Jásdi történések
I.
szám
Kedves Jásdiak!
A 2014. év októberében megválasztott új önkormányzat képviselő testülete elhatározta,
hogy a lakosságot a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatni fogja a községben
történtekről. Az első beszámolónk a közmeghallgatásunk volt.
Sajnos kevesen jelentek meg a beszámolónkon, de abban bízunk, hogy ez nem az
önkormányzat által elvégzett munka iránti érdektelenségnek, hanem a számos otthoni
tennivalónak volt köszönhető.
A „Jásdi történések” című szösszenet nem más, mint az új képviselő testület munkájának
bemutatása. Igyekszünk legalább kéthavonta eljuttatni ismertetőnket az elvégzett munkáról,
terveinkről.
DIÓHÉJBAN - EZ TÖRTÉNT JANUÁRTÓL – OKTÓBERIG
ÚJ UTCAI ÁROK /PATAK MEDER/ – VIS MAIOR
Tavasszal befejeződött az Új utcai árok helyreállítása vismaior pályázat finanszírozásával. A
fenti pályázat elszámolása szeptemberben megtörtént, az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv a
kivitelezésben és az elszámolásban mindent rendben talált.
JÁSDI CSALÁDI MAJÁLIS
Az idén is megrendezésre került 2014. május 3. - 2014. évi Jásdi Családi Majális rendezvény.
ORVOSI RENDELŐ
A nyár folyamán részben befejeződtek az orvosi rendelő felújítási munkái (szigetelés,
ablakcsere). Közmunkás kollégák orvosi lakás kertjét egyszer lekaszálták.
KOSSUTH U. 68. 362 HRSZ.
Nyár végén a 362. hrsz ingatlan tulajdonszerzésében az önkormányzat megtette a kezdő
lépéseket. A Kossuth utca irányából valamint a Patak utca felől érkező csapadékvíz
elvezetésére az ingatlanon keresztül áthaladó vízelvezető árok illetve hosszú távon egy
lehetséges út kialakításának céljából került az ingatlan részbeni megvásárlásra.
SZERETLEK MAGYARORSZÁG!
Szeptember a
Szent-Mihály napi országos rendezvénysorozatba is bekapcsolódott
községünk.

SZENTKÚT
1 éves egyeztetési és előkészítői folyamat eredményeképp az előző testület által elkülönített
képviselői fejlesztési céltartalék felajánlásával megkezdődött a Szentkút felépítményének
rekonstrukciója. A munkálatokból már csak a tetőt borító lemez felszerelése van hátra.
SZENNYVÍZ
Folyamatos egyeztetés és felmérés alapján folyt a szennyvízberuházás garanciális munkáinak
összegyűjtése, a kivitelezővel történő egyeztetés a munkák elvégzésére.
FALUHÁZ
A nyár folyamán a faluházban kialakítandó kovácsműhely helyiségének felújítása,
előkészítése is megtörtént.
KÖZTEREK
Lehetőségeinknek megfelelően, a rendelkezésre álló munkaerő függvényében egész évben
folytak a füves közterületek karbantartásai. Az idén a rendkívüli csapadékos időjárásnak
köszönhetően a kollégák szinte kéthetente kaszáltak. A temetőt négyszer kellett kaszálni,
amire ez idáig nem volt példa. Nem önkormányzati területet is rendben tartottunk: Szentkút,
templomkert, temető.
ÁRKOK, UTAK
A Dózsa György utcában, Rapali Terikéék boltja előtt az árkokat rendbe tettük. Az Új utca és
Kossuth u. közötti régi utat kipucolták. Vele átellenben az utat és az önkormányzati területet
is rendbe tették a kollégák.
KARBANTARTÁS
Előtetőt készült az óvoda, iskola, garázs bejárata fölé. Az iskolában belső falburkolást
végeztek, kicserélték a tetőt az ötös terem felett, mert beázott. A templomnál használható
állapotba került a nyilvános illemhely is.
Mint minden évben az idén is nagyon takarékos gazdálkodás folyt. A lista lehet, hogy
rövidnek tűnik, de számos apró munka is elvégzésre került. Egy ekkora településnél sokszor
az üzemeltetés fenntartása is komoly eredményszámba megy.
DIÓHÉJBAN - EZ TÖRTÉNT OKTÓBERTŐL…
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TESTÜLETI MUNKA
Az átadás átvétel békésen zajlott. A testület október óta többször találkozott hivatalos és
nem hivatalos ülésen. Bejártuk a falu külterületeit és belterületeit egyaránt. Munkánkat
feladatokra osztva végezzük a jövőben.
TEMETŐ
Készültünk a mindenszentekre és halottak napjára. A temetőt megszépítettük, lenyírták a
kollégák a füvet. A műanyag (mécsesek, virágok) és az üveg hulladékok számára 14 db kukát
helyeztünk el. Ezúton is kérjük Önöket, hogy működjenek együtt a hulladék elhelyezésében.

KÖZTERÜLETEK
Befejeztük a közterületeken a fűnyírást.
FILMFORGATÁS
A Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős diákjai egy rövidfilmet forgattak Jásdon. A
vizsgafilmet várhatóan jövő év elején nálunk is bemutatják.
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Öskü, Tés és Jásd polgármesterei megerősítette, hogy együtt, közös hivatalt fenntartva
szeretne továbbra is dolgozni. A hatékony munka érdekében a jövőben rendszeresen
találkozik majd a három polgármester és a testületek egyaránt.
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
Tárgyaltunk a kivitelezővel. Azóta kollégái már az aknák egy részén munkálatokat is végeztek.
Az út javítása tavasszal fog megtörténni.
Magánerőből a szennyvíztelep köré gyorsan növő ciprusokat ültettünk, hogy megnőve
mihamarabb eltakarják a telep nem túl szép gépészetét.
FŐÚT, KÖZÚTKEZELŐ
A közútkezelő jásdi felelősével tárgyaltunk. Ígéretének megfelelően az utak téli csuszás
mentesítésére kellő mennyiségű sót biztosítottak számunkra. A balesetek elkerülése miatt
ideiglenesen feltöltötték aszfalttal a nagyobb mélyedéseket. Az árkok karbantartásával kapcsolatban
kérték, hogy a csőátereszeket tartsuk tisztán.

KATASZTRÓFAVÉDELEM
A katasztrófavédelem helyi védelmi felelőseivel megtörténtek az egyeztetések. December 4én egy katasztrófavédelmi gyakorlatot tartanak Jásdon, melyen az Új utcai árkok gépi rendezésére
valamint a Patak utcában földmunkák elvégzésére kerül sor.

VÍZÜGY – PATAKOK KARBANTARTÁSA
A vízügyes kollégák szakember útmutatásával, irányítása alatt dolgoznak Jásdon. A patakokat
tisztítják saját érdekünkben. Ezért tisztlettel kérjük a lakosságot, hogy működjenek együtt a
vízügy kollégáival! A patakjaink nem szeméttárolók: a falevelet, kukoricaszárat, rongyokat ne
a patakba és a mederszélre dobják, mert ha jön az áradás, komoly akadályokat jelenthetnek
a víz gyors lefolyásában. Legyünk felelős gazdái környezetünknek!
ISKOLA
A jásdi iskolában a gyerekek ugyanolyan számítástechnikai feltételek mellett tanulhatnak,
mint bármelyik nagyvárosi iskola. Egy pályázat segítségével a 16 db új komplett számítógépet
és egy interaktív táblát is kaptak gyerekeink. A gépek használatához kollégáinknak az alábbi
munkákat kellett elvégezniük: biztonsági rácsokat szereltünk fel az ablakokra és az ajtóra,
feljavítottuk az épület elektromos vezetékeit. Decemberben elkészülnek a számítógépek
tárolására szükséges padok is.
ÉTELRENDELÉS
Ígéretünkhöz híven elérhetővé tettük a óvodai konyha havi étlapját. Az étlapokat a
hirdetőtáblákra kifüggesztettük. A következő hétre vonatkozó étel rendelést minden héten

csütörtök délig kell lejelenti Tűhegyiné Rapali Andreánál az óvodában. Lehet akár egy napra
is rendelni. A megrendelt napra szóló ebédet körülbelül 12.30-tól, éthordóval lehet elvinni.
helybeni fogyasztásra nincs lehetőség. A menü ára jásdiaknak 700,-Ft/nap.
VERGA ZRT.
Részt vettünk a Verga Zrt. jóléti fejlesztési terveinek bemutatóján. A társaság jövőbeni
fejlesztéseihez ötleteket várt a területén működő önkormányzatoktól, turisztikai
szervezetektől és a turizmus által érintettektől. Önkormányzatunk is leadta fejlesztési
elképzeléseit, melyet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján megtalálnak.
DIÓHÉJBAN A KÖZELJÖVŐRŐL…
KOMMUNIKÁCIÓ
Testületünk számára az egyik legfontosabb célkitűzés a lakosság széleskörű tájékoztatása a
falubeli eseményekről. Ezért új kommunikációs elemeket fogunk használni az
információáramlás érdekében.
A Jásdi történések című beszámoló e-mailen történő elküldése. Aki szeretne 2 havonta
tájékoztatást kapni elektronikus formában, szíveskedjen az e-mail címét eljuttatni a
jasdonk@jasd.hu vagy a polgarmester@jasd.hu címekre. Elindítjuk a Jásdi történések
facebook oldalt is, ahol az aktuális eseményeket kísérhetik figyelemmel a facebookkal
rendelkező lakosok. Új honlapot szeretnénk készítetni, melyre ajánlatokat is kértünk.
Amennyiben sikerül életre keltenünk a faluhangszóróit, úgy új elemként a falumikrofont is
használnánk a tájékoztatásra. Az ismertető táblákat továbbra is használjuk, így kérjük
Önöket, hogy nézzék, figyeljék a rajta lévő hirdetményeket. Testületi üléseink jegyzőkönyvei
a honlapon valamint a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is megtalálhatóak lesznek.
FALUGONDNOKSÁG
Az időjárás függvényében igyekszünk elkezdeni a járdák rendbetételét. Ezek időpontját az
érintett lakosokkal előre egyeztetjük. Lépcsőt készítünk a Kossuth utcáról a Petőfi utca felé.

EBEK RENDEZÉSE
Az elmúlt másfél hónap alatt két „kutyaügy” is megoldásra várt. Az egyik, mint utóbb
kiderült, gazdátlan kutya másfél hónapig kóborolt utcáinkon. Őt sikerült önzetlen segítséggel
befognunk és menhelyre szállítanunk. A következő héten egy fekete kutya kapott meg egy
idős nénit. Számos gazdával rendelkező kutya járja a falut, többször kárt okozva
ingatlanokban illetve félelmet keltenek a lakosokban. Szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy türelmi időt kívánunk adni a kutyák helyzetének rendezésében. A türelmi idő
december végéig tart. Januártól az utcán rendszeresen bóklászó kutyatulajdonosokkal
szemben hatóságilag leszünk kénytelenek eljárni. Kérjük, hogy működjenek együtt, egymás
biztonságának érdekében!
ÖTLETLÁDA
Kihelyezésre került az egyik polgármester jelölt által is szorgalmazott Ötletláda. Szívesen
vesszük lakosaink mindenfajta kezdeményezését. Aki úgy látja, hogy első körben írásban
kíván bennünket megkeresni, akkor a polgármesteri hivatal előterében elhelyezett ládába
bedobhatja elképzeléseit. Az „ajtónk” a párbeszédre mindig nyitva áll!

TÉLI FELKÉSZÜLÉS A TAVASZI MUNKÁKRA
FALUHÁZ
Kollégáinkkal az időjárás függvényében nekilátunk a faluház rendbetételének. A padláson
lenfeldolgozás, a pincében szőlőfeldolgozás bemutatását tervezzük. A földszinten a szlovák
szoba és konyha mellett a nagyteremben ideiglenes kiállító tér kialakítását tervezzük. Itt
volna lehetősége a helyi mesterek bemutatkozására illetve tematikus kiállítások
megrendezésére. Együttműködésükre számítunk.
PARKOSÍTÁS, VIRÁGOSÍTÁS
A tél hónapjait kihasználva felkészülhetünk a község parkosítására, virágosítására. Várhatóan
területileg lesznek végső és ideiglenes megoldások is. Az utóbbi esetében leginkább a faluközpont
terét értjük. Mivel a tér funkcióváltását kellően át kell gondolni, megfelelően elő kell készíteni, ezért
az ott történő parkosítás részben ideiglenes lesz. Király Vera kertépítő mérnökkel együtt körbejárjuk
a falut és meghatározzuk a virágosítás területeit. Ez esetben is kéréssel fordulunk Önökhöz. Bizonyára
mindenkinek vannak átültetendő, ritkítandó növényei a kertjében. A télen kis lapokat viszünk ki,
amelyekre szeretnénk, ha felírnák, ki milyen növényt kb. hány darabot tudnak felajánlani közösségi
tereink szépítésére (bokrok, virágok, évelők, egynyári növények stb.). Ezen felajánlásokat
felhasználva készítenénk a télen ültetési tervet.

ÖNFENNTARTÓ KONYHA
A konyha költségeinek csökkentése érdekében az önkormányzat területein kertészkedésbe
szeretnénk kezdeni. A munkák előkészítéséhez a kezdő lépéseket a télen fogjuk elvégezni. Tanulás
céljából ellátogatunk önfenntartó önkormányzatokhoz. Megtervezzük a tavaszi munkákat. Apránként
szeretnénk előre haladni. Az iskolakertbe 12 gyümölcsfacsemetét ültettünk el, melyet Bölcsik
Attilának (Új u. 64) ezúton is szeretnénk megköszönni.

KOSSUTH U. 68.
Tavaszra birtokba szeretnénk kerülni a fenti ingatlan esetében. A rövidtávú célunk, hogy a területet
tavasszal már a konyhakertként művelhessük, hosszú távon pedig az árok kialakítását elvégezhessük.

PROGRAMOK
SZÍNHÁZ
A Petőfi Színház kedvezményes bérleteket kínált fel a jásdiak számára. Ez idáig sajnos nem
volt túl nagy jelentkezés a bérletekre. Amennyiben mégis érdeklődnek iránta, akkor a
polgármesteri hivatalban szívesen tájékoztatjuk Önöket a lehetőségről.
IDŐSEK KARÁCSONYA
Az idén megrendezzük az idősek karácsonyát, melyre szeretettel várjuk községünk 65 évét
betöltött lakosait. Az ünnepség 2014. december 13-án, szombaton 16.00 órakor kezdődik.

FALUKARÁCSONY
Iskolánk diákjai 2014. december 19-én tartják ünnepi karácsonyi műsorukat.
JÁSDI ÉRTÉKTÁR
Jásdon nem kell törni a fejünket, hogy értéket keressünk. Ebből kifolyólag úgy döntöttünk,
hogy községünk is csatlakozik a nemzeti értéktár elkészítésének folyamatába és számba
vesszük kincseinket. Amennyiben sikerül értéktárat létrehoznunk, lesz lehetőségünk kisebb
összegekre is pályáznunk azok bemutatására, kiadványban való megjelentetésére. A
közeljövőben várhatóan egy lakossági fórumot tartunk majd ez ügyben.
NŐI TORNA A KULTÚRHÁZBAN
Rendszeres és ingyenes női torna indul lányaink és asszonyaink részére. A tornát Bartal Laura
tartja. Érdeklődni Lauránál lehet a részletekről.
BODY TEREM
Többen megkeresték önkormányzatunkat, hogy szívesen használnák az erősítő gépeket.
Mivel az épület, amelyben a gépek jelenleg találhatóak nincs túl jó állapotban, ezért
mostanra sikerült megtalálnunk a megoldást kérésük teljesítésére. A gépeket november
végén átvisszük a régi iskola épületébe a Tóth lakás helységében. Az edzeni vágyóknak
biztosítjuk a helyszínt, a gépeket, a világítást. Mivel a fatüzelésű kályha még mindig olcsóbb,
mint a gázfűtés, ezért egy fatüzelésű kályhát is biztosítunk a tornázni vágyóknak. Amiben
viszont továbbra is bajban vagyunk az a fa biztosítása illetve az illemhely használata (az
épület téliesített).
KÖSZÖNET
Szeretnénk köszönetet mondani, azoknak akik részvételükkel, ünnepi műsorukkal
hozzájárultak ünnepeink szebbé tételéhez: Október 23., Hősök és halottak napja, Advent
nyitó gyertyagyújtás.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Győry Tünde

polgármester

20/915-4167

polgarmester@jasd.hu

Rapali Richárd

alpolgármester

30/460-2009

rapali.richard.jasd@gmail.com

Bakonyvári János

képviselő

30/332-6239

jano79@tvn.hu

Rapali Árpádné (Anci) képviselő

30/596-4296

ranci@freemail.hu

Vachtler Erik

képviselő

30/486-5460

vacerik@gmail.com

Jakab Ferdinánd

falugondnok

30/512-4590

Polgármesteri hivatal

88/587-820

jasdonk@jasd.hu

MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓAK A SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI.

