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Közreműködnek: Tarka Lepke Óvoda óvodásai,
a Kisbajcs Énekegyüttes, Semsák Liza, Meizer
Istvánné Magdi néni, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai, a nagyszentjánosi Nefelejcs
Nyugdíjasklub és a győrszentiváni József Attila
Kórus.

A karácsonyi ünnepséget ebben az évben is jótékonysági céllal rendezzük.
A belépődíjjal mindenki falunk templomát támogatja, amit előre is köszönünk!

2011.12.14. 18:29:04

NAGYSZENTJÁNOSI HÍRÚJSÁG

 A Fürge róka családi
napközi hírei
A családi napközi beindításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket sikerült kialakítanunk.
A napközi dolgozói lesznek Szabó Mária és Körmendi Gyuláné. A helyettesítő Szarvasné Holló
Ildikó.
Mindannyian rendelkeznek a megfelelő iskolai
végzettséggel.A szükséges bútorokat és felszereléseket beszereztük. Az induláshoz szükséges
működési engedély előre láthatólag 2012. január közepén áll majd rendelkezésünkre. A nyitás
konkrét időpontjáról a szülőket írásban tájékoztatjuk.
A Családi napközibe - az előzetes szándéknyilatkozatok alapján- 15 gyermek jelentkezett, egész
napos illetve időszakos felügyeletre. Továbbra is
várjuk a beiratkozni szándékozókat.
A nyitvatartási idő Hétfőtől - Péntekig 6:3016:30-ig.

A szülői tájékoztató levelünkben
leírt egyéb felszereléseket a szolgáltatás igénybevételének első napján
kell hozni.
FIGYELEM!
Minden kisgyermeknek rendelkeznie kell 3 NAPNÁL NEM RÉGEBBI
„közösségbe mehet” orvosi igazolással. Ennek hiányában nem látogathatja a napközit. Kérem azokat
a szülőket, akik a nyitás első napjától hozni szeretnék a gyermeket,
ezt az igazolást szerezzék be.
Továbbra is köszönettel várjuk a játék felajánlásokat.
A Családi napköziről bővebben a következő újságban olvashatnak majd.
Szabó Mária

 Nagyszentjánosi nyugdíjas klub hírei
Eseményes, gazdag évnek vagyunk a végén. Az
első félévi események már az előző hírújságban
megjelentek.
Júniusban az első félévben névnapjukat ünneplő
tagjainkat köszöntöttük.
Júliusban a falunapon segítkeztünk.
Augusztus 13-án ünnepeltük a klub fennállásának
15 éves évfordulóját a térségi nyugdíjasokkal.
Szeptember 11-én a Nótás sétahajón vettünk részt
Budapesten a Dunán.
Október 26-án játékos vetélkedőt szerveztünk a
klubban.
Október 29-én különvonattal Békéscsabán a kolbásztöltő fesztiválon vettünk rész.
November 9-én Hámori Vilmos író- újságíró könyvbemutató előadást tartott mosolyszüret cimmel.
November 23-án tudományos vetélkedőt szerveztünk, ahol tagjaink ügyesen szerepeltek.
Augusztus 13-án a 15-éves jubileumi rendezvényünk
jól sikerült, a visszajelzések is úgy bizonyítják, és mi
is úgy ítéltük meg. Örültünk a sikernek. Örömünket
fokozta az Önkormányzat meglepetésszerű beje-



lentése, hogy a nyugdíjas klubot fennállásának 15dik évfordulója alkalmából Nagyszentjános fejlődése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében
végzett tevékenység elismeréseként „Összefogás
egymásért” emlékérmet adományoz. Ünnepélyes
átadására november 22-én elismerő oklevelek és
virágcsokor kíséretében került sor. Megköszönjük
ezt a nem mindennapi elismerést. Igyekszünk továbbra is az elvárásoknak megfelelni.
De még ez évben hátra van az év végi záró programunk megbeszélése, december 14-én, amikor is
vendégünk lesz falunk plébánosa Dr. Balázs Tamás
.
December 28-án a minden évben visszatérő összevont második félévi névnapok, év záró és új év köszöntésével zárjuk mozgalmas évünket. Elfogytak
a programok , vége az évnek is, mit is kívánhatnánk
ilyenkor karácsony táján:
Kellemes, szép karácsonyt, jó egészséget, Istentől megáldott békés, boldog újévet kívánok a
Nagyszentjánosi nyugdíjas klub nevében:
Bakó Imréné Klubvezető

A rendkívül látványos falfestés Bothné Asztalos
Szilvia védőnő keze munkáját dicséri

Óvodai hírek
December 2-án a Kincsesláda bábszínház látogatott el hozzánk, téli mesékkel szórakoztatta
gyermekeinket.
Leendő óvodásaink is megnézhették az előadást, ismerkedtek az óvodával, óvónénikkel.
December 6-án a várva várt Mikulás is megérkezett lovaskocsival. A gyerekek már hetekkel
ezelőtt készültek verssel, énekkel.
Csoportonként színvonalas műsorral kedveskedtek a Mikulás bácsinak és szüleiknek.Ha
az időjárás engedi a középső és nagycsoport
vonattal Győrbe utazik, megnézik a feldíszített
várost.
December 16-án tartjuk karácsonyi ünnepségünket, melyet egy karácsonyi koncerttel zárunk.
A 70 éven felüliek megajándékozása december 16-án 14 órakor lesz, melyen óvodásaink
is szerepelnek.
December 18-án a templomban a karácsonyi
műsorban is szerepelünk.
Köszönjük az aktív részvételt az elektromos
hulladékgyűjtésben, így alapítványunkra 20
000 Ft érkezik.
Az óvoda ebben az évben december 23-án tart
utolsó nap nyitva, az új évben 2011.január 02án kezdünk.

I. helyezés az „Éljen 140/90 alatt”
program keretében kiírt iskolai pályázaton

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Neubauer Tamás tanár úr kezdeményezésére részt vett a Magyar
Hypertonia Társaság „Éljen 140/90
alatt” programja keretében kiírt iskolai pályázaton, és örömmel jelentjük,
I. helyezést ért el. A program célja,
hogy minél szélesebb körben ismertté
váljon a magas-vérnyomás betegség
megelőzése, kiszűrése és megfelelő
kezelése. A diákok a tanár úr, Nebehaj
Károlyné igazgatóhelyettes, Bothné
Asztalos Szilvia védőnő, Gregovics

Edina iskolatitkár, valamint a KÉNE és
Nefelejcs Nyugdíjasklub segítségével
anonym módon 740 vérnyomásértéket rögzítettek, ezzel a pályázaton
résztvevő több mint 40 oktatási intézmény közül létszámarányosan a
legjobb eredményt sikerült elérniük.
Jutalmuk egy 300.000 Ft értékű sportszer utalvány, amit Neubauer Tamás
tanár úr december 1-jén vett át ünnepélyes keretek között. Az utalvány
felhasználásával tovább bővíthetők az
iskolai sportolási lehetőségek.
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 Rendőrségi hírek
Tisztelt Nagyszentjánosi lakosok!
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a
közelgő ünnepeket megelőzően a bűncselekmények száma is arányában megnövekszik. Természetesen ez országos szintű statisztika, de „jobb
félni, mint megijedni”.
A községben elszaporodó, de nem új keletű fémhulladék gyűjtésre mindenképpen érdemes ﬁgyelmet szentelni. Az ilyen személyeket semmiképp ne
engedjük be az udvarunkra, és egyébként máshova sem. Sajnos ahová beengedik őket, ott körül is
néznek, amíg az egyikük lefoglalja a házigazdát.
Aztán késő éjszakai órákban – ez általában 00:00
óra és 04:00 óra közötti időszak, mikor mindenki a
legmélyebben alszik – visszamennek és betörnek
a házakba, a melléképületekbe, vagy elvisznek
minden mozdítható értéket az udvarról, ami szabadon van. A fentiekhez hasonló módszer például
az is, amikor becsengetnek házakhoz azzal a céllal, hogy nyereményt, önkormányzati segélyt, egy
zsák krumplit, vagy más egyéb terményt hoztak,
vagy csak egy pohár vizet kérnek.
Oda kell még ﬁgyelni – főként az idősebb korosztálynak – a telefonáló unokákra is, akik a karácsonyi ajándékvásárlásra kölcsön akarnak kérni.

Római Katolikus
Egyház hírei
Gyertyagyújtások
Advent vasárnapjai előtt péntekenként
délután 16.00 órakor gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit.

Szenteste, Karácsony
December 24-én, szombaton este 8 órakor
lesz a karácsony előesti szentmise.
December 25-én és 26-án a szentmisék va-

Ilyenkor általában azt mondják, hogy ő most nem
tud elmenni a pénzért, de elküldi egy megbízható barátját, akinek nyugodtan oda lehet adni.
Ily módon több százezer forintot csalnak ki idős,
nyugdíjas emberektől. A telefonálás szinte minden esetben vezetékes telefonra történik, amit
az elkövetők telefonkönyvekből néznek ki. Erre a
módszerre a legjobb orvosság a visszakérdezés,
hogy pl.: „te vagy az Tamás”. Ő biztosan úgy fog
válaszolni, hogy igen én vagyok, és itt meg is bukott a dolog, ha az unokát, vagy ﬁút éppenséggel
Péternek hívják.
Az M1 autópálya a falu közelében húzódik, mint
legjobb menekülési útvonal, ezért ki vagyunk téve
az átutazó, úgynevezett „TRANSIT” bűnözésnek
is. Legutóbb a faluban egy szürke színű, nagy teljesítményű Audi kombi személyautó fordult meg, az
autóban két ﬁatal, jól öltözött, jól szituált ﬁatal férﬁ ült. A járműnek szlovák forgalmi rendszáma volt,
KN –el kezdődő. Ők is házakhoz csengettek be,
bár azt, hogy konkrétan kikhez, illetve arról, hogy
valakit megkárosítottak volna a faluban, nincs tudomásom. Ezúton is kérem a lakosságot, ha van
további információjuk, hívjanak.
A saját és értékeik biztonsága érdekében házaikat

sárnapi rendszerint, déli 12.00 órakor kezdődnek.
December 30-án, pénteken, Szent Család
ünnepe lesz. A hagyományos családok megáldását január 8-án, vízkereszt vasárnapján
fogjuk tartani.
December 31-én, szombaton, délután 4 órakor hálaadó szentmise lesz év végi beszámolóval.

Előretekintés januárra
Az elsőpéntekes betegeket január 6-án látogatjuk.
Január 1-jén, vasárnap, Újév napján, déli
12.00 órakor lesz a szentmise.

 Egy jó tökös nap…..
Egy szép napsütéses délután tök gyűjtési céllal kilátogattunk Bedi Feri földjére. Készültünk a töklámpás
faragó fesztiválra, melyet október 14-én délután
rendeztünk meg a sportpályán a gyerekek nagy örömére. A felajánlott tököket és a szállítást köszönjük
Ferinek.
Az idő kegyes volt hozzánk, bár hideg volt, eső
atókat
nem esett. A gyerekeket és az ide látogatókat
sült tökkel, zsíros kenyérrel, hagymával, süal
teménnyel, forró citromos gyümölcs teával
vártuk, melyek kitartottak a rendezvényy
végéig. Hatalmas kosár sütőtököt kaptunkk
ajándékba Csuty Zsoltitól, hagymát Bedii
rt
Feritől, süteményt a Nyugdíjasklubtól, zsírt
di
a Polgármester Asszonytól és Bakóné Magdi
nénitől. Köszönet érte. Véghné Andinak és Janesné
Anikónak köszönjük, hogy megsütötték nekünk az
óvoda konyháján a sütőtököket.
Rengeteg elfoglaltság várta a gyerekeket. A klubhelyiségben az emeleten Krániczné Udvardi Adél és
Vitálisné Rosta Aranka segítségével készíthettek a
gyerekek szebbnél-szebb lámpásokat, lampionokat,
ablakdíszeket. Aki akarta, kipróbálhatta célzó képes-

ségét darts dobás tökre feladatban, Józsa Eleonóra
irányításával. Nebehaj Károlyné által felügyelt állomáson bóják között, bottal kellett irányítani a tököt
megadott pályán. Közben készültek a töklámpások
a kihelyezett asztaloknál, Tarné Gregovics Edina és
Tóthné Hujber Ingrid segítségével változatos formák
öltöttek testet a lurkók nagy örömére. Nagy sikert
aratot a tök teke. Tekebábukat kellett eltalálni
aratott
f
a függő
tökkel. Sepovics Attiláné hívására sok kipróbálták ezt a feladatot is. Burkaliné
kan
M
Márti
a csillaghullás feladatban segédkez a gyerekeknek. Sötétedés után elemzett
lá
lámpával
kellett megkeresni a résztvevőkne a csillagokat, melyeket be is gyűjtöttek.
nek
U á a saját kezüleg készített lámpásokkal
Utána
kereshetett az aprónép előzetesen elszórt cukrokat
a fűben.
Köszönjük az iskola pedagógusainak, Bakóné Magdi néninek és a nyugdíjasklub tagjainak, Böröczkiné
Marika néninek, minden kedves szülőnek és falubeli
lakosnak, akik részt vettek a rendezvényen és segítették a munkánkat.
Tóthné Varga Brigitta

minden esetben ﬁgyelmesen zárják be, még ha
csak a kertbe mennek is ki. A melléképületeket is
gondosan zárják le, esetleg házilag erősítsék meg.
Ha hosszabb időre mennek el otthonról, ezt nem
feltétlenül kell mindenkinek bejelenti.Semmilyen
értéket, de még fémhulladékot se hagyjanak az
udvaron, főleg ne jól látható helyen, és ez vonatkozik az autó tulajdonosokra is.Ha gyanús autót,
személyeket látnak az utcán mozogni, írják fel a
forgalmi rendszámot, jegyezzék meg az embereket, kinézetük, arcuk, ruházatuk szerint, már
amennyire lehet, és értesítsenek a szolgálati mobiltelefonon.
A kerékpár regisztrációnak a jövőben meghatározott napja nem lesz, viszont akinek ilyen jellegű
kérése van, az vagy személyesen, vagy a szolgálati
mobiltelefonon értesítsen, és egy megbeszélt időpontban, akár háznál is, megcsináljuk a regisztrációt.
Ezúton kérem Önöket, ha nem vagyok telefonon
elérhető, úgy a 107 –es vagy a 112 –es segélyhívószámokat tessék tárcsázni, amely számok teljesen
ingyenesek, ezekért ﬁzetni nem kell.
Tisztelettel: Szabó Zoltán r.tzls.
körzeti megbízott tel.: 06-30/692-1550

 A KÉNE közhasznú egyesület
munkájáról
Megalakulásunk
óta
igyekszünk
résztvenni olyan munkákban, melyek a
falu fejlődését, szépülését szolgálják.
Segítettünk gyűjteni a Győrszol-os kérdőíveket, és így sikerült megnyerni a
hulladéksziget kiépítését. Facsemetéket
ültettünk a templomkertben, segítettünk
az iskolaudvar rendezésében. Adatokat
gyűjtöttünk a hipertónia pályázaton való
részvételhez.
Jövőbeni terveink között szerepel egy
Nagyszentjánosról szóló kiadvány elkészítése. Örvendetes, hogy az önkormányzat
is tevékenyen részt vállal ebből a munkából.Felvettük a kapcsolatot Dr. Orbánné
Horváth Mártával, aki nagy segítséget
tud adni,hogy egy színvonalas munka készüljön a falu történetéről, életéről.
Ezúton szeretnénk kérni minden nagyszentjánosi lakost, hogy aki képekkel,
dokumentumokkal, emlékekkel segíteni
tud, azt jelezze Hegedűs József, a KÉNE
elnöke felé.
Végül köszönetet mondunk mindenkinek,
aki segítette megalakulásunkat és munkánkat.
A közelgő ünnepek alkalmából mindenkinek áldott békés Karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.
KÉNE vezetőség
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 Hírek a könyvtárból
Az elmúlt két hónap sem múlt el esemény nélkül a könyvtárban.
Október végén megemlékeztünk Liszt Ferenc születésének 200. évfordulójáról. A 6. osztályos tanulók interaktív táblán képek segítségével nyomon követették a híres zeneszerző életútját, közben érdekes történeteket olvastak fel
vele kapcsolatban és több művét is meghallgatták.
Novemberben az egészséges életmóddal kapcsolatos témák kerültek előtérbe. Volt könyvajánlás olyan művekről, amelyek a táplálkozásról, a testápolásról, a sportolásról túrázásról és a lelki egészségről szóltak.
A felnőttek két előadáson
vehettek részt. Dobiné
Samu Gabriella: Az érzelmi
intelligencia, a lelki egészség, melyek meghatározzák
napjainkat címmel tartott
tájékoztatót. Megerősített
bennünket abban, hogy
a családnak milyen fontos
szerepe van gyermekeink
kiegyensúlyozott fejlődése
szempontjából.
Magassy Zoltán evangélikus lelkész és mentortársa Molnárné Zsuzsanna „A
hasznos és káros szenvedélyekről, s az ebben szenvedő emberek megsegítésének lehetőségeiről beszélgetett a szülőkkel és nagyszülőkkel.
December elején az Adventről, a karácsonyvárásról, a karácsonyi ünnepkör-

höz kapcsolódó
jeles napokról
tartottunk interaktív foglalkozást, közben
karácsonyi
dalokat hallgattunk és énekeltünk.Lucázást bemutató ﬁlmet is megnéztünk.
Több „Olvasni jó” foglalkozáson vagyunk túl, ahol a megadott műveket közösen felolvassuk vagy csak az érdekesebb részeket emeljük ki és közben
megbeszéljük a mű tartalmát.A 2. osztályosok Benedek Elek: Gyöngyvirág
Palkó című meséjével, a 3-4. osztályosok Geréb László: Búvár Kund, az 5-6.
osztályosok Pat Walsh: Crowﬁed átka, a 7-8. osztályosok Andrew Lave: Az
ÍfjúSerlockHolms - A halálfelhő című műveivel ismerkedhettek meg érdekes
feladatokon keresztül.
Változó létszámmal működik a rejtvényfejtő szakkör is, ahol egyedül vagy közösen birkózhatnak meg a diákok a feladványokkal.
Örömmel tölt el, hogy a középiskolások és a felnőttek is kezdik felfedezni a
könyvtárat. Az érdeklődők megtapasztalhatták, hogy a nálunk hiányzó könyvekhez is gyorsan hozzájuthatnak a könyvtárközi kölcsönzés segítségével.
Minden kedves olvasónak Békés karácsonyi ünnepeket, jó egészségben eltöltendő, eredményekben bővelkedő, boldog újévet kívánok.
A könyvtári kölcsönzés 2011. december 21-től 2012. január 02-ig szünetel.
Nebehaj Károlyné igazgatóhelyettes, könyvtáros

 Elkészült az iskola tornaszobája
Elkészült a tornaszobánk, iskolánk tanulói
örömmel vették birtokukba. A következő
munkálatokat végeztük el, amelyek ﬁnanszírozásához felhasználtuk az Önöktől kapott támogatást is:
• a régi balesetveszélyes ajtó helyett új
ajtót vásároltunk, és beillesztettük a korábbi helyére
• az olajlábazat újra festésére,
az oldalfalak és a mennyezet
diszperzittel történő festésére került sor
• a radiátorokat védőburkolattal láttuk el
• az ablakokra labdafogó hálót vásároltunk és rögzítettük azt
• új tornaszőnyeget is rendeltünk
• négy darab, régi bordásfalat lecsiszoltattunk és lakkoztattunk

Mindez a
• NEMAK Kft, Győr,valamint iskolánk
• szülői szervezetének(családi nap-adományok)
• diákönkormányzatának
• és alapítványának
közös támogatásából valósult meg.
Köszönjük!

 Advent Budapesten
MILLENNIUM Utazási Iroda jótékonysági rendezvényének keretében iskolánk támogatást
nyert pályázatunk révén egy budapesti kirándulásra. Így az utazás és a programokon való
részvétel 6000 Ft helyett 1500 Ft-ba került
tanulónként. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola 45 tanulója december hetedikén, szerdán
vonattal utazott a fővárosba, ahol külön busz
várta őket az állomáson. Minden gyermek kapott ajándékba egy mikulás sapkát, egy szelet
csokoládét és egy mikulást is. Jártak a Nemzeti Múzeumban, megnézték a Kung Fu Panda
című ﬁlmet a Lurdy házban, buszos városnézésen vehettek részt, idegenvezetővel.

 Eszterke

A program befejezéseként barangoltak a Vörösmarty téren a karácsonyi vásárban.
Köszönet a kísérő pedagógusoknak: Aranka,
Nóri, Csilla és Ida néninek, és Tamás bácsinak,
aki szervezte a programot.
Németh Tamásné igazgató

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
Nagyszentjános Község Önkormányzatának, a
helyi vállalkozásoknak, az egyéni vállalkozóknak,
valamint minden helyi lakosnak, hogy adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy Eszterkével több
alkalommal is eljuthattunk budapesti és szegedi gyógykezelésekre, vizsgálatokra. Köszönjük a
tüzifát is, nagyon jó szolgálatot tesz ebben a zord
időben. Nagyszentjános lakosainak és a megyében működő bíróságok dolgozóinak segítségével
kiegyenlíthettük a nehéz anyagi helyzetünk miatt
felgyülemlett, lejárt ﬁzetési határidejű lakáshiteltartozásunkat is. Nagyon jó érzéssel tölt el bennünket, hogy ilyen megbecsült tagjai vagyunk ennek
a közösségnek, akik az adománygyűjtők hívó szavára egy emberként mozdultak meg kislányunk és
családunk érdekében. Végtelenül hálásak vagyunk
családjainknak is, mert mindig mellettünk állnak,
sokszor erejükön felül is. December elején ismét
Budapestre készülünk, ellenőrzésre, illetve Eszter
gyógyszereinek beállítása folyik. Továbbra is hetente több alkalommal járunk Győrbe gyógytornára és
fejlesztésre, Eszterke nagyon szorgalmas kislányka.
Bízunk benne, hogy hamarosan nagyon jó hírekkel szolgálhatunk a sok-sok kedves érdeklődőnek.
Valamennyiüknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendőt
kíván, hálás szívvel:
a Sebján-Kugli család.
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