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 Ez évben is falutörténeti
vetélkedő

Bárki, aki a tevékenységünket
támogatásra méltónak találja, a
63200126-11051763

bankszám-

laszámra történő utalással nöA Közösen érted Nagyszentjános Egyesület mindent megtesz, hogy közösségünk múltja,
jelene és jövője iránt felkeltse a felső tagozatosok érdeklődését. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a falutörténeti vetélkedőnk első fordulóba újra beneveztek a nyolcadik osztályosok is,
így ebben az évben is négy csapat vetélkedik majd a főnyereményt jelentő kirándulásért. A
vetélkedő sikerét mutatja, hogy az osztályokat képviselő 7 fős csapatokba is túljelentkezés
tapasztalható.
Felsőseink március 16-án ismerkedhettek meg az írásbeli forduló kérdéseivel, amelyek kidolgozására egy hónap áll rendelkezésükre. A feladatok ismertetését követően nagy izgalom lett
úrrá a csapattagokon, és azóta is érkeznek egyesületünkhöz az érintett anyukák beszámolói
arról, hogy milyen átéléssel vetették bele magukat a gyerekek a megoldások keresésébe.
A második, szóbeli fordulót ezúttal is szombati napra, 2016. május 14-re időzítettük, hogy
9.00 órától az Önkormányzati Hivatal épületében minél több szülő, rokon, barát lehessen
tanúja a versengésnek, tudja buzdítani a csapatokat.
Törökné dr. Csölle Katalin
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 Hunyadi Mátyás Általános Iskola karácsonyi műsora
(2015. 12. 20. római katolikus templom)
Idén irodalmi-zenei és mozgásos műsort adtak a nagyszentjánosi iskolás gyerekek.
Az óvodások betlehemese után az ötödik osztályosok gyertyatánca
nyitotta meg a karácsonyi műsort. A templom sötétbe borult, majd halk
zeneszóra (Karácsony ünnepén mindenhol gyertya ég…) a gyerekek egymás után léptek be. A sötétben, fehér angyal-ruhában érkeztek, kezeikben a világító gyertyagömbökkel.
Majd szebbnél-szebb verseket hallottunk Bohus Hanna is Terdik József
(2. oszt.) előadásában. Ezután a zongorista ﬁúk, Balogh Bálint (6. oszt.)
Berki Balázs (7. oszt.) produkciója következett tanárnőjük, Erdélyi Anita
néni furulyakíséretével.
Az idei karácsonyi műsor témája a gyertyák köré épült, melyet Burkali
Klaudia (8. oszt.) vezetett fel az adventi időszak bemutatásával. Az adventi koszorú gyertyáit négy magas, végzős diák jelenítette meg: Boros
Petra, Szinável Evelin, Terdik Gergő és Tóth Zsuzsanna. Sorban elmesélték
a négy vasárnap angyalainak történetét, mialatt lassan megérkeztek a 2.
osztályos angyalkák: kékben Nagy Gréta, pirosban Rubics Szonja, fehérben Sebján-Kugli Julianna és lilában Burkali Johanna. Az anyukák csodaszép angyalszárnyas-glóriás jelmezt varrtak. A gyertyákat az angyalkák
szimbolizálták színükkel és meseszerű történetükkel.
Most egy komoly vers következett: Bilanics Gergőtől Ady Karácsony
című versét hallottunk. Végül felcsendült a ﬁnálé záróéneke (Karácsonyi
álom), melyet az összes szereplő - kicsik és nagyok egyaránt – közösen

adtak elő. Az énekkarba megérkeztek a 6-7-8. osztályos nagylányok is,
hogy érett hangjukkal erősítsék az éneket. Az oltár előtt 4 diák szólót
énekelt: Gede Patrícia (2. oszt.) és Csanaki Ádám (3. oszt.), Berki Ádám
és Balázs (a 4. és a 7. osztályból).
Illyés Rita

 Hírek a könyvtárból
Tartalmas őszi és téli időszakon vagyunk túl.
Hét rendezvénynek adottt helyszínt a könyvtár és
két - két győri vetélkedőn vettünk részt. Vendégeink közül:
- Harcsás Judit saját élettapasztalatát osztotta
meg velünk, hangsúlyozva, hogy pozítiv gondolkodásmóddal talpon tudunk maradi akkor is, mikor a legnagyobb mélypontra kerülünk.
-Szekeres Rita táplálkozási tanácsadó hasznos
ötletekkel, receptekkel látta el a cukorbetegséggel, liszt- és tejérzékenységgel küzdő érdeklődőket.
-Horváth Gyöngyi Klaudia Gyere Gyuri Győrbe
című könyvének bemutatásával érdekes városnézésre invitálta az alsó tagozatos diákokat.
- Orbánné dr. Horváth Márta Jókai Mór győri
kötödéséről mesélt.
- dr. Lanczendorfer Zsuzsanna megismertetett
bennünket népdalaink jelképrendszerével. Másfél
órán keresztül ittuk minden szavát, önfeledten
énekeltük vele az általunk is ismert népdalokat.
- Hámor Vilmosnak köszönhetően 60 percnyi
gondtalan kikapcsolódásban volt része annak,
aki ellátogatott a könyvtárba. Hol nevettünk, hol
meg könnyezett a szemünk a hallottakon. Könyveiből felolvasott idézetei szívhez szólóak voltak.
Ügyelt arra is, hogy a borúra mindig derű jöjjön.
Az előadás végén lehetőség volt az író könyveinek
dedikálására is.
- A Barangoló együttes „Angyal zenéje, gyertya-

fény” címmel adott koncertet az iskola aulájában.
Zenés, verses, karácsonyi műsoruk diákoknak,
szüleiknek, nagyszüleiknek és minden résztvevőnek kellemes időtöltést kínált, lehetőséget az ünnepekre való ráhangolódásra.
Kis könyvtárosok vetélkedőjén két csapattal
képviseltük iskolánkat (Riporterek:Bohus Bence,
Orosz Réka, Pityinger Dávid, Szabó Zsóﬁa,; Újságírók: Balogh Bálint Illés Veronika, Kiss Dóra,
Molnár Levente). Az újságírók csapata néhány
ponttal maradt le a dobogós helyről.
2015 tavaszán hirdette meg a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára a Hencidától Boncidáig mesevetélkedőt. A
Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskolából négy tanulóját (Bóka Mátyás, Berki Ádám.
Ivján Zétény és Orosz Kinga) Olvasó baglyok
néven neveztem a versenyre. Három forduló levelezős formában történt. Minden alkalommal
komoly felkészülést igénylő feladatlapokat kaptak a tanulók a mesékhez, melyeket megoldva
vissza kellett küldeni a megadott határidőre. 40
csapat nevezett, ám a három fordulót 32 csapat küzdötte végig. Az összesített eredmények
alapján 8 csapatnak volt lehetősége arra, hogy
az eddig megszerzett tudásáról, fantáziájáról és
színészi képességeiről tanúbizonyságot tehessen.
Ezek között voltunk mi is. A döntő megmérettetésre 2015. december 1-jén, kedden került sor a
Központi Könyvtár olvasótermében. Csapatunk

az előkelő harmadik helyen végzett. Gratulálunk
a szép eredményhez!
2016 januárjában megtörtént a leltározás.
1229 kötet került törlésre elavulás vagy elhasználódás címén. Ekkor 3283 kötet volt a könyvtár állománya. Azóta 57 újabb könyvvel gyarapodtunk.
Két új babzsákkal, egy új számítógéppel, vetítővászonnal gazdagodtunk. Áprilistól indul a
KÖNYVTÁRMOZI program. Ennek keretében
havonta ﬁlmvetítésre kerül sor. Az érdeklődőket
tárlókba kihelyezett plakátokon és a facebookon
keresztül értesítjük.
Falunapon ismét vendégünk lesz a Vaskakas
Bábszínház, kézműves foglalkozás keretében
bőrözhetünk és megismerkedhetünk a quilling
technikával. Idén is élvezhetjük dr. Lanczendorfer
Zsuzsanna előadását és koncertet is szervezünk.
Nebehaj Károlyné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném megköszönni az önkormányzat nevében, hogy Meizner
Zoltán úr murvázással segített az
Arany János utca, és a József Attila
végén az útállapotok javításában.
Friderics Cecília
polgármester
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2016. ÁPRILIS

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁSRA
Nagyszentjános Község Önkormányzata, mint a Tarka Lepke Óvoda fenntartója értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig vagy a 2016/17. nevelési év során, azaz 2016. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31. napjáig betölti (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy:
1. A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja: 2016. május 4-én és 5-én (szerda, csütörtök) 8.00–17.00 óra
2. A beíratás helye: Tarka Lepke Óvoda, (9072 Nagyszentjános, József Attila u. 6.)
3. Az óvoda felvételi körzete: Nagyszentjános község közigazgatási területe
4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők
gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban:
kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant
otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta
szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a
nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult
felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy
a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői
ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
5. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai ellátását biztosítja.
6. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
7. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2016. május 27-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a
törvényes képviselőnek.
8. A szülő a döntés kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagyszentjános Község
Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. Nagyszentjános Község Jegyzője a másodfokú
eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új
döntés meghozatalára utasíthatja.
9. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
10. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
11. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése értelmében az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amenynyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzőt.
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 Tegyünk együtt a rágcsálók elszaporodása ellen
Az utóbbi időben több helyről jelezték, hogy
tömegesen jelentek meg patkányok a lakókörnyezetükben.
A Magyarországon leggyakrabban előforduló rágcsálók, a vándorpatkány és a házi egér
szorosan kötődik az emberi civilizációhoz, élőhelyüket az emberek környezetében találják
meg. Betegségeket terjesztenek, valamint jelentős gazdasági károkat okoznak. Leginkább
érintett területek a gondozatlan, szemetes
udvarok, valamint a mezőgazdasági termények
tárolására szolgáló épületek. Ott, ahol állattartás folyik és termények, takarmányok vannak
az udvaron vagy a melléképületekben, szinte
biztos, hogy megjelennek, elszaporodásuknak
kedvez a meleg időjárás is.
A rágcsálóirtásra vonatozó jogi szabályozás
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73.§ (1) bekezdése - alapján a települési
környezet, továbbá az ingatlantulajdon tisztántartása, az ingatlanon lévő rágcsálók irtása az
ingatlan tulajdonosának a feladata.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet
36.§ (4) bekezdése szerint: „Az egészségügyi
kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok
és eljárások végrehajtásáról az érintett terület

vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója,
kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeletetője (a továbbiakban együtt:
fenntartója) köteles gondoskodni.”
Sajnos e veszedelmes kártevők teljes kiirtása
szinte lehetetlen, de mindent meg kell tenni
azért, hogy számuk csökkenjen, életterük viszszaszoruljon. Ehhez azonban szükségszerű,
hogy mindenki eleget tegyen jogszabályi kötelezettségének.
Elég, ha csak egy hanyag ember van környezetünkben, akinél ezek az állatok háborítatlanul tudnak szaporodni, máris folyamatosan
biztosított környezetünkben az „utánpótlás”,
ezért ezúton is kérjük a falu lakosságát, hogy
az ingatlanuk fokozott tisztántartásával, a potenciális fészkelő helyek felszámolásával, és az
élelem-utánpótlás megszüntetésével előzzék
meg e rágcsálók elszaporodását.
Külön felhívjuk a ﬁgyelmet a szennyvízcsatornára történt rákötést követően nem vagy
nem megfelelően megszüntetett derítők,
szikkasztók, emésztőgödrök felszámolására,
továbbá kérjük, hogy ételmaradék kidobásakor is tartsák szem előtt az előbb ismertetett
szempontokat,ne szolgáltassanak folyamatosan élelmet a rágcsálóknak.
Ha pedig a megelőzés már nem elég, és a
rágcsálók megjelentek lakókörnyezetükben,

 Tájékoztatás a pálinkafőzés
szabályainak változásáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.
Magánfőző az a személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközzel
állítja elő a párlatot. 2015. január 1. napjától
a magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül
be kell jelenteni a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, mint lakóhely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz.
A Jöt. 67/A§ (2) bekezdése alapján a bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját,
a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a
magánfőző lakcímétől.
2016-ban a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége
megszűnik, évente 1000 Ft átalányadó ﬁzetési

a kereskedelmi forgalomban kapható (mezőgazdasági boltokban beszerezhető) csalétkes
rágcsálóirtó szerek óvatos és körültekintő alkalmazásával vegyék fel a harcot ellenük. Amennyiben irtószer kihelyezésére kerül sor az esetleges
mérgezések elkerülése érdekében fokozottan
felügyeljenek gyermekeikre és háziállataikra!
Bízom benne, hogy közös erőfeszítéssel sikerrel vesszük fel a harcot a rágcsálókkal szemben.
Törökné dr. Csölle Katalin
jegyző

A Tarka Lepke
Óvoda várható
programjai
Minden családot érintő információ a nyári
leállás, melynek időpontja az előzetes tájékoztatás alapján: 2016. július 25- augusztus
19/péntek/-ig tart.
Nyitás: 2016. augusztus 22. /hétfő/
Kérjük akinek problémája akad gyermeke
elhelyezését illetően, jelezze az óvodavezetőnél. A gönyűi Kék Duna Óvoda vállalja az
ügyeletet ebben az időszakban.
Az óvodai beíratásra május első hetében
kerül sor. Az ezzel kapcsolatos közleményt
közzétettük.
2016. május 6. /péntek/
Kirándulás
ÉVZÁRÓK, ANYÁK NAPJA, BALLAGÁS:
2016. május 24. /kedd/ Körte csoport
2016. május 25. /szerda/ Alma csoport
2016. május 26. /csütörtök/ Cseresznye
csoport
2016. május 31. /kedd/ Gyermeknap

kötelezettség terheli, melyet a lakóhely szerinti önkormányzatnak kell
ﬁzetni.
A bevallási nyomtatvány a a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető. A bevallást a Hivatal címére (9072
Nagyszentjános, Vasút út 1.) kell küldeni az
Adóirodának, az adóiroda munkatársai ügyfélfogadási időben, illetve a 96/544-030-as
telefonszámon adnak további felvilágosítást.
Adóﬁzetés változása – párlat adójegy bevezetése (Újdonság!)
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál regisztrált, azaz az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés
keretében történő párlat előállításához 2016.
január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi
adó-és vámigazgatóságtól.
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 Himnusz-szavaló
verseny
Minden évben január 22-én – a Magyar Kultúra
Napja alkalmából – megrendezzük a Himnusz-szavaló versenyt. Kölcsey Ferenc 187 évvel ezelőtt, e
napon öntötte végleges formába nemzeti imádságunkat.
Iskolánk is csatlakozott az országos
kezdeményezéshez, az „Együtt szaval a
nemzet”programsorozathoz, amelynek keretében
adott időpontban az ország, sőt a határainkon túl is
több magyar iskolában a diákok együtt szavalták el a
Himnuszt, majd a Nemzeti dalt. Az együtt szavalást
projektoron történő kivetítéssel segítettük. Jó érzés

Burkali Klaudia, Tóth Patrik, Tóth
Zsuzsanna, Bóka Mátyás, Meizner
Norbert, Herczeg Cintia, Ivján Zétény
volt látni, hallani, amint kicsik és nagyok egyaránt
lelkesen, mély átéléssel mondják a verssorokat.
Délután szavalóversennyel tisztelegtünk a Himnusz születésnapja előtt. Meghallgattuk nemzeti
imádságunkat, természetesen előtte azt is megbeszéltük, hogyan illik fegyelmezetten állni közben
Az alsó tagozatosok a költeménynek az első négy
versszakát adták elő. A harmadik és negyedik osztályosok közül többen vállalkoztak a megmérettetésre,
a felső tagozatosok kevesebben indultak, ám kivétel
nélkül meghatóan, mély átérzéssel szavalták el a
verset.
A szép előadásokat az 1-3. helyezésen túl - mindkét kategóriában - a zsűri különdíjjal jutalmazta.
Gratulálunk a győzteseknek, büszkék vagyunk
rájuk.
Sepovics Attiláné

 Szülők-Nevelők
batyus bálja
Idén február 20-án a szülői munkaközösség szervezésében, immár negyedik alkalommal került megrendezésre a szülők-nevelők batyus bálja. Iskolánk aulájában és
termeiben a vidámságé, a nevetésé és a felhőtlen szórakozásé volt a főszerep. Kiváló
zenészünknek köszönhetően egy igazán felejthetetlen estét tölthettünk együtt. Nagy
örömömre szolgál, hogy a felhívásnak eleget téve egy kedves házaspár jelmezben érkezett, szuper ötletes jelmezben, remélem többen is kedvet kaptak és jövőre bátrabban öltik fel a jelmezt. Természetesen a jutalmuk nem maradt el, ami egy isteni ﬁnom
torta volt, szintén felajánlásból. Szeretnék köszönetet mondani az iskolavezetésnek
és a szülői szervezet tagjainak, hogy munkájukkal segítségünkre voltak a bál lebonyolításában. Továbbá szeretném megköszönni a helyi vállalkozóknak, cégeknek, civil
szervezeteknek, családoknak és mindenkinek, hogy évről- évre támogatnak minket
felajánlásokkal, tombolatárgyakkal. Végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönöm
minden kedves vendégnek a részvételt, azt hogy jelenlétükkel emelték az est színvonalát, hangulatát, és a megvásárolt belépővel és tombolával támogatták iskolánkat.
Természetesen a bál teljes bevételét az iskola javára ajánlottuk fel.
Kedves Bálozók, leendő Bálozók, jövőre újra várunk benneteket!
Sallai-Kósa Edit SzM. elnök
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 Disznóvágás a hagyományok jegyében
immáron harmadszor Nagyszentjánoson
2015. február 27-én
jótékonysági böllérnapot szervezett
Nagyszentjános Önkormányzata, a Képviselő-testület 5 tagja (Boros
Sándor, Bedi Ferenc, Kövesdi László, Kránicz János, Tóthné Varga Brigitta) a lemondott tiszteletdíjuk, és a Polgármester Asszony által adományozott pénz terhére. Disznókat vásároltunk. Kettőt
Disznóvágás, a hagyományok jegyében, hagyományos pörzsöléssel,
igazi, ﬁnom házi pálinkával. Már az előkészületekkel is sok izgalmas
percet szereztünk egymásnak, már ekkor körvonalazódott, hogy egy
nagyszerű és jókedvű napnak nézünk elébe. Több kedves segítőkész
nagyszentjánosi vett részt, a munkálatok előkészítésében, és előkészítették a helyszint a programhoz. A körzeti állatorvos által bevizsgált
állatokat reggel kivéreztetve szállították a böllérek a falu sportpályájára, ahol már sürgölődés, forgolódás várta őket. Az idő kedvezően
indult. Elkezdődött a perzselés, tisztítás, közben a segítők már szorgoskodtak az üstházak az asztalok körül. Többen jöttek már ezen a
reggeli órán, mivel szerették volna látni a folyamatot, hogyan lesz a
disznóból, annyi sok ﬁnomság. Gyerekek is szép számmal részt vettek. Amint megtisztították bontották is szét, külön válogatva az egyes
részeket, amelyekből majd a ﬁnom pecsenye, kolbász és hurka készült. Akárhogy is, a disznóvágás bővelkedik látványos jelenetekben,
a hangulat meg utánozhatatlan. Viccek, nevetés, jókedv, pálinka… és

közben rotyogott a ﬁnom káposzta, sült a pecsenye. Két helyen dolgoztak a böllérek, tekergett az asztalokon a hurka kolbász, melyek a
serpenyőkbe, sütőtálakba kerültek. Az adománygyűjtő dobozunkba is
szépen gyűltek az adományok. Tisztelettel köszönöm meg azoknak az
embereknek a munkáját, akik bármilyen módon segítségünkre voltak
a Nagyszentjánosi Böllérnap megrendezésében, és akik velünk töltötték jó hangulatban a mai napot.
Külön köszönetemet fejezem ki Friderics Cecília Polgármester Aszszonynak a pénz adományért, , Körmendi Gyulának és csapatának a
kiváló böllér munkáért, Kránicz János, Kövesdi László, Boros Sándor,
Bedi Ferenc képviselő társaimnak a segítségükért, Békési Tamásnak
a felajánlott segítségét a zene szolgáltatásért, özv. Tóth Jánosnénak,
Szőke Katalinnak, Tolvaj Gyulának, Kövesdiné Heninek, Jeneiné Boros Veronikának, Végh Zoltánnénak, a Kónya Családnak, Both Lászlónak, a munkáját... és aki nélkül nem létezhet a Nagyszentjánosi SC,
Böröczkyné Marika néninek. Külön köszönetemet fejezem ki a KÉNE
elnökének Hegedűs Józsefnek és Szabó Lászlónak a ﬁnom forralt bor
felajánlásukért.
Köszönjük.
Nagyszentjános, 2016. március 4.
Tisztelettel: Tóthné V.Brigitta

NAGYTAKARÍTÁS ÉS LOMTALANÍTÁS
NAGYSZENTJÁNOSON
Most díjmentesen megszabadulhat feleslegessé vált holmijától
kihelyezett szelektív hulladékudvarunkban!
Nagyszentjános Község Önkormányzata a GYHG Nonproﬁt Kft. közreműködésével a
háztartásokban felhalmozott lom jellegű hulladékok elhelyezése érdekében gyűjtőpontot üzemeltet.
A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhelyen
és a megjelölt időpontban van lehetőség.
A gyűjtőponton elektronikai, fém, papír, műanyag hulladékot, nyesedéket, építési
törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb.
(Kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat!)
Személygépjármű gumiabroncs átvételére maximum
4 db/ önálló ingatlan mennyiségig biztosítunk lehetőséget.
Az ideiglenes gyűjtőpont nyitvatartása:
2016. április 30. 0800-1600 óra
HELYSZÍN: ÁLTALÁNOS ISKOLA UDVARA
A hulladék elhelyezéséhez HOZZA MAGÁVAL:
LAKCÍMKÁRTYÁJÁT
VAGY HULLADÉKSZÁMLÁJÁT
A lomtalanítás a polgárőrség kiemelt biztosítása mellett zajlik.
A lomtalanítást a lakosság kérésére szervezzük meg.
A kihelyezett hulladékudvaron kívül önkéntesek részvételével
– immár hagyományainkhoz híven –

a FÖLD NAPJA
alkalmából 2016. április 28-án
Nagyszentjános kül- és belterületén
szemétgyűjtést szervezünk. Zsákokat, kesztyűt biztosítunk.
Az utánfutóval rendelkező segítőket örömmel fogadjuk.
A gyülekező pontos helyét és idejét közzé fogjuk tenni.

Megvalósult
és folyamatban
lévő fejlesztések
Nagyszentjánoson
Beüzemeltük és termeli az áramot az intézményeink villamosenergia ellátását szolgáló
napelemes kiserőmű rendszer. A 194 napelemből álló rendszertől az áramfogyasztási költségeink jelentős részének csökkenését várjuk.
Megújult az orvosi rendelő épülete is – szigorú energetikai szabványoknak megfelelő
hőszigetelést és nyílászáró cserét végeztünk.
Próbálunk forrást szerezni a tető felújításra is - a
szükséges javításokat elvégeztük.
A nyári szünetben a tavaly megnyert konyhafelújításra beadott pályázatunkat valósítjuk
meg, emiatt két hónap leállásra kell számítani,
de a szolgáltató az étkeztetést biztosítani fogja.
A választási programunkban megígért, közösségi térnek is alkalmas helyi piactér kialakításának első ütemére áprilisban adjuk be a pályázatot, jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.
Pozitív elbírálás esetén még idén letesszük a
létesítmény alapkövét.
Szeretném megköszönni országgyűlési képviselőnk, Kara Ákos segítségét és odaﬁgyelését
pályázatainknál, további céljaink megvalósításánál is számítunk hathatós támogatására.
Friderics Cecília
polgármester
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 Nyuszi várás KÉNE módra
Ahogy azt már a falubeliek megszokhatták, a húsvét közeledtével egyesületünk ez évben is megrendezte a ráhangolódás jegyében a minden korosztályt és igényt kiszolgálni hivatott rendezvényét, a Nyuszivárót. Az udvarról érkezőket ugyan nem nyuszi,
hanem két bari várta, és viselte a gyerkőcök lelkesedését birkatürelemmel, de az iskola épületében már a nyuszié volt a főszerep.
A tornateremben tapsi-tappancsokon kellett szökdelni,
célbadobással nyuszit tojással etetni, tojást és locsolóvizet kanálban szállítmányozni akadálypályán, na meg teremhoki ütővel a
tojásokat célba juttatni.
A napközikben sem tétlenkedtek, nyuszis és tojásos díszek készültek az egyesület, a Bakony-ér Intézmény és a Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjainak irányítása mellett.
Az „elvetemültebbek” pedig a hagyományos tojásdíszítés két
látványos technikáját is megtanulhatták lépésről-lépésre Bereczné
Lázár Nóra segítségével, vagy szebbnél szebb szalma és csuhédíszekkel gazdagodhattak szintén iparművész irányításával.
A locsolás másik elengedhetetlen kellékével és csokitojással
gazdagodott, aki össze tudta rakni és felolvasta-elmondta a feladványként kapott locsolóverset.
A ﬁnom falatokról, sütiről és az elengedhetetlen lilahagymás
zsíros kenyérről a Nyugdíjas Klub gondoskodott. Köszönet mindenkinek, aki a rendezvény ismételt sikeréhez bármivel is hozzájárult!
Törökné dr. Csölle Katalin

 Március 15-i sakk - kupa
Mint minden évben, 2016. március 15-én is jó
hangulatú sakk- kupával rótták le tiszteletüket
sakkozóink az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az önkormányzat által
támogatott rendezvényen Bogdán László szervezésében gönyűi és győri versenyzőtársakkal
mérték össze tudásukat a nagyszentjánosi
sakkozók, és fényes győzelmet arattak.
Nagyszentjánosi színekben Pósfai Zoltán első,
Tóth Sándor második, Bartha Róbert negyedik, Mihalovics István ötödik helyet szerzett.
A harmadik hely a gönyűi Vági Lászlót illeti. A

csapatok versenyében szintén Nagyszentjános
győzedelmeskedett. A díjakat Friderics Cecília
polgármester adta át. A versenyzők egy kedves
gesztussal, a nagyszentjánosiaknak címkézett
serleggel köszönték meg a képviselő-testület
támogatását a vendégül látásért.
A baráti visszavágó nem várat sokat magára, áprilisban Gönyű ad otthont az újabb
sakkpartiknak.
A kiváló szerepeléshez gratulálunk, és további
hasonló sikereket kívánunk!
Törökné dr. Csölle Katalin

Újra túlméretes
szállítmány
Nagyszentjánoson
A pétfürdői Nitrogénművek Zrt. üzembővítéséhez kapcsolódóan ismét egy
túlméretes szállítmány vonult át településünkön április 10-ről 11-ére virradó éjszaka, hasonlóan a 2015 márciusában lebonyolított szállításhoz.
A Győr-Gönyű kikötőből indulva 6 db
szerelvény közlekedett együtt konvojban
az 1-es számú főúton Nagyszentjános irányába. A legnagyobb szállítási magasság
és szélesség 7 m volt, amely kisebb öszszefoglaló méretet jelentett, mint az előző
alkalommal bonyolított szállítás esetén. A
szerelvények méretei miatt az útvonalat
keresztező elektromos és távközlési vezetékeket ismét áramtalanítani és bontani
kellett, emiatt szolgáltatás kiesésre került
sor az áramszolgáltatás, a vezetékes telefon, internet, és kábel-tv szolgáltatásokban is.
Köszönjük a Nagyszentjánosi Polgárőr
Egyesületnek, hogy a túlméretes szállítmány községünkön áthaladása során a
közel hatórás teljes áramszünet alatt 3
járőrkocsival és szolgálatos önkéntesekkel
vigyáztak falunk lakóinak biztonságára.

7
NSZJH 2016_apr v2.indd 7

2016.04.15. 21:25:38

NAGYSZENTJÁNOSI HÍRÚJSÁG

 A Nefelejcs Nyugdíjas klub hírei
A Nefelejcs Nyugdíjas Klub 1997. január 29-én alakult meg, azzal a céllal, hogy az idős korosztályt összefogja, segítse és a szellemi frissességét
fenntartsa. A Klub feladata a nyugdíjasok emberi kapcsolatainak ápolása,
rendezvények, kirándulások, közös munkák szervezése. Sajnos sok az egyedülálló társunk, nem vagyunk egészségesek, így ami időt el tudunk tölteni
közösen, az feledteti a problémáinkat, feltöltődünk a következő programig.
Saját programjaink mellett részt veszünk az Önkormányzat rendezvényein
(kb. 11 alkalommal) kultúrműsorral, vagy épp besegítünk a zsíros kenyér kenésébe, süteményt sütünk a tökfesztiválra. Ezen felül takarítjuk tavasszal a
temetőt és környékét. A Föld napja alkalmából szervezett szemétgyűjtésben
is részt veszünk. Besegítünk a templomkert ápolásába. Látogatjuk az óvodai
és iskolai rendezvényeket. Minden ősszel a könyvtár rendezésében nagyszerű, derűs, néha szomorú, de nagyon értékes előadásokon frissülünk fel. A
klubban szervezünk kirándulásokat, színházlátogatásokat, vidám klubdélutánokat. Ünnepeljük a névnapokat, farsangot, nőnapot, anyák napját, járunk a
nyugdíjas egyetemre, valamint a Pannon Egyesület szervezésében különféle
előadásokon veszünk részt, járunk a nagyi netre és kulturális rendezvényekre.
Megbeszéljük az időseket veszélyeztető aktuális problémákat. Odaﬁgyelünk
egymásra.
Októbertől ismét színes és izgalmas programmal töltöttük el a 2015. év
hátralévő időszakát. Október 3-án bográcsba főztünk az idősek napja alkalmából. Finom, saját készítésű pörkölt és borocska mellett beszélgettünk.
10-én vonattal Debrecenben kirándultunk. Sokaknak élmény volt, mert még
nem jártak arrafelé. Ebben a hónapban három alkalommal előadásokon vettünk részt a könyvtárban. Orbánné Dr. Horváth Márta Jókai Győrben című
előadásában olyan témáról beszélt, amiről még nem is hallottunk. Szekeres
Rita előadásában az egészséges táplálkozás fontosságáról, Dr. Lanczendorfer
Zsuzsanna néprajzkutató a népi motívumokról és dallamokról tartott színes
előadást. Novemberben tovább folytatódott az előadások sorozata, Hámor
Vilmos vidám és szívet melengető történetekkel gazdagított bennünket. Az
előadássorozatot a Barangoló együttes zenés karácsonyi műsora zárta. Az
ádventi bütyköldén is szorgoskodtunk. Idősek napján, ádventi és a karácso-

nyi ünnepségen az énekkar szerepelt. A 2015-ös évet
a második féléves névnaposok köszöntését és egyben az
évzárót ﬁnom meleg vacsorával, zenével tettük emlékezetessé.
A 2016. év is ünnepséggel kezdődött, megünnepeltük Mireider József és
Józsefné 55 éves és Németh Miklós és Miklósné 50 éves házassági évfordulóját. Közben beszámolót tartottunk az elmúlt évről, valamint megcsináltuk
a 2016-os programtervünket. A februárt farsanggal kezdtük, jó hangulatban
töltöttük el azt a klubdélutánt. A körzeti megbízott és a polgárőrség kérésére
ismét felhívtuk a ﬁgyelmet az időseket ért támadások és becsapások veszélyére. A KÉNE szervezte Nyuszivárón ismét szorgoskodtunk. Március elején
ünnepeltük a nőnapot, temetőt takarítottunk, áprilisban szemetet szedünk,
a templomkertben tevékenykedünk, de közben a klubfoglalkozások is meg
lesznek tartva. Májusban Ópusztaszerre megyünk vonattal kirándulni, utána
a Nagy Antal Fogathajtó Emlékversenyen veszünk részt. Júniusra ismét egy
kirándulást szervezünk. Az elmúlt időszak is nagyon mozgalmas volt, reméljük a következőt is sok program teszi színessé.
Szőke Katalin klubvezető

 Körzeti megbízotti tájékoztató
Tisztelt nagyszentjánosi lakosok!
Sajnos az elmúlt időszakban megint elszaporodtak a községben az úgynevezett telefonhívásos csalók, de ugyanilyen módon személyesen is
jelentek meg idős embereknél, hogy pénzt csaljanak ki tőlük mindenféle kitalált történettel. Ezúton felhívom mindenki ﬁgyelmét a községben,
hogy semmilyen esetben sem higgyünk ezeknek
az embereknek. Ki fognak találni mindent, hogy
pénzt csaljanak ki tőlünk, ha kell, elszínészkedik,
hogy ők mekkora bajban vannak, persze telefonon keresztül, mindezt úgy, hogy ő az unoka,
vagy valamely családtag. Ha tudja a családtagunk
nevét, az sem jelent semmit sem, a mai világban
bárhonnan megtudható (Internet, Facebook,
stb.). Ne dőljünk be nekik. Ha megjelennek a házunknál, ne engedjük be őket, tartsuk az utcán
őket, ne nyissuk ki az utcai kiskaput sem, ha pedig már bejött az udvarra, akkor zárkózzunk be
házunkba, és csak annyit szóljunk ki nekik, hogy
„ki engedte be ide, hívom a rendőrséget”. Nem
kell velük beszélgetésbe keveredni, mert akkor
már meg van a veszélye, hogy meggyőznek az
általuk kitalált történet hitelességéről. Ha ezek
a csalók valakinél személyesen megjelennek, és
van rá mód vagy lehetőség, az autó rendszámát
– mert mindig valamilyen autóval érkeznek – jegyezzük fel. Elég, ha egy pillantást vetek rá, és
megjegyzem, közben mondogatom magamban,
amíg keresek egy papírt és ceruzát. A későbbi
rendőrségi nyomozásban, felderítésben óriási

segítséget jelentene. Több esetben a nyomozás
azért eredménytelen, mert rendkívül kevés információt tud beszerezni a rendőrség ezekről az
emberekről, vagy ha sikerült is valamit, az kevés,
pontatlan, vagy félrevezető.
A fentiek tekintetében még egyszer felhívom a
ﬁgyelmét mindenkinek, és itt főként az idősebb
korosztályra gondolok, hogy senki idegent ne engedjenek be, még az udvarukra sem, akármit talál
is ki, még egyszer hangsúlyozom, bármit képesek
elszínészkedni, hogy bejussanak a házba, hogy
ellophassák az értékeket, készpénzt. Ha valakinél
ilyen személyek jelennek meg, vagy telefonálnak
neki valamelyik családtag nevében, akkor vagy
engem hívjanak azonnal (06-30/692-1550), de ha
nem vagyok éppen elérhető, akkor a 107-es vagy
a 112-es segélyhívószámokat, amelyek még SIM
kártya nélkül is hívhatóak a mobiltelefonokról.
A jövőben pedig újfent kérek mindenkit, ha
konkrét információval tud szolgálni valamilyen
a községben történt bűncselekménnyel kapcsolatban, úgy bátran keressen meg, ne féljen elmondani. Ha az információ megállja a helyét és
felhasználható, úgy a rendőrség hajlandó anyagi
juttatást is adni érte, itt készpénzre gondolok. Ez
esetben az információt adó személy kiléte titokban marad, nem kerül bele az eljárásba.
Továbbá felhívom még a község lakóit, hogy a
KRESZ szabályokat tartsuk be, a belső utakra súlykorlátozás van érvényben, a közúti jelzőtáblák
most már vonatkoznak minden 7,5t össztömeget

meghaladó járműre, amely ez felett van, az nem
hajthat be az adott útvonalra. Amennyiben szükséges, ezt rendszeresen ellenőrzöm, és ha kell,
szankcionálni fogom. A gyalogosokat is megkérem, hogy ahol járda van kiépítve a faluban, és
járható is, ott a járdát kell használni. Ha babakocsival sétálnak az úttesten, mert mondjuk nincs
járda, vagy nem férnek el rajta a babakocsival,
úgy megkérek mindenkit, hogy a forgalommal
szemben közlekedjek, így sokkal biztonságosabb.
Az útesten kerüljük az egymás mellett, csoportosan való közlekedést, ne foglaljuk el az útestet.
A fentiekre tekintettel megkérem a járművel
közlekedőket is, hogy óvatosan, nagy ﬁgyelemmel közlekedjenek az autóikkal, főleg az iskola, az
óvoda és a Fő út Coop bolt előtti szakaszán, ahol
amúgy is sebesség korlátozás van érvényben.
Ezúton
szeretném
megköszönni
a
Nagyszentjánosi Polgárőrség áldozatos munkáját, nagy segítségemre vannak a mindennapi
munkában, valamint külön köszönetemet fejezem ki Fajkusz Józsefné „Tecának” is, aki rendszerint értesít a községben várható temetések idejéről, így azokat vagy én, vagy a kollégáim, vagy a
polgárőrség megfelelően tudják biztosítani, hogy
a temetés ideje alatt ne történjen bűncselekmény
a parkolóban.
Köszönöm, és tisztelettel:
Szabó Zoltán r. ftzls.
körzeti megbízott
tel.: 06-30/692-1550
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 Illemtani vetélkedő
Az oktató nevelő munka során iskolánk nagy
hangsúlyt fektet a kulturált viselkedés szabályainak elsajátíttatására, ezért minden év tavaszán
illemtani vetélkedőt szervezünk a gyermekek
számára.
Az utóbbi években – a nagy érdeklődésre
való tekintettel – már két helyszínen versengenek a tanulók, külön a felsősök, külön az alsósok. Ez az a verseny, ahová nem kell a diákokat
toborozni, ugyanis önként és lelkesen jelentkeznek, hiszen tapasztalatból tudják, hogy itt
csakis jól érezhetik magukat, a ráadás pedig az,
hogy játszva nagyon sokat tanulhatnak olyan
dolgokat, amelyeknek igazi hasznát majd a
mindennapokban fogják élvezni.
Az idei vetélkedő feladatait a vendéglátás
téma köré csoportosítottuk. Fontosnak tartjuk
ugyanis, hogy a tanulók ismerjék meg, miként

illik viselkedni vendégségben
vagy éppen vendéglátóként. A
vetélkedő elején rövid oktató ﬁlmet láthattak a vendéglátás etikettjéről, később pedig a látottak
alapján már maguknak kellett
megfogalmazni állításokat, hogy
mi illik, mi nem. A látott, hallott
viselkedésnormák akkor rögzülnek a gyerekekben, ha azokat
a gyakorlatban is alkalmazzák.
Ezen a vidám hangulatú délutánon erre is nyílt lehetőségük,
amikor is a szituációs helyzetgyakorlatok során
eljátszották, miként illik viselkedni, ha idegen is
van a meghívottak között, vagy két egyforma
ajándékot kapott valaki, vagy nem tetszik a kapott ajándék, esetleg nem sikerült tökéletesre a
sütemény, amely a vendégeknek
készült.
A vendégségbe a vendégeket illik meghívni. Ez történhet
személyesen vagy telefonon, de
küldhetünk meghívót is. Ennek
megtervezése a vetélkedő egyik
fő feladata volt. A dekoratív
megjelenés mellett az is számított, hogy minden fontos adatot
feltűntettek-e a csapatok.
Ha vendégségbe hívunk valakit, azt illik megkínálni – tartja
az etikett. Mi is illemtudó házigazdákként jártunk el, ugyanis ötletesen díszített, ﬁnom
szendvicsekkel, virslivel kínáltuk

a gyerekeket. Ám a terítésről, az asztaldíszítésről – melyhez a kellékeket biztosítottuk - már
a tanulóknak kellett gondoskodniuk. A szalvétahajtogatáshoz ötleteket meríthettek az
internetről, ugyanis a versenyző csapatoknak
egy-egy Tablet állt rendelkezésre. A zsűri a pontos és esztétikus terítés mellett azt is értékelte,
hogy az ételeket az illemszabályokat betartva
fogyasztották-e el a versenyzők.
Az eredményhirdetést mindenki izgatottan
várta, bár a résztvevők mindegyike nyertes volt,
hiszen tapasztalattal, élményekkel gazdagodva
térhetett haza. Persze azért egy kis ﬁgyelmesség – szalvéta, parti tányér - mindenkinek jutott,
ezen felül a legjobbaknak pedig édesség is.
Rendezvényünkhöz a Bécsi virslit, valamint
felvágottakat a Wiesbauer-Dunahús Kft. biztosította, a pékárut pedig a Bábolnai Pékség szállította. Önzetlen felajánlásukkal nagyban hozzájárultak az illemtani vetélkedőnk sikeréhez.
Nagylelkű segítségüket köszönjük szépen!
Sepovics Attiláné

 Pedagógus minősítés
A 2013-ban életbe lépő köznevelési törvény értelmében
a pedagógusoknak minősítési eljárásban kell részt venni.
Ez egy rendkívül bonyolult és a pedagógusoknak sok munkával járó minősítési eljárás. A tanítók, tanárok munkáját
portfólióval kell bemutatni és külsős szakértők előtt 2 tanórát kell megtartani és megvédeni. Mindez több hónapig
tartó folyamat, természetesen a napi munka mellett. Az
iskolából az elmúlt időszakban 7 fő teljesítette sikeresen a
minősítés feltételeit és magasabb kategóriába lépett:
Németh Tamásné mesterpedagógus, szakértő
Kiss Zoltán mesterpedagógus, szakértő
Nebehaj Károlyné pedagógus II
Vitálisné Rosta Aranka pedagógus II
Illyés Rita pedagógus II
Tóthné Hujber Ingrid pedagógus II
Major Ida pedagógus II
Gratulálunk a sikeres minősítésen részt vett kollégáknak
és további munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A Nevelőtestület
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 Itt a Farsang…
Február 12-éntartottuk hagyományos télbúcsúztató rendezvényünket. Rengeteg tanuló
öltözött be Az alsó tagozatosok egyéni, a felsősök kollektív produkciókkal jelentkeztek. Az
elbírálást meghívott zsűri végezte
Köszönjük, a diákok nevében, az önzetlen
szülői munkát és felajánlásokat.
Nónay Ferencné DÖK

Beszédes képek az iskolai farsangi bálról

A független zsűri tagjai
Patrícia
hercegkisasszony
és Sir Zétény lovag

De jó lenne még az oviban!

Félelmetesek és csinosak

Rémségek a suliban

Meglepetés

A Vadnyugat hősei

Cicakisasszonyok
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A cigányok tábora…

Madárijesztő és Nyuszi
A Madárijesztő,
az őrzött Szőlő
és a Madár

Az iskola rabja
Vidám, táncos nyugdíjasok

Amik kimaradtak… Decemberben Bedi Józsefné Piroska néni bemutató órát tartott a leendő első osztályosok szüleinek. A kisdiákok
nagyon ügyesek voltak, így a meghívottak egy gördülékeny, tevékeny matematika órát láthattak. Február elején a tanulók jó hangulatú jégkorcsolyázáson vehettek részt a Győri Műjégpályán, Attila bácsi kíséretében pedig focistáink több alkalommal is sikeresen
szerepeltek különböző bajnokságokon. Az óvodás nagycsoportosok
szerdánként Iskolahívogató foglalkozásokon játszhatnak Nebehaj
Károlyné Éva nénivel és Major Ida nénivel. Március 15-ére gyönyörű
ünnepi műsorral készültek az ötödik osztályosok Illyés Rita vezetésével, s még ugyanebben a hónapban 3 napos erdei iskolai programon vettek részt Ravazdon. Múzeumpedagógiai foglalkozások vártak a harmadik osztályosokra, 18-án pedig témanapot szerveztünk
az iskola összes tanulójának, idegen nyelvi, történelmi, egészséges
életmódhoz kapcsolódó és sportprogramokkal.
Ami még hátra van: A tavaszi időszak főbb eseményei lesznek
többek között: Hunyadi nap, A magyar költészet napja, Anyák napi
műsorok az alsóbb évfolyamokon, Ki mit tud?, tanulmányi osztálykirándulások.
Pályázatok: Intézményünkben zajlik az eddig megnyert TÁMOP
és TIOP pályázatok fenntartási időszaka. Az elmúlt hónapokban
szintén a TIOP pályázat keretében informatikai felszerelést nyertünk
10 tablet és 5 laptop formájában, melyet előszeretettel használnak
diákjaink, valamint az informatikai infrastruktúra bővítéseképpen
22 új számítógéppel, 10 monitorral, szerverrel és switch-el gazdagodtunk. Ez nagy előrelépést jelent nekünk, hiszen a felszabadult
számítógépeket az osztálytermekben használhatjuk majd ezután.
Megpályáztuk és sikeresen elnyertük immáron második alkalommal
az Ökoiskola címet.
Major Ida

Köszönet az adó
1 %-ának felajánlásáért
A „Felnőttek a gyerekekért” Iskolai Alapítvány
kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik
adójuk 1%-át szervezetünk számára ajánlották fel.
A 2015-ben befolyt 414 728 Ft-ot továbbra is az
iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának
segítésére, táborozásokra, jutalmazásra, kulturális
és szabadidős tevékenységek szervezésére,
a tárgyi feltételek javítására fordítjuk.

2016-ban is várjuk adójuk
1%-át az alábbi adószámra:
„Felnőttek a gyerekekért” Iskolai Alapítvány
Adószám: 18970984 – 1 - 08

Tisztelettel:
Krániczné Udvardi Adél
Kuratóriumi elnök
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 Költségvetés
Megnevezés
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és ált. ig. tevékenysége
Köztemető-fenntartás és -működtetés

2016. évi
kiadás

2016. évi
bevétel

30 578 317 Ft
579 100 Ft

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Központi költségvetési beﬁzetések
Támogatási célú ﬁnanszírozási műveletek

120 265 831 Ft
4 000 000 Ft
136 048 320 Ft

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 270 000 Ft

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5 350 000 Ft

Közvilágítás

2 612 000 Ft

Zöldterület-kezelés

3 376 041 Ft

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

7 100 000 Ft

3 756 660 Ft

355 600 Ft

868 000 Ft

100 000 Ft

4 024 014 Ft

1 239 450 Ft

Civil szervezetek működési támogatása

2 000 000 Ft

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről
Rendezvények

70 271 863 Ft

28 705 200 Ft

Közegészségügyi szolgáltatások ﬁnanszírozása
és támogatása
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
és fejlesztése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

127 000 Ft

Változás az idei évtől, hogy Bíró Zoltán kivételével a képviselők továbbra is lemondanak a
tiszteletdíjukról, arról közös döntéssel közcélokra adakoznak. A képviselő-testület Kránicz
János alpolgármester részére díjazást szavazott
meg, amit az alpolgármester úr szintén teljes
egészében a köz javára ajánlott fel.

3 000 000 Ft

4 699 000 Ft

500 000 Ft
10 438 811 Ft
55 034 663 Ft
2 000 000 Ft
260 953 957 Ft

Böllérfesztivál:
300.000
Nyusziváró:
10.000
Fogathajtó emlékv.
400.000
Falunap:
800.000
Augusztus 20.
10.000
Elsősők ajándékozása:
20.000
Mihály napi tűzgyújtás:
20.000
Tökfesztivál:
60.000
Ádventi bütykölde:
20.000
Falu mikulás:
40.000
Karácsony /állófogadás:
70.000
Jogdíjak:
250.000
Összesen:
2.000.000 Ft
A hangosítást a saját hangosító szettünkkel magunknak kell megoldani,
vagy máshonnan kell forrást találni rá.

2 134 080 Ft

21 473 964 Ft

Tervezett költségek
a rendezvényekre

260 953 957 Ft

Képviselői
mandátum változás
2015. őszén Balázs Ildikó lemondott
képviselői mandátumáról. Helyette Bíró
Zoltán került a képviselő-testületbe.
Balázs Ildikónak magam és képviselőtársaim nevében ezúton köszönöm ötéves, a falu érdekében végzett értékes
munkáját.
Friderics Cecília polgármester

 Március 15.
A Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola ötödikesei Illyés Rita tanárnő
felkészítésében - Berki Balázs hetedikessel kiegészülve és Pityinger Dávid technikai segédletével - az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek.
Az ünnepi műsor ezúttal a szabadságharc
szimbolikájára összpontosított, 1848-ban a
zászló színei a csapat becsületét, erényeit jelképezték: a vörös az erőt, a fehér a hűséget, a
zöld a reményt. A szereplők a történelmi eseménnyel összefonódott jelképek jelentését,
a zászló, a kokárda mai kor embere számára
hordozott üzenetét is megfogalmazták, felhívva a ﬁgyelmet a szabadságharcban oly meghatározó erények fontosságára.

Gratulálunk minden közreműködőnek a színvonalas, látványos,
mozgalmas, tartalmas előadáshoz!
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