Jásdi történések
II.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.
A „Jásdi történések” című szösszenet nem más, mint az új képviselő testület munkájának
bemutatása. Igyekszünk legalább kéthavonta eljuttatni ismertetőnket az elvégzett munkáról,
terveinkről, programokról

DIÓHÉJBAN - EZ TÖRTÉNT DECEMBERTŐL ÁPRILISIG

ÖNKORMÁNYZATI MUNKA
PÉNZÜGY KÖLTÖZÉSE ÖSKÜRE
Egyelőre a legnagyobb változás a hivatal működésében a pénzügyi területen dolgozó
kollégák életében történt. A három település egyelőre ideiglenes jelleggel egy helyre
összpontosította a pénzügyes kollégákat. Új pénzügyi vezetője van a három településnek, a
pénzügyi folyamatokat és feladatelosztásokat ésszerűsítik. Remélhetőleg Marika és Ági
„költözésével” sikerül gördülékennyé tenni az önkormányzatok működését, úgy, hogy a
lakosok számára is megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani.
TESTÜLETI ÜLÉSEK
A község önkormányzatának testülete az új évben 6 helyi és 1 közös önkormányzatok
testületi ülést tartott. A jegyzőkönyvek elérhetőek a község honlapján, illetve az
önkormányzatnál a faliújságon. Elfogadásra került a 2015. évi költségvetés és az új
költségvetési törvénynek megfelelő szociális rendelet is.
FALUGONDNOKSÁG
A hidegek és a havazás ellenére kisebb-nagyobb zökkenőkkel sikerült elvégeznünk jó néhány
feladatot. Tudjuk, hogy vannak hiányosságaink a munkánkban, de reméljük, hogy tavasszal
bizonyítani tudunk. Mindenestre...
…elkészült egy lépcső a Víhonba, ami remélhetőleg megkönnyíti az ott lakók közlekedését.
…felújítottuk a kosárpalánkot az iskolába, ami tavasszal ismét kikerülhet a kosárpályára.
…elkezdtük a járdák rendbetételét, amit szeretnénk az idén erőnkhöz mérten a jövőben is
folytatni.
…többször is hólapátolást végeztünk a fő gyalogos közlekedési járdaszakaszokon valamint a
temetőben.

…a faluházban elkezdtük az ott lerakott anyagok rendszerezését, aprítását a szemét
eltávolítását, a terület parkosításának előkészületét.
…az iskolában elkészültek a számítástechnika terem padjai és több balesetmegelőző apró
javításokat is elvégeztünk
…temetőhöz elkészült az információs tábla
…kiskaput készítettünk az óvoda bejáratához
…előkészítettük az iskolakertet a faültetéshez
…az óvoda konyhájában felújításra kerültek a gázzsámolyok, polcok, mosogatók,
főzőedények és több apró javításra is sor került
KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK, KÖZTEREK
FALUHÁZ
Húsvét vasárnapján kinyitottuk a faluházat. A földszinten a szlovák szoba és konyha mellett a
nagyteremben tematikus kiállításokat szeretnénk szervezni.
A nyitó kiállításunkat a községben illetve Jásdhoz kötődő helyi mesterek munkáiból állítottuk
össze az alkotók, a szlovák önkormányzat, a Pávakör és a Jásdi Turisztikai Egyesület
tagjainak lelkes közreműködésével.
A jövőben a faluház többi helységét is szeretnénk berendezni. A padláson a len feldolgozást,
a pincében szőlőfeldolgozást kívánjuk bemutatni.
Április első felében a parkosítással is végezni szeretnénk. Király Vera kertépítő mérnök
elkészítette a parkosítási tervet, amely a facebook – Jásdi történések oldalon valamint az
önkormányzat faliújságán, honlapján is megtekinthető.
Reméljük mind többen rendszeres vendégei lesznek falunk büszkeségének és együtt örülünk
kulturális életünk egy régi-új színfoltjának újjáéledésének.
Nyitvartását az önkormányzat hétköznaponként biztosítja, a hétvégéket önkéntes módon
tudjuk csak megoldani. Együttműködésükre számítunk.
FŐTÉR
Készülőben van a főtér parkosításának terve is. Nyárra remélhetőleg már szép főtérnek
örülhetünk. A facebook - Jásdi történések oldalon valamint az önkormányzat faliújságán is
megtekinthetőek lesznek a tervek. Szeretnénk megismételni, hogy mivel a tér
funkcióváltását kellően át kell gondolni, megfelelően elő kell készíteni, ezért az ott történő
parkosítás részben ideiglenes lesz.
PARKOSÍTÁS, VIRÁGOSÍTÁS
Ígéretünkhöz híven kihasználtuk a tél hónapjait. Eljuttattuk Önökhöz a virágosításhoz
elkészített lapocskákat, melyre felírva összegyűjthetik azon növényeiket, melyeket
átültetnének, ritkítanának vagy kidobnának. Mi szívesen látjuk ezeket a bokrokat, virágokat,
évelőket, egynyári növényeket. A faluház és főtér elkészült terveihez szeretnénk felhasználni
őket. Szerencsére számos felajánlás érkezett a falu lakosaitól, s bízunk abban, hogy a tavasz
beköszöntével még többen kikívánkoznak a kertekbe és akkor eszükbe jut községünk
köztereinek virágosítása is.

KULTÚRHÁZ
A kultúrházat előkészítettük a színházi, valamint nagyobb rendezvényekre – a szereplők
színpadra jutásához megnyitottuk az ajtót és új lépcsőt készítettünk. Pici dolognak tűnik, de
nagyban megkönnyíti a fellépők szereplését.
TEMETŐ
Elmondhatjuk, hogy a kihelyezett kukákat a falu lakossága megszokta, többségében
rendeltetésszerűen használja. Terveink között szerepel a két darab szemétgyűjtőhely
felújítása is. Ezúton is köszönjük, hogy együttműködnek a hulladék elhelyezésében.
Természetesen az önkormányzat továbbra is rendbe fogja tartani a temetőt.

EGYESÜLETEK
Jó hír, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban életre keltek a községben működő
egyesületek, illetve új egyesület is alakulóban van.
JÁSDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
A Jásdi Tűzoltó Egyesület hosszú évek után újra szervezte magát. Új vezetőséggel és bővülő
tagsággal készül a jövőre. Részt kíván venni a falu eseményein bemutatóval illetve egy a
faluházban megrendezendő kiállítással. Amennyiben van Önöknek az egyesülettel
kapcsolatos emlékeik (cikkek, fotók, tárgyak, történetek) kérjük ajánlják fel a kiállítás
idejére, hogy méltó módon mutathassuk be községünk legöregebb egyesületének
történetét.
JÖVŐNK A FALU JÁSD EGYESÜLET
A falu fiataljait tömörítő egyesület, újra rendezte sorait. Sikeres bált rendezett, játékdélutánt
szervezett, szánkózásra hívta a falu lakosságát. Besegített az idősek karácsonya szervezésébe
valamint, aktívan részt vesz az önkormányzat, a szlovák önkormányzat különböző
rendezvényeinek munkájában.
POLGÁRŐRSÉG JÁSD
Polgárőreink egyesületében is változások történtek. Új vezetőséget választottak. Szorosan
együttműködnek mind az önkormányzat rendezvényeinek helyszíni biztosításán mind a
rendőrség járőrözéseiben. Segítenek a falu bűnmegelőzési koncepciójának kidolgozásában.
JÁSD TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET
Februárban új civil kezdeményezéssel bővült községünk. A vendéglátásban és
vendégfogadásban dolgozó szolgáltatók megalapították a Jásd Turizmusáért Egyesületet,
melynek bejegyzésén a tagok már aktívan tevékenykednek.

PÁVAKÖR
A Pávakör továbbra is aktív résztvevője községünk jeles eseményeinek. Az idősek- és a
falukarácsonyának programjában is szerepeltek. Decemberben részt vettek a Veszprém
Megyei Nemzetiségi Találkozón, ahol osztatlan sikert arattak fergeteges műsorukkal.
Hetente lázasan készülnek, új műsort próbálnak az idei programjaikra.

IDŐSEK KLUBJA vagy FALUKLUB???
Önkormányzatunk új jövőbeni kezdeményezése az idősek klubja. Szeretnénk, ha a karácsonyi
találkozón kívül is nyújthatnánk programot a falu időseinek. Kezdeményezésünkben
előadásokat tartanánk különböző a hallgatóságot érintő problémákról (egészségmegőrzés,
bankolás, magány, időskori egészségügyi problémák stb.) illetve teret adnánk
önkezdeményezéseknek is (kártyázás, színházlátogatás, kirándulás, önkéntes munka stb.).
Havonta egyszeri találkozóban gondolkodunk. Reméljük, időseink mellett a falu lakossága is
szívesen veszik kezdeményezésünket.
MEGVALÓSULT PROGRAMOK
HÚSVÉTVÁRÓ JÁSDON
Hagyományteremtő szándékkal húsvétváró programokat szerveztünk a község lakosságának.
Feldíszítettük Jásd első Tojásfáját. Reméljük, hogy jövőre még többen kapnak kedvet a
tojásfa díszítéséhez és még több tojást akaszthatunk fel a fára. Délután a kultúrházban
kézműves foglalkozással vártuk a község apraját és nagyját. A község Tájházát és udvarát
felélesztettük Csipkerózsika álmából. A helyi alkotók, mesterek munkáiból rendezett kiállítással
nyitottuk meg faluházunkat, mely egyben helyet is ad szlovák közösségünk szlovák szobájának és
berendezett konyhájának. A faluház udvarán a Jásdi Páva kör felnőtt és gyerek csoportja
szórakoztatta a község lakosságát valamint a faluba érkező vendégsereget, akik játszhattak Jásd
újonnan elkészült népi játékaival (diótörő, százlábú, halacskahalászat, patkódobáló stb.), festhettek
hagyományos módon tojásokat, fonhattak sibát (szlovák területen húsvét hétfőn ezzel vesszőzték
meg a lányokat a fiúk), megsimogathatták a karámban lévő kisállatokat.

BÁL BÁL UTÁN
Az idősek- és falukarácsonya után több, bált is rendeztek egyesületeink, intézményeink. Volt
Szilveszteri, farsangi, óvodai, sport bál. Mindegyik jó hangulatban telt. De lesz még tűzoltó
bál is (május 23.).
SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Neves szlovák színészekkel érkezett hozzánk a Vertigo Színház. A zsúfolásig megtelt
kultúrházban emlékezetes szlovák nyelvű, magyar feliratos előadást láthattak a színházba
érkezők. Köszönet a szlovák önkormányzatnak érte.

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA
HONLAP
Április elejére megújul községünk honlapja. Lehet, hogy mi jásdiak ritkábban tekintünk rá, de
a falu után érdeklődők első körben a honlapunkkal találkoznak. Az őket ott ért első
benyomás meghatározó a községgel kapcsolatos véleményformálásukban. Egy érthető,
könnyen kezelhető honlapot készítettünk, ahol a közérdekű információk mellett az aktuális
eseményeket, programokat is közöljük majd.
JÁSDI TÖRTÉNÉSEK – FACEBOOK OLDAL
A Jásdi Történések facebook oldalunkat már 321 fő követi. Ide tesszük fel a legfrissebb
információkat, érdekességeket.

KULTURÁLIS, TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMOK
BALESET
Április 17-én 17 órai kezdettel Balesetmegelőzés, egy kicsit másképp! címmel Pintér József
r. ftzls. és Jakab Zoltán r. ftőrm. a Veszprémi Rendőrfőkapitányság balesethelyszínelői
tartanak előadást a falu kultúrházában. A részvétel 15 év felett ajánlott!
BAKONYI VIGASSÁGOK
Április 23-án újra Bakonyi Vigasságok lesznek falunkban. Az utcai felvonulás után a
kultúrházban a néptánc csoportok műsorait nézhetjük meg. A program után a táncházban
együtt rophatjuk a táncot a fellépőkkel.
CSALÁDI MAJÁLIS
Május 1-én tartjuk a község hagyományos Családi Majálisát. Tudjuk, hogy ballagások vannak
azon a héten, de döntést kellett hoznunk a programok szervezhetősége érdekében.
Megértésüket köszönjük.

EGYÉB ESEMÉNYEK
KUTATÓ TÁBOR JÁSDON
A Pannon-Egyetem diákjai április 22-től három napos kutató táborba érkeznek községünkbe.
A 46 diák Jásdon, Bakonynánán és Tésen interjúkat fog készíteni a lakossággal. Megszólítják
majd Önöket az utcán, bekopognak majd az ajtókon és különböző témában keresik majd a
Jásddal kapcsolatos válaszokat kérdéseikre. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy válaszaikkal
segítsék munkájukat. Az elkészült tanulmányok a község számára ingyenesen átadásra
kerülnek. A tábor a sajtóban is publikálásra kerül.
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. Az idén
már egy lakossági fórumot tartottunk, amelyen ugyan kevesen vettek részt, de így is több
mint 20 értéktárba vételi javaslatot gyűlt össze. A következő körben a javaslatok
kidolgozására és elfogadására kerül sor. Ezek után az elfogadott értékek bemutatásával kell
foglalkoznunk, mely munkát november végére szeretnénk befejezni.

NŐI TORNA A KULTÚRHÁZBAN
Rendszeres női tornát tart lányaink és asszonyaink részére Bartal Laura. Érdeklődni Lauránál
lehet a részletekről. (Idős klubunk alakuló ülésén is nagy sikert aratott Laura relaxációs
gyakorlata.)

BODY TEREM
Többen megkeresték önkormányzatunkat, hogy szívesen használnák az erősítő gépeket.
Mivel az épület, amelyben a gépek jelenleg találhatóak nincs túl jó állapotban, ezért a
gépeket november végén átvittük a régi iskola épületébe a Tóth lakás helységében. Az
edzeni vágyóknak biztosítjuk továbbra is a helyszínt, a gépeket, a világítást, fatüzlésű kályhát
(fát hozni kell). A kérést meghallgattuk, teljesítettük, csak az igénybevétel maradt el.
Reméljük, hogy tavasszal sor kerül a használatukra is.
EGYÉB TUDNIVALÓK
EBEK RENDEZÉSE
Az egyik téma a kóbor kutyák rendezése. Az elmúlt öt hónapban nem tudtuk a világot
megváltani ez ügyben. Sajnos csak feljelentésre tudunk reagálni.
A másik téma a három hónapnál idősebb kutyák bejelentése az önkormányzatnál. Kérjük, a
tisztelt lakosságot, hogy ne feledjék el a még nem bejelentett kutyák ügyét rendezni.
KOSSUTH U. 68.
Sikerült birtokba kerülnünk a fenti ingatlanban, így az építési anyagokat ezentúl ott fogjuk tárolni. A
kert egy részét konyhakertként műveljük és elindíthatjuk a „patak utcai árokkérdés” megoldását is.

ÖTLETLÁDA
Továbbra is 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!
ÉTELRENDELÉS
Ígéretünkhöz híven elérhetővé tettük a óvodai konyha havi étlapját. Az étlapokat a
hirdetőtáblákra továbbra is kifüggesztetjük. 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 12.30-tól, éthordóval lehet
elvinni. Helybeni fogyasztásra nincs lehetőség. A menü ára jásdiaknak 700,-Ft/nap.
BEHAJTÁSI TILALOM AZ ÓVODA UDVARÁRA
Elkészült az óvoda kiskapuja. A gyalogos forgalom így most már azon történik. Megszokás
volt, hogy az óvoda területén gépjárművel is lehetett közlekedni. A konyha, valamint a
falugondnoki szolgálat ellátása miatt sajnos így is be kell engednünk járműveket az óvoda
kertjébe, de amennyire csak lehet, szeretnénk minimalizálni az autók közlekedését. Ehhez
megértésüket és együttműködésüket kérjük.
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