Jásdi történések
III. szám
Kedves Jásdiak!
Rövid összefoglalót tart most a kezében az elmúlt hónapok eseményeiről, jövőbeni
terveinkről.

DIÓHÉJBAN - EZ TÖRTÉNT ÁPRILISTÓL AUGUSZTUSIG

ÖNKORMÁNYZATI MUNKA
TESTÜLETI ÜLÉSEK
A község önkormányzatának testülete az elmúlt időszakban 5 nyílt és 2 zárt ülést tartott. A
jegyzőkönyvek elérhetőek a község honlapján, illetve az önkormányzatnál.
PÁLYÁZATOK
A falu a jásdi értékek Értéktárának elkészítéséhez 1.072.000 Ft támogatást nyert. A
pályázathoz már elkezdődött az anyagok gyűjtése. Ehhez kértük és kérjük a falu lakosainak,
elszármazottjainak segítségét. A kiküldött levelek alapján továbbra is keressük a község
múltjával kapcsolatos fényképeket, dokumentumokat, filmeket. Természetesen mindent
visszaadunk, csak digitalizáljuk őket. Már eddig is számos iratot, fotók kaptunk Önöktől,
melyet nagy tisztelettel ezúttal is köszönünk.
Az elmúlt hónapokban három pályázatot nyújtottunk: a konyha, a focipálya öltözőinek
valamint a főtéren egy járda felújítására. A két utóbbi pályázatunk várólistára került, a
konyhás viszont sajnos nem nyert.
A Bursa Hungarica pályázaton továbbra is részt kíván venni önkormányzatunk, melyen a
felsőfokú tanulmányokat folytató, rászoruló diákok tanulmányait kívánjuk segíteni.
FALUGONDNOKSÁG
A főtér virágosításával továbbra is adósak vagyunk. Úgy látszik, hogy a jó munkához valóban
több időre van szükség. Amit viszont előre be tudunk vállalni, az az ősz folyamán a
buszmegállók virágosítása. Bizakodunk, hogy a főtéren is haladunk majd az előkészületekkel.
S amit elvégeztünk:
…elkészültünk a faluház udvarának rendbetételével, virágosításával. Köszönjük a felajánlott
növényeket
…a nyár zöldterület gondozás szempontjából kegyes volt hozzánk, hiszen az esőzések
elmaradása a fűnyírás gyakoriságát is megritkították.

… az egész nyár az iskola felújításával kapcsolatos munkákkal telt el
….a közelmúltban egy nagyobb értékű eszközbeszerzésre is sor kerül. A zöldfelületeink
karbantartásához és fűnyíró traktort, fűkaszát és fűnyírókat kívánunk vásárolni. Az új
eszközpark hozzájárul ahhoz, hogy a munkát hatékonyabban, gyorsabban elvégezzük, s több
időt tudjunk fordítani a többi teendőkre.
…Szent-kút előkészítése a búcsúra
…Fölszedtük az első krumplitermésünket is. Elültetésében, gondozásában és kiszedésében
több jásdi lakos önkéntes munkával segített, amit ezúttal is köszönünk. A termés 30 zsák
krumpli lett.
ISKOLA ÉPÜLETEI
Öt év után most nyílt lehetőségünk az iskola épületeinek nagyszabású felújítására. A régi
iskola épületét alkalmasabbá tettük táboroztatásra. A termeket kifestettük, a tanári szobát
leparkettáztuk, csinosítottuk a tisztálkodási helységeket.
Az új iskola épületében több termet kifestettünk, lambériáztunk, padlót fektettünk le,
érintésvédelmi és egyéb villanyszerelési munkákat végeztünk. A külső falak hőszigetelést, új
burkolatot és színezést kaptak. Az iskolai wc áldatlan körülményei is megszűntek: ajtókat,
ablakokat cseréltünk, lecsempéztünk, valamint festettünk az épületben. A kapu lefestése is
megtörtént és új kerítés is készült az iskola és az óvoda közé.
UTAK
A szennyvízberuházás után a kivitelező elmaradt az utak süllyedésének kijavításával.
Nehézkes folyamaton vagyunk túl, aminek eredményeképpen sikerült a munkát elvégeztetni.
A külteleki utak közül a vízmű felé vezető út különleges helyet foglal el az önkormányzat
törzsvagyonában. Az idén sikerült az utat a Fejérvíz Zrt segítségével egészen a kútig rendbe
tetetnünk, mely a község ivóvíz ellátásának zavartalan megközelítése miatt, már egy jó ideje
kardinális kérdés volt számunkra. Önkéntesek ez esetben is segítették munkánkat. Köszönet
érte.

EGYESÜLETEK
JÁSDI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
A Jásdi Tűzoltó Egyesület tagjai felújították a tűzoltó szertárt, s egy tematikus kiállítással
ünnepelték megújulásukat. Visszakerült Jásdra a tűzoltó hintó is, amit most már fedett
helyen tudunk tárolni. Az egyesület a nyári viharban azonnali segítséget nyújtott a
szennyvíztelepre és az útra kidőlt fa okozta kár elhárításában.
POLGÁRŐRSÉG JÁSD
Polgárőrségre továbbra is számíthattunk községünk rendezvényeinek biztosításán, legyen az
egy esti, hétköznapi vagy akár egész napos rendezvény, mint amilyen a május 1., szüreti
felvonulás volt.

JÁSD TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET
A vendégfogadásban és szolgáltatások kínálásában tevékenykedők aktívan kivették részüket
a falu programjainak megszervezésében és lebonyolításában. Most legutóbb bodzaszedést
és lekvárbefőzést, a szüreti felvonulást kísérő tájházi kézműves foglalkozásokat és
programokat szerveztek. Minden kiállításunk és kulturális programunk előkészítésében is
komoly szerepet vállaltak.
PÁVAKÖR
Május 1-én bemutatták új számukat. Részt vettek az szlovák nemzetiségűek országos
találkozóján. A Jásdi Szlovák Önkormányzat községünkben fogadta a Pozsonyi Külföldi
Szlovákok Hivatalának főigazgatóját és az országos szlovák önkormányzat elnök asszonyát, a
Nyitra vidéki szlovákok küldöttségét. Megrendezték a hagyományos szüreti felvonulást és
bált, melynek bevételét a tájház melletti épület újjáépítéséhez ajánlottak fel. Műsoraikkal és
fellépéseikkel képviselik községünket a szomszédos települések kulturális rendezvényein,
legközelebb a Dudari Körte és dió fesztiválon.
FALUKLUB-IDŐSKLUB
Egy értékes és nagyon hasznos előadást sikerült Jásdra szerveznünk, mely az inkontinencia
témájáról szólt. Következő programunk egy filmvetítés lesz, mely a Veszprém Megyei
Könyvtárral együtt kerül megrendezésre várhatóan október 5-én.
MEGVALÓSULT PROGRAMOK
BAKONYI VIGASSÁGOK
Április végén újra néptáncosoktól volt hangos a falu. Szép műsoroknak tapsolhattak az
érdeklődők. Reméljük jövőre szerencsésebb időpontban sikerül majd a találkozót
megrendezni.
KUTATÓ TÁBOR JÁSDON
A Pannon-Egyetem diákjai április 22-től három napos kutató táborba érkeztek a faluba. Rövid
ideig voltak nálunk, de mind számunkra, mind pedig a diákok számára hasznos tapasztalattal
bírt munkájuk. Köszönjük együttműködésüket.
MÁJUS 1.
Olyan régen volt, hogy szinte nosztalgiával emlékezünk rá. Tartalmas és sikeres programot
szervezett az önkormányzat nagyon sok önkéntes munka segítségével. A megszokott
focipályán zajló programok mellett, az idén újra lovas programmal színesítettük műsorunkat.
Bízunk abban, hogy kedvükre valónak találták és jövőre újra megtisztelnek bennünket
jelenlétükkel.
JÁSDI ÉRTÉKTÁR
A község lakosainak segítségével rengeteg fotót és dokumentumot kaptunk. Akiknek esetleg
még nem volt ideje átlapozni az albumokat, iratokat, akkor kérjük, hogy azt tegyék meg és
hozzák be a hivatalba. Digitalizáljuk őket és természetesen vissza is adjuk az anyagokat. Amit
még a fotók és iratok mellett még várnánk, azok a régi videofelvételek volnának (disznóölés,
iskolai fellépés stb.)

KIÁLLÍTÁSOK A TÁJHÁZBAN
A sikeres kézműves kiállításunk után a Balaton Felvidéki Nemzeti Park támogatásával,
valamint helyi kőzetek, geológiai kincseket szerető lakosok segítségével a Bakony-Balaton
Geopark kiállítását nyithattuk meg.
Augusztusban újra összefogott a falu. A község lakosainak segítségével csodás kiállítást
sikerült összeállítanunk, A Jásdi szakralitás címmel. A kiállítás megnyitásakor megáldásra
került a tájház és a jásdiak két új gyönyörű egyházközségi zászlója is.
Több alkalommal is fogadtunk vendégeket tájházunkban. Nyugdíjasoktól egészen az
óvodáskorúakig. Számos belföldi és külföldi látogató tisztelte meg tájházunkat.
Nyitva tartásában nagy szerepet vállaltak magukra községünk fiataljai, akik hétvégente
segítették a zökkenőmentes működést, önkéntes munkát végeztek.
Reméljük, mind többen rendszeres vendégei lesznek falunk büszkeségének és együtt örülünk
kulturális életünk egy régi-új színfoltjának újjáéledésének.

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA
JÁSDI TÖRTÉNÉSEK – FACEBOOK OLDAL
A Jásdi Történések facebook oldalunkat 400 fő követi. Ide tesszük fel a legfrissebb
információkat, érdekességeket. Kérjük, hogy kövessék továbbra is az oldalt.
EGYÉB TUDNIVALÓK
EMLÉKMŰ ÁLLÍTÁSA
A Szovjetunióba elhurcoltak emlékéve alkalmából községünk önkormányzata úgy döntött,
hogy egy emlékművet kíván állítani. Átadására várhatóan október végén kerül sor.
EBEK RENDEZÉSE
Egyre több és több a kóbor kutya a faluban. Több bejelentés érkezett felénk, és mi magunk is
tapasztaljuk az áldatlan állapotokat. A tulajdonossal rendelkező kóbor kutyák ügyét mi itt
helyben sajnos nem tudjuk rendezni. A kutyát észlelőnek kell feljelentést tennie a járási
hivatalban. Ilyen feljelentést ez idáig tudomásunk szerint a hivatalba nem érkezett,
valószínűleg senki sem akarta a szomszédját, barátját, rokonát feljelenteni. Ennek most már
vége lesz. A kóbor kutyákat mi fogjuk lefényképezni (illetve az Önök által elkészített fotókat
átvenni) és hivatalból a járás felé a feljelentést az önkormányzat fogja megtenni. Ezzel mi
magunkra vállaljuk a kihallgatásokon való megjelenést, a kóborló kutya tulajdonosa pedig a
biztos szabálysértési büntetést. Nyomatékosan kérjük a lakosokat, hogy a kutyákat kössék
meg, elsősorban Önök tegyenek meg mindent, hogy a kutya ne mehessen ki a portájukról.
VADKÁROK
Az elmúlt hetekben többen kerestek fel bennünket a belterületi vadkárral kapcsolatban, ezért jegyző
asszonyunk az alábbi tájékoztatóval próbál segíteni: A vadászati törvény szerint vadkár kapcsán csak
külterületi vadkárok tartoznak a jegyző hatáskörébe, a belterületen csak polgári törvénykönyv

alapján lehet kártérítési igényt érvényesíteni. Amennyiben 1 millió forint alatt van a kár bármely
közjegyzőnél (Várpalota vagy Veszprém) lehet fizetési meghagyást benyújtani. A kár összegét a
tulajdonosnak kell meghatározni, ha nem tudja, akkor a közjegyző igazságügyi szakértőt rendel ki a
megállapítás végett. A közjegyzőhöz a kár 3 %-ának megfelelő összegű díjat kell csekken befizetni. Az
1 millió forint feletti összegű kárnál csak bíróságon lehet kár megtérítését érvényesíteni.

SZENNYVÍZ CSATORNAHÁLÓZATRA VALÓ RÁKÖTÉS
A Fejérvíz Zrt nemrégen egy levélben tájékoztatta a lakosságot, hogy az, aki ez idáig nem
kötött rá a szennyvízcsatorna hálózatra, annak lépéseket kell tennie:
1. Az adatlapot kitölti és leadja Rapali Miklósnak. Erre a kézhezvételtől 3 hónapja van. A
Fejérvíz Zrt. sorrendbe állítja a bejelentkezőket és sorjában az elkövetkezendő 9
hónap alatt átveszi a rákötéseket.
2. Vagy nyilatkozik, hogy ivóvíz mérővel rendelkezik a ház, de az ingatlan lakatlan,
ideiglenesen sincs használva. Ekkor ezt a nyilatkozatot Rapali Miklósnak átadja. Erre a
levél kézhezvételétől számítva 3 hónapja van. Ezt a nyilatkozatot a Fejérvíz eljuttatja
a járási hivatalba, ahol megvizsgálják a nyilatkozatot és elbírálják, hogy maradhat-e az
ingatlan rákötés nélkül vagy utasítják, hogy kössön rá. Akkor viszont mindenképpen
csatlakozni kell a szennyvízhálózatra.
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 az 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.
Kedves Lakosok!
Tudjuk, hogy vannak elmaradásaink (utak melletti leszakadások feltöltése, járdajavítások,
árkok rendbetétele, önkormányzati épületek állagmegóvásai, közterületek csinosításai).
Igyekszünk minél hamarabb a munkák végére érni. Jobbító észrevételeiket továbbra is
köszönjük.
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