkű adományait. A 10 ezer forint felett adományozók részére patrónusi oklevelet adtunk át. Az
adományozók listáját e cikk végén olvashatják.
Megjelent az a kormányhatározat, amely megszabta
a nyugat-dunántúli régióra azt az állami keretösszeget, amelyet kül- és belterületi belvízi rendezésre lehet fordítani. A pályázati kiírás még nem jelent meg,
de azt már tudjuk, hogy a probléma megoldásához
szükséges összeg a régióban nem elég az összes,
belvízi gondokkal küszködő település megsegítésére.
Már elkezdtük a pályázathoz szükséges előkészítő
munkálatokat – megbízást adtunk a tervezésre és
megkezdtük a szükséges engedélyezési eljárásokat,
hogy mihamarabb be tudjuk adni a pályázatunkat

községünk teljes belterületének csapadékvíz elvezetésére. A tervezői elképzelések szerint a belterületi
csapadékvíz a már elkészült övárkokon keresztül a
nagy belvízelvezető csatornánkon át távozik.
Egy nyertes pályázat esetén - a kiírás függvényében
– talán ebben az évben, vagy jövőre tudjuk elkezdeni
a kivitelezést.
Jogos a kérdés: mi lesz, ha nem nyerünk…? Ebben az
esetben saját erőből kell megpróbálnunk segíteni magunkon. Ez azt jelenti, hogy kizárólag a legveszélyeztetettebb utcákban tudjuk a vízelvezetést megoldani, rengeteg társadalmi munkával és összefogással.
Műszaki tervekkel erre az esetre is rendelkezünk. Egy
biztos: a belvíz elvezetését meg fogjuk oldani, most
a legfontosabb, hogy minél hamarabb be tudjuk adni
a pályázatot!
Ha csapadékos időszak köszönt be és vészhelyzet alakul ki, az Attila út Fő utca sarkánál és a Radnóti utcában ismét szivattyúzunk, illetve megpróbálunk olyan
mélypontot kialakítani, ahonnan minél nagyobb vízmennyiség elszállítása lehetséges. Ezt azonban csak
vészhelyzet idején tudjuk megtenni, ugyanis akkor
állnak rendelkezésünkre ezek az erőforrások. Lassan
egy éve áll a víz a belterületeinken… Elindítottunk egy
hosszú megoldási folyamatot és megakadályoztuk a
további elárasztásokat, mégis elszomorító a látvány
és tudat, hogy a megoldatlan szennyvíz helyzetünk
is még csak súlyosbítja gondjainkat. Elköteleztük magunkat a belvízhelyzet megoldása mellett, ezen dolgozunk tovább.
Friderics Cecília polgármester
Önkormányzatunk belvízi alszámlája, ahová banki
utaláson keresztül tudjuk fogadni az adományokat:
11737007-15369842-02130000
Kérjük, a kedvezményezetthez a következőt írják:
„BELVÍZHELYZET MEGOLDÁSÁÉRT”

HUNYADI NAP 2011
Iskolánk nevelőtestülete a Hagyományos Hunyadi Napok keretében 2011. április 20-án 9
órai kezdettel ismét megrendezi körzeti tanulmányi versenyét. A versenyre a kistérség
iskolái nevezhetik be diákjaikat. Sor kerül
prózamondó, népdaléneklési, közlekedési,
szépírási és szép olvasási versenyre, rajz
pályázatra. A prózamondó versenyre Mátyás
mondával lehet nevezni, a rajzpályázatra ruhát
kell tervezni Mátyás király udvarhölgyének
vagy lovagjának. A Hunyadi Napok további
eseménye lesz az április 27-én 13.30-kor
kezdődő meghívásos futball bajnokság, a
Hunyadi Kupa. Helyszín: az iskola udvara.
Várjuk a szurkolókat! Az eredményekről
képes beszámolóval tudósítani fogunk!
Németh Tamásné igazgató

Tisztelt nagyszentjánosi lakosok!
Kérjük adójuk 1%-ával támogassák a „FELNŐTTEK A GYEREKEKÉRT”
Iskolai Alapítványt,

18970984-1-08

Adószámuk:
illetve az óvodai TARKA LEPKE GYERMEK ALAPÍTVÁNYT
Adószámuk:

ADOMÁNYOZÓK
LISTÁJA
Keserű Csaba
Simon Zsolt
Friderics Cecília és Orosz Imre
Tóthné Varga Brigitta
Raffai Mihály
Balázs Ildikó
Tóthné Hujber Ingrid és Tóth Imre
Csanaki Gyula
Vedres Norbert
Szabó Zoltán
Farkas Zoltán
Bedi Ferenc
Kránicz János
Hadnagy László
Markotics Imre
Bali András
Nagy János
Szabó Zita
Török Péter
Förhéczné Fátyol Tímea
Ifj. Kövesdi László
Szabadi István
Miklós Csaba
Kövesdi Lászlóné
Gregovics János
Végh Zoltán
Pap Tibor
Schauer Imre
Győrvári Árpád
Deák Zsolt és Deák Istvánné
Szabó Mihály
Hegedűs Tibor
Somogyi Sándor
Dr. Halmágyi Győző

Nagyszentjános Község
Önkormányzata
sok szeretettel meghívja
a falu lakosságát,
a sokak által szeretett és tisztelt
egykori tanárunk és igazgatónk

TARNAI RUDOLF
emlékére rendezett
emléktábla avató ünnepségre.
Időpont:
2011. április 15. 17.00 óra
Helyszín: Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
(9072. Nagyszentjános,
Árpád u. 11/a)

18971033-1-08

Támogatásukat előre is köszönjük!
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 Sikeres pályázatok
Az önkormányzat által benyújtott TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú nyertes uniós
pályázat eredményeképpen teljesen megújult az iskolai oktatás informatikai feltételrendszere. A közel kilencmilliós támogatásból 14 darab asztali
számítógéppel, hozzátartozó szerverrel gazdagodtunk. Így a számítógépteremben – amely hétfő délutánonként nyitva tart a lakosság számára is -,
már húsz munkaállomás áll az érdeklődők rendelkezésére. Öt tanterembe
került interaktív tábla és projektor. A pedagógusok a tantermi csomaghoz tartozó - szintén öt - laptop segítségével teljesen új módszerekkel
tehetik érdekesebbé és eredményesebbé a tanórákat. Természetesen az
icnteraktív táblák a szabadidős foglalkozásokon is használhatók.

nivalók elsajátítását,
klubfoglalkozásokat
laptop, projektor, rádiósmagnó, televízió
segíti. A programok
és eszközbeszerzések
a 10 millió forintos
önrész nélküli támogatásból valósulnak
meg. A tankonyha

Az ELMŰ-ÉMÁSZ által meghirdetett Energia suli pályázaton iskolánk 30
db labdát nyert.
Az önkormányzat és az iskola tavasszal benyújtott európai uniós
(TÁMOP) pályázata is pozitív elbírálásban részesült, így a diákok februártól több témában is egészségfejlesztési programokban vehetnek
részt. Középpontba került az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, és a lelki egészség védelme. Ezen kívül júniusban a tanulók
számára egészségnapot szervezünk, megújult az iskola tankonyhája
is. Új konyhabútor, asztalok, székek, edények, villanytűzhely, hűtőszekrény került beszerzésre a gyakorlati foglalkozásokhoz. Az elméleti tud-

felújítása és átadása
megtörtént. Köszönjük Horváth Jánosné segítségét, aki színes asztalterítőket és függönyöket ajándékozott. Köszönetet érdemelnek a Polgármesteri Hivatal
dolgozói a pályázatok adminisztrációs munkáinak elvégzéséért, a tankonyha berendezéséért Szabó Mihály, Bella Antalné, Gábriel Istvánné,
Tarné Gregovics Edina, a nyitó és záró rendezvények szervezéséért
Sepovics Attiláné, a számítógépek, interaktív táblák üzembe helyezéséért pedig Neubauer Tamás. Reméljük a sikerek folytatódnak!
Németh Tamásné igazgató

 Csatornázási tájékoztató
Ezúton szeretnénk tájékoztatni azokat a lakosokat,
akik nem léptek be a csatornázáshoz biztosított
előtakarékossági rendszerbe, de csatlakozni
szeretnének, hogy még kb. 6 hónapig, de
legkésőbb a kivitelezés megkezdéséig élhetnek a
FUNDAMENTA által biztosított előtakarékossági
szerződéskötés lehetőségével.
Aki jelen pillanatban szerződést köt, az 69
hónapig 4205 Ft/hó részletet ﬁzet. Így a
teljes beﬁzetett összeg lejáratkor 290.000
Ft lesz. Az előtakarékosság nélkül egy
összegben beﬁzetendő 385.000 Ft önrészhez
szükséges különbözetet, tehát 95.000 Ft-ot
az Állam biztosítja. Szerződéskötésre a gönyűi
Polgármesteri Hivatalban Kerekes Anitánál van
lehetőség. Tel: 06-20/232-8001

Ha valakinek gondot jelent Gönyűre átmenni,
kérjük a nagyszentjánosi hivatalban jelezze.
Kerekes Anita felajánlotta, hogy egy előre
leegyeztetett napon, mikor több szerződő
összejön, átjön és itt a hivatalban elkészíti a
szerződést.
Szerződéshez szükséges:
• olyan személy, akinek nincs államilag
támogatott hitele
• szerződésben szereplő ingatlan
címére állandó lakcímmel rendelkezik
• adókártya
• személyi igazolvány
• lakcímkártya

Havi törlesztő részlet beﬁzetése a nagyszentjánosi Pannon Takarék Szövetkezetnél, vagy
utalással történhet.
A kivitelezés megkezdésekor erre a
szerződéskötésre már lehetőség nem lesz!
Kérem, mindenki fontolja meg, hiszen
lesznek hátrányai, ha valaki nem kíván a
csatornahálózatra csatlakozni.
Pl.: bizonyítani kell, hogy az emésztő szigetelt.
Környezetterhelési díjat kell ﬁzetni.
A Pannon-víz által elfogyasztott vízmennyiségből
kiszámítják, hogy mennyi szennyvíz keletkezett,
melyet számlával igazoltan kell elvitetni.
Kérem mindezek átgondolása mellett a legjobb
döntést hozzák meg.
Förhéczné Fátyol Tímea
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 Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy 2011. március 12-ével a
Nagyszentjánosi Polgárőr Egyesület újjá alakult!
Elnökváltás után Boros László lett az elnök, Szabó Mihály az alelnök.
Az elnökváltással együtt teljes erőnkkel szeretnénk támogatni a falu, az
iskola, a posta, a hivatal, a sport és a lakosság biztonságát.
Ez csak közös együttműködéssel lehet. Kérnénk mindenkit, hogy több ﬁgyelmet fordítson saját és szomszédai nyugalmára, biztonságára. Próbáljuk kiszorítani a házalókat, zárjuk az ajtókat, ha csak a kertbe megyünk
is ki. Ne engedjenek idegeneket semmilyen indokkal, trükkel lakásukba.
Ne hagyják járó motorral autójukat felügyelet nélkül a ház előtt. Kérjük a

szülőket, a gyermekek biztonsága érdekében, úgy a közlekedésben, mint
a viselkedésben fordítsanak több ﬁgyelmet rájuk. Apró dolgokkal biztonságosabbá, nyugodtabbá tudjuk tenni településünket.
Ha házalókat, vagy kétes viselkedésű idegeneket látnak, kérjük jelezzék a
70/6336621-es vagy a 70/5234456-es telefonon.
Várjuk azokat, akik a falu biztonsága érdekében tenni szeretnének, álljanak tagjaink közé, egyben kérnénk, hogy akinek nincs szabadideje, de
más módon szeretné támogatni az egyesületet, jelentkezzen a megadott
telefonszámokon.
Boros László elnök

 Felhívás ebtartás szabályainak betartására
A Nagyszentjánosi Hírújság előző számában Förhéczné Fátyol Tímea képviselő
asszony már szót emelt a község közterületein gazdátlanul kóborló ill. a házak
udvaráról elszabadult ebek miatt. Annak
érdekében, hogy minden kutyatulajdonos
tisztában legyen a vonatkozó jogszabályi
előírásokkal, a rá háruló kötelezettségekkel és a kötelezettségek megszegésének
következményeivel, ezúton is közzétesszük
a cikkben hivatkozott, a hirdetőkön már olvasható felhívást.
Ezúton hívjuk fel a kutyatartók ﬁgyelmét, hogy
aki kutyáját:
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
b) természeti vagy védett természeti területen,
illetőleg vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni
hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő terü-

letére vagy a játszótérre beenged, illetőleg
bevisz,
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja,
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a
harapós kutyára utaló megfelelő ﬁgyelmeztető táblát,
az – függetlenül attól, hogy az eb megharapott-e valakit vagy sem – szabálysértést követ
el, melyért 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
Aki a fent írt magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okoz, ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Nyolc napon túl gyógyuló sérülés esetén már
büntetőeljárás indul az eb gazdája ellen.
Az eb által okozott anyagi kárt az eb tulajdonosa köteles megtéríteni.
Kérünk mindenkit, hogy aki kóborló ebet
lát a faluban, azonnal jelentse a Polgármesteri Hivatalban. Akinek tudomására jut
közterületen történt kutyaharapás, kérjük,
szintén jelentse a Polgármesteri Hivatalban,
hogy az eb gazdája ellen eljárhassunk.

Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok ﬁgyelmét: minden három hónapnál idősebb kutyát
évente veszettség ellen be kell oltatni. Aki e
kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el, melyért 50.000.-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy az eb tartója köteles
az eb tartási helye szerint illetékes jegyzőnek
bejelenteni, ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elveszett,
c) tartási helye három hónapnál hosszabb időre
megváltozott, vagy
d) új tulajdonoshoz került.
A bejelentés tartalmazza a veszettség elleni legutóbbi oltás időpontját is.
Embertársaink egészségének megóvása végett
– valamint a fent írt jogkövetkezmények elkerülése végett - ezért ezúton is felszólítunk minden
kutyatartót, hogy ebét kösse meg, biztosítsa,
hogy ingatlanáról az ne jusson ki, valamint az
ebtartás fent részletezett szabályait a jövőben
következetesebben tartsa be!

Bababörze

Országos szemétszedési
akció a Föld napja alkalmából

Kedves Anyukák!

A Föld Napja rendezvényeihez kapcsolódóan a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.

Bababörzét tervezünk Nagyszentjánoson, elsősorban a csecsemő és
kisded korosztály számára (0-3 éves kor).
A tervek szerint eladható és vásárolható jó állapotú ruhák, megunt
játékok, cipők és egyéb babának való használati cikkek ( babahordozó,
babakocsi, fürdetőkád…stb.)kerülhetnek értékesítésre.
A vásár lebonyolítását Tuba Klára végzi. Az eladásra szánt holmikat,
árral ellátva, nála, az általa megjelölt időpontokban lehet leadni.
A tervezett helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola aulája
A vásár Időpontja: 2011. 04. 16-a szombat, 9.00-12.00
Egyéb információért fordulhatnak: Tuba Klára: 0620/431-4430
Védőnő: Bothné Szilvi: 0630/981-8996
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2011. április 21-én
országos szemétszedő akciót hirdet,
melyhez Önkormányzatunk is csatlakozott. A közútkezelő főszervezőként gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról, az utak menti
szemétszedéshez szakmai felügyeletet
biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.
Kérünk minden jóérzésű lakost, aki
tenni kíván településünk tisztábbá tételéért, csatlakozzon a felhíváshoz. Találkozzunk április 21-én 9.00 órakor a
COOP ABC előtt, a szemétszedést követően pedig a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban, ahol az Önkormányzat
kis frissítővel köszöni meg a közérdekű
munkát végzők segítségét.
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 Nagyszentjánosi SC hírei
Tisztelettel köszöntöm a lap Olvasóit!
A Nagyszentjánosi SC a téli felkészülés után
megkezdte tavaszi részvételét a Megyei I. osztály 2010/2011 évi bajnokságban. A csapat a 9.
helyről indulva, három lejátszott mérkőzés után
1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséggel zárt, ami
az adott esetben jónak mondható. Az eddigi
őszi szereplésünk jó, várjuk hogy a tavaszi is
ilyen vagy hasonló legyen. Több játékos elment,
páran jöttek tehetséges ﬁatalok. Kertész Balázs
edző hétről-hétre próbálja a legjobb összeállítást produkálni, hogy jól szerepeljünk. A korábbi években a működési feltételek biztosítva
voltak, ha nehezen is, de letudtuk a mérkőzéseket játszani, a bajnokságot befejezni. Ehhez az
önkormányzattól kapott 1,6 millió forint kellett,
meg olyan dolgok, hogy nincs edzői díj, nincs
ﬁzetett játékos, vezetői juttatások, mindenki ingyen társadalmi munkába végezte dolgát.
Az idei tavasz egy kicsit rosszul indult, hisz az
1,6 milliós támogatás helyett csak 1 millió forintot kapunk, és úgy érezzük ezzel nagyon nehéz
helyzetbe kerülhet a csapat idei éve .
Nincsenek olyan cégek, vállalatok, akik tudnának valami támogatást adni, vagy olyan, aki
egyáltalán akarná támogatni az egyesületet.
A bevételi források apadása, az inﬂáció, a kiadások növekedése azt jelzi, hogy takarékoskodni
kell, mi megígérjük, azon dolgozunk, hogy az sikerüljön, biztosíték erre a szertáros Marinka néni,

aki mindent nagyon szűkre szab, szinte levegőt is
elvenné ha azzal is lehetne takarékoskodni.
Több olyan ﬁzetni való van, ami sokat változott,
csak példának említem, az utazás nagymértékű
növekedése, a bírói díjak mérkőzéseken 10-15
ezer forint helyett már 44.000 forint. Ez csak
évente 15×44.000=660.000 forint. Fűnyíráshoz
benzin, pályafestéshez mészhidrát, mosáshoz
mosószer, meg sok egyéb kiadás, ami kisebb
összegek jelentős kiadásokat eredményeznek.
A megyei I. osztályban kötelező, a Megyei II.
osztályban javasolt, felnőtt, iﬁ, serdülő csapatok 7-9-11 éves korosztályok foglalkoztatása.
Tehát 67 fő játékos van leigazolva, hétről-hétre
vesznek részt a mérkőzéseken.
Az önkormányzati támogatás mellett mérkőzési bevétel tavaly több mint 400.000 Ft, egyéb
bevétel 150.000 Ft volt. A tavalyi évben szinte
minden hazai mérkőzésre megkapja minden
csapat a sört vagy üdítőt egy-egy tál vacsorát,
amit én állok-ﬁzetem, minden mérkőzésre viszem őket. Már arról nem szólók, hogy általában a többi település 3-4 sőt van ahol ugyanezért 10 milliót adna.
Tehát az elmondottból kitűnik, hogy a nehéz
helyzet súlyát a csapat, a játékosok megértik,
megértjük, de amíg nem tudunk, vagy nem lesz
olyan szponzor, aki segít addig szeretnénk, ha
a Képviselő testület is segítene, az ismerősiek
vagy vállalkozók, vállalkozások bevonásával,

! MUNKALEHETŐSÉG !
A gönyűi kikötőben újonnan létesülő vasipari üzem
önkormányzatunk közreműködését kérte szakmunkások
toborzására következő munkakörökbe:
x lakatos
x hegesztő
x esztergályos
x CNC esztergályos
x targoncakezelő
x darukezelő

vagy egyéb módon, mert így tudunk eleget
tenni az elvárásoknak.
Szeretném ha a jövőben a kicsiknél 7-9-11 éves
korosztály, serdülők több segítséget kapnának
a szülőktől. Gondolok idegenbeli mérkőzésre
szállításban vagy egyéb más dolgokban.
Sajnos nekem is másképpen alakul az idei év,
míg tavaly tudtam vágni a pályán a füvet, rendet tudtunk rakni, ebben az évben erre nem
sok időm lesz. Ebben kérnék segítséget azoktól
akik ebben tudnának segíteni. Tavaly is kaptam
egy-két baráttól, havertól segítséget, remélem
az idén is lesz ilyen. Sokat írhatnék még úgy
érzem ebből is kitűnik mi ugyanúgy csináljuk
mind korábban, segítse a falu továbbra is a csapatot, hogy legalább a működni tudjunk, hisz
ez a csapat a Megyei I. osztályban öregbíti a
megyében a hírnevét. Jó pályákon, városok ellen is játszunk és nem utolsók között vagyunk.
Még ha nagyokhoz képest kicsik is vagyunk.
Továbbra is hajrá Nagyszentjános!
Tisztelettel Gregovics János
Sportköri Elnök

Játszóház kisdedeknek
Bothné Asztalos Szilvia védőnő a Tarka Lepke Óvoda egyik csoportszobájában játékos fejlesztő foglalkozásokat tart elsősorban
kisdedeknek, azaz az 1-3 éves korosztálynak minden csütörtökön
10.00- 11.00 óráig. Az első fél órában mondókákat, körjátékokat
tanulhatnak a csemeték különböző fejlesztő gyakorlatokkal egybekötve. A második fél óra a picúrok számára szabad játék, kísérőiknek pedig lehetőség egy kis kikapcsolódásra, beszélgetésre,
tapasztalat-cserére. A foglalkozás ingyenes, a védőnő sok szeretettel vár minden kedves mamát és babát, akik egy kis társaságra, közösségi programra, változatosságra vágynak. További részleteket
06-30/981-8996-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

x túlméretes jármű kezelő

Amit kínálnak:
x Versenyképes ﬁzetés (1.000,- Ft/órától)
x Túlóra pótlék
x Cafeteria

Amit kérnek a jelentkezéskor:
x önéletrajz
x elérhetőség
x végzettség
x szakmai tapasztalat
x gyakorlati felvételi vizsga
Előzetes felmérés után a felvételre kb. két hónap múlva kerül sor.

Jelentkezés:
Törzsök Gyula, 20/5997762

Felnőtt Torna1
Már lassan 4 hónapja tart a felnőtt torna kis falunkban.
Heti két vagy három alkalommal találkozunk az óvoda tornateremében. Páratlan héten kedden és csütörtökön 18-tól 19-ig, páros héten hétfőn ,szerdán és pénteken 18-tól 19-ig. Páros héten
a pénteki óra csak igény esetén van megtartva. Az óradíj 300Ft/
fő. Minden 300Ft-ból 100 Ft az óvoda alapítványába kerül beﬁzetésre a hónap végén. Ezzel is szeretnénk megköszönni, hogy
lehetőséget kaptunk a tornaterem használatára.
Próbálok könnyen elvégezhető feladatokat összeállítani. Bár
néha kevesebben vagyunk, de nagyon jó családias hangulatban
telnek az órák.
Mindenkit várunk szeretettel kis csapatunkban, aki szeretne
egy kicsit kikapcsolódni, tornázni, edzeni.
Szeretnék köszönetet mondani az állandó tagoknak, akik rendszeresen járnak és küzdenek azért, hogy ez a kis társaság megmaradjon.
Rigó Nikolett

7
NSZJH03 0404-12old.indd 7

2011.04.07. 11:40:31

NAGYSZENTJÁNOSI HÍRÚJSÁG

 A Nefelejcs Nyugdíjas Klub hírei
Nagyszentjánoson a nyugdíjas szervezet 15dik éve jól működik. A nyugdíjasok Országos
és a Települések Szövetsége, léte a korosztályt
szolgáló sikeres működése közös ügyünk.
Fennmaradásunk záloga a társadalom segítő
ﬁgyelme. Klubunk tagsága igyekszik a település igényeivel és az Önkormányzattal együtt
működni. A nehéz gazdasági helyzetre való
tekintettel, Klubunkat is sújtotta a válság. Mi
mégis büszkék vagyunk eredményeikre és
arra is, hogy az egyik leghatékonyabb civil
szervezete vagyunk kis falunknak. Igyekszünk
megfelelni az elvárásoknak.
Az elmúlt évek sikeresek voltak. A 2011-es év
első félévi eseménynaptárunkban színes és
gazdag programokat állítottunk össze. Az elmúlt három hónap mozgalmas volt. Az év elején elvégeztük a tagságot érintő nyilvántartást, tagdíj beﬁzetést és egyebeket, közben
szerveztük az első félévi programokat. Azóta
kétszer jártunk a Mikroszkóp Színházban
egy-egy csoporttal. Februárban jól sikerült a
farsangi teadélután, ﬁnom és szép szalagosak voltak a fánkok. Március 8-án férﬁtársaink virággal köszöntötték a hölgyeket, Csonka György értékelte a nők helyzetét a múlt és
jelen összehasonlításával, majd meleg, kedves szavakkal köszöntötte a nélkülözhetetlen
gyengébb nemet. Pezsgő és süti mellett jót
beszélgettünk. Március 13-án hivatalosak
voltunk Győrszentivánon nótadélutánra. A
következő összejövetel társadalmi munkával
lesz egybekötve, a temetőben szedjük össze
az elszórt, virágokat és mécseseket, valamint
az elszáradt hulladékot. Anyák napjára az
Óvodások készülnek a nagyszülők köszönté-

sére. Szívet melengető érzés a szorgalmas,
őszinte felkészülésük és igyekezetük az előadás alatt. Színes programok következnek:
egészségügy előadó jön Győrből, valamint
lesz két kirándulásunk, az egyik különvonattal Egerbe, a másik Budapestre, ahol busszal
lesz városnézés és az Operaház bemutatása,
mindegyik idegenvezetővel. Az első félév
utolsó rendezvénye tagjaink névnapjának
megünneplése vacsorával és zenével.
Sok szép közös élménybe volt része tagságunknak. Klubunk célja továbbra is a kapcsolattartás, a megbecsülés, szeretet és
egymás segítése. Ezeket szem előtt tartva
szeretnénk az eddig elért színvonalat ez évben is tartani.
Hogy elképzeléseink megvalósulhassanak az
Önkormányzat és a Kisalföld Mg. Zrt. is adományával segíti Klubunkat, amit ezúton is nagyon köszönünk a tagságunk nevében.
Nagyszentjános, 2011. március 27.
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub nevében:
Bakó Imréné
klubvezető

Óvodai hírek
Óvodánkban Végh Alexandra
heti egy alkalommal tart
a kicsiknek és nagyoknak

HIPHOP
táncoktatást.
Helyszíne: óvoda tornaterme
Nagycsoportos kortól- alsó tagozatig:
HÉTFŐN 15.30-16.30-ig
Felsősöknek: CSÜTÖRTÖKÖN 15.30-17-ig
Ára: havi 1000 Ft,
mely négy alkalomra szól.

Szandi szeretettel várja
a további jelentkezőket.

Az Önkormányzat lehetőséget kínál ﬁzetett hirdetés közzétételére.
A hirdetések tarifái:

A/4 (210 X 297)
10.000 Ft
A/5 (148 X 210)
7.500 Ft
A/6 (105 X 148)
5.000 Ft
A/8 (52 x 74)
2.500 Ft
A hirdetések a Polgármesteri Hivatalban személyesen, illetve elektronikus úton a jegyzo@
nagyszentjanos.hu e-mail címen adhatók fel. Megjelenítésre azon hirdetések kerülnek, melyek
után a hirdetés kívánt méretéhez igazodó díjat Nagyszentjános Községi Önkormányzat Költségvetési elszámoló számlája javára (11737007-15369842)lapzártáig beﬁzették. Kérjük az átutaláskor
a közleményben szíveskedjenek feltüntetni a „Nagyszentjánosi Hírújság- hirdetés” megjelölést. A
következő lapzárta 2011. május 15-én esedékes. Várjuk megkereséseiket!

Nagyszombaton Locsoló-bál
Az ősi magyar hagyományt elevenítjük fel, amikor húsvéthétfőt megelőző szombat
estéjén a falu lakói összegyűltek, és szépen felöltözve vigasságot tartottak. A locsolóbálon már lehetett tudni, ki kit fog megöntözni, ki kinek milyen „írású” tojást fog adni,
és így a legények-leányok bátran kérték fel egymást táncolni.
Ahogy közeledik a tavasz, úgy gyorsulnak fel az események a falunk életében is.
A téli (viszonylagos) nyugalmat felváltja a nyüzsgés, hiszen minden eddiginél
sűrűbb időszak veszi kezdetét.
Előtte azonban még a lazításé, szórakozásé a főszerep. Persze még hatalmas,
de annál hálásabb feladat vár ránk, szervezőkre: össze kell verbuválni a bálozók seregét.
Öröm lenne számunkra, ha elfogadná meghívásunkat a falu „örökifjú” bálozói
mellett a ﬁatalabb korosztály is. Jó lenne, ha úgy gondolnák, hogy helyben is
jól érezhetik magukat, nem kell ahhoz elmenni falunkból.
A locsoló-bál bevételét a templompark tereprendezésére szeretnénk fordítani.
Tombola felajánlásaikat szívesen fogadjuk.
Balázs Ildikó
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2011. április 15-től változik az ügyfélfogadási rend a Polgármesteri Hivatalban
Friderics Cecília polgármester fogadóórája:
csütörtök 14.00- 15.30
Kérjük, hogy az Önök érdekében a várakozási idő elkerülése végett az 544-030 ill. 544- 031 telefonszámon az időpontot előre
egyeztetni szíveskedjenek.

Törökné dr. Csölle Katalin jegyző fogadóórája:
hétfő 8.00- 12.00
csütörtök 8.00 – 12. 00
Fentiektől eltérő időpontban az 544-030 ill. 544-031 telefonszámon az időpontot előre egyeztetni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-testület rendes üléseit minden hónap második keddjén 17.00 órai kezdettel tartja
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A testületi ülések fő
szabály szerint nyilvánosak, azon bárki részt vehet, amennyiben
a tanácskozás rendjét nem zavarja. Az adott ülés meghívóját,
mely tartalmazza a megtárgyalásra kerülő napirendi pontokat,
a falu honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén is
megtekinthetik.
Nagyszentjános képviselő-testülete 2011. május 10-i testületi ülése alkalmával 18.00 órai kezdettel a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása:
hétfő:
kedd
szerda:
csütörtök:
pénteken:

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
az ügyfélfogadás szünetel
8:00 - 15:00
8:00 - 12:00

pénztári órák: 10.00 – 11.30;

12.00 - 15.00

Gyermekjóléti Szolgálat:
Kocsisné Gerencsér Ildikó (Telefon: 20/552-87-67)
kedd:
8.00- 12.00
csütörtök: 12.30- 15.00
péntek:
8.00- 11.00

Falugazdász:
Papp Tibor (Telefon: 30/9729-623)
kedd: 9.00-10.00

Március 15. sakkverseny
Köszöntelek márciusi nap, jó hogy jössz kösz. Tőled lesz piros a pufók
retek, és ahogy múlnak a hetek kékebb az égi vászon, és én, aki az
utcát járom, hálás szívvel nézek az égre végre. Itt a tavasz.
Ötödik alkalommal került megrendezésre március idusán a „Március
15-e Kupa” sakkverseny Gönyű és Nagyszentjános sakkozni szerető
lakosai között.
Nagyszentjános csapatát: Bihari Viktor, Bősze László, Bogdán László,
Bakodi Imre, Kelemen István, Nagy Zoltán, Hangyál Jenő és a főszervező Gregovics János képviselte.
Ezúttal Nagyszentjános volt a házigazda. Nagyszerű partik sorozata
után döntetlen lett az eredmény (7-7). Így mindkét csapat kijelölt
egy-egy versenyzőt, akik lejátszották a döntőt. Végül kiváló csatában, amelyben Bihari Viktor legyőzte a gönyűi Nagy Györgyöt, ezáltal
Nagyszentjánoson maradt a Vándorkupa. A rendezvényen alkalom
nyílt egy kis közös beszélgetésre, hiszen a két település polgármesterei Friderics Cecília és Major Gábor is jelen voltak, akik a verseny
védnökségét is vállalták. Gregovics János jóvoltából a közös ebéd elfogyasztása után barátságosan elbeszélgettünk, ezután újabb ambícióval várjuk a következő csatát.
Viszontlátás egy év múlva, viszont látás március tizenötödikén.

KÖZMEGHALLGATÁST
TART,
melyre tisztelettel meghívja a lakosságot. A közmeghallgatáson
a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
közérdekű kérdést intézhetnek a megjelentekhez, és javaslatokat
tehetnek bármely közérdekű témával kapcsolatban. Lakossági
kérdések, észrevételek megfogalmazására előzetesen is lehetőség van, melyeket írásos formában kérünk eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba 2011. május 4-én 12.00 óráig.
Friderics Cecília polgármester

www.nagyszentjanos.hu

 Megújul a
község honlapja!
Előreláthatóan 2011. április 15-től új arculattal, funkciókkal és
főként aktualizált tartalommal jelentkezik Nagyszentjános község honlapja, a www.nagyszentjanos.hu.
Az Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy ezúton is
rendszeresen tájékoztassa a lakosságot a település életét érintő aktualitásokról, hasznos információkkal segítse az ügyek
intézését, hozzáférhetővé tegye a közérdekű adatokat, galériájában képekben mutassa be a közelmúlt történéseit, egyfajta
„képes krónikát” írva ezzel a falu múltjáról, jelenéről. A méltán
népszerű „Nagyszentjánosiak közösségi portálja” integrálásával lehetőséget kíván biztosítani a lakossággal való napi kapcsolattartásra közvetlen, baráti stílusban, hogy közérdekű észrevételeit, megoldási javaslatait bárki ezúton is eljuthassa az
érintetteknek.
Reméljük, megelégedéssel böngészik majd a honlapot, akiknek
pedig otthon nincs módja az internet-szolgáltatás igénybevételére, szeretnénk felhívni a ﬁgyelmét, hogy a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola számítógépterme hétfő délutánonként a lakosok rendelkezésére áll.

www.nagyszentjanos.hu
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 „Nagyszentjános egyetlen fejlődési
lehetősége az összefogás”
Interjú Törökné dr. Csölle Katalin jegyzővel
- Mióta élnek Nagyszentjánoson?
- Négy éve építkeztünk, azelőtt Győrben laktunk. Egyébként Csallóközből, Dél-Szlovákiából származom, egy méretét tekintve hasonló
községből.
- Milyen légkört tapasztalt akkor és milyen a
hangulat most?
- Ideköltözésünk után én még Budapesten dolgoztam, ezért sokáig nem tudtunk bekapcsolódni a közösségi életbe, de a szomszédjaink
és a környéken élő emberek nagyon barátságosak voltak. A mostani közösségi életet
nagyban befolyásolja az, hogy nincs a faluban
egy olyan hely, ahol az emberek összejöhetnének beszélgetni, ismerkedni.
- 2011. március 16-tól Ön a falu új jegyzője. Mit
vár az elkövetkező évektől?
- Fontos a lehetséges pályázatok feltérképezése
és azok lehetőségek szerinti kihasználása. A
helyi lakosok számára rendkívül előnyös lenne
továbbá, ha bizonyos szolgáltatások helyben
is elérhetők lennének. Megítélésem szerint a
falunak mindenképpen nyitnia kell az új dolgok irányába, valamint vonzóvá kell tennie ezt
a környezetet új beköltözők vagy például egy
vállalkozás számára.

polgármesterasszony és a képviselő-testület
segítségére lenni. A választások óta a belvízhelyzet megoldásában is részt vettem. Továbbá szükség lenne egy egyesület létrehozására,
amely összegyűjtené a különböző kezdeményezéseket és közvetítő szerepet töltene be a
lakosság és az önkormányzat között. Ennek
létrehozásában is örömmel segítek.
- Önmagával szemben mik az elvárásai?
- Mindig törekedtem arra, hogy korrekt legyek, számomra alapvető fontosságú, hogy
az emberek minden eljárásban egyenlő
bánásmódban részesüljenek. Ez persze
nem azt jelenti, hogy állandóan mindenki
számára elfogadható döntést hoztam, hanem hogy legyen szó jogosultságról vagy
kötelezettségről, ugyanazzal a mércével – a
jogszerűség mércéjével mérünk. Szakmailag pedig elengedhetetlen a folyamatos
fejlődés azért, hogy a tudásom naprakész
legyen. Ez a jelenlegi feladatkör új nekem,
de szeretem a kihívásokat.
- A családi illetve a magánélet hogyan egyeztethető össze a karrierjével?

- Véleménye szerint a kötelező feladatok mellett mivel tudja majd segíteni a község fejlődését?

- Nagyon szerencsés vagyok, mert a férjem mindenben támogat. Látom a saját korlátaimat,
ezért sosem volt gondom ezzel. Hálás vagyok
a polgármesternek és a képviselőtestületnek,
hogy bizalmat szavaztak nekem, hiszen egy
két és fél éves kisgyerek mellett különösen
sokat számít, hogy ez az állás helyben van.
Ugyanakkor ennek előnyeit nyilván az Önkormányzat is élvezi majd, hiszen ha szükséges,
bármikor kéznél vagyok.

- Elsősorban szervezési kérdésekben a tapasztalatommal és a kapcsolataimmal tudok a

- Magyarországon viszonylag sok a kisebb,
mégis dinamikusan fejlődő település. Ön sze-

- Hol dolgozott azelőtt?
- Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál,
később felkérésre a Minisztériumban, ahol
szintén vízjoggal foglalkoztam.

rint mi a sikerük titka és mit kellene még tenni
ahhoz, hogy Nagyszentjános is továbbhaladhasson ezen az úton?
- A falu földrajzi adottságai kiválóak. Ez a tényező predesztinálja arra, hogy előrelépjen.
Fontos az összefogás és persze az, hogy ne
csak tíz ember akarjon tenni az élhetőbb jövő
érdekében. A lakosságnak legyenek igényei
és saját erejéhez mérten próbáljon segíteni
azok kielégítésében. Itt nem feltétlenül anyagi támogatásra gondolok, sokkal inkább társadalmi munkára, ötletekre, tapasztalatokra,
kapcsolatokra.
- Mint láttuk, változást rengeteg minden okozhat. Esetünkben az egyik legfontosabb tényező az összefogás. Ezzel kapcsolatban mik az
észrevételei?
- Az egyetlen „túlélési lehetőség” ha az emberek támogatják a faluvezetés munkáját. Látható, hogy komoly összefogás van kialakulóban
és bízom benne, hogy egyre többen felismerik az ebben rejlő nagy erőt, jó lenne, ha minél
többen látnák ennek a szükségszerűségét, a
benne rejlő lehetőségeket.
- Jelen pillanatban mi a legsürgősebb megoldandó feladat?
- Természetesen a belvíz és a csatornázás kérdése. Azonban mindkettő költséges és időigényes, ezért rövid időn belül nagy változást
nem lehet felmutatni.
- Köszönöm a beszélgetést.
- Én is köszönöm, és ha bárkinek bármi kérdése
van, bátran keressen fel.
Készítette: Semsák Liza

 Kerékpár-regisztráció Nagyszentjánoson
2011. február 25-én ingyenes kerékpár-regisztrációra került sor a Polgármesteri Hivatal udvarán. Szabó Zoltán r.törzszászlós,
nagyszentjánosi körzeti megbízott és Horváth
Ádám r.főtörzsőrmester, gönyűi körzeti megbízott 82 kerékpárt regisztrált a nagyszentjánosi
polgárőrség segítségével. A nyilvántartásba
vétel során rögzítették a kerékpár vázszámát,
típusát, színét, esetleges különös ismertetőjegyeit, illetve tulajdonosának adatait. A fényképes nyilvántartásba felvett kerékpárok a bűnmegelőzés jegyében „Rendőrségen regisztrált
kerékpár” matricát kaptak, ennek segítségével
mindenki számára láthatóvá válik, hogy mely
kerékpár lett nyilvántartásba véve. A nyilvántartásba vétel egy esetleges lopás esetén megkönnyíti a tulajdonos és a rendőrség dolgát is

az eltűnt kerékpár beazonosításában, a bizonyítási eljárásban, sőt az adásvétel során is visszaellenőrizhető, hogy valóban jogos tulajdonosa
akarja-e eladni a biciklit.
Azon általános iskolásainknak, akik már regisztráltatták kerékpárjukat, az ajándék piros kerékpárlámpát április 11-én Szabó Zoltán körzeti
megbízott az iskolában adja át.

ezúttal is ajándék kerékpárlámpát kapnak az
Önkormányzattól, amelyet majd a regisztrációt
követően előzetes értesítést követően vehetnek
át.
A regisztrációhoz szükséges a kerékpár mellett
személyi okmány, diákoknál diákigazolvány
megléte.

Tisztelt kerékpár-tulajdonosok!
A nagy érdeklődésre tekintettel az önkormányzat a rendőrséggel együttműködve ismételten
lehetőséget kínál a kerékpárok önkéntes és
ingyenes regisztrációjára 2011. április 29-én
(pénteken) a Polgármesteri Hivatal udvarán
13 órától 18 óráig. Az általános iskola tanulói
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 Polgármesteri Hivatalban
kérelmezhető támogatások
Mivel az önkormányzat által nyújtott támogatási formák közérdeklődésre
tartanak számot, az alábbi áttekintő táblázatban közzétesszük az Polgármesteri Hivatalban kérelmezhető segélyekkel kapcsolatos legfontosabb
információkat, úgymint a jogosultság feltételeit és az adható támogatás
összegét. Az ellátások jövedelem-függőek, mindenhol az utolsó 3 havi
jövedelmet vizsgáljuk nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás alapján.
Ahol a táblázatban a „bővebb tájékoztatás a polgármesteri hivatalban”
megjegyzés szerepel, ott a támogatás mértékét olyan feltételektől teszi
függővé a jogalkotó, amelyek táblázatos formában teljeskörűen nem ösz-

szegezhetők, ezért kérjük, ezekkel kapcsolatban keressék ügyfélfogadási
időben Asztalos Istvánnét és Hetzmann Istvánnét személyesen vagy az
544-030 telefonszámon.
Önkormányzatunk szívesen veszi, hogy aki munkanélküli, segélyezett,
egészsége és ideje engedi, segítene a közterületi és egyéb munkákban.
Jó alkalom erre a Föld Napjára szervezett szemétgyűjtés, 2011 április 21én. A Polgármesteri Hivatalban Hetzmann Istvánnénál jelezheti, aki segítene.
Köszönjük.

Szociális segély típusok
Családban élők esetén
az 1 főre jutó jövedelem
maximum

Egyedülálló esetén
maximum

Egyéb feltétel

Összeghatár,
ami adható

Lakásfenntartási támogatás
Normatív, Helyi

57.000.-

62.700.-

Lakhatás elismert
ktsg-e,Lakásnagyság m2

változó

Átmeneti segély

42.750.-

57.000.-

utolsó 3 havi jövedelem

10.000.- Ft/év

Temetési segély

71.250.-

85.500.-

Eredeti temetési számla,
halotti anyakönyvi kiv.

15.000.-

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

37.050.-

39.900.-

Bővebb tájékoztatás a
polgármesteri hivatalban

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

42.750.-

42.750.-

Bővebb tájékoztatás a
polgármesteri hivatalban

3.000.-/gyerek

Rendszeres szociális segély

Fogyasztási egységre
jutó 25.650.-

Fogyasztási egységre
jutó 25.650.-

Bővebb tájékoztatás a
polgármesteri hivatalban

25.650.-/hó

Aktív korúak ellátása Bérpótló juttatás

Fogyasztási egységre
jutó 25.650.-

Fogyasztási egységre
jutó 25.260.-

Közmunka-programba
való részvétel

28.500.-/hó

Ápolási díj

42.750.-

57.000.-

Bővebb tájékoztatás a
polgármesteri hivatalban

21.240.-

Közgyógyellátás méltányossági

57.000.-

62.700.-

MEP által
elismert térítési díj

 Lakossági felhívás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Zseb-érbe vezető belvízi elvezető
árokból kitermelt kb. 4000-5000 m3 altalajból lehetőség van a helyszínről való elszállításra. Az altalaj szerkezetét tekintve,
homokos-agyagos-kavicsos. A humusz elszállítására nincs engedélyünk.
Felhívjuk szíves ﬁgyelmüket, hogy a depónia
megközelítéskor a már használt útvonalon

közlekedjenek, a termőföldeken ne okozzanak kárt. Az okozott kárért a földtulajdonos
felé felelősséggel tartoznak. Kisebb menynyiség esetén próbáljanak más lakosokkal
összefogva egy nagyobb egységben az elszállításról gondoskodni. Kérjük, hogy a közterületeken NE tárolják halmokban a földet,
rendeltetési helyére szállítsák. Amennyiben
ez mégis szükségessé válik, az önkormány-

zattal közterület használati szerződést kell
kötni, a használat díja 2.000,- Ft/m2/hó.
Árkokat, vízelvezetőket TILOS feltölteni.
Április 15-ig jelezzék igényüket a polgármesteri hivatalban, április 20-ig pedig be kell fejezni az elszállítást, mivel április 24. után az
érintett földeken megkezdődik a vetés.
Az altalaj ingyenes, de az elszállításról mindenki maga gondoskodjon.
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NAGYSZENTJÁNOSI HÍRÚJSÁG

Meghívó
A Közösen érted Nagyszentjános Egyesület (KÉNE)

2011. április 27-én 17.00 órai kezdettel
alakuló ülés tart a Polgármesteri Hivatal tanácstermében,
melyre sok szeretettel várunk minden a falu jövőjéért tenni akaró lakost.
Nagyszentjánoson jelenleg nem működik olyan civil szervezet, amely a község fejlesztésével teljes körűen foglalkozna,
csupán az oktatási intézményeink támogatására jöttek létre alapítványok, melyek azonban csak célhoz kötötten tudják
felhasználni bevételeiket. A KÉNE a faluban felmerülő aktuális problémák (belvízkezelés, közlekedés-biztonság javítása,
színvonalas rendezvények szervezése, külkapcsolatok kialakítása stb.) kezelésében kíván az Önkormányzat segítségére
lenni. A települést érintő kérdésekben szeretné elősegíteni az itt élők igényeinek, véleményének tisztázását, az illetékes
szervekhez továbbítását, rendezvényeivel elősegítené a közösségi élet kibontakozását, megerősödését, különös gondot
fordítana az ifjúság nevelésére, szabadidejük hasznos eltöltésére és segítené az itt lakók saját környezetük szebbé, tisztábbá, élhetőbbé tételére irányuló kezdeményezéseinek népszerűsítését, megvalósítását. Közhasznú egyesületként lehetőségünk lesz önállóan pályázni, hozzájutva ezzel olyan forrásokhoz, amelyeket – bár az önkormányzat céljainak megvalósítását szolgálják – csak civil szervezetek igényelhetnek, bizonyos feltételek megléte esetén pedig fogadni tudjuk a személyi
jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó támogatásokat is.
Amennyiben egyetért a fentebb megfogalmazott célokkal, kérjük, jöjjön el az alakuló ülésre és az egyesület tagjaként ötleteivel, munkájával, esetleg anyagilag támogassa az egyesületet és ezzel szűkebb pátriáját!
Az alapító okirat tervezete előzetesen megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve letölthető a
Nagyszentjánosiak Közösségi Portáljáról (http://weblove.yaardivat.hu).

Ács központjában lévő könyvelőirodánkba várjuk egyéni vállalkozók,
társaságok jelentkezését!!!
Teljes körű könyvelés, bérszámfejtés!
BestCounting Kft. 2941 Ács, Fő út 57.
Elérhetőség: (Időpontegyeztetéssel!)
Tel.: 06 30 241 5693 • 06 30 867 9116
E-mail: bestcountingkft@gmail.com

Amit ígérhetünk:
megbízható ügyintézés, ﬁatalos lendület,
ügyvédi háttér, rugalmasság, reális ár
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