A községi önkormányzat tájékoztatója

Nyugállományú
katonák találkozója

XV. évfolyam, 3. szám. 2009. szeptember

Augusztus 29-én a Faluház udvarán került megrendezésre a jobbágyi Nyugállományúak Egyesülete és
a Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
szervezésében a nyugállományú katonák találkozója.
A rendezvényen közel másfél százan vettek részt, s az
elnökségbe meghívottak névsora is bizonyítja a
színvonalat. Hornyák Miklós nyá. õrnagy, az egyesület
elnöke köszöntötte a meghívottakat: Dr. Vadai Ágnes
HM államtitkárt, Vitár Zsolt alezredest, a Kelet-magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság képviselõjét,
Fekete István nyá. ezredest, az ÉMOR elnökét,
Fazakas László rendõr ezredest a Köztársasági
Õrezredtõl, Gáspár Levente õrnagyot a 8. sz. Toborzóés Érdekvédelmi Irodától, Szendrõdi Györgyöt, a
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetségétõl, valamint a
kistérségi rendezvény résztvevõit.
Elsõként Vadai Ágnes államtitkár tartott elõadást a
honvédségi nyugdíjasokat érintõ kérdésekrõl, a
nyugdíjasok lehetõségeirõl, a tárca munkájáról, majd
kérdésekre adott választ. Elõadása közben ,,támadás”
érte az államtitkár asszonyt, de a szervezõk egy ernyõvel
elhárították a szárnyas hangyák attakját, s zavartalanul
folytatódhatott tovább a konzultáció.
Második napirendi pontként Hornyák Miklós elnök
számolt be az egyesület tevékenységérõl, a programokról.
Az egyesület hagyományaihoz híven, negyedévente
köszönti a születésnaposokat. Most Szarvas Lászlót 80.,
Percze Sándornét 80., Hoffman Józsefet 70., Kollár
Józsefet 65., Sármán Lajost 65. születésnapja alkalmából
köszöntötték. Az egyesületben végzett önzetlen munkájuk
elismeréseként díszoklevelet vehettek át: Holecz
Gáborné, Kalocsay József, Kovács Vince, Petre
László, Tóth Edit, Turi Gáborné egyesületi tagok.
A rendezvény ideje alatt a 8. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Iroda munkatársai az ,,érdekvédelmi sátorban’'
fogadták a különbözõ problémákkal jelentkezõ
honvédségi nyugdíjasokat.
A hivatalos részt a pásztói asszonykórus mûsora
követte. A Bacsa Sándorné Erzsike vezette kórus
katonanótákkal dobta fel még jobban a hangulatot,
megénekeltették a közönséget is.
A gulyásleves elfogyasztása volt a következõ feladat,
ez nem okozott gondot. A régi kollégák, munka- és
harcostársak boldogan emlékeztek a közös idõkre,
elevenítették fel régi élményeiket. A térségi találkozó
résztvevõit még az égiek is kegyeikbe fogadták, mert
csak délután kezdett esni az esõ. A második alkalommal
megrendezett katonatalálkozó jó alkalmat kínált az
együttlétre, a közösség összetartására.
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KÉPVISELÕTESTÜLETI ÜLÉSEK
KÉPVISELÕ-TESTÜLETI
2009. május 07. rendkívüli ülés
1. A képviselõ-testület döntést hozott arról, hogy a
település fenntartásában mûködõ szociális alapellátási
feladatokat - a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás
és az idõsek nappali ellátása alapellátási feladatokat - a
Pásztó Kistérség Többcélú Társulása részére
fenntartásra, valamint feladatellátásra 2009. július 1-jei
hatállyal átadja. A feladatellátás során az önkormányzat
több állami támogatásra lesz jogosult, amellett, hogy az
ellátás színvonala a jövõben sem fog csökkeni, az
igénybevevõk részére az eddigi szolgáltatások
változatlanul biztosítva lesznek.
2. Visszavonta a Gondozási Központ intézményvezetõi munkakörére vonatkozó pályázatát, mivel az öt
évre szóló intézményvezetõi megbízás a feladatellátás
átadása miatt, már nem volt indokolt.
3. A Gondozási Központ intézményvezetõi feladatok
ellátására vonatkozó megbízást meghosszabbította, az
intézményvezetõi feladatok ellátásával továbbra is
Miczkiné Pintér Annát bízta meg 2009. június 30-ig.
2009. május 28.
1. Az Állami Számvevõszék által végzett, Jobbágyi
Község Önkormányzatát érintõ, helyi önkormányzatok
beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi
felhalmozási célú támogatások ellenõrzésérõl szóló
számvevõi jelentést megtárgyalta és az arra vonatkozó
intézkedési tervet elfogadta.
2. A polgármester beszámolt a Pásztó Kistérség
Többcélú Társulása ülésérõl a szociális alapellátási
feladatok átadásának késésérõl. A feladatellátás átadás
dátuma 2009. október 1-jére módosult, ezért a
Képviselõ-testület Miczkiné Pintér Annának aGondozási
Központ intézményvezetõi feladatok ellátására
vonatkozó megbízást meghosszabbította.
3. A Képviselõ-testület arról határozott, hogy a
közbiztonság javítása tárgyában pályázatot nyújt be az
Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács
területi kiegyenlítését szolgáló 2009. évi fejlesztési célú
támogatásra, melybõl a temetõ teljes területének zsalukõ
kerítését és térfigyelõ rendszerrel való ellátását tervezte.
A pályázatról idõközben döntés is született, az Északmagyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács
értesítése szerint a pályázat támogatásban nem részesült,
azonban tartalékalapba került.
4. Elfogadta a 2008. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
5. Elfogadta a Pásztói Rendõrkapitányság által, a
község közbiztonságának helyzetérõl készült beszámolót.
6. Egyebek napirendi pontok között:
- Falunap elõkészületeirõl tartott megbeszélést.
- Módosította a Jobbágyi Polgármesteri Hivatal, a

Fáy András Általános Iskola, a Kodály Zoltán Óvoda,
valamint a Gondozási Központ alapító okiratait.
- Önkormányzati megemlékezés elõkészületeirõl
tartott megbeszélést, a szépkorú Bognár Pál jobbágyi
lakos 100. születésnapjára.
Zárt ülés keretében a képviselõ-testület átmeneti
segély iránti kérelmeket bírált el.
2009. június 25.
A polgármester beszámolt a két ülés között eltelt
idõszak fontosabb eseményeirõl:
- A Schoblocher István képviselõ által kezdeményezett és felajánlott tiszteletdíjából megvalósult Sport
úti vízelvezetõ árok kiépítése befejezõdött.
1. A képviselõ-testület megvitatta és elfogadta
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselõ-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetését
megállapító rendelet módosítását.
2. Az ÁFA törvény változásai miatt módosította az
önkormányzat hatáskörébe tartozó árakat és díjakat.
3. Megbeszélést tartott:
- a temetõben felállítandó lélekharang ügyében,
- testvérfaluval való kapcsolatfelvételrõl,
- értékelést tartott a 2009. évi Falunapról.
2009. augusztus 28.
1. Megtárgyalta és elfogadta a Fáy András Általános
Iskola és a Kodály Zoltán Óvoda beszámolóját az elmúlt
tanévrõl és az induló tanév elõkészítésérõl.
2. Megvitatta és idõarányosnak tartotta az
önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról készült
beszámolót.
3. Döntést hozott arról, hogy a Fáy András Általános
Iskola tanulói részére ingyenesen biztosítja a
tankönyveket, csökkentve a szülõk beiskolázással
kapcsolatos terheit, vállalva annak 435.390 Ft-os
költségét.
4. Elbírálta a Lakótelep IX. épület lakóinak kérelmét, melyben hozzájárult az épületet övezõ zöldterület
bekerítéséhez.
5. Döntést hozott az elavult közvilágítási lámpatestek
pályázati program keretében történõ cseréjérõl.
Egyebek:
- Köszönettel vette Jancsó György alpolgármester
és Miczkiné Pintér Anna szeptember havi tiszteletdíj
felajánlását, melybõl a 2009. szeptember 6-án
megrendezendõ Szabó Imre emléktornát támogatják.
- A polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet
a temetõben felszerelendõ harang megrendelésérõl, mely
várhatóan Mindenszentekre került felszerelésre.
Zárt ülés keretében a képviselõ-testület átmeneti
segély iránti kérelmeket bírált el.
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Bognár Pál
köszöntése
Június 15. eseménydús, emlékezetes nap volt Bognár Pál számára. Ezen a napon köszöntötték
Jobbágyiban 100. születésnapja
alkalmából Pali bácsit. Az ünnepi
eseményekre menye, Bognár Ottóné
Mancika és unokája Bognár Bea
segítségével jutott el, mivel egészségi
állapota már nem a legjobb.
Elsõként barátai köszöntötték a
Katica italboltban – ahol korábban
törzsvendégnek számított. Itt egy
kupica itallal, virágcsokorral várták,
Pásztor Andrásné üzletvezetõ és Pali
bácsi barátai. A barátokkal együtt
idézte fel a régi szép idõket, amin
hamar meghatódott.
A nap következõ állomása a
faluház volt, ahol a képviselõ-testület,
az önkormányzati dolgozók, és a
Rózsa Idõsek Klubja tagsága várta
az ünnepeltet.
A klubtagok és a gondozók fogadták, köszöntötték az érkezõket,
majd az óvodások és az iskolások
mûsoros köszöntõje következett.
Miczkiné Pintér Anna, a gondozási
központ vezetõje méltatta az ünnepeltet.
Majoros László polgármester
köszöntõjében felidézte Pali bácsi
életútjának fõbb állomásait, majd
átadta Bajnai Gordon miniszterelnök
elismerõ oklevelét és pénzjutalmát. Az
estebéd után – melyet Pali bácsi
kérésére a polgármester készített el
bográcsban - az ünnepi torta következett.
A köszöntéseket meghatódva
fogadó ünnepelt szólt a megjelentekhez, megköszönte a megemlékezést, és életének legfontosabb
eseményeit idézte fel. Mielõtt
visszavonult volna pihenni, közös fotó
örökítette meg az ünnepi esemény
résztvevõit.
Ezúton is erõt, egészséget kívánunk Pali bácsinak.
Kép és szöveg: Tóth S.
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,, Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni
nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem
országépítés.”
(Kodály Zoltán)

Zenesziget
a jobbágyi óvodában

H Í R E I
Az új tanév elõkészítése óvodánkban
Az óvodai beiratkozás májusban megtörtént, 30
gyermek nyert felvételt (figyelembe véve a Gyermekvédelmi, szociális és közoktatási törvény jogszabályait).
A leendõ óvodás szülõknek szeptember 2-án tartottunk
tájékoztató jellegû szülõi értekezletet. A tanévnyitó
nevelési értekezletet augusztus 31-én tartottuk.
Az intézményben a gyermekek ellátását 3 csoportban
végezzük. A csoportbeosztás a következõképpen alakul:
- Kiscsoport induló létszáma 26, majd novembertõl
még 5 gyermek, összesen 31 fõ. Óvónõk: Pásztor
Zsuzsanna, Lajtrik Szabina, dajka: Ugra Zsoltné.
- Középsõ csoport 30 fõ. Óvónõk: Balázs Nikoletta,
Bali Veronika, dajka: Dimák Ferencné.
- Nagycsoport 30 fõ. Óvónõk: Borbás Zsuzsanna,
Zagyi Edit, dajka: Deszpot Sándorné.
Logopédus: Mezõdi Magdolna.
Az idén is történtek személycserék, Bali Veronika
helyettesítésére és Szilágyi Dóra megüresedett helyére
pályázatot írtunk ki. Az üres álláshelyre Zagyi Edit
pályázata lett elfogadva. Szakos ellátottságunk 100
százalékos, sikeres államvizsgát tett Lajtrik Szabina.
Ebben a tanévben is több fakultációs lehetõséget
biztosítunk a gyerekeknek heti rendszerességgel, ahol
szakos óvónõk vezetik a foglalkozásokat. Lehetõség van
gerinctornára, angolra, zene ovira, népi dalos játékokra,
igény szerint lovári nyelvre is.
Részletes munkatervünk megtekinthetõ az óvodában.
A nyáron rendben megtörtént a fertõtlenítõ meszelés.
Elvégeztettük a konyhai üstök és gázzsámolyok
karbantartását és a húsosban levõmérleg felújítása,
hitelesítése folyamatban van. A költségvetési elõirányzat
módosításával lehetõség nyílt a konyhai üst cseréjére,
mivel a régi javíthatatlanná vált. Sajnos, ebben az évben
végképp elromlott a fénymásolónk, így némi költségvetési
átcsoportosítással egy faxolásra is alkalmas új készüléket
szeretnénk beszerezni A konyhában kicseréltük a
gázbojlert, s a nyári karbantartás keretében a felnõtt
zuhanyozó is megújult, ami már régi igénye volt
dolgozóinknak.
Az elõre nem tervezett meghibásodásokat a
képviselõ-testület segítségével sikerült elhárítanunk,
amiért köszönetet mondunk.
Pásztor Zsuzsanna óvodavezetõ

Ez év április 21-én rendhagyó eseménynek adott
otthont Jobbágyi Kodály Zoltán nevét viselõ
óvodája. Óvónõk gyülekeztek szakmai
megbeszélésre Pásztótól Egerig Pásztor Zsuzsanna
óvodavezetõ kezdeményezésére. A téma az óvodai
zenei nevelés volt.
A továbbképzési programot a zeneóvodások
mûsora nyitotta Kaposvári Lászlóné óvónõ
irányításával, aki évek óta foglalkozik a
gyermekekkel. Az odaadó szeretet, a türelemmel
párosuló szakmai tudás meghozta az eredményt:
tisztán éneklõ, játszani szeretõ gyermekeket
hallottunk. A kezdeti elfogódottságból a körjátékok
és a népszokásokhoz kapcsolódó énekek, táncok
hatására egy-kettõre felszabadult, vidám hangulat
kerekedett. Élmény volt látni és hallgatni ,,Marika
néni” körül a kis csapatot, a szülõk tekintetébõl azt
olvashatta az érdeklõdõ, hogy fontosnak tartják
gyermekeik zenei nevelését.
A zenei bemutatót szakmai beszélgetés követte.
A sok kérdés és hozzászólás kötetlen beszélgetéssé alakult. Bizony, volt mit megvitatni. Szó esett
gondokról és örömökrõl, különbözõ szituációkhoz
kapcsolódó módszerekrõl, új megoldások keresésérõl, az óvodai mûsorok összeállításának módjáról és a szereplésekkel kapcsolatos kérdésekrõl.
A szakmai találkozót közös éneklés zárta.
Ez a nap ünnep volt. Megtapasztalhattuk, hogy
a Kodály Zoltán óvoda Jobbágyiban nem csupán
a Mester nevét, de a szellemiségét is példásan õrzi.
Köszönjük Pásztor Zsuzsanna óvodavezetõnek,
Kaposvári Lászlóné Marikának, a zeneóvodai
csoport vezetõjének, valamint Jobbágyi önkormányzatának a felkínált lehetõséget és a támogatást,
reméljük, hogy ebbõl a nemes kezdeményezésbõl
is hagyomány teremtõdik.
Laczkóné Pálfi Alojzia
fõiskolai docens, KF - TFK
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A Fáy András
Általános Iskola

H ÍR E I
Elõkészületek
az új tanévre
Az iskola elsõdleges feladatának tekinti a tanulás
fontosságát, az alapvetõ értékek átadását, megõrzését.
Emellett természetesen tervezünk szakköröket, délutáni
foglakozásokat: kézmûves, történelem, tömegsport,
atlétika, tánc. Reméljük, kellõ számban lesz jelentkezés
ezekre az elfoglaltságokra is. Az 1. és az 5. évfolyamon
két osztályt indítottunk, két napközis csoportot tervezünk.
Minden tanév kiemelkedõ fontosságú a továbbtanulás, pályaválasztás szempontjából is. Ezért a
jelentkezési lapok beadása elõtt felvételi felkészítõket
szervezünk magyar és matematika tantárgyból.
Tanulmányi és sportversenyeken is szeretnénk részt venni:
történelem, magyar, matematika, természetismeret
tantárgyból, illetve az atlétikai számokban.
A szabad idõ hasznos eltöltése érdekében kirándulások, sportvetélkedõk, színházlátogatások, klubdélutánok szervezését folytatjuk.
Nagyon fontosnak tartjuk az alapítvány mûködését
az iskolában. Alapítványi támogatásból tudtunk többek
között jutalomkönyveket vásárolni, tanulmányi kirándulás
utazási költségét fizetni. Szintén ebbõl a pénzbõl
vásároltunk új függönyöket is. Szeretnénk, ha a
jótékonysági bált többen támogatnák a szülõk közül
legfõképpen részvételükkel, esetleg támogató jegy
vásárlásával.
Elsõdlegesnek tartjuk a szülõkkel való kapcsolattartás
erõsítését, ezért szeretnénk, ha minél többen részt
vennének a szülõi értekezleteken, nyílt napokon,
rendezvényeinken, szükség esetén a fogadóórákon. Jó
lenne, ha a szülõk a gondjaikkal, problémáikkal,
ötleteikkel is hozzánk fordulnának. Mindenféle segítséget
is szívesen fogadunk.
A nyár folyamán is végeztünk karbantartási, felújítási
munkálatokat, többek között az ebédlõt festettük ki, az
udvar egy részét lebetonoztattuk, hogy rossz idõ esetén

is tisztábbak maradjanak a tantermeink. Tanulóinktól
pedig azt kérjük, hogy vigyázzanak az iskola felszerelésére, berendezési tárgyaira, hiszen idejük nagy részét
itt töltik és nem mindegy, hogy milyen környezetben.
Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak
a szülõk nevében is azt, hogy lehetõvé tették az ingyenes
tankönyvet azon tanulók esetében is, akiknek fizetni
kellett volna.
Végül mindenkinek: szülõknek, tanulóknak,
pedagógusoknak kívánunk jó munkát, kitartást, de
elsõsorban jó egészséget az új tanévre.
Iskolavezetés

Morzsa Olaszországból

Ismét csodálatos élményekkel lett gazdagabb, aki
részt vett a Tóth Tiborné ,,Zsuzsa tanárnõ’’ által
szervezett olaszországi társasutazáson.
Június 21-én indult a csoport. Jobbágyiból 22-en
voltunk, útközben csatlakozott még két másik
szervezésben kb. 50 fõ. Kényelmes, emeletes busszal
utaztunk. Uticél: Olaszország, Bibione, majd onnan
különbözõ fakultatív kirándulások.
Elsõ állomásként Triesztben a Mire-mare kastélyt, a
régi kikötõt és a várost néztük meg.
Délután érkeztünk meg a szálláshelyünkre, Bibionéba.
4-5 ágyas apartmanokban voltunk elhelyezve. Már a
buszon kialakultak az együtt lakó csoportok.
Természetesen, mi nõk, általában a nagyszekrénnyel
érkeztünk, annak ellenére, hogy tudjuk, egy-két
kényelmes holminál nemigen kell több. - De hátha mégis!
(Folytatás a 6. oldalon.)
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(Folytatás az 5. oldalról.)
- Gyorsan kipakoltunk, és huss, máris futott mindenki a
tengerpartra. Az idõ nem kifejezetten strandolásra való
volt, de akadtak bátor fürdõzõk. Este szétnéztünk a
városban, ki-ki beült vacsorázni.
Másnap indultunk Padovába, Veronába és a Garda
tóhoz.
Hát mit mondjak?! Pádovában a Szent Antal bazilikát,
a nagy tereket, a várost, Veronában a sok-sok szobrot,
templomot, a jellegzetes olasz kisváros sikátoros utcáit,
Júlia házát csodáltuk, a Garda tónál az elõzõ helyek turista
áradatának fáradalmaiból enyhültünk. No, itt sem egyedül
voltunk!
Második nap Muránó, Buránó, Velence. Ide egy jó
órányi buszozás után érkeztünk, majd a buszt a kikötõben
hagyva hajóval indultunk tovább. Muránóban a világhírû
üvegformázásról láthattunk, Buránóban a csipkeverésrõl,
na és Velence!
Velence ámulatba ejt mindenkit. A Szent Márk tér, a
templom, az ezeregy palota, a hidak, a csatornák, a
gondola, a kis kávézók, a piacok.
Nagyon sokan voltak már ezeken a helyeken, de aki
még nem, csak hallja, ha ezen helyek régmúltját idézõ
építményekrõl, templomokról, terekrõl, tájakról,
beszélnek – lehet elképzelése szépségükrõl – , de az csak
morzsája a látott valóságnak. Az évszázadokkal ezelõtt
készült mûvek óriás kupolái, oszlopai, az aljzatkövezet
mozaikcsempéinek a legprecízebb mérnöki pontosságától
a világhírû mûvészek képein, szobrain keresztül a
cölöpökre épített városon át, mind-mind a letûnt idõk
embereinek szinte örök életû alkotásai – a csodálatot és
tiszteletet váltja ki a látogatóból. Érdekes: Pádovában,
Veronában, Velencében mindenhol fellelhetõek magyar
vonatkozások, így pl. Báthory-szobor, az egyetemen
magyar címer, velencei templomban magyar oltár.
A mûemlékek mellett a táj lenyûgözõ szépsége, a
tenger, a hegyek, a lankák, mindenhol a leander
virágözöne, a házfalakra kapaszkodó virágzuhatagok. Csak ámulunk és bámulunk. Csodálatos.
Negyedik nap indultunk haza, igen elfáradva, de tele
felejthetetlen élményekkel. Ajánlom mindenkinek, aki
teheti, utazzon, látogasson meg szebbnél-szebb helyeket,
lássa meg, hogy milyen csodálatos és gazdag ez a világ.
Köszönjük Zsuzsának a jó szervezést, a
programokat és várjuk a következõ utazást.
V.-né Mari

Lába kelt a hivatal
fûkaszáinak
A Polgármesteri Hivatal raktárhelyiségébõl augusztus
elején eltulajdonították, az önkormányzat tulajdonát
képezõ 3 db fûkaszát. Kárt okozva az önkormányzatnak
és akadályozva ezzel, hogy a közmunkaprogram
keretében a faluban dolgozó munkások az értékes
szerszámokkal dolgozhassanak.
A Pásztói Rendõrkapitányság munkatársainak gyors
és eredményes munkájának és a térfigyelõ kamerák
felvételeinek köszönhetõen a fûkaszák és az elkövetõk
is kézre kerültek. A hatékony rendõrségi intézkedésnek
hála a fûkaszák rövid idõ elteltével visszakerültek az
önkormányzathoz. A rendõrség alapos munkája, a gyors
eljárás eredményeképp volt ez lehetséges, melyet ezúton
is megköszön az önkormányzat.
Azt is elmondhatjuk, hogy a térfigyelõ kamerák nélkül
a bûnesetek felderítése nem lenne ilyen eredményre
vezetõ, ezek segítik a rendõrség munkáját, melynek
tényét a rendõrség beszámolójában elismerte. Jobbágyi
Község Önkormányzata minden erõvel igyekszik a
község KÖZbiztonságát javítani, ezért valósult meg a
térfigyelõ kamerarendszer beruházás is.

Rendõrségi
FELHÍVÁS!
ZSEBLOPÁS
Aranyszabályok:
- ne tartsa okmányait, értékeit, pénztárcáját
nadrágja hátsó, vagy hátizsákja külsõ zsebében,
kosara tetején, egyéb jól látható helyen;
- fizetésnél ne viselkedjen kihívóan, ne tegye le
tárcáját a pultra vagy a bevásárlókocsiba
- fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas
helyen, tömegben tartózkodik, utazik
- ha hosszabb idõn keresztül gyanúsan viselkedõ
alakokat lát maga mellett, kerülje õket és ellenõrizze
folyamatosan értékeit
- ha szemtanúja egy zseblopásnak, vagy tetten
éri a tolvajt, hangosan kérje az emberek segítségét,
figyelmeztesse a károsultat és értesítse a
rendõrséget.
Vigyázat! A zsebtolvaj soha nincs egyedül!
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Norvégia, Svédország, Csehország, Jobbágyi . . .
A használatból kivont hûtõszekrények környezetbarát újrahasznosítása
Július 16-án a Klein-Metals Kft. jobbágyi telephelyére kapott meghívást a képviselõ-testület, a
községben mûködõ pártok és civil szervezetek képviselõi
a címben megjelölt tevékenység és a színesfémhulladék
feldolgozási technológiájának bemutatására.
Elsõként vendéglátónk, Kis Zoltán, a Klein-Metals
Kft. tulajdonosa köszöntötte a megjelenteket, majd
röviden ismertette tevékenységüket, együttmûködésüket
az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Közhasznú
társasággal a használt hûtõgépek újrahasznosítása terén.
Ezt követõen Tóth Zoltán, az
Electro-Coord Kht. ügyvezetõ
igazgatója mutatta be elõadásában a
hûtõgépgyártás fejlõdését, közhasznú társaságuk tevékenységét,
együttmûködésüket a jobbágyi
Klein-Metals Kft-vel.
A régi típusú hûtõgépek pentánosfreonos berendezések gyûjtése,
szakszerû ártalmatlanítása a káros
anyagok megsemmisítése az újrahasznosítható elemek kinyerése a
feladatuk. A mai, korszerû hûtõgépek hûtõkörét a
környezetet kímélõ isobután gázzal töltik fel, a szigetelés
szintén környezetbarát poliuretán hab. A gyártók
kötelesek a használt berendezések visszavételére, ennek
a feladatnak a végrehajtója a közhasznú társaság. A
használt berendezések feldolgozására az 1995-ben
bevezetett környezet-terhelési termékdíj nyújt fedezetet.
Ezt a munkát Jobbágyiban, Nyírbogáton és Seregélyesen
végzik.
Világszínvonalú, zárt rendszerû – mobil – technológiát
alkalmaznak Jobbágyiban. A gépsor 2X1 hónapig üzemel
folyamatos munkarendben a telephelyen. Mielõtt
községünkbe érkeznek a kamionok, Norvégiában,
Svédországban, Csehországban dolgoznak. A hûtõgépek
feldolgozása során a berendezésekbõl kinyerik a freont,
biztonságosan tárolják, majd a dorogi égetõben
megsemmisítik azt. A habot vákumos darálóval

Használt hûtõgépeket feldolgozó,
zárt rendszerû technológia.

ártalmatlanítják, mely eljárás során a káros gázokat is
biztonságosan kinyerik a habból. A zárt rendszerû
technológiával a hûtõgép összetevõi szelektálva kerülnek
ki a feldolgozórendszerbõl. A hûtõgépekbõl a feldolgozás
után az összetevõket 82%-ban újrahasznosítják.
Kis Zoltán kalauzolása mellett a résztvevõk megtekintették a teljes kapacitással mûködõ feldolgozóüzemet. A bejárás során kérdésekre válaszolva – normál
hangerõvel is érthetõen – megtudhattuk, hogy most
mintegy 60 fõnek biztosít megélhetést az üzem.
Különösen nagy figyelmet fordítanak a környezetvédelemre. A korszerû, a mai elõírásoknak megfelelõ
Dél-Afrikából származó berendezések segítségével
történik a színesfém-feldolgozás. A telep fejlesztésében
kiemelt szerepet kap az ember- és környzetbarát
technológiák bevezetése. Jelenleg folyik a csapadékvíztisztító rendszer építése, fák telepítése, zajvédõ kabinok
építése a gépek köré, illetve új technológiák
bevezetésével a védõtávolság növelése. A környezetre
gyakorolt hatásokat (por, zaj, talajvíz) az elõírásoknak

Zárt rendszerben fejtik le a hûtõkör freonját.
megfelelõen, akkreditált laboratóriumok végzik. A
vizsgálati eredmények értékei folyamatosan az elõírt
határértékeken belül maradnak.
A Szuha Kft. kezelésében levõ kommunális
hulladéklerakó sorsáról is kaptak információt a résztvevõk. Július 15-én az országban több mint ezer kommunális hulladéklerakót kellett bezárni. Köztük volt a
jobbágyi is. A jó hír az, hogy az új lerakó mûködési engedélye július végén megérkezett, így a kommunális hulladék
beszállítását községünkbõl Bakos Sándor vállalkozó az
ismert feltételek mellett tovább folytathatja, az új
hulladékkezelõ centrumban a Szuha Kft. fogadja azt.
tsa
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NÓGRÁDY ANDOR:

Csak a test öregszik . . .
1. RÉSZ:
Isten hozta... Mondta a húgom múlt vasárnap, hogy
el fog jönni... Mi az a kezében? Bõrönd?... Jaj, már
tudom! Két hete Julinál itt járt az unokája, az az
esztergályos.Tudja, aki Pesten dolgozik. Maga is ismeri.
Õ hozta haza megmutatni...Bele lehet beszélni, utána meg
lehet hallgatni... Ez egy magnetofon! Azt mondta a gyerek,
kéthavi fizetésébe került. Jó zenéket vesz fel rá. Meg azt
is mondta, erre táncolnak. Juli szerint arra a zenére eszik
a misszionáriust a pápuák.... Mondja! Csak nem akar
megtáncoltatni? Öreg vagyok én már ahhoz! Márciusban
múltam hetven éves. Bizony! Március 5-én hozott a
gólya... A táncolást csak viccbõl mondtam. Értem én,
azért hozta, hogy mondjam rá azt a híres történetet... A
szalagot odaadja annak a Molnár nevû újságírónak? És
õ fogja majd megírni? Regény lesz belõle? Ne mondja!...
Nem baj, ha hosszú lére eresztem a történetemet? Tudja,
errõl vagyok híres... No, azt még megvárom, amíg
bekapcsolja... Jaj, ne szerencsétlenkedjen! Üljön már
le az asztal mellé! Tegye rá a masinát! Ott a konnektor a
háta megett... Na, végre! Kezdhetem?... Jó! A végén
kezdem.
Megvolt az esküvõ, éppen három hónapja. A
templomi áldás után Sándoréknál volt az ebéd meg a
vacsora. Húszan ültük körül az asztalt.Ott volt Sándor
lánya a férjével, meg a két gyerekével, aztán Sándor fia,
aki a feleségét és a kislányát hozta, ja és a kisfiát.
Hazalátogatott Ilonka egyszem gyereke Amerikából, vele
jött a felesége, aki szintén magyar, no meg a kislányuk,
aki tízéves múlt.Olyan szépen beszél magyarul, hogy az
csuda! Meghívták még Jóskát, Sándor barátját, aki
vénlegény maradt, nem nõsült meg, Ilonka két öreglány
unokahúgát, õk voltak a tanúk. El ne felejtsem a papot
meg a jegyzõt! Jegyzõ? Ma úgy mondják, tanácstitkár.
Juli húgommal mi is ott voltunk. Cigány? Nem, nem húzta.
Minek? Húsz embernek?
Istenem! Ötven, több mint ötven éve várt erre az ifjú
pár! Csak ne nevessen! Maga se sokkal fiatalabb
nálunk!... No, most megyek a történet elejére!
Sándor hatéves volt, amikor elõször bízták rá a
teheneket. Tudja, ha a gulyás beteg volt, a gazdák
gyerekei legeltettek.
- Hajtsd ki, fiam, a Cserire a jószágot, legelni! - mondta
Sándor apja. A gyereket, ahogy ballagott a két szelíd
pára után, megszólította a falu koldusa, Péter bácsi.

- Minek a két tarisznya neked, fiúcska? Mi van benne?
- Ebbe, ebbe tábla, ebbe, ebbe tenér - mutatott a két
vállra valóra a kis legény.
- No, akkor te nagyon okos leszel!
- Az leszek!
Tudja, Sándor tényleg okos lett. Már rég tudott
olvasni, írni, számolni, mire a társai megtanulták a
betûvetést.
Ilonkának nem kellett pásztorkodni. Huszonnégy
holdas gazda volt az apja, nem engedte. Libához is csak
azért járt a kislány, hogy velünk lehessen, s velünk tudjon
játszani. Egyszem gyerek volt, mi voltunk a ,,testvérei”.
No, Péter bácsira visszatérve... Jó pár évvel azelõtt,
hogy mi megszülettünk volna, fogadta be a falu. Senki
sem tudta, honnan jött, egyszer csak itt termett. Nagy,
fehér szakálla, bozontos szemöldöke tekintélyt sugárzott.
Állt egy kis zsellérház a falu közepén, ahonnan elhaltak a
lakók. Abba költöztették be az öreget. Péter bácsinak
gyönyörû hangja volt. A templomban mindig õ kezdte az
éneket. Soha nem kért semmit, mégis ellátták mindennel.
Naponta kapott meleg ételt, hetente szalonnát, persze
kenyeret is, no meg levetett tiszta ruhát és cipõt.
Nagyanyám gyakran elmondta nekem, hogy egy magára
valamit is adó falu eltartja a bolondját és a koldusát.
Késõbb hozzátette: meg a pöcését. Ez utóbbin a
Kökényéket értette, a bolondon meg a Kalandos Pistát,
aki szerelmes történetekkel szédítette a kamasz fiúkat.
Hatodikosok voltunk, amikor fiatal tanítót kapott a
falu. Tudja, hány lány szerelmesedett bele? Ajaj! Az
ismétlõsöktõl csak hat évvel volt idõsebb. Õ kapta a
negyedik, ötödik, hatodik osztályt. A tanító néni, aki már
régebben is itt tanított, az elsõt, a másodikat, a harmadikat
és a két ismétlõt. Tudja, mi volt az ismétlõ? Hatodik után
a gyerekeknek kötelezõ volt visszajárni sz iskolába
hetente egy napot, ilyenkor átismételték a korábban
tanultakat.
No, ezt a fiatal tanítót úgy hívták, hogy Kardos
Kálmán. Mit hívták? Még ma is él. Nem rég múlt 78
éves. Képzelje! Õsszel még maga ásta föl a kertjét!...
Kardos tanító úr elsõ dolga az volt, hogy felforgatta az
addigi rendet.
- Kicsik elõre, nagyok hátra!- mondta. Sándor és
Ilonka ekkor került egymás mellé. Egy hónap múlva,
amikor a tanító úr mesélt, a két gyerek megfogta egymás
kezét. Kardos tanító úr észrevette, de nem szólt semmit.
Mosolygott.
(Folytatjuk.)
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Anyakönyvi hírek

Juhász Gyula:

Emberi hitvallás

ÚJSZÜLÖTTEK
Szentkúti Noémi Réka 2009.05.18.
Baranyi Adrián 2009.06.20.
Vincze Dominik 2009.06.21.
Koncányi Zsanett 2009.07.21.
Sági Luca 2009.08.13.
Rácz Karolina 2009.08.26.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Lévai Mónika és Szõllõsi Tamás 2009.05.23.
Váradi Rita és Gáspár Tamás 2009.07.04.
Oláh Georgina és Kállai Zsolt 2009.07.11.

E L H U N Y TA K :
Koncsek László 2009.05.01.
Seres Lászlóné 2009.05.21.
Rácz Zoltánné 2009.05.26.
Bertók Ferencné 2009.06.07.
Tóth István 2009.07.13.

Tisztelt Adófizetõk!
Felhívjuk a tisztelt Adófizetõk figyelmét, hogy a 2009.
II. félévi gépjármûadó és helyi iparûzési adó fizetési
határideje: 2009. szeptember 15.
Kérjük az adó határidõre történõ befizetést, a
határidõn túl történõ adóbefizetés esetén a késedelmi
pótlék automatikusan felszámolásra került.
Az adózók az adószámlájuk egyenlegérõl szóló
kivonatokat 2009. augusztus 20-ig teljes körûen
megkapták. Kérjük azon adózóinkat, akiknek
adószámlájukon hátralék mutatkozik, hogy mielõbb
rendezzék, illetve kérjék az adótartozás részletekben
történõ kiegyenlítésének lehetõségét. Ugyanakkor
felhívjuk figyelmüket, hogy a nem rendezett
adótartozások behajtása végett a végrehajtási eljárást
kötelesek vagyunk megindítani, mely keretében
elsõsorban munkabérbõl vagy egyéb ellátásból való
letiltást foganatosítunk, illetve lehetõség van a inkasszó
(azonnali beszedési megbízás) bankszámlára való
benyújtására, ingó- illetve ingatlan végrehajtásra, vagy
gépjármûadó hátralék esetén a gépjármû forgalomból
való kivonására is.

Hiszem, hogy járt e földön egy szomorú
magányos
Galileai férfi, ki harminchárom évvel
Többet tudott, mint minden Cézár, poéta, mágus
S szelíd szava erõsebb, mint minden büszke
kétely.
Hiszem, hogy az igéje túléli dómok ormát,
Az arany kupolákat, a máglyát és a kardot,
Hiszem, ha sohasem jõ, mit hirdetett, az Ország,
Hogy az az Út, Igazság, melyen õ égbe tartott.
Remélem, hogy e földön, mely völgye
siralomnak
S csillaga küzdelemnek, a dúvadak helyébe
Szelídebb népek állnak s rózsásabb lesz a holnap
És nem lesz a bitófán mártírhalott a Béke.
Remélem, hogy a munkás megkapja méltó bérét
És nem lehet henyélni bíborban és selyemben
S a paloták alatt nem támolyog az éhség
S ebek harmicadán nem tengõdik a Szellem.
Szeretem e világnak minden gyönyörûségét
És minden bánatát, a napot és esõt,
A márciusi zsongást, a decemberi békét,
A kelõ csillagot és a lepihenõt.
Szeretem kis fiúk és lányok forradalmát
Iskolák udvarán s a dérvert öregeknek
Bús topogásait, sírok örök nyugalmát,
Csak Mammon, gyilkosunk,
csak téged nem szeretlek.

A községi önkormányzat tájékoztatója.
Felelõs kiadó: POLGÁRMESTERI HIVATAL.
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
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Falunapi képek
A második jobbágyi falunapra nagy várokozással készültek a szervezõk,
az érdeklõdõk. A május végi idõjárás még kiszámíthatatlan, szeszélyes, de
minden rendben indult. A program szerint zajlottak az események, s jól
szórakozhattak a vendégek, résztvevõk is. A rendezvényt Becsó Zsolt
országgyûlési képviselõ, a Nógrád Megyei Közgyûlés elnöke és Majoros
László polgármester nyitotta meg. a hangulatot nem szavakban, hanem Herbst
Rudolf fotómûvész képeivel idézzük fel lapunkban.
A szervezõk ezúton is köszönik mindazok munkáját, támogatását, akik
részései voltak a falunap megszervezésének!

