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Szent Istvánra való emlékezésnek ezeréves hagyománya
van, augusztus 20-a, mint nemzeti
ünnep azonban mégis rövid múltra tekint vissza. Az
államalapítás ünnepe a körmenetbõl nõtte ki magát a
20. században. A középkorban az egész Kárpátmedencében élt Szent István kultusza, amely a török
hódoltság alatt eltûnt. A kultusz fontos eleme volt a
búcsújárás és az Aranybullában (1222) is
meghatározott „szent király ünnepe”, amelyet
Székesfehérváron tartottak, bár kezdetben nem
augusztus 20-án.
Szent István királyunk sírját 1038. augusztus 20án - szentté avatásakor - nyitották fel a székesfehérvári
bazilikában, s az egyház azóta is ezt a dátumot tartja
ünnepként. Attól fogva, hogy 1818-ban Ferenc császár
megengedte Szent István Budán õrzött kézereklyéjének a budai Várhegyen történõ ünnepélyes
körülhordozását, messze földön híressé váltak a budai
István-napok.
Ez az esemény terebélyesedett a XVIII. század
végén országos méretûvé. Ezeken az ünnepnapokon
az ünnepi asztal ékessége volt az új lisztbõl készült
kenyér, s az aratók mulatságát még inkább színesítette
a nyáron névnapjukat tartó Istvánok ünnepe is!
István király törvényeivel a keresztény tanításokat
az állam minden alattvalójára kötelezõvé tette. A
keresztény tanítás a királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének
megtartó erejévé vált. A kitûnõ hadviselõ és belsõ
ellenfelein gyõzedelmeskedõ, erõskezû uralkodó 1038ban - a történészek becslése szerint - 63 éves korában hunyt el.
VII. Gergely pápa Istvánt és fiát: Imre herceget, a
szentek sorába iktatta. A magyar nép erre az idõpontra
-1083. augusztus 20-ára - évszázadok óta kegyelettel
emlékezik. Államalapító Szent István ünnepe, amely a
hagyomány szerint egyben az új kenyér napja - nemzeti
ünnep.
Az Országgyûlés
döntése értelmében
1991-tõl augusztus 20.
a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepe is.
tsa

A Magyar Köztársaság Elnöke
a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármester általános választását 2010. október 3-ra (vasárnapra) tûzte ki.
A választópolgárok a névjegyzékbe történõ
felvételükrõl az értesítõ megküldésével 2010. augusztus
19-ig kapnak értesítést. Az értesítõ mellett a boríték
három darab ajánlószelvényt tartalmaz, egyet a képviselõjelölt (sárga színû), egyet a polgármester-jelölt (fehér
színû) és egyet a megyei közgyûlési lista ajánlása számára.
Az a választópolgár, akinek az ajánlószelvénye esetleg a
kézbesítés során megrongálódott vagy a helytelen kitöltés
miatt az ajánlószelvény rontottnak minõsül, a polgármesteri
hivatalban személyesen kérheti annak pótlását vagy
cseréjét.
A névjegyzék 2010. augusztus 18-tól augusztus 22ig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban.
A választáson helyi önkormányzati képviselõ és
polgármester jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-ig
ajánlószelvényen lehet, a jelölt nevére kitöltött
ajánlószelvényt a választópolgárnak saját kezûleg kell
aláírnia. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat, aki
több jelöltet ajánl, annak valamennyi ajánlása
érvénytelennek minõsül.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási
helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. szeptember
28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010.
október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint
illetékes jegyzõtõl. A kérelem nyomtatvány letölthetõ a
www.valasztas.hu honlapról, vagy a polgármesteri
hivatalban igényelhetõ.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester-, települési önkormányzati képviselõ-, és települési cigány kisebbségi önkormányzati
képviselõ-jelöltek nyilvántartásba vételüket 2010.
szeptember 3. 16.00 óráig kérhetik a Helyi Választási
Bizottságtól. A nyilvántartásba vételrõl a Helyi Választási
Bizottság két napon belül dönt. A polgármester-jelölt az
lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott,
Jobbágyi esetében 51 fõ ajánlása szükséges. Települési
önkormányzati képviselõ-jelölt esetében a
választópolgárok 1%-ának, 17 fõnek az ajánlása
szükséges. A nyilvántartásba vételhez szükséges az
összegyûjtött ajánlószelvények leadása is. A
nyilvántartásba vétel bejelentésének átvétele és a leadott
ajánlószelvények számítógépes ellenõrzése idõt vesz
igénybe, ezért a jelöltek részére a várakozás elkerülése
érdekében a helyi választási iroda a 32/475-201-es
telefonszámon elõzetes bejelentkezést tesz lehetõvé. Az
ajánlószelvények gyûjtésének megkezdését megelõzõen
a jelölõ szervezetnek, illetõleg a független jelöltnek be
kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett
adatvédelmi nyilvántartásba. A jelölõ szervezeteknek és
a független jelölteknek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig kell
megsemmisíteni és arról készült jegyzõkönyvet a helyi
választási irodában leadni.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban
mûködõ választási irodához lehet fordulni, további
információkat, jelölteket, statisztikákat a www.
valasztas.hu honlapon kereshet.
Helyi Választási Iroda

Kezdõdik a tanév!
Értesítjük a Tisztelt Szülõket és Diákokat, hogy
a tankönyvek kiosztására 2010. augusztus 24-én
08-16 óráig kerül sor. Kérjük a tartós tankönyvek
visszahozatalát azoktól a tanulóktól, akik eddig ezt
még nem tették meg!
Étkezési igények leadása, napközibe való
beíratkozás: 2010. augusztus 24., 08-16 óráig.
A javítóvizsga idõpontja: 2010. augusztus 25.,
09.00 óra.
Tanévnyitó ünnepély: 2010. szeptember 1.,
09.00 óra, egyben elsõ tanítási nap is. Megjelenés
ünneplõ ruhában.

Képviselõ-testületi
ülések
2010. május 27.
1. Elfogadta a gyermekvédelem helyzetérõl
szóló beszámolót.
2. A Pásztói Rendõrkapitányság beszámolt a
település közbiztonságának helyzetérõl.
3. A képviselõ-testület módosította a 2010. évi
költségvetési rendeletét.
4. A Fáy András Általános Iskola kérelmére
200 ezer forint pótelõirányzatot biztosított az iskola
udvarán létesítendõ kerítés anyagköltségének
fedezésére.
5. Az esõs idõjárás miatt a víz alá került hegy
alatti játszótér vízmentesítésére pótelõirányzatot
biztosított.
6. A Losonci út 1. szám alatti – volt konditerem
– épületet Bakó Zoltán jobbágyi lakos részére,
rádióhelység céljára adta bérbe. A Bencsik utca
8. szám alatti ingatlanrészt Kissné Géczi Gabriella
jobbágyi lakosnak egészségmegõrzést célzó
szolgáltató tevékenység végzésére bérbe adta.
7. Ökrös Zsuzsanna képviselõ egy havi
tiszteletdíját a Falunap megrendezésére ajánlotta
fel.

2010. június 24.
1. Zárt ülés keretében elbírálta az óvoda és az
iskola vezetõi állására kiírt pályázatot. Mindkét
állásra egy-egy pályázat érkezett. A képviselõtestület a következõ öt évre a Fáy András Általános
Iskola vezetõi feladataival Jancsó Józsefnét, a
Kodály Zoltán Óvoda vezetõi feladataival Pásztor
Zsuzsannát bízta meg.
2. Módosította az elvégzett feladatok alapján
a 2010. évi költségvetést.
3. Döntött a Fáy András Általános Iskola
ebédlõt és tantermeket magába foglaló épületének
tetõfelújításáról, melynek költségét a fejlesztési
tartalékból biztosítja.
4. Támogatatta három közalkalmazott
korengedményes nyugdíjba vonulását.
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Nyári élet
a jobbágyi Kodály Zoltán Óvodában
Óvodánkban a nevelési-oktatási évad május 31én lezárult. Fájó szível búcsúztattuk el a ballagó
nagycsoportosokat, de továbbra is szeretettel, tárt
kapukkal várjuk a gyermekeket.
A nyári élet során gazdag játékszituációkat,
programokat biztosítunk a gyerekek számára, akiknek
jelenlegi létszáma eléri a napi 32-36 fõt. A gyermekek
vidámak, közvetlenek, élvezik a friss levegõt, a napsütést.
Nyáron összevont csoportban vagyunk. Egyaránt kell
alkalmazkodni más csoportokból érkezõ gyermekekhez,
pedagógusokhoz, mely zökkenõmentesen, kellõ
toleranciával rugalmasan megy.
Délelõtti udvari játék során fokozottan figyelnünk kell
az idõjárás változásaira. A tûzõ nap ellen, árnyékos
játékhelyeket biztosítunk. Elengedhetetlen a sok folyadék
és gyümölcs.
Bár a nyári idõszakban nincs fejlesztõ foglalkozás,
de mivel a pedagógus mindenhol nevel és tanít, így ebben
az idõszakban is játékos formában érintünk több nevelési
területet. Felhívjuk a gyerekek figyelmét a közvetlen
környezet változásaira, a természet szépségeire.
Megfigyeljük a különbözõ állatkák életszokásait,
viselkedését.
Napi szinten lehetõséget nyújtunk a vizuális fejlõdésre,
a gyermekek rajzolhatnak, gyurmázhatnak. Nagyon
élvezik a homokozást, hempergést, dalos játékokat,
meséket és a bábozást.
Az új udvari játékokat – kismotor, dömper, kisautó –
elõszeretettel veszik birtokukba. Próbálják elsajátítani
a közlekedési szabályokat, Egyre több szerepjáték
jelenik meg, melyekbe kolléganõink készséggel
bekapcsolódnak, ezzel is fejlesztve, gyarapítva
szókincsünket.
A nyári élet kellemes légkörben zajlik.
Egy-egy rövidebb idõre több szülõ látogatja
intézményünket az újonnan érkezõ gyermekeket
felkészíteni a szeptemberi óvodakezdésre. Kérik és
elfogadják pedagógusaink nevelési tanácsait – ezzel is
megkönnyítve a gyermekek beilleszkedését, az óvodai
élet szokásainak kialakítását.
Nagyon sok szeretettel várjuk õket szeptemberben.

Õk ma a gyerekek
A gyermekáldás, a gyermek a szemünk fénye, a
gyermek az életünk meghatározója. Mindenki a legjobbat
szeretné a gyermekének és mindent elkövetünk már
születésétõl, hogy személyisége optimálisan fejlõdjön.
Rohanó világban élünk . . .
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy
nem is kéri a lányod vagy a fiad . Ha nem állsz oda vele
a társasjáték mellé, elõfordulhat, hogy a jövõ héten már
késõ lesz. Õk ma a gyerekek, 2010-ben, s nem
pótolhatod be az önfeledt babázást, legózást, úgy öt év
múlva, amikor már kevésbé szorítanak a megélhetési
gondok, amikor már nem kell új szõnyeg vagy függöny
az ablakra. Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múlva már talán a megbeszéléseket sem igényli a
gyermeked.
Ha most nem sétálsz kézen fogva, akkor pár év múlva
végleg elengedi a kezed és a kapaszkodó nélkül
elsodródhat.
Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek a
gyermekkor napjai, hetei, hónapjai, évei. Téglák ezek,
amelybõl és amire a felnõtt élet épül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény!

Tájékoztató
Kedves Szülõk!
A kiscsoportosok elsõ szülõi értekezletének idõpontja:
2010. augusztus 31., délután 15 óra!
Pásztor Zsuzsanna óvodavezetõ
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Karitász tábor a Plébánián
Egyházközségünkben mûködõ
Szent Erzsébet Karitász csoport az
elmúlt évhez hasonlóan az idén is
lehetõséget teremtett július utolsó
napjaiban, gyermekek táboroztatására. Szerda reggel a tábor
kezdetén zuhogott az esõ, ezért
aggódtunk, lesznek-e résztvevõk,
ennek ellenére közel harminc
gyermek és a Hit és Fény közösség
tagjai gyülekeztek a plébánia
közösségi termében. Változatos
programok keretében megismerkedhettek a résztvevõk az
õsmagyarok életével, a Honfoglalással, a magyarok kalandozásaival, Szent István és Szent
László királyunk érdemeivel az
államalapításban és a kereszténység

sátrat vertek és az esti tábortûz mellett
énekeltek, játszottak, majd
nyugovóra tértek. A hosszú út során
õseink nem egyszer találkoztak
hittérítõ keresztény szerzetesekkel,
õket a Hit és Fény közösség tagjai

alakították. Kis megjelenítésük tanúságtétel volt a keresztény életrõl.
Péntek este a tábor szentmisével
zárult, melyben imádkoztunk a
megtérés kegyelméért minden ember
számára.
felvételében. Nógrády Andor tanár
úr érdekes elõadásai kalauzolták
õket ebben a történelmi korban. Az
õsmagyar névválasztás, a korhoz illõ
viselet, a törzsekbe rendezõdés, a
saját kézzel készített agyagedények,
bõrtarsolyok, ékszerek, használati
tárgyak, mind azt a cél szolgálták,
hogy a gyerekek jobban megismerhessék ezt a kort. Nagy élmény
volt, mikor õk is „honfoglalásra”
indultak egy akadályverseny
keretében. Megismerték hogyan kell
használni a magyarok õsi fegyverét
az íjat, majd meg kellett birkózniuk
az akadályokkal, melyek próbára
tették ügyességüket és értelmüket is.
Így jutottak el az új hazába, ahol

Szeretnénk köszönetet mondani:
Attila atyának, aki biztosította a
helyet és támogatta kezdeményezésünket imáival is, Miczkiné

Pintér Annának, aki tiszteletdíjának
felajánlásával biztosította a tábor
anyagi hátterét, Nógrády tanár úrnak
és családjának, akik segítettek a
tábor lebonyolításában,
Lajtrik Attilának és fiainak,
akik lehetõvé tették az íjászatot,
Hit és Fény közösség tagjainak,
a karitász munkatársaknak, a lelkes

segítõknek, akik munkája biztosította
az étkeztetést és az egész tábor
megvalósulását, és nem utolsó sorban
köszönet minden résztvevõnek.
Jó volt megtapasztalni ezt az
összefogást!
Hála érte!
Molnár Istvánné
Karitász munkatárs
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„A zene neked szól!”
Bemutatkozik a jobbágyi Plus 1 rádió
„Ma 2010-et írunk, minden
lehetõség adott ahhoz, hogy
mindenki, saját tudása szerint
használja az internetet. Úgy
gondoltam, nem várok többet és
elkezdem építeni saját online, élõ
rádiómat. Ez a Plusz1Rádió.”olvashatjuk Bakó Zoltán bemutatkozó gondolatait, a jobbágyi rádió
internetes honlapján.
Valóban az internet segítségével
ablakot nyithatunk a világra.
Számtalan olyan felhasználási
lehetõséget kínál a számunkra, amely
segítségével, határok nélkül
böngészhetünk, az érdeklõdési
körünket érintõ, bármilyen területen.
Bakó Zoltánnal, a jobbágyi rádió
alapítójával beszélgettem terveirõl,
elképzeléseirõl, és a jövõben várható
feladatokról.
1993 óta foglalkozol komolyabban rádiózással. Kérlek, mondj
magadról pár szót azoknak, akik
nem ismernek.
Mindenekelõtt üdvözlök minden
kedves olvasót, és plus1rádió hallgatót!
Köszönöm az érdeklõdést és a
lehetõséget!
Tizenhárom éves korom óta, a zene
világa határozta meg, és befolyásolta
a pályám alakulását. Nyugodtan
mondhatom, hogy szerencsésnek
érzem magam, mert amellett, hogy
tudatosan tereltem az életem a
rádiózás irányába, jó adag szerencsém
is volt. Korábban egy kereskedelmi
rádiónál kaptam lehetõséget arra, hogy
megismerjem a rádiózás technikai és
szellemi világát. Ez a rádió, azóta
megszûnt. Ott többnyire háttérmunkát
végeztem. Az 1993 – as évekrõl
beszélünk. Abban az idõben, nem volt
lehetõség gépekre bízni, a
zeneválogatást. Az emberi tényezõ volt
a meghatározó. Ezt a “retró” irányt
hoztam vissza a rádiózásba.
Úgy tudom, hogy 2010 februárjában született meg a jobbágyi
online rádió ötlete. Teljesen egyedül
láttál munkának, segítség nélkül?
Az ötlet, az internet adta
lehetõségekkel vált valóra, már
nagyon régen. 2009 decemberében
döntöttem úgy, hogy belevágok.

Elindult egy próbaadás. Pár hetes
net-piackutatást követõen, komoly
esélyt láttam arra, hogy
megvalósítható legyen a plusz 1
rádió ötlete. Gyakorlatilag a saját
nappalimból. Minden adott volt, a
hely, a környék, a tudás. Így,
megszületett a rádió. Tudtam, hogy ha
elindulok az úton, akkor nem maradok
egyedül. Így is lett. Januárban
összefogtunk Marcsó Zolival (dj Pcee-vel) és komoly alapokra helyeztük
az elképzelést. Azóta folyamatosan
fejlesztjük a rádiót.
Mi volt az eredeti elképzelésed?
Az eredeti elképzelésem az volt,
hogy jöjjön létre egy kulturális
kapcsolat, a környezõ falvakkal és
városokkal, ideértve Pásztó városát is.
Hiszen nagyon sok értékes ember
él a környezetünkben, akikrõl nem
tudunk szinte semmit. Zenészek,
együttesek, énekesek, fiatal õstehetségek, amatõr mûvészek, akik
már csak egy „kiugrási’’ lehetõségre
várnak. A Plus 1 rádió kiváló alkalmat
jelenthet azoknak, akik elsõként, az
online közönség elõtt szeretnének
bemutatkozni! Mi ehhez megadunk,
minden segítséget! Probléma, hogy bár
számtalan rendezvény zajlik a
környéken, sajnos csak szájról szájra
terjed. Célunk és feladatunk ezért
elsõsorban, a tájékoztatás, az
összefogás, és a szórakoztatás.
Tesszük mindezt a környék lakónak
igényeihez igazítva.
Hol és milyen idõtartamban
mûködik a rádió?
Jobbágyiból - egy hamarosan
készülõ vadonat új stúdióból - éjjelnappal “sugározzuk” a zenét.
Milyen állandó mûsorokból
válogathatnak a hallgatóid?
Mûsorokból soha nem elég.
Jelenleg stabil reggeli mûsor ébreszti
a hallgatókat 6.00 órától, 10.00 óráig.
Így még a késõn kelõk is, dj Picivel
ébredhetnek. Mosolyogva ihatják meg
a reggeli kávéjukat. Naponta
háromszor, helyi és környékbeli híreket
olvasunk be.
Minden hónapban szavazást
indítunk. Így figyelve hallgatóink

Rádiósok a rockfesztiválon: Kozák
Gábor, Bakó Zoltán, Marcsó Zoltán.

igényeire, és kritikai észrevételeire.
Jelenleg is lehet szavazni. A mûsorok
struktúráját, a beérkezõ szavazatok és
vélemények alapján alakítjuk,
formáljuk. Szeretnénk egy olyan napi
mûsort összeállítani, ami a hallgatók
segítségével készül, és ami szinte
mindenkinek megfelel.
A délután a fiataloké. Élõ, webkamerás közvetítés, a zenét helyi, és
vendég lemezlovasok biztosítják, live
mix formában. Kívánságmûsorunkban,
mindenkinek szinte azonnal továbbítjuk
a kérését.
A késõ este pedig, a felnõtt beszélgetések idõpontja, ahol komoly
témákat feszegetünk. Idõsek, fiatalok,
betelefonálok gondjait vagy örömeit
beszéljük meg.
Az elmúlt idõszakban bõvült a
csapatod. Kivel dolgozol jelenleg?
Igen bõvült. Nemrég csatlakozott
a csapathoz Kozák Gábor, aki a rádió
technikai karbantartásában és
fejlesztésében vállalt nagy szerepet.
Gyetvai Renáta, a sajtó részleg
felelõse, illetve Gyarmati Zsuzsa, az
emberi kapcsolat részleg munkatársa.
Ezen kívül sok fiatal lemezlovas
csatlakozik hozzánk, így színezve a
rádió változatosságát. Nem beszélve
azokról a lelkes fiatalokról, akik
mindannyian részt szeretnének venni
a rádió mûsorainak színesebbé tételében. Ezúton szeretném kihasználni
az alkalmat, hogy elmondjam,
mûsorvezetõk jelentkezését is várjuk!
Hogyan osztjátok meg a munkát
egymás között?
Marcsó Zoli feladata a
mûsorvezetés, illetve az õ grafikai
elképzelései tartják állandó mozgásban
(Folytatás a 6. oldalon.)
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a rádiót. Kozák Gábor szakmai tudása lenyûgözõ
számomra! Gyetvai Renáta hírolvasói munkájában, a
lényeget és a tényeket tárja a hallgatók elé! Gyarmati
Zsuzsa gyakorlatias, szervezett kapcsolattartása az
emberekkel nagyban megkönnyíti az életünket!
Mindenkinek megvan a saját feladata, mûsora, a rádióban
vállalt szerepe, ezért pontosan tudja, hogy mi a dolga, és
ennek megfelelõen, kiválóan végzi azt.
Milyen változásokat terveztek a jövõben?
Hamarosan egy marketing csapat is rész vesz a rádió
fejlesztésében. Minden lehetõséget ki szeretnénk használni
annak érdekében, hogy amit elkezdtünk, az hosszútávon
megmaradjon. Kidolgozott stratégiát alkotunk, hogy a rádió
a hallgatókat ne csak tájékoztassa, szórakoztassa, hanem
segítse is! Gondolok itt pl. hasznos, életviteli tanácsokra,
jótékonyságra, lelki segély tanácsadásra, és minden olyan
megoldásra, ami segítheti az emberek életét. Ami a rádió
technikai részét illeti: A jelenleg is nagy sikert arató, egyedi
chat szobánkat reggeltõl- estig, érhetik majd el a hallgatók.
Így minden mûsorvezetõvel tudnak beszélgetni, az arra
vágyók, akár webkamerán keresztül is. A rádió egyedi
stílusát szeretnénk a jövõben is megõrizni. Mindemellett
az egyik legfontosabb célunk, az internet mellett, a földi
sugárzás elérése.
Mi lenne az a legfontosabb segítség, amire most, a
rádió további mûködéséhez szükségetek lenne?
Non profit rádió lévén, saját erõbõl gazdálkodunk.
Támogatókat keresünk, de ami a legfontosabb dolog, amire
most igazán szüksége van a rádiónak, az nem más, mint
az eddigi példás összetartás, a hallgatók és chatelõk további
bizalma. Itt szeretném megköszönni, kollégáimnak és a
chat szoba résztvevõinek, az eddig tanúsított kitartást,
lelkesedést. Ugyanis nélkülük az álom nem vált volna
valóra. Köszönöm a rádió iránti szeretetüket és bizalmukat.
Milyen elérhetõségen fordulhatnak hozzátok
kérdéseikkel, kéréseikkel a Plusz 1 rádió iránt
érdeklõdõ hallgatók?
A rádió internetes elérhetõsége: plus1radio.5mp.eu .
Itt olvasható minden szükséges információ, és további
elérhetõség, sok - sok érdekességgel. Ami a legjobb, ezen
az oldalon található, a webkamerás chatszoba is, ahol maga
a hallgató, webkamerán keresztül, állandó kapcsolatban
lehet a mûsorvezetõkkel. Itt nem csak hallgatni, hanem
hozzászólni, és nézni is lehet az adást, illetve a stúdió
vendégeit.
Köszönöm a beszélgetést! További sikeres munkát
kívánok!
Mi is köszönjük a lehetõséget! Kollégáim nevében, a
Plusz 1 rádió minden hallgatójának, kellemes rádiózást
kívánok! Hiszen ne felejtsétek: A zene nektek szól!
Jancsó Henriett

Végváriné Bukovinszki Márai

Emlékszel-e még?
I. rész
Gyermekkorunk érdekes embereire,
mond emlékszel-e még?
Mina doktorbácsira, Pálinkás Antal kövér gyûrûs
ujjára - amit kézcsók illetett Jolán néni szelíd szavára, a köhögõs Bogdányra,
Intézõre az öreg muzsikus cigányra?
Bolond Lajcsikára, Kalandos Pistára, Veronkára,
Gedérõl Rongyos Pirosra?
Patikusra, Rózsikára, Vértes Kálmánra? Fogasra,
Bufára, nagyapámra, a bajuszos juhászra,
s Fürgére a nyájterelõ kutyájára?
A két bicegõ emberre: kõmûves Feri bá’ra, s Panni
nénire.
És az iparos emberekre?
Szabóra,kádárra, szatócsra,cipészre,borbélyrafodrászra,
Kápolna soron a lovat patkoló kovácsra - mûhelyében
üllõre, fujtatóra-,
szabónál a fababára, fércre, filcre papír
szabásmintára?
Mancika néni fodrászatában a burára, sütõvasra, s a
,,pláne ide hullám”-ra?
A vándor iparosokra: üvegesre, drótos-tótra.
Nekünk, gyerekeknek már boltban vett cipõre, de
nagyanyáink Józsi bácsinál csináltatott rámás
csizmájára.
Asszonyoknak Piros úrnál vart ködmönre, embereknek
bekecsre,
A durva pokrócra, viharkabátra, ponyvára a kazalra,
hamvasra a kisebb széna adagnak.
És a házakra emlékszel-e még?
Picinyke ablakokra, zsúpra, nádra, vesszõkerítésre,
mázlós aljzatra hófehérre meszelt falakra?
Házak elõtt a kiskertekben rezedára, dáliára, sárga
violára?
Tavasz napján a májusfára?
Tágas udvarokra, káráló tyúkokra, ólban a röfögõ
malacra.
Pajtára ásott kútra, vájúra?
Istállóban a kis boci rózsaszín orrára, hosszú
pillájára, barika bégetõ hangjára,
jászol alatt a nyulakra.
Az istrángra szorított Deresre, s az igába fogott
ökörre? - állatoknak: silóra, malátára, melaszos szénára,
szecskavágón aprított satnya kukoricaszárra?
Hosszú telek után a dolgos tavaszra,
buja kertekre szõlõtõl roskadó lugasra.
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Sporthírek
Számos sebbõl vérzik a magyar foci – nincs ez
másként településünkön sem. Egykor szebb napokat
látott sportegyesületünk napjainkban az újjá
szervezett megyei II. osztályú bajnokságban vesz
részt. A 2010/2011-es bajnokság õszi fordulóiban a
felnõtt csapat mellett ificsapat is szerepel. A
csapatok száma megnõtt, Salgótarján környéki
egyesületekkel bõvült az ellenfelek listája, így több
mérkõzést láthatnak a szurkolók, akik segítségét is
várja az egyesület vezetõsége, hisz’ nehéz
helyzetükben minden fillér számít. A pályabelépõk
mellett lehet pártolótagsági igazolványt is vásárolni.

Az Idösek Klubja szervezésében a mátraverebélyi Szentkútnál jártak nyugdíjasaink.
APRÓHIRDETÉS
Eladó a lakótelepen 2,5 szobás, 3. emeleti, gázfûtéses, olcsó
rezsijû lakás tárolóhelyiséggel. Érd.: 06-30-708-95-81.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK

Döményi-Tóth Anna
Csemer Dorina Katrin
Bognár Laura Éva
Erdõsi Olívia Szonja

2010. 05. 21.
2010. 06. 27.
2010. 06. 28.
2010. 07. 08.

E L H U N Y TA K :

Ács András
Soós László

A sorsolás:
1. forduló, 2010. 08. 15., 17.00:
JHSE – Karancskeszi SE 3-6.
2. forduló, 08. 22., 17.00:
Lucfalva SK – JHSE
3. forduló, 08.29. 17.00:
JHSE – Romano KASE
4. forduló, 09. 04. (szombat), 16.00:
Kazár KSE – JHSE
5. forduló, 09. 12. 16.00:
JHSE – Karancsalja MSE
6. forduló, 09. 18. (szombat) 15.30:
Renault Rennis-Karancsberény – JHSE
7. forduló, 09. 26., 15.30:
JHSE – Kisterenyei SK
8. forduló, 10. 03., 15.00:
JHSE - Ménkesi Bányász SK
9. forduló, 10. 10, 14.30:
TSK Etes – JHSE
10. forduló, 10. 17., 14.30:
JHSE – Cered VSE
11. forduló, 10. 24., 14.30:
Csécse SE – JHSE
12. forduló, 10. 31., 14.00:
JHSE – Mátraterenye SE
13. forduló, 11. 07., 13.00:
Bujáki SC – JHSE
14. forduló, 11. 14., 13.00:
JHSE – Zagyvarónai SE
15. forduló, 11. 20., (szombat) 13.00:
Mihálygerge SE – JHSE
Az ifjúságiak 2 órával a felnõtt csapat mérkõzései
elõtt kezdenek.

2010. 06. 03.
2010. 06. 12.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Soós László
2010. június 21-i temetését részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

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

2010. AUGUSZTUS

8

Falunap
2010. június 5-én ismét falunapot
tartottunk
immár
harmadik
alkalommal.
Szombaton a futballpályára siettek
az emberek, ahol szólt a zene, fõtt a
babgulyás, a halászlé, s a pörkölt. A
sátrakat és bográcsokat már elõzõ nap
illetve korán reggel felállítottuk, hogy
a finomságok a déli órákra biztosan
elkészüljenek.
Pénteken, az esõ is elállt, hõség
sem volt, tehát ideális volt az idõ
szabadtéri rendezvényhez.
Szorgalmasan pakoltak a
kirakodóvásárosok és a büfések is,
hogy minden vendég, minden
korosztály igényét kielégítsék a
rendezvény idején. Így biztosítva volt
a hideg üdítõ, és a szórakozáshoz, a jó
ebédhez elengedhetetlen hideg sör.
. A gyerekeket ugrálóvár, körhinta
és íjászbemutató várta, illetve az EJE
szervezésében már délelõtt tréfás,
játékos vetélkedõkön vehettek részt.
Falunapi rendezvényt hivatalosan
Majoros László polgármester
nyitotta meg, aki beszédében
kihangsúlyozta, mint ahogy, a
családokban úgy, egy falu életében is
szükség van az ünnepekre, amikor
egy kicsit a hétköznapi fáradalmak
után megpihenünk, barátokkal,
ismerõsökkel találkozunk, szívünket,
lelkünket ünneplõbe öltöztetjük. Ezért
tartja fontosnak minden évben megrendezni a Falunapot.
A megnyitó után a sportpályán
kispályás labdarúgótorna kezdõdött. A
lelkiismeretesen focizó öregfiúkat
mindenképp dicséret illeti az elért
eredménytõl függetlenül.
A látogatókat egésznap mûsorokkal szórakoztattuk és nem
maradhatott el a tombola sem.
A kulturális program a helyi
óvodások táncos-zenés mûsorával
vette kezdetét. Õket az általános
iskolásaink követték színvonalas
produkciókkal. Délutáni órákban
megható mûsorral lépett színpadra a
„Nem adom föl” együttes. Majd a
balassagyarmati 3DAZ csapat
következett, akik igényes rockzenét
játszottak. A hagyományõrzésrõl a
pásztói asszonykórus tagjai
gondoskodtak, az elõzõ évekhez
hasonlóan ismét nagy sikerrel. Ezzel
párhuzamosan az EJE vetélkedõt

tartott, ahol kiválasztották a „falu
legerõsebb emberét”.
Sztárvendégeink érkezése elõtt a
látogatókat egy helyi tehetség, Berki
Martin szórakoztatta. Édesapja
kíséretében népszerû magyar és
cigánydalokat adott elõ.
Ezt követõen léptek színpadra az
országosan ismert meghívott
vendégeink. Márió elsõsorban a közép
és idõsebb korosztálynál aratott sikert,
míg a Desperado a fiatalabb
korosztály tetszését nyerte el. Õket
egy még kevésbé ismert dunántúli
együttes(Team4Music) követte, akik
fergeteges hangulatot varázsoltak. A
lelkes közönség vastapssal honorálta
mûsorukat.
A falunap hajnalig tartó utcabállal
zárult. A zenét Zatykó Péter és
felesége szolgáltatta.
Összegezvén: idén is jól sikerült
rendezvényünk. Volt eszem-iszom és
mulatság. Itt szeretném megköszönni
támogatóinknak a segítséget, akik
nélkül nem valósulhatott volna meg
falunapunk.
Támogatók: Jobbágyi Község
Önkormányzata, Vegyifutár, Márton
Anna, Kodály Zoltán Óvoda, Fáy
András Általános Iskola, Pintér
Angéla, Herbst Orsolya, Bangó
Mihály, Ruga Zsolt, Kállai Zsolt, Hit
és Fény Alapítvány, 5. sz. Coop,
CBA, Kínai bolt, Polgárõrség, Kõvári
Ferencné, Katica Italbolt, EJE, Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, Tóth
Tibor, az óvoda konyhai dolgozói,
Bakos Sándor, Ruga Sándor, Szuha
Kft, Jancsó György, Ökrös
Zsuzsanna, Caritas, Vöröskereszt,
Herbst Rudolf, Malik Imre, Jancsó
Zoltán, Posta Gabriella, Kalocsa
László, Postáné Kurunczi Ildikó,
HMEI ZRT, Szabóné Erika, Jancsó
Gumiszervíz, Jeges Mûvek Kft.,
Majoros László, Tóth László, Juhász
Béla, Gubicskó György, Sármán Lajos, Petre László és a közmunkások.
Külön szeretném megköszönni
Miczkiné Pintér Annának, Nagy
Gábornak, Ruga Zsoltnak a
szervezésben nyújtott önzetlen
segítségüket, támogatásukat.
Farkas Attila
fõszervezõ
A falunapi képeket Herbst
Rudolf fotómûvész készítette. A
többi kép a honlapján - www.
herbstfoto.hu - látható.

