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1. A polgármester köszöntője
Kedves jánosi polgártársak !
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult községünk fejlesztéséhez,
kulturális és szellemi életünk gazdagításához.
Pillanatnyilag átélhetjük az „újrakezdés örömét“. A kimondott szavakon és
véghezvitt tetteken már nem tudunk változtatni, de a tartalmon igen. Emberek
vagyunk, testből és lélekből. Ezért az előttünk álló életet élhetjük másként ,
hogy a múltunkat minden egyes nappal szebbé és jobbá tegyük.

Kedves jánosiak!
Kivánok Ӧnöknek több szebb napot, több szeretetet, bőséget, örömet, jó
egészséget, sok sikert magánéletükben és munkájuk terén is. Kivánom, hogy
szerető emberek vegyék körül Ӧnöket, családjuk legyen menedékhely
a mindennapok gondjai elől. Kivánok segítőkész szomszédokat és olyan
barátokat, akik szavak nélkül is tudják, hogy mi teszi Ӧnöket boldoggá vagy
éppen gondterheltté.
Kívánok áldott, bőséges és nyugodt 2017 – es évet.

Stanislav Krahulec
a község polgármestere
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2. Lakosság
Községünknek 2016.12.31- én 1324 lakosa volt.
Ebből 653 a férfi és 671 a nő.
Állandó lakhelyéül 19 lakos választotta községünket.
23 lakos változtatott lakhelyet az év folyamán.
13 gyermek született és 7 személy elhunyt.
A lakosok korosztály szerinti csoportosítása:
 gyermekek 15 éves korig ........................................ 234
 ifjuság 15 -18 éves korig ....................................... 61
 65 évnél idősebb lakosok ....................................... 152
ebből 65 a férfi és 87 a nő.
Községünk 2 legidősebb nő lakosa 2016–ban ünnepelte a 93– ik születésnapját,
a legidősebb férfi lakosa pedig 89 éves volt.
Településeink lakosainak száma :





Jánosi község ........................................................... 1092
Jánošiky
........................................................... 106
Močiar
...........................................................
90
Ilona és Petrus puszták ...........................................
36

2016 - ban 8 házasság köttetett és 2 házaspár elvált.
Edita Čuvajová

3. A község önkormányzata
A község önkormányzata rendszeresen ülésezett, a tavalyi évhez hasonlóan, minden hónap
első péntekén 17.30 – órai kezdettel. Minden ülés nyilvános volt. Szükség esetén a képviselők
soron kívüli testületi ülést tartottak és a kitűzött időpontokon kívül is tanácskoztak.
Az első testületi ülés 2016.2.9-én volt megtartva, melyen jóváhagyták :
 a jánosi nyugdíjasok étkeztetési támogatásáról szóló általános kötelező érvényű
rendeletet / továbbá csak ÁKR/
 a 168-as számú családi ház eladását 1.500 euró értékben (a vásárlással kapcsolatos
költségek a kérelmezőt terhelik, a vagyonátruházás pedig csak a teljes eladási ár, az
összes adó és illeték törlesztése után történik meg)
 a község ellenőrző tevékenységének tervezetét a 2016 – os évre
 a kultúrház szigetelésének és tetőburkolatának finanszírozására kiírt pályázatban való
részvétel lehetőségét
 csak a tartozással nem rendelkező személyek igényelhetik a kultúrház, a hozzá tartozó
helységek és tárgyak bérbeadását
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 a Jánošíky-i illegális hulladéklerakó eltávolításának finanszírozására kiírt pályázatban
való részvétel lehetőségét
a vezetőségi testület tudomásul vette:
 az ellenőrzési tevénységről szóló jelentést (a 2015/12-es a 2016/01-es pénztár
ellenőrzését
 a 3/2015 számú utólagos pénzügyi ellenőrzésről szóló jelentést
 a főellenőr 2015 – ös ellenőrző tevékenységéről szóló jelentést
 az István-bál elszámolását.
A második testületi ülés 2016.3.7-én volt, melyen:
 fenntartások nélkül jóváhagyták a község 2015-ös év zárszámadását és gazdálkodását
 a község tartalékalapjának létrehozását
tudomásul vették:
 a főellenőr álláspontját a 2015-ös év zárszámadásához
 a főellenőr 1/2016 számú jelentését a 2015-ös évi közbeszerzés ellenőrzéséről.
A harmadik testületi ülés 2016.4.1-én volt, melyen a tagok jóváhagyták :
 az egyesületeket kötelezettségét a falusi disznótoron szerzett haszon elvezetésére
a község pénztárába
 tudomásul vették a határozatok teljesítésének ellenőrzését
 a márciusi pénztár ellenőrzéséről szóló jelentés a következő értekezleten lesz
előterjesztve.
A negyedik testületi ülés 2016.5.9-én volt, melyen jóváhagyták :
 a 2015-ös év bejegyzését a krónikába
 a költségvetés II. módosítását
 a Močiar–i kerékpárút anyagi támogatására kiírt pályázatban való részvételi lehetőséget
a testület tudomásul vette:
 a márciusi és áprilisi pénztár ellenőrzését
 a falusi disznótor elszámolását
 a főellenőr jelentését a dotációk elszámolásáról.
Az ötödik testületi ülésen 2016.06.06-án jóváhagyták:
 nyilvános lakossági fórum megvalósítását Jánošíky településen a kanalizációs rendszer
kiépítésére kiírt pályázatban való részvételi lehetőségről valamit a helyi utak
aszfaltburkolatának felújításáról
 a község 200 eurós támogatását a Július Nôta megemlékezés megszervezéséről
tudomásul vették:
 a határozatok teljesítésének ellenőrzését
 a 2016. májusi pénztárának ellenőrzését.
A hatodik ülés 2016.06.26-án volt, melyen a vezetőségi tagok jóváhagyták:
 Jánošíky település útjainak aszfaltozását
 a komunális hulladék és a kisebb építkezési hulladék kezeléséről szóló 2016/5 számú
ÁKR-t
 tudomásul vették a határozatok teljesítésének ellenőrzését.
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A hetedik testületi ülésen 2016.08.15-én a tagok jóváhagyták:
 a III.-ik előterjesztett költségvetési módosítást
 a Jánošíky-i utak aszfaltburkolatára felvett hitelt 69.999,- € értékben
 az OFF ROAD megrendezését községünkben 2016. 9.9-én és 10-én
 a magyarországi Recsk községgel való együttműködést
 a 2016-os év II. félévére szóló ellenőrzési tervezetet
tudomásul vették
 határozatok teljesítésének ellenőrzését
 a művelődési ház tetőburkolatának szükséges javítását ( mely az esős időben beázik),a
testület kötelezte a polgármestert a kialakult helyzet megoldására
 a multifunkciós pálya melletti terület megvásárlásának lehetőségét ( a polgármester
tegye meg a szükséges lépéseket az eladási árban való meggyezéshez , amely 1,- €/ m2
lenne)
 a községi hivatalban végzett ellenőrzésekről szóló jelentést.
Sorrendben a nyolcadik testületi ülés 2016.9.5-én volt megtartva, melyen
 jóváhagyták a kultúrház tetőszerkezetének cseréjét, melyet a község a saját anyagi
forrásaiból fedez
 tudomásul vették határozatok teljesítésének ellenőrzését.
A kilencedik testületi ülésen 2016.10.7-én jóváhagyták
 a kultúrház tetőszerkezetének javításáról szóló szerződést
 nagy térfogatú konténereket bebiztosítását biohulladék gyűjtésére évente 2x
tudomásul vettek
 egy lakossági kérvényt, miszerint a nehézgépek ne a község főterén közlekedjenek
/ pillanatnyilag a képviselőtestület nem tudja megoldani ezt a kérdést, mert a kitérő
számára alkalmas földterületek magántulajdonban vannak/.
A tizedik testületi ülés 2016.11.4-én volt megtartva, melyen a tagok jóváhagyták:
 a Csemadok alapszervezet által kérelmezett anyagi támogatást
 a költségvetés IV. módosítását
 a Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola udvarának aszfaltozását /a munkálatok az
iskolák számára nyújtott anyagi javakból lesznek finanszírozva/
 a Lassex cég könyvelésében lévő adókövetelés leírását 5.328.- € értékben
 a jánosi labdarúgó klub anyagi támogatásának emelését
 sorrendben a második céget a közbeszerzésből, mely a kultúrház tetőszerkezetét fogja
javítani, mivel az első cég elutasította a szerződés aláírását
tudomásul vették
 a község pénztárának ellenőrzését
 a halottas házhoz tetőszerkezet építésének lehetőségét.
A tizenegyedik és egyben utolsó testületi gyűlésen 2016.12.6-án jóváhagyták:
 a javasolt módosítások után az 1/2017 –es számú ÁKR-t a helyi adókról, a komunális
hulladékról, a kisebb építkezési hulladékról, valamint a SAT illetékről
 a jánosi Keresztelő Szent János
római katólikus templom restaurálásának anyagi
támogatására benyújtott kérelmét
 a község 2017 – es évi költségvetését
 a halottas ház tetőszerkezetére benyújtott tervezetet
tudomásul vették
 határozatok teljesítésének ellenőrzését
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 a főellenőr állásfoglalását a 2017-es évi költségvetéshez
 a bejövő és kimenő számlák ellenőrzésének jelentéstervezetét
 a 2016-os év adó és illeték elmaradásainak ellenőrzéséről szóló jelentést.
Minden testületi ülés nyilvános volt. A lakosokat közvetlenül érintő kérdések megvitatásánál
személyesen prezentálhatták szándékukat.
Stanislav Krahulec

A község tevékenysége
A 2016-os évben a község ismét egy nagyobb léptékű tervezetet dolgozott ki, nyújtott be
77.000 € - s költségvetéssel és további kisebb mértékű tervezeteket. Két projekt volt csak
sikeres. Az egyik a kultúra ápolására beadott tervezet , melyet a Beszercebányai Kerületi
Hivatal képviselői hagytak
jóvá , a másik pedig
a Roma közösségeket támogató
kormánybiztos által jóváhagyott projekt a temető felé vezető utca járdáinak felújítására.
Stanislav Krahulec

4.

A község gazdálkodása

A község közgazdasági és gazdasági tevékenységét az önkormányzati költségvetés
szabályozza. A 2016-os költségvetést 2015.12.4-én hagyta jóvá a vezetőségi testület. A
költségvetés kiegyensúlyzott volt, miszerint a bevételek egyenlőek a kiadásokkal.
A költségvetési eredmény az önkormányzat évi zárszámlájának
kidolgozása és
jóváhagyása után lesz ismert. Minden év március –április hónapjaiban a vezetőségi testület
elé terjesztik a zárszámlát, amelyben megtalálhatók a gazdasági eredmények. Ezek az
eredmények hatással vannak az új év gazdálkodására is. Ez lehet költségvetési többlet,
melyet a továbbiakban fel lehet használni, de lehet költségvetési hiány is, melyről
a tanácstagok döntenek, hogyan legyen a hiány kiegyenlítve a költségvetésben.
A 2015-ös év költségvetési eredménye többlet volt 64.002,- € értékben. A községekre
vonatkozó költségvetési törvény értelmében a falu többletgazdálkodásából ki vannak zárva
a célirányos anyagi eszközök, melyeket a következő év március hónapjának végéig lehet
felhasználni.
Az oktatási tevékenységre kapott összegből 2015.12.31-én , 8.675,83 eur maradt. Ezt az
összeget a 2016-os év költségvetésébe számoltuk bele. A 2015-ös év többlete 6.500,- €
értékben a község tartalékalapjába lett bekönyvelve. A maradék összeget pedig az
önkormányzat
használta fel.
A többlet felhasználása az 583/2004-es számú, az
önkormányzatok pénzügyi szabályairól szóló törvény értelmében történt.
A költségvetés 2016-ban 4x volt módosítva.
Az első változás 2016.03.10-én történt a fent említett oktatási tevékenységre kapott
összeg beszámolásával.
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A második módosítás 2016.05.09-én a választások biztosítására és az önkéntes tűzoltó
szervezet működésére kapott pénzeszközökből adódóan történt, amely befolyásolta a
költségvetés bevételi és kiadási részeit
is. Emeltük a költségvetési kiadásokat a
szennyvízrendszerre fordított kiadások miatt, melyet aztán a kapitális kiadásokkal
korigáltunk.
A harmadik módosítás 2016.08.16-án lett jóváhagyva hosszútávú banki hitel folyósítására
83.507,- euró értékben. A pénzösszegből a Jánošíky-i utak aszfaltozása lesz finanszírozva.
A negyedik módosítást 2016.11.7-én hagyta jóvá a testület miután a munkaügyi hivataltól
a lakosok foglalkoztatására szánt összeg és a besztercebányai kerületi hivatal kultúrára
meghatározott anyagi javai megérkeztek a község számlájára.
A 2016-os év költségvetésének összefoglalása a módosítások után
Tétel
A tervezett költségvetési bevételek
az állami költségvetésből - oktatási támogatásra
- szociális munkára
- aktivációs tevékenységre
- támogatások a lakosok evidenciójának bebiztosítására, a
választások bebiztosítására, a környezetvédelemre és
a helyi utak karbantartására ,
- a kerületi hivatal kulturális eseményekre átutalt támogatása
- az önkéntes tűzoltók támogatása
- a hulladék újrahasznosításának támogatása
- az állami költségvetés 2015-ből felmaradt támogatása
A község bevétele
Tőkejövedelem
Hosszúlejáratú banki hitel
A tervezett költségvetési kiadások
általános kiadások
a község működésének támogatása
beruházások támogatása
/építkezések, felújítások, beruházási tervezetek /
pénzügyi műveletek / hiteltörlesztés /

Pénzösszeg €
613.507,96
100.400,00
25.000,00
33.200,00
5.204,46

1.300,00
700,00
726,00
8.675,83
353.294,67
1.500,00
83.507,00
613.507,96
175.206,29
310.175,00
110.126,67
18.000,00

A 2016-os év gazdasági eredménye 2017 március-április hónapjaiban lesz ismert. Az
eddigi eredmények szerint a bevételek 7-10 % - al, a kiadások 12-15 %-al haladták meg a
tervezett költségvetést. A kiadások emelkedése a művelődési ház tetőburkolatának javítása
miatt történt, amely az év végén készült el.
A község gazdálkodásáról részletesebb áttenkintést kaphatnak a www.registeruz.sk
weboldalon, ahol megtalálják a az év végi kimutatásokat , az éves beszámolót és az audítor
ellenőrzésének eredményét is.
Edita Čuvajová
a község közgazdásza
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Ellenőrző tevékenység
Az előző évben az ellenőrző tevékenységemet a 2016-os év első felére kidolgozott és
a képviselő testület által elfogadott terv alapján kezdtem. Kidolgoztam a 2015-ös év
ellenőrzéseiről szóló jelentést és elkészítettem a zárszámlához a szakvéleményt. Az első
félévben ellenőriztem a közbeszerzést, a község költségvetéséből finanszírozott támogatások
elszámolását, a községi hivatal és az iskolai étkezde pénztárának vezetését.
A második félévben ellenőriztem a beérkező és kiküldött számlákat, a könyvelésben
pedig az év végi számlaegyenlegeket. Elkészült a község és az iskolai étkezde vagyon és
készletleltára is.
A tervezett ellenőrző tevékenységen kívül kidolgoztam a község 2017-es költségvetéshez
kapcsolódó állásfoglalást.
Ing. Michaela Gembická
a község főellenőre

Nemzeti Tervezet „ Szociális munka a községekben I“
A szociális iroda tevékenysége az előző évekhez hasonlóan a Nemzeti Tervezet „Szociális
munka a községekben I“ alapján történt, amelyet a Munka, szociális és családügyek
minisztériuma működtet. Az iroda az Európai Szociális Alap Emberi Erőforrások operációs
program keretén belül működik 2016 és 2019 között.
A község és az implementációs ügynökség együttműködése tükröződik a szociális
dolgozók munkájában, akik próbálnak segítséget nyújtani a kirekesztéstől fenyegetett nehéz
szociális és anyagi helyzetben lévő lakosoknak, munkanélkülieknek, kisgyermekes
családoknak, időseknek.
A szociális dolgozók munkája megkönnyíti a lakosok munkaerő piacra történő lépését,
a szolgáltatásokhoz való egyszerűbb hozzáférhetést és a társadalomba való beilleszkedésüket.
A szociális dolgozók munkáját az elmúlt évben 200-300 lakos vette igénybe. Az evidenció
alapján az irodának 191 állandó kliense volt. A szolgáltatások információs jellegűek is
voltak, de komplex ügyintézést is igényeltek. Problémákat oldottunk meg a munkapiacon
való érvényesüléssel, a szociális bebiztosítással kapcsolatban, az életkörülmények javítására,
az egészséggel kapcsolatos problémák , az anyagi helyzetek javítására vonatkozó segítséggel.
A kimutatások alapján a 2016/ 4 és 2016/12 – es időszakban 1158 intervenció volt
megoldva. Az intervenciók a kliensek életkörülményeinek változtatására, adóságaik
kezelésére vonatkozóan, részletfizetéssel kapcsolatban, különböző segélyek bebiztosításával
kapcsolatban, az életkörülmények javításával kapcsolatban, a megbetegedések csökkentésére,
az orovosok tanácsainak betartására, a gyermekek és szüleik egészségének ápolására, az
iskolakerülés , gyermekelhelyezési ügyek, invalidnyugdíjakkal kapcsolatos tanácsadás,
öregségi és korai nyugdíjakra vonatkoztak.
A szociális iroda dolgozói munkájuk során együttműködtek a munkaügyi hivatallal, a
szociális biztosítóval, egészsgügyi biztosítóval, behajtó cégekkel, a járási bírósággal,
rendőrséggel, gyermekotthonokkal, szociális otthonokkal, óvodákkal, alap és
középiskolákkal, szakorvosokkal és még sok más intézettel.
A szociális dolgozók által nyújtott szolgáltatások széleskörűek. Kifejezik a szociális
munka lényegét, amely nem az okok kereséséből és az ítélkezésből áll, hanem a
segítségnyújtásból, problémamegelőzésből.
Mgr. Andrea Zsóriová Deáková
szociális dolgozó
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A foglalkoztatás községünkben
A munkanélküliség helyzete községünkben változatlan (250) és ugyanazon a szinten van,
mint az előző években.
Stanislav Krahulec

A községi hivatal közigazgatási tevékenysége
A községi hivatalban 2016-ban
 233 aláírást hitelesítettek ( 29 áláírással több, mint az előző évben )
 95 okmányt hitelesítettek ( 6 okmánnyal kevesebbet, mint 2015-ben)
A rendőrség, a bíróság és a végrehajtó hivatalok számára
 57 vélemény készült (4-el több, mint a tavalyi évben)
 8 regisztrációs határozat lett kiadva családi házak számozására.
Katarína Uhrinová

5. A község fejlesztése és jellegének változása
A 2016-os évben is igyekeztünk községünket minden irányban szépíteni, megújítani .
Íme a legfontosabbak:
 elkészült a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola épületének tetőburkolat felújítása
 a temetőben befejeződött a járólapok lerakásának 2-ik szakasza
 megjavítottuk a Močiar-i utat
 elkészült a temető melletti parkoló felújítása
 elkezdődött a pihenőpark létrehozása
 felújítottuk a halottas ház homlokzatát
 a Jánošíky-i utakat aszfaltburkolattal láttuk el
 elkészült a Szlovák Nyelvű Alapiskola udvarának aszfalburkolata
 befejeződött a községi utak aszfaltozása
 virágtartókat készítettünk
 elkészült az Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola vízvezetékének felújítása
 felújítottuk az élelmiszerüzlet tetőszerkezetét
 a Močiar-i szennyvízelvezető rendszer építkezési engedélyén dolgoztunk
 a Jánosi-Močiar-i kerékpárút építkezési engedélyén dolgoztunk
 elkészült a temető és az alsó Močiar-i vízvezetékrendszer tervdokumentációja
 fákat vágtunk ki a temető felé vezető utcában, az iskola területén és Jánošíky-n
 a művelődési otthon tetőburkolatának felújítása.
Stanislav Krahulec
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6. Terveink a 2017-es évre
Reméljük, hogy 2017 legalább olyan sikeres lesz,mint az elmúlt év és megvalósíthatjuk
az alábbi terveinket:











ablakok felújítása az óvoda épületén
a halottas ház tetőszerkezetének bővítése
a temető járdáinak és vízvezetékének bővítése
kerékpárút kiépítése a Jánosi – Močiar szakaszon
a pihenőpark kiépítésének folytatása
az alsó Močiar-i vízvezetékrendszer kiépítése
a Močiar-i szennyvízcsatornarendszer kiépítése
a Jánosi-Močiar közötti útszakasz tervdokumentációjának elkészítése
a község kamerarendszerének bővítése
a temető felé vezető utca járdáinak felújítása.
Stanislav Krahulec

7. Oktatás
A tanulók száma a 2016/2017-es tanévben
2016/2017-es iskolaév
12
21
21
54

Iskola
Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Óvoda
Ӧsszesen:

Az elmúlt év oktatói-nevelői tevékenysége az iskolában
A jánosi Alapiskola 2016-ban a kidolgozott oktatói-nevelői koncepció szerint működött,
amely az iskola feltételeiből, lehetőségeiből, a szülők igényeiből és az elért képzettségi
szintből indult ki.
Az iskola a községi hivatal támogatásával jobb anyagi és technikai feltételeket tudott
biztosítani a diákok számára. Igaz az iskola csak egyosztályos, de van 6 számítógép,
integrált tábla a hozzá tartozó kellékekkel. Így a tanítás változatosabb, mert a világhálót is ki
tudjuk használni az oktatói – nevelői tevékenység során. Modern segédeszközöket is
vásároltun, melyek az oktatói folyamatban vannak segítségünkre. Ebben az iskolai évben
a községi hivatal jóvoltából kicseréltük a régi, elhasznált ruhatárat modernebbre.
Az iskola jó feltételeket teremt a diákok iskolán kívüli tevékenységére különböző
versenyek, és az óvodával karöltve sportrendezvények szervezésével.
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Az iskola év végén Rimaszombatban voltunk kirándulni, a történelem és a kultúra
megismerésének céljával. A tanulók a községi hivatal anyagi támogatásával két színházi
előadáson is részt vehettek. Sokak számára ez volt az első és egyetlen kultúrális élmény.
A tanítási órák után a tanulók részt vehettek a „Könyvtároska“ és a „Drámai alkotás“ cimű
tevékenységben.
Jó idő esetén a gyermekek használják a multifunkciós sportpályát, ahol játszanak,
versenyeznek, sportolnak. A délutáni órákban a tanulók Berki Elemér úr vezetésével
futbalmeccsekkre készülnek. Probléma csak esőzések és havazások idején van. Nagyon jól
lenne egy kis tornaterem, melyet minden gyermek kihasználna.
Az iskolának az 1-3 –ik évfolyamban 12 tanulója van. 3 tanuló fejezte be a 4-ik osztályt,
ők a rimaszombati Hostinský Alapiskoában folytatják tanulmányaikat.
Az iskola év végéig minden tevékenységben aktívan segített Bohó Brigitta, aki az
osztályban kellemes légkört biztosított mivel ő is jánosi lakos. Munkáját nálunk befejezte,
most a Művészeti Iskolában tanít.
PaedDr. Jana Punková
igazgatónő

Az Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola aktivitásai és nyilvános szereplései a 2016-ban
Január
 Rendhagyó irodalmi óra – mesedramatizáció
Február
 Ferenczy István rajzverseny - Rimaszombat
Március
 Petőfi szavalóverseny az iskolában
 Március 15-ei megemlékezés – kopjafaavatás a jánosi református templom kertjében
Április
 Nyílt nap az iskolán – beiretkozási program
Május
 Anyák napi műsor az iskolában
 Duna Menti Tavasz (Csicsóka csoport) – Tornalja (kerületi válogató - továbbjutás)
 IV. Ipolyi Arnold népmesemondó verseny – Rimaszombat
 Gyermekfolklórfesztivál (Csicsóka csoport) – Feled
 Punka Gyula rajzverseny – Feled
Június
 Duna Menti Tavasz-országos színjátszó fesztivál (Csicsóka csoport) - Dunaszerdahely
– ezüstsávos minősítés
 Gyermekmosoly – Gömöralmágy
Szeptember
 Természetiskola - Kokava
Október
 Szórakoztató sportverseny a polgármester poharáért – Feled
November
 Az országos helyezést elért csoportok bemutatója (Csicsóka csoport fellépése) –
Gömöralmágy
December
 Karácsonyi műsor - iskola
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A községházával való együttműködés a következőkben valósult meg:
 az iskolaudvar és kert rendezése, ápolása
 kisebb-nagyobb javítási munkálatok az iskola épületén belül és kívül
 az iskola tetőszerkezetének felújítása.
Az oktatási nevelési folyamat kellő feltételeinek biztosítását és a sikeres egyūttműködést
mind saját, mind tanulóink nevében köszönöm.
Mgr. Tóth Monika
az iskola igazgatónője

Az elmúlt év oktatói-nevelői tevékenységének értékelése az óvodában
A jánosi óvodának egy heterogén osztálya van. A beíratott gyerekek száma 21, ebből az
iskolába készülő gyerekek száma: 8, ötéves gyerek: 3, négyéves gyerek: 4 és a hároméves
gyerekek száma: 6. Az alkalmazottak nem változtak. Az igazgatónő: Mgr. Főző Oros Tímea,
óvónő: Petrincová Mária, takarítónő: Kováčová Marcela, konyhavezetőnő: Ďurianová
Zuzana, szakácsnő: Lali Márta.
A 2016-os évet a maszkabállal kezdtük, amit januárban tartottunk. Februárban
megrendezésre került első alkalommal a „Gömöri pacsirta“ elnevezésű találkozó, mellyen 5
óvoda vett részt: Simonyi, Serke, Feled, Várgede és Jánosi. A rendezvényt a feledi Iskolaügyi
Hivatallal közösen szerveztük. A díjakat és a megvendégelést a jánosi Község Hivatal és
a szponzorok biztosították be. A találkozó nagyon jó hangulatban zajlott. Anyák napja
alkalmából szép, kis programmal kedveskedtünk az Édesanyáknak. Készültünk a Feleden
megrendezett „Napocska“ fesztiválra, de betegség miatt nem vettünk rajta részt.
A gyermeknapot a jánosi focipályán szerveztük. A gyermekeknek nagyon tetszettek
a különböző versenyek: távolugrás, zsákbaugrás, akadálypálya, célbadobás. Év végén egy
szép kis műsorral búcsúztattuk az iskolába készülő gyerekeket, akik megkapták első
bizonyítványukat az iskolaérettségről. Októberben az idősek hónapja alkalmából rövid kis
programmal kedveskedtünk a nagyszülőknek. Novemberben „Muzsikusok“ címmel színházi
előadás volt az óvodában. Novemberben leaszfaltozták az óvoda és iskola udvarát. Közösen
a szülőkkel készültünk a Halloweenra, tökfaragással. A 2016-os évet egy kis karácsonyi
programmal zártuk, ahol a Mikulás szétosztotta a jól megérdemelt ajándékokat
a gyerekeknek. A 2017-es évben az ablakok cseréje van betervezve az óvoda épületén.
Köszönjük az egészévi támogatást a polgármester úrnak és a Jánosi Község Hivatalnak.
Mgr. Főző Oros Tímea
az óvoda igazgatónője
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Az iskolai étkezde
A jánosi községi hivatal hatáskörébe tartozik az iskolai étkezde, amely biztosítja az
étkeztetést az alábbi csoportok számára:





az óvodában ....................... 21 gyermek
az alapiskolákban ................ 33 gyermek
a nyugdíjasok....................... 23 személy
az alkamazottak.................... 6 személy.

Az iskolai étkezdének 3 alkalmazottja van, a konyhafőnöknő, a szakácsnő és egy segéderő.
A nyugdíjasok számára a község a saját költségvetéséből személyenként 0,59 € ebédenkénti
támogatást ad és bebiztosítja a házhozszállítást is.
Megállapíthatjuk, hogy az étkeztetés az iskolai étkezdében az általános iskolák tanulóinak,
az óvodásoknak és a nyugdíjasoknak biztosítja a gyermekek és felnőttek racionális
táplálkozását.
Az étkezdében az őszi hónapokban a konyha teljes működése mellett zajlott a vízvezeték
rekonstrukciója, de a tervet így is sikerült teljesíteni.
Az étkezde prioritása a tisztaság és higiéna, ezért fontos a rendszeres ellenőrzés és
a problémák időbeni kiküszöbölése.
Zuzana Ďurianová
konyhafőnöknő

8.Kultúra
Községünkben a 2016 – os év gazdag volt különböző kultúr és társadalmi eseményekben.
Az 1. Polgármesterek bálja
A rimaszombati járás városainak és településeinek
képviselői szervezték meg
községünkben az 1. polgármesterek bálját. A rendezvényen 50 polgármester és partnere jelent
meg, de meghívást kaptak az állami szervek, intézmények és egyesületek képviselői is.
A bál kezdetén a jelenlévőket a Gömöri és Kishonti Polgármesterek Egyesületének
elnöke , Peter Mináč, Tiszolc polgármestere üdvözölte. Kiemelte a bál alapgondolatát, amely
az egyes községek képviselői és a régió magánvallalkozói kapcsolatának szorosabbá
tételében rejlik. „Közös erőt, energiát ad, mert mi is szeretnénk kihasználni a törvény adta
lehetőségeket a hátrányos helyzetű régiók megsegítésére.
Olyan projekteket kell kialakítanunk, amelyek érdekeltsége
több szervezetet is érint, nem csak egyetlen községet“ fűzte
hozzá Mináč.
A bál kellemes légkörben zajlott, s ahogy Ján Lichanec,
Orávka polgármestere nyilatkozott, községünk nagyon jól
helyt állt a szervezésben, ezért a jövő évben is nálunk
szeretnék megrendezni ezt a társadalmi esemémyt.
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A falusi disznótor
Községünkben 2016. április 30-án 4-ik alkalommal került megrendezésre a falusi
disznótor. Látogatóink már kora reggeltől figyelemmel kísérhették
az igazi falusi
disznóvágást, később pedig meg is kóstolhatták a hentesek finom termékeit.
A főzésbe bekapcsolódtak a helyi szervezetek is. A disznótoros specialitásokon (kolbász,
abárolt szalonna, hurka) kívül a vendégeket a gulyások széles választékával várták (sertés,
bárány, bab ,vadgulyás ) és káposztaleves.
Kellemes hangulatot teremtettek a kisérőműsorok, Jaro Petrinec , Lali Péter és Berki János,
a Háj
és az Új Gömör folklóregyüttesek. A látogatók
megtekinthették az ügyes kézművesek munkáit : a Bottovo-i
Milan Porubiak fafaragó és a rimaszombati Samo Dovala
alkotásait.
Nem feledkeztek meg a legkisebbekről sem, nekik
trampolín, légvár volt készítve és lovagolhattak. Mgr. Béres
Barnabás ijjász
és
harci késdobáló bemutatót tartott
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, amit felügyelet mellett
ki is próbálhattak.

A községünkben megrendezett további társadalmi rendezvények:
 a Matica Slovenská bálja
 tábortűz a felszabadulás évfordulóján
 tábortűz a SZNF 72. évfordulóján (az eseményt Milan Matuška éneke, Marián Fajčík
harmónikajátéka, Barborka Luptáková és Annamária Nôtová fellépése tette színesebbé)
 októberben az Idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából találkoztunk nyugdíjasainkkal,
ahol rendkívüli volt a részvétel ( fellépett: Barborka Luptáková, Veronika Ďurianová,
Farkaš Csaba, Lali Péter, Berki János)
 a CSEMADOK szervezésében novemberben egy nagyon jó hangulatú Katalin-bálban
szórakozhattak a résztvevők
 a Romák integrációja Szlovákiában Egyesület novemberben megszervezte a
„PINDŽAREN AMEN“– tánc, zene és énekfesztivált, melynek programja magas
társadalmi szinten volt
 községünk rész vett a Rimaszombat főterén megrendezett káposztaleves-főző versenyen,
melyet minden évben a „Naša Sobota“ elnevezésű szervezet rendez / 1 szakzsűri és egy
önkéntesekből álló zsűri bírálja az elkészült káposztaleveseket/ - a második zsűri bírálata
alapján községünk az első helyen végzett
 decemberben ellátogattunk a budapesti karácsonyi vásárba / a kirándulást a község
szervezte köszönetképpen azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a kitűnő atmoszféra
kialakításohoz a falusi disznótoron.
Stanislav Krahulec
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9.Egyházi élet
Katólikus egyház
A feledi plébánián , melyhez Jánosi is tartozik, pontosan 18 hónapja vagyok. Ez alatt az
idő alatt sok segítőkész és kezdeményező jánosi lakost ismertem meg, köztük Ӧnt is
polgármester úr.
Nagyon örülök, hogy lassan, de biztosan rendbe tesszük a Keresztelő Szent János
templomot, melyet híveinken kívül a turisták is felkeresnek. Jánosihoz kötnek a hittanórák is,
melyeket az alapiskolában tartok. Az iskola igazgatónőjével, Lali Márta szakácsnővel,
a Jánošíky és Močiar település lakosaival nagyon jó a kapcsolatom. Felfedeztem, hogy
néhány lelkésztársam hozzátartozója a jánosi temetőben van eltemetve (Svejkovskí,
Štepanovskí, Malčekoví, Lenkey családokból). A községnek is jó perspektívája van a jövőre
nézve, mivel Rimaszombat közvetlen szomszédságában található.
Az új évben kivánok Jánosinak sok isteni irgalmat, hogy az emberek emberek maradjanak
és hogy hozzájáruljanak a község vonzóbbá tételéhez ebben a régióban.
A templom gondnoka mint az előző 30 évben, továbbra is Fačková asszony marad.
HEDr. Milan Kerdík
katólikus lelkész

A Jánosi Református Gyülekezet tevékenysége 2016 -ban
Gyülekezetünk javarészt ebben az évben is a lelkész, Bihari László Richárd és a két
gondnok, Pálkovács Gyula és Samu András, valamint a presbitérium vezetésével az
értékmentő munkára és a fejlesztésre helyezte a fő hangsúlyt.
Ma már faluhelyen is nagy vonzerőt képvisel, hogy a majdnem teljes egészében
felújított parókián működőképes korabeli kemence van, amelyből több alkalomra, elsősorban
gyülekezetire, de a községünk által rendezett alkalmakra is finom házikenyér került az
asztalokra.
Azért emelem ki ezt az egy dolgot, mert nem titkolt szándékunk a közösségépítés,
amire a kemence nyújtotta adottságok kiváló segítséget nyújtanak. Erre nálunk is nagy
szükség van, hiszen hányan élik a maguk kis egyszemélyes életét ahelyett, hogy
pihenésképpen hetente néhány órát egy-egy gyülekezeti közösségben töltenének el. Külön
kiemelném, hogy vegyes nemzetiségű és felekezetű községben élünk, ami számtalan
lehetőséget és előnyt kínál: többek között egymás kulturális gazdagítására vagy hitbeli
megerősítésére, akár parókiális, akár templomi rendezvényeinken, melyeken minden
érdeklődőt nyitott ajtó vár.
A kulturális életbe is aktívan bekapcsolódunk, hiszen minden évben, pl. az 1848-as
forradalom és szabadságharcra való megemlékezés vagy az augusztus 20-i államalapítás
évfordulójára készített műsorok is örömöt okoztak azoknak, akik rendszeres látogatói
rendezvényeinknek.
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Külön szeretném megköszönni a világi intézményekkel történő együttműködést,
elsősorban a polgármesteri hivatalnak, nevezetesen Stanislav Krahulec polgármester Úrnak a
számtalan segítséget, valamint Tóth Mónikának a Jánosi Magyar Tannyelvű Általános Iskola
igazgatónőjének, aki megannyi rendezvényünkre készített szívmelengető és közönségtoborzó
műsort a tanulókkal.
Ezzel a néhány gondolattal, természetesen a teljesség igénye nélkül köszöntöm az
Évkönyv minden olvasóját.
Isten áldását kérem községünk minden lakosára.
Samu András
gondnok

10.Egyesületek és szervezetek
Ӧnkéntes tűzoltó szervezet
Községünkben nagyon meg vagyunk elégedve az önkéntes tűzoltók munkájával. Minden
helyzetben lehet rájuk számítani, mindig segítőkészek. Itt pontosan lehet látni, hogy az
idősebb tagok munkája nem veszett kárba, ellenkezőleg, a fiatal generáció tagjai közül
nevelték utódjaikat. Ez biztosíték a jövőre nézve, mikor a lakosnak lesz szüksége segítségre.
A tűzoltók
körzeti versenyét 2016.5.16-án rendezték Bottovo-n, ahol a mi
csapatunk a második helyen végzett. Ezúton is gratulálunk nekik. A verseny rossz időjárás
közepette zajlott, egész idő alatt sűrűn esett az eső. Ebből az okból nem versenyzett a női
csapatunk.
Ӧrömmel kijelenthetem, hogy a csapatnak 2016-ban
nem kellett részt vennie tűzoltásban, mert nem történt
semilyen rendkívüli esemény. Ez azonban nem
a felkészületlenségüket jelenti. Jól végzik a megelőző
tevékenységüket pl. az aratási munkálatoknál, ahol
a magánvállalkozók kérésére tartózkodnak. Résztvettek
a községünkben rendezett motoros verseny biztosításánál
is.
Stanislav Krahulec
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Községünk társadalmi élete
Jánosi társadalmi élete nagyon élénk. Minden szervezet aktívan tevékenykedik, lehetőségeihez mérten részt vesz a kultúr, sport és egyéb rendzevények szervezésében,
együttműködve a községi hivatallal.
A falusi disznótor szervezésekor nagyon jónak bizonyult az együttműködés több
társadalmi szervezettel. Az első évad 2012-ben volt és azóta ez már tradíció.
Községünkben az alábbi a szervezetek működnek: Testnevelési Egyesület, Ӧnkéntes
Tűzoltó Szervezet, Csemadok, Matica Slovenská és a Tuba elnevezésű Vadász Társulat.
Alexander Nagy

11. Testnevelés és sport
Futball
A mi egyetlen futballcsapatunk a rimaszombati regionális labdarúgószövetség I.
osztályában szerepel. A II. osztályban elért kiváló eredményeik alapján kerültek az I.
osztályba. Győzelmeikkel elérték, hogy a 2016-2017 – es versenyévben az I. osztályba
tartozzanak, ami a legmagasabb a rimaszombati labdarúgoszövettségben. Támogatójuk
jóvoltából a csapat új futballmezeket kapott.
A vezetőség tagjai továbbra is Štefan Uhrin és Roman Uhrin, akik játékosok és edzők is
egyben. Munkájukat Jozef Petrík, Jozef Boroš és Stanislav Krahulec segíti.

18

In memoriam Július Nôta
Jánosi község 2016.7.2-án 5-ik alkalommal szervezte meg a Július Nôta emléktornát.
Az emléktornát Stanislav Krahulec, Jánosi polgármestere nyitotta meg. A versenyben
4 csapat vett részt, akik a következő helyezéseket érték el:
1.
2.
3.
4.

OLD BOYS
FK Jesenské
FK RJ
Expresstrans
A legjobb kapus Janko Krahulec lett, a legjobb góllövő pedig Bari Róbert 9 góllal.

Köszönjük Roman Uhrin önkormányzati képviselő
aktív részvételét az emléktorna megszervezésében.

Motosport
A rimaszombati művelődési házban 2016.02.26-án 50-ik alkalommal rendezték meg a 2015ös év rimaszombati és nagyrőcei járás legjobb sportolóinak kiértékelését . Községünkből
Ondrej Cerovský motorversenyző volt nominálva, aki a Technikai sportág kategóriában az 1ső helyen végzett.
Ondrej Cerovský ez évben is sikeresen reprezentálta
községünket 5 különböző szlovákiai és magyarországi
sprintbajnokságon.
28 első helyezést és 1 második
helyezést ért el. A 2016-os év minden versenyén
megnyerte a „ 2016 BAJNOKA“ titulust.
Kevés lakos tudja, hogy Ondrej itthon és külföldön is
a községünk logójával ellátott motorbiciklin versenyzik.
Helyezéseivel példásan reprezentálja Jánosit, amiért
köszönettel tartozunk.
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OFF ROAD
Községünk kataszterében 2016.09.09-10-én második alkalommal került megrendezésre
az OFF ROAD TUBA 4x4 verseny. A szlovákiai és külföldi versenyzők különböző
kategóriákban versenyezhettek, mint pl. éjszakai és nappali vezetés, trial és sprint.
Köszönet a szervezőknek, hogy az izgalmakkal teli sportprogramokon kívül a közönség
élményét gazdagították a Sexit együttes koncertjével és nem feledkeztek meg a legkisebb
nézőkről sem, akik lovagolhattak.

Asztalitenisz bajnokság
A községben 2016.03.12-én 6-ik alkalommal rendezték meg az
asztalitenisz bajnokságot. A versenyen 12 játékos indult.
Harmadik helyezést Erika Hrivňáková ért el, a második helyen
id. Ján Szabó végzett.
A polgármester kupáját Milan Odler nyerte meg.

Stanislav Krahulec

12. Rendkívüli események

A rimaszombati Orbis moziban 2016.05.14-én volt
a „STANKO“ című film bemutatója, melyet
községünk szülöttje, Rasťo Boroš rendezett.

Stanislav Krahulec

13. Az időjárás és viszontagságai
A 2016-os év szökőév volt, így egy nappal többet kaptunk. Az év eleje nagyon hideg
idövel, hó nélkül köszöntött minket. A hőmérséklet - 11 °C volt. A havazás nem sokáig
váratott magára. Körülbelül 5 cm – es hó hullott, amely megmaradt egész januárban. A tél
esős idővel fejeződött be +10 °C és +12°C –os átlaghőmérséklettel.
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Március elején már virított a hóvirág és ugyanezen hónap 30-án és 31-én megérkeztek
a gólyák. Az április hőmérsékleti rekordokat döntött meg. Járásunkban megdőlt a szlovákiai
rekord, 2016.4.4-én ugyanis +24,4 °C volt a hőmérséklet.
A nyár hőmérséklet szempontjából szintén nem okozott
csalódást, az első nyári héten kánikula volt, a hőmérséklet +28 °C
és + 34°C között mozgott.
A „temető utcai“ gólyák 4 fiókát neveltek fel. Váltakoztak
a derült, forró és a frissítő, esős napok. A hőmérséklet +13 °C és
+ 15 °C körül mozgott, amely kellemessé tette a napokat.
Az ősz hasonló jellegű volt. Az első fagyok október 8-án
voltak, -1°C, október 28-án pedig -2°C. November 4-én és 10-én – 4°C volt.
Az első hó 2016.11.16-án hullott, amely estig el is olvadt.
Elmondhatjuk, hogy 2016-ban nem volt szélsőséges az időjárás és a csapadék
mennyiség sem. Csak hó volt kevesebb a megszokottnál. A hóeke csak egyszer volt
használva.
Mgr. Margita Borošová

14. Az állampolgár szemszögéből
Egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy milyen a mi falunkban lakni. Mai rohanó
világunkban, tele kötelességgel, gondokkal, én ezen a ponton megálltam (soha nem
gondolkodtam még el ezen) és úgymond nyitott szemmel mentem végig a falun. A számunkra
természetesnek vett dolgokat, amelyek megváltoztatják a község jellegét, gyors tempójú
életünkben nem is tudatosítjuk. Ha valami szépet csinálnak számunkra, csak megjegyezzük,
hogy „milyen jó“ és már megyünk is tovább. Én viszont most megállok és kritikus szemmel
értékelem a látottakat, az utolsó években történt változásokat.
Községünk szive a községi hivatal melletti felújított tér, melyet nyáron szines virágokkal
teli virágtartók díszítenek. Az autóbuszmegállók is fel vannak újítva, a község útjait új
aszfaltburkolat borítja. Ezeknek a munkálatoknak köszönhetően a község rendezett és tiszta
benyomást kelt. Az üzletek és vendéglők közelében néha található valamilyen szemét, de ez
a mi gondunk is, akik szétdobáljuk a szemetet. Lehet, hogy forgalmasabb helyeken
elhelyezett szemétkupák megoldanák a problémát.
A temetőben is történtek változások, új a járda, a parkolóhely. Rimaszombat irányából
a faluba érkezéskor feltűnik a pihenőpark , amely csodásan megváltoztatta a hosszú évekig
gazos területet egy szép hellyé, ahol a gyermekek de a felnőttek is kellemes pillanatokat
élhetnek át szeretteikkel. Úgy vélem, hogy a pihenőparkot tervezők és a megvalósítók
szándéka az volt, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy kellemes
környezetben töltsék az egymásra szánt idejüket. A falu kinézetét pozitívan értékelem, de ......
a járdák sajnos nagyon rossz állapotban vannak, babakocsival a főutcán menni büntetés....De
biztos vagyok benne, hogy ez is megoldódik. Ezekért a változásokért a községi hivatal
önkormányzata a felelős. A munkájukat kitűnőre értékelem, legyenek azok a hivatal dolgozói,
akik mindig kedvesek és segítőkészek, a polgármester úr, aki mindig elérhető és a kis
problémákat is úgy intézi, mint a nagyokat, hogy mindenki elégedett legyen. A képvislők
a polgármesterrel együtt fejlesztik és szépítik a községet. Minden változás nem kis
erőfeszítésbe és jó munkába kerül.
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Engedjék meg, hogy a saját de a községünk lakosainak a nevében megköszönjem minden
alkamazottnak és mindenkinek, aki hozzájárult a falu fejlődéséhez. Természetesen nem
értékelhetem a falut csak vizuális szempontból. Nem feledkezhetek meg a társadalmi
részéről sem, amely rendezvényekben gazdag, legyenek azok bálok a szórakozni vágyóknak
vagy
nyugdíjas találkozók. Tavasszal
zajlik a falusi disznótor, nyáron különböző
sportrendezvények, melyekből mindenki kedvére válogathat. Köszönet mindazoknak, akik
részt vesznek ezen események megszervezésében, az önkormányzati hivatal dolgozóinak,
a társadalmi és civil szervezetenek, vállalkozóknak és a község önkénteseinek.
Tisztelettel Jánosi lakosa

15.

Áltlános információk
Változás az adók és díjak összegében 2017. 01.01-től

Adók és díjak
Kutyaadó
Komunális hulladék
KH vállalkozóknak
KH pihenőzónában
SAT használatidíja

2016
1,66 €
8,63 €
43,15 €
5,32 €
19,92 €

22

2017
2,00 €
10,00 €
50,00 €
7,00 €
25,00 €

A közégi hivatal elérhetőségei

OBECNÝ ÚRAD
980 01 Rimavské Janovce 301
047 / 56 77 116
047 / 56 77 116
ou.rimjanovce@rsnet.sk
www.rimavskejanovce.sk

Cím
Telefonszám
Fax szám
E-mail
WEB
Stanislav Krahulec, polgármester
Edita Čuvajová
Katarína Uhrinová

0918 529 106
047 / 58 11 952
047 / 58 11 950

Szociális iroda
Mgr. Andrea Zsóriová Deáková
Bc. Agnesa Árvaiová
Katarína Magyarová

0917 640 789
047 / 58 11 951
047 / 58 11 951

Alapiskola és óvoda
Magyar tanítási nyelvű alapiskola

047 / 56 77 138
047 / 56 77 136

Halottas ház
Erika Molnárová, Rimavské Janovce č.200

0948 322 805

A községi hivatal fogadóórái :

munkanapokon 7.30 - 15.30 óráig
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