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Meghívó
Tisztelettel meghívom
a község lakosságát

2009. március 26-án
(csütörtökön) 16.30 órakor

a jobbágyi mûvelõdési ház
2. emeleti termében tartandó

közmeghallgatásra.
Majoros László  polgármester

A bécsi forradalom híre ösztönzõ hatással volt a magyar radikális
ifjakra is. 15-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petõfi Sándorral, Jókai Mórral
és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtó-
szabadságnak.

Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv
nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által
megfogalmazott 12 pontot, valamint Petõfi lelkesítõ költeményét a
Nemzeti Dalt. Délután nagygyûlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé,
ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és
Petõfi is elszavalta költeményét.

Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák
követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül gyõzött a
forradalom. Az összegyûlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt is
szabadon bocsátották.

A kokárda
Március 15-én minden megemlékezõ kokárdát tûz a

ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán
keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek
elõször nemzeti színû szalagot.

Meghívó
Tisztelettel meghívom a község lakóit

MÁRCIUS 15-E, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
kezdetének napja  alkalmából tartandó

Ideje: 2009. március 13., 15.00 óra.
Helye: Jobbágyi, Falukert, '48-as emlékmû.

ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra

Mi tör tént 1848. március 15-én?

Majoros László  polgármester

Nõnap alkalmából tisztelettel köszöntöm
községünk lányait, asszonyait

Jobbágyi Község Önkormányzatának
férfi képviselõi és dolgozói nevében

Majoros László  polgármester
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I. Beszámolók és tájékoztatók a testületi ülések
napirendje elõtt és után

Napirend tárgyalása elõtti témák:
a.) Beszámoló a képviselõ-testület által átruházott

hatáskörben hozott döntésekrõl.
b.) Beszámoló a képviselõ-testület által hozott döntések

végrehajtásáról
c.) Beszámoló a két ülés között eltelt idõszakban végzett

polgármesteri tevékenységrõl
Elõterjesztõ: polgármester
A napirend után tárgyalandó témák:
- felvilágosítás kérés
- egyebek (kérdések, közérdekû bejelentések)

Testületi ülések helye:
Mûvelõdési Ház Jobbágyi Lakótelep 7. épület Koncertterem

A testületi ülések ideje:
- az üléstervben megjelölt nap, illetve minden hónap

utolsó csütörtöki napja
- az ülések kezdésének idõpontja:  16.30 óra – zárt ülés
16.45 óra – nyílt ülés

II. A testületi ülések ideje és javasolt napirendje
2009. január 29.
1. A képviselõ-testület 2009. évi üléstervének elfogadása
Elõterjesztõ: polgármester
2. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2009. február 12.
1. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-

tervezetének tárgyalása, elfogadása
Elõterjesztõ: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

2. Az önkormányzati jelképek használatáról szóló rendelet
elfogadása

Elõterjesztõ: polgármester
(A tervezetet az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság

elõzetesen véleményezi.)
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló

rendelet módosítása
(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.) Elõterjesztõ: polgármester

4. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2009. március 26.
1. KÖZMEGHALLGA TÁS
Elõterjesztõ: polgármester
2. Ingatlanvagyonnal való gazdálkodás, hasznosítási

lehetõségek.
Elõterjesztõ: polgármester
3. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2009. április 30.
1. A 2008. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása
Elõterjesztõ: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen

véleményezi.) Elõterjesztõ: polgármester
2. Beszámolás a belsõ ellenõrzésrõl
Elõterjesztõ: polgármester
3. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2009. május 28.
1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetérõl
Elõterjesztõ: Pásztói Rendõrkapitányság vezetõje
2. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérõl
Elõterjesztõ: családgondozó
3.  A gyermekek védelmérõl szóló rendelet módosítása
Elõterjesztõ: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

4. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2009. június 25.
1. A 2009. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak

módosítása
Elõterjesztõ: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen véle-
ményezi.)

2. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2009. augusztus 27.
1. Az intézmények tájékoztatója a 2008/2009-es tanévrõl és a

2009/2010-es tanév elõkészítésérõl
Elõterjesztõ: iskolaigazgató, óvodavezetõ
2. Beszámoló a költségvetés 2009. I. félévi teljesítésérõl
Elõterjesztõ: polgármester
(A Pénzügyi és Kulturális Bizottság elõzetesen véleményezi.)
3. Egyebek
Elõterjesztõ: polgármester

2009. szeptember 24.
1. Beszámoló a képviselõ-testület bizottságainak munkájáról
Elõterjesztõ: bizottságok elnökei
2. Beszámoló a lejárt határidejû és az átruházott hatáskörben

tett polgármesteri intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: polgármester
3. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2009. november 26.
1. A 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérõl

beszámoló
Elõterjesztõ: polgármester
(Az elõterjesztést a Pénzügyi és Kulturális Bizottság

elõzetesen véleményezi.)
2. A 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása
Elõterjesztõ: polgármester
(Az elõterjesztést a Pénzügyi és Kulturális Bizottság

elõzetesen véleményezi.)
3. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2009. december 10.
1. Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata
Elõterjesztõ: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

2. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének

2009. évi ülésterve
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 2009. évi költségvetésérõl

Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének
1/2009. (II. 13.) rendelete az önkormányzat

2009. január 29.

1. A képviselõ-testület elfogadta a 2009. évi
üléstervét.

2. Elfogadta a „Közterületek és középületek
térfigyelése” beruházás megvalósításának pénzügyi
elszámolását.

3. Rock Fesztivál megrendezése céljából
beérkezett kérelmet megtárgyalta és a Kastélykert
területét a szervezõk részére biztosítja.

4. A Gondozási Központ intézményvezetõi
megbízás idejének lejárata miatt, az állás betöltésére
pályázatot írt ki. A részletes pályázati feltételek a
kszk.gov.hu honlapon megtalálhatók.

Zárt ülés keretében a képviselõ-testület átmeneti
segély iránti kérelmeket bírált el.

Képviselõ-testületi ülések
2009. február 12.
1. A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat

2009. évi költségvetésérõl szóló rendeletet.
2. Rendeletet fogadott el a címer és zászló

használatáról.
3. A szociális törvény változása miatt módosította

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletet.
4. Elfogadta a köztisztviselõk szociális, jóléti,

kulturális juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásáról szóló rendeletet.

5. Módosította az önkormányzat 2008. évi
költségvetését megállapító rendeletet.

6. Döntött a lakótelepen lévõ garázs építésére szánt
terület értékesítésérõl.

7. Szavazott a Jobbágyiért emlékplakett
adományozásáról.

Zárt ülés keretében a képviselõ-testület átmeneti
segély iránti kérelmeket bírált el.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése az
elfogadott önkormányzati költségvetési koncepció
prioritásain, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló törvényen alapszik.

Ennek megfelelõen biztosítja a közalkalmazottak és
köztisztviselõk törvény által garantált béreit és juttatásait.
Az intézményi dologi kiadások elõirányzatai a
feladatellátáshoz szükséges mûködési feltételeket
garantálják, az energiaköltségek növekedése miatt az
infláció mértékét meghaladó automatizmus beépítésre
került.

A költségvetésbe befogadott felújítási, az év közben
jelentkezõ halaszthatatlan javítási, karbantartási feladatok
elvégzésére és a rendkívüli kiadásokra a mûködési
költségvetésben meghatározott általános tartalékkeret áll
rendelkezésre, az elõirányzatot árajánlatok ismeretében
igényelhetik az intézmények.

Ezeknek a céloknak megfelelõen az önkormányzat
költségvetésének bevételi  és kiadási fõösszegét a testület
267.225.000 Ft-ban állapítja meg.

BEVÉTELEK
Bevételi forrás megnevezése Elõirányzat (E Ft)
I. Mûködési bevételek
1. Intézményi mûködési bevételek 13.864
2.2 Helyi adók 21.000
2.3 Átengedett központi adók 76.492
2.4. Egyéb sajátos bevételek 8.273
II. Támogatások
1.1 Normatív támogatások 92.834
1.2 Központosított elõirányzatok 896
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási

és tõkebevételei 9.618
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Mûködési célú pénzeszköz átvétel 8.221
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek
1. Elõzõ évi pénzmaradvány

igénybe vétele 17.100
I - VI. ÖSSZESEN : 267.225

Mûködési bevételeknél étkezési és gondozási
térítési díjak, közterület-foglalás, hatósági díjak,

(Folytatás a 4. oldalon.)



2009. MÁRCIUS4

terembérlet, fénymásolás, hirdetés, szabálysértési bírság,
az iparûzési adó, a kamatbevétel tervezett összege
szerepel. Az önkormányzat sajátos mûködési bevételei
között gépjármûadót, személyi jövedelemadót, valamint
bérleti szerzõdések alapján befolyó bevétel lett tervezve.

Támogatások között az önkormányzatot megilletõ
lakosságszámhoz, illetve feladatmutatóhoz kötött állami
támogatások és hozzájárulások szerepelnek.

Központosított elõirányzatoknál a pedagógus
szakvizsga és továbbképzés költségeire, a kisebbségi
önkormánymányzat támogatására biztosított fedezetet
terveztük.

Véglegesen átvett pénzeszköz a mozgáskor-
látozottak közlekedési támogatására, valamint a fogászati
ellátás és védõnõi szolgálat finanszírozására OEP
támogatást irányoztunk elõ.

Elõzõ évi pénzmaradvány az önkormányzati
tartalékból a költségvetési igény szerinti felhasználás.

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2009. évi feladatainak meg-
valósítására az intézmények költségvetésében, illetve a
tartalékból biztosítja a mûködéshez szükséges kiadások
fedezetét.

Az év közben esetleges, nem várt többletkiadásra a
költségvetés általános tartalékát 4%-ban határoztuk meg.

1. Polgármesteri Hivatal
(önállóan gazdálkodó) mûk. kiadás (E Ft)
1. Személyi jellegû juttatások 30.283
2. Munkaadókat terhelõÊjárulékok 10.107
3. Dologi jellegû kiadások 48.988
4. Támogatások, átadott pénzeszközök 27.357
Összesen 116.735
Létszámkeret 14 fõ:
1 jegyzõ, 6 ügyintézõ, 1 hivatalsegéd, 1 védõnõ, 1
takarító, 1 temetõ gondnok, 1 könyvtáros, 2 közcélú
foglalk.

2. Fáy András Általános Iskola
(részben önállóan gazdálkodó)
1. Személyi jellegû juttatások 44.735
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 13.948
3. Dologi jellegû kiadások 15.481
Összes mûködési kiadás 74.164
Bevétel:
Normatív hozzájárulás 42.132

(Folytatás a 3. oldalról.) Saját bevétel  1.181
Önkormányzati egyéb
forrásból származó kiegészítés 30.851
Létszámkeret: 21 fõ:
1 igazgató, 1 igazgató-h., 13 pedagógus, 1 gondnok, 1
karbantartó, 2 kisegítõ (konyhai), 2 takarító

3. Kodály Zoltán Óvoda
(részben ön. gazdálkodó)
1. Személyi jellegû juttatások 27.770
2. Munkaadókat terhelõ járulékok Ê8.641
3. Dologi jellegû kiadások 9.070
Összes mûködési kiadás 45.481
Bevétel:
Normatív hozzájárulás 22.242
Saját bevétel 1.379
Önkormányzati egyéb
forrásból származó kiegészítés 21.860
Létszámkeret 15 fõ:
1 vezetõ (nem függ.), 5 pedagógus, 1 utazó logopédus,
3 dada, 1 élelmezésvez., 1 szakács, 3 konyhai kisegítõ.

4. Gondozási Központ
(részben ön. gazdálkodó)
1. Személyi jellegû juttatások 7.141
2. Munkaadókat terhelõ járulékok 2.249
3. Dologi jellegû kiadások 6.995
Összes mûködési kiadás 16.385
Bevétel:
Normatív hozzájárulás 6.954
Saját bevétel 5.314
Önkormányzati egyéb
forrásból származó kiegészítés 4.117
Létszámkeret: 4 fõ:
1 vezetõ, 2 házi gondozó, 1 szociális kisegítõ.

Tervezett felújítási
és felhalmozási kiadások (E Ft)
Kátyúzás 720
Térfigyelõ rendszer 13.740
Összesen 14.460

A költségvetés tartalmazza a civil szervezetek
támogatását, a falunap, az idõsek napja, és az idõsek
karácsonyi csomagjának költségeit is.

Majoros László
plgármester

Dr. Tóth Renáta
jegyzõ
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A Fáy András
Általános Iskola
H I R E I

A hatvani Bajza József Gimnázium és Szak-
középiskola történelem munkaközössége az idén
(2008-2009-es tanév) nyolcadik alkalommal hívta
versenyre a térség általános iskoláit, melynek témája
a következõ volt:  ,,Mit ránk hagytak a századok . .
’’ – a magyar mûvelõdéstörténet korszakai. Nemzet
születik – Magyarország 1825-1857 között,

A vetélkedõ írásbeli és szóbeli fordulóból állt,
melyen iskolánk már hatodik alkalommal vett részt.
Tanulóink ismét nagyon szép eredményt értek el: a 19
csapatot felvonultató regionális versenyen az értékes,
nagyon szép 2. helyezést nyertük el városi iskolákat
is magunk mögé utasítva.

A csapat tagjai: Kiss Erika, Puporka Henrietta,
Danyik Dávid nyolcadik osztályos tanulók voltzak.

Kívánok nekik új iskolájukban is sok sikert,
eredményes tanulmányi munkát! S ne feledjétek: ,,A
történelem az élet tanítómestere.’’

Külön gratulálok  Puporka Henriettának, aki
ugyanitt, a Bajza Gimnáziumban, egyéni versenyen 2.
helyezést ért el matematikaversenyen is. Szép volt
Heni!

Farkas Attila

Az elsõ félév zárása után az egyik legfontosabb
feladatunk a továbbtanulási lapok elküldése volt. Az
osztályfõnök a szülõkkel és a tanulókkal többször
egyeztetve jelölte meg a kívánt iskolákat. A tanulók
nagyobb része szakközépiskolában illetve szakmát adó
intézményben kíván továbbtanulni. A felvételi ered-
ményekrõl április közepén kapunk majd tájékoztatást.

Február 21-én rendezte iskolánk a farsangi bált.
Minden osztály nagy lelkesedéssel készült a produk-
ciójára. Úgy gondoljuk, hogy a mûsorszámok igen
színvonalasak voltak. Reméljük, akik eljöttek, osztják
véleményünket. Az iskola vezetése ezúton is megköszöni
a kollégáknak a felkészítést, a szülõk segítségét a jelmezek
elkészítésében, a gyerekeknek a szereplését, valamint a
8. osztályosok osztályfõnökének és a szülõknek a rende-
zést. A polgárõrségnek is köszönjük, hogy hozzájárultak
a rendezvény zavartalan lebonyolításához.

Az iskola felszereltsége tovább javul: két tanterembe
teljesen új bútorzatot vásároltunk, az ebédlõbe új székek
kerülnek és technikai eszközöket, többek között
televíziót, magnót, h-ifi tornyot vettünk. A technika
teremben pályázat útján felújítottuk a fõzõkonyhát, a fiúk
számára pedig a szerszámkészletet bõvítettük.

Néhány gondolatban még a tavaszi idõszak várható
eseményeirõl szeretnénk tájékoztatni.

A tanulmányi kirándulásra idén is elmegyünk, az
autóbuszok költségét az alapítványunk fogja fedezni, ezzel
is csökkentve a szülõk kiadásait.

Az elsõ osztályosok beíratkozása elõreláthatólag
április elsõ felé ben lesz. Az érdeklõdõ szülõknek
szeretnénk nyílt napot biztosítani, hogy meg-
ismerkedjenek a leendõ tanító nénikkel és az iskolai
munkával.

Végezetül kérjük, hogy aki teheti adója 1%-ával
segítse az iskola alapítványát.

Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek
Jövõjéért Alapítvány.

Adószáma: 18638617-1-12

Köszönjük:
AZ ISKOLA VEZETÉSE

Tanulmányi vetélkedõ

Az iskola farsangi bálján résztvevõk kedves jelme-
zeket öltöttek magukra.

A 8. osztályosok keringõt táncoltak a farsangi
bálon. Ezzel a produkcióval léptek fel az óvoda
jótékonysági rendezvényén is.            Fotó: ökrös
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vezetõ is beszámolt  a klub pénzügyi helyzetérõl.
Következtek a hozzászólások, észrevételek szépen,
sorban. Egyben tisztújító közgyûlés is volt ez, mert az
elõzõ vezetõség mandátuma lejárt és választások
következtek.

Aránylag hamar lebonyolódott, mert a választási
bizottság által jelölt személyeket a tagság egyhangú
igenekkel elfogadta – nyilvánvaló megelégedettséggel -,
mert szinte ugyanaz a vezetõség került újra az élre. Nem
véletlen, hisz’ kiválóan végezték munkájukat.

Gratulációk, jókívánságok a jövõ idõszakra, majd az
elnök emléklapokat adott át a segítõknek és a jelen levõ,
meghívott vendégeknek. Megköszönte az elmúlt év
munkáját, a részvételt, kis, vidám mûsorra és ebédre hívta
a megjelenteket.

Az ebéd két emelettel feljebb, egy nagy teremben,
szépen terítve, saját szettel – ezt azért hangsúlyozom,
mert az egyesület sokminden saját felszereléssel
rendelkezik – így terítékkel is.

Az ebéd: finom húsleves,fõtt hús, pörkölt nokedlival,
elõtte természetesen aperitiv, utána üdítõ, bor, ásványvíz,
süti. Mondhatni kiváló volt. Jóízûen fogyasztotta
mindenki. (Az ovisok nagyon tudnak – ugyanis õk
fõztek.) Ez volt röviden a gyûlés folyamata
forgatókönyvszerûen leírva.

- Hallod?! Elmondom neked, hogy izgalommal és
várakozással indultam erre az összejövetelre és rá kellett
jönnöm ismét, ami nagyon jó, hogy mégsem olyan
idegenek az emberek egymásnak.

Hallottam egy szép beszámolót a nyugdíjasok
csapatának életérõl, tevékenységérõl, a klubéletrõl
(kirándulások, szülinapok megünneplésérõl, irodalmi
ankétok, kiállítások) közösségi programok szervezésérõl.
Láttam embereket szerepelni, akik nem szégyelltek kiállni
és másokat nevettetni, hallottam a hétköznapokról,
különféle támogatások szerzésérõl, lehetõségekrõl,
igényekrõl és valós helyzetrõl. Mert ezekhez is kell ám
anyagi fedezet! Voltak felajánlások és megajánlások. De
volt egy nagyon jó mondat az elnöktõl, ami megmaradt a
fülemben. Mégpedig: - A pénz nem minden! –  elgon-
dolkoztam rajta. Milyen igaza van! Jó ha van, kétségtelen,
de az összefogás, az akarat is tud – bár forintban nem
mérhetõ – jó hangulatú, egymáshoz szeretettel közelítõ
embereket összehozni.

- Na, ez az egyesület ilyen! Úgy érzem, ismét jó
társaságba keveredtem és valóban kezdõdhet egy új
szakasz az életemben – remélem aktív – új tagtársaimmal
együtt.

Kedves Barátnõm!
Ajánlom, Te is keresd meg a helyi nyugdíjas klubot

és állj közéjük! Szükségünk van egymásra, jó kis
beszélgetésekre, közös programokra, közös munkára.
Emlékekre, mozgalmas jelenre és reméljük, jövõre.

Szeretettel barátnõd:
V-né Mari

Kedves Barátnõm!
Képzeld, mi történt velem!
Tudod, nyár óta nyugdíjas vagyok, nem mondom,

hogy unatkozom, de sokmindenrõl lemaradtam az élet
forgatagában.

Igaz, vágytam már rá, hogy ne kelljen azon
stresszelnem, hogy holnap milyen lesz az idõ, nem csúszik-
e az úz? Mert tudod, az utóbbi két évben máshová jártam
dolgozni autóval. Autóval?  - egy kis Renault, alig 20
éves. Meg már a továbbképzéseket sem nagyon díjaztam.
Az egészségügyben ,,kredit pont’’ gyûjtéssel lehetett
magad érvényesíteni, pontot gyûjteni meg tanfolyamokra
kellett járni Salgótarjánba. Vagy akárhová.

Na! Itthon vagyok, teszek-veszek, varrok, dajkálok
(Rozi kutyámat, errõl majd még írok neked egyszer).
Mamámhoz járok, elviszem a vízdíjat, postára a
csekkjeimet, meg ilyesmi. Bemegyek az üzletbe és kész.
Igaz, mindig van valaki, akivel találkozom és rövidebb-
hosszabb értekezést folytatok.

Így esett az, hogy  egy nyugdíjas  kolléga meginvitált
a nyugdíjasklubba! – Igen!

- Nem akarsz belépni közénk? Pont jó lenne az
alkalom is, mert most lesz az év végi klubzáró közgyûlés.

- De. Nagyon jó! köszönöm, és el is fogok menni!
Úgy is a gyerekeim is azt mondják, hogy szocializálódjak,
nehogy átadjam magam az utolsó ,,már úgy is mindegy’’
etapnak. – Mondjuk, ilyen gondolatom nem volt, és nincs
is, mert azt hiszem, most vagyok igazán szabad, azaz az
idõmmel, erõmmel szabadon rendelkezem. De annyira,
hogy nagyon bírok sokáig is aludni, pedig azt hittem, hogy
én korán kelõ vagyok.

- Adok akkor jelentkezési lapot, kitöltöd, befizeted a
tagdíjat, és jöhetsz. Szombaton 10-kor lesz taggyûlés,
beszámoló és ebéd.

- OK! Gondoltam, elmegyek fodrászhoz is. Be is
jelentkeztem (mint késõbb kiderült, egy héttel korábban,
mert elértettem az idõpontot). Ilyenek már elõfordultak,
van, hogy az üzletben a Gyors fûszerkeverék helyett a
Gyros fûszerkeveréket veszem le.

Szóval eljött az a szombat is, amikor a gyûlés volt.
Tízkor kezdõdött. Eri barátnõmmel (tagtársjelölt õ is)
mentem. Természetesen az utolsó pillanatban érkeztünk.
A színházterem tele. Hátra szándékoztunk ülni, de az
ajtóban már tessékeltek az elsõ sorok felé bennünket.
Mit volt tenni, oda ültünk. Nem, mintha megbélyegzett
helynek számítana, de tudod, a suliban is a hátsó padokat
kedveltük. – Nem szem elé – jelszóval.

A levezetõ elnök megnyitotta a gyûlést annak rendje-
módja szerint (határozatképesség megállapítása,
vendégek bemutatása, a vezetõség és a jelenlévõk
köszöntése), majd átadta a szót az egyesület elnökének,
aki megtartotta éves beszámolóját a klub mûködésérõl,
történéseirõl, az eltelt idõszakról. Utána a gazdasági

,,Jó társaságba keveredtem . . .''

Egy frissnyugdíjas levele
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2009. január 31-én tartották a Nyugállományúak
Egyesületének tisztújító közgyûlését.

A tagság újabb 4 évre szavazott bizalmat a
vezetõségnek.

A régi-új elnök, Hornyák Miklós, vázolta a 2009-es
esztendõ programtervezetét.

Fürdõjáratok, közös bográcsolás, majális, katona-
nemzedékek találkozója, közös születésnapi ünneplés...
mind-mind az idei tervek közt szerepelnek.

A közgyûlés hivatalos részének végeztével hangulatos
ebéd közben beszélgettek a klubtagok.

Remélhetõleg mindenki szívesen vesz részt ezeken a
rendezvényeken. Jó egészséget és sok sikert a
megvalósításhoz!

Ha valaki szeretne csatlakozni az egyesülethez,
kérheti felvételét a tagok közé.

Tisztújító közgyûlés Anyakönyvi  hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:

ELHUNYT AK:

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

VARGA IMRE 2008. 12. 22.
MÉSZÁROS LAJOS 2008. 12. 31.
FODOR MÁRTON 2009. 01. 20.
VERES IMRÉNÉ 2009. 01. 29.
SZELES SÁNDOR 2009. 01. 25.
VALANTÉR ISTVÁNNÉ 2009. 02. 06.
BERTÓK GÉZA 2009. 02. 19.

Baranyi Mónika és Baranyi László
2008.12. 06.

Honti Roland Elõd 2009.01.06.
Balkus Balázs Csaba 2009.01.06.
Grósz Lúcia Csilla 2009.02.01.

Tészta: 500 g   sima liszt  100 g   majonéz (de szerintem a
tejföl is kiváló helyette) 250 ml  langyos tej1 kiskanál cukor1
kiskanál só1/2 kocka élesztõ

Az alapanyagokat összedolgozzuk, hagyjuk megkelni,
majd megtöltjük, megkenjük tojással és megsütjük

Töltelék: Ízlés szerint, a felvert tojásba parizert, reszelt
sajtot, hagymát teszünk, hogy hogyan töltjük, tekerjük, azt
a képekrõl lelessük......:-))))))) Jó étvágyat hozzá!

Sós krokodil

Ökrös Zsuzsa felvételei.
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Tisztelt Jobbágyi Polgárok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008.
december 15-vel a falu körzeti megbízottjának
személye megváltozott.

Verebélyi Tamás r. zls. urat Hajnal Tamás r.
zls. úr váltja ebben a beosztásban. Röviden
bemutatnánk õt:

HAJNAL  TAMÁS  r. zls. úr 1996-ban kezdte
meg a tanulmányait a Budapesti Rendõr
Szakközépiskolában, ahol 1998-ban sikeres vizsgát
tett. Ezt követõen a Pásztói Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi és Közlekedés-rendészeti
Osztályára került, mint járõr. Munkáját
lelkiismeretesen végezte, melynek eredményeként
2004-ben járõrvezetõnek lépett elõ. Ezen
munkájában is bizonyított, melynek eredményeként
több jutalmat, dicséretet kapott.

Lelkesedése, terhelhetõsége, a szakma iránti
szeretete, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ
képessége végett úgy döntöttünk, 2008. évben KMB
szaktanfolyamra vezényeljük, majd a sikeresen vizsga
után a Jobbágyi KMB területére került megbízással.

Kérem Önöket, hogy Hajnal Tamás r. zls. úrhoz
forduljanak bizalommal, az ügyeikben a legjobb
tudása szerint, és a legnagyobb körültekintéssel fog
eljárni.

Hajnal Tamás r. zls. úr elérhetõsége:
Pásztó Rendõrkapitányság Közrendvédelmi

és Közlekedésrendészeti Osztály, tel.: 06-32-
460-255, segélyhívón 107 v. 112.

Fogadóórája elõreláthatólag nem változik, de a
helyi polgárõr vezetõvel történõ egyeztetést követõen
lehetõség szerint azt a polgárõrséggel fogjuk közösen
megtartani.

Bernát Zsolt r. alezredes
 Közrendvédelmi és

Közlekedésrendészeti Osztály
osztályvezetõje

CSALÁS, HAMIS PÉNZ
Az elkerülés aranyszabályai:
- Ne álljon szóba, és ne vásároljon házaló árusoktól

kedvezõ áron kínált árucikkeket, az általuk eladott
termékekrõl hamar kiderül, hogy silány minõségûek.

- Ne válaszoljon külföldi vagy otthon végezhetõ
munkát és magas jövedelmet kínáló munkaközvetítõ
irodák hirdetéseire, mivel ezek többsége fiktív, valamint
a jelentkezõk által befizetett összeg elveszik.

- Ne váltson nagy címletû bankjegyeket idegennek,
ha nincs módja ellenõrizni a pénz valódiságát.

Ha már megtörtént, mit tegyünk?
- Írjuk fel az árusok gépkocsijának rendszámát,

próbáljon személyleírást adni róluk (ruházat, beszédstílus,
külsõ megjelenés).

-  Értesítsük a rendõrséget.
- Gyûjtsük össze a munkavállalással kapcsolatos

iratokat (hirdetések, befizetést igazoló csekkek,
tájékoztatók) és adjuk át az illetékes hatóság részére,
hogy az eljárás minél elõbb elkezdõdhessen.

- A hamisnak tûnõ bankjegyet haladéktalanul adjuk
le a rendõrségen, ne próbáljuk továbbítani azt, mert azzal
bûncselekményt követünk el.

BESURRANÁSOS LOPÁS
Aranyszabályok:
- Soha ne hagyja nyitva lakása ajtaját, ablakát, ha

nem abban a helyiségben tartózkodik.
- Értékeit ne tartsa könnyen hozzáférhetõ helyen.
- Ne engedjen be idegeneket a lakásába, mert a

bûnözõk ilyenkor végzik terepszemléjüket.
- Lakásában soha ne tartson nagyobb összegû

készpénzt.
- Garázsát, pincéjét, szerszámos kamráját tartsa

zárva.
-  Még rövid idõre se hagyja nyitva lakását õrizetlenül.
-  Értéktárgyait lássa el egyedi azonosító jegyekkel.
- Ha elkerülhetetlen, hogy idõlegesen nagyobb

összegû készpénzt tartson otthon, írja fel a bankjegyek
címleteit és sorszámát.

Mit kell tennie, ha meglopták?
- Haladéktalanul értesítsük a rendõrséget.
- Lakásába lehetõség szerint ne menjen be, kint várja

meg a segítséget.
- Ne takarítson, ne rakjon rendet, egyáltalán ne

változtassa meg a helyszínt.
- Figyelje meg környezetét, az idegen van gyanúsan

viselkedõ alakokat.
- Kérje szomszédja segítségét.
A rendõr kiérkezéséig rendezze gondolatait, hogy

minél érthetõbben mondhassa el a nyomozás szem-
pontjából lényeges tényeket.

Új körzeti megbízott
Jobbágyiban

Rendõrségi
FELHÍVÁS!
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Kõvári Ferenc vagyok a Polgárõrség elnöke. 2008.
január 19-én vettem át az elnökséget Romhányi András
úrtól.

2008. évi értékelõ beszámoló
Az önkormányzat 65. törvény 8. paragrafusa: ,,A

közrend, közbiztonság helyi feladatai’’ az önkor-
mányzathoz tartoznak. Ennek alapján a polgárõrség
önkormányzati feladatot lát el.

Célunk: Minél kevesebb sértett, károsult áldozat
legyen és a lakosságnak is ez legyen az érdeke.

Járõrautónkkal egész évben, naponta teljesítünk
szolgálatot, ezen túlmenõen igyekszünk a legtöbb
odaadással a rendezvények biztosítását is megoldani.
Ilyen volt pl.: a falunap és a mindenszentek napja.

Nagyon sok támadás éri a polgárõrséget, de mindenki
tudja, hogy ez egy hálátlan feladat, fizetségek nélkül,
mégis mindenki azt várja el tõlünk, hogy mindenhol ott
legyünk, egyszerre, egy idõben és rossz úton haladókat
fogjunk el.

Köztudott, hogy jogkörünkben eljárva nem tudunk
intézkedni, hiszen sokszor még a rendõrségnek is meg
van kötve a keze.

Az Országos Polgárõr Szövetség szeretne törvényt
módosítani, de mindenki tudja milyen, nehezen mûködik
ez hazánkban.

Minden tõlünk telhetõt megteszünk annak érdekében,
hogy a lakosság biztonságban érezze magát, és a
bûnözést visszaszorítsuk, de kérek mindenkit, hogy ennek
érdekében tegyen és segítsen nekünk egy kicsit.
Hajlandóak vagyunk arra, hogy az idõsebbekhez
mozgásérzékelõs lámpát szereljünk fel.

Külön megköszönném azt is, ha valaki szeretne belépni
sorainkba, mert így nagyobb létszámmal, nagyobb
biztonságot tudnánk nyújtani falunknak.

Másra terelném a szót, ami szintén a falu problémája,
falunkban elég nagy a kutyainvázió, sajnos sok eb kószál
az utakon. Ezúton szeretném megkérni a falu lakosságát,
hogy jobban figyeljünk háziállatainkra és erre másokat
is, figyelmeztessünk. Akit harapott meg már kutya, az
tudja milyen nagy traumával jár, ettõl szeretnénk megóvni
azokat, akik még eddig épségben maradtak. Több ízben
lett értesítve szakember a kóbor ebek összeszedésére,
de abban az idõpontban, mintha megérezték volna az
állatok, nem tartózkodtak az utcán.

A rendõrséggel együttmûködve szeretnénk olyan
napokat szervezni, amikor a rendõrjárõr és a polgárõr
gyalogosan együtt járõröznek, erre ígéretet kaptunk a
pásztói Rendõrkapitány úrtól. A 2009-es évtõl a
polgárõrség minden hónap elején fogadónapot tart a hetes
épületben. A fogadónap idõpontjáról mindig
tájékoztatom a lakosságot. A fogadónap célja, több
információgyûjtés a lakosság részérõl, amivel nagyban
segítenék munkánkat.

Ezúton szeretnénk megkérni a lakosságot, hogy

adójuk 1%-ával segítsék a polgárõrség tevékenységét.
Adószám: 18638480-1-12

Ebben az évben tervezünk többszöri szemétszedési
napot, melyet tavaly több-kevesebb sikerrel már pró-
báltak szervezni, amit nagyra becsülünk. Ezt szeretnénk
ez évben nagyobb hatékonysággal végezni!

Pénzügyi beszámoló
2008-ban a polgárõrséget 300.107 Ft-tal vettem át.

Ezután az önkormányzati támogatás 250.000 Ft volt. Az
adó 1%-ból 19.205 Ft-ot sikerült összeszednünk.
Többször pályáztunk, de sajnos sikertelenül, amibõl így
nem származott bevétel.

Természetesen vannak kötelezõ kiadásaink, úgymint
a bankszámlakezelési-költségek, kötelezõ gépjármû
biztosítás, szgk. mûszaki vizsgáztatása, zöldkártya,
megyei tagdíj stb.

Kérésem a lakosság felé, hogy aki úgy érzi, szeretne
segíteni/tenni a falu biztonságáért, jelezze szándékát a
polgárõrségnek, vagy telefonon hívjon az esetleges
bûncselekmények elkövetése észlelésekor.

Telefonszámom: 06 70/360 63 23.
Kõvári Ferenc polgárõr elnök

A POLGÁRÕRSÉG TÁJÉKOZT ATÓJA

Az elnökség: Krémer Csaba, Balázs Norbert a Nemzeti
Nyomozóiroda képviseletében, Verebélyi Tamás r. zls. és Dobos
Tamás r.  szds. a Pásztói Rendõrkapitányság képviseletében.

Kõvári Ferenc polgárõr elnök beszámolóját tartja (balra). A
polgármester és a képviselõk is meghallgatták azt.

Juhász Ferenc Szurdokpüspöki polgárõr elnöke (jobbról a 2.)
is részt vett a rendezvényen.         Fotó: özsi
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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: 1000 példányban.

Nyomda:  Márton Anna - JOBBÁGYI % 475-068

Kezdetek
A Hatvani Református Egyházközség presbiteri

jegyzõkönyvei szerint már Bárdos Lajos lelkipásztor
idejében (1933-1943) tartottak református
istentiszteleteket Jobbágyiban. Templom nem lévén, a
helyi közösség kezdettõl fogva a Révész család
otthonában találkozott. A Hatvanból  kilátogató és
szolgálatot végzõ lelkipásztorok személye ugyan
folyamatosan változott, de a gyülekezetet befogadó
család mindvégig ugyanaz maradt. Révész Dániel halála
után (1986) lánya Bodor Ferencné Elza néni, folytatva a
családi hagyományt, lett a gyülekezet házigazdája.

A közösség mai arculata
A 2001-es népszámlálás adatai szerint Jobbágyiban

71 református él. A hittestvérek elérése és megszólítása
nem kis feladat a helyi közösség számára. Próbálkozások
azonban folyamatosan történnek: A gyülekezet tagjai
személyesen hívják istentiszteletre a megszólítható
érdeklõdõket. A Biblia mélyebb megértése érdekében a
hatvani lelkipásztor néhány éve bibliaórákat is tart havi
rendszerességgel. A gyülekezet több alkalommal
rendezett mindenki számára nyitott karácsonyi ünnepséget
és szeretetvendégséget a község színháztermében,
amelyben a környezõ településekrõl is érkeztek
vendégek. Így fellépett a hatvani református bábcsoport,
s bemutatkozott az országos Kékkereszt is, amely
Egyesület szenvedélybetegek megmentését tekinti
legfontosabb feladatának. Jó látni, hogy az évente
megszervezett egynapos kirándulásokon eddig mindig
megjelentek a szeretõszívû jobbágyi hittestvérek is.

A legújabb események
Idõközben a Jobbágyi Szórvány-gyülekezetnek

nemzetközi híre lett. Néhány éve egy dél-koreai
lelkipásztor, Kim Sun-Taik is szolgál Isten Igéjével a
közösségben. 2008-ban az amerikai Ron Seck igehirdetõ
járt közöttünk, sõt egy nemzetközi internetes TV stábot
is vendégül láthattunk. Az említett személyek nagyvonalú
támogatásával és  helyi adományozók segítségével sikerült
a jobbágyi reformátusoknak imaházhoz jutniuk. A
Kossuth út 9. szám alatt található épület még kisebb
javításokra szorul, mindazonáltal 2009. április 12-én,
du. 3-kor, Húsvét vasárnap szeretnénk megtartani elsõ
istentiszteletünket. Erre az alkalomra minden érdeklõdõt
és élõ vízre szomjazó személyt szeretettel várunk!

Hatvan-Jobbágyi, 2009. február
Dr. Tatai István

református lelkipásztor

A helyi református közösség Bodor Ferencné Elza
néni otthonában. Õ jobb oldalon. Az elõtérben Kim Sun-
Taik dél-koreai lelkésszel.

A megvásárolt református imaház a Kossuth út 9.
szám alatt.
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