
A községi önkormányzat tájékoztatója XV.  évfolyam, 2.  szám. 2009. május

Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja a község lakóit 2009. május 30-án szombaton 12.00 órától

a JHSE sportpályán megrendezésre kerülõ

falunapra
12.00-13.00 Játékos vetélkedõk - A Tûzoltóság bemutatója
12.00-14.00 A petõfibányai Lóbarát Egyesület lovaglási lehetõséget

biztosít a gyermekeknek
13.00 Ünnepélyes megnyitó  - Majoros László polgármester
13.30 Óvodások mûsora
14.00-15.00 Általános iskolások és a helyi tánccsoport mûsora
14.30-15.30 Kispályás labdarúgás jobbágyi és hatvani öregfiúk
15.00 A Rozmaring népdalkör mûsora
15.30-16.30 Helyi tehetségek mûsora
16.30-17.30 Tombola
17.30 Gergely Róbert mûsora
19.00 Celtic Sunrise Ír Szteptánc Együttes bemutatója
20.00 CRYSTAL együttes mûsora
21.00-24.00 Retrodiszkó

Celtic Sunrise

Crystal

PROGRAMOK :

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Rossz idõ esetén a kulturális programokat a
mûvelõdési házban rendezzük.  A helyszínen bográcsban készült ételek vásárolhatók.
Büférõl két helyi vállalkozó gondoskodik. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Kovács Ferencné Erki Éva, Bakos Sándor, Dorottya Gyógyszertár,
5. sz. Coop üzlet, Katica Italbolt, Ruga Zsolt, Bárányi Péter, Bangó Mihály (Pali)
Kínai Bolt, Herbst Orsolya, Pintér Angéla, Szabóné Tóth Erika, Tóth Tibor (gumis),
Jeges László, Márton Anna, HM Ei Zr t. KAR, Vöröskereszt, Szent Erzsébet
Caritas, Hit és Fény ,,Vidám Szívek Közössége'', CBA, 16. sz. Coop üzlet,
Posta Gabriella, Lõke Istvánné Mûszaki Kereskedése,  Miczkiné Pintér Anna,
Bázis sörözõ, a helyi adakozó horgászok, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Kodály Zoltán Óvoda, Fáy András Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal.

A rendezvény fõ támogatója: Jobbágyi Község Önkormányzata
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2009. március 26.
Zárt ülés keretében a képviselõ-testület átmeneti segély

iránti kérelmeket bírált el.
1. A 2009. évi üléstervnek megfelelõen került sor a

közmeghallgatásra, ahol 15 fõ vett részt. A résztvevõk a
meghallgatás során felvetették problémájukat és jobbító
szándékú javaslataikat, melyeket a képviselõ-testület
anyagi lehetõségeit is figyelembe véve próbál megoldani.

2. Döntött a Kodály Zoltán Óvoda és a Fáy András
Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó
pályázat benyújtásáról.

3. Ingatlanvagyonnal való gazdálkodás tervérõl
megbeszélést folytatott, célul tûzte ki a nem hasznosított
ingatlanok esetében a balesetveszély megszüntetését.

4.  Egyebek napirendi pontok között:
- A mûszaki igazgatási társulási megállapodás

módosításáról hozott határozatot.
- Döntött közétkeztetés céljára a meghibásodott

fõzõüst helyett egy új beszerzésérõl, és e célra a Kodály
Zoltán Óvoda részére pótelõirányzat biztosított.

- Támogatta Kocsáné Danyik Zita kérelmének
közterület-helyreállításra vonatkozó kérelmét.

- Elfogadta a 2009. évi közfoglalkoztatási tervet.
- Köszönettel vette tudomásul
a) Schoblocher István képviselõ tiszteletdíj felajánlását

a Sport út vízelvezetésének megoldására,
b) Miczkiné Pintér Anna képviselõ egy havi tiszteletdíja

felajánlását a Falunap rendezésére.

2009. április 30.
1. A képviselõ-testület elfogadta a 2008. évi

költségvetés zárszámadását.
2. Elfogadta a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás

belsõ ellenõrzési egysége által végzett, a Gondozási
Központot és a Fáy András Általános Iskolát érintõ átfogó
ellenõrzésrõl szóló beszámolót.

3. Egyebek napirendi pontok között:
- Módosította az önkormányzat 2009. évi

költségvetését megállapító rendeletet.
- Elbírálta Bangó Marianna bátonyterenyei lakos,

önkormányzati tulajdont képezõ 224/1 hrsz-ú berlterületi
ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét, döntött annak
eladási áráról.

- Társadalmi szervezetek támogatása iránti
kérelmeket bírált el:

- Jobbágyi Honvéd SE 1.100.000 Ft
- Vöröskereszt Pásztói Szervezete 15.000 Ft

- Nyugállományúak Egyesülete 100.000 Ft
- Hit és Fény
„Vidám Szívek” Közössége 50.000 Ft
- Szent Erzsébet Karitasz csoport 50.000 Ft
- Jobbágyi Ált. Isk. Gyermekeinek
Jövõjéért Alapítvány 100.000 Ft
- Polgárõrség Jobbágyi 300.000 Ft
Összesen: 1.715.000 Ft
- Hozzájárult a Kodály Zoltán Óvoda kerítés-

szakaszának áthelyezéséhez.
- Lakótelep 8. Épület Társasház megkeresésére,

hozzájárult a 8. épület mellett elhelyezkedõ zöldterület
elkerítéséhez.

- Március 13-án tartotta ünnepi megemlé-
kezését a községi önkormányzat a Falukertben.
Az általános iskolások mûsorát Majoros László
polgármester ünnepi beszéde követte, melyben
megemlékezett az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcról, annak máig tartó hatásáról. Az
ünnepi beszédet követõen a község intézményei,
a HM Ei. Zrt. helyi képviselõje és a községben
mûködõ pártok és civil szervezetek képviselõi
helyezték el a megemlékezés koszorúit. Az
ünnepséget követõ fogadáson Majoros László
polgármester – a képviselõ-testület egyhangú
döntésének megfelelõen – átadta Nógrády Andor
Vilmosnak a Jobbágyiért emlékplakettet.

Ünnepi megemlékezés

KÉPVISELÕ-KÉPVISELÕ-KÉPVISELÕ-KÉPVISELÕ-KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEKTESTÜLETI ÜLÉSEKTESTÜLETI ÜLÉSEKTESTÜLETI ÜLÉSEKTESTÜLETI ÜLÉSEK

Nógrády Andor és felesége a a Jobbágyiért
emlékplakettel és a díszoklevéllel.
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A szociális törvény változásának eredményeképpen
elkezdõdött az „Út a munkához” program. A program
kiemelt célja, hogy a munkára képes, tartósan
munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb
mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási
formában, annak érdekében, hogy rendszeres
munkajövedelemhez jussanak. A közfoglalkoztatás
hatékony megvalósulása érdekében az önkormányzatnak
egyéves idõtartamra közfoglalkoztatási tervet kellett
készítenie. A közfoglalkoztatási terv a munkaügyi
központ adatai alapján és a településen lakó tartós
munkanélküliek szempontjából speciális és a helyi
igényekhez, lehetõségekhez, az érintettek képességeihez
igazodó szempontrendszer alapján lett elkészítve. Az
önkormányzat meghatározza azokat a
munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket
közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni. A program
célcsoportja elõdlegesen az önkormányzattól
rendelkezésre állási támogatásban vagy szociális
segélyben részesülõk. Az önkormányzat április 1-jével
kezdte meg 17 fõ foglalkoztatását. Közterületi
segédmunkát 11 fõ végez, feladatuk az önkormányzati
közterületek és középületekhez tartózó zöldterületek,
temetõ gondozása, a fûnyírás, a hulladékok
összegyûjtése, rózsák- és egynyári virágok gondozása.
A Gondozási Központban két szociális kisegítõ, a
Kodály Zoltán Óvodában két konyhai kisegítõ és egy
segédmunkás végez feladatot, a Fáy András Iskola
területének rendben tartásához egy segédmunkás járul
hozzá.

Cél, hogy a közfoglalkoztatottak munkája révén
javuljon a település rendezettsége, ápolt intézmények
várják az igénybevevõket, a zöldterületek
gondozottabbak legyenek, és megszabadítsuk a település
utcáit az eldobált szemetektõl. Folytassuk a megkezdett
virágosítást – természetesen az idén is sor kerül az
egynyári virágok kiültetésére, annak ellenére, hogy egyes
személyek a kiskertjeik díszítését a köztéri virágládákból
oldják meg. Tervezzük szemetesek kihelyezését, bízva
abban, hogy ezáltal a szemét a megfelelõ helyre kerüljön.
A közfoglalkoztatás a településen lakók érdekeit is
szolgálja, azonban a rendezett településkép kialakításához
teljes mértékben nem elegendõ. Számítunk a lakosság,
a civil szervezetek aktív közremûködésére is.

Közfoglalkoztatással
egy gondozottabb településért

Megköszönve azok idõt és fáradtságot nem kímélõ
munkáját, akik a házukat, társasházukat övezõ közterület
folyamatos rendbetartásával kívánnak követendõ példát
mutatni környezetüknek.

Március 8., a nõnap tiszteletére szervezett klub-
délutánt a Jobbágyi Nyugállományúak Egyesülete.
Hornyák Miklós klubelnök köszöntötte a az
egyesület hölgy tagjait, majd vidám hangulatban
töltötték a délutánt.

NõnaNõnaNõnaNõnaNõnapi megpi megpi megpi megpi megemlékemlékemlékemlékemlékeeeeezészészészészés

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az Észak-magyarországi

Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2009.
áprilisától kistérségi ügyfélszolgálati pontot mûködtet
Pásztón, a Margit Kórház épületében.

Helye: Pásztó, Semmelweis út 15-17.
Ügyfélfogadás:  kedd, 10.00-12.00-ig.
A Kistérségi Ügyfélszolgálati Pont szolgáltatásai:

– TAJ-kártya és igazolás kiadása.
– EU kártya és ,,E’’ jelû nyomtatványok kiadása.
– Okirati bizonyítással kapcsolatos ügyintézés.
– Ügyfelektõl érkezõ kérelmek átvétele (pl.

betegségi-anyasági ellátások, méltányossági
segély, hatósági bizonyítvány).

– Egészségügyi szolgáltatóktól és kifizetõhelyektõl
adatszolgáltatások, elszámolások átvétele.

– Egyéni vállalkozók üzemi baleseti
jegyzõkönyvének felvétele.

– Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak  be- és
kijelentésének átvétele.

– Visszaigénylõ lapok átvétele.
–  Lejárt közgyógyellátási igazolványok vissza-

vétele.
– Ügyféltájékoztatás egyéb egészségbiztosítási

ügyekben.
Várjuk megkeresését, érdeklõdését!

Észak-magyarországi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár

Kistérségi ügyfélszolgálat
egészségbiztosítási ügyekben

Pásztón
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Nyílt nap az óvodában
A jobbágyi Kodály Zoltán Óvoda március hónapban

– szülõi kérésre – nyílt napot tartott. Az intézmény
mindhárom csoportjában egy-egy nap eseményein
keresztül követhették figyelemmel gyermekeik
viselkedését, fejlõdését a kedves szülõk.

Egy-egy kiemelt nevelési terület keretében a
csoportvezetõ óvónõk munkájába is betekintést
nyerhettek. A nyílt napokat Pásztor Zsuzsanna
óvodavezetõ, Zagyi Edit óvodapedagógus és Balázs
Nikoletta szakmai munkaközösség-vezetõ tartotta. A
gyermekek aktív részesei voltak a foglalkozásoknak.

A szülõi kérés ellenére sajnos a hozzátartozói létszám
igen alacsonynak bizonyult. Nagycsoportban 10 fõ,
középsõ csoportban 1 fõ, kiscsoportban 10 fõ szülõ
tisztelte meg jelenlétével intézményünket.

Ezek után csak remélhetjük, hogy a következõ
tanévben a szülõi kérésre rendezett nyílt napokat is
többen látogatják.

Zajlik az élet az oviban
Május van, közeledik a nyár és a tanév vége, de a

jobbágyi Kodály Zoltán Óvodában zajlik az élet. Teljes
gõzzel folyik a munka, talán ez a legzsúfoltabb hónap.
egész évben, a gyerekek nem kis örömére.

Kezdtük a hónapot az anyák napi ünnepségekkel.
Május 4-én, 5-én és 6-án az óvoda mindhárom csoportja
zenés mûsorral, virággal, apró ajándékokkal köszöntötte
az édesanyákat és a nagymamákat. A gyermekek és a
szülõk számára is fontos ez az ünnep, máshoz nem
fogható, meghitt és bensõséges hangulatával. Az anyák
napja elteltével a gyermekek rend szerint érzik, hogy
közeledik az ,,õ napjuk”, és nap, mint nap megkérdezik:
,,óvó néni, mikor lesz már gyereknap”? Persze tudják,
hogy a jobbágyi óvodában – már-már hagyományként
– a gyermeknapot ,,gyermekhétté” bõvítve, egyhetes
rendezvénysorozattal ünnepeljük csemetéinket.  Idén
sem lesz ez másképp. A május 18-tól 22-ig tartó hét
minden napján változatos, és színes programok várják
õket.

Május 18-án, hétfõn, zenebohócok érkeznek az
óvodába. Sanyi bohóc már járt nálunk és a gyerekek
megkedvelték õt.  Május 19-én, kedden, 9 óra 30 perctõl
szülõs gyereknapot tartunk. Ez az egész év során  egyedül
álló alkalom, ahol az óvodában  a szülõk és a gyermekek
együtt szórakozhatnak  közös tornával, játékkal, zenével.
Május 20-án, szerdán, a pásztói tûzoltók és rendõrök
mutatkoznak be az óvodában. Tavalyi látogatásuk óriási
sikert aratott. A gyerekek a rendõr- és tûzoltóautókat,
sõt, még a tûzoltó fecskendõt is kipróbálhatták. Május
21-én, csütörtökön kerül sor az ovis gyermeknapra,
amikor - mi, óvónõk – bábjátékkal  kedveskedünk a
gyermekeknek. Ezen a napon kerülnek kiosztásra a
gyermeknapi meglepetés ajándékok. Végül május 22-
én, pénteken 10 órától zenés tanévbúcsúztató mûsoron
vehetnek részt az ovisok. A ,,Cinegések”, vagyis Zsuzsi
és Orsi fellépése mindig biztos siker. Mûsorukba
bevonják a gyerekeket is, közösen énekelnek, táncolnak,
tornásznak.

A következõ héten, május 27-én, szerdán 17 órától
második alkalommal kerül megrendezésre a ,,Mocorgó
– Ovifutás az egészségért” program, melynek helyszíne
a sportpálya. Tavalyi sikereinken felbuzdulva, még több
lehetõséget kínálunk a sportolásra, a közös bemelegítésen
túl, egyéni és páros (szülõkkel, testvérekkel) ügyességi
versenyekkel várunk minden kedves érdeklõdõt. Május
29-én, pénteken 16 órától tartjuk az évzáró ünnepséget
a 7-es mozitermében, amire minden csoport külön
mûsorral készül. A tanév utolsó programjaként pedig
május 30-án, a jobbágyi falunapon 13.30 órakor
fellépnek az óvoda nagycsoportosai. Azt hiszem, e kis
ízelítõ után Önök is úgy gondolják majd, hogy a jobbágyi
óvodában májusban igazán jó lesz gyereknek lenni.

ÓVÓ NÉNIK

A KODÁLY ZOLTÁN ÓVODA

H Í R E I
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Zeneovi
Az idén ismét bemutatásra került óvodánkban a

zeneovi. A bemutatót Kaposváriné Marika néni tartotta
a nagycsoportos óvodásokkal.

A meghívást immár második alkalommal elfogadva
tiszteletét tette Laczkóné Pálfi Alojzia a kecskeméti Óvó-
és Tanítóképzõ Fõiskola ének-zene tagozatának docense,
de volt egri, bujáki, csécsei, karancslapujtõi vendég is
és még az itteni óvónénik.

A gyermekek nagy odafigyeléssel és igyekezettel
szerepeltek. Énekeltek, daljátékokat és egy szép kis
mesét mutattak be. A meglepetést a furulyával szerezték.
Bár az idõ rövidnek bizonyult, az egész nagyon jól sikerült,
a vendégeknek is nagyon tetszett. Tartalmas volt az azt
követõ szakmai megbeszélés is. A zeneovi munkája a
jövõ tanévben a kiscsoportos óvodásokkal folytatódik.

Leendõ kiscsoportosként, tavaly szeptemberben
izgatottan léptük át az óvoda kapuját. Nem volt teljesen
ismeretlen számunkra, hiszen mi szülõk is ide jártunk,
jól ismertük az óvó néniket , dajka néniket. A beszoktatás
elsõ két hete zökkenõmentesen telt. Nyugodt szívvel
hagytuk ott gyermekeinket, tudtuk hogy jó kezekbe
kerültek. A foglalkozások novemberben kezdõdtek a
kiscsoportban. Az óvó nénik munkáját  az intézményben
logopédus, gyógypedagógus segíti. Egész évben színes
programokkal egészül ki az óvodai nevelés, pl.: „

Kedves Jobbágyi
Asszonyok!

A 2009. május 30-án megrendezésre kerülõ
II. Jobbágyi Falunap szervezõi az elõzõ évhez
hasonlóan pogácsasütõ versenyt hirdetnek.
Nevezni lehet bármilyen saját kezûleg készített
pogácsával, legyen az túrós, borsos, tepertõs,
káposztás, sajtos vagy ,,hamuban sült”.

Leadás helye: Falunap helyszíne, szervezõi
sátor.

Idõpontja:  május 30. (szombat) 10– 13 óra
Eredményhirdetés: 14 óra
A verseny elsõ három helyezettje jutalomban

részesül!
Várjuk a versenyre jelentkezõ háziasszonyokat,

akik a pogácsa sütésével hozzájárulnak a falunapi
rendezvény lebonyolításához.

Elõzetesen is lehet jelentkezni: Miczkiné Pintér
Anikónál az Idõsek Klubjában, a 475-004-es
telefonszámon..

                                                                                                          

SZERVEZÕK

FELHÍVÁS

Leendõ
kiscsoportosként

Kaposvári Lászlóné Marika néni a nagycsoportos
ovisokkal

MOCORGÓ” ovifutás, ahol még a szülõket is
megmozgatták. A jótékonysági és farsangi bál bevételének
egy részébõl, minden csoport új babakonyha bútort
kapott, (a régiekkel még mi is játszottunk). A remekül
felszerelt tornaterembe idén pályázati pénzbõl új , érdekes
tornaszereket vásároltak az oviban, amivel még
változatosabbá tudják tenni a testnevelés foglalkozásokat.
Szintén pályázati pénzbõl, és remélhetõleg szülõi
segítséggel a hátsó udvar is megújul, Kresz-parkot
építünk, padokat újítunk! Mi  szülõk, szívesen vesszük a
felkérést az évente egy alkalommal sorra kerülõ
társadalmi munkán való részvételre, ahol segítségünkkel
frissen festettek lesznek a játékok az udvaron. (Idén
június 6-án lesz társadalmi munka az oviban) Szívesen
veszünk rész a munkákban,  hiszen  minden a gyerekeink
érdekében történik! Kérem a kedves szülõtársakat, hogy
minél többen csatlakozzatok az idei munkálatokhoz!
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni
az óvó nénik és dajka nénik áldozatos munkáját!
Személy szerint én örülök, hogy kislányom ebbe az
óvodába jár!

  EGY KIS CSOPORTOS SZÜLÕ!
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Rendõrségi
FELHÍVÁS!

Mikó völgye

Nyilasok jönnek:
,,Hé öreg!
Fogd be gyorsan a lovakat,
Tankcsapdát ásni visszük
A Mikóba
A gazember, Muszos barmokat!”

Stráfkocsin zötyködik
Tizenkét kimerült katona,
Kíséri öket
Négy nyilas pribék
És három SS bandita.

Az egyik nyilas hirtelen int:
,,Állj, itt a végállomás!
Öreg, te most már menj haza!
De amit ma láttál,
El ne mondd!
Tudom, hogy nem vagy ostoba!”

Múltak a napok, az évek,
És ha az öreg arra jár,
Mindig hallani véli,
Ahogy aratott akkor éjjel
A borzalmas, aljas, rút halál . . .

2009 húsvétján

ARANYSZABÁL YOK:
– soha ne hagyja kerékpárját õrizetlenül;
– ha az utcán leállítja, mindig tegyen rá lakatot,

biztonsági láncot.
– Lehetõség szerint a vázrészt zárja oda valami

nehezen elmozdítható tárgyhoz.
– Jegyezze fel a kerépárja alvázszámát
– helyezzen el rajta egyedi azonosító jelet, ami

nehezen távolítható el és egyértelmûen
beazonosítja.

Ne feledje, a tolvajnak két perc is elegendõ idõ!
Tanácsaink kerékpárt vásárlóknak:

– ne vásároljon gyanús személytõl kerékpárt
– ne vegye meg, ha értékéhez képest túlságosan

alacsony áron és papírok nélkül kínálják
– ha az alvázszám ki van köszörülve, ne vegye

meg és azonnal jelezze a rendõrség felé, ki,
mikor, mennyiért, milyen kerékpárt kínált
eladásra

– akinek tudomása van arról, hogy az eladásra
kínált kerékpár lopott, ennek ellenére
megvásárolja, orgazdaság bûncselekményét
követi el.

Pásztói Rendõrkapitányság
Pásztó, Fõ út 93-95. Tel.: 06-32/460-255

Elõzzük meg
a kerékpár-
lopásokat!

A P R Ó H I R D E T É S

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

Könnyed vendégváró a
turbó gyorsasággal készülõ,
különösebb szakértelmet nem
igénylõ túrófánk.

Hozzávalók: 25 dkg túró, 22 dkg liszt, egy kis doboz
tejföl, 3 tojás, csipet só, fél csomag sütõpor, vaníliás
cukor, 4-5 evõkanál kristálycukor, reszelt citromhéj.

A hozzávalókból összeállítjuk a tésztát (5 perc) majd
evõkanállal kis gombócokat teszünk a forró olajba.
Mindkét oldalukat piros-ropogósra sütjük. Papírtörlõre
szedjük, amíg lecsepeg róluk a fölösleges olaj. Tálra
rendezzük és meghintjük fátyolnyi fahéjas porcukorral.

Lekvárral tálaljuk. Hidegen-melegen egyaránt finom
ez a kiadós étel.

Túrófánk

NÓGRÁDY ANDOR:

TÁJÉKOZT ATÓ
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

Értesítjük a község lakosságát, hogy
a SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

június 1. (hétfõ) helyett
június 3-án (szerdán) lesz!



2009. MÁJUS 7

A Fáy András
Általános Iskola
H I R E I

Az elmúlt napokban megérkeztek a visszajelzések a
nyolcadikosok továbbtanulásáról. 4-en gimnáziumban,
7-en szakközépiskolában, 9-en pedig szakiskolában
folytatják tanulmányaikat. Ezúton is kívánunk sok sikert
mindannyiuknak a további tanulmányaikhoz!

A tavaszi idõszakban rendeztük meg a hagyományos
regionális történelmi tanulmányi versenyt. Iskolánkból 3
csapat indult: 1., 2., 4. helyezést sikerült megszereznünk.
Értékes könyvjutalom mellett kiránduláson is részt
vehettek Budapesten. Ezen tanulóink név szerint:

I. helyezett csapat: Baranyi Georgina, Danyik Dávid,
Glózik Roxána

8. osztályos tanulók
II. helyezett csapat: Gál Hajnalka, Kiss Erika, Puporka

Henriett 8. osztályos tanulók
IV. helyezett csapat Deszpot Bianka 7. osztályos,

Hegedüs Viktor, Szklenár Bence 6. osztályos tanulók.
A megyei Kaán Károly természetismereti versenyen

Bencsik Becne 5. osztályos tanuló a 7. helyet szerezte
meg. Büszkék vagyunk rájuk és ezúton is gratulálunk!

Alsós osztályaink mindegyike bensõséges
összejövetelen köszöntötte az édesanyákat. Reméljük,
hogy ezzel minden anyukának örömet szereztek.

A jó idõ beköszöntével több szabadtéri programot
szerveztünk. Idén a „Föld napját” a „madarak és a fák
napjával” egybekötve tartottuk Alsósainknak más-más
helyszíneken, a felsõsöknek pedig a szurdokpüspöki
Anna ligetben volt az akadályverseny, melyek egyik fõ
célja a környezetünk védelme, gondozása volt.

 A tavaszi tanulmányi kirándulást idén Szentendrére,
Visegrádra szerveztük. A négy autóbusz költségét az
iskola alapítványa fedezte, ez az összeg nem kevés, közel
300 ezer forint volt. Lehetséges, hogy a jövõben csak
jutalomként tudjuk biztosítani ezt a lehetõséget.

A tanév utolsó heteihez érkeztünk, amikor is itt van
az ideje az év végi felméréseknek, javítási lehetõségeknek.
Ám azt tapasztaljuk, hogy tanulóink egy része nem kíván
élni ezzel a lehetõséggel, nem törekszik a jobb eredmény
elérésére. Sajnos több esetben a gyerekek otthonról nem
kapnak biztatást, segítséget ehhez.

Május 27-én az országos kompetenciamérésben a
4., 6., 8. évfolyamok vesznek részt. Ezek nagyon fontos
mérések, tanulóink tudásáról kapunk képet és
visszajelzést.

A 2008-as teljesítményt tekintve jó eredményeket
értünk el az országos átlaghoz viszonyítva, megálltuk
helyünket a városi iskolák versenyében is.

Iskolánkban hagyományosan
a ballagást és a tanévzáró ünnepélyt
egyszerre tartjuk, ennek idõpontja:

2009. június 20. 8.30 óra.

Mindenkit szeretettel várunk!

AZ ISKOLA VEZETÉSE

Történelemkirándulás Budapesten . Fotó: Kiss Erika
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Anyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírek

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: 1000 példányban.

Nyomda:  Márton Anna - JOBBÁGYI % 475-068

Április 4-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom
jobbágyi tagjainak szervezésében a sportpályán került
megrendezésre az 1. jobbágyi rockfesztivál. A
rendezvényen a környék rock-zenekarai – Freihet, Fast
Foks, Reset Rock Band, Naroth, Crossroad, Tree
Cutters, Toscrew, Holtidõ, Second Hand, SMS Novara
és további fellépõk -  mutatták be mûvészetüket a mûfaj
iránt érdeklõdõk örömére. A rendezvény zavartalan
lebonyolítását a Magyar Gárda és a helyi polgárõrség
biztosította.

 ROCKFESZTIVÁL
JOBBÁGYIBAN

Anyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírek

ELHUNYT AK:

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

ÚJSZÜLÖTTEK

Diószegi Anna Réka 2009. 02. 23.
Csík Ivett 2009. 03. 09.

Mezei Kiara Barbara 2009. 03. 12.
Bangó Molli 2009. 04. 05.

Bangó Ruben Arnold 2009. 05. 01.

Pálfi Ibolya és Örösi Iuliu 2009. 03. 14.
Navratil Renáta és Rácz Tamás 2009. 04. 18.

Malik József Lajos 2009. 03. 26.
Jancsó Györgyné  2009. 03. 26.
(Jobbágyi, Felszabadulás út 117.)
Kucsik Józsefné  2009. 03. 28.

(Jobbágyi, Kossuth út 59.)
Jancsó György  2009. 04. 21.

(Jobbágyi, Felszabadulás út 107.)
Bazsó Károly  2009. 04. 15.


