NAGYSZENTJÁNOSI
HÍRÚJSÁG

Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata
Fk.: Friderics Cecília polgármester

2. évfolyam/2. szám

 Félidőben a Gönyűn és Nagyszentjánoson
folyó csatornaberuházás
Kétmilliárd forintból, jelentős uniós támogatással valósul meg a csatornázás Gönyűn és Nagyszentjánoson. A projektre alakult víziközmű
társulás több mint 1,6 milliárd forintos támogatást nyert. Az összeget a
Kohéziós Alapból és állami költségvetéséből biztosítják, társﬁnanszírozásban, az Új Széchenyi Terv keretében. A januárban indult, javában folyó
munkálatok mintegy 5 ezer ember életminőségét javítják majd.
A beruházás keretében több mint 70 kilométeres csatornahálózatot építenek, átemelőkkel. A szennyvíz gravitációs úton jut el a győri szennyvíztisztítóhoz. A beruházást jövő tavaszra fejezik be, majd féléves próbaüzemet
követően adják át üzemeltetésre a hálózatot a Pannon-Víz Zrt-nek.
Kara Ákos, a település országgyűlési képviselője: nagyon örülök annak
és nagyon fontosnak tartom, hogy a mostani kormányzati időszak alatt
végre megoldódik Nagyszentjánoson is a szennyvízelvezetés. Most világosan látszik, hogy az előző években az alapos előkészítés és a szorgalmas
utánajárás sikerre vezetett. Fontos hangsúlyozni, hogy a nagy összegű európai uniós és kormányzati támogatás mellett a lakosság is komoly anyagi
áldozatot vállalt önrészként. A kivitelezés mostani időszaka nagyon fontos hogy sikeres legyen, hiszen jó minőségű időtálló munkát kell végezni
a kivitelezőknek. Fontos volt még a ﬁnanszírozási kérdés tisztázása is, így
az elmúlt hónapokban hetente többször egyeztettünk polgármester aszszonnyal. Ha a megvalósítással kapcsolatban vagy más egyéb problémák
miatt kérdéssel fordulnak hozzám a nagyszentjánosi lakosok, akkor természetesen továbbra is állok a rendelkezésükre.
A körülményekhez viszonyítva a legkisebb kellemetlenséggel jár a csatornázás, és úgy látom, hogy a lakosság is türelemmel viseli a terheket,
vannak bizony a falunak olyan részei, ahol sok kényelmetlenséget okoznak a földmunkák – mondta a beruházás félidejében Friderics Cecília.
Nagyszentjános polgármestere ugyanakkor kiemelte: az is a teljességhez
tartozik, hogy a falu egyes, mélyen fekvő részein – ahol korábban komoly
belvízhelyzet alakult ki – komoly problémákkal küzdenek, most is magas
a talajvíz. Négy átemelőakna azonban már elkészült, a gerincvezetékek

kiépítése is jó ütemben folyik, és természetesen ezzel párhuzamosan a
házibekötések is folyamatban vannak. Hozzátette: nagyon sajnálom, hogy
az előző polgármester által három éve felvett negyvenmillió forintos, tízéves futamidejű hitel, amit az új útburkolatra költöttek, jórésze felesleges
volt, kárbavész. Most ezt sajnos további 16 millió forint kamattal törlesztjük. Többhelyen a köves talaj miatt nem lehet átfúrni az út alatt, illetve
azokon a részeken, ahol a magas talajvíz szint miatt jelentős mértekű
munkagödröket kellett kialakítani, .kénytelen a kivitelező felbontani az új
útburkolatot. Szeretném ismét felhívni az önrész hátralékkal rendelkezők
ﬁgyelmét, hogy rendezzék a tartozásukat. A csatornázás elkészülte után
az efogyasztott víz alapján mért 3600,- Ft/m3 talajterhelési díjat szabnak
ki arra, aki rendelkezésre álló szennyvízelvezető hálózatra nem köt rá.
Az egyes házi bekötésekkel kapcsolatosan a kivitelező egyenként felkeresi a háztartásokat és egyeztet.

 Gyorsjelentés Nagyszentjános szennyvíz
beruházásával kapcsolatos kérdőíves megkérdezésről
A szennyvízcsatornázással kapcsolatban
Nagyszentjános háztartásaiba kiküldött kérdőívekre érkezett válaszok alapján egy előzetes
ún. Gyorsjelentés formájában foglaltuk össze
az észrevételeket. A kérdőívek alapján elmond-

ható, hogy minden megkérdezett értesült arról,
hogy a pályázaton Gönyű és Nagyszentjános
közösen indult. A válaszokból kiderült, hogy
a lakosságot legjobban az érdekli, hogy saját
háztartása mikor csatlakozhat rá a szennyvízcsatornára, illetve
sokan azt tartották
a legfontosabbnak,
hogy az utcájukban
milyen
ütemben
zajlanak a csatornaépítési munkálatok.
Mindezek
mellett a teljes beruházás állapotáról
és alakulásáról is
szeretnének rendszeres híreket kap-

ni a lakosok. A válaszadók meghatározó
része szerint a csatorna beruházással kapcsolatos információk közlésére a helyi újság, a
Nagyszentjánosi Hírújság a legalkalmasabb
kommunikációs eszköz, emellett internetes
felületen szeretnék többen ﬁgyelemmel követni az eseményeket. Igényként merült fel egy
külön erre a célra megjelentetett információs
kiadvány lehetősége is.
Az adatokból az látszik, hogy a válaszadók
túlnyomó többsége tudja, hogy a talajterhelési
díj mit jelent, azonban az ezzel összefüggő törvényi változásokról még egyelőre kevesebben
értesültek. 2012-től a talajterhelési díj összege
jelentősen nőhet a szennyvízcsatorna hálózatra nem csatlakozott háztartások számára,
ennek mértékét még egyelőre kevesebben ismerik.
(folytatás a 2. oldalon)
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 Gyorsjelentés Nagyszentjános szennyvíz
beruházásával kapcsolatos kérdőíves megkérdezésről
(folytatás az 1. oldalról)

A válaszadók nagyobb része értesült azon jogszabályi változásokról,
melyek szerint 2012. júliustól az ún. rendszeres emberi tartózkodáshoz
kötött ingatlanok esetében a tulajdonos köteles a víziközmű üzembe
helyezésétől számított egy éven belül az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha a közműves szennyvízelvezetés a közterületen
az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll. Az adatokból látszik, hogy a lakosság jól informált a
rákötési díj tekintetében, hiszen közel száz százalék tudja, hogy ha
lakástakarékkal rendelkeznek, kevesebb a rákötési díj.
A kérdőívek kiértékelése azt mutatta, hogy az itt élőket foglalkoztatja a településen folyó szennyvízberuházás és elmondható, hogy ezzel kapcsolatban jól értesültek. A válaszokból kiderült, hogy a lakosság
úgy véli, hogy a környezet és egészség megóvásához a 21. század

alapvető követelménye, hogy a településeknek legyen szennyvízcsatorna hálózata.
Fontosnak tartjuk, hogy a kérdőíven és szóban hozzánk eljutott
információk alapján folyamatos kapcsolat, folyamatos és hasznos információcsere legyen a lakosok és a beruházás megvalósítói között. A
beruházás során továbbra is ﬁgyelembe fogjuk venni a véleményeket
és észrevételeket.
Ezen a Gyorsjelentésen kívül a Nagyszentjánosi Hírújság további számában is tájékoztatjuk Önöket az építkezéssel kapcsolatos információkról.
A közvéleménykutatás nyereményjátékának nyertesei könyvjutalomban részesültek! Gratulálunk Hadnagy Lászlónénak, Talabér
Lajosnénak és Both Lászlónak!
Köszönjük, ha válaszával Ön is hozzájárult a lakosság tájékozottságának felméréséhez!

 Nagyszentjánosi Pünkösd 2012
Nagyszentjános idén háromnapos rendezvénysorozattal köszöntötte a pünkösdöt,
melynek csúcspontja kétségkívül a Nagy
Antal Fogathajtó Emlékverseny volt, amelyre külön cikkben térünk ki. Hagyományosan ezen a napon állították föl a búcsusok
a sátraikat, a sportpályán hagyományőrző,
kulturális és gyermekprogramok várták az
érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatalban
életműkiállítást mutattunk be Nagy Antal
életéről és fogathajtás rejtelmeiről, volt
kínálat a foci kevdelőinek is. Átadtuk az új
közparkot és a kibővült játszóteret a gyermekek nagy örömére, amelyet azóta is lelkesen használnak.
Képes összeállításunk:
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„ NAGY ANTAL” FOGATHAJTÓ EMLÉKVERSENY
2012. május 26-27.
„….Légy hasonló az égen szálló madárhoz… aki a törékeny gallyon megpihenve
Átéli az alatta tátongó mélységet, mégis bízik szárnya erejében….”
Emlékeztünk….
Nagyszentjános méltón emlékezett. A barátok,
a tisztelők szeretete övezte azt a napot, melyen a
néhai Nagy Antal tiszteletére fogathajtó emlékversenyt rendeztünk. Emlékeztünk arra az emberre, aki
sokat tett azért, hogy aranykoszorút fonjon maga
köré. Van, akiben két én lakozik, az egyik egy tehetséges álmodozó, a másik az álmait tettekkel
megvalósító ember. Ő ilyen volt. Tudta, hogy az
álmok önmagukban semmit sem érnek. Ám a sok
munka, a lovak szeretete, a találkozások, a kitartás,
a versenyek iránti őrült imádat, a barátok iráni tisztelet meghozta gyümölcsét. A fegyelmezett munka
eredménye, hogy az álmokból valóság lett. A lovak
iránti folyamatos, semmihez sem hasonlítható érzése egész életén át elkísérte. Ezt az érzést kivetítette
környezetére, szinte ﬁaiként tanította Berki Balázst,
Miklós Csabát és - még sorolhatnám a neveket- a
lósport rejtelmeire. Nevéhez rengeteg dobogós hely
fűződik, ezt bizonyítja a díjaiból rendezett kiállítás,
melyet az Önkormányzat dísztermében három hétig lehetett megtekinteni.
Kedves Antal! Alkotott, és az alkotás visszanéz
ránk.
E neves életpálya ösztönzött bennünket arra,
hogy fogathajtó emlékversenyt rendezzünk a tiszteletére. A sok szervezés, megbeszélés eredményeképpen sikeres pályázatot adtunk be a LEADER
Egyesülethez, ahonnan 1.200.000 Ft-ot nyertünk
a rendezvény lebonyolításához. A pályázati anyag
elkészítéséért köszönettel tartozunk jegyző asszonyunknak Törökné Dr. Csölle Katalinnak és a polgármester asszonynak, Friderics Cecíliának.
A neves napon harmonikaszó ébresztette
Nagyszentjános lakosságát. Közben a kiválasztott
helyre érkeztek a fogatok, a hajtók kalapot emelve
érkeztek. Balázs Ildivel ﬁnom pálinkával, szekszárdi
borral köszöntöttük őket. 25 fogat érkezett a versenyre, melynek rettenetesen örültünk. Csodáltuk
a kifényesített fogatokat és a gyönyörű lovakat.
Nem mindennapi látvány nyújtottak. Ezt követően
emlékezni, fejet hajtani mentünk a temetőbe Nagy
Antal sírjához. Császár Antal emlékezett az elhunyt
életpályájára, sikereire, barátságára. A beszéd után
a tisztelet virágait helyeztük el a síron. Emlékmenet
sorakozott fel Tóth László és a puszta ötös vezetésével. Az itt eltöltött idő alatt a Napfénykert Vendéglő pogácsával és borral köszöntötte az ott megjelenteket. Köszönjük. Az emlékmenet elindult. Az
emlékmenetbe beállt csikós, puszta ötös, fogatok,
lovasok, sétakocsi félelmetesen gyönyörű, szívszorító érzéseket váltott ki belőlünk. Nagyszentjános Fő
utcája megtelt a tisztelet és az emlékezet erejével.
Ezúton szeretnénk megköszönni Gregovics
Jánosnénak önzetlen felajánlását Gyermeknapunkhoz. Csokoládéval, üdítővel és
cukorkával kedveskedett nekünk.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói
és a Diákönkormányzat

Az Erdő- soron át kanyarodtunk a Radnóti utcába,
ahol a menet Nagy Antal özvegyének a háza előtt
megállt, ló és lovasa egyaránt tisztelettel hajtott fejet. A megható jelenet után megérkeztünk a sport
pályára, ahol Márk Atya áldását követően elkezdődött a fogathajtó verseny kétfordulós akadályhajtás, egyszeri összevetéssel. Köszönetet mondunk
Katona Ferencnek, a verseny méltó, színvonalas levezetéséért. A felejthetetlen látványt ötvözte, hogy
láthattuk ifj. Berki Balázst, aki egyes pónifogatján
édesapja tanítványaként versenyzett. Reméljük,
hogy Nagyszentjános büszkesége lesz egyszer,
öregbítve a lósport iránti szeretetet és a község hírnevét. A verseny izgalmában megfáradt lovasokat
ﬁnom gulyással, ropogós kenyérrel vártuk. A gulyást
a Nefelejcs Nyugdíjasklub asszonyai főzték, segítségüket tisztelettel köszönjük. A kenyérért a Lipóti és
a Bábolnai Pékségnek, a gulyásba a ﬁnom húsért
a Wiesbauer Dunahús Kft-nek és az Erdészetnek
mondunk köszönetet. A díjátadás előtt megcsodálhattuk Tóth László pusztaötös bemutatóját. Kedves
Laci! Köszönjük a nem mindennapi élményt. Az
eredményhirdetést díjátadás, a Himnusz felcsendülése és a fogatok méltóságteljes elköszönése követte. A vándorserleget gencsapáti fogathajtó nyerte,
melyet jövőre ő hoz vissza nekünk. Visszavárjuk.
A Rom-Po-Drom és a Jaffa Együttes műsorát lovas bál követte kifulladásig, ahol a jó időben kiváló
zene adta a talpalávalót.
Sikeres napot tudhattunk magunk mögött. A
szervezésben oroszlánrészt vállalt Berki Balázs,
Miklós Csaba, Gazsó Sándor, akik hozzáértő tanácsaikkal, tudásukkal nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy a névhez méltó legyen a szervezés. Tisztelettel
köszönjük!
A nap folyamán a gyermekek elfoglaltságához
kiváló programokat állított össze Krániczné Udvardi
Adél, Tóthné Hujber Ingrid és Förhéczné Fátyol Tímea. A másnap hagyományőrző halászléfőző versennyel folytatódott. A vándorserleg ezúttal itthon
maradt, melynek nagyon örültünk. Köszönjük a
résztvevőknek a ﬁnomabbnál-ﬁnomabb halászléket. A színvonalas szervezést Retezi Ferencnek köszönhetjük, aki a KOM-VAS Kft. pénz adományával
is meglepett bennünket. Kedves Feri! Munkádra
jövőre is számítunk.
A továbbiakban gyermek, felnőtt egyaránt megtalálhatta a kedvére valót. Volt itt ugrálóvár, vízi
gömb, bábszínház, öreg ﬁúk meccs, ügyességi vetélkedő, mese színház, citerazenekar, a Nefelejcs Nyugdíjasklub énekegyüttese, a Pannonhalmi Mazsorett
Együttes, Nagyszentjános - Nyalka bajnoki mérkőzés.
Aki még táncolni szeretett volna, az a Napfénykert
Vendéglőben és a Gregó vendéglőben megtehette.
Mind a két napon a Rábakész Kft-nek köszönhetjük
a színvonalasan üzemeltetett büfét, az elérhető árakat és a kiváló ételkülönlegességeket és a minőséget.Köszönettel tartozunk még Miklós Csabának és
feleségének Mónikának a sétakocsin megtett munkájukért. A sétakocsin utazó gyermekeket az Önkor-

mányzat fagyi jeggyel
ajándékozta
meg, melyet
Pestiné Erikánál
a fagyizóban lehetett beváltani, aki megtetézte a
gyermekek fagyiját még egy gombóccal. Köszönjük
a gyermekek nevében.
Úgy gondolom, méltán lehetünk büszkék mind
a két napra. Köszönjük Nagy Antal családjának a
felajánlott serleget és azt a mérhetetlen szeretetet,
amit irántunk és a lovasok felé mutattak. Életük
egyik legszebb de legfájdalmasabb napján büszkeségüknél csak a viselkedésük szerénysége volt
nagyobb, amely hatalmassá teszi az embert. Tisztelettel néztük Teri nénit, aki hol az öröm, hol a bánat
könnyeit morzsolgatta zsebkendőjében. Kívánunk
Neki kitartást és jó egészséget.
Köszönjük továbbá Kránicz Jánosnak és Bedi Ferinek, hogy segítségükkel minden a megadott helyre
és időre, oda és vissza lett szállítva. Balázs Bencének
köszönet az ismételten proﬁ hangosításért.
Támogatóinknak névre szóló köszönőlevelet küldött az Önkormányzat, kiknek a szép és eredményes munkát ismételten tisztelettel megköszönjük.
Az Önkormányzat minden dolgozójának tisztelettel köszönjük a szervezésben való kiváló munkáját. Meg kell még említenem Schauer Imrét és
Böröczky Gézánét, Marika nénit, akik végig a teljes
zárásig nekünk segítettek. Köszönjük szépen.
Kedves Nagy Antal!
Élete díjhajtását elegánsan megnyerte, az akadálypálya útvesztőit sikerrel bejárta, de az élet
maratonját nem sikerült megnyernie, mert sokkal
korábban ért a végső célba. Ebbe a célba viszont
azon a gyönyörű „fogaton” érkezett, amit sok éven
át, épített, szépített magának.
Viselkedése, őszinte szerénysége a nagy sikerek
tetőpontján is változatlan maradt, ezzel nagyon sok
barátot, elismerést, dicsőséget szerzett a magyar fogathajtásnak és magának egyaránt. Egy jó barátot,
egy a szép, nemes lóért, sportért lelkesedő idealista
embert vesztett el a lovas világ. Emléke példaképp
szolgáljon minden sportolónak, mindenkinek, aki a
lovas sportot és a fogathajtást szereti, és fontosnak
tartja. Nyugodjon békében.
„ El kell menni- Nagy panasszal, s nem kevélyen,
Csöndben, szépen. Nem panasszal.
Hús mosollyal, sok titokkal
Nem kevélyen – Megnyugodva, fejet hajtva
Nem sóhajtva.
Hűs mosollyal, mindent értve, mindent látva.
Mindent áldva – Sok titokkal
Egy kérdésre sem feledni.
El kell menni.”
Nagyszentjános, 2012. július 03.
Tisztelettel: Tóthné V. Brigitta
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Kedves Anyukák, kismamák!
Nyári szabadságok a következőképpen alakulnak idén:
Dr. Vidonyi Dániel gyermekszakorvos szabadsága:
2012.07.18-.07.31-ig valamint 2012.08.20.-08.31.-ig
A rendelés a többi napokon a megszokott helyen és időben zajlanak.
Bothné A. Szilvia védőnő szabadsága:
2012.07.23.-07.29.-ig
Elérhetőségem: 0630/981-8996



Előadás a cukorbetegségről

2012. június 13-án 16.00 órai kezdettel az iskolai könyvtárban Bothné Asztalos Szilvia védőnő
tájékoztatta az érdeklődőket a gyermekkori cukorbetegség felismeréséről. Az előadás része volt
a KÉNE egészségmegőrző kampányának, melynek keretében különböző ingyenes előadásokkal, tanácsadásokkal, ingyenes vizsgálatokkal kívánják erősíteni a lakosok egészségtudatát. Aki
hajlandó volt szabadidejéből fél órát e rendkívül hasznos tájékoztatóra szánni, az megtudhatta,
hogy még mielőtt a klasszikus tünetek megjelennek, hogyan ismerhető fel, ha gyermekünk
vércukorszintje ingadozik. Ez azért is fontos mind a szülőknek, mind a nap nagy részében a
gyerekek felügyeletét ellátó pedagógusoknak, mert a cukorbetegség népbetegség, korai felismerésével olyan komoly szövődmények előzhetők meg, mint a retina károsodása, érrendszeri
megbetegedések, vesék károsodása, idegrendszeri diszfunkciók. Korai felismeréssel még megfelelő étrenddel a rendszeres gyógyszerszedés is elkerülhető.

 Családi napközi hírek
Településünkön - a sok nehézség ellenére – 2012. március elsején
megnyitott a családi napközi. A CSANA kis lakói boldogan vették
birtokukba a szép csoportszobát.
A beszoktatási időszak elteltével, már minden kisgyermek otthonosan érzi magát. A sok kapott játék mellé Húsvétra a „nyuszitól” homokozós játékokat és egy csúszdát is kaptak.
Az óvodakezdésig teljes létszámmal, leállás nélkül lesz nyitva a
napközi. Szeptembertől előre láthatólag 3 szabad hely lesz. Kérek mindenkit, hogy amennyiben szeretné a későbbiekben (akár
hónapok múlva is) beíratni a gyermekét, időben jelezze, mert a közeli településről igen nagy az
érdeklődés, a létszám pedig kötött.
Jelentkezni a csanában nyitvatartási időben lehetséges, egy szándéknyilatkozat kitöltésével,
amely semmilyen kötelezettséget nem jelent, csupán tájékoztató jellegű.
A www.nagyszentjános.hu honlapon minden lényeges információ megtalálható, a facebook oldalunkon pedig ﬁgyelemmel kísérhetik a csana kis lakóinak fejlődését képekben.
Szabó Mária családi napközi vezető
Minden anyának az életében eljön az a pillanat, amikor gyermekét óvodába, esetleg bölcsődébe adja. Senkinek sem egyszerű, de ha olyan helyre kerülnek, ahová örömmel indulnak reggelente, az nagy könnyebbséget jelent. Ilyen hely szerintem a nagyszentjánosi Tarka Lepke Óvoda
és a Fürge Róka Családi Napközi is. Szeretném az óvónéniknek, dadusoknak valamint a családi
napközis Marcsinak, Erzsikének és Lindának ezúton megköszönni, hogy gyermekeimet örömmel,
szeretettel és kedvesen fogadják nap mint nap és szépre, jóra, új dolgokra tanítják őket. Örülök,
hogy jó helyen tudhatom csemetéimet, itt a községünkben. Köszönöm még egyszer!
Kónyáné Kata

ÉRTESÍTÉS

NYESTVESZÉLY!

ÉRTESÍTJÜK A KÖZSÉG
LAKOSSÁGÁT, HOGY
NAGYSZENTJÁNOS TERÜLETÉN
SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI MUNKÁT
VÉGEZNEK! A METEOROLÓGIAI
KÖRÜLMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN A KORA REGGELI VAGY
KÉSŐ ESTI ÓRÁKBAN.
A SZÚNYOGÍRTÁS IDŐPONTJA:
2012. JÚLIUS 11-12-13.
PÓTNAP: JÚLIUS 15-16-17.

Az utóbbi hetekben több
helyről hallottunk panaszt
arról, hogy baromﬁudvarokban nyest okozott
tetemes károkat, volt, ahol
egy hét leforgása alatt 9(!)
szárnyast pusztított el!
Önkormányzatunknál két
db élvefogó csapda ingyen
kölcsönözhető.

Kedves Kismamák,
csecsemőt nevelő
Anyukák/Szülők!
Örömmel értesítek mindenkit, hogy
a faluban Babamasszázs tanulására
lesz lehetőség.
Hogy mi az a babamasszázs?
Egy ősi hagyomány, egy ősi ösztön,
amely arra vezérli a szülőt, hogy
ölelje, ringassa, simogassa és érintse gyermekét. Célja, hogy a szülő
gyermek közötti kötődés erősödjön a szeretetteljes érintés által.
Kutatások számos jótékony hatását igazolták mind az anya, mind
pedig a gyermek tekintetében.
A masszázs tanulására ősztől lesz
lehetőség. Helyszíne valószínűleg
az óvoda tornaterme lesz. A maszszázs oktatását jómagam végzem,
s szeretettel várok minden érdeklődőt. További információ:0630/9818996
Bothné A. Szilvia (védőnő)
A Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása

PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁSSAL
bővül 2012. július 1-től.
Ritter Andrea pszichológus a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolatfelvételt követően, előzetes
telefonos bejelentkezés alapján a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
szolgálati lakásában működő gyermekjóléti tanácsadó irodában fogadja az érdeklődőket keddenként.
Előzetesen egyeztetni Kocsisné Gerencsér Ildikóval a 20/5528767-es
telefonszámon illetve ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban lehet.

Egészségnap
2012. július 3-án 8-16 óra között
az önkormányzat és a KÉNE közös
szervezésében
egészségnapot
szerveztünk. Vérnyomásmérés,
vércukormérés, hallásvizsgálat,
tüdőszűrés és érvizsgálat állt a
lakosság szolgálatában. Jó lenne,
ha ezeket a helyben is igénybe vehető szolgáltatásokat a jövőben
isminél többen kihasználnák.
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 I. Nagyszentjánosi Pünkösdi
Kispályás Labdarúgó Bajnokság
Május 28-án a helyi kispályás focicsapat (White Tiger), és a Napfénykert
vendéglő közös szervezésében került megrendezésre az I. Pünkösd kupa labdarúgó torna.
Szeretnénk, ha ebből az eseményből hagyományt tudnánk teremteni, és
évről évre megrendezésre kerülne. Büszkék vagyunk arra, hogy első alkalommal 10 csapat vett részt, és a visszajelzések alapján egy színvonalas eseményt
tudtunk megszervezni, és a csapatok többek között Szlovákiából is szívesen
látogatnának el ismét településünkre.
Örömmel számolunk
A helyezések a következők voltak
be arról, hogy némi adoa pünkösdi kupán:
mányt tudtunk gyűjteni
a rendezvény ideje alatt,
ezzel segítve Sebján-Kugli
1. Horiautó Bordögök(Győrszentiván)
Eszterke gyógyulását.
2. DHL. Komárom(Szlovákia)
3. White Tiger(Nagyszentjános)
4. Gönyü(Gönyű)
5. Bozsó(Nagyszentjános)
6. Bástya söröző(Bábolna)
7. Partizán beokád(Gönyű)
8. Damjanics utca(Gönyű)
9. Farkasfalka(Győr)
10. Alibi kávézó(Bana)
Legjobb kapus: Peti Róbert
Gólkirály: Böcz Antal

 Erdei Iskola Ravazdon
Május 2-5-ig osztályommal, a Ravazdi Erdei Iskolában voltunk.
A három nap alatt sok érdekes programban vehettünk részt. Bálint
bácsi megtanított bennünket GPS- szel tájékozódni. Róbert bácsi megismertette velünk a méhek titkos életét. A ﬁnom lépes mézet még
azok is megkóstolták, akik eddig nem szerették ezt az édességet. Norbert bácsi az erdészek munkáját mutatta meg nekünk egy túra során.
A vadlesen nem mindenkinek volt szerencséje távcsővégre kapni az
erdei vadakat, de néhányunk őzet, borzot, rókát is láthatott. A IV. Béla
kút vizét vízvizsgálatnak vetettük alá, és megállapítottuk, hogy nagyon egészséges lesz, aki ezt issza. Nem is késlekedtünk a kulacsokat
megtölteni vele. Vízi hálóink elől az apró rákok és a nagyobb piócák,
békák sem menekülhettek. Az éjszakai bátorságpróbát mindenki kiállta, és nagyon élvezte.
Ez a tábor olyan jól sikerült, hogy szeretnénk megismételni.
Balázs Virág 5. osztály

Köszönjük a Napfénykert vendéglőnek, a helyi önkormányzatnak, a
sportkör tagjainak, és a község vállalkozóinak, valamint a falu lakosságának, hogy mellettünk állnak, és támogatnak bennünket!Elnézést kérünk,
hogy nem név szerint említettük támogatóinkat, de olyan sokan voltak,
hogy nem szeretnénk ezzel az újságban megjelenő hírek elől elvenni a
lehetőséget!
Továbbra is várjuk a sportot kedvelő, és szurkolni vágyó nézőket a
Nagyszentjánosi sportpályán!
Üdvözlettel a csapat tagjai, Adamek Richárd, Godena Lajos, Godena
József, Körmendi Ádám, Simon Péter, Hérics Dávid, Körmendi Gyula, Dorogi János, Mészáros Ernő, Gerencsér Attila, Mismás Ádám, Mészáros
Szabolcs, Balla Csaba, Marczali László és a fő szponzorunk részéről Pesti
István és Pesti Donát.
Szeretnénk megragadni
az alkalmat, és tudatni a
Kedves olvasókkal, hogy
a White Tiger focicsapat
2012.július 6-8-ig Csehországban, egy kispályás labdarúgó tornán fogja képviselni településünket.
2012.július 28-án pedig
szeretnénk megrendezni az
I. White Tiger jótékonysági
vándor kupát, melyben az
első helyezettet vándorserleggel jutalmaznánk.

 Vöröskereszt hírei
2012. június 26-án 16.00 – 19.00 óra között volt az idei első
véradás falunkban.
Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves segíteni vágyó véradónknak. KÖSZÖNJÜK!!!!
Gábriel Istvánné, Nyári Zoltánné, B. Nagy Ferenc, Horváth Imre, Nagy
Ferenc, Nebehaj Petra, Miklós Csabáné, Nagy Attila, Csanaki Gyula,
Janes Ferenc, Bári László, Tar László, Asbóth Szabina, Kerékgyártó István, Dervalics Bálint, Udvardi Imre, Boros István, Boros Eszter, SebjánKugli Eszter, Magyar Ferenc, Rugovics András, Sándor István, Végh
Miklós, Hérics Mihály, Pap Szabolcs, Berki Bálint, Vaszari József, Vitálisné
Rosta Aranka, Nótár Nóra, Göntér Szabolcs, Sántha Gyula, Sántha-Bella
Mónika, Horváth Károly, Nemes Zsuzsanna, Keserű Roxána, Böröczné
Kalló Mónika, Bella Antal, Madarász József, Makrai Tibor, Rubics Zsolt,
Rubicsné Bohus Adél, Nyíri Györgyné, Nyíri György, Soós Ilona, Soós István, id. Gregovics János, Szabó Zoltánné, Molnár Tiborné, Dániel Bála,
Boros Annamária
8 fő sajnos rajta kívülálló okok miatt nem tudott vért adni, nekik is köszönjük a segíteni akarást.
„Talán nem is sejti, mekkora érték az egészség. Önnek csak 20 perc az
életéből, másnak maga az ÉLET.”
A következő véradás 2012. szeptember 13-án lesz,
szintén 16.00 – 19.00 óra között.
Mindenkit szeretettel várunk.
Jó lenne, ha a ﬁatalok is erőt, bátorságot gyűjtenének és
segítségüket nyújtanák.
Szervezők
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 A harang szava
…” Mert egy harangnak lelke van!”
Nem egy üres tárgy, ha megkondítják, SZÓL
hozzánk. Szólni fog hozzánk, nagyszentjánosi
emberekhez. Nem egész két hónap múlva
községünk új haranggal büszkélkedhet. Egy
56 kg-os lélekharanggal, melyet Magyarország
egyetlen harangöntője, aki aranykoszorús harangöntő mester, Gombos Miklós készít el nekünk Őrbottyánban.
A harangunk miatt kialakult vita ösztökélt bennünket arra, ha a meglévő harangunk nem szólhat
minden elhunyt ember lelki üdvéért, akkor csináltatunk egy másikat, ami lélekharangként működik.
Több megbeszélés eredményeképpen Tamás Atya
közzétett egy tájékoztatást, miszerint az egyházi
rendelet szerint, a templomban lévő harang annak
az embernek a lelki üdvéért szólhat, akit az egyház
szertartása szerint kísérnek utolsó útjára. Ez tekintélyes vitát okozott a faluban, mivel sokan a polgári
szertartást választották és a harang ilyenkor néma
maradt. Nem hirdette, hogy eggyel kevesebben
vagyunk, ezért sokan nem értesültek a szomorú
hírről, ezáltal a temetésre sem tudtak elmenni. Hát
ezen szerettünk volna változtatni, megrendeltünk
egy másik harangot. Gombos Miklós Úr szívesen
vállalta az utat ide Nagyszentjánosra, megnézte a
helyszínt, tanácsokkal látott el bennünket. Megbeszéltük a harang elkészültének időpontját és a
harang feliratát, amely a következő lesz:
ELŐDEINK EMLÉKÉRE
ÖNTETETT ENGEM
NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG LAKOSSÁGA
2012. AUGUSZTUS 20.

A harangszó kong, rezeg, mélyen búg a hangja,
Messze hallik nyár estén, templomunk harangja.
A harangszó messze zeng, hirdeti az időt,
Ím pontosan megkondul, gyülekezés előtt.
Déli harangszó is van, győzelmet hirdető,
Hunyadi János a hős, ő a törökverő.
Veszélyt jelzett egykoron a félrevert harang,
Sok életet mentett meg, a harangszó alatt.
A harangnak lelke van, menny és föld közt lebeg,
A harangszó azt zengi, van neked Istened.
Összekötve föld s az ég, a harangozás alatt,
S, van harang mely érted szól, az a lélekharang.
Érted szól a harang egyszer, ha életednek vége,
Lelked helyett ő visz hírt, - fölmentem az égbe - .
(Szerző: alberth)

A harang másik oldalán a magyar címert vivő két angyal lesz látható.
A harang pártázatának felirata: Öntötte Gombos Miklós Harangöntő Mester
Őrbottyánban.
A harang szentelés gyönyörű szertartását, ami nem mindennapos esemény,
az új kenyér ünnepe alkalmával szeretnénk megtartani, melynek pontos időpontjáról később tájékoztatást adunk.
Tehát a harangunk készül, melyet
már nem akartunk lemondani. Közben Tamás Atya megkereste a Polgármester Asszonyt és arról tájékoztatta, hogy a Püspök Úr engedett a kérésnek,
és mivel a templomot megelőzte a harang,
ismét használhatja a falu a régi célra. Köszönjük Tamás Atya fáradozását és a Püspök Úr
válaszát. Tamás Atyával történt egyeztetés és
megbeszélés után a következő döntés született. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr levélben erősítette meg, hogy nem egyházi szertartással temetettek emlékére is meg lehet
húzni a harangot. Az új lélekharangunk is a
templom tornyába lesz elhelyezve, mivel ott
kettő harangnak van megfelelő hely. Így kettő
különböző hangú haranggal büszkélkedhet
Nagyszentjános község. Egy „ F” és egy „ Á
„ hangú haranggal. Az egyház hozzájárult,
hogy a két harang időzítő szerkezetét elkészítteti, ami már meg is történt. Püspök úrnak
jeleztük, hogy várjuk a harangszentelésre, az
augusztus 20-i ünnepségünk időpontját így
hozzá igazítanánk. Tisztelettel és szeretettel

Bringa napot tartottunk, június 28-án, közlekedésbiztonsági céllal a sportpályán. A bringások KRESZtesztben próbálhatták ki közlekedeséi ismereteiket. A
kerékpáros ügyességi pályán pedig ki-ki bringás tudományát.



várjuk. Az új kenyér ünnepét gyönyörű harangjátékkal köszönthetjük majd.
Az új harangra adományozást hirdetünk. Tisztelettel kérjük a község lakosságát, hogy aki adományozni szeretne a harang költségébe, és részese szeretne lenni az új harang történetének,
az megteheti. Az adományozott pénzt be lehet
ﬁzetni hivatali munkaidőben az Önkormányzat
pénztárába, vagy pedig lehet kérni ugyanitt
csekket és postai úton beﬁzetni. Az összegyűlt
adományt az Önkormányzat elkülönítve vezeti.
Azért, hogy tiszta legyen az egész, minden adományozó neve ki fog kerülni egy dísztáblára a
templomban, aki legalább ezer Ft-ot beﬁzetett.
A harang ára lengőszerkezettel együtt 420.000
Ft, + 27% ÁFA. A hiányzó összeget az általunk
lemondott képviselői-polgármesteri díjazásból
felhalmozott keretből, illetve a jótékonysági bálból befolyt bevételből ﬁzetjük ki.
Nagyszentjános, 2012-07-05
Tóthné V.Brigitta

TEMETŐ

Tisztelt Lakosság!
A temetőben elkészültek a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges
tárolók. Ahhoz, hogy ezek rendeltetésszerű használata megindulhasson, a tárolókba elhelyezett hulladékot napokon belül el fogják szállítani. Mivel ez a hulladék nem konténerben van, speciális csipkedővel
rakodható és vihető el, kérjük a szállítás megtörténtéig és az átállásig
a Tisztelt Lakosság türelmét.
A tárolók kiürítését követően, kötelező lesz a hulladék szelektív elhelyezése. Külön kell rakni a lebomló, vagyis komposzt hulladékot,
külön a műanyag, az üveg és a fémhulladékot is. Eligazító táblák fogják jelezni, hogy mit hova lehet elhelyezni. Ha az elszáradt koszorúk
tartalmaznak fémet (drót, fémváz, stb.), akkor a koszorúkat szét kell
szedni, és a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő edényben elhelyezni
a faluban, NEM a temetői hulladéktárolóban. Ugyanez vonatkozik a
mécsesekre is.
Vigyázzunk környezetünkre. Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és
alkalmazkodását a környezetvédelmi szabályok betartására.

Köszönetnyilvánítás

Újmise

Az önkormányzat nevében köszönjük:
Mindazon lakosoknak, akik a Föld Napja alkalmából segítettek falu
kül- és belterületén a téli időszakban felhalmozódott szemetet összegyűjteni, Dr. Kovács Ferenc úrnak, a Kisalföldi Mg.-i Zrt. állattenyésztési igazgatójának, hogy 40 db vadonatúj asztali számológépet adományozott nekünk, elsősorban az iskola részére juttatunk belőle.
Boros Sándornak, hogy segített az orvosi rendelő műpadlózásában.
A Nefelejcs Nyugdíjas Klubnak az önkormányzat udvarában végzett
sövényültetésért és a templom melletti palántaültetésért.

Mogyorósi Márk atyát diakónusként ismerték meg a nagyszentjánosi római katolikus
hívek. Pappá szentelése alkalmából újmiséjét
Nagyszentjánoson is bemutatta, újmisés áldásban részesült, aki a július 6-i újmisén részt vett.
Márk atyának sok erőt és kitartást kívánunk
lelkipásztori hivatásában, újmisés idézete: „…
megismertem nevedet, hogy a szeretet, amelylyel szeretsz, bennük legyen!” (Jn 17,26)
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 Események képekben 2012 tavaszán az iskolában

Olvasni jó vetélkedő – diákok az ajándékba kapott könyvekkel.

Nyolcadik osztályosaink

A helytörténeti vetélkedő résztvevői

HAPPY HÉT (A vízivás népszerűsítése) ünnepély

Védjük környezetünket (kiállítás)!

Védjük környezetünket! (Szemétszedés)
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 Falutörténet
Nagyszentjános, mint mesterségesen létrehozott település nem rendelkezik több évszázadra visszanyúló múlttal (bár római kori építészeti emlékek
találhatók a falu közigazgatási területén). Nálunk nincs gótikus stílusban épült
templom, amit egy tűzvész után klasszicista stílusban építettek volna újjá, és
sajnos a gróﬁ kastély sem öregbíti már a község hírnevét.
Öröm az ürömben, hogy ezen - a települések életében rövidkének számító
- korszaknak a történéseit most még elég precízen dokumentálni lehet. A Közösen Érted Nagyszentjános Egyesület (KÉNE) felkérte Orbánné dr. Horváth
Márta helytörténészt, hogy az ENCE megbízásából készített helytörténeti füzetet aktualizálja, egészítse ki a falu múltjára vonatkozó írásos emlékekkel és
a falu története szempontjából jelentős, szájhagyomány útján terjedő történetekkel. Ezen megbízás keretében Orbánné dr. Horváth Márta komoly levéltári kutatómunka mellett több riportot készített a Nefelejcs Nyugdíjasklub
tagjaival, illetve azon magánszemélyekkel, akik ezeket a mindenképpen megőrzendő történeteket jól ismerik. A KÉNE célja, hogy olyan bővített, kialakításában is igényesebb kiadványban foglalja össze Nagyszentjános történetének
legfontosabb momentumait, amelyre a helybeliek méltán büszkék lehetnek,
és amely alkalmas arra, hogy vendégeinkkel illetve a falu iránt érdeklődőkkel
megismertethessük annak a hatalmas szervezőmunkának és társadalmi öszszefogásnak az eredményét, aminek köszönhetően a néhány házas kolóniából közel 2000 fős falu vált. Ezúton kérünk mindenkit, akinek korabeli fotók
állnak rendelkezésére, és hozzájárul, hogy azokat illusztrációként a könyvben
közzétegyük, hogy azt a Polgármesteri Hivatalban jelezze.

folyik a lázas munka
A könyv írásával párhuzamosan az iskola hatodik, hetedik és nyolcadik
osztályosai számára helytörténeti vetélkedőt szerveztünk. A diákoknak két
fordulóban kellett bizonyítaniuk, hogy ők ismerik legjobban Nagyszentjános
múltját és jelenét.
Az első fordulóban hat feladatból álló kérdéssort kaptak, melyre kutatómunkával 1 hónapon belül kellett választ adniuk. A helyes válaszok megtalálásához át kellett tanulmányozniuk a falu történetéről írott forrásmunkákat,
kutakodni kellett a temetőben, az idősek segítségével ki kellett nyomozniuk,
hogy a már nem létező nevezetességek egykor hol voltak, illetve mely területeket nevezik Angliának, Kerek erdőnek vagy Keresztdombnak. Saját alma
materükről is olyan információkat kellett előásni, ami bizony komoly felkészülést igényelt. Végül olyan személlyel kellett riportot készíteni, aki még az első
iskolaépületben kezdte tanulmányait.
Az első forduló feladatainak teljesítésében a leglelkesebbnek és legeredményesebbnek a hatodik osztályosok bizonyultak. Nemcsak a feltett kérdésekre
adtak kimerítő választ, hanem fényképeket is gyűjtöttek, amelyek értékes
adalékai lesznek a falutörténeti kiadványnak.
Május 9-én mindhárom évfolyam ellátogatott a Polgármesteri Hivatalba,
hogy testközelből ismerkedhessenek az Önkormányzat feladataival, működésével, a Polgármesteri Hivatal szerepével, elmondhassák a faluval kapcsolatos
észrevételeiket, megfogalmazhassák a faluvezetés iránti kéréseiket.
Június 6-án került sor a második fordulóra, ahol minden évfolyamot – a
képviselő-testülethez hasonlóan – 7 fős csapat képviselt. A versenyzők itt a
gyakorlatban próbálhatták ki, milyen is képviselőnek lenni. Elsőként a falualapítók bőrébe kellett bújniuk, nulláról kellett egy falut felépíteni. A válaszokból
kiderült, a gyerekek tisztában vannak az alapvető szolgáltatások körével, be

a zsűri értékel
tudják azonosítani a kötelezően ellátandó feladatokat. A második feladatnál arra voltunk kíváncsiak, vajon nagyságrendileg meg tudják-e becsülni az
önkormányzat legjellemzőbb bevételeit és kiadásait. Meg kellett tippelniük
például, hogy hány millió forint volt 2011-ben az iskola fenntartásával kapcsolatos kiadás, vagy hogy az óvoda működtetésének a költségeit milyen arányban viseli az önkormányzat illetve az állam? Meg kellett becsülniük, hogy kb.
mennyibe kerül a köztemető fenntartása évente, hogy milyen összegű segélyt
osztott ki az Önkormányzat 2011-ben, illetve az Önkormányzatnak az általa
megállapított helyi adókból (nem számít bele a gépjárműadó) összesen menynyi bevétele volt?
Vártuk továbbá a javaslataikat arra vonatkozóan is, hogy honnan tehet
szert bevételre egy Önkormányzat. Tanulságos volt a diákok azon kérdésre
adott válasza, hogy mire költenének kevesebbet, vagy mire nem költenének,
ha a bevételi oldalon lényegesen kevesebb van, mint a kiadásin. Jelentjük, van
remény, felelősen gondolkodó generáció van növekvőben, amely a kiadások
csökkentése érdekében a szórakozásukat szolgáló falunapról, játszótérről
mondana le elsősorban.
Az utolsó feladatban minden csapat kijelölte diákpolgármester-jelöltjét,
aki ismertette a csapat választási programját. A jelenlévő felnőttek szabályos
választási eljárásban, zárt urnába elhelyezett szavazataikkal nyilváníthattak
véleményt. A szavazatokat a három évfolyam egy-egy tagjából alkalmi jelleggel felállt választási bizottság számlálta meg. A választás eredményének
kihirdetését követően a 7. osztály polgármesterjelöltje, Kránicz Júlia átvehette
diák-polgármesteri megbízó levelét.
Az összesítés alapján a versenyt a 7. évfolyam nyerte, versenyzőik az ősszel
a tatabányai élményparkba ruccanhatnak ki.
Ezúton köszönjük az Iskola tantestületének a támogatását.
Reméljük a vetélkedőn részt vevők érdeklődését sikerült felkelteni falunk
múltja és jövője iránt, hogy jövőre rutinos versenyzőként újra ringbe szállnak.
Az elhangzott programbeszédeket pedig – mint az ifjúság részéről megfogalmazott igényeket – továbbítjuk a képviselő-testületnek, hátha egyik-másik
valósággá válhat.
Törökné Csölle K ata

a győztes csapat

8
NSZJH07 0713.indd 8

2012.07.13. 9:38:26

2012. JÚLIUS

 Hírek a könyvtárból
Az elmúlt két hónap sem múlt el esemény nélkül a könyvtárban. „A FÖLD napja” projekthét
keretében az 5-6. osztályosokkal a „Megsebzett bolygó” című ﬁlmet néztük meg. Ebben
megﬁgyelhettük, milyen veszélyek leselkednek
ránk, ha nem változtatunk a természethez való
hozzáállásunkon. Az 1. és 2. osztállyal, a roma
kultúrával ismerkedtünk. Búvárkodtunk a könyvek között, és az interneten, majd bemutattuk
egymásnak gyűjtőmunkánk eredményét. Mesét
olvastunk, verset mondtunk, zenét hallgattunk,
és gyönyörködtünk a cigánytáncokban
Rejtvényfejtőink is szorgalmasan látogatták a
foglalkozásokat, számuk év vége felé gyarapodott.
A harmadik osztályosokkal megismerkedtünk
Kovács Margit szobrász keramikus művész mun-

kásságával, majd ellátogattunk Győrbe, a nevét
viselő múzeumba. Jó hangulatú, sok élményt
nyújtó múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt.
A szünet előtti utolsó napokban Bothné Asztalos Szilvia a „Gyermekkori cukorbetegség jeleiről” tartott érdekes és hasznos előadást. Sajnos
kevesen jöttek el, pedig valamennyi iskolás és
óvodás szülőt, pedagógust megszólítottunk.
Befejeződött az „Olvasni jó”országos levelezős
verseny. Az első félévhez hasonlóan most is jól
teljesítettek a tanulóink. Balogh Bálint, Bohus
Bence, Horváth Martin a 2. osztályból, Berki
Balázs, Tar Gergő, Tóth Eleonóra, Tóth Patrik,
Végh Zsombor a 3. osztályból, Burkali Klaudia,
Szalkay Zsóﬁa a 4. osztályból maximális pontszámot ért el. Csak néhány ponttal maradt le
a dobogóról Nagy Martin 6. osztályos, Kránicz
Júlia 7. osztályos, Nagy Szabina és Zelenák Noémi 8. osztályos diákunk. Gratulálok nekik a jó
szerepléshez.
Örömömre szolgál, hogy a nyári fordulóra is
sikerült megnyerni a gyerekeket. 26 nevezést
küldhettem el. Már mindenki megkapta a könyvet és a feladatlapot. Így semmi akadály az olvasásnak és búvárkodásnak.
Néhány adat könyvtárunkról: 3673 kötet várja
az olvasni vagy kutatni vágyó diákokat és felnőtteket. Az elmúlt egy évben vásárlás illetve
ajándékozás révén 322 kötettel gyarapodtunk.

A könyvek beszerzésénél az olvasók igénye volt
az elsődleges szempont.Ha valaki kíváncsi a katalógusunkra már interneten keresztül is megtekintheti azt.(: http:/nagyszentjanos.nanlib.hu)
Jelenleg 171 könyvtárhasználónk van. Közülük
97- en tizennégy év alattiak, 69- en tizennégy
és hatvanöt év közöttiek, 5-en pedig hatvanöt
év felettiek.Egyre több felnőtt, középiskolás,
felsőfokú oktatásban részt vevő olvasó igényét
sikerült kielégíteni a könyvtárközi kölcsönzés segítségével.
A könyvtárhasználók vigyáznak a könyvekre,
a határidőket is igyekeznek betartani. Akinek
meg nem sikerül e-mailben, vagy telefonon kap
emlékeztetőt.
Értesítem az olvasókat, a nyári szünet és szabadságolás miatt a kölcsönzés 2012. július 1-jétől
2012. augusztus 31-ig szünetel.
Nebehaj Károlyné
igazgatóhelyettes, könyvtáros

 Napközis tábor a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2012. június 18-22-ig - az idei évben első alkalommal szervezett napközis tábort iskolánk. Huszonkét
kisgyerek tartalmas időtöltéséről gondoskodtak
egy héten át a pedagógusok. A tábor ideje alatt
lehetőség nyílott sportra, kézműves foglalkozásra. Hétfőn a korai órákban érdekes labdajátékokat próbálhattak ki a diákok, majd a nap
második részében papírmasét barkácsoltak.
Kedden tanulóink egész napos kiránduláson
vettek részt Győrben. Megtekintették a Városi
Művészeti Múzeum Kovács Margit állandó kiállítását interaktív tárlatvezetés keretében, majd
az Esterházy Palota pincehelyiségében domborműveket készítettek agyagból, melyeket a győri
származású művésznő által használt jellegzetes
motívumokkal díszítettek. A kánikulai hőségben
az ódon boltíves falak kellemes hűst nyújtottak
az alkotó munkához. Egy kis játszótéri pihenő

után útjuk a Füles Bástyába vezetett. A kazamatákban tárlatvezetés során a gyerekek nem

csak megismerhették, megérinthették, de kezükben is tarthatták az egzotikus fajokat, mint
az indiai óriáscsótány, a szakállas agáma vagy
a labdapiton. Szerda délelőtt a biztonságos
kerékpáros közlekedést gyakorolták a tanulók
a rendőrség munkatársainak felügyeletével.
Délután Kócs Gyuri bácsihoz látogattak el, aki
nagy papagájtenyésztő. Míg a gyerekek az Ibolya néni által kínált hideg üdítőt kortyolgatták,
addig Gyuri bácsi készségesen válaszolt minden
feltett kérdésre. Ezúton is köszönjük a szívélyes
vendéglátást! Csütörtökön a táborozók egy része Komáromba utazott strandolni, a helyben
maradók pedig remek sátortábort építettek az
árnyas fák közé. A tankonyhában „ötperces” süteményt és sósperecet sütöttek, melyet később
jóízűen elfogyasztottak. A hét lezárásaként pénteken rejtvényfejtéssel, sportolással és internetezéssel múlatták az időt.
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Tarka Lepke Óvoda
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet

ÓVODAI DAJKA

ÓVÓNŐ

munkakör betöltésére.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, József Attila utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai dajka faladatok ellátása munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
1. óvodai dajka szakképesítés vagy családi napközi vezetői képesítés,
általános iskolai végzettség
2. büntetlen előélet,
3. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolti vagy letelepedetti
státusz
4. 3 hónap időtartamú próbaidő vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
óvodai dajka szakképesítés vagy családi napközi vezetői képesítés,
érettségi, gyermekgondozásban szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. Önéletrajzönéletrajz
2. végzettségek igazolása másolatban
3. erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Tibor Gézáné nyújt,
a 96/544-041-os telefonszámon, vagy személyesen.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános,
József Attila utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvónői feladatok ellátása munkaköri leírás szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
1. főiskolai óvodapedagógusi végzettség,
2. büntetlen előélet,
3. magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolti vagy letelepedetti
státusz
4. 3 hónap időtartamú próbaidő vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
1. Felhasználói szintű MS Ofﬁce (irodai alkalmazások),
2. angol vagy német nyelvtudás
3. az intézmény nevelési programjához illeszkedő egyéb kompetencia
4. pályakezdő
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1. önéletrajz
2. diploma
3. erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap Tibor Gézáné nyújt,
a 96/544-041-os telefonszámon, vagy személyesen.

 Tarka Lepke Óvoda hírei
Köszönet hangján!
A Tarka Lepke óvoda ovisai és dolgozói köszönetüket szeretnék
kifejezni:
• Kövesdi Lászlóné Marikának, hogy csodálatos muskátlikat
ajándékozott ismét nekünk, így az óvoda is megszépült!
• Hegedűs Tibornak a rengeteg játékért, melyek sok vidám
percet szereztek gyermekeinknek!
• Szajkó Lórántnak a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatójának, hogy rendszeresen támogatja alapítványunkat!
• Nagy Andrásnak a csodálatos zenés gyermeknapért!
• Markoticsné Góbor Lindának a vidám-játszó délelőttért, a
frissítőkért, süteményekért, mellyel a gyermekeket várta!

Egyéb híreink:
Szeptembertől 3 csoportos óvodaként működünk tovább, melybe a gyermekek korcsoportokba
fognak járni. A csoportok névsora a hirdetőtáblákon lesz megtalálható!
A nyári leállás az óvodában júl.16. - aug.26. között lesz.
Nyitás: aug. 27-én
Szülői értekezlet: aug.27-én 15.30-kor

SOK SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES RÉGI ÉS ÚJ ÓVODÁST!

 Jelenleg futó pályázataink
•
•
•
•
•
•

•

Gönyű-Nagyszentjános Szennyvízcsatornázása KEOP 1.2.0/09-11 - megvalósulás alatt
Óvodafejlesztés: képzési és fejlesztő programok, TÁMOP 3.1.11-12/1-2 - pályázat készítése folyik, óvodai eszközök fejlesztése, képzések, programok támogatása a Tarka Lepke Óvodában
Családi Napközi létrehozása TÁMOP 2.4.5-12/1 a Győri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül, Kunsziget és Ikrény községekkel
együtt beadott 50m Ft összértékű pályázat
Bűnmegelőzési pályázat TÁMOP 5.6.1.B/12/2 – kidolgozás alatt
Közbiztonság növelése, térﬁgyelő rendszer kialakítására beadott pályázat a Belügyminisztériumhoz
Környezettudatosság erősítése, és a porterhelés csökkentése Nagyszentjánoson közterületek környezetbarát megújításával (önkormányzat előtt jelenleg földdepóként használt, korábban törmelékkel feltöltött egykori szikkasztó tó területe rekultivációja)
NYDOP-4.1.1.-D11-2011 határidő 2013, május 31. – a kivitelezés jövő év elején indulhat
Lezárult és fenntartási szakaszba lép a 1-es út melletti régi illegális szemétlerakó rekultivációs projektje KEOP 2.3.0/2F-2008-0004
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 Körzeti megbízotti tájékoztató
A faluban, a szennyvízcsatorna kivitelezése miatt megnőtt a teherautó, illetve a munkagép forgalom. A munkásokat, sofőröket már ﬁgyelmezettem a
sebesség korlátozások (amelyeket jobb esetben a kivitelezők tettek ki), valamint a lakott területen belül megengedett legnagyobb sebesség
betartására, illetve ezek ﬁgyelmen kívül hagyását követően a
szankciókra, de kérem a lakókat, hogy az utakon, ideértve az
összes mellékútvonalat is, fokozott ﬁgyelemmel közlekedjenek. Ha szigorúan veszem a KRESZ szabályok gyalogosokra
vonatkozó paragrafusait, akkor ott ahol kiépített gyalogjárda
van – és persze járható is – ott kötelezően a járdát kell használnia a gyalogosnak. Így most azt javaslom mindenkinek, aki
rendszerint gyalog közlekedik, hogy ahol járható gyalogjárda
van, ott azt tessék használni, megelőzendő így egy esetleges
balesetet. Tudom, hogy az utak szélesebbek, kényelmesebbek,
de mint említettem folyamatos a teherautó és munkagép forgalom az utakon, és a jelenlegi,valamint elkövetkezendő kánikulában a
sofőrök ﬁgyelme délutánra, estére már lankad, a reﬂexek csökkenek.
A járművezetőket,kivitelező szakembereket folyamatosan fogom ellenőrizni,
a sebességhatárok, és az egyes KRESZ szabályok betartása végett, de hogy
elkerüljünk egy balesetet, netán tragédiát, ahhoz a lakosok segítsége is szükséges. Megelőzni valamit mindig egyszerűbb, mint utána a „mi lett volna ha”
kérdésre a választ keresni, és egymást hibáztatni.

POLGÁRŐR NYÍLT NAP!
TOBORZÁS!!
Szereted a lakóhelyed?
Szereted a családodat, gyermekedet?
Szereted a lakásodat, házadat?
Szeretnéd mind ezt biztonságban érezni?
Szeretnél tenni is érte?
Akkor vár a
NAGYSZENTJÁNOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
a tagjai közé!!!
LÉPJ BE HOZZÁNK!!!
Várunk időset, ﬁatalt, Hölgyet, Urat
Feltételek:
- magyar állampolgárság
-18. életév betöltése
-büntetlen előélet
Toborzás ideje: 2012. július 28-án 14-18 óráig
Helyszín: Az általános iskolában lévő polgárőr pihenő helyiség
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT,
HOGY MEGISMERHESSÉK MUNKÁNKAT!
Tisztelettel: POLGÁRŐRSÉG
A „FELNŐTTEK A GYEREKEKÉRT” Iskolai Alapítvány köszöni a Kisalföldi
Mezőgazdasági Zrt-nek, a NEMAK Alumíniumöntöde Kft-nek, Kömíves
Lászlónénak, valamint 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 kuratórim elnöke

A fentiek tekintetében, a megnövekedett forgalom miatt ezúton kérek minden lakost, hogy akár gyalogosan, vagy kerékpárral, akár motorral, segédmotorral, vagy autóval közlekedik, a KRESZ szabályokat mindenki tartsa szem
előtt.
Továbbá megkérek minden lakost, hogy ha innivalóval kínálja az
éppen a háza előtt dolgozókat, járművezetőket, akkor az csakis
szeszmentes ital legyen, nem szeretnék a későbbiekben problémát, ugyanis ebből is adódhat baleset.
Ha valaki a szennyvízcsatornát építő munkásokkal, vagy a kivitelezéssel kapcsolatban olyasmit tapasztal, amelyről úgy érzi,
hogy a rendőrségre tartozik, úgy az alábbi mobil telefonszámon nyugodtan hívjon fel, vagy személyesen keressen meg.
Köszönöm, és Tisztelettel:Szabó Zoltán r.tzls.
Körzeti Megbízott tel.: 06-30/692-1550

 Hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos információk:
2012. január 16-tól érvényes hulladékszállítási rend:
biohulladék (barna fedeles)
hétfő
Maradék hulladék (szürke fedeles) páratlan hét kedd

2012. Vidéki mosási rend
A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakókat, hogy megkezdi a barna
fedelű bio hulladékgyűjtő edényzetének következő mosási ciklusát a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint. Az ürítést és mosást együtt
végezzük, az ürítés megtörténte után, külön díjﬁzetés nélkül biztosítjuk
az edényzet mosását. Az edények mosását négy alkalommal végezzük
el egy év alatt. Javasoljuk mosási napon csak a hulladékot tartalmazó
(lehetőleg teli) edény kihelyezését, a későbbi számlázási reklamációk elkerülése érdekében.
Város

Edény

1. mosás

2. mosás

3. mosás

4. mosás

Nagyszentjános

Bio

2012.05.07

2012.06.18

2102.07.30

2012.09.10

Üres, nem lakott ingatlanok esetén lehetőség van a szemétszállítás határozatlan idejű szüneteltetésére. Az ingatlan lakatlan állapotát a helyi
jegyző által hitelesített nyilatkozattal lehet igazolni.
Hulladékudvar:
Gönyű, Jókai utca (Nagyszentjánosról érkezve a második utca balra) végén, az erdő mellett. Nyári nyitvatartása - Érvényes 2012. május 8-tól.
csütörtök 10.00 - 18.00
szombat 14.30 - 18.00

Szelektív hulladékgyűjtés:
A COOP-bolt előtt (Fő utca)
A Tarka Lepke Óvoda előtt (József Attila u. 6.)
A Radnóti utca Erdősorhoz közeli végén
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek alapvető és térítésmentesen használható elemei az új hulladékgazdálkodási rendszernek. Céljuk, hogy a háztartásban összegyűlő csomagoló anyagokat a lakókörnyezet közvetlen
közelében környezetbarát módon el lehessen helyezni.
A gyűjtőszigeten elhelyezhető csomagolási hulladékok:
műanyag, papír, üveg, fém
A gyűjtőedények ürítése lakossági észrevételek ﬁgyelembe vételével készített szállítási program szerint történik.
Sziget
ssz.
170
171
172

Város

utca

Műanyag

Papír

Fém

Üveg

Fő utca Attila utca és
Hunyadi utca között
Kéthetente Kéthetente
hétfő,
NagyFő utca Attila utca és kedd,
(páros hét) (páratlan hét)
szentjános Hunyadi utca között vasárnap péntek
péntek
csütörtök
József A. utca - Árpád
utca sarok iskola előtt

A GYŐRSZOL munkatársai a 06-80-911-026 ingyen hívható telefonszámon várják a jelzéseket, ha a rendes ürítés ellenére megtelt a gyűjtő.
Amennyiben valaki telefonál a zöld számra, a szigetazonosító számot és
a megtelt hulladékfajtát kell bemondani. A zöld számon tett bejelentés
alapján 24 órán belül intézkedés történik az elszállításról.
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NAGYSZENTJÁNOSI HÍRÚJSÁG

 Hujber- kupa
Idén júniusban ismét megrendezésre került az
immár hagyományosnak számító Hujber- kupa.
E futballtornával állítunk emléket egykori szeretett testnevelőnk és rokonunk Hujber Ferenc
munkásságának és sport iránti szeretetének.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Hujber
család szervezésében idén a 3-4. osztályos tanulók mérhették össze fociban ügyességüket,
tudásukat. A résztvevő iskolák között köszönthettük a győrszentiváni Móricz és Váci iskolát,

a gönyűi Széchenyi iskolát és a helyi Hunyadi
Mátyás Általános Iskolát. Sajnos a bőnyi Szent
István Király Általános Iskola szervezési gondok
miatt nem tudott részt venni a tornán.

A kis csapatlétszám ellenére is remek, izgalommal teli volt a hangulat. Az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket ezen a délutánon, a
nagy meleg ellenére, a gyerekek szívből, teljes
erőbedobással küzdöttek az érmekért, felajánlott díjakért.
A következő helyezések születtek:
1. Váci Mihály Általános Iskola csapata,
Győrszentiván
2. Széchenyi István Általános Iskola csapata, Gönyű
3. Móricz Zsigmond Általános Iskola csapata, Győrszentiván
4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola csapata, Nagyszentjános
Az érmek mellett- amit a helyi általános iskola
ajánlott fel- külön kupával jutalmaztuk a legjobb
mezőnyjátékost, a legjobb kapust és a gólkirályt.
Külön apropója volt a tornának, hogy húsz év
után ismét egy Hujber-utód játszhatott a pályán
Tóth Patrik személyében, akinek a Hujber család
ez alkalomból egy emléktárgyat ajánlott fel.
Köszönjük Neubauer Tamás és Nagy Attila
testnevelőknek a szervezési és lebonyolítási
munkájukat, Németh Tamásné igazgatónőnek
a megnyitóbeszédet és a meleg hangvételű

 KÉNE hírek
Az elmúlt időszakban az egyesület vezetősége elkészítette az előző év
pénzügyi mérlegét, amit a tagság egyhangúlag jóváhagyott.
Új tagok is beléptek közénk, ezúton is köszöntjük őket és várjuk a ﬁatalok jelentkezését is, akik tenni akarnak a faluért, a közösségért.
Felkerült az „i”-re a pont a kérdőív kitöltéssel nyert új hulladékgyűjtő-sziget kapcsán. Április 21-22-én az önkormányzat és a szolgáltató
GYŐRSZOL által kijelölt területen, a Radnóti utca - Erdősor kereszteződésében lebetonoztuk a
szelektív gyűjtőkonténerek alapját. Május 16-án
pedig megérkeztek a
konténerek, így a falu
ezen részén lakóknak
sem kell már messze
vinniük a szelektált hulladékot!
Segítettük az önkormányzatot a Nagy
Antal Fogathajtó Emlékverseny és falunap
szervezésében,
lebonyolításában. Ott voltunk a sátrak építésénél, berendezésénél, a gyermekprogramoknál, a fogathajtó pálya kialakításánál.
Ezúton is köszönjük tagtársunk, Retezi Ferenc kiemelkedő munkáját,

megemlékezést,Nebehaj Károlyné igazgatóhelyettesnek,Gregovics Jánosnak a Sport Club
elnökének, Förhéczné Fátyol Tímeának és Bedi
Ferenc képviselőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték e rendezvényt. Külön köszönetünket
fejezzük ki Böröczkyné Marika néninek a technikai segítségért és természetesen minden jelenlévőnek, aki képviseltette magát e rendezvényen.
A Hujber család reméli, hogy az iskolával
együttműködve, jövőre is lehetősége lesz megrendezni e tornát és a felajánlott kupákkal és a
meghívott személyek vendégül látásával hozzá
tud járulni a Hujber –kupa sikeréhez.
Tóthné Hujber Ingrid

amit a fogathajtó verseny és a falunapi halászléfőzés szervezésében,
lebonyolításában végzett.
Aláírásokat gyűjtöttünk a „Vizet a Dunába” akció kertében, amit a Kisalföld újság kezdeményezett. Több mint 160 aláírást sikerül összegyűjtenünk.
A Nagyszentjánosról
íródott helytörténeti
összefoglaló készíttetésével párhuzamosan kétfordulós helytörténeti vetélkedőt
rendeztünk, melyet
a 7. évfolyam hét fős
csapata nyert meg. Erről bővebben a külön
beszámolóban olvashatnak.
Segítettük a védőnő
által szervezett, a cukorbetegség megelőzéséről szóló tájékoztató előadást. Július 3-ra az önkormányzattal karöltve egészségnapot szerveztünk, ahol ingyenes vérnyomásmérésre, vércukorszintmérésre, tüdőszűrésre, hallásvizsgálatra és bejelentkezés alapján érvizsgálatra került
sor. Itt szeretnénk megköszönni Bothné Asztalos Szilvia védőnő segítségét, aki egyesületünk tagjaként önkéntes munkát vállalt a vizsgálatok
lebonyolításában.
Végezetül kérjük azokat a tagjainkat, akik még a tagdíjat nem ﬁzették
be, hogy tegyenek eleget vállalt kötelezettségüknek.
Kéne vezetőség
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