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

DIÓHÉJBAN - EZ TÖRTÉNT JÚNIUSTÓL-DECEMBERIG

ÖNKORMÁNYZATI MUNKA
TESTÜLETI ÜLÉSEK
Az elmúlt időszakban 12 testületi ülést tartottunk, köztük az éves közmeghallgatásunkat is,
melyre szép számmal jöttek el a faluból.
PÁLYÁZATOK
Szociális tüzifa pályázaton 41 m3 fát nyertünk, melyet szeretnénk a rászorultaknak még
január első felében kiszállítani. Kérelmeket december 30-ig nyújthatják be a polgármesteri
hivatalban.
A közös hivatal (Jásd, Tés, Öskü) 7 millió Ft 100% támogatású pályázatot nyert az
önkormányzati munkák átalakítására.
FALUGONDNOKSÁG
Amivel haladtunk decemberig:
Ez az év az „utakról és járdákról” szólt, hiszen megtörtént a
• járda kijavítása Új utca-Kossuth utcai átjáró között - önerőből
• központi buszmegálló felújítása – önerőből
• önkormányzat előtti út és padka javítása, szélesítése
• vízelvezető árok készítése az önkormányzati előtti út mellett
• temető köz – vízelvezetés, árok felújítása – önerőből (+ lakossági hozzájárulással)
• új csapadékvíz elvezető árok készítése a Kossuth utca és Gaja-patak között – önerőből
• Víhony felöl a szőlőhegyre vezető út – részben oldódott meg, javításokat kell még
végezni (bár ez a szőlőhegyre járó gazdák együttműködése nélkül pl. sárban nem
megyek traktorral ki – nem fog menni)
• silógödörből a föld elszállítása
• utak és járdák téli síkosság mentesítése – ládák kihelyezése
• szennyvíz beruházás utáni garanciális útjavítások elvégzése a Főtéren, Rózsadomb
utcában (Boroszlán Kft. által)

valamint,
•
•
•

többször füvet nyírtunk a faluban és a temetőben
Főtéri kereszt javításában is részt vettünk
és sok más apróbb munkát elvégeztünk a mindennapi ételkiszállítás mellett.

TÁJHÁZ
A tájház egész nyári nyitva tartását biztosítani tudtuk.
A Balatonfelvidéki Nemzeti Park „Csodás Magyarország” című kiállítási anyagát augusztus
végéig (eredetileg csak 1 hónap lett volna) rendelkezésünkre bocsátotta. A szüreti
mulatságok idejére átadtuk a felújított pincét – ahol borászati kiállítást rendeztünk be.
Advent idejében pedig újabb kiállítást építettünk „Piac” címmel, amit tavaszig szeretnénk
bemutatni Önöknek.
Tájházunk számos rendezvény helyszíne volt (Szüreti mulatság, Szent-Mihály napi tűzgyújtás,
adventi vásár) valamint több vendégcsoport is érkezett már kimondottan a tájház
szolgáltatásai miatt is ide Jásdra.
EGYESÜLETEK
Egyesületeink csak úgy, mint az év első felében, ebben az időszakban is kivették részüket a
falu közösségének építéséből.
Tűzoltóink a nyáron egy szőlőhegyi tűzesethez vonultak ki, valamint a mindannyiunk számára
ismert szomorú rózsadombi tűznél is rendkívül hasznos munkát végeztek. Szeretnénk ezúton
is megköszönni aktivitásukat, és azt a biztonságérzetet, amit nyújtanak jelenlétükkel. Jó
tudni, hogy ha baj van, akkor rájuk lehet számítani. Az Október 23. alkalmából tartott
megyei, állományi ünnepségen a katasztrófavédelmi dandár parancsnok Szente Balázst és
Lebán Miklóst elismerésben részesítette. December 10-én az egyesület év végi vacsoráján
Sztanke Viktor parancsnok Pinkova Istvánnak 50., Aigner Zoltánnak pedig 35. évi tűzoltó
egyesületi tagságának tiszteletére oklevelet és tárgyi emléket adott át. Mind a négy
kitüntetettnek gratulálunk.
Polgárőreinkre szeretne még jobban a falu lakossága támaszkodni. Csak egy a baj, hogy
kevesen vannak, bár ők nagyon lelkesek. Az elmúlt időszakban is jöttek kérések felénk, hogy
járőrözzenek többet. Kevés ember, keveset bír. Ezért szeretnénk bátorítani Önöket, hogy
jelentkezzenek polgárőrnek! S megismételnénk az előző felhívásunkat: lehetnek idősebbek is
az új tagok, akik elég agilisnek érzik magukat arra, hogy nyugdíjas éveikben a héten párszor
egy-egy utcát sétálva bejárjanak, vagy akár padokon üldögélve már jelenlétükkel és
figyelmükkel is visszatartó erőt jelentenek a rosszban sántikálóknak, a lovasok és motorosok,
akik időnként el-eljárnak a külterületekre is. Köszönjük kitartásukat és szolgálatukat.
A Jásd Turizmusáért Egyesület aktívan részt vállalt a falu kulturális életének építésében.
Kivette részét a kiállítások rendezésében, az adventváró ünnepségek szervezésében (koszorú
készítő délután, adventi vásár, adventi gyertyagyújtásnál vendéglátás stb.) és továbbra is
számos vendégcsoportot szervezett Jásdra (konyha kihasználtságának növelésével).

Bár sportklubunk tevékenysége az idei évben kicsit alábbhagyott, de azért nem maradtunk
fociélmény nélkül. Megrendeztük a kicsiknek az első Bodza kupát, több alkalommal is együtt
szurkoltunk a magyar futballválogatott mérkőzésein is. Legnagyobb örömünkre pedig
szeptembertől újra van foci Jásdon. Szombaton a csetényi lányoknak, vasárnaponként pedig
a fiúknak, Csetény-Jásd néven szurkolhatnak a futball kedvelői. Kívánjuk, hogy a tavaszi
fordulóra még jobban összeszokjanak és szép sikereket érjenek el, sok boldog percet okozva
szurkolótáboruknak. Hajrá Jásd!
A szlovák Pávakör szüreti mulatsága az idén sem maradt el és reméljük számíthatunk az
idősek karácsonyán is szép műsorukra.
Ifjúsági klubunk vezetői mesedélutánt szerveztek a kicsiknek, közlekedési ismertető
előadásra hívták Pintér József baleseti helyszínelőt. December 27-28 játéknapokat
szerveznek, a részletekről kérjük, tájékozódjanak a hirdetőtáblákról valamint a facebook
oldalairól.
Könyvtárunkban is zajlott az élet. Író-olvasó találkozót, adventi könyvtárat díszítő kézműves
foglalkozást tartott a könyvtárvezető, Mozgáskorlátozottak Egyesülete is ellátogatott
hozzánk, valamint a Mézengúzok együttes mikulásváró rendezvényét is támogatta a
Veszprém Megyei Könyvtár. Több száz darabos könyvadomány érkezett a falu lakosai
részére, amiket sajnos a pici könyvtárunkban kapacitás hiányában már nem tudtuk
elhelyezni. A könyvek egy kisebb részét ideiglenesen a polgármesteri hivatal előterében
található polcokra raktuk ki, amelyekből az irodában bejelentve lehet kölcsönbe hazavinni. A
közeljövőben elkezdjük a Mária néni lakásának könyvtárrá való átalakítását.
JÁSD KÖZSÉG SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATA
Szlovák önkormányzatunk több programot saját maga szervezett (Szüreti felvonulás és bál,
kültéri dekorációk valamint Betlehemi jászol és adventi koszorú készítése), támogatott
(iskolásaink versenyeken történő fellépései, tánc, mazsorett és énekcsoport utazásai) vagy
képviselte kis falunkat más vidéken (Országos Szlovák Találkozó Mátraszentimrén).
JÁSDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
Prímász G. Róbert OCist. plébános úr és Csomay Tünde kántor vezetésével a plébánia
énekkara továbbra is énekel az egyházi szertartásokon. Műsorukkal színesítették jásdi
lakosunk könyvbemutatóját, adventi gyertyagyújtásunkat és csodás karácsonyi műsorral
ajándékozták meg a falu hitközségét. Nagyesztergáron advent alkalmából közös koncertet
adtak az esztergári kórussal.
ISKOLA
A gyerekek újabb szép eredményeket értek el a szlovák versenyeken. Szórakoztató
gálaműsort készítettek, ünnepi megemlékezést tartottak és lelkesen készülnek az idősek
karácsonyi műsorára valamint a falu karácsonyára is.
ESEMÉNYEK
A 2016. évben összesen közel 80 kulturális, sport és szórakoztató rendezvényen vehettek
részt a falu lakói. Júliustól decemberig kiállítások, bálok, tájházi és kultúrházi rendezvények,

koncertek és további
megrendezésre.
Decemberi programjaink:
- december 17.
- december 21.
- december 25.
- december 27.
- december 28.
- december 30.
- december 31.

kulturális

programok,

ünnepi

megemlékezések

kerültek

Idősek karácsonya (kultúrház)
Falu karácsonya (kultúrház)
Pásztorjáték (templom)
Lan party (kultúrház)
Játékdélután és este (kultúrház)
Gyerek program délután (kultúrház)
Szilveszteri bál (kultúrház)

A kezdési időpontokról, kérjük, hogy tájékozódjanak a hirdetőtáblákról és a facebookról.
Szíves örömest várjuk Önöket az év utolsó hónapjában is. Jövőre pedig várjuk az új
kezdeményezéseket. Január első felében elkészítjük 2017. évi programnaptárunkat.
Legyenek érdeklődőek, nyitottak az újra, a másra!
Ha ősz akkor influenza?
A hűvösebb napok beköszöntével egyre több beteggel találkozunk orvosi rendelőnkben. Úgy
tűnik, a nedves idő előhozta az „őszi náthát”. Az esetek többségében valóban közönséges
meghűlésről van szó, ami vírusfertőzés, és egy pár napos pihenéssel, vitaminokkal, tüneti
terápiával szépen gyógyul. A kórképek alapján kijelenthetjük: ez még nem influenzajárvány,
hiszen az rendszerint magas lázzal, végtagfájdalommal, rossz közérzettel, elesettséggel jár. A
több éves tapasztalat azt mutatja, hogy védőoltással jó eséllyel megelőzhető ez a
kellemetlen betegség. Az oltóanyag rendelkezésre áll orvosi rendelőnkben, ezt főleg idős,
egyéb krónikus betegségben is szenvedő betegeinknek ajánljuk. Az egészséges lakosságnak
pedig néhány hasznos tanács a fertőzés elkerülésére:
- Fogyasszunk naponta zöldséget, gyümölcsöt, vitaminokat immunrendszerünk
erősítésére!
- Öltözzünk rétegesen, évszaknak megfelelően!
- Kerüljük a zsúfolt közösségi tereket, a betegekkel való közvetlen érintkezést!
És ha már a zsúfoltságról beszélünk…. egy hasznos tanács azon kedves betegeinknek, akik
csak a szokásos gyógyszereiket szeretnék felíratni. Az orvosi rendelő előtt és a Nándi bolt elé
elhelyezett postaládába bedobhatják gyógyszerigényüket, és 2 munkanapon után soron kívül
kiadjuk a kért recepteket. Így a mi munkánkat is megkönnyítik, mert több időt tudunk a
gyógyításra fordítani, Önöknek pedig nem kell a betegek között várakozniuk. Kérjük, éljenek
ezzel a lehetőséggel! Köszönöm.
- Dr. Gergelyfi Vilma –
LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA
JÁSDI TÖRTÉNÉSEK – FACEBOOK OLDAL
A Jásdi Történések facebook oldalunkat 620 fő követi. Ide tesszük fel a legfrissebb
információkat, érdekességeket. Kérjük, hogy kövessék továbbra is az oldalt.

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
A havi étlapokat a hirdetőtáblákra továbbra is kifüggesztetjük. A következő hétre vonatkozó
ételrendelést 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!
Jobbító észrevételeiket továbbra is köszönjük.
KELLEMES ÜNNEPEKET, JÓ EGÉSZSÉGET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Győry Tünde
polgármester
Rapali Richárd
alpolgármester
Bakonyvári János
képviselő
Rapali Árpádné (Anci) képviselő
Vachtler Erik
képviselő
Jakab Ferdinánd
falugondnok
Polgármesteri hivatal
www.facebook.com/jasdi.tortenesek
www.jasd.hu

30/599-9929
30/460-2009
30/332-6239
30/596-4296
30/486-5460
30/512-4590
88/587-820

polgarmester@jasd.hu
rapali.richard.jasd@gmail.com
jano79@tvn.hu
r.anci@freemail.hu
vacerik@gmail.com
jasdonk@jasd.hu

