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Ahol az emberek leülnek, s átgondolják a tavaly
december 24-e óta eltelt egy évet, s számot vetnek errõl a 12
hónapról, ott fehér a Karácsony, ha hull a hó, ha nem. Mit
tett, mit kapott, és mi történt vele. Mennyit gondolt Jézusra,
kirõl a mai szent nap, és este szól. Mennyit tett felebarátaiért,
szeretteiért, hazájáért.

S ne higgyük, hogy mindenki tökéletes, s hogy vannak,
akik ilyenkor úgy tudnak leülni, hogy nincs a múltban
elkövetett „bûnük”. Úgy hiszem, mindenkinek van valami,
ami nyomja a lelkét, s ami ilyenkor fölszínre tör. Ez nem baj,
feltéve, ha megbánjuk ezen a napon. Ha megfogadjuk, többé
nem teszünk, cselekszünk hasonlót.

Sokaknak fájdalom, szomorúság van ilyenkor a szívében,
mert nem lehetnek együtt azzal, akivel szeretnének, vagy
valami nem olyan, ahogy lennie kellene. Pedig ha jobban
belegondolunk, semmi sem véletlen. Isten nem tesz velünk
semmi olyat, amivel ne lenne célja. Csak ezeket nehéz belátni,
kínkeserves sokszor elfogadni. De mikor fogadnánk el
végleg, ha nem a mai este, mikor a Messiás születését
ünnepeljük?

Karácsonyi Fohász
Kedves jó Megváltó Atyánk!
Szépen kérlek, nézz le miránk.
Hallgasd meg a kicsi Hubát,
ki tiszta szívvel kéri Urát!

Ó add, hogy e nagyvilágon
az emberre béke szálljon.
Óvón terítsd széjjel kezed
messzi szülõhazánk felett.

Térden állva esedezem:
hazánk megint otthonunk legyen,
s fáradozást feledve mind
hadd lássuk meg szeretteink.

Kérlek, Uram, add áldásod,
és óvjad a Raab családot.
Áhítattal kérlellek én
szent karácsony éjjelén!

Wass Albert

Gondolatban a szívünk mélyén pedig velünk van
mindenki, akit szeretnénk, hogy köztünk legyen. A szívünk
mélyén is, ahol rendet rakunk egy év után ismét. Már aki
így akarja õszintén, rendet rak, s már aki fehér Karácsonyra
vágyik…

Ezen a szent ünnepen még az erdõ is más, még a
természet is érzi, különleges napra virradt. A vadak is
nyugodtabbak, a fák gallyai is máshogy, lágyabban
koppannak össze a szélben, a vadon is ünnepel. S még
maga a szél is másképp fúj, mint egész évben.

Kívánok mindenkinek áldott, békés Karácsonyt,
nyugodt, kellemes együttlétet a családdal, pihenést egy
újabb nehéz esztendõ után! S mondjunk hálát az Istennek,
hogy nem engedték elveszni a magyart!

VVVVVan, ahol már hull a hó,an, ahol már hull a hó,an, ahol már hull a hó,an, ahol már hull a hó,an, ahol már hull a hó,

s már fehér a Karácsonys már fehér a Karácsonys már fehér a Karácsonys már fehér a Karácsonys már fehér a Karácsony...............

Farkas Attila
polgármester

Karácsony táján
 Karácsony táján hó föd be

 hegyet, völgyet, lankát,
 várost, falut, tanyát.

 Jégcsapok díszítik az ereszt, az ablakalját.
 Dér tenger lepi a mezõt,

 zúz csipke az erdõt.
 Szûzi tisztaság száll a világra,
 mert az Isten fiát, Jézust várja.

 Megszületett a kisded, csillag száll feléje,
 angyali harsonák szólnak az égben.
 Fekszik a Jézuska szénába-szalmába,

 meleget barmok lehelnek reája.
 Anyja, Mária ringatja, dajkálja

 csillagporos mesével altatni próbálja:
 -  Aludj gyermekem, szívemnek gyémántja,

 hunyd be kis szemed,
álmodj szeretetet, s békét erre a  világra.

Végváriné Bukovinszki Mária
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A helyi önkormányzati választás eredményei

01. szavazókör 02. szavazókör Összesen
Fáy András Ált. Isk. Mûv. ház

Választópolgárok száma 865 826 1691
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 475 470 945
Részvételi arány 54,91% 56,90% 55,88%
Polgármester választás
Az urnában lévõ szavazólapok száma 475 470 945
Érvénytelen szavazatok száma   10    5   15
Érvényes szavazatok száma 465 465 930

Polgármester választás
Bodor Ferenc független jelölt   47   87 134
Erdõsi Csaba független jelölt   12   18   30
Farkas Attila FIDESZ-KDNP 178 121 299
Hornyák Miklós független jelölt   97   56 153
Tóth Sándor független jelölt 105 146 251
Zuppán Ernõ JOBBIK   26   37   63

Képviselõ választás
Farkas Attila FIDESZ-KDNP 184 123 307
Schoblocher István független jelölt 151 152 303
Jeges Tamás független jelölt 107 153 260
Jancsó György független jelölt 122 127 249
Jeges László Lajos független jelölt 132 112 244
Soós Tibor Tamás független jelölt   85 150 235
Kozma Miklósné FIDESZ-KDNP   97 121 218
Ruga Zsolt független jelölt   88 125 213
Tóthné Mohai Zsuzsanna független jelölt 113   94 207
Baranyi István független jelölt 101   74 175
Varga Zsolt JOBBIK   59 108 167
Jancsó Henriett FIDESZ-KDNP   83   77 160
Kocsa Imre független jelölt   55   99 154
Sági József JOBBIK   84   69 153
Sári István független jelölt   52   98 150
Hegedüs Zsolt Tamás független jelölt   71   76 147
Shvella Tamás JOBBIK   45   88 133
Zuppán Ernõ JOBBIK   50   76 126
Váradi Zoltán FIDESZ   74   37 111
Kiss Gábor János FIDESZ-KDNP   73   33 106
Erdõsi Csaba független jelölt   45   58 103
Bangó Mihály FIDESZ-KDNP   56   36   92
Pompor Teréz FIDESZ-KDNP   48   37   85
Kállai Zsolt független jelölt   48   35   83
Szabó Péter István független jelölt   49   18   67
Micsutka György független jelölt   24   42   66
Nagy Gábor független jelölt   40   21   61
Szabó István Miklós független jelölt   36   20   56
Mónus Angéla LMP   10   43   53

Végül szeretném megköszönni a választópolgárok felelõsségteljes és fegyelmezett magatartását, amellyel hozzájárultak a helyi önkormányzati
választás zavartalan lebonyolításához, és a Szavazatszámláló Bizottságok, a Helyi Választási Bizottság tagjainak lelkiismeretes munkáját.

Dr. Tóth Renáta HVI vezetõje

Jobbágyi településen a 2010. évi helyi önkormányzati
választás a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
elõírásainak megfelelõen, zavartalanul, törvényesen zajlott le. A
2010. október 3-án megtartott választáson a választójoggal
rendelkezõ állampolgárok 55,88 %-a járult az urnák elé. A helyi
önkormányzati választást a rend és fegyelem jellemezte. A
választás napján rendkívül esemény nem történt, a települési
önkormányzati képviselõ és polgármester választással
kapcsolatban panasz és kifogás a Választási Bizottsághoz nem
érkezett. A kisebbségi választással kapcsolatban benyújtott két
kifogást a Helyi Választási Bizottság elutasította.

A Helyi Választási Bizottság a két Szavazatszámláló Bizottság,
illetve a kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság által kiállított
jegyzõkönyvek alapján állapította meg a választás eredményét:

Polgármester:Farkas Attila

Önkormányzati képviselõ:
Jancsó György
Jeges László Lajos
Jeges Tamás
Kozma Miklósné
Schoblocher István
Soós Tibor Tamás
Kisebbségi önkormányzati képviselõ:
Bangó Béla
Kállai Zsolt
Rétiné Kvárta Erika
Váradi Zoltán
A kisebbségi önkormányzati választáson mandátumot szerzõ

Bangó Mihály és Váradi Zoltánné lemondott tisztségérõl, ezért
a sorrendben következõ jelölt lett kisebbségi képviselõ.
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Jótékonysági bál 2010
Fergeteges jótékonysági bállal indította 2010/1011. nevelési

évét a Kodály Zoltán Óvoda.
A Hetes éttermében tartandó bálon részt vett a település

apraja és nagyja.
Már a belépéskor szemet gyönyörködtetõ gyümölcstálak és

dekoráció fogadta a kedves vendégeket, akik a lázas készü-
lõdésben újabb ,,meglepetésben’’ részesülhettek. Idén a szüreti
élményeket felidézõ szõlõpréselés és mustkóstolás meghozta a
hangulatot, melyet az óvodások és a kollektíva tánca követett.

Megérett a szõlõ arany gerezdje,
puttonnyal leányok mennek szüretre . . .
Kopasz már a tõke, csordultig a kád,
piros faparázson sütnek szalonnát,
mézillatú musttal teli a pohár,
vidám nótaszótól hangos a határ.
Csapásoltak a legények, forogtak a leányok, igazi báli

hangulat kerekedett. A Bál hátralévõ részében sem hagyott alább
a jókedv, melyrõl Zatykó Péter és felesége gondoskodott. A
vacsora után a táncparkett sem maradt üresen. A hajnalig tartó
mulatságot a tombolahúzás szakította félbe kis idõre, s a
szerencsések értékes nyereményekkel távozhattak. A fõdíj egy
digitális kenyérsütõ gép volt. A jótékonysági bál bevétele közel
160 000,- Ft. Az összeg egy részébõl karácsonyi ajándékokat
vásárolunk, a másik részébõl az óvoda hátsó udvarának
fejlesztését irányoztuk elõ.

Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatást, a
részvételt és a fergeteges hangulatot!

H Í R E I
felidézõ parkban gyermekeink elsõként a játszóteret vették
birtokukba. A függõ híd és a csúszdák mellett, a legnagyobb
érdekesség az óriási kosárhinta volt.

Miután kijátszották magukat, állatsimogatással, etetéssel
összekapcsolt bemutatót hallgathattunk meg, majd Tincsivel, a
kis mozdonnyal utaztuk be a környéket. Az indiántábor
bemutatása is nagyon tetszett a gyerekeknek. Zárásként
megtekintettük, hogyan patkolják meg Bíborkát, a kis lovacskát,
majd élményekkel felvértezve, vidáman dalolva indultunk
hazafelé.

„Mindennap mosolygós”
Az õsz beköszöntével, a komor idõjárás ellenére, a mi

ovinkban mindennapos a jókedv. A vidámsághoz hozzájárultak
a „Mosoly Alapítvány” munkatársai, akik a gyerekek legnagyobb
örömére, gyönyörû mintákat festettek a gyerekek arcára. Minden
gyermek azzá „változott” egy kis idõre az ügyes kezek által, amivé
szeretett volna. A kislányok hercegnõk, pillangók, virágokként
tündököltek, a fiúkra pedig sárkányok, pókemberek, verdák képei
kerültek. Az elkészült alkotásokat fényképen megörökítették, s
így a szülõk is gyönyörködhettek az ízlésesen, szépen „kipingált”
gyerkõcökben!

A gyerekek hatalmas mosollyal köszönték meg az arcfestõk
munkáját! Ez a délelõtt is tartalmas és élményekben gazdag volt!

Egészséges
életmód

Egész évben leg-
fontosabb felada-
tunknak tartjuk a
gyermekek testi, lelki
szükségleteinek kielé-
gítését, az egész-séges
életmód kiala-kítását,
egészséges ételekkel,
megfelelõ test-ápolási
és tisztálkodási fel-
tételek megteremtésé-
vel. Az egészséges
életmód kialakításához szorosan hozzátartozik a száj, illetve
fogápolás. A fogápolással kapcsolatban volt nagy segítsé-
günkre egykori óvodásunk, dr. Szabad Gergõ fogorvos.
Látogatásának célja, meglátogatni egykori óvodáját, lakhelyét,
s ha már itt volt az oviban, segített szemléltetni a gyerekeknek a
helyes fogápolás technikáit. A gyermekek többsége vegyes
érzelmekkel fogadta a Doktor bácsival való találkozást.
Szemléltetõ eszközök, könyvek segítségével, játékos, vidám
beszélgetéssel hívta fel a figyelmet a fogmosás fontosságára,
gyakoriságára. A beszélgetést követõen a gyerekek választ
kaptak a feltett kérdésekre.

Köszönjük a fogorvos bácsinak az önzetlen, tartalmas
délelõttöt, s szeretettel várjuk Õt legközelebb is!

Pásztor Zsuzsanna óvodavezetõ

Kirándulás a Nõtincsi
Élményparkba

2010. október 12-én gyönyörû szép reggel indult kis
csapatunk kirándulni Nõtincsre. Nagy izgalommal pakoltuk be
hátizsákjainkat és helyezkedtünk el a kis buszon, még egy utolsó
pusziküldés a szülõknek, óvó néniknek, integetés… és indulás.

A jó kedv itt sem maradt el, végig énekeltük az utat, harsogott
a kis busz. Ki-kikukucskálva az ablakon gyönyörködtünk a táj
szépségében, majd nemsokára megérkezve Nõtincsre az
Élménypark tárult szemünk elé. Az õsi nomád lovas kultúrát

Dr. Szabad Gergõ fogorvos.
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A Fáy András
Általános Iskola

HÍREI
A tanévkezdés óta eltelt idõszakban felsõs tanulóinkkal részt

vettünk az Apcon megrendezett helyesírási és nyelvhelyességi
regionális vetélkedõn, ahol Kelemen Enikõ 6. a) osztályos tanuló
2. helyezést ért el, Bencsik Bence 7. osztályos tanuló pedig 4.
lett. Gratulálunk!

Készülünk a hatvani Bajza Gimnáziumban tartandó történelmi
vetélkedõre. Elõreláthatólag három csapat képviseli iskolánkat.

Pályázaton informatikai eszközbeszerzésre közel 1 millió
forintot nyert intézményünk.

Iskolánkban a tanulás mellett fontos feladatnak tartjuk a
szabadidõ egy részének hasznos eltöltését is. Ezért szerveztünk
és indítottunk különbözõ szakköröket: több csoportban
tömegsport, foci, kézmûves, informatika, angol. Segítségre
szoruló tanulóinknak korrepetálásokat, felzárkóztatásokat
tartunk.

Több osztályunk klubdélutánokat, budapesti kirándulásokat
szervezett.

Sajnos tanulóink egy része nem készül tanórákra, nem ír házi
feladatot, nem hoz felszerelést, magatartásukkal is probléma van.
Szóban, illetve az ellenõrzõ könyvön, negyedéves értékeléseken
keresztül a szülõk is értesülnek ezekrõl a problémákról. Ennek
ellenére, sem a tanulmányi munkában, sem a magatartásban nem
történik pozitív irányú változás. Meg kellene érteni és elfogadni
azt, hogy a gyerekek elõrehaladása érdekében nem az iskola
ellen kell dolgozni, hanem összefogással segíteni kellene a
munkát.

Szerencsére azért nem ez a fajta mentalitás jellemzi tanulóink
többségét, ez megmutatkozik a versenyeken, a különbözõ
mûsorokban való szereplések kapcsán is.

Színvonalas megemlékezést tartottunk nemzeti ünnepünkön,
valamint az Idõsek napi rendezvényen.

Az iskola tánccsoportja a jótékonysági bálon is fellépett. Ez
a rendezvényünk is sikeres volt, nagy örömünkre a szülõk szép
számmal vettek részt a mulatságon.

Mivel az alapítvány kuratóriuma részletesen szól errõl az
eseményrõl, ezért a kollégáim nevében szeretném megköszönni
mindenkinek, aki eljött, vagy bármilyen módon támogatta az
iskola alapítványát. A bõséges és finom vacsorát pedig az óvoda
fõszakácsának és szakácsának, illetve az iskola konyhai
dolgozóinak köszönjük!

Jeges László és Schoblocher István képviselõ uraknak
köszönjük a tiszteletdíj-felajánlásukat, amelyet az étkezõ
eszközeinek pótlására, felújítására fordítunk.

Tari Ferencnek pedig köszönjük a több mint száz darab
felajánlott könyvet: többségében ifjúsági regényeket és
történelmi témájú könyveket, melyeket az iskolai könyvtárban
helyeztünk el.

December folyamán az alsós tanulóinknak Mikulás napi
klubdélutánokat, illetve diszkót rendeztünk a felsõs diákjainknak.

A karácsonyi ünnepséget a hetes színháztermében tartottuk
december 17-én, ahol minden osztály karácsonyi mûsorral
készült.

Befejezésül békés, boldog karácsonyt és új esztendõt
kívánunk! ISKOLAVEZETÉS

A Jobbágyi Gyermekeinek Jövõjéért Alapítvány ebben az
évben is megrendezte a már hagyománynak számító
jótékonysági bálját.

Ebben az évben a bál egy kicsit új formát öltött. S hogy miért,
arról had írjak pár sorban: Az alapítványt 2001-ben 5 fõ alapította
(Ökrös Zsuzsanna, Szigethy Istvánné, Majorosné dr. Ritz
Zsuzsanna, Alapi Ferencné, és a Jeges Mûvek Kft.) olyan
szándékkal, hogy az alapítvány támogatja a helyi tehetséges
tanulók tanulmányi munkáját, segíti az iskolai oktatás színvo-
nalának emelését, és kiemelkedõ pályázati munkákat támogat.

Az alapító tagok mellett 5 fõ kuratóriumi tag dolgozik azért,
hogy a diákok és pedagógusok tanítással, tanulással kapcsolatos
igényeit a lehetõségekhez mérten segíteni tudja.

Az alapítvány iskolai rendezvények, megyei és helyi
tanulmányi versenyek megrendezéséhez nyújtott segítséget.
Biztosította több tanteremben az új táblák, az oktatást segítõ
eszközök megvételét. Kirándulások költségeihez járult hozzá. Az
év végén kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulók
könyvjutalmáról gondoskodott. Minden évben megrendezi a
jótékonysági bálját, és a karácsonyi mûsort.

A kuratórium összetételében ez év októberében személyi
változások történtek. Az eddigi tagok közül Zelnik Jánosné,
Sohajda Istvánné és Jegesné Verbói Valéria úgy döntött, átadja
a tisztséget, és új tagokat delegált az alapítvány kuratóriumába.

Az alapítvány új kuratóriumi tagjai: Rácz Katalin,
Schoblocherné Lévai Mária, Tábi Natália Márta, Gyetvai
Renáta, Nógrády Andor Vilmos

Az új tagok picit változtatva, de az eredeti cél további
támogatása mellett folytatják munkájukat.

 A hagyományokhoz híven került megrendezésre 2010.
november 13-án az élõzenés est.

A vendégeket érkezéskor az iskola igazgatója, Jancsó
Józsefné, és az alapítvány elnöke, Rácz Katalin köszöntötte. A
Piros hetes presszóba belépõ vendégeket különleges
teremdíszítés fogadta, ahol a fehér és a bordó szín dominált
harmonizálva az asztalok és a kínált ételek terítékével. Az
asztalokon a gyertyadíszek mellett fehér és bordó krizantém-
csokrok díszelegtek.

A hivatalos megnyitó után, ahol a leköszönõ kuratóriumi
tagoknak megköszönték eddigi munkájukat, az általános iskola
3-4. osztályos tanulóinak tánccsoportja nyitotta a bált, ahol
ízelítõt kaphattunk a lassú táncok és a pergõsebb latin táncok
ritmusából.

A diákok tánca után következett a vacsora, ahol a hidegtálak
és meleg ételek sokaságából választhattunk, ki-ki kedvére. A
vacsora után a desszert sem maradhatott el, ahol finomabbnál-
finomabb sütemények kerültek terítékre, részben a szülõk
felajánlásából. Az est elmaradhatatlan része, a tombola is
porondra került, ahol értékes nyereményekért versenghettek a
tombolát vásárlók. A tombolahúzás után, nyitott volt a kapu a
többi vendégnek is. A jó hangulatról Zatykó Péter és Kata
gondoskodott. A bál hajnalban zárta kapuit. A kuratóriumi tagok
fáradtan, de elégedetten távoztak utolsóként a bál helyszínérõl.

Munkájuk meghozta az eredményt, a belépõjegyek és a
tombolajegyek árusításával: 171.000 Ft gyûlt össze, mely
összeget az Iskola sportfelszerelésének fejlesztésére, és a
technika tantárgy anyagszükségleteire fordítják.

Végezetül, de nem utolsó sorban köszönjük az óvoda és iskola
dolgozóinak a finom ételeket, Ruga Zsoltnak, hogy biztosította
a helyszínt. A támogatóknak és a megjelenteknek köszönjük a
részvételt, és a felajánlásokat.

Jövõre is szeretettel várunk minden kedves vendéget, hogy
töltsünk együtt egy jó hangulatú, vidám estét!

Újra báli hangulatban

Gyetvai Renáta



2010. DECEMBER 5



2010. DECEMBER6

2010. október 27-én 100. születésnapját ünnepelte Malik Józsi
bácsi. Ebbõl az alkalomból Jobbágyi Község Önkormányzata
nevében Farkas Attila polgármester ünnepélyes keretek között
köszöntötte az ünnepeltet az Idõsek Klubjában. A ritka szép
eseményen jelen volt a szûkebb család és a képviselõ-testület
tagjai. Józsi bácsi tiszteletére a helyi általános iskola diákjai
megható kis ünnepi mûsorral készültek. A polgármester
köszöntõjében felelevenítette Józsi bácsi életének jelentõsebb
eseményeit, s azokat a fontosabb történelmi eseményeket,
melyeket a száz év alatt átélt. Szemtanúja volt mindannak, amit
mi csak a történelemkönyvekbõl ismerünk. Átnyújtotta a Magyar
Köztársaság díszemléklapját, amit a miniszterelnök úr írt alá, és
virágcsokorral, ajándékcsomaggal köszöntötte e jeles alkalomból.
A klubvezetõ, Miczkiné Pintér Anna köszöntõ szavai után a
terített asztal várta a vendégeket. A nagyon ízletes étel
elfogyasztása után természetesen egy hatalmas születésnapi
torta is került az asztalra, melynek gyertyáit az ünnepelt fújta el.
Ezt követõen kötetlen beszélgetés során Józsi bácsi a régi
emlékekrõl, a fiatalságáról mesélt. Mindig tevékeny, munka-

      „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,
      hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdõdött.”

Az Idõsek napja immár harmadik alkalommal került
megrendezésre 2010. november 20-án településünkön. Erre az
eseményre a község 65 év feletti lakosai kaptak meghívást, hogy
kifejezzük tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket
községünk idõsei iránt, azok iránt, akik hosszú munkában
eltöltött évek után közöttünk töltik megérdemelt nyugdíjas
éveiket. Farkas Attila a község polgármestere köszöntötte a szép
számmal egybegyûlt idõseket. Miczkiné Pintér Anna klubvezetõ
köszöntõjében felhívta a figyelmet az intézmény azon
szolgáltatásaira, melyek az idõsek ellátását segítik.

A hagyománynak megfelelõen virágcsokorral, ajándék-
csomaggal köszöntötték a község legidõsebb lakosát a 100 éves
Malik Józsefet, a község legidõsebb asszonyát a 91 éves
Harsági Istvánnét (Erzsi nénit), a község legidõsebb házaspárját
Jancsó Lászlót és Jancsó Lászlónét, (Klári nénit), akik 65 éve
kötöttek házasságot.

Idõsek napja alkalmából a Jobbágyi  Cigány Kisebbségi
Önkormányzat nevében Kállai Zsolt köszöntötte Grósz
Jánosnét.

A köszöntõk után az ünnepi mûsort a legkisebbek kezdték, a
helyi óvodások vidám népi daljátékaikkal mosolyt, derût csaltak
az idõsek arcára. Felkészítõ óvónõk Balázs Nikoletta és Borbás
Zsuzsanna. Õket követte a helyi általános iskola köszöntõ
mûsora. Felkészítõ pedagógus Kaposváriné Kovács Evelin.
Ezután Kalocsay Józsefné elõadásában hallgathattak meg egy
megható verset. Majd a Nyugállományúak Egyesületének
tagjaiból alakult Daloskör nótacsokorral kedveskedett az
idõseknek. Énekeikkel nagy sikert arattak, a nézõtéren többen

szeretõ ember volt. A hosszú élet titkáról kérdeztük õt és családját,
ami az õ életében talán abban rejlik, ahogyan a mindennapjait
megéli, a nyugodtság, mértékletesség, az elfogadás és a hit,
mely egész életében minden nehézségen átsegítette.

Mély fájdalommal tudatjuk olvasóinkkal, hogy Malik József
2010. december 13-án elhunyt. Emlékét kegyelettel meg-
õrizzük.

100 éves Malik Józsi
bácsi köszöntése

Idõsek köszöntése
Jobbágyiban

velük együtt énekeltek. Az ünnepi mûsort Szentendrei Klára és
Fazekas József nótaénekesek zárták, jó hangulatot teremtettek,
mûsorukat nagy tapssal jutalmazta a közönség.

A mûvelõdési ház elõterében a jelenlévõk megtekinthették
Meggyesi Ernõné, Marika néni szép gobelin munkáit.

Az ünnepség a szépen megterített asztaloknál folytatódott,
ünnepi vacsoraként sertéspörkölt tésztával, sütemény, bor, üdítõ
került felszolgálásra. A jó hangulatról Zatykó Péter és felesége
gondoskodott, zenéjükre többen táncra is perdültek.

Reméljük, hogy minden résztvevõ kellemes emlékekkel tért
haza.

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idõs
embertársunknak.

Megköszönjük mindazoknak – a konyhai dolgozóknak,
idõsek klubjának dolgozóinak, hivatal dolgozóinak, köz-
munkásoknak – akik a rendezvény lebonyolításában,
szervezésében részt vettek és áldozatos munkájukkal segítették
e szép nap létrejöttét.

Áldott karácsonyi ünnepeket, egészségben és örömökben
gazdag békés új esztendõt mindenkinek!

 Miczkiné Pintér Anna
klubvezetõ
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lsõ hallásra valószí-
nûleg mindenkinek a kis
gombocska jut eszébe a
számítógépen, amit újra-
indításnál használunk, ha
gépünk bemondja az unalmast.
Ebben az esetben viszont egy
nagyszerû csapatról van szó,
fiatal élettel teli srácokról, akik
szabadidejüket a zenének
szentelik és mindent
megtesznek azért, hogy
elismertek legyenek a mûfajban.
Nem indultak el tehetségkutató
mûsorokban, mert nem akartak
„megcsinált” zenekar lenni. . . .
Minden sikert, amit eddig
elértek, maguknak és
kitartásuknak köszönhetik!
Ismerjük meg õket, mert igazán
büszkék lehetünk rájuk, õk a
RESET ROCK BAND!

- Milyen zenei stílust képviseltek?
Igazából Rock and Roll zenei mûfajban alkotunk, ha lehet így

mondani. Ezen kívül kicsit komolyabb hangszereléssel amerikai
punk.

Eleinte feldolgozásokat kezdtünk el játszani más bandáktól,
mint pl: Road, Depresszió, Alvin és a mókusok.

- Kik a csapat tagjai?  Ki milyen hangszeren játszik?
2006-ban Maczák Dávid és én, Kaizer Máté alapítottuk meg

a bandát, akkori felállásban játszott Sebõk László, Juhász Ádám.
Mint ahogy ez más bandáknál is lenni szokott, itt is történtek
tagcserék, így 2009 óta a RESET tagjai: Maczák Dávid (Jocker)
basszusgitár; Haász-Brandt Dániel ének és gitár; Soós Dominik
(dob); Kaizer Máté (Kis Cuvek) gitár és vocál.

 Van valamilyen zenei múlt mögöttetek?
Egyedül Dávid az, aki zene suliba járt, de én és a többiek

szinte magunktól tanultunk meg a hangszereken játszani. Az
egész hobbiként indult, nem voltak komolyabb terveink csak
szórakoztattuk egymást és kisebb baráti társaságunkat a
zenénkkel. Aztán támadt egy gondolatom, hogy „mi lenne ha…”
és most itt tartunk. :)

- Igen összejött, amihez gratulálok és minden elismerésem
a tiétek! Én elõször a Jobbágyi Rockfesztiválon találkoztam
veletek. Azóta mi a helyzet, felkérések koncertek?

Igen, az elsõ megjelenésünk a Jobbágyi Rockfesztivál volt,
ahol megmutatkoztunk élõben. Azóta kaptunk meghívásokat a
környéken, legutóbb is Szécsényben játszottunk a sulimban
ahová járok. Ott csináltunk egy hatalmas bulit, ami óriásira
sikerült! Vastaps, sikítozó lányok, õrület volt.

- Ha jól tudom, itthon is felléptetek?
A rossz idõ ellenére nagyon sokan voltak kíváncsiak ránk.

Reméljük, hogy máskor is lesz lehetõségünk a lelkes közönség
elõtt fellépni.

- Sok rajongótok van?
Vannak, akik mindenhová elkísérnek minket, és ez nagyon

jól esik! A dobverõ és a pengetõn kívül autogramot is szoktak
kérni, amin nagyon elcsodálkoztunk, hisz azokat a híres

emberektõl kérik.
- Honnan tudhatunk meg

több információt az
együttesrõl?

Honlap tervbe van véve,
de addig is elérhetõek
vagyunk az internetetes
Facebbok oldalon, ahol Reset
Rock Band név alatt vehetik
fel velünk a kapcsolatot és
tudhatnak meg mindent
rólunk.

- Saját számaitok
vannak! Hogyan születnek a
dalok, kik a szerzõjük?

Dolgozunk elsõ
lemezünkön, amire saját
számokat szeretnénk
természetesen magyarul. A
szövegek az énekesünk Dani
fejében születnek meg és mi
pedig életre keltjük azokat.
Általában a szöveg mellé már

összehoz egy zenei alapot is persze gitáron, amihez mi vagy
hozzá teszünk vagy elveszünk. Dalainkban törekszünk a konkrét
mondanivalóra, így elsõ saját szerzeményünknek is van üzenete.

A ,,Mérgezed az agyad’’ címû szám az olyan fiatalokról szól,
akik elvakultan a számítógépes játékoknak élnek és nem tudnak
mással foglalkozni, ezzõl az unalmas, számítógépes világból nem
tudnak elszakadni.

- Egyetértek veletek, van egy pár ilyen ismerõsöm . . . De,
ha jól tudom a zenélésen és a sulin kívül mással is
foglalkoztok?

Szabadidõnket a Reset mellett mással is töltjük. Dani a
szövegírás mellett gördeszkázik; Dominik katonai és háborús
ereklyéket gyûjt; Dávid az extrém sportok híve; én pedig a suli
mellett színészkedéssel is foglalkozom. Van egy kis társulatunk
Szécsényben akikkel már szerepeltünk itthon, Jobbágyiban is.

- Hogyan zajlanak a próbák?
Mivel hétköznap mindenkinek ott a suli így a próbákat

hétvégén, szombatonként tartjuk. A nagymamámnál van egy
helység, ott lett kialakítva számunkra egy terem. Így õ az elsõ
számú hallgatónk és kritikusunk ha túl hangosak vagyunk.
Akiktõl viszont sokat tanultunk és talán hívhatjuk õket a
mentorainknak is az a Holtidõ zenekar. Mindenben segítenek és
támogatnak minket! Köszi Nektek!

- Tervek?
Márciusban szeretnénk felvenni elsõ demo lemezünket.

Ebben nagy segítségünkre lesz Bakó Zoltán, akit szerintem nem
kell bemutatnunk már senkinek, hiszen õ a Plus 1 Rádió
megalkotója.

Szeretnénk megragadni az alkalmat és köszönetet mondani
mindazoknak, akik mellettünk vannak a kezdetektõl és most is,
támogatnak és bíznak bennünk! Köszönjük!!!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és B.Ú.É.K. mindenkinek,
a Reset Rock Band nevében!

Én pedig köszönöm, hogy válaszoltál/válaszoltatok a
kérdéseimre, és további sok sikert kívánok nektek! Csak így
tovább!

Jancsó Judit

E
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Váradi Zoltán

A cigányság története

(Forrás: Wikipédia)

Szeretettel köszöntöm a Jobbágyi Hírek minden kedves
olvasóját, Váradi Zoltán vagyok. Azt a megtisztelõ felkérést
kaptam, hogy a falumban élõ roma kisebbség életét, történetét
bemutassam. Nagy megtiszteltetés számomra a feladat, hiszen
visszaemlékezve a korábbi évekre, a Jobbágyi Hírek hasábjain
eddig még nem volt rá példa, hogy az itt élõ kisebbség
történetével bárki foglalkozzon, és megismertesse a roma
közösség kultúráját, életét a kedves olvasóval.

Származásunk rövid története:
A cigányságnak, eredetével kapcsolatban az idõk folyamán

a legkülönbözõbb legendák születtek. Nevezték õket Gypsyk-
nek, Gitanos-nak, Cigánynak, holott valódi nevük azonban a
Roma. A roma kifejezés egyszerûen embert, férfit jelent. A
legáltalánosabban elterjedt nézet az indoeurópai eredetet. Tény,
hogy a romák hosszú vándorlás után jutottak el Európába, és az
is kétségtelen, hogy ennek kiindulópontja India volt, ez azonban
nem jelenti azt, hogy eredeti szülõhazájuk is ez lett volna. Ismert
tény, hogy a romák, hosszú vándorlásuk során számos néppel
keveredtek ebbõl adódóan nem homogén nép, hanem különbözõ
népcsoportok tagjait jelöli. Ezeket a népcsoportokat néha
törzseknek nevezik, és számos ilyen törzs van: roma, szinti,

kalderas, macsavaja, lovari, csurari, gitano, manus, rudari, beás,
luri, romungro és mások. Ezek a törzsek hasonló nyelvet
beszélnek, de nem feltétlenül értik meg egymást. Egy
Magyarországon élõ roma biztosan nem tud szót váltani egy
Spanyolországban élõ gitanoval. Az egyes cigány nyelvek
tanulmányozása  szerint , valamennyi nyelvük vagy dialektusuk
tisztán indoeurópai, pontosabban indiai eredetû, és a ma Észak-
Indiában és Pakisztánban beszélt nyelvekhez áll a legközelebb.
Mi itt Magyarországon a lovári nyelvet halljuk a leggyakrabban.
A lovári tele van szanszkrit szavakkal, és a nyelvtana is sokat
megõrzött az eredeti, bonyolult struktúrából. A Kr.u. 1000 év
táján az Indiában lambani, lambadi vagy rabari, és dom (rom)
néven ismert népcsoportok tömegesen elhagyták az országot,
fõleg az Indus-völgy vidékérõl és/vagy Radzsaszthánból, és
nyugat felé indultak, Afganisztán, Perzsia, Örményország,
Törökország útvonalon. A 14. századra elérték a Balkánt, a 16.
századra Skóciát és Svédországot. Egyesek Szírián és Nyugat-
Afrikán vándoroltak keresztül, és a Gibraltári szoroson át érkeztek
meg Európába. A magyarországi romák a romák vagy más néven
cigányok Magyarországon élõ népessége. Õk alkotják az ország
legnagyobb hivatalosan elismert nemzetiségét. A magyarországi
nemzetiségek közül õk az egyedüliek, akik nem rendelkeznek
anyaországgal, ezért nem nemzeti kisebbségként, hanem etnikai
kisebbségként határozzák meg õket.

(Folytatjuk.)

2010. december 5-én a kisebbségi önkormányzat látta
vendégül a mûvelõdési ház színháztermében a Mikulást.
Puttonyában közel 200 csomagot hozott és osztott szét. A
gyerekek - kicsik és nagyok egyaránt - izgatottan várták a
Mikulást. Volt, aki szülõkkel érkezett, volt, aki nagytestvérrel.
A színpad mögött is nagy volt az izgalom, egy 20 fõbõl álló
lelkes kis csapat készült már hetek óta egy vidám mûsorral
és tánccal a Mikulás fogadására. A gyerekek önszorgalomból,
minden héten lelkesen próbáltak, készítették a jelmezeket és
a díszletet, hogy az alkalomhoz illõ fogadtatásban legyen
része a Mikulásnak.

A mese mellett tánccal is kedveskedtek a közben
megérkezõ Mikulásnak, aki segédeivel együtt minden JÓ
gyermeknek kiosztotta a megérdemelt Mikulás-csomagot.

 Gyetvai Renáta

Mikulásra várva

Tisztelt Szülök! Tanár, fejlesztõpedagógus vagyok, sokéves gyakor-
lattal. Tanulási nehézségekkel küzdõ kisiskolások, egyéni fejlesztését,
felzárkóztatását, korrepetálását vállalom délutánonként! Bajzáth
Zsuzsanna Pásztó Gábor Áron 33. email: paszto.csana@gmail.com
Tel: 0630-711-33-47
Bölcsöde Pásztón! Nyilvántartásba vett, megfelelõ feltételek között
kialakított, ellenõrzött, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ,
családi napközis szolgáltatásom várja a bölcsõdés és óvodás korú
gyermekek jelentkezését! Családi napközimben egész napos
gondozását, nevelését vállalom 1-6 éves gyermekeknek, teljes
ellátással, napi négyszeri étkezéssel, szakszerû, egyéni fejlesztéssel,
tevékenységre motiváló környezet megteremtésével!
email: paszto.csana@gmail.com  Bajzáth Zsuzsanna Tel: 30-711-33-
47 Nyitva: 7.30-16.30-ig Az év minden munkanapján.
Eladó Jobbágyiban, a Lakótelep III/B. épületben egy földszinti, 1,5
szobás lakás! Ár megegyezés szerint, csere is érdekel. Baráth Ferencné.
06-30/265-85-45.
Gazdát keresünk egy fiatal, német-skót juhász keverék kutyának!
Érd.: Baráth Ferencné. 06-30/265-85-45.

APRÓHIRDETÉSEK
Jótékonysági bál!

A Jobbágyi Községi Önkormányzat
2011. február 19-én

JÓTÉKONYSÁGI BÁLT
szervez a község javára!

A bál programjáról, kezdési idejérõl,
helyérõl  a késõbbiekben adunk

pontos tájékoztatást!
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ÚJSZÜLÖTTEK
Oláh Mirella Mercédesz 2010. 08. 25.

Berki Éva 2010. 09. 24.
Bangó Lili Valéria 2010. 10. 09.

Kincses Tibor 2010. 10. 15.
Oláh Viktor Márk  2010. 10. 28.
Gáspár Melinda 2010.10. 28.

Berki István 2010. 10. 30.
Baranyi Sámuel 2010. 11. 19.

Váradi Tamás Dominik 2010. 11. 23.
Nagy Melissza 2010. 11. 23.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Baranyi Krisztina és Jancsó József  2010. 09. 18.

Krutek Katalin és Kincses Tibor 2010. 09. 25.
Váradi Helga és Csik Titusz 2010. 09. 25.

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

ELHUNYT AK:

Az elmúlt idõszakban illetékességi területünkön is
elõfordultak olyan jellegû vagyon elleni jogsértések, melyek
során döntõrészt idõs személyek váltak olyan csalók
áldozatává, akik ÉMÁSZ dolgozónak kiadva károsították
meg õket.

A további jogsértések megelõzése érdekében
megkerestük az ÉMÁSZ-t, mely során az alábbi tájékoztatást
kaptuk:

A szolgáltató részérõl az ellenõrzés lehetõségét a VET
végrehajtására kiadott 273/200. sz. kormányrendelet 2. sz.
mellékletének 9. §. (6) bekezdése szabályozza, miszerint az
(5) bekezdésben meghatározott ellenõrzést, illetõleg munkák
elvégzését lakásokban és egyéb lakossági használatú
helyiségekben a lakosság személyes érdekeinek figyelembe
vételével kell lefolytatni. Az ellenõrzést - a felek eltérõ
megállapodásának hiányában - munkanapokon 7 és 20 óra
között az üzletszabályzatban meghatározott idõszak alatt
kell elvégezni. Az ellenõrzést végsõ személynek arra
feljogosító, fényképes igazolvánnyal kell rendelkeznie.

Az áramszolgáltató munkatársai fényképes azonosító
igazolvánnyal rendelkeznek, melyet kötelesek felmutatni.

A munkatársak azonosítására szolgáló ingyenes zöld
szám: 06-80-200-338

 Vida Ottó Kolozs r. alezredes, rendõrségi fõtanácsos

FELHÍVÁS!

KÖSZÖNETNYIL VÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

FERIK JÁNOS
temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Dobrocsi Józsefné 2010. 08. 01.
Petkes Andrásné 2010. 09. 16.

Zatykó Pálné 2010. 09 .26.
Ferik János 2010. 10. 02.

Zétény Mihály 2010. 10. 19.
Malik Gábor  2010. 11. 20.
Malik József 2010. 12. 13.

2010. 09. 05-én került megrendezésre  a  SZABÓ  IMRE 
KÉZILABDA  EMLÉK TORNA.

Verseny összesített eredményei a következõk: 1. JOBBÁ-
GYI 3 pont. 2.ÉRSEKVADKERT 3 pont.  3. HATVAN 0 pont.

Különdíjak:  Torna  legjobb  játékosa: VARGA LÁSZLÓ.
Legjobb kapusa: VIZOVICZKI GÁBOR. Gólkirály:
CSEH ATTILA (Érsekvadkert). Legtechnikásabb játékos:
VARGA ISTVÁN   Az emlékkupát, MICZKI FERENC nyerte el,
ami  most  elõször  került  kiírásra.   Legsportszerûbb  játékos:
MOLNÁR  GÁBOR  (Hatvan).   A Jobbágyi  csapat  legjobb
játékosa:  SZABÓ ZSOLT . Különdíjat kapott, a hosszú évek
óta tartó támogatásért, és a rendezvény
lebonyolításban nyújtott segitségért: MINA GÁBOR. A  torna
 legidõsebb  játékosa:  CSEH  ZOLTÁN,  72  éves érsekvadkerti
 tanár.   

A Szabó Imre emléktorna támogatói voltak:  
JANCSÓ  GYÖRGY, TÓTH  SÁNDOR,  MICZKINÉ  PINTÉR 

ANNA  képviselõk,  akik  1  havi  tiszteletdíjuk felajánlásával 
járultak  hozzá,  a  rendezvény  sikeréhez.  Gratulálunk  a  torna
 minden  játékosának!

Ismét  egy  igen   magas   színvonalú   mérkõzéssel  gazda-
godhattunk!

Köszönjük a támogatóknak, és minden játékosnak a
részvételt!

Szabó Imre emléktorna

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZA T TÁJÉKOZT ATÓJA.
Felelõs kiadó:  POLGÁRMESTERI HIV ATAL.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság:
Farkas Attila, Gyetvai Renáta, Jancsó Henriett, Jancsó Judit,  Váradi Zoltán

 Felelõs szerkesztõ: KOZMA MIKLÓSNÉ
Nyt. szám: 2.9.1/460/2004. Készült: 950 példányban.

Nyomda:  Márton Anna - JOBBÁGYI % 475-068

LABDARÚGÁS
A 2010-2011-es  bajnokságon,  összevonták  a  megye  II.

osztályban  szereplõ  csapatait. A  bajnokság  ketté  lett  osztva
 megyén  belül  keleti  és  nyugati  csoportra. JOBBÁGYI  csapata
 a keleti  csoportban  kapott  helyet, amit  igen  erõs  csapatok
alkotnak.

BANGÓ  ZOLTÁNNAK  köszönhetõen,  a  15  mérkõzésen 
becsülettel  részt  vett  a csapat.  Köszönetet kell mondanunk,
azoknak  az  embereknek, akik  végig  kiálltak  mellettük,  és
 segítették  a  felkészülést! 

EREDMÉNYEK.:  JOBBÁGYI-KARANCSKESZI SE 3:6. LUC-
FALVA-JOBBÁGYI 2:2.  JOBBÁGYI-ROMANO KSE 1:3.  KAZÁR KSE-
JOBBÁGYI 9:1.  JOBBÁGYI-KARANCSALJA MSE 5:1.  KARANCS-
BERÉNY-JOBBÁGYI 8:1 JOBBÁGYI-KISTERENYE SE 2:4.  JOB-
BÁGYI-MÉNKESI BÁNYÁSZ SK 4:1. TSK ETES-JOBBÁGYI 3:2.  JOB-
BÁGYI-CERED VSE 2:3.  CSÉCSE SE-JOBBÁGYI 1:5.  JOBBÁGYI-
MÁTRATERENYE 1:3.  BUJÁK SC-JOBBÁGYI 1:1.   JOBBÁGYI-
ZAGYVARÓNA SE 3:2.   MIHÁLYGERGE SEJOBBÁGYI 6:1. 

A jobbágyi  focicsapat  a  12.  helyen  végzett.  Összesített
eredményeik:  15 mérkõzés,  ebbõl 4  gyõzelem, 2  döntetlen,
9 vereség. 34  rúgott - 53  kapott góllal, 14 ponttal zárta a szezont.

Tavasszal  meg fog  erõsödni  a  csapat, több  pontot
fog szerezni, vannak ígéretek az igazolásokkal kapcsolatban is,
de  vigyázniuk  kell, mert könnyen ki lehet  esni,  a  megye
 alacsonyabb,  III. osztályába. Ettõl  függetlenül  gratulálunk
 a csapatnak! HAJRÁ JOBBÁGYI!!!  

VÁRADI ZOL TÁN



2010. DECEMBER10

Eseményeinkrõl - KÉPEKBEN
Idõsek napja Az óvoda szüreti bálja

A kisebbségi önkormányzat
Mikulás-estje

Iskolai jótékonysági bál

RESET ROCK BAND

EJE HÍREK:  2010. december 19-én  állítottuk fel  a falu fenyõfáját és elkészítettünk egy kis betlehemest
is a gyógyszertár melletti kis virágos kertben. Az óvodások, az iskolások és a nyugdíjas daloskör
elõadással köszöntötték a rendezvényen résztvevõket. Fotók forrása: www.jobbágyi.extra.hu


