NAGYSZENTJÁNOSI
Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata
Fk.: Friderics Cecília polgármester

Országos
szemétszedési
akció a Föld napja
alkalmából
A Föld Napja rendezvényeihez
kapcsolódóan a Magyar Közút
Nonproﬁt Zrt.

2011. április 23-án
(hétfőn)
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
23-án 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.

HÍRÚJSÁG

1. évfolyam/6. szám

MEGHÍVÓ
Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. március 29-én 17.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre tisztelettel meghívja a lakosságot.
A közmeghallgatás tervezett napirendi pontjai:
1. Tájékoztató, közérdekű információk a szennyvízcsatornázással
y
kapcsolatban
p
2. Tájékoztató a családi napköziről
3. Tájékoztató a Körjegyzőségről
ek parkosítása
4. Polgármesteri Hivatal előtti közterületek
ti u. kereszteződésében
5. Hulladéksziget az Erdősor u. – Radnóti
6. Fogathajtó Emlékverseny /Falunap
7. Ebrendészet
8. Nagyszentjános történetéről szóló könyv
nyv
űködésükre kiírt pályázat
9. Civil szervezetek számára 2012. évi működésükre
étgyűjtés
10. Ápr. 23. - Föld napja apropóján szemétgyűjtés
A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képgjelentekhez, és javaslatokat tehetnek
viselői közérdekű kérdést intézhetnek a megjelentekhez,
bármely közérdekű témával kapcsolatban. Lakossági
akossági kérdések, észrevételek megfoelyeket írásos formában kérünk eljuttatgalmazására előzetesen is lehetőség van, melyeket
ni a Polgármesteri Hivatalba 2011.. március 28-án 12.00 óráig.
Friderics Cecília
polgármester

 Karitász csomagok
osztásával kapcsolatos
fontos információk
Az előző évektől eltérően a
Karitász csomagok egy feltételrendszer alapján kerülnek kiosztásra, melyek a következőek:
– erre irányuló kérelem benyújtása
2012. április 15-ig az Önkormányzathoz (részletekről, formanyomtatványról Hetzmann Istvánnénál
érdeklődhetnek)
– mivel a támogatást nyújtó Katolikus Karitász így rendelkezett, 180
napon belül kétszer senki nem
jogosult támogatásra, ezért kérel-

met csak az nyújthat be, aki 2011.
október 25-én nem kapott csomagot;
– szociális rászorultság alapján kerülnek kiosztásra a csomagok,
ezért a kérelemhez csatolni kell a
háztartás bevételeinek és kiadásainak igazolására szolgáló iratokat.
A rászorultság elbírálásánál csak a
háztartásban életvitelszerűen lakó
személyeket áll módunkban ﬁgyelembe venni.
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Nyuszi-Nyuszi..... Hopp-Hopp!!!
Kedves nagyszülők,
SZÜLŐK, gyerekek!

A Gyermekjóléti Szolgálat
közös Húsvéti készülődésre
hív mindenkit, aki szeretne az
ünnepre kreatívan hangolódni!
A foglalkozás helye és ideje:
Nagyszentjános,
József A u. szolgálati lakás
- az iskola oldalánál
2012. 04. 05. csütörtök
10.00-12.00-ig
Mindenkit szeretettel várunk!
Aki szeretne tojást is festeni,
főtt tojást hozzon magával!!!!

 A KÉNE közhasznú egyesület munkájáról
Egyesületünk életében az elmúlt időszakban
az alábbi események történtek:
• felvettük a kapcsolatot a Nyugdíjas Klubbal. A jó hangulatú találkozón hasznos tapasztalatok birtokába jutottunk. Az első
lépést reméljük, hogy továbbiak is követik.
Fontosnak tartjuk a jó kapcsolattartást és
együttműködést, hisz sokszor ugyanazon
feladatok megoldásán dolgozunk. Köszönet
Bakóné Magdinak és a Klub minden tagjának a szíves fogadtatásért.
• az Önkormányzat kérésére felmértük a
közbiztonsági szempontból fontos forgalomlassító sziget illetve gyalogosátkelő létesítésének költségeit – sajnos pályázati forrás
hiányában azok lényegesen meghaladják az
Önkormányzat lehetőségeit, így a közeljövő-

ben történő megvalósításukra nincs mód.
• Beneveztünk a Föld napja alkalmából
szervezett szemétgyűjtési akcióra. Ezúton
is kérünk mindenkit, hogy minél többen
vegyünk részt a megmozduláson. Tegyünk
útjaink, környezetünk tisztaságáért, szebbé
tételéért.
• Vállaltuk, hogy az új hulladékgyűjtő sziget
betonozási munkáit elvégezzük. Amint a
hely kijelölésre kerül és meglesz az anyag, a
munkát minél előbb végrehajtjuk.
• Április hónap közepére egyesületi gyűlést
szervezünk, az időpontról és a napirendről
minden tagot értesítünk.
A kellemes tavaszi időben mindenkinek jó
munkát kívánunk!
KÉNE Vezetőség

 A Nefelejcs Nyugdíjas Klub
2012. első féléves hírei
Január első összejövetelén összeállítottuk
az éves programot, amely nagyban hasonlít
az előző évek programjaihoz. Pl: kirándulások, színházlátogatások és a falu közéletében
való részvétel stb.
Visszanéztük a 15 éves rendezvényünk felvételeit, ami vidám, emlékezetes élmény tagjainknak. Február hónapban farsangoltunk,
virslivel, az asszonyok ízletes fánkjával és
teával ünnepeltünk. Nőnapon férﬁ társaink
virággal köszöntöttek bennünket. Külön köszöntőt mondott Csonka György klub elnök
helyettes, nagy örömünkre.
Továbbiakban tervezzük a temető szokásos tavaszi takarítását, a templomkert virágágyásainak megkapálását, és segítünk a
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virágok ültetésében is. Részt veszünk a „Föld
Napján” rendezendő szemétszedésben. Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Szeretettel hívjuk azon nyugdíjas társainkat is, akik
nem tagjai klubunknak. 2012. április 23-án 9
órakor indulás a COOP elől.
Május első vasárnapján anyák napja,
melyre szeretettel várjuk a kis óvodásokat,
akik minden évben nagyon szép műsorral
örvendeztetnek meg bennünket. Továbbiakban szervezzük az első kirándulásunkat,
ünnepélyeket és egyéb rendezvényeket.
Létszámunk megegyezik a tavalyival, de
ha valaki szeretne közénk jönni, szeretettel
várjuk.
Bakó Imréné klubvezető

Kocsisné Ildikó

 Árnyékos oldal
Kedves Barátaim,
Nagyszentjánosiak!
A közelmúltban olyan dolog történt,
ami megalázó helyzetbe hozott engem és családomat. Egyik hatóságnál
feljelentést tettek ellenem jövedéki
termékkel való visszaélés miatt. Az illetékes hatóság előtt ismert a feljelentő
neve.
Mivel ez a személy azóta sem jelentkezett, hogy a durva sértésért elnézést kérjen, bejelentést tettem ellene
a rendőrségi panaszirodán. Ott kérdésükre vállaltam a szembesítést és
kértem a rágalmazó megbüntetését.
Tudomásomra jutott, hogy ez a „viccelődő” már másokat is alaptalanul feljelentett, megrágalmazott.
Amennyiben van olyan gerinces, hogy
jelentkezik nálam nyilvánosan is és elnézést kér, akkor a bejelentést hajlandó vagyok visszavonni. Ellenkező esetben, az eljárás befejeztével én fogom
nyilvánosságra hozni a nevét.
Arra kérek minden nagyszentjánosit,
hogy amikor nagyon sok feladat van
a falu előtt, az egyéneknek is sokkal
több a gondjuk, ne ilyenekkel nehezítsük egymás életét.
Összefogással, mások segítésével sokkal könnyebben oldjuk meg gondjainkat és jutunk előre.
Meg vagyok róla győződve, hogy ez
a falunkban így is van, ilyen az igazi
Nagyszentjános.
Hegedüs József
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 2012. április 1-jétől megalakul Pér – Nagyszentjános
Községek Körjegyzősége
Mint ahogy arról már községünk honlapján
és a Kisalföldben is olvashattak, Nagyszentjános
és Pér Községek Képviselő-testületei 2012. február 29-i együttes ülésükön elfogadták a PérNagyszentjános Községek Körjegyzőségének
létrehozásáról szóló megállapodást. Tették ezt
annak reményében, hogy a Körjegyzőség működéséhez igénybe vehető normatíva enyhít az
egyre csökkenő állami támogatások miatti bevétel-csökkenésen.
A Péren tartott ülésen mindkét testület kihangsúlyozta, hogy a másik Önkormányzat
függetlenségének maximális tiszteletben tartása mellett az a cél, hogy a társulással igénybe
vehető állami támogatásokat és megpályázható
összegeket ne hagyják elveszni, illetve tapasztalataikkal segítsék egymást.
Nagyszentjános a maga 1870 lakosával 2013.
január elsejétől mindenképpen társulni lenne

kénytelen. A lehetséges alternatívák közötti választásnál fontos szempont volt, hogy olyan községgel társuljunk, amellyel együtt a térségben
meghatározó szerephez juthatunk, ugyanakkor
a lakosságszám hasonló, hiszen így a feladatok,
a lehetőségek is hasonlóak, és az érdekérvényesítés is kiegyenlített. Másik fontos szempontként az fogalmazódott meg, hogy hosszútávon
ne csak az önálló községi polgármesteri hivatalokat felváltó Körjegyzőség tekintetében valósuljon meg együttműködés, hanem gazdasági,
turisztika, oktatási, területen is. Ez utóbbi esetében jelentős állami támogatás többlet igényelhető. A kormányzati törekvések ismeretében,
valamint a központi források folyamatos csökkenése mellett ugyanis így van nagyobb esélye a
túlélésnek.
Pér - bár 2400 fővel egyelőre nem lenne köteles
társulni - már évek óta keres ilyesfajta együttmű-

Az önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei eFt-ban:
Önkorm.
Működési bevételek: (intézményi bevétel,
helyi adók, átengedett központi adók)

96 732

Felhalmozási bevételek:(telekértékesítés,
Áfa visszatérülés)

17 387

Ök.költségvetési támogatása: normatívák

12 545

TB ﬁnanszírozás: Védőnő-Háziorvos
Pénzforgalom nélküli bevétel:
(előző évi pénzmaradvány)
Bevételek összesen:

Iskola

Óvoda

Konyha

Összesen

6 595

103 327
17 387

25 919

9 921

2 516

50 901

3 641

3 641

21 026

21 026

151 331

25 919

9 921

9 111

196 282

Az önkormányzat 2011. évi tervezett kiadásai eFt-ban:
Önkormányzat igazgatási tevékenység:

32 454

Iskolai oktatás:

67 154

Óvodai nevelés:

24 251

Konyha:

13 270

Település üzemeltetés (közvilágítás, községgazdálkodás, temető fenntartás stb.)

26 297

Gyógyító megelőző ellátások (védőnő-iskola eü.):

3 878

Háziorvosi alapellátás:

810

Közfoglalkoztatás:

720

Civil szervezetek támogatása: (Sport Klub, Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, Vöröskereszt, Sakkverseny, Egyház)

1 150

Segélyek

7 520

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása:

227

Sporttevékenység:

1 400

Finanszírozási művelet (útra felvett, Győr-Szol Zrt. hiteltörlesztés):

5 320

Tartalék:

11 831

- működési tartalék

3 331

- működési tartalék

1 075 eFt

- polgármester-képviselői keret

2 256 eFt

- fejlesztési tartalék
Kiadások összesen:

ködéshez partnert. Kiszámolták ugyanis, hogy a
társulás hiányában az utóbbi években több száz
millió forinttól estek el, amit normatívák és pályázatok révén a falu fejlesztésére használhattak
volna.
A Körjegyzőség létrehozása formailag ugyan
az önálló polgármesteri hivatalok megszüntetését jelenti, a gyakorlatban azonban semmi sem
változik. A lakosság a megszokott ügyfélfogadási időben a jól ismert ügyintézőktől kérhet
segítséget, nem változik a helyben intézhető
ügyek köre sem. A Körjegyzőséget – a március
19-i együttes ülésen született döntés értelmében – Dr. Slánicz Katalin körjegyző vezeti (korábban ő Péren látta el a jegyzői feladatokat),
Nagyszentjánoson azonban általános helyetteseként a korábban meghirdetett ügyfélfogadási
rend szerint Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző
fogadja az ügyfeleket.

Nagyszentjános
2012. évi költségvetése
Ahogy az előző évi tervezéskor, idén is a
költségvetés összeállításánál az ésszerű és
takarékos pénzgazdálkodás volt fő célunk.
A folyamatosan csökkenő központi források ellensúlyozására saját bevételeink növelésére a helyi adók emeléséről döntöttünk,
amely ek mértéke a környező települések
vonatkozásában szerénynek mondható.
Igyekszünk minél pontosabban beosztani
a pénzt, sajnos az alapvető működésre kell
bevételeink legnagyobb részét elkölteni.
Csak hogy a kedves olvasónak fogalma legyen az ilyen jellegű kiadásokról: csak az iskola január havi fűtési költsége meghaladta
az egymillió forintot. Tartalékolnunk kell az
előttünk álló beruházásokra is, elkezdődött
a csatornázás, és az utak teljes helyreállítására pl. nem jár uniós-állami támogatás.
Továbbra is lemondanak a képviselők a
tiszteletdíjukról, a polgármester a neki járó
törvényi minimumot veszi fel, így 2.2 millió forinttal többet fordíthatunk közösségi
célokra, a költségtérítés tizedére csökkentésével pedig további egymillió forint felett
takarítunk meg. A mellékelt táblázat a fő
számokat mutatja, községünk internetes
oldalán megtalálható és részleteiben olvasható a 2012. évi költségvetési rendelet. A
tavalyi gazdálkodásunkról szóló beszámolót is hamarosan olvashatják majd.

8 500
196 282
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 Fergeteges, vidám farsangi bál
2012. február 18-án az Önkormányzat szervezésében jótékonysági
céllal farsangi bált rendeztünk az óvoda éttermében. Este csalogató
zeneszó várta az ide érkezőket. A köszöntő
italt követően ﬁnom vacsora került felszolgálásra. A jó zenének köszönhetően a vacsora után
mindjárt megtelt a táncparkett. Zenészünk
András, igazi karneváli hangulatot teremtett.
Sokan hoztak magukkal tréfás farsangi kiegészítőket, parókákat, álarcokat.
A színes társaságnak köszönhetően volt ott
sok-sok móka, kacagás, fél ápolási osztály,
Demjén Rózsi, jampi pár, cowboy pár, skót,
strici, utcalány, rock zenész, óvodás, Amy
Winehouse és még sorolhatnám. Éjfél után
tombola sorsolás tette hangulatosabbá az éjszakát. A tombola fődíja volt egy kétszemélyes
wellness hétvége 70.000 Ft értékben két fő
részére. Gratulálunk a nyerteseknek!
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik adományaikkal hozzájárultak a bál sikeréhez, melynek tiszta bevétele 183.000 Ft, (azaz
egyszáznyolcvanháromezer forint), melyet beﬁzettünk a falu kasszájába. Külön mondunk
köszönetet Mekli Zoltán Fotóművész Úrnak,
adományaiért és a csodálatos fotókért!!!!!!!!
Száz szónak is egy a vége: JÓ VOLT!!!!!!!!!!!!!! Kár volt
kihagyni!!!!!!!!!!!
Kulturális Bizottság

Az adományozóknak köszönjük adományaikat
és a felajánlott tombola tárgyakat!
Adományozók:
Vidanet Zrt • Markotics Andrea
T- Mobile • Balázs Bence
Kálvária Cukrászda • Balázs Ildikó
Pálffy Cukrászda • Szabadiné Kun Annamária
Aranyszarvas Fogadó • Szabadi István
Rábakész Kft. • Bedi Ferenc
Friderics Cecília
Kránicz János • Krániczné Udvardi Adél
Tóth Imre • Tóthné Hujber Ingrid
Török Péter • Törökné Dr. Csölle Katalin
Mekli Zoltán • Förhéczné Fátyol Tímea
Tóth István • Tóthné Varga Brigitta
Dani Gyula • Dani Gyuláné
Dani Eszter • Cser Szabolcs
Dani Balázs • Daniné Stefanics Eszter
Békési Tamás • Békési-Tóth Krisztina
Ifj. Deák István • Farkas Zoltán
Janes Ferenc • Janesné Poloviczer Anikó
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Fotó: Mekli Zoltán
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 Megkezdődtek a
csatornázási munkák
A 2012. január 31-i projektnyitó rendezvénnyel hivatalosan is elkezdődött a szennyvízcsatorna-kivitelezés, mely már látható jelei
vannak, hiszen megjelentek a munkagépek a településen. Február
közepén lakossági fórumot tartottunk, az ott elhangzott kérdések
megtekinthetőek a nagyszentjanos.nyugathir.hu honlapon.
Az új szennyvízcsatorna-rendszerre mindenkinek rá kell kötnie,
melynek költsége háztartásonként 385.000 forint. Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a 385.000 forintos rákötési díjból csak annak jár a
100.000 forintos állami kedvezményt, aki a korábbiakban lakástakarék szerződést kötött, vagy még a március végi határidőig ezt
megteszi. Akinek, jóllehet van megkötött szerződése, de nem köt rá
a létesülő csatornarendszerre, annak talajterhelési díjat kell ﬁzetni,
mely 3.600 Ft minden elfogyasztott köbméter víz után. Egy átlagos
családnál, 12 köbméteres vízfogyasztás mellett havi 43.200 forintot
kell talajterhelési díjként ﬁzetni.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a szerződéskötés, és a későbbi rákötés
elmulasztása jelentős többletköltségeket okoz, amely nem várt, nehéz anyagi helyzetet idézhet elő a családoknál.
A beruházás soron következő munkálatairól, a lakosságot érintő
aktuális hírekről rendszeresen friss információkat találhatnak a
nagyszentjanos.nyugathir.hu honlapon.

 Közvéleménykutatás a
csatornázásról
A kiadványunkban található négyoldalas kérdőív azt a célt szolgálja,
hogy a lakosság visszajelzéseiről, észrevételeiről időben értesüljünk.
Emellett a tájékoztatást is elősegíti, és visszacsatolást nyújt számunkra arról, mit tudnak a helyben
élők a beruházásról.
A kitöltött kérdőívre nem kell nevet
írni, hanem a kérdések megválaszolása után a település több pontján, így
az óvodában, az iskolában, az orvosi
rendelőben, a kisboltban, és a polgármesteri hivatalban kihelyezett gyűjtőládákban lehet elhelyezni.
Ha a kérdőívet hibásan töltötte ki,
vagy nem jutott el a postaládájába,
akkor a polgármesteri hivatalban újat
kérhet.
Aki az önkormányzatnál adja le személyesen a kérdőívet, az sorsjegyet
kap, mellyel a Magyar Kultúra Kiadó
termékei közül nyerhet. A kiadó kiadványai megtekinthetők a www.
mkkiado.hu honlapon.
A sorsolás eredményéről a csatornázás honlapján, és a következő kiadványunkban számolunk be.
Kérjük, tekintsék szívügyüknek, és minél többen csatlakozzanak
a közvélemény-kutatáshoz, mert ezzel több információhoz juthat
településünk lakossága Nagyszentjános egyik legfontosabb beruházásával kapcsolatban.
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 Kék hírek
Tisztelt Nagyszentjánosi
lakosok!

megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el. A
büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha
ha rongálás kisebb kárt okoz a szabálysértési érMielőtt elkezdeném elöljáróban annyit, hogy „akitékhatárt (20.000,-Ft) meg nem haladó kárt okozó
nek nem inge, ne vegye magára”!
rongálást bűnszövetségben követik el.
Az eltelt egy évben azt tapasztaltam, hogy egyes
Bűntett miatt három évig terjedő szabadság„erős” embereknek a községben, útban van névesztéssel büntetendő az, aki nagyobb kárt okoz
hány közúti jelzőtábla, vagy más egyéb, helységkulturális javak körébe tartozó tárgyat, régészeti
jelző, vagy információt adó jelzőtábla. Ezeket a
lelőhelyet vagy műemléket rongál meg vallási tisztáblákat rendszerint vagy kitépik a helyükről, vagy
telet tárgyát, illetőleg vallási szertartás végzésére
megrongálják, de történt már, hogy eltulajdoníszolgáló épületet vagy tárgyat rongál meg temetották. A Nagyszentjánosi vasúti peronokon végtési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetőleg tere felújították a beállókat, hogy rossz idő esetén,
metőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott
esőben, hóban, szélben, legyen valahova beállni
emlékére rendelt tárgyat rongál meg.
a vonatra várakozóknak. De a beállók plexi falai is
A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságútban voltak - már megint - valakinek, feltehetővesztés, ha a rongálás jelentős kárt okoz, semmisít
en egy nagyon „erős” embernek. Az ilyen jellegű
meg
rongálásokra csak azt szoktam mondani, hogy a
kulturális javak körébe tartozó
tábla, vagy a plexi nem üt vissza, valamint a havetárgyat, régészeti lelőhelyet vagy
roknak sem így kell megmutatni, ki az erős ember.
műemléket vallási tisztelet tárgyát,
A fentiekhez néhány jogi következmény, hogy ha
illetőleg vallási szertartás végzésére
ezt a pár sort az érintett „erős” emberek is elolszolgáló épületet vagy tárgyat semvassák, esetleg tisztában legyenek tettük következmisít meg temetési helyet, temetkeményeivel.
zési emlékhelyet, illetőleg temetőBtk. 324.§.
ben vagy temetkezési emlékhelyen a
Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy
halott emlékére rendelt
tárgyat semmisít meg
A „FELNŐTTEK A GYEREKEKÉRT” robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásáIskolai Alapítvány köszöni a Kis- val követik el.
büntetés két évtől nyolc évig terjedő
alföldi Mezőgazdasági Zrt-nek, a Aszabadságvesztés,
ha a rongálás külöNEMAK Alumíniumöntöde Kft- nösen nagy kárt okoz.
A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szanek, Kömíves Lászlónénak, vala- badságvesztés, ha a rongálás különösen jelentős kárt okoz.

mint mindenkinek, aki adója 1%ával támogatta alapítványunkat.
A 2011-es évben az erdei iskolát,
a győrújbaráti tábort, a gyerekek utazását, valamint a torna
szoba kialakítását és torna szőnyeg vásárlását támogattuk
344800 Ft értékben. Kérjük
támogassa továbbra is alapítványunkat adója 1%-val vagy
adományával. Ebben az évben is
igyekszünk sokrétű támogatást
nyújtani tanulóinknak.

Az alapítvány adószáma:

18970984-1-08
melyre várjuk személyi
jövedelemadójuk 1 %-át.
Bedi Józsefné
kuratórium elnöke
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A fentiek alapján tehát már alapesetben szabadságvesztéssel bünteti a
törvény a rongálást. Az említett táblák, vagy mondjuk a vasúti peronon, a
beállók plexi falai bizony meghaladják
20.000,-Ft -os szabálysértési értékhatárt.
De, hogy tévedés ne essék a rongálás
szabálysértésért is elzárást, vagy kemény pénzbüntetéseket lehet ﬁzetni.
Erről szintén egy rövid tájékoztató:
1999. évi LXIX. törvény
A TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK
157. § (1) Aki
a) húszezer forintot meg nem haladó
értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot,
b) húszezer forintot meg nem haladó
kárt okozva készpénz-helyettesítő ﬁzetési eszközzel visszaélést, csalást, szándékos rongálást,
c) húszezer forintot meg nem haladó
vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Nem akarok jogi bemutatót tartani, de
a köztisztasággal ugyanez a helyzet.
A szemetelés büntetési tétele hasonló

a fentiekhez, akár szabálysértés, akár bűncselekmény.
A rongáláshoz még annyi, hogy az is annak számít, ha valaki összeﬁrkál, vagy fest bármely köz-,
vagy magántulajdont.
Ezúton kérek minden nagyszentjánosi vagy nem
nagyszentjánosi lakost, aki érintve érzi magát,
hogy ne rongálja meg ezeket a táblákat, illetve
egyéb más közvagyont se, ugyanis ezzel súlyos károkat okoz, amely nagyságával sokszor nincs is tisztában a tisztelt „erős ember”. Az ilyen elkövetők elfogása, tetten érése, felkutatása az én feladatom,
és higgye el mindenki, ha nem ma, vagy holnap,
de előbb vagy utóbb tetten érem, vagy felkutatom
ezeket az „erős embereket”. Ha valakinek megér
pár százezer forintot egy tábla kitépése, megrongálása, vagy akár börtönbe is hajlandó ezért vonulni, ám legyen.
A fentieken kívül kérem azon lakosok jelentkezését, akik 2012.03.22én a 13:45 órakor, Győr felől
beérkező személyvonaton tartózkodtak, és esetleg érdemi információval tudnak szolgálni azon ﬁatal
személyekről, akik azt hitték jó buli
a porral oltóból kifújni az oltóanyagot, az egyik Gyesev személyvagon
előterében. Jelentkezésüket előre
is köszönöm, a név nélküli bejelentéseket is szívesen fogadom, akár
személyesen, akár telefonon. A
bejelentéseket várom a garázda, „erős emberekről
is” akikre a fentiekben utaltam. Segítségüket előre
is köszönöm.
Tisztelettel: Szabó Zoltán r.tzls.
Körzeti Megbízott
tel.: 06-30/692-1550

 Családi
napközi
2012. március 1-jétől megkezdte működését a Fürge Róka Családi Napközi,
melynek működésével kapcsolatos aktualitásokról bővebben a 2012. március 29-én tartandó közmeghallgatáson
hallhatnak. Ezúton szeretnénk megköszönni a családi napközi tárgyi feltételeinek kialakításában nyújtott önzetlen segítséget Körmendi Gyulának, aki
a terem festését vállalta annak minden
költségével egyetemben, Bedi Ferencnek és Tolvaj Gyulának, akik a felszereléseket, bútorokat a helyszínre szállították, Bedi Józsefnek, ifj. Vakarcs
Józsefnek, Tolvaj Gyulának és Szarvas
Józsefnek pedig a szekrények összeszerelését!
Köszönjük mindenkinek aki játék és
könyv adományokkal támogatta a
Fürge Róka Családi Napközit, ezzel is
segítve a kicsik kényelmét.

2 0 11 . D E C E M B E R

 Segítsen Ön is a gyógyításban!
Ki adhat vért?

vételére kerül sor. Mindez kb. 10 percig tart.
Utána rövid pihenőt kell tartani, majd a véradó enni- és innivalót kap. Nagyon fontos a
véradás előtti ivás: ha megfelelő mennyiségű
folyadék van a szervezetben, az erek teltebbek, és jobban látható a véna, így a vérvétel is gyorsabban
megy. Ugyanakkor a véradást megelőző nap estéjétől
tilos alkoholt fogyasztani. Összességében a vérvétel
Véradás
és a regeneráció kb. 1,5 órát vesz igénybe.

Minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg-os felnőtt.
Az első alkalommal vért adó maximális életkora 60 év lehet. Az utolsó
véradás napjától számított 365 napon belül a nők 3, míg a férﬁak 5
alkalommal adhatnak vért. Két véradás között legalább 56 napnak
kell eltelnie.

Ellenőrző vizsgálat

A vérellátó munkatársai szóban tájékoztatják a folyamatról a véradót, akinek egy, az élet-vitelét, a betegNagyszentjánoson
ségeit és a gyógyszerszedési szokásait ﬁrtató kérdő2012. évben
ívet is ki kell töltenie. Az adatok felvételéhez egy
fényképes igazolványt is be kell mutatni, valamint
2012. június 26. 16-19 óráig
a TAJ kártyára is szükség van. A véradásra való
2012. szeptember 13.
alkalmasságról mindig a jelen lévő orvos dönt.

Cseppnyi segítség
A teljes vért a vérvételi rázómérleg segítségével,
egyszer használatos steril tűvel gyűjtik, egy, egyszer használatos, műanyag vérvételi zsákba.
Alkalmanként 450 ml és még 3 kémcsőnyi – erre, az
utólagos ellenőrző vizsgálatokhoz van szükség - vér le-

Tisztelt
nagyszentjánosi
lakosok!
Kérjük adójuk 1%-ának
felajánlásával támogassák
a Tarka Lepke Gyermek
Alapítványt,
hogy gyermekeink
színvonalas
nevelésére minél többet
fordíthassunk!

Adószámunk:
18971033-1-08
Támogatásukat
előre is köszönjük!
Alapítvány
kuratóriumának tagjai

16-19 óráig

Van-e kockázata?
Nincs, ugyanakkor a véradó az alapos
vizsgálat révén megismerheti pillanatnyi
egészségügyi állapotát. Az egészséges
szervezet egyébként gyorsan kompenzálja
a vérveszteséget.
Jár érte ellenszolgáltatás?
A Vöröskereszt apró ajándékokkal, valamint ingyen enni- és innivalóval köszöni
meg a véradást. Emellett egy 500 Ft-os étkezési utalvány is megilleti a véradót.

GÉPI FÖLDMUNKA

Tiszte
elt La
akossság!
A csatorrnázá
ási munká
álatok
k meg-kezdé
ésével gépi föld
dmun
nkáka
at vállalok.
Árokásá
ás, kö
özmű
űárok
k készzítése,
atorn
nabe
eköté
és stb
b.
csa
Plömii Kft..
Te
el.: 06
6-20//5564
4-264
4

GÉPI FÖLDMUNKA
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 Események, rendezvények
az iskolában

könyvtárból

Február 12-én a diákok farsangi bálon vehettek részt. Nagyon ötletes jelmezeket láthattunk, mindenki jól szórakozott. Köszönjük a szülők és a támogatók segítségét, amellyel jelentős mértékben
hozzájárultak a bál sikeréhez.

Márciusban a nagycsoportos óvodások Ida néni és Erika néni szervezésében iskolába hívogató programokon vehettek részt. E foglalkozások keretében ismerkedtek az interaktív táblával, mesékhez
illusztrációt készítettek, tavaszi dalokat, körjátékokat tanultak. A gyerekek visszajelzései szerint jól
érezték magukat az iskolában. Sor került egy bemutató órára is, a leendő elsősök szülei számára.

Március 15-én az ötödik osztályos tanulók Tamás bácsi segítségével színvonalas műsort adtak elő,
délelőtt az iskolai tanulói számára, délután a település lakói ünnepelhettek velünk az iskolában,
ahol a műsor előtt Friderics Cecília polgármester mondott ünnepi beszédet. Sajnáljuk, hogy az
ünnepélyen nagyon kevés érdeklődő jelent meg a lakosság köréből.

Németh Tamásné igazgató
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 Hírek a

Tarka Lepke Óvoda hírei

Május 18.
Kirándulás az UgriParkba

Április 5-6.
Beíratás reggel 8 órától 16 óráig.
Bővebb információ a hirdető táblákon található.

Május 22, 23, 24.
Évzáró, ballagás

Április 6.
Jön a nyuszi az óvodába.

Május 25.
Gyermeknap + bábszínház,
melyre külsősök is bejöhetnek

Április 10.
Nyílt nap a Körte Csoportban

Július 16. - augusztus 26.
Nyári leállás előzetes egyeztetés alapján

Április 12.
Nyílt nap a Cseresznye Csoportban

Augusztus 27.
du.16 óra Szülői értekezlet

Januárban sor került az „ Olvasni Jó!” országos
levelezős verseny I. félévének értékelésére. 237
iskola 2550 tanulója vett ebben részt. A diákok
korosztályonként egy-egy könyvet olvastak el, ehhez kaptak három alkalommal 10-10 feladatból
álló feladatlapot. Iskolánkból 16 tanuló mérette
meg magát. Nagyon szép eredményt értek el:
2. osztályban 721 tanulóból 141-en küldtek be
hibátlan megoldást. Tőlünk Balogh Bálint, Bohus
Bence, Horváth Martin.
3-4 osztályban 980 tanulóból 11 fő ért el maximális pontszámot. Köztük volt Berki Balázs, Tar
Gergő és Vég Zsombor. Egy pontot veszített
Tóth Eleonóra, Tóth Patrik, és Szalkay Zsóﬁa.
7-8. osztályban 341 tanulóból 7 tanulóé lett hibátlan. Nagy Szabina és Zelenák Noémi csak egy
ponttal maradtak le.
A második félévre is neveztünk, már megkaptuk
az új könyveket. 2. osztályosok Benedek Elek: A
pelikánmadár című meséjével, a 3-5. osztályosok Michael Molloy: A Jégpor nyomában, a 6-8.
osztályosok David Janes: Szerzetesek az űrben
című műveivel ismerkedhetnek meg. Gőzerővel
folyik az olvasás, hisz március 26-ig postára kell
adnunk az első forduló megoldásait.
Túl vagyunk a 2-3-4. osztályos tanulók számára
meghirdetett „7mérföldes csizmában heted7
határon át” Országos Mesevetélkedő iskolai
fordulóin, sőt a bőnyi elődöntőn is. Három csapattal neveztünk be. A másodikasok Aprófalva
csapata (Balogh Bálint, Bohus Bence, Horváth
Martin, Tolvaj Bálint) néhány ponttal maradt
csak le a harmadikas Mesezsenik (Berki Balázs,
Csoma Dániel, Tóth Eleonóra, Végh Zsombor) és
a negyedikes Okos fejek (Balla Benedek, Burkali
Klaudia, Jakab Dominik, Tóth Zsuzsanna) csapatától. A Mesezsenik és az Okos fejek tizenkét
csapat közül harmadik illetve negyedik helyen
jutottak tovább a területi döntőbe. Gratulálunk
nekik és felkészítőiknek: Kovács Mihálynénak,
Nónay Ferencnének.
Könyvtárunk február 22-23-án ásványkiállításnak
adott helyet.
Február 23-án a farsangi népszokásokat elevenítettük fel. Megismerkedtünk a Busójárás
történetével, a maszk elkészítéséhez szükséges
anyagokkal. Mi magunk is készítettünk álarcot.
Farsanggal kapcsolatos verseket gyűjtöttünk és
olvastunk fel, valamint farsangi dalokat énekeltünk, közben beszéltük a farsang jellegzetes
ételeiről is
Örömömre szolgál, hogy januártól öt új felnőtt
olvasóval gyarapodott az olvasóink száma. Továbbra is biztatok minden korosztályt bátran és
bizalommal forduljon kérésével hozzám. Ha helyben nem található meg a keresett könyv, könyvtárközi kölcsönzéssel pár napon belül teljesíteni
tudom a kéréseket.
Nebehaj Károlyné

