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Karácsonyt igen különbözõ
módon definiálják. Mind eltérõ
világnézeti, ideológiai, tapasztalati,
stb. alapon. Van, aki
fenyõünnepnek nevezi, mások a
szeretet ünnepének. Van aki
számára ekkor is a Mikulás - de
leginkább - a télapó érkezik, sõt,
akad, akihez talán már maga a nyúl:
hihetetlen szorgalommal, az idõ
múlását is felgyorsító hirtelenséggel.
Ezek a találkozások aztán rövid
életûek: egyik pillanattól a
következõig tartanak, és nem
okoznak különösebb változást az
epizód szereplõiben.

De Karácsonynak csak egyetlen
értelme lehet, ami aztán a
nyilvánvaló ünnep elnevezésére is
hatással lesz; minden más ,,hiábavalóság és szélkergetés’’
- az ószövetségi Prédikátor könyve szerzõjének gyakran
ismételt szófordulatával élve. Karácsony lényegi tartalma
egyenesen következik az Advent értelmébõl: ha az Advent
a közelgõ Úrra való várakozás tevékeny, lelkes, örömtõl
feszített ideje, a Karácsony a Vele való Találkozásé.
Megérkezett akire vártunk, aki elé vágytunk, akinek
megígért jövetele örömmel oldja fel örömtõl áthatottan
feszült várakozásunkat. Igen, nem helyesírási hiba:
nagybetûs Találkozás. Amikor ,,összeér’’  az ég és a föld,
amikor kibékül az isteni és az emberi, mert egy gyermek
személyében eggyé válik az istenség az emberséggel,
megteremtvén a történelem legnagyszerûbb eseményének
esélyét. Mert ugye, ,,amit Isten egybe kötött, azt ember
szét nem választhatja’’: vagyis a názereti Jézus Krisztus
személyében létrejött Isten-ember egység, az azóta zajló
történelmi idõ minden ellentétes törekvése ellenére fennáll
az Isten és az ember között. Az egyszer s mindenkorra
bekövetkezett Találkozás páratlan élménye elevenedhet
meg, kell, hogy megelevenedjen minden karácsonykor,
miszerint, amikor megtestesült Jézusban az isteni Ige,
akkor a mindenkori emberi nemzedék és egyéni emberi
élet Istennel való egysége ,,született meg”. Így prédikált
errõl a keresztény ókor egyik nagy alakja, Nazianzoszi
Szent Gergely püspök: ,,Másokat gazdaggá tesz, önmaga

TALÁLKOZÁSOK...
szegénnyé lesz: magára veszi
ugyanis testem nyomorúságát,
hogy elnyerjem istenségének
gazdagságát. A teljesség birto-
kosa kiüresíti önmagát: egy rövid
idõre lemond dicsõségérõl, hogy
teljességébõl részt kaphassak”.

Kívánom minden Jobbágyi
testvéremnek, hogy a 2009.
esztendõ Karácsonya mélyítse el
bennünk az Istennel való
egységünk hitét és tapasztalatát,
hogy ennek örömében és erejével
tudjunk egymással való egysé-
günknek is örülni, és ennek kéz-
zelfogható jeleit is adni az új
esztendõ során: Áldott Talál-
kozást, szent Karácsonyt!

Kecskés Attila atyaKecskés Attila atyaKecskés Attila atyaKecskés Attila atyaKecskés Attila atya

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretet csillagára nézek,
Megáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
 
. . . Bizalmas szívvel járom a világot,
s amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
 
. . . És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorúan nézek.
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen.
S ne csak így decemberben.

JUHÁSZ GYULA
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Képviselõ-testületi ülésekKépviselõ-testületi ülésekKépviselõ-testületi ülésekKépviselõ-testületi ülésekKépviselõ-testületi ülések
2009. szeptember 24.
Napirend tárgyalása elõtti témák között Majoros

László polgármester beszámolt arról, hogy:
- Újra benyújtásra került a lakótelepi utak és a Rózsa

utca felújítását célzó pályázat.
- A képviselõ-testület döntést hozott arról, hogy

közvilágítás-korszerûsítést és bõvítést kíván végrehajtani
GA-Magyarország Kft. és az Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Rt. közremûködésével.  Beruházás teljes
összege: 1.800.000 Ft + ÁFA.

- A képviselõ-testület úgy határozott, hogy részt vesz
a Szemünk fénye programban, hozzájárult, hogy
intézményeiben a „CAMINUS” Zrt. ajánlata szerint
korszerû világítástechnikai eszközök kerüljenek
felszerelésre.

- Az önkormányzat az IKSZT címbirtokosi cím
elnyerése után pályázatot nyújt be IKSZT tér
kialakítására, melynek tárgya a Mûvelõdési Ház
akadálymentesítése, nyílászárók korszerûsítése,
fûtéskorszerûsítése és burkolatcseréje. Kedvezõ elbírálás
esetén a nyerhetõ támogatás 200 ezer euró, vagyis közel
50 millió Ft. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy
az alábbi szolgáltatásokat 5 évig fenntartja: közös-
ségfejlesztési programok generálása, folyamatkövetése,
helyszín biztosítása civil szervezetek számára,
egészségfejlesztési programok szervezése, elektronikus
közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása, Állami
Foglalkoztatási Szolgálat információs pont mûködtetése
és gyermekek (különösen 0-5 éves korosztály)
foglalkoztatását biztosító tér/helyiség kialakítása,
csatlakozást a biztos kezdet programhoz, valamint
üzlethelyiség kialakítása a helyi vállalkozások támogatása
érdekében.

- Az IKSZT pályázathoz kapcsolódva döntést
hozott, hogy vállalta a Mûvelõdési Ház akadály-
mentesítését, felvonó építéséhez szükséges mûszaki
tervek elkészítésére 300.000 Ft elõirányzatot biztosított
a fejlesztési tartalék terhére.

Napirendi pontok között:
-  A Pénzügyi és Kulturális Bizottság munkájáról

szóló beszámoló került elfogadásra.
-  Az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság

munkájáról szóló beszámolót fogadta el a Képviselõ-
testület.

- A lejárt határidejû és átruházott hatáskörben hozott
határozatokról szóló polgármesteri beszámoló került
elfogadásra.

Egyebek napirendi pontok között:
a) Majoros László polgármester beszámolt arról,

hogy a testület megismerte egy alakulóban lévõ egyesület
- Együtt Jobbágyiért Egyesület - átfogó céljait, majd
hozzájárult ahhoz, hogy a Mûvelõdési Házat az egyesület
székhelyeként bejegyezzék, annak helyiségét két évig

térítési díj mentesen  használatba adta az egyesület
számára.

b) Idõsek Napja megszervezésérõl tartott meg-
beszélést a testület, a rendezvény operett mûsorához
szükséges elõirányzaton felüli plusz 20.000 Ft
biztosításáról hozott döntést.

c)  Majoros László polgármester Nógrády Andor
Vilmos képzõmûvészt köszöntötte annak alkalmából,
hogy felajánlásként alkotott képe az önkormányzat
részére elkészült. Ünnepélyes átadásra került sor a
Mûvelõdési Ház koncerttermében és jelképes
köszönetként a Pannon-Literatúra Kft. kiadásában
megjelent Szívünk hungarikumai címû könyvet adták át.

2009. november 26.
Napirend tárgyalása elõtt Majoros László

polgármester beszámolt arról, hogy:
- Közvilágítás korszerûsítésére irányuló beruházások

megvalósultak.
- A Temetõbe felállítandó harang elkészült, jelenleg

a tartószerkezet készítése van folyamatban.
- Az Idõsek Napja sikeresen megrendezésre került.

A résztvevõk tetszésüket fejezték ki, és egyúttal
megköszönte a közremûködõ segítõk munkáját, valamint
Tóth Sándor és Ökrös Zsuzsanna egy havi tiszteletdíj
felajánlását a rendezvényhez.

Napirendi pontok között:
1. A Képviselõ-testület megvitatta és elfogadta az

önkormányzat 2009. évi költségvetés III. negyedévi
teljesítésérõl szóló beszámolót.

2. A 2010. évi költségvetés koncepciója került
megvitatásra és elfogadásra.

3. Az önkormányzat 2009. évi költségvetést meg-
állapító rendelet módosítását fogadta el és nyilvánította
rendeletté a képviselõ-testület.

Nógrády Andor és alkotása a mûvelõdési ház
koncerttermében.  Fotó: tsa
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Hé, emberek! Nagy csizmában kisgyerek!
Hová lettek az ünnepek, az ünnepeink? Mi tette
az embereket ilyen közömbössé, érdektelenné,
ünnepkerülõvé? Meg még kitudja milyenné,
sorolhatnám. Csütörtök délután 3-ra volt hirdetve
az 56-os események évfordulójára a falusi
ünnepség. Összekaptam magam fél három körül
és berobogtam az iskolához az ünnepség
helyszínére. Az épület sarkától már leláttam az
emlékmû elé, ahol senki sem volt..

- Úr Isten! Nem jól értettem, vagy lemaradtam?
Beljebb érve megnyugodtam, mert egy páran már
gyülekeztek. De a gyülekezés az ott lévõk számával
már véget is ért. Sajnálom, hogy ezt kell írjam, de
szerintem a kötelezõen  illõ jelenlévõkön kívül tíz
embertõl többen nem voltunk. Az iskolások nagyon
szép történelmi-irodalmi mûsort adtak, igényes
zenével kiegészítve, a polgármester úr is felolvasta
ünnepi köszöntõjét.

Majd jöttek a koszorúzások: önkormányzat,
Fidesz, Jobbik Magyarországért, Cigány
Önkormányzat, HM Ei. KAR, Polgárõrség,
Nyugállományúak  Egyesülete. Szózat, s vége. Úgy
éreztem mintha e nemes és sorsfordító ünnep mellé
is egy pipa került volna - ez is meg volt.

- Mit lehetne tenni, hogy ezeken a meg-
emlékezéseken többen legyünk? Nehezen moz-
dulunk ki, bár lelkiismeretünk kissé bökdös, de
lenyomjuk, hogy majd  a tv-ben belepillantunk,
megnézzük. Nem ugyanaz! Az ünnepeket is
igyekszünk a hétköznapok mókuskerekébe
benyomni, hogy az ünnep napja szabad maradjon.
De kinek? Mindenki fut a maga dolga után. Hogy
akarunk így egységet, közösséget?

V-né

A Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyû-
lésének 2009. szeptember
20-i ünnepi ülésén  - a III.
Nógrádi Megyenapon –
Nógrád Megye Önzet-
lenség Díját kapta köz-
ségünk ismert személyi-
sége, Kalmár Imre.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc Nógrád me-
gyei történésinek meghatározó résztvevõje. Jobbágyiban
részt vett a munkástanács megszervezésében, tagja lett
a helyi üzem igazgató tanácsának. A településen
megszervezte az élelmiszerek összegyûjtését, közre-
mûködésével a segélyt a budapesti Szabolcs utcai
kórházba szállították. Részt vett az ’56-os követelések
megfogalmazásában és jelen volt a tragikus emlékû
december 8-i salgótarjáni tüntetésen.

A forradalom leverését követõen, 1956 decem-
berében rövidebb idõre, majd 1957 áprilisában ismét
letartóztatták, és a tököli táborba internálták. Le-
tartóztatása alatt súlyosan bántalmazták, komoly
sérüléseket szenvedett, majd a salgótarjáni bíróság elé
állították, amely két év börtönre ítélte. Szabadulása után
rendõri felügyelet alatt állt, õt magát és családját számos
hátrány érte.

A rendszerváltást követõen tíz évig a Magyar Politikai
Foglyok Szövetségének alelnöke. Polgárõrként dr. Túrós
András ny. altábornagy, az Országos Polgárõr Szövetség
elnöke is kitüntetésben részesítette.

Tevékenységét, munkásságát a közösség és a de-
mokratikus alapelvek iránti elkötelezettség jellemzi,
életútja, erkölcsi tartása mindannyiunk számára példát
mutat.  -  Olvashatjuk az indoklásban.

Szerkesztõségünk ezúton is gratulál az elismeréshez.

Egyebek napirendi pontok között:
- A Képviselõ-testület a Fáy András Általános Iskola

Házirendjének módosítását ismerte meg és fogadta el.
- Hozzájárult ahhoz, hogy az Együtt Jobbágyi

Egyesület nevében a településnevet használja.
- Ismertette a polgármester az önkormányzat által

2009. évben támogatott társadalmi szervezet, a Hit és
Fény „Vidám Szívek Közössége” a támogatásért írt
köszönõlevelét melyben beszámolt egész éves progr-
amjáról is.

- Döntést hozott a Gondozási Központ megszüntetõ
okiratáról, mivel az intézmény 2009. október 1-tõl az
ellátások változatlan szintû biztosításával a pásztói Területi

Önzetlenség Díj
Kalmár Imrének

Gondozási Központ tagintézményeként mûködik tovább.
- Elfogadta a képviselõ-testület a 2010. évi belsõ

ellenõrzési tervet, mely a Polgármesteri Hivatal vagyon-
gazdálkodására irányul.

- Földterület bérbevételére irányuló kérelmet bírált
el, és határozta meg a bérleti díjat.

- Köszönettel vette az önkormányzat Miczkiné
Pintér Anna, Ökrös Zsuzsanna és Tóth Sándor képviselõk
november havi tiszteletdíj felajánlását, melyet az iskola,
az iskolai és óvodai alapítvány javára ajánlottak fel.

- Döntött a testület, hogy az év végi bérmaradvány
terhére üdülési csekket kaphatnak az intézmények
munkavállalói.

Ünnepi gondolatok
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Idõsek köszöntése
Jobbágyi Község Önkormányzata november 7-én

második alkalommal szervezett az idõsek tiszteletére az
Idõsek Napi rendezvényt.

Erre az eseményre a község 65 év feletti lakosai
kaptak meghívást, s mintegy 150 idõs vett részt az
ünnepségen.

A rendezvényt Majoros László polgármester nyitotta
meg, majd Miczkiné Pintér Anna, az Idõsek Klubjának
vezetõje, önkormányzati képviselõ köszöntötte a
szépkorúakat.

Virággal, ajándékcsomaggal, s erre az alkalomra
készült emléklappal külön köszöntötték a község
legidõsebb lakosait. A legidõsebb férfit a 92 éves Malik
Józsi bácsit,  a legidõsebb nõt, a 92 éves Dobrocsi
Józsefné Szeles Krisztin nénit, valamint a legidõsebb
házaspárt Jancsó Lászlót és Jancsó Lászlóné Czímer
Klára nénit, akik 64 éve kötöttek házasságot.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat javaslatára ez
alkalommal köszöntötték a község legidõsebb cigány
lakosát, a 89 éves Kállai Ambrusné Mariska nénit.

Öröm volt látni az ünnepeltek arcán tükrözõdõ
meghatottságot, s azt, ahogy az évek alatt megfáradt
tekintetek lassan csillogni kezdtek.

Az ünnepi mûsor kezdetén Bodor Ferencné Elza néni
megható elõadásában hallgathattuk meg a Legnagyobb
mûvészet c. verset, majd óvodásaink népi játékokkal
köszöntötték az idõseket. Õket követte az iskolások
színes mûsora, melyben egy szépen csengõ népdalt,
megható szavalatokat, furulya- és hegedûszót is hallhatott
a közönség. A hálás idõsek tapssal jutalmazták a gyerekek
mûsorát. A felkészítõ pedagógusoknak, Borbás
Zsuzsanna óvónõnek és Ruga Zsoltné tanítónõnek ezúton
is köszönjük a mûsor betanítását, összeállítását.

Végezetül Farkas Bálint és Bálint Emese operett-
elõadása aratott nagy sikert. A nézõk soraiból többen
felszabadultan énekelték együtt az elõadókkal ifjúságuk
kedvenc  operettslágereit.

A mûvelõdési ház elõterében az idõsek megcso-
dálhatták a Nógrády Andor munkáiból készült kiállítást
és fotókiállítást tekinthettek meg községünkrõl 25 évvel
korábban készült képekbõl.

A vidám hangulat a megterített asztaloknál élõzene
mellett tovább folytatódott. Az ünnepi vacsora – sertés-
pörkölt tésztával, sütemény, bor, üdítõ – mindenki
tetszését elnyerte. A finom vacsora elkészítésért köszönet
illeti a konyhai dolgozókat: Krasznai Gergelynét, Dombai
Lászlónét, Jancsó Bélánét.

Az est hátralevõ részében az önfeledt szórakozásé, a
kellemes kikapcsolódásé volt a fõszerep. Az élõ zenét
Zatykó Péter és felesége szolgáltatta, melynek
köszönhetõen többen jókedvûen táncoltak, mikrofont
ragadva nótáztak.

E rendezvény létrejötte összefogás eredménye.
Köszönet mindazoknak, akik a rendezvény

lebonyolításában részt vettek: az Idõsek Klubjának
dolgozói, a polgármesteri hivatal dolgozói, a mûvelõdési
ház dolgozói, a közmunkás dolgozók. S azoknak is, akik
egyéb módon támogatták a rendezvény megvalósulását:
Ökrös Zsuzsanna és Tóth Sándor képviselõk egy havi
tiszteletdíjukat ajánlották fel,  a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat sokrétû támogatást nyújtott, s képviselõ-
társaim, Farkas Attila, Ruga Zsolt és Hornyák Miklós a
szervezõmunkában segítettek.

Reméljük, rendezvényünkkel sikerült örömet szerezni
mindazoknak, akik ünnepségünket megtisztelték. Ezúton
is kívánunk minden idõs embernek erõt, egészséget, s
szeretetben  gazdag, békés, boldog karácsonyi ünne-
peket.

Miczkiné Pintér Anna
klubvezetõ, önkormányzati képviselõ

(Herbst Rudolf felvételei)
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H Í R E I

Hogyan elõzzük meg
a tanulási problémákat?

Kedves Szülõk!
Tudom, hogy sokakat foglalkoztat már nagycsoportos

szülõként a gondolat, hogy hogyan fog teljesíteni az
iskolában a gyermek. Az iskolaérettség sokakban
szorongást vált ki. Szeretném megosztani Önökkel
harminc év szakmai tapasztalatát, s talán egy kicsi
segítséget is nyújtva a tanulási problémák megelõzésével
kapcsolatban.

A legtöbb szülõ ma már érzi, mennyire fontos, hogy
gyermeke jól vegye az iskolai akadályokat, olyan
ismeretekre, készségekre tegyen szert, amelyek késõbb
a munkaerõpiacon jól értékesíthetõk. Ennek érdekében
már kicsi korban idegen nyelvre taníttatják a gyermeket,
igyekeznek jó iskolát találni neki és büszkék, ha
csemetéjük az iskolába kerülve ,,folyékonyan” olvas,
netán még ír is. Sajnos sokkal kevesebb energiát
fordítanak az eredményes tanulás kevésbé látványos
alapjainak fejlesztésére. Márpedig annál a kisgyereknél,
akinek az észlelése, mozgása nem elég érett, könnyen
felléphetnek tanulási zavarok.

A gyerek környezetébõl érkezõ ingerek hatására
fejlõdik. De mostanában mind kevesebb inger éri a
gyereket ezekbõl a létfontosságú ingerekbõl. Már egészen
kicsi gyermekként sokat ülnek  a televízió, és még többet
a  számítógép elõtt, s keveset futkároznak.  Végered-
ményben a korábbinál kevesebb alkalma van a gyer-
meknek fára mászni, kapaszkodni, ugrani, függeszkedni,
és ez megmutatkozik az úgynevezett finom-motoros
képességek lassabb fejlõdésében.

Kedvezõtlen változás megy végbe a beszéd, és
késõbb az olvasás megtanulásához. nélkülözhetetlen
nyelvi ingerek terén. Nemcsak  a felnõttek olvasnak
kevesebbet, mint akár egy-két évtizeddel ezelõtt, de a
gyereknek történõ felolvasás is kiment a divatból.  Pedig
a tanulási zavarok megelõzésének egyik legfontosabb
eleme a felolvasás. Az esti lefekvés elõtti meseolvasás a
gyermek fejlõdését szolgálja, emellett nyugodtabbá teszi
az elalvás elõtti idõszakot. A felolvasásnak, me-
seolvasásnak nagyon sokrétû hatása van, gyorsan
gyarapodik a gyermek szókincse és a beszélt nyelv mellett
észrevétlenül megtanulja az irodalmi nyelvet is.  Ennek
hiányát iskoláskorban lehet látni. Azok a gyermekek,
akikkel keveset beszélgetnek a szülõk, és sosem olvasnak
fel nekik, alig értik meg a tankönyvek igényesebb
nyelvezetét. A felolvasás másik fontos hatása, hogy

Színesedtek az óvodások
mindennapjai

A 2009-2010-es tanévtõl kezdve óvodánk változatos
lehetõségeket kínál kis óvodásaink számára. Különféle
fakultációs programban vehetnek részt gyermekeink,
sokféle technikával, eszközzel, anyaggal ismerkedhetnek
meg.

A Manó-mûhely negyedévente várja az érdeklõdõ
gyermekeket, ahol bepillanthatnak az agyagkészítés, a
csuhéjazás rejtelmeibe.

A mûhely keretein belül érdekes dísztárgyakat ké-
szíthetnek  gyermekeink. A mûhely a gyermekek számára
népszerû, szakaszosan, csoportonként, az óvó nénik
segítségével vehetnek részt benne.

Az óvó nénik az évszakokhoz kapcsolódó báb-
elõadását is örömmel fogadják. Már szokásunkká vált,
hogy a gyerekek kérésére egy-egy mesét többször is
eljátszunk. Hetente egy alkalommal kerül sor Veronika
óvó néni népi táncházára, amely a néptánc hagyományait,
illetve mozgáskultúráját adja át az ovisoknak. Derûs,
oldott légkörben a gyerekek önfeledten, lelkiismeretesen
adják át magukat a zenének és a táncnak.

Edit óvó néni tartásjavító tornáján is szívesen részt
vesznek a gyermekek, hiszen sok-sok mozgásos
játékkal, változatos, színes feladatokkal motiválja
óvodásainkat.

Próbáljuk az otthoni, családi légkört idevarázsolni
ötletes programjainkkal, hogy érdekes, izgalmas legyen
óvodai életünk és nem utolsó sorban a fakultatív
programok által fejlõdik személyiségük, mozgásuk, zenei
képességeik, kézügyességük, amely az iskolába
lépésükhöz feltétlenül szükséges és elengedhetetlen.

Csak remélni tudjuk, hogy a felkínált lehetõségek
mindenki tetszését elnyerték.

Balázs Nikoletta óvó néni
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gyermek vizuális ingerek nélkül, hallás alapján követi az
eseményeket, saját képeket alakít ki a történet elemeihez.
A sorba rendezés képessége és a saját képzet kialakítása
elengedhetetlen ahhoz, hogy késõbb megtanuljon olvasni.

A nyelvvel való ismerkedés legtermészetesebb
formája az anya és gyermeke beszélgetése.  Ha az anya
egyszerû, világos, szépen artikulált mondatokban beszél
a gyermekéhez, türelmesen válaszol kérdéseire, a késõbbi
nyelvi problémák megelõzhetõk. Játsszanak sokat
gyermekeikkel, tanuljanak mondókákat, dalokat,
kiszámolókat, egyszerû rigmusokat. Úgy gondolom, az
elõzõekben leírt gondolatok, tapasztalatok nem nagy
dolgok, de rendkívül hatékonyak gyermekeink nyugodt,
kiegyensúlyozott fejlõdése érdekében, ami az iskolás
korban kamatozik igazán, amikor már jegyekkel mérik
a gyermek tudását.

Pásztor Zsuzsanna
fejlesztõ óvodapedagógus

Kirándulás
Eljött a várt nap, az ovisok nagy örömmel mentek az

oviba, mert tudták,hogy a mai nap más lesz mint a többi.
A reggeli után átöltözve izgatottan várták a buszt
szülõkkel és óvónénikkel együtt, hogy induljanak a
kirándulásra. A cél a jászberényi állatkert volt. Bár már
sokan nem elõsször jártak itt mégis nagyon kíváncsian
várták a mai napot. Elsõként megpihentünk a játszótéren
egy kis tízóraira majd indultunk a sétára. A szurikáták,
majmok és a hiénák után a medvék ketrece jött, ahol
már várták az éhes állatok az eleséget. A gyerekek nagyon
örültek, hogy segíthettek az állatgondozó kezébe adogatni
az almákat és a száraz kenyeret, amit õ átdobált a magas
kerítésen. A medvék persze maradéktalanul megették
az összeset. Ezután megnéztük a gólyákat, pelikánokat,
ludakat, a mosómedvéket  a szarvasokat és a vad-
disznókat is, majd a nyuszi- és a kecskesimogató
következett. A kecskék nagyon várták a kis csemegét,
amit vettünk nekik, még a papírzacskót is megették. A
lámák és a lovak után a fák alatt megpihenve, kissé
megéhezve a gyerekek az otthonról hozott szendvicseket
elfogyasztották. Kis pihenõ után az oroszlánketrec felé
indultunk ahol a éhes állatokat kis idõre bezárva, az állat-
gondozók nagy húsdarabokat raktak ki és dobáltak a
vízbe. A gyerekek nagyon várták, hogy az éhes állatok
ketrecét kinyissák, akik már fel, s alá járkáltak, majd
kirohanva kapkodták az ételt, verekedve egymással. A
végére a kenguruk és az emuk maradtak, amit már sokan
nagyon fáradtan, de megnéztek, majd indultunk a
buszhoz. Hazafelé fáradtan, sokan elbóbiskolva, de egy

élménnyel gazdagabban indultunk. Itthon már vártak a
szülõk és az óvó nénik. Reméljük még sok ilyen
kirándulásban lesz még részünk azokkal is  akik most
nem tudtak eljönni.

SZMK

Uszodában az ovisok
 Október óta egy pár gyerkõcnek  lehetõsége van

péntekenként délelõtt a bátonyterenyei uszodába járni.
Már az elsõ nap nagy kíváncsisággal indult. Sokan egy
kicsit bátortalanul, de a vizet meglátva annál merészebben
sétáltak a medencéhez ahol senkinek nem kellett a
bátorítás. A vízhez szoktatást játékos formában Edit óvó
néni tartja minden héten a legnagyobb lelkesedéssel. A
gyerekek már nagyon bátran ugrálnak a medencébe,
minden alkalommal egy órácskát töltve a vízben és jól
kifáradtan indulnak haza a finom ebédre, ami után
senkinek nem kell altató. Reméljük lesz még ilyenre is
többször lehetõség.

SZMK
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A Fáy András
Általános Iskola
ÉLETÉBÕL

A tanévkezdés óta eltelt idõ néhány fontosabb
eseményét szeretnénk megosztani az érdeklõdõkkel.

A tanulmányi versenyek közül az apci helyesírási,
nyelvhelyességi vetélkedõn Bencsik Bence 6. osztályos
tanuló ért el 5. helyezést.  A hatvani Bajza Gimnázium
által rendezett történelmi verseny I. fordulójából az Ugra
Laura, Hegedüs Viktor, Szklenár Bence 7. osztályos
tanulók alkotta csapat jutott tovább a II. fordulóba.
Gratulálunk!

Az idén beadott pályázataink közül informatikai
eszközökre 1 millió Ft-ot, míg a tavaszi tanulmányi
kirándulás költségeihez 40 ezer Ft-ot, az iskolaudvar
felszereléséhez pedig 45 ezer Ft-ot sikerült pályázat útján
nyernünk. Könyvtárfejlesztésre is pályáztunk, ennek
eredményeként 60 kötettel gyarapítjuk állományunkat.
A „Szemünk fénye” program keretében az Önkormányzat
sikeres pályázata után az iskolában az összes világítótestet
kicserélték az õszi szünetben. Januártól az alsó tagozatos
tanulónk számára pályázhattunk: az egészséges életmódra
nevelés keretében 1 almát fogyaszthatnak el minden nap.

Az õszi szünetben több osztályunk is szervezett buda-
pesti kirándulást.

Novemberben rendeztük a hagyományos jóté-
konysági bált. Örülünk, hogy a szülõk szép számmal

 A jótékonysági bál néhány résztvevõje.

2009. november 14-én került megrendezésre isko-
lánk hagyományos jótékonysági vacsorája, amelyet a
hetes épület presszójában rendeztünk meg, és amellyel
iskolánk alapítványát támogatjuk.

Az eddig megszokottól eltérõen, nem meleg ételt,
hanem hidegtálakat szolgáltunk fel, amelybõl mindenki
kedve szerint válogathatott. A menüben szerepelt
franciasaláta, majonézes burgonya, töltött sertéskaraj,
fasírozott, kaszinótojás, sonkatekercs. A szakácsnõk
igazán kitettek magukért, csodálatos ételeket varázsoltak
az asztalokra, mindenki megelégedésére. Ezúton is
szeretnénk nekik köszönetet mondani, Marika, Erzsike,
és a két Kati. Köszönjük!

Természetesen a jó hangulathoz hozzátartozik a
kellemes zene is, amelyet Péternek és feleségének
köszönhetünk. Nagyon jó volt a hangulat, sokan
táncoltak, mulattak. Elmondhatjuk, hogy a szép számban
megjelent szülõk, vendégek jól érezték magukat.

eljöttek erre az estre. Köszönjük mindenkinek a részvételt,
a támogató jegyek vásárlását, nem utolsó sorban
Krasznainé Marikának és segítõinek a finom vacsora
elkészítését.

Bodor Ferencné, Elza néni közremûködésével tanulói
asztalokat és székeket kaptunk, amit szintén köszönettel
fogadtunk, már két tanteremben kis is cseréltük a
bútorzatot.

Miczkiné Pintér Anna és Ökrös Zsuzsanna képviselõk
egy havi tiszteletdíjukat ajánlották fel az iskola alapítványa
számára. Köszönjük nekik!

Idén a betegségek és a hiányzások miatt vissza-
fogottabb Mikulás és karácsonyi ünnepséget tervezünk:
iskolai keretek között tartjuk mindkét ünnepet.

Ezúton is kívánunk mindenkinek békés, meghitt
ünnepeket!

Az iskola vezetése

Vacsora után került sor a tombola sorsolására, nagyon
sok szép értékes ajándék került kisorsolásra. Köszönjük
a vendégek, pedagógusok felajánlásait!

 A mulatság éjjel egy óráig tartott, és elmondhatjuk,
hogy nagyon jól sikerült!

A bevételt, amely több mint százezer forint, és
amelyhez Miczkiné Pintér Anna és Ökrös Zsuzsanna
képviselõk egy havi tiszteletdíjukat ajánlották fel,
természetesen a Fáy András Általános Iskola tanulóira
költjük, versenyek díjazására, eszközök vásárlására,
kirándulásokra.

Reméljük,
jövõre
ismét

találkozunk!

Az
alapítvány

elnöke

A tanulmányi kirándulás egyik helyszínén.

Jótékonysági vacsora
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(Folytatjuk.)

NÓGRÁDY  ANDOR:

Csak a test öregszik . . .
2. RÉSZ:

Tudja, nyugdíjas korában sokszor visszahívták õt, ha
hiányzott valaki a tantestületbõl. Ötvenegyben is ez történt.
Nagy Istvánt, az igazgatót, aki tartalékos tiszt volt, behívták
három hónapra katonáékhoz. Kálmán bácsi, mert sokan az elsõ
tanítványai közül így nevezzük, ment, és tanított.Egyik
történelemórán éppen elõadást tartott a hatodikosoknál a magyar
királyokról, amikor hirtelen felállt az egyik gyerek , és megkérdezte.

- Tessék mondani, ma is van királyunk?
- Van.
- Hogy hívják?
- Harmadik, kopasz Mátyás.
   A gyerekek megértették a tréfát, és jót nevettek. Föl voltak

világosítva otthon: sokszor hallották a szüleiktõl meg a nagy-
szüleiktõl, hogy : ,,Rohassza rájuk az eget eget a jó Úristen!” Az
egyik kislány, ahogy hazaért, elmesélte az apjának, hadd
nevessen õ is! Azonban nem nevetett, hanem beszaladt az õrsre,
és mindent elmondott. ,,Tele volt öntudattal!”  Ezt a férjem
mondta.

A parancsnok kiküldött egy rendõrt Kálmán bácsiért, a gyerek
apját meg ott fogták, hogy legyen tanú. Ahogy beért a tanító úr,
azt mondja neki az õrmester.

- Ez az ember  - mutatott a feljelentõre - azt állítja, hogy maga
gúnyolta Rákosi elvtársat. Üsse pofon!

   A tanító úr szót fogadott. Ekkor meg a tanúhoz fordult az
õrmester.

- Te ezt tûröd? Add vissza!
   Jó negyedóráig pofoztatta egymással a két embert. Ezután

sokáig nem történt több feljelentés a faluban. Tudja, mi a
szomorú? Ott, az õrszobában volt valamikor a csendõrök tanyája,
õk ugyanezt a módszert alkalmazták, ha valakit meg akartak
büntetni. Egyébként itt verték meg Bárdos Ferit is. Tudja, miért?
Mert azt énekelte a kocsmában: ,,Amerika, Amerika nem gyõztelek
várni! Be kellett a, be kellett a téeszcsébe állni!”

   Ötvenhatban, mikor elült a nagy zaj, ugyancsak ide vitték
Ferit, mert segített ledönteni a szovjet emlékmûvet. Tudja, maga,
mi az érdekes? Nem bántották, csak elküldték ,,egyetemre”. Tíz
hónapot kapott. Az egyik internálótáborban volt elzárva. Vele
raboskodott több száz ember, közöttük mûvészek, írók, egyetemi
tanárok. Õk rendszeresen elõadásokat tartottak fogolytársaiknak.
Hát ezért nevezte a tábort egyetemnek Feri! Szegény három éve
halt meg, 69 éves korában... No, már megint elõreszaladtam!...

Abban az esztendõben, amikor a tanító úr idekerült, korán
tavaszodott. A fecskék és a gólyák hamarabb jöttek, mint szoktak.
Nagyon vártuk a szünetet, pedig tudtuk, hogy kemény munka
vár ránk a szüleink mellett a nyáron. A Szent György-napi
mulatságba már bengedtek bennünket, de csak este tízig. Ezt
úgy mondják: kóstoló. A búcsú után reggel Ilonka azzal állított
be  az iskolába:

- Képzeljétek, a Széles Rafi bácsi feleségül veszi a vele
egykorú Sánta Tercsi nénit, aki Batta Jóska bácsi felesége volt!

Jaj, elfelejtettem mondani, hogy mind a ketten özvegyek
voltak már jó pár éve! Ilonka aztán így kommentálta, már ahogy
hallotta otthon:

- Vénségükre megbolondultak!
- Nem – mondta a tanító úr, aki hallotta Ilonka beszámolóját.

– Nem – ismételte meg. – A szép emberi érzés sohasem öregszik
meg, csak a test!

Ilonka akkor nem mondta, de nagyon elszégyellte magát.
Ezután az eset után valahogy úgy tûnt, gyorsabban peregtek az
évek. Amikor elmúltunk 16 évesek, már rendesen járhattunk
mulatságba. Nálunk kétszer van ilyen egy évben. Elõször Szent
György ünnepén, másodszor Szent Mihály napján. Az elsõ a
búcsú napja, a második meg a szüret kezdete.

No, az elsõt, a búcsú napit, ami tizennégyben volt, nem
felejtem el, amíg élek! Ezt Bárdos Feri és barátai: Sándor, Nagy
Timót és Erõs András, aki késõbb az uram lett, szervezték. Feri
magára vállalta, elmegy a jegyzõhöz meg a paphoz. A jegyzõ
mindjárt igent mondott. Nem csoda, hogy megadta ez engedélyt,
abban az idõben a Feri apja volt a bíró. Ezután következett az
esperes úr, aki a kérésre azt felelte, megkérdezi a püspök urat.
Két hét múlva megjött a válasz. Abban az állt, hogy õ, mármint a
püspök úr, nem avatkozik bele a helyi hagyományokba. Ezt
közölték Ferivel. Miután megtudta az örömhírt, indult a kocsmába,
ott vártak rá a többiek. Elõtte azonban megköszönte az esperes
úr jóságát, majd megkérdezte:

- A tisztelendõ úr is eljön? Mert egy-két menyecske szívesen
megforgatná!

- Takarodj! – rivallt rá a papunk. Megértette a célzást. Ré-
gebben volt néhány özvegyasszony, aki a tavaszi nagytakarítás
alkalmával megfordult a parókián, és igen elégedetten jött el
onnan. No, de nem jártatom tovább a számat, mert még azt
mondják, hogy pletykás vagyok.

Egyébként a mi papunk derék ember volt. Sokszor odaadta a
hintóját, ha egy beteg gyereket kellett az orvoshoz a szomszéd
faluba elvinni. A legszegényebbeket ingyen eskette és temette
el. Nagyon érdekes ember volt. Amikor újszülöttet keresztelt,
gyakran olyan nevet adott a kicsinek, mint amilyen névnap volt
a születése napján. Ne csodálja, hogy az öregek között annyi
furcsa nevû van, mint Timót, Henrik, Izidor, Marcella, Dominika,
Petronella. Nekünk szerencsénk volt az urammal.

A búcsúbál nagyon jól sikerült. Sok legénynek ez lett a ,,búcsú
bálja’’, a legutolsó bálja, mert kitört a háború, õsszel behívták
katonának , és hamarosan elesett a fronton.

Mit is kérdezett? Hogy ezért volt nevezetes? Nem csak ezért.
A szünetben Ilonka is meg én is kijöttünk a párunkkal az udvarra,
persze csókolóztunk. A prímás, a Kökény Henrik, meglátott
bennünket, mert õ is akkor volt kint pipázni. Hát nem a falu
szájára adott bennünket?  Azt híresztelte, szó szerint mondom,
mert ezt is megjegyeztem: ,,Úgy csókolóztak, mintha meg
akarnának halni!”

Aztán eljött az igazi búcsúzás ideje. De nem tizennégyben,
hanem tizenhatban. A négy jó barátot, akiket már emlegettem, az
olasz frontra vitték. Az uram meg Sándor tizenhét tavaszán
megsebesült. Hazaengedték õket. Itthon lábadoztak. No! Most
jön a kacifántos dolog! Ilonka, amikor elbúcsúzott Sándortól,
azt mondta:

- Megvárlak. Ha elesel a harctéren, meggyászollak.
Egy jó hónap múlva férjhez ment Gáti Lajoshoz. Ez a Lajos

nem vált be a sorozáson. Az egyik lába 3 centivel volt rövidebb.
Nagyon óvták a szülei, és hogy ilyen nyomorék volt, taníttatták.
Meg is volt a négy polgárija. Mivel bírták rá Ilonkát, hogy
hozzámenjen, nem tudom. Soha sem tudtam kiszedni belõle.
Amikor Sándorral találkoztak, csak annyit mondott neki, hogy
kényszerítették, és nagyon sírt.  Én nem fogadtam meg semmit a
jegyesemnek, de õ tudta, megvárom.
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A halottak napja nem a gyászé. Bár feketébe
öltözünk, de mintha egy találkozóra mennénk, nem
egy temetésre.

Napokkal elõtte már készülõdünk, virágért
futkosunk, sütünk-fõzünk, sok a dolgunk. Taka-
rítunk, a temetõben teszünk rendet. Mikor minden
elkészült, felöltözünk – mi nõk még sminkelünk is –
és indulunk.

A temetõ gyönyörû, virágok ezrei, sírok körül a
család, ismerõsök, barátok. Történeteket idézünk
a szeretettrõl, jókat beszélgetünk múltról, jelenrõl.
Emlékezünk.

Az élettel születik a halál. Hisz’ ha megszülettünk,
törvényszerû – miután nem vagyunk örökéletûek –
következik a halál. El kell, hogy fogadjuk a szomorú
valót, bár nem mindegy, hogy ki, mikor távozik.

Mondhatjuk, hogy Isten akarata – a sors keze –
vagy a nagy könyvben így van megírva. Bármit
vallunk, a lényeg a lényeg: hogy valaki vagy valakik
már nincsenek közöttünk.

- Édesanyánk, aki adtad nekünk az életet, a
csodát, apánk, aki a világon a legjobb voltál, s ha
lennél, még megdicsérnél,, büszke vagyok rád, jól
haladtál” testvérünk, akivel együtt nevelkedtünk,
martuk egymást. Nagyanyánk, nagyapánk, akik egy
emberöltõnyivel régebbiek voltak, s az érvek kettõnk
közt jobban súrolták egymást, a párja nélkül maradt
ember, mint szárnyaszegett madár.

A világ legnagyobb fájdalma: a szülõt itthagyó
gyerek, akik mind-mind egy általunk kitalált,
elképzelt világban, más térben és dimenzióban, de
mindenképp a mennyországból néztek le ránk.
Szeretünk és soha nem feledünk titeket, még ha nem
is fér be a rohanó mindennapjainkba az emlékezés
perce. – Szívünkben örökké éltek.

Ez a nap csak a tiétek, csak rólatok szól.
Értetek lobban a gyertya, nektek zúg a harang.
Nyugodjatok békében!

V-né

Már nem emlékszem
rá, mikor is volt, amikor
megismertem, de úgy
tetszik, mintha mindig is
ismertem volna. Pedig Õ
már nyugdíjas korú volt, én
pedig javakorabeli em-
berke talán, amikor
összesodort vele a sor-

sunk. Visszanézve, mintha örök ismeretségben lettem
volna vele.

Szinte mindig örök fiatal maradt, pedig tudom, életében
nagyon sok csapás érte. Sokunk talán talpon sem tudott
volna maradni, valami ösztönös életerõ  mégis átlendítette
egy évszázad alatt az ,,élet” sok-sok megpróbáltatásán.

Azt hiszem, sosem láttam igazán haragosnak. Valami
optimizmussal nézett minden körülötte történõre – legyen
bár háború, megélhetési nehézség. (Családtag elvesztése.)

Egy, évtizedekkel elõbbi beszélgetésünk  villan eszem-
be: családi fényképeket mutatott nekem, többek közt
egy villamosbérletet, ahonnan egy vagány kinézetû, fiatal,
Jávor-bajszos férfi tekint rám. Alig hittem el, hogy ugyan-
azzal beszélgetek. (- Mit gondoltál, én hetvenévesen
születtem?)

Még látom magam elõtt, ahogy nyolvanegynehány
évesen lerúgja a bakancsát, és fiatalokat megcsúfító
lendülettel, ügyességgel fölkapaszkodik egy barackfá-
ra, nehogy  a szép gyümölcs leesve hasznavehetetlenné
váljon!

Kertembe kimenve megnézem a tõle kapott szõlõ-
tõkéimet, amelyek még mindig szép fürtöket teremnek.
Talán kegyeletsértõnek tûnhet a ,,pajzán” gondolat: -
ugyan most már Szent Pétert tanítgatja-e, hogyan, mibõl
kell az igazi, jó pálinkát fõzni, amibõl oly’ jólesõen tudta
reggelente a betevõ ,,stampóval”  elindítani a napot?

Kilencvenkilenc felé közeledtében meglátogattam . .
. - ,,Már megígértem Lacinak is, tudod, a polgár-
mesterünknek, hogy most már csak azért is megérem a
száz évet. Soha se’ hagytam el magam, még most is
megfogadom!”

Egy múlt századbeli költõnk ,,nekrológja” jut eszembe:
,,Egyszeri volt, megismételhetetlen... Embersége, emberi
tartása talán mégis megismételhetõ…

Bognár Pali bácsira gondoltam.
Simon Péter

Pali bácsira
emlékezve...

Halottak napján

Szeptember 19-én, a kulturális örökségünk
napja ünnepség keretében adták át Gelencén
(Románia, Székelyföld) Jancsó Zoltán festményét,
melyet az ottani iskola névadójáról, Jancsó
Benedekrõl készített. Az ünnepségen részt vettek
az ország különbözõ vidékeirõl a Jancsó családi
közösség tagjai, köztük a jobbágyi Jancsók
képviselõi is.

Festményavatás
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ELHUNYT AK:

ÚJSZÜLÖTTEK

Hétköznapi életünk gyakori hiányossága, ami nem
csak helyi községi szinten, hanem alapvetõ társadalmi
problémaként is világosan kirajzolódik, hogy emberi
kapcsolatainkban, társas együttélési szokásainkban
súlyos hiányosságokkal küzdünk.

A társas magány érzése, az egymástól való
elidegenedés jelensége, az érdektelenség, fásultság, hûvös
és szeretetlen emberi kapcsolatok hétköznapi valósága,
valóban megnehezíti, azt az egyébként sem könnyû
helyzetet, amiben a jelenleg fennálló gazdasági és morális
válság kapcsán élünk nap, mint nap.

A mindennapi létfenntartás megõrzéséért vívott
harcban jóval kevesebb hangsúlyt fektetünk önmagunk
és a környezetünk épülésére. Olyan célok és tervek
megvalósítására, aminek léte, fontos mozgatórugója és
alapeleme lenne a túlélésnek. Ugyanis a jelen helyzetben,
csak a bennünk rejlõ tehetség, kitartás, munkakedv és
szorgalom felerõsítése segíthet hozzá mindnyájunkat
ahhoz, hogy a hétköznapi életünket, nehézségei ellenére,
boldoggá és kiegyensúlyozottá tegyük.

Ezért van szükség Jobbágyi életében is a közösségi
élet fejlesztésére. Hiszen a közösségeink lesznek azok a
színfoltok az életünkben, amelyek biztonságot, célt és
tartalmat adnak, amelyek erõsítik bennünk az
összetartozás érzését.

Segítenek megfogalmazni közös céljainkat, terveinket,
elképzeléseinket, feladatainkat. Olyan együttes
tevékenységi formákat jelenthetnek, amelyek mentén
pozitív jövõképet és értelmes, világos életutat
választhatunk magunknak.

Közösségeinken keresztül felismerhetjük a bennünk
rejlõ és hasznosítható kreativitást, alkotókedvet,
tehetséget, ezáltal is erõsítve az esetlegesen lappangó és
kihasználatlan erõforrásokat.

Csak egymás kölcsönös támogatásával és segítésével
valósíthatjuk meg azokat az elõttünk álló célokat és
feladatokat, amelyek mentén szebbé tehetjük az
egyébként sok esetben szürke és gondokkal teli
hétköznapokat.

Fontos, hogy újra visszatérjenek községünk életébe,
azok a színfoltok és kisközösségi megmozdulások,
hagyományõrzõ tevékenységek, programok, amelyek
segítségével megõrizhetjük legfontosabb emberi
értékeinket.

Az Együtt Jobbágyiért Egyesület létrejöttével úgy
érzem, hogy Jobbágyiban is elkezdõdött valami, ami ezen
az úton vezet bennünket, és segíti, hogy minõségi
változásokat tudjunk az életünkben kialakítani.

Szükséges, hogy mindnyájunk gondolkodásában
megjelenjen az igény a társadalmi feladatokban és

tevékenységekben való közös részvételre, hiszen csak
ezeken az együttes közösségi megmozdulásokon keresztül
tudjuk- tulajdonképpen saját hajunknál fogva- kihúzni
magunkat és egymást a problémák és a gondok sûrûjébõl.

Nagyon fontos a szemléletváltás, és a másként
gondolkodás, önmagunkról, egymásról és a minket
körülvevõ világról.

Nem elveszett dolog hinni abban, hogy igenis szebbé
tehetjük a környezetünket, hogy tartalmassá és
színvonalassá tehetjük a hétköznapi életünket, csak
hinnünk kell, a bennünk rejlõ kiaknázatlan tartalékokban,
és tevékeny, aktív hozzáállással tennünk kell mindezért.

A megoldás kulcsa most is, mint sok más esetben, a
kezükben van.

Próbáljunk meg élni vele és merjük bátrabban hinni,
hogy mindezek fényében szebb lesz a most még sok
esetben kilátástalannak látott jövõ.

Én személy szerint bízom abban, hogy Jobbágyiban
is elindulhat egy mûködõképes, aktív közösségi élet,
amelyen keresztül mozgósíthatjuk mindazokat az
erõforrásainkat, melyek várhatóan felpezsdítik a község
életének vérkeringését, és egyúttal eredményezik, hogy
egy minõségileg élhetõbb, nyugodtabb, és boldogabb élet
részesei legyünk, mi jobbágyiak, mindannyian.

Jancsó Henriett
EJE tag

Lippai Letti 2009.10.13.
Balogh Hanna Liliána 2009.11.03.

Noszka Mirjam 2009.11.13.
Horváth Brendon 2009.11.24.

Szarvas János 2009.08.11.
Szeles János 2009.08.11.
Bognár Pál 2009.09.03.

Herbai Józsefné 2009.09.06.
Kerek Csaba 2009.09.14.

Dankó Péter Gergely 2009.10.06.
Homolya Dezsõ 2009.10.26.
Szeles Sándorné 2009.11.07.

Kõvári Ferenc András 2009. 11. 19.

Hétköznapi dolgaink
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A községi önkormányzat tájékoztatója.
Felelõs kiadó:  POLGÁRMESTERI HIV ATAL.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság:
Majoros László, Nógrády Andor, Ökrös Zsuzsanna,

Tóth Sándor.
 Felelõs szerkesztõ:  TÓTH SÁNDOR.

Nyt. szám: 2.9.1/460/2004
Készült: 950 példányban.

Nyomda:  Márton Anna - JOBBÁGYI % 475-068

Betegség miatt sürgõsen eladó egy 2.emeleti egyszobás lakás a
Lakótelep 6/a épületben. Bõvebben érdeklõdni a következõ
telefonszámon: 06-30-340-1453.

Eladó a lakótelepen 2,5 szobás, 3. emeleti, gázfûtéses, olcsó
rezsijû lakás tárolóhelyiséggel. Érd.: 06-30-685-64-23.

Szeptember 6-án immár 20. alkalommal került sor a
már hagyományossá vált Szabó Imre mester és
játékostársaink: Varga Imre, Danyik László és Laczik
László emlékére rendezett kézilabda emléktorna
megrendezésére.

Az idõjárás is kegyeibe fogadta a rendezvényt, mert
az esõs, szeles és hûvös hétközbeni napok után vasárnap
igazi verõfényes napra ébredtünk. S akik eljöttek
megnézni a mérkõzéseket, kellemesen tölthették idejüket,
mert színvonalas, jó küzdelmeket láthattak. No meg
néhány meglepetést, változtatást is tapasztalhattak . . .

Elõször is azt, hogy Jancsó György több évi kihagyás
után ismét játszott, és aktívan részt vett a torna
szervezésében, lebonyolításában.

A tornán három csapat vett részt. Hatvan,
Érsekvadkert és Jobbágyi. Mivel a korábban résztvevõ
apci csapat megszûnt, játékosai a hatvani és a jobbágyi
csapatban szerepeltek.

Kellemes meglepetést okozott az is, hogy a rendezõ
csapat figyelmessége nyomán mindegyik résztvevõ
csapat játékosai és vezetõi egy-egy labdás kulcstartót
kaptak ajándékba.

A 2X25 perces mérkõzéseket Szabó Zsolt vezette
közmegelégedésre.

Eredmények: Jobbágyi-Érsekvadkert18-9 (8-5).
Hatvan –Érsekvadkert 14-11 (10-8).  Jobbágyi-Hatvan
15-11 (7-6).

Helyezések:
1. Jobbágyi,  2. Hatvan,  3. Érsekvadkert.
Külön oklevelet és kupát kaptak: a torna legjobb

kapusa Vizoviczki Gábor (Jobbágyi), gólkirály Vass
Lajos (Jobbágyi) 12 gól, a torna legjobb játékosa
Bernhardt József. Jobbágyi legjobb játékosa Miczki
Ferenc, legtechnikásabb játékosa Danyik Imre.

A jól sikerült, színvonalas torna támogatásáért
Miczkiné Pintér Anna, Jancsó György, Tóth Sándor és
Mina Gábor kaptak elismerést.

Az eredményhirdetés után került sor a ,,harmadik
félidõre” a Hetesben. A babgulyás és a hideg sör mellett
felelevenedtek a régi szép idõk, az emlékek, az
érdekesebbnél érdekesbb történetek.

A búcsúzkodásnál szinte egyöntetû kívánságként
fogalmazódott meg, hogy ,,jövõre, veletek, ugyanitt”!

Úgy legyen . . .
Tóth Ferenc

Jancsó újra a pályán!
,,Jövõre, veletek, ugyanitt”

APRÓHIRDETÉSEK

Rendõrségi
FELHÍVÁS!

Kérjük fogadja meg tanácsainkat annak érdekében, hogy
ne váljon besurranással elkövetett lopás áldozatává!

- Soha ne hagyja nyitva lakása ajtaját, ablakát, ha nem
tartózkodik odahaza. A nyitott ajtó vagy ablak sok esetben
szinte kínálja magát a bûncselekmény elkövetéséhez!

- Melléképületei, garázsa, pincéje, szerszámos kamrája
ajtóit is tartsa zárva, illetve alkalmanként ellenõrizze a zárak
állapotát.

- Lakásának kulcsait ne a lábtörlõ alatt vagy más, ha-
gyományosnak mondható rejtekhelyen tartsa.

- Szomszédjaival minden esetben beszélje meg a gyanús
idegenek látogatását. Ha ismeretlen személyeket látnak
településükön, próbálják megjegyezni személyleírásukat,
esetlegesen gépkocsijuk rendszámát.

- Ismeretlen személyeket, „házalókat” ne engedjen be a
lakásba, akkor sem ha úgy érzi, hogy ez éppen abban az
esetben elkerülhetetlen. Az elkövetõk – jóhiszemûségünket
és segítõkészségünket kihasználva – a legkülönbözõbb,
meghökkentõ ürüggyel próbálnak bejutni hozzánk, fel-
térképezni lakásunkat, értékeinket.

- Lakásán soha ne tartson nagyobb összegû kész-
pénzt. Ha ez idõlegesen mégis elkerülhetetlen ne sajnálja a
fáradságot, írja fel a bankjegyek címleteit és sorozatszámát.

- Ékszereirõl, értékesebb tárgyairól, mûszaki cikkeirõl
készítsen fotót, leírást vagy jegyezze le egyedi azonosító
jegyeit, ha van gyári számát, sorozatszámát.

- Bûncselekmény észlelése esetén a helyszínt ne
változtassa meg és haladéktalanul értesítse a rendõrséget a
107-es ingyenesen hívható telefonszámon.

Római vakáció!
Az örök város, ahová minden út vezet! 6 napos olasz

út. Idõpont: 2010 június vége. Utazás autóbusszal.
Elhelyezés 4 fõs mobilhome-ban (2 háló + nappali,
konyhával, fürdõszobával. Ellátás: önellátó.

Részvételi díj 59.900 Ft/fõ, mely ár tartalmazza az
autóbusz, a szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem
tartalmazza a belépõjegyek, a fakultatív kirándulás, a római
közlekedés és az utasbiztosítás díját. A csoportos biztosítás
díja 350 Ft/fõ/nap (min. 20 fõ esetén.

Érdeklõdni lehet Tóth Tibornénál, 06-32/475-307.
)
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Kellemes karácsonyi ünepeket,
sikerekben gazdag új esztendõt

kíván

Jobbágyi
Község

Önkormányzata

2010

1326

Jobbágyi


