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 Ingatlantulajdonosok

Önkormányzatunk köszönetét szeretné kifejezni Kövesdi Lászlóné Marikának, hogy csodálatos muskátlikat ajándékozott nekünk, így az
óvoda, a polgármesteri hivatal és az eligazító
táblák is megszépültek ezáltal.

ﬁgyelmébe!
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011-ben két olyan rendeletet alkotott, melyek az ingatlannal rendelkezőkre nézve új előírásokat fogalmaznak meg.
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2009. (IV.08.)
rendelet módosításáról szóló rendeletében a képviselő-testület úgy
határozott, hogy a bérpótló juttatást kérelmezők, illetve abban részesülők kötelesek lakóingatlanukat, beleértve a kertet és az ingatlan előtti közterületet a rendeletben részletezettek szerint rendben
tartani. Ezen feltételek teljesülését a Polgármesteri Hivatal helyszíni
szemle során ellenőrzi, és amennyiben a kérelmező az előírásoknak
nem tesz eleget, nem jogosult a juttatásra, ezért kérelmét elutasítjuk, illetve a folyósítást megszüntetjük.
A Képviselő-testület a 8/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelettel
2012. január 1-jei hatállyal a falu lélekszámának növekedését ösztönözendő telekadót vezet be. A 40 Ft/m2 mértékű adó ﬁzetésére
a beépítetlen belterületi földrészlet után az köteles, aki az év első
napján a vagyoni értékű jog jogosultja, ennek hiányában a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén megállapodásban megjelölhető
az adóköteles személy.
A település népességmegtartó erejének növelése érdekében azon
ingatlantulajdonos, aki nem rendelkezik más telekkel vagy lakóházat
tartalmazó ingatlannal és írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a telekadóval érintett telken 4 éven belül megkezdi lakóház építmény építését
saját vagy szintén ingatlannal nem rendelkező nagykorú gyermek
részére, adókedvezményben részesül. Az adókedvezményben részesülő az adó 50%-át köteles csak beﬁzetni, ha viszont a vállalásában
foglaltakat nem teljesíti, köteles a teljes adót, pótlékaival együtt viszszamenőleg megﬁzetni.

SZEMÉT ÜGY

A Park téren található beépítetlen önkormányzati ingatlanon
jelentős mennyiségű, vegyes összetételű szemetet helyeztek el
engedély nélkül a Hunyadi utca lakói.
Az Önkormányzat ezúton hívja fel azokat, akik a hulladékot illegálisan elhelyezték, hogy
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A rendeletek teljes szövege, illetve a telekadó bevallásához szükséges formanyomtatvány a község hivatalos honlapjáról (www.
nagyszentjanos.hu) letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalban megismerhető, beszerezhető.

gondoskodjanak a hulladék eltávolításáról és jogszerű elhelyezéséről. A határidő eredménytelen eltelte esetén a rendelkezésünkre álló terhelő bizonyítékok alapján az elkövetőkkel szemben a megfelelő jogi lépéseket megtesszük.

 Jaj a szemetelőknek!
A Föld napja alkalmából, április 21-én a lakosság széleskörű részvételével (volt 6 évestől nyugdíjas korúig minden korosztály, jómagam is
gyermekeimmel együtt) megtisztítottuk kül- és belterületeinket. Hasonló akciót már több ízben szerveztünk tavaly óta. Igyekszünk mindent
megtenni, hogy tiszta környezetben éljünk. Köszönjük a lakosok részvételét, külön köszönet a férﬁaknak, akik a Murzsánál a visszahúzodott
víz után láthatóvá vált rengeteget szemetet takarították el.
A szemetelők válogatás nélkül, kommunális és veszélyes hulladékot helyeznek el időről-időre a Gönyű-Nagyszentjános közötti közúton, az erdő
szélén, de sajnos az autópálya felé is mindenfélét kidobálnak az autóból. A felháborító az, hogy a képek tanúsága szerinti hulladékot a kb.
2 km-re lévői hulladékudvarban illetve bármelyik község szelektív hulladékgyűjtő szigetein elhelyezhették volna - csak
a fáradságot kellett volna venni…
A dolog pikantériája, hogy a
nagyszentjánosi
temető bejárata
mellett is ízléstelen módon, több
ízben helyeztek
már el több köb-
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méternyi építési törmeléket, (ez látható az utánfutóban, amit legutoljára is önkormányzatunk szállíttatott el a gönyűi hulladékudvarba). Ez a
helyi lakosokkal szemben nagyfokú tiszteletlenség és igénytelenség.
Az ügyben felvettük a kapcsolatot a körzeti megbízottunkkal, felháborodásunknak a Kisalföld c. napilap is hírt adott, illetve felkértük a
polgárőrséget, hogy járőrözéseik során kiemelt ﬁgyelmet fordítsanak
az illegálisan szemetelőkre. A képen szereplő hulladékot elhelyező személyt sikerült felkutatni. Hivatalunk pedig a törvény adta lehetőségével
élve a megfelelő bírságot szabja ki.
Friderics Cecília

2 0 11 . J Ú L I U S

 Projektek
Játszótér bővítés és park építés
Örömhír számunkra, hogy önkormányzatunk a LEADER program keretében megnyerte a Hírújságunk előző számában bemutatott parkpályázatot, nettó 8 millió forint értékben. Ez tulajdonképpen a játszótér
bővítését és a most is meglévő gyalogútig terjedő rész parkosítását
jelenti. Lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk még ebben az évben
befejezni a beruházást.

Parlagfű irtás
Eddig egy férﬁ munkaerőt tudunk a közfoglalkoztatási program keretében a közterületeink gondozásával megbízni, hamarosan a Győri
Többcélú Kistérségi Társulással karöltve újabb egy fővel tudjuk ezt a
munkát végezni, és az elhagyatott magánterületeket is kaszálni fogjuk.

Szúnyoggyérítés
A nyáron két alkalommal, a Magyar Turizmus Zrt. pályázatához csatlakozva tudunk állami támogatással és önkormányzati önerő biztosításával szúnyoggyérítést végezni.

Energetika
Az iskola és az óvoda hőszigetelésére, fűtéskorszerűsítésére és annak
megújuló energiaforrásra való átállítására nyújtunk be pályázatot, mivel az energiaárak már-már elviselhetetlenek számunkra. Ezzel a beruházással az előzetes kalkulációk szerint milliós megtakarítás várható.
Az előzetes műszaki tanulmányok már készülnek.

Családi napközi
2012. január 1-jétől családi napközit kívánunk üzemeltetni a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás útján elsősorban a másfél évesnél idősebb, de még óvodába nem járó kisgyermekek felügyeletének biztosítása céljából. A családi napközi a Tarka Lepke Óvoda egyik csoportszobájában működik majd, ahol a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által
megállapított térítési díj ellenében 2 szaktanfolyamot végzett gondozó 7 gyermek felügyeletét tudja biztosítani. Az esetleges létszámbővítésről a működés tapasztalatai alapján dönt majd az Önkormányzat.

Szennyvízcsatorna
Július 24-én a Kisalföldben megjelent cikk akként tudósított, hogy
mintegy kétmilliárd forintból megoldódik Gönyű és Nagyszentjános
szennyvízelvezetése és -tisztítása. A cikk megjelenése óta megérkezett a várva várt hivatalos értesítés a pályázat támogatásáról,
eszerint a projekt nettó összköltsége 1 milliárd 968 millió forint,
ebből 1,64 milliárd a támogatás (az összköltség 83,3 százaléka);
328 millió az önerő, s további 800 ezer forint írható a nem elszámolható költségek közé (ez az önerőn felüli saját forrás). A támogatást a Kohéziós Alapból és a Magyar Köztársaság költségvetéséből biztosítják, társﬁnanszírozásban. A támogatás feltétele, hogy a
támogató nyilatkozatban megfogalmazott elvárásoknak megfelelő
módosításokat a víziközműtársulat végrehajtsa, azok ﬁgyelembevételével megkösse a támogatási szerződést. Majd kiválassza az önerő biztosításához hitelt nyújtó pénzintézetet, illetve közbeszerzés
útján a kivitelezőt. Fenti feladatok ütemezése még pontosan nem
tervezhető, de a fejleményekről, a kivitelezés kezdetének várható
időpontjáról a község honlapján, illetve a következő lapszámban
tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot!

Belvíz elvezetés
Megjelent a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program kiírása a
vízrendezésről. A 85%-os állami támogatásnál magasabbra számítottunk, mivel az előzetesen 200-250 milliós nagyságrendű projekt önrészének ﬁnanszírozása irreálisan nagy terhet ró önkormányzatunk költségvetésére. Ennek ellenére a pályázatíró céggel szerződést kötöttünk
és a műszaki tervezés folyamatban van. Az aszályos időszak ellenére
az óvoda pincéjében és az iskola alagsorában még mindig áll a víz,
sajnos nem bízhatjuk magunkat az időjárás kegyeire.

 A vöröskereszt hírei
Napjainkban, a robotok, műanyag tárgyak és mesterséges aromák világában alig van valami, ami pótolhatatlan, művi úton elő nem állítható.
Az emberi vér azonban ilyen. Ihatunk pótkávét valódi helyett, küldhetünk
e-mailt levél helyett, de vér csak igazi adható. Vért adni így aztán különleges dolog, magát nyújtja az ember. Pénzbe nem kerül, sőt időbe sem
sokba.
Maga a Magyar Vöröskereszt felhívása is olyan megindító egyszerűséggel
szól „egy adag vér – három élet”.
A helyi vöröskereszt egyik alapfeladata a véradásszervezés. Célunk, hogy
még több embert vonjunk be a véradásba, hiszen vért adni nemes gesztus. Itt szeretném kérni a 18. életévüket betöltött ﬁatalok segítségét, hogy
ők is csatlakozzanak hozzánk, segítsenek ők is abban, hogy még többen
legyünk és még több emberen segíthessünk.
Kis falunk véradói az idei évtől három alkalommal segíthetik véradásainkat. Tagjaink rendszeresen nyújtják segítő kezüket:
Legutóbb június 15-én. KÖSZÖNJÜK a megjelent 50 főnek.
Következő véradás szeptember 21-én lesz, jó lenne pár új ﬁatal arcot is
látni. Októberben szeretnénk jubiláló véradóinkat vacsorával köszönteni.
Helyi Vöröskereszt szervezet tagjainak száma:55-75 fő között mozog.
Ezúton szeretnénk kérni az idei tagdíjakat, ami 600 Ft. Ez az összeg bélyeg
formájában bekerül a tagsági kiskönyvekbe.
Beﬁzethető Tarné Gregovics Edinánál vagy Simon Zsoltnénál.
Elérhetőségeink:
Simon Zsoltné: 30/772-4977
Tarné Gregovics Edina: 70/617-2539

 Útjainkról
jelentjük
A falugyűléseken, közmeghallgatáson felmerült közlekedésbiztonsági problémák megoldásának lehetőségét keresve bejárást tartottunk a Győr-Moson–Sopron Megyei Állami Útkezelő Kht.-val.
Többen jelezték ugyanis, hogy a Fő út a gönyűi kikötő miatt a korábbihoz képest lényegesen nagyobb forgalmat bonyolít, és az ott
közlekedő gépjárművek a megengedettnél lényegesen gyorsabban
közlekednek. Mivel az út mentén nincs kerékpárút, ez egyrészt külterületen, másrészt belterületen különösen a templom - bolt környékén komoly veszélyt jelent az ott közlekedő kerékpárosokra és
gyalogosokra. A probléma 2 forgalomlassító sziget és 2 gyalogosátkelőhely beiktatásával kezelhető. Ezek kialakításának azonban
műszaki, jogi és anyagi feltételei vannak. A gyalogos átkelőhely
engedélyeztetéséhez meg kell oldani a kiemelt közvilágítást és a
járdával való közvetlen kapcsolatot, az érintett ingatlanokon a valós
használatnak megfelelően rendezni kell a tulajdoni viszonyokat. A
tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés költségeinek előteremtéséhez 2012-ben nagy valószínűséggel rendelkezésre állnak majd pályázati források, amelyek – sikeres pályázat esetén - az összköltség
mintegy 70%-át fedezhetik.
Annak megakadályozására, hogy nehézgépjárművek tegyék tönkre az önkormányzati utak burkolatát, az Arany János utca végén
is kihelyezésre kerül a 7,5 t-s járművek behajtását tiltó közlekedési
tábla.
Az Árpád utca burkolatának felújítására 2009 tavaszán került sor.
Sajnos az útburkolaton azóta több helyen jelentős repedések jelentkeztek, mely hibák kijavítására jótállás keretében a közeljövőben sor kerül.
Az Attila utca és Erdősor kátyúzást igénylő szakaszaira vonatkozóan is kértünk árajánlatot, a munkálatok időzítését azonban össze
kell hangolni a reményeink szerint ez évben elinduló szennyvízcsatorna-építéssel.
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 Tájékoztató a közterületekre vonatkozó
önkormányzati rendeleti szabályozásról
Nagyszentjános Község Önkormányzata a közterületek használatára vonatkozóan három rendeletet is alkotott, melyeknek a Tisztelt Lakosság szempontjából jelentősebb rendelkezéseire
ezúton szeretném felhívni a ﬁgyelmet.
A közterületek használatáról és rendjéről szóló
9/2000.(VI.9.) ÖK. sz. rendelet értelmében a
közterületet rendeltetésének megfelelő célra a jogszabályok keretei között - bárki szabadon
használhatja. A közterület rendeltetésszerű
használata mások hasonló jogait nem csorbíthatja. A rendeltetéstől eltérő használathoz az
önkormányzattal kötött szerződés szükséges.
Rendeltetéstől eltérő használatnak minősül – a
teljesség igénye nélkül –
• építőanyag, törmelék, tüzelőfa
közterületen történő tárolása,
ha az a 24 órát meghaladja;
• üzemképtelen, illetve reklámhordozó
céllal elhelyezett járművek tárolása;
• fák és zöldterület védelmét szolgáló
berendezések elhelyezése;
• közút területén kívül gépjárművárakozóhelyek létesítése;
• hirdető-berendezés, reklámhordozó
elhelyezése;
• közterületi árusítás.
Azon tevékenységek teljes felsorolását, melyekhez a rendelet értelmében szerződéskötésre
van szükség és díjﬁzetés ellenében végezhetők,
a rendelet 2. §-a tartalmazza. A rendelet teljes
szövege a község hivatalos honlapjáról (www.
nagyszentjanos.hu) letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalban megismerhető.
A köztisztaságról szóló 5/2004.(IV. 09.) ÖK.

rendelet értelmében az ingatlanok tisztántartási
kötelezettsége annak használóját illetve a tulajdonost terheli. Az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni továbbá az úttestig terjedő teljes
terület gondozásáról, tisztántartásáról.
Építési, bontási, tatarozási munka, valamint
minden közműépítéssel kapcsolatos bontási, talajfeltárási munka közterületen úgy végezhető,
hogy a csapadékvíz-elvezetést ne akadályozza
és a munkavégzés befejezésétől számított 48
órán belül gondoskodni kell a keletkezett hulladék erre kijelölt helyen történő elhelyezéséről (a
temető melletti konténer nem minősül erre kijelölt helynek, csak a gönyűi hulladékudvar).
Ha közterületen nem megfelelően szállított
anyaggal a közterület szennyeződik (olajfolyás,
sárfelhordás, anyagszóródás), annak eltávolításáról a szennyező köteles gondoskodni.
Tilos nyílt téren és bármilyen tüzelőberendezésben háztartási szemetet, különösen veszélyes
hulladékot, így autógumit, műanyagot, vegyszeres ﬂakont, fáradt olajat elégetni. A fákról
lehullott teljesen száraz levelet, avart, kerti
hulladékot február 15-től április 30-ig, valamint
október 1-től november 30-ig hétköznapokon
10.00-17.00 között szélcsendes időben lehet.
Közterületen, sportolásra szolgáló területen, kiránduló és táborozó helyen hulladékot szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni,
elszórni, eldobni tilos. Állati tetemet, valamint
olyan anyagot, amely a környék levegőét szenynyezheti, az egészséget veszélyeztetheti, élősdiek számára tápot nyújthat, mind közterületen,
mind magánterületen tilos elhelyezni. A közterületen állatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állat gazdája köteles gondoskodni.
A belvízelvezető zárt és nyitott csatornákba, ár-

ÓVODAI HÍREK

Megújult a www.nagyszentjanos.hu!

Megvalósítottuk az éves kirándulásunkat, Győrbe mentünk az
„Ugri Parkba”. A gyerekeknek nagyon tetszett, tele élményekkel jöttünk haza.
A nyári leállás az óvodában júl.25-aug.21 között lesz.
Nyitás: augusztus 22-én.
Pap Tiborné óvodavezető

Folyamatosan bővítjük a megújult
www.nagyszentjanos.hu -t. Az új weboldal
portálszerűen nyújt szolgáltatásokat és hasznos
információkat, működik a sokak által kedvelt fórum is. Tekintsék meg és használják honlapunkat,
melyet igyekezünk folyamatosan frissen tartani.
Jó böngészést kívánunk!

A TARKA LEPKE ÓVODA
OVISAI ÉS ÓVÓNŐI
KÖSZÖNIK
• Tolvaj Levente anyukájának, Marikának, hogy 300 000
Ft értékű LEGO építőjátékkal ajándékozta meg a gyermekeinket.
• Kövesdiné Marikának, hogy az óvodánk virágtartói
telis tele vannak muskátlival, köszönjük képviselőink,
Tóthné Hujber Ingrid és Förhéczné Fátyol Tímea segítségét az ültetésnél.
• Szajkó Lóránt Vezérigazgató Úrnak, hogy alapítványunkat rendszeresen támogatja!
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kokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait hulladékkal beszennyezni tilos.
Közterületen lévő növények, fák, díszcserjék kivágása, csonkítása csak engedéllyel végezhető,
rongálásuk tilos.
Aki a fenti előírásokat megszegi, szabálysértés
követ el és 30.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.
A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló
16/2008.(XII.14.) rendelet utóbbi időszakban
aktualitást nyert rendelkezései alapján elszáradt
koszorút, virágot vagy egyéb szemetet csak a
kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni. A
temetkezési hely ápolásáról az eltemettető, a
síremléket létesítő vagy a sírhely megújítója köteles rendszeresen gondoskodni. Az egy éven
át gondozatlan sírhalmokat a fejfa meghagyása
mellett el lehet egyengetni. Az ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat a sírhely megváltójával szemben érvényesítheti.
Tekintve, hogy az Önkormányzat anyagi lehetőségei rendkívül korlátozottak, és a közmunka-program nyújtotta lehetőségek is jelentősen
csökkentek, a falu rendben- és tisztán tartásában
viszont elkötelezettek vagyunk, a régóta hatályos és a központi jogszabályokkal egyenértékű
előírásoknak – két hét türelmi idő elteltével - érvényt fogunk szerezni. Tesszük mindezt annak
érdekében, hogy közös erővel Nagyszentjánost
– az itt lakók örömére – kellemes, rendezett,
tiszta, a betelepülni vágyók számára vonzó településsé tegyük. Kérünk minden jóérzésű lakost,
hogy egyrészt a szabályok önkéntes betartásával, másrészt a szabályszegők beazonosításával
segítsék munkánkat.
Törökné dr. Csölle Katalin
jegyző

Egy évet használt,
vegyes tüzelésű BLUMPO
gyártmányú kazán eladó
Nagyszentjánoson.
Érdeklődni
a 06-20/3541021-es
telefonszámon lehet.
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 Lovasnap

 Okosodj

Június 11-én, Gönyűn megrendezésre került az első „LOVASNAP”, melyből hagyományt szeretnének teremteni. Nagyszentjános is képviseltette magát. Remek lovasaink, Kövesdi Kamilla,
Havrán Szabolcs és Miklós Csaba kitűnő eredményeket értek el.
Western lovaglásban
Kamilla I. helyezés ( kulcs )
II. helyezés ( szlalom )
Szabolcs III. helyezés ( hordó kerülés )
Fogathajtásban
Csabi II. helyezés

Élmény volt nézni lovasainkat, látszik menynyi gyakorlás, munka van mögötte, de az
eredmények magukért beszélnek.
Köszönet a kellemes kikapcsolódásért, nagyon jól éreztük magunkat.
Gratulálunk az eredményekhez és sok sikert kívánunk a továbbiakban!
Förhéczné Fátyol Tímea

VIRÁGFESZTIVÁL
Április 16-án (szombaton) első alkalommal került megrendezésre
Nagyszentjánoson a Virágfesztivál, amelyen az önkormányzat felkérésére
áruházunk - a győri Baumax-X - is részt vett. Különböző növényeket, kerti
szerszámokat, gépeket illetve virágföldet kínáltunk kedvező áron eladásra,
ezzel próbálva áruházunkat népszerűsíteni a lakosság körében. Úgy véljük
a fesztivál sikeressége mellett szól az, hogy sokaknak sikerült beszerezni a
tavaszi virágültetéshez illetve kertműveléshez szükséges eszközöket, hozzávalókat. Örömünkre szolgált, hogy ezen a rendezvényen részt vehettünk, ezzel is segítve a nagyszentjánosi lakosokat.
Bohusné Csukás Diána
és Nótárné Dobrovics Julianna
A virágfesztiválon az Erika Butik egynyári virágpalántákkal, álló és futó
muskátlikkal képviseltette magát.
A kicsit korai időpont miatt a vásárlóim által kedvelt virágfajták közül
némelyek még hiányoztak, de 1-2 héten belül már üzletünk választékát színesítették. A nálunk vásárolt növények, a vevők visszajelzései
alapján, virágba borultak és pompáznak.
Jólesik hallani!
Köszönöm mindenkinek, aki nálam vásárolt és bizalommal volt irántunk! Köszönöm Bedi Ferencnek, hogy segített a helyszínre szállítani
polcaimat és virágaimat!
Pesti Istvánné
(Erika)
ügyvezető/
üzletvezető

játszva!
Áprilistól 5 héten át minden csütörtökön játékos fejlesztő foglalkozásokat
tartottunk az óvodában. Sok 4-8 éves
korú gyermek eljött. Olyan játékokat
mutattunk be, amelyek az emlékezet,
a ﬁgyelem, az észlelés, a gondolkodás
és a mozgás fejlődését segítik. Egyegy rövid kiadványban igyekeztünk
hasznos és olcsó ötletekkel gazdagítani a családok játéktárházát. A vidám
összejöveteleken szülő, gyermek egyaránt jól érezte magát. A felszabadult,
önfeledt közös játéknál „okosítóbb”
dolog nincs a világon az óvodás gyermekek számára. Köszönet Pap Tiborné
óvodavezetőnek és Németh Tamásné
iskolaigazgatónak, hogy használhattuk a fejlesztő eszközöket és az óvoda
csoportszobáját.
Krániczné Udvardi Adél
és Tóthné Hujber Ingrid

Iskolánk a Városi Művészeti Múzeummal való együttműködés keretében „Maszatoló - Művészeti nevelés a Városi Művészeti Múzeumban óvodások és iskolások számára”című nyertes pályázatban, mint
együttműködő partner kedvezményezettként vehetett részt.
TÁMOP - 3.2.11/10/1

A pályázat címe: „Maszatoló - Művészeti nevelés a Városi Művészeti
Múzeumban óvodások és iskolások számára”
A program tartalma:
Délutáni múzeumi foglalkozások napközisek számára 10 alkalommal
a tanév során napközis nevelő részvételével, múzeumi szakember vezetésével.
A foglalkozásokon a gyerekek az iskolai tematikához illeszkedő ütemezésben megismerkedhettek a múzeumi gyűjteményekkel, minden
alkalommal alkotó tevékenység zárta a foglalkozást.
Múzeumi témanap felsősök számára a tanév során 6 alkalommal.
Egy-egy múzeumi gyűjtemény (pl. Radnai Gyűjtemény, Váczy Péter
Gyűjtemény, Vasilescu Gyűjtemény) sokoldalú (korszak, alkotók, művészeti technikák) komplex megismerése egy-egy gyermekcsoport
számára. A gyűjtemény feldolgozásához kreatív, képzőművészeti foglalkozások is társultak, lehetővé téve az élményszerű, tapasztalati úton
való ismeretszerzést.
Németh Tamásné igazgató
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
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 A Nefelejcs
Nyugdíjas Klub hírei
A Klub tagjai megvalósították az első félévre kitűzött programot. Gazdag
és színes félévet hagytunk magunk mögött. Június különösen mozgalmas
volt. A vasút szervezésében külön vonattal Egerben jártunk, kényelmesen
utaztunk és sok szép dolgot láttunk.
Szintén vonattal voltunk Budapesten. A Déli Pályaudvaron egy kényelmes
városnéző buszra szálltunk és bemutatták a főváros nevezetességeit. Azt követően az Operaszínháznál leszálltunk és tárlatvezetéssel megismerkedtünk
a csodálatos épület olyan részeivel is, amit egyébként előadásokon nem lát
a közönség.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Szövetség szervezésében
május 28-án Dr. Meigli Aranka belgyógyász tartott nagyon hasznos 2 órás előadást az egészségmegőrzésről, kiemelve az antioxidánsok fontosságát. Az
első félévet egy kellemes vacsorával búcsúztattuk az óvoda éttermében. Köszöntöttük azon tagjainkat, akik az első félévben ünnepelték a névnapjukat.
A szórakozáson túl részt veszünk a falu életében is: temetőtakarítás, szemétszedés, részt vállaltunk a templomkert szépítésében is. Planíroztuk az odahordott földet, másnap elültettük a több mint ezer szebbnél szebb egynyári
virágpalántát. Bízok abban, hogy nem csak azoknak tetszik a sok szép színes
virág, akik megálmodták és fáradoztak, hogy elképzelésük megvalósuljon,
hanem a faluközösség is értékeli azt. Védjük és szépítsük környezetünket, közösen tegyük élhetőbbé!
Köszönetemet fejezem
ki tagjainknak, hogy hívó
szóra, zokszó nélkül jönnek és teszik, amit kell.
Bakó Imréné
klubvezető

 Locsoló bál
A karácsony után a húsvét az év másik nagy ünnepe. Azonban már rég
elfelejtettük, hogy valójában mit is kellene ünnepelnünk. A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. A nyugati kereszténység
húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik. Ezen a napon sok
népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozása. A víz
megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak,
mely aztán idővel, mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn napjainkig.
E jeles ünnephez kapcsolódó ősi magyar hagyományt felelevenítve 2011.
április 23-án, szombaton megrendezésre került az első Locsoló-bálunk. A
megnyitó után megkezdődött a mulatság. A talpalávalót Pénzes László
és társa húzta. A fantasztikus hangulatú büfében a vendégek zavartalan
kiszolgálását László Emília és kis csapata biztosította. A bál hangulatát
fokozta, hogy voltak, akik a locsolkodást nem feledve emlékezetessé tették a hölgyek estéjét. Tíz óra körül aztán megindult a tombolaárusítók
kis csapata, hogy szerencséjének megkísértésére csábítsa a vendégeket.
A tánctér szélén több, mint 50 ajándék várta, hogy kisorsolják, ezúton is
szeretnénk megköszönni a rengeteg felajánlást. Köszönetet szeretnénk
mondani mindazoknak, akik eljöttek, vagy belépőjegyet vásároltak, ezzel
is támogatva e nemes célt. A bál jótékonysági rendezvény volt, melynek
bevételét 70.000,- Ft-ot a templompark tereprendezésére szeretnénk fordítani. Támogatóink: Friderics Cecília, Szabadiné Kun Annamária, Baloghné
Varga Eszter, Szalkai Emese, Deákné Markotics Andrea, Förhéczné Fátyol
Tímea, Csonka György, László Emília, Meizner Zoltán, Schauer Imre, Balázs Ildikó, Kránicz János, Tóthné Hujber Ingrid, Bedi Ferenc, Tóthné Varga
Brigitta, Vidanet Zrt., Kálvária Cukrászda.
Balázs Ildikó

 Emléktábla avatás Nagyszentjánoson
2011. április 15-én ünnepeltünk. Történelmi pillanatokat élhettünk át. A tisztelet, a hála emléktábláját helyeztük el Tarnai Rudolf emlékére a
nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
aulájában. Ünnep volt a szívünkben, a lelkünkben
egyaránt, mert ez az ünnep csak a nagyszentjánosi
embereké, Nagyszentjános község belső ünnepe
volt.
Emléktáblát avattunk annak az embernek, aki
méltó példaképe az utókornak, pedagógusnak és
diáknak egyaránt. Sokat tett községünk fejlődéséért, iskolánk nevének öregbítéséért. A megható
ünnepségen kevés szem maradt szárazon. A szeretet könnyei ködfátyolt fontak szemünk elé. A
nagyszámú megjelent volt tanítvány arcáról el nem
mondható tisztelet és meghatódottság sugárzott.
Szabóné Kati néni és Vakarcsné Ilonka néni többször hangsúlyozta felénk, hogy „Ő a mi szeretett,
imádott Tanító Bácsink”. Hangjuk ilyenkor remegett a mély, szívből jövő szeretet hatására.
A polgármester asszony és az iskola igazgatónőjének köszöntője után jelenlegi diákok adták elő műsorukat. Nagy Szabina, Kok Annamária és Terdik
Patrícia gyönyörű verseket szavaltak el. Az iskola
énekkara szívet, lelket megindító dallal járult hozzá
az ünnep színesebbé tételéhez. Nagyon vártuk Tamás Zoltánné (Marcella néni) díszbeszédét, hiszen
Rudi bácsi nyugdíjba vonulása után ő lett iskolánk
igazgatója, aki a községünk lakóiban tiszteletet,
szeretetet vívott ki magának szakmai tudásával,
hozzáértésével és emberségével. Remegő hanggal, szemében könnyekkel emlékezett arra az emberre, akivel a tanári pályán sok évig együtt dolgozott. A múlt hintaja magával ragadott bennünket
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és bársonyosan simogatta szívünket. A beszédet
követően Tóthné Varga Brigitta adta elő a Tanárköszöntő című verset. Ezt követően Kócs György
egykori tanítvány és Nagy Martin jelenlegi diák leplezte le az emléktáblát. Majd Rudi bácsi családja
helyezte el elsőként a szeretet koszorúját az emléktáblánál. Ezután a község koszorúját Friderics
Cecília polgármester és Kalmár Ivánné nyugdíjas
tanár, az iskoláét pedig Nebehaj Károlyné tette a
megillető helyre. Az első diákok nevében virágot
helyezett el az emléktáblánál Szabó Sándorné,
Vakarcs Józsefné, Hadnagy Lászlóné, Keszei
Lászlóné, Rácz Gáborné és Fekete Józsefné. Az
ünnepséget állófogadás zárta, melyen szeretettel
láttuk vendégül Rudi bácsi tisztelt családjának tagjait és a meghívott vendégeket.
Tisztelettel köszönjük a Nagyszentjánosi Nefelejcs
Nyugdíjasklub segítségét, akik nagyon ﬁnom süteményekkel leptek meg bennünket. Köszönjük
a Rábakész Kft. felajánlását, a díszített szendvicseket, a pogácsákat, a személyzetnek, Janesné
Poloviczer Anikónak és Végh Zoltánnénak pedig
a hidegtálak elkészítésében nyújtott segítségét.
Retezi Ferencnek és Schauer Imrének tisztelettel
köszönjük az üdítő és az ital felajánlását.
Köszönjük a Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanári karának és diákjainak az
ünnepély lebonyolításához nyújtott hathatós segítségét.
Köszönjük a falu lakosainak, hogy velünk voltak és
bebizonyították, hogy igenis vannak még ebben
a faluban olyan emberek, akik velünk együtt és
mellettünk nagyon sokat tudnak tenni azért, hogy
községünk elinduljon a fejlődés útján.

Végül, de nem utolsósorban köszönjük Balázs
Bencének azt a munkát, ami benne van minden
érthető és kristálytisztán hallható szóban és mondatban. Ő kísér bennünket minden rendezvényre,
neki köszönhetjük a kihangosítást, a zenei aláfestést. Nagy segítség nekünk, hiszen mindezt Ő szívességből teszi.
Tóthné Varga Brigitta és Tóthné Hujber Ingrid
szervezők

HUNYADI KUPA
2011. 04. 27.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola a Hunyadi
Napok keretében ismét megszervezte a Hunyadi Kupát. A verseny célja, hogy a környező
iskolák tanulói a sport területén is összemérhessék tudásukat, ügyességüket. a vetélkedőn
a 3-4. évfolyamos tanulók vehettek részt, meghívásos alapon.
Eredmények:
1. Hunyadi Mátyás Általános Iskola,
Nagyszentjános
2. Széchenyi István Általános Iskola,
Gönyű
3. Móricz Zsigmond Általános Iskola
csapata, Győrszentiván
4. Váci Mihály Általános Iskola csapata,
Győrszentiván
Gólkirály: Jeremiás Norbert, Hunyadi
Legjobb kapus: Tóth Máté, Móricz
Legjobb játékos: Kovács Martin, Gönyű
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 Hujber Kupa
Immár, több mint húsz éves hagyomány az évente megrendezésre kerülő Hujber-kupa. A Hunyadi
Mátyás Általános Iskola és a Hujber család szervezésében a 7-8. osztályosok fociban mérhetik öszsze ügyességüket, tudásukat. A résztvevő iskolák
köre többnyire változatlan. Az idei évben a két
Győrszentiváni iskola (Váci és a Móricz) mellett, a
bőnyi Szent István Király Általános Iskola és a helyi
Hunyadi Mátyás Általános Iskola képviseltette magát. Sajnos ez alkalommal a gönyűi Széchenyi István Általános Iskola szervezési gondok miatt nem
tudott eljönni.
A kis csapatlétszám ellenére is remek volt a hangulat, a gyerekek szívből, teljes erőbedobással, sportszerűen küzdöttek az érmekért, kupáért. Szoros
mérkőzéseken dőltek el a helyezések, így:
1. Hunyadi Mátyás Általános Iskola,
Nagyszentjános
2. Szent István Király Általános Iskola, Bőny
3. Móricz Zsigmond Általános Iskola
csapata, Győrszentiván
4. Váci Mihály Általános Iskola csapata,
Győrszentiván

Az érmek mellett külön kupával jutalmaztuk a
legjobb mezőnyjátékost, legjobb kapust és a gólkirályt.
Köszönjük Nagy Attila és Neubauer Tamás testnevelőknek a szervezési munkájukat, Németh
Tamásné igazgatónőnek, hogy megnyitotta e
rendezvényt, a nagyszentjánosi általános iskolánknak az érmeket, Gregovics Jánosnak a Sport Club
elnökének az üdítő, csoki felajánlását a sportoló
gyerekek részére, Böröczkyné Marika néninek a
technikai segítséget és természetesen köszönet
minden meghívott vendégnek, aki képviseltette
magát e rendezvényen.
A Hujber család reméli, még hosszú ideig lehetőség lesz eme kupa lebonyolítására és ígéri mind a
kupákkal, mind a gyerekek és a meghívott személyek vendégül látásával hozzájárul a Hujber-kupa
sikeréhez, hogy méltóképpen emlékezhessünk
meg egykori szeretett testnevelőnk és rokonunk
munkásságáról, a sport iránti szeretetéről.
Tóthné Hujber Ingrid

 Templomkert rendezése
A templomkert rendezését már régóta tervezgettük, de az időpontját a belvízelvezető árkokból kitermelt föld szállításához kellett igazítani.
Pünkösd utáni kedden végre sikerült a földet a
templomhoz szállíttatni és miközben a tereprendezés ideális időpontján morfondíroztunk, egy
rendkívül előnyös ajánlat folytán 1000 db virágpalántával gazdagodtunk. Így aztán – bár meghirdettük a hirdetőkön és a honlapon is -, biztos ami
biztos alapon a falu legaktívabb civil szervezete,
a Nefelejcs Nyugdíjas Klub segítségét kértük. És
a nyugdíjasok a rájuk jellemző megbízhatósággal
ott is voltak, szerszámokkal felszerelkezve. Június
23-án késő délután az ágyásokat készítették elő,
másnap reggel pedig a tantestület helyi tagjaival,
illetve a közmunkaprogramban alkalmazottakkal
kiegészülve ﬁatalos lendülettel láttak neki a virágok elültetésének, mint ahogy azt az alábbi képek is igazolják. Megszépültek a templom előtti
virágágyások, a millenniumi kereszt és az idősek
éve alkalmából állított emlékmű környéke. A virágpalántákból bőven jutott a templom melletti
frissen rendezett terepre is. Közös erővel igazán
mutatós virágágyakat sikerült kialakítani, így a
templomkert remélhetőleg hamarosan a falu
központjának üde színfoltjává válik. (A végered-

ményről azért nem teszünk közzé felvételeket,
mert mindenkinek ajánljuk, hogy vasárnapi sétája
során személyesen legyen tanúja a látványos változásnak.)
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki a templomkert szépítéséhez hozzájárult!
Azoknak, akik sérelmeznék, hogy a rapid szervezés és a hétköznapra eső időpont miatt nem
tudtak részt venni a parkosításban, ezúton üzenjük, hogy búslakodásra semmi ok, a virágültetés
a templomkert rendezésének csak az első fázisa
volt, bőven lesz még alkalmuk segítőkészségük
bizonyítására.
Törökné dr. Csölle Katalin

A Hujber család
és a Nagyszentjános SC elnöke, Gregovics János

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Nagyszentjános

Virág az életem!
(részlet Nyikus Katka verséből)
A nyugdíjas klub java része
Dolgozgat a templom kertben.
Kapálnak, gereblyéznek,
Virágot-füvet ültetnek.
Locsolgatnak-tervezgetnek,
A faluért sokat tesznek.
Te is vigyázz! Szép maradjon,
A virág szép percet adjon!
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