
A községi önkormányzat tájékoztatója XVI.  évfolyam, 2.  szám. 2010. május

Jobbágyi Községi Önkormányzat  Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja a község lakóit
2010. június 5-én (szombaton)
a JHSE sportpályán megrendezésre kerülõ

falunapra

10.00-12.00 Játékos vetélkedõk az EJE
szervezésében

10.00-13.00 Kispályás labdarúgó-torna.
Csapatok: jobbágyi és hatvani
öregfiúk; jobbágyi Fortuna.

10.00-14.00 Íjászbemutató - Jászfényszaru
12.00 Ünnepélyes megnyitó.

Köszöntõt mond:
Majoros László polgármester

12.15-12.30 Az óvodások mûsora
12.30-12.45 Az általános iskola 2.

osztályának elõadása
12.45-13.00 A 3. osztályosok produkciója
13.00-13.15 Vadnyugati dallamok. Elõadja az

5. a) osztály
13.15-13.45 Slágermorzsoló. A 7. osztály

mûsora
13.45-14.15 Az általános iskola

tánccsoportjainak elõadása
14.15-14.45 ,,Nem adom fel’’ együttes

produkciója
14.45-15.15 A héhalmi Rózsafa

néptánccsoport hagyományõrzõ
mûsora

15.15-15.45 3 DAZ amatõr együttes elõadása
15.45-16.15 Helyi tehetség. Ének: Berki Martin.

Kíséri: Jenci és zenekara
16.30-17.15 Sztárvendég:

MÁRIÓ
harmónikás mûsora

17.30-19.00 TOMBOLA

19.00-19.45 Sztárvendég:
DESPERADÓ
együttes

20.30-21.15 Team 4 Music együttes produkciója
21.15-24.00 UTCABÁL.

Zene: Kata és Zatykó Péter
Rossz idõ esetén a programok a mûvelõdési ház
mozitermében kerülnek megrendezésre

A rendezvény fõvédnöke:
BECSÓ ZSOLT

országgyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke.
A rendezvény helyszínén borgrácsban készült ételek

vásárolhatók. Tombolaárusítás a helyszínen.
Italokat  helyi vállalkozók  árusítanak.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

PROGRAMOK :
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Országgyûlési választás eredményei
A 2010. április 11-i országgyûlési képviselõ választás sikeresen lezajlott. A választásra jogosult 1.679

választópolgár közül 1.006 választópolgár adta le szavazatát, ami 59,77 %-os részvételt jelent.

Igazolás alapján felvett választópolgárok száma 4 fõ volt.
01. szavazókör 02. szavazókör Összesen
Fáy András Mûvelõdési Ház
Általános Iskola

Névjegyzék zárásakor a névjegyzéken
lévõ választópolgárok száma 863 816 1 679
Igazolás alapján felvett választópolgárok száma     4     0 4
Névjegyzéken lévõ választópolgárok száma
a szavazás befejezésekor 867 816 1 683
Szavazóként megjelent választópolgárok száma 494   56,98% 512    62,75% 1006   59,77%

A szavazatok száma és megoszlása egyéni jelöltenként:
01. szavazókör 02. szavazókör Összesen
Fáy András Mûvelõdési Ház
Általános Iskola

Urnában lévõ szavazólapok száma 494 512 1006
Érvénytelen szavazatok száma     6     1,21%     6   1,17% 12    1,19%
Érvényes szavazatok száma 488   98,79% 507   99,02% 995   98,91%

Becsó Zsolt FIDESZ-KDNP 209   42,83% 160   31,56% 369   37,09%
Fekete József Lehet Más a Politika   18   3,69%   35   6,90% 53     5,33%
Juhász Gábor MSZP 100   20,49% 148   29,19% 248   24,92%
Navratil Attila Jobbik 161   32,99% 162   31,95% 323   32,46%
Soós Károly Zöld Baloldal     0    0,00%     2     0,39% 2     0,20%

A szavazatok száma és megoszlása listánként:
01. szavazókör 02. szavazókör Összesen
Fáy András Mûvelõdési Ház
Általános Iskola

Urnában lévõ szavazólapok száma 494 512 1 006
Érvénytelen szavazatok száma     4   0,81%     8   1,56% 12     1,19%
Érvényes szavazatok száma 490   99,19% 504   98,44% 994   98,81%
JOBBIK 158   32,24% 156   30,95% 314   31,59%
MSZP 102   20,82% 145   28,77% 247   24,85%
Munkáspárt     1   0,20%     5   0,99% 6     0,60%
FIDESZ-KDNP 214   43,67% 157   31,15% 371   37,32%
Lehet Más a Politika   15   3,06%   41   8,13% 56     5,63%

A választás napján rendkívüli esemény nem történt, a választással kapcsolatban panasz és kifogás nem érkezett.

Nógrád megye 02. számú Országgyûlési Egyéni Választókerületben az elsõ fordulóban a szavazás érvényes
és eredményes volt, ezért második forduló nem volt. A megválasztott országgyûlési képviselõ Becsó Zsolt.

A Helyi Választási Iroda megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság eredményes munkáját és a választópolgárok
fegyelmezett magatartását, mellyel hozzájárultak a választás zavartalan és törvényes lebonyolításához.

Dr. Tóth Renáta HVI vezetõ
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2010. március 25.
1. Elfogadta a térfigyelõ-rendszer karbantartására

vonatkozó szerzõdést.
2. A hatályos jogszabályoknak megfelelõen módosí-

totta a Mikrotérségi Gyermekvédelmi Társulásra
vonatkozó megállapodást.

3. Módosította a 2010. évi költségvetést.
4. Az iskolaigazgató és az óvodavezetõ vezetõi

megbízása 2010. augusztus hónapban lejár, ezért döntött
a pályázati kiírás elfogadásáról. (Pályázati kiírás a
www.kszk.hu oldalon megtalálható.)

5. Közmeghallgatás, résztvevõk száma 28 fõ.

2010. április 29.
1. A képviselõ-testület elfogadta a 2009. évi

költségvetés zárszámadását.
2. Elfogadta a Pásztói Kistérség Többcélú Társulás

belsõ ellenõrzési egysége által végzett, a Kodály Zoltán
Óvodát érintõ átfogó ellenõrzésrõl szóló beszámolót.

3. Módosította az önkormányzat 2010. évi
költségvetését megállapító rendeletet.

4. Döntött a társadalmi szervezetek 2010. évi támo-
gatásáról:
- Jobbágyi Honvéd SE 700.000 Ft
- Vöröskereszt Pásztói Szervezete 15.000 Ft
- Nyugállományúak Egyesülete
   Jobbágyi 120.000 Ft
- Hit és Fény
  „Vidám Szívek” Közössége 65.000 Ft
- Szent Erzsébet Karitasz csoport 60.000 Ft
- Jobbágyi Ált. Isk. Gyermekeinek
  Jövõjéért Alapítvány 110.000 Ft
- Szeretet Kapcsolat
   a Jobbágyi Kodály Zoltán
   Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 55.000 Ft
- Polgárõrség Jobbágyi 310.000 Ft

5. Hozzájárult a település címerének használatához a
2010. május 8-án megrendezett II. Nemzetközi Jancsó
Találkozó oklevelein és kiadványain.

6. Döntött a Lakótelep 8. ép. kérelmében,
engedélyezte a bölcsõdében található pad betonvázának
elhelyezését a 8. ép. környezetében.

Hornyák Miklós képviselõ 2010. évi tiszteletdíját a
Hatvani Református Lelkészi Hivatalnak, Ökrös
Zsuzsanna képviselõ egy-egy havi tiszteletdíját a
Polgárõrségnek és a Kodály Zoltán Óvodának, Miczkiné
Pintér Anna képviselõ egyhavi tiszteletdíját a Kodály
Zoltán Óvodának ajánlotta fel.

 Sokak kívánsága teljesült, amikor az önkor-
mányzat által vásárolt lélekharang  (Gombos Miklós
harangöntõ munkája) a helyére került a ravatalozón
épített kis torony belsejébe.

A környezõ településeken régóta használnak ilyen
kis harangot. Nagyon jó, hogy a mi községünkben
is sikerült megvalósítani ezt a tervet.

Ezentúl egyetlen családnak sem kell elhunyt
hozzátartozóját síri csendben kísérni utolsó útján.

Ez a harang mindenkiért szól.
özsi

Képviselõ-testületi
ülések

Jobbágyiért
emlékplakett!

A március 12-én a koszorúzást követõ
fogadáson Majoros László polgármester - a
képviselõ-testület 46/2010. (II. 11.) sz. határozata
alapján - Kovács Sándorné  részére átadta a
Jobbágyiért emlékplakettet.

Pannika 1970-ben - házasságkötése révén -
került Jobbágyiba. Férje Kovács Sándor, ma
nyugállományú ezredes. Egy fiúgyermeke és unokái
vannak. 1980-tól 1990-ig a községi tanács elnö-
keként munkálkodott Jobbágyi fejlõdésén. Ezekben
az években épült fel az iskola tornaterme, az új üzlett
épülete (jelenleg CBA).

Napjainkban nyugdíjas, s szabad idejében  - több
jobbágyi társával - a Tájak, Korok, Múzeumok
Salgótarjáni Tagcsoportjában végez közösségi
munkát vezetõségi tagként.

Majoros László polgármester átadja az
elismerést Kovács Sándornénak.         Fotó özsi

A harang
mindenkiért szól . . .
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1. Számviteli beszámoló
      A szervezet egyszerûsített beszámolója csatolva.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
      Szervezetünk 2009. évben költségvetési támogatásban nem
részesült.

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
a.) Pénzeszközök kimutatása

Szervezet induló vagyona 1321 E Ft
Kapott támogatás 315 E Ft
Szja 1% 94 E Ft
Kapott kamat 26 E Ft
Összes bevétel 1756 E Ft
Bérköltség  0
Egyéb személyi kifizetések  0
Nyújtott támogatás 408 E Ft
Egyéb költségek  33 E Ft
Kiadások összesen 441 E Ft
2008.12.31.-i pénzeszköz 1315 e Ft

      b.) Tárgyi eszköz kimutatás
A szervezet tárgyi eszközzel nem rendelkezett.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nyújtott összes támogatás 408 E Ft
Fõbb tételek:
Tanulmányi kirándulás tám. 247 E Ft
Nevezési díjak támogatása 16 E Ft
Egyéb tárgyi támogatások 145 E Ft

5. A központi költségvetési szervtõl, az elkülönített pénzalaptól,
a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértéke

Helyi önkormányzattól 100 E Ft
Szja 1%-a 94 E Ft

6. A szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege: A szervezetnél bérkifizetés, egyéb személyi
kifizetés nem történt.

7.  A közhasznú tevékenységérõl szóló tartalmi beszámoló
A szervezet a jobbágyi Fáy András Általános Iskolába járó

gyerekek  tanulmányi elõmenetelét, a hátrányos helyzetû
gyerekek iskolai támogatását tûzte ki célul.

Ennek egyik területe a tanulási feltételek javítása.
2009. évben a tanulmányi kirándulások támogatása, ezzel a

csoportos programok, a közösségi szellem erõsítése volt kiemelt
cél. Emellett egyedi igények szerint biztosított az alapítvány
tanulási segédeszközöket, fogyó anyagokat.

A tehetséges tanulókat a tanulmányi versenyek nevezési
díjának átvállalásával, év végi könyvjutalmakkal támogattuk.

Jobbágyi, 2010. március 23.

Egyéb szervezetek egyszerûsített beszámolója
Mérleg

Elõzõ év Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Befektetett eszközök 0 0

Készletek
Követelések

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

Forgóeszközök 1321 1315
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök 1321 1315

Eszközök összesen 1321 1315
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Saját tõke 1321 1315
Induló tõke/Jegyzett tõke 200 200
Tõkeváltozás/Eredmény 1082 1121
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékeny-
ségbõl (közhasznú tevékenységbõl)    39 -6
Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységbõl

Tartalék
Céltartalékok
Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen 1321 1315

Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek
Jövõjéért Alapítvány
Eredménylevezetés

Elõzõ év Tárgyév
Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek
Pénzügyileg rendezett bevételek 633 435

ebbõl:
- támogatások
- alapítói
- központi költségvetési 165   94
- helyi önkormányzati 100 100
- társadalombiztosítási
- továbbutalási céllal kapott
- egyéb 368 215
- tagdíj
- egyéb bevételek   16   26

Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
Végleges pénzkiadások, elszámolt
ráfordítások 594 441

        Ráfordításként érvényesíthetõ
kiadások 594 441
Ebbõl: továbbutalt támogatás
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
Ráfordítást jelentõ elszámolások
Ráfordításként nem érvényesíthetõ
kiadások
Tárgyévi pénzügyi eredmény 39   -6
Nem pénzbeli realizált eredmény
Adózás elõtti eredmény 39   -6
Fizetendõ társasági adó
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény 39   -6

Jobbágyi, 2010. 03. 23.

Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek Jövõjéért Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009
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A Fáy András
Általános Iskola

HÍREI
A tavaszi idõszakban több tanulmányi versenyen is

részt vett iskolánk. A megyei Kaán Károly
természetismeret versenyre Bencsik Bence 6. osztályos
és Kelemen Enikõ 5. a osztályos tanuló jutott tovább,
ahol Enikõ 7. helyezést ért el.

A Zrínyi Ilona regionális matematika versenyen
iskolánkból  induló 10 tanuló közül Kelemen Balázs 5.
b. osztályos tanuló érte el a legjobb eredményt.

A Bendegúz megyei nyelvész versenyen Kelemen
Luca 2. osztályos és Bencsik Bence 6. osztályos tanuló
képviselte iskolánkat: Bence 3. helyezést ért el.

A Föld napi akadályversenyen Apcon Hegedüs
Viktor, Kovács Gábor, Szklenár Bence 7. osztályos
tanulók vettek részt. Viktor édesanyjának köszönjük a
tanulók szállítását !

Helyi vetélkedõket is szerveztünk a víz világnapja
alkalmából felsõs tanulóinknak, míg az alsósok
természetismeret, rajz, hangos olvasás, sport területén
mérték össze tudásukat, erejüket.

Osztályaink több szabadidõs programot szerveztek:
kirándulások Budapestre, Jászberénybe, színház-
látogatás. Tanév végén is több osztályunk tervez egy-,
illetve többnapos kirándulást.

Iskolánk pályázat útján kisebb összeget nyert, melyet
kirándulásra használunk fel. Ebbõl az összegbõl az
autóbusz költségét tudjuk fedezni. A kiránduláson azok
a felsõ tagozatos gyerekek vehetnek részt, akik a tanév
folyamán tanulmányi eredményükkel és magatartásukkal
rászolgáltak erre.

Május egyik legszebb ünnepe az anyák napja: alsós
osztályaink és az 5. a osztály mûsorral, virággal
kedveskedett az édesanyáknak. 2. osztályosaink az
Idõsek Klubja tagjait is köszöntötték ezen a szép
ünnepen.

A hónap végén gyermeknapi programokat szeretnénk
rendezni: különbözõ játékokat, sportvetélkedõket.

A diáknapot az utolsó tanítási napon tartjuk szintén
változatos programokkal.

A tanév befejezését követõen nyári napközis tábort
is fogunk szervezni a jelentkezõk számától függõen.

A ballagást és a tanévzáró ünnepséget

2010. június 19-én 8.30-kor tartjuk.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Végezetül köszönetünket szeretnénk kifejezni a Vicián
és Társa Kft vezetésének Palotáson, (Építõk Boltja), akik
festéket ajánlottak fel iskolánknak. Azóta már több kültéri
eszközt, kaput, kerítést is lefestettünk ennek az
adománynak a felhasználásával.

Iskolavezetés

Anyák napján 2. osztályosaink az Idõsek Klubja
tagjait is köszöntötték

Ma, amikor az egész ország
hálás szívvel néz ide,
szeretetet, köszönetet
ver mindnyájuk kis szive.

Azt a sok jót, amit kaptunk
meghálálni mint lehet?
Kérdezgettem a virágot,
kérdeztem a levelet.

Nem feleltek, de a virág
felém intett vidáman,
amit a szó el nem mondhat,
itt van egy szál virágban.

Donászi Magda:

PEDAGÓGUSNAPRA
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* A 2010-es év nagyon jól kezdõdött az oviban ,mert
pályázaton annyi pénzt nyertünk, hogy minden csoportba
új bútorokat tudtunk venni, a gyerekek és a dolgozók
nagy örömére. Teljesen megújultak, megfiatalodtak
csoportjaink.

* A hagyományos ovisbálra márciusban került sor . A
bált az óvodai dolgozók fergeteges kán-kán-ja nyitotta,
és megadta az alap hangulatot az est további részére.

Értékes ajándékok kerültek sorsolásra a tombolán.A
bál teljes bevételébõl az óvoda három homokozójának
teljes felújítása kerül megvalósításra június hónapban.

* Örömmel tudatom minden érdeklõdõvel, hogy az
óvoda alapítványának jóvoltából, a gyerekek 80 ezer
Ft-értékben kapnak homokozójátékokat, kismotorokat,
dömpereket gyermeknapra.

* Köszönöm az óvónéniknek azokat a bábelõ-
adásokat, amivel színvonalasabbá teszik az óvoda életét.
Az elõadások negyedévenként  megvalósulnak, a
gyerekek legnagyobb örömére.

* Megtörtént az óvodai beiratkozás, 30 gyermek
került felvételre a következõ nevelési évben.

* Iskolai tanulmányait 26 kisgyermek kezdi el
szeptembertõl.

* Megtörtént az óvodai csoportszobák festése, a
körülményekhez képest gyorsan és zökkenõmentesen
zajlott. Szeretném megköszönni a szülõk türelmét, és az
óvodai dolgozók fáradságos munkáját.

Köszönet az óvoda támogatóinak

Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak az
embereknek a segítségét, akik valamilyen formában
támogatták az óvodát:

* Miczkiné Pintér Anna és Ökrös Zsuzsanna  egy-
egy havi képviselõi tiszteletdíjának felajánlásával
hamarosan új rattan bútorokkal gazdagodik minden
csoportszoba, s új „babaszobát” vehetnek birtokba a
gyerekek.

* Jeges László képviselõ úr  munkájával anyagi és
tárgyi hozzájárulásával segítette munkánkat.

* Görõcs Krisztián a „Viczián és Társa”  nevében
színes kültéri festékekkel járult hozzá munkánkhoz.

* Az 1%-os felajánlásokat az alapítvány támogatására
* Köszönet minden kereskedõnek, magán-

személynek, szülõknek, óvodai dolgozóknak akik
valamilyen formában támogatták az intézményt.

Szemelvények az óvodai életrõl - röviden
* Bárányi Péter és felesége anyagi és tárgyi

felajánlását.

Tájékoztató májusi
„Gyermek-napos”
programjainkból

* Május 21. arcfestés, fényképezés.
* Május 25. de.10 óra zenebohócok mûsora.
* Május 26. de. 9 óra „Cinegések” évzáró bulija.
* Május 26. du. 16 óra „MOCORGÓ” ovifutás és

más versenyek a pályán.
* Május 27. de 10 óra rendõrség-tûzoltóság

bevonásával, balesetmegelõzési vetélkedõ a pályán.
* Május 28. de. 9.30-tól „Szülõs gyermeknap” az

óvodában.
* Május 28. du. 16-tó ÉVZÁRÓ a hetesben.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk prog-
ramjainkra!

Óvodavezetõ

Kedves Olvasók! Egy levelet szeretnénk közzétenni,
természetesen az írójának jóváhagyásával, mert úgy
gondoljuk, ilyen még nem volt, és ettõl nagyobb aján-
dékot nem is kívánhatnánk magunknak! Az írást egy
Anyuka tette ki az oviba, szépen, csendesen, felhajtás
nélkül. Amikor elolvastuk, nem akartunk hinni a sze-
münknek, s a meghatottságtól az olvasás is nehezen ment.

Óvoda dolgozói

Kedves Óvodai Dolgozók!
Köszönettel tartozunk azért a felelõsségteljes

munkáért, amit gyermekeink felé nyújtanak. Köszönjük
a felkészülést, oktatást , tanítást, amitõl a mi csemetéink
többé, jobbá válnak. Köszönjük  a szeretetet, elfogadást,
megértést, amit minden nap tanúsítanak.

Köszönjük, hogy örömmel végzik munkájukat,
hivatásukat. Köszönjük, hogy jó ide bejönni, hiszen a
legdrágább kincsünkre vigyáznak, és gondoskodó, jó
kezek vesznek körül bennünket.

Köszönjük a kitartást, erõt, odafigyelést, ami mutatja
hogy a mi óvodánk milyen szépen fejlõdik. Köszönjük a
vezetõnek, hogy  jól irányítja a rábízott feladatokat, és a
dolgozóknak a maximális munkát.
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No és persze köszönjük  a jó konfliktuskezelést, hogy
minden problémát a lehetõ legjobban  megoldanak.

Köszönjük, hogy van Jobbágyiban óvoda.
Kívánjuk a lehetõ legjobbakat, legszebbeket, ami az

óvodai életet meseszéppé teszi a mi gyermekeink
számára.

És legfõképpen kívánunk ehhez jó egészséget, jó
lehetõségeket, kitartást, erõt , hogy mindig öröm legyen
ide bejönni a felnövekvõ generációnak!

Jobbágyi 2010.02.19.
Bárányi Péterné

Zene az óvodában, avagy milyen lesz a jövõ zenéje?

Zene-ovi
a Kodály Zoltán Óvodában

Szeretettel köszöntöm az újság olvasóit, s szeretném
ha betekintenének  óvodánk zenepedagógiai munkájába.

Tudjuk, hogy a gyerekek szeretik a zenét, szeretik a
dalokat, és tetszenek neki a különbözõ hangszerek.
Mindebben nagy lehetõség nyílik a lelki és szellemi
fejlõdésre. Nagyon fontos szempont, hogy a gyerekek
értékes zenei anyagon nõjenek fel, hiszen a gyermek
mindent befogad. A mi feladatunk, hogy ezen az úton a
zene útján elindítsuk õket.

Továbbra is feladatunk a magyar népdalkincs, Bartók
és Kodály szellemi örökségének tovább adása, de
becsempésszük a z európai kultúra gyöngyszemeit is,
valamint a mai magyar megzenésített gyermekverseket.

„ A sivatagon át is vezet út . . . De mi, akik azt
akarjuk, hogy minden gyermek a kezébe kapja a jó
zene kulcsát, nem azt akarjuk hogy  sivatagon
menjen, hanem virágos réteken.”

Kodály Zoltán

Minden elismerésem az óvoda vezetõjének, Pásztor
Zsuzsannának, aki lehetõvé tette, hogy az óvodában
intenzív zenei fejlesztésben is részesüljenek a gyerekek.
Ez a munka már negyedik éve folyik az óvodában , amibe
minden óvónõ bekapcsolódott, segítve hogy igényesen
válogatott zenei anyag kerüljön a gyerekekhez.

Pásztor Zsuzsanna és Lajtrik Szabina Katica
csoportjában foglalkozom a kicsikkel, 3-4 éves koruktól
kezdve, iskolaérettségig. Az ének-zene  minden óvodában
a beszoktatás szerves része, nélkülözhetetlen segítõje. A
dallam, a ritmus, ritmikus mozgás és ezek kombinációja
pozitív hatása  érzelmi feloldást, megnyugvást vált ki a
kisgyermekbõl. Legfõbb célja  kiscsoportban a
vigasztalás, a szeretetteljes nyugodt légkör kialakítása.
A bábozás a mesélés remek alkalmat kínál az éneklésben.

Ebben a korban a legfontosabb a zene megszerettetése.
Késõbbiekben nagy jelentõsége van a ritmus-

hangszereknek, amit megfoghat, hangot adhat ki belõlük.
Óvodában megtanítható a furulyán való játszás, ami
sikerélményhez juttatja gyerekeket, kis dallamokat maga
hozhat létre, technikailag könnyen megtanulható.

Amennyiben a zene öröm, nyugodtság, szeretet
szigetévé vált – az óvodapedagógus az érzelmileg
megalapozott csoportban a csodák világát érheti el és
építheti a jövõ zenéjét , elõkészítheti a zenei improvizációt,
a furulya hangszer használatát, a zenére való figyelést.

Vallom, dr. Rajeczky Benjamin népzenekutató és
zenetörténésszel:

„Milyen a jövõ zenéje? Amilyet a gyermekekben
a szülõ és a pedagógus kialakít,a záltal, hogy csak a
jót és értékeset ad neki…

Mi pedig tudjuk, hogy a jövõ zenéje nem más, mint
gyermekink jelen zenéje.”

Köszönöm Pásztor Zsuzsanna óvodavezetõnek és az
óvoda pedagógusainak,  hogy a Kodály Zoltán
Óvodában lehetõvé tették a zenei továbbképzéseket.
Köszönet Laczkóné Pálfi Alojziának, a KETIF. ének-
zene tanszék docensének, hogy a továbbképzéseket
szakmai tanáccsal ellátta, továbbá a részt vevõ óvó-
nõknek nem csak  a bemutató foglalkozás értékelésével,
hanem zenei mûveltségük továbbfejlesztését is segítette.

Köszönet azoknak az érdeklõdõ óvónõknek akik
Egertõl , Balassagyarmatig  eljöttek és  élénk beszélgetést
folytattak a témával kapcsolatban, hisz’ tudjuk és hisszük
Kodály szavait idézve:

„Az óvodával,  annak zenéjével foglalkozni  nem
mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem országépítés”

 Kaposvári Lászlóné
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NÓGRÁDY  ANDOR:

Csak a test öregszik . . .
4. RÉSZ:

A fiuk ebben az idõben már túl volt az egyetemi
tanulmányain és valahol, talán Sztálinvárosban élt.
Ötvenhatban disszidált. Ilonkáék egy gyárban
helyezkedtek el, ahonnan ötvenhétben kerültek
nyugdíjba. Ekkor jöttek haza. A házukat, míg õk távol
voltak, senki sem lakta. Ilonka hatvanegyben
megözvegyült. Rá néhány hónapra Sándor második
felesége is meghalt. Ettõl kezdve gyakran találkoztak.
Már megint elõre mentem, pedig  történt néhány dolog,
amirõl feltétlen szólni kell.

Ahogy közeledett a háború, egyre nehezebbé vált az
élet. Mikor Pestet negyvennégyben elkezdték bombázni,
az uram és barátai hazajöttek. Ekkor történt, hogy a
doktorunkat elvitték katonaorvosnak. Az autóját
szétszerelték és elrejtették a jó barátok. Hamarosan jött
a hír, hogy orosz fogságba esett. Nem fogja elhinni, de a
fogságból a falu  kommunista párttitkárjának a
segítségével szabadult. A szabadító, bizonyos Kovács
Ferenc, igen derék ember volt. Amikor felsõbb helyre
tették, nagyon sajnálta mindenki, hogy elment. Szegény
nem sokáig élt, negyvenhatban a tébéc elvitte.

Én nem tudom miért, de vannak emberek, akik nem
tanulnak mások kárán. Egy hónapra rá, hogy Ferit
megverték az amerikázó nótáért, ez a bolond Timót is
megkapta a magáét. Részegen azt énekelte a
kocsmában… Elénekeljem? Nagyon csúnya… No, nem
az én hangom, hanem ez a nóta… Hogy nem baj?

Gyere velem akáclombos falumba.
De vigyázz, hogy bele ne lépj a sz…ba!
Mer minálunk nincs árnyékszék,
Össze-vissza sz…k a nép,
Két kezével törli ki a s…t.

Nem megyek én akáclombos faludba,
Nem sz…k én össze-vissza, rakásra!
Mert mináluk van árnyékszék,
Rákosira sz…k a nép,
Szabad Néppel törli ki a s…t!

Ezután több mint egy hétig kezelte a doktor Timótot.
Titokban még látleletet is készített, de nem sok értelme
volt.

Az orvosunk mindenre odafigyelt, például feltûnt  neki,
hogy a falu egy bizonyos részén nagyon sok a rákos

beteg. Hatvanegyben mûszeres kocsit hívatott, hogy
mérjék meg a föld kisugárzását. Hiába volt, a vizsgálat
nem mutatott ki semmit.

Szegény ezen a tavaszon ment el. A temetésén a
cigányok a Székely Himnuszt játszották, mert hogy a
Székelyföldrõl származott a doktorunk. Nagyon sokan
énekelték tiszteletük jeléül, és lásson csodát, senkit se
jelentettek föl!

Még valamirõl szólni kell! Ötvennyolc tavaszán itthon
járt Sándor unokaöccse. Õ valami minisztériumban
dolgozott. Azt mondta a nagybácsinak:

- Bácsi! Adják el a földjüket, amíg lehet! Téeszcsé-
ország lesz Magyarország.

A négy barát összedugta a fejét, és sorra eladogatták
földjeik javát. Amikor valóban megtörtént az, amit az
unokaöccs megjósolt, a barátok kezén már alig maradt
föld. Ami maradt, azt odaadták a csoportnak bérbe.

Ilonka meg Sándor nagyon sokáig nem merték
megmondani a gyerekeknek, hogy mit terveznek. Végül
ez év januárjában úgy döntöttek, lesz, ami lesz,
elmondanak mindent. Velem is csak ezután közölték.
Bevallom, nagyon örültem. Azért is örültem, mert a
gyerekeik nem ellenezték. Tréfásan megkérdeztem
Ilonkát:

- Volt-e leánykérés?
- Volt – nevetett a menyasszony.
- Mit mondott Sándor?
- Azt, amit a tanító úrnak annak idején: Csak a test

öregszik, a szép emberi érzés soha! Majd hozzátette,
amit Rafi bácsitól hallott: Azokat az éveket, amik még
hátra vannak, morzsoljuk le együtt!

No, jöjjön a tisztaszobába, hoztam egy kis bort a
kamrából! Koccintsunk az ifjú pár egészségére!... Hallja,
ne nevessen!... De hiszen maga nem is nevet!
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Az elmúlt év változást hozott a Rózsa Klub életében.
2009. október 1-jétõl kistérségi társulás keretében, a
Pásztói Területi Gondozási Központ tagintézményeként
mûködik intézményünk. A zökkenõmentes váltást
nagymértékben nehezítette, hogy 2009 decemberében
a három gondozónõ betegállományba került. Nagy
köszönettel tartozom az önkormányzatnak, hogy ebben
a nehéz helyzetben közfoglalkoztatással sikerült meg-
oldani az intézmény létszámgondjait. Köszönet a
közfoglalkoztatásban résztvevõknek, akik átérezve a
nehézségeket, igyekeztek megfelelni a feladatnak, a
munkájukat a legjobb tudásuk szerint végezték, ennek
köszönhetõen az idõsek ellátása zavartalanul biztosított
volt.

Azóta ezek a gondok rendezõdtek, a jelenleg is
betegállományban lévõ két gondozónõ helyettesítésére
sikerült szakképzett helyettesítõt, Pápai Zsuzsannát
alkalmazni, egy dolgozó megszüntette munkaviszonyát,
helyére a mostani szabályoknak megfelelõen pályázat
került kiírásra. A pályázat eredményeként május 3-tól
Gócza Lászlóné szakképzett szociális gondozó került
alkalmazásra.

Az intézményben az elmúlt hónapban belsõ szakmai
ellenõrzést tartottak a pásztói szakmai vezetõk, az
ellenõrzés során az intézmény dokumentációit alapvetõen
rendben találták.

Hagyományainknak megfelelõen az idõsek klubjában
idén is megemlékeztünk az Anyák Napjáról.  Az
ünnepségen a 2. osztályos tanulók versekkel, énekekkel,
tánccal köszöntötték a klub idõseit. Megható mûsoruk
sok klubtag szemébe könnyet csalt. A gyerekek
felkészítõje Ruga Zsoltné tanítónõ, akinek köszönöm,
hogy mûsorukkal nagy örömet szereztek klub-
tagjainknak. Köszönöm az iskola vezetésének, hogy az
évek óta fennálló jó kapcsolat eredményeként minden
felkérésünket örömmel teljesítik. Az ünnepi mûsor után
a klubvezetõ, Miczkiné Pintér Anna köszöntötte az
idõseket, majd a dolgozók által készített ajándékkal
(emléklap, gyöngybõl készült kis virág), virágcsokorral
kedveskedtek a klubtagoknak. A köszöntés után az
idõsek a szépen megterített ünnepi asztalnál, énekszó
mellett fogyaszthattak szendvicset, süteményt, üdítõt.
Mindenki arcán látszott az öröm, a meghatódottság, mi
dolgozók örültünk, hogy sikerült klubtagjainknak egy szép
napot szerezni.

Várjuk mindazok jelentkezését klubtagjaink sorába,

akik kedvet éreznek a társas együttlétre, akik a
mindennapi életvitelükhöz segítséget igényelnek!

Intézményünk az idõsek klubja mellett, továbbra is
biztosítja az étkeztetést, a házi gondozást, melyet azok
vehetnek igénybe, akik az önálló életvitel fenntartásához
saját otthonukban, lakókörnyezetükben igénylik a
segítséget. A szociális szolgáltatások igénybevételét a
kérelmezõ telefonon (475-004), vagy személyesen
jelezheti a klubvezetõjének. A jelzést követõen a leg-
rövidebb idõn belül, a klubvezetõ vagy az elõgondozással
megbízott gondozónõ a lakásán keresi fel a kérelmezõt.
Tájékoztatást ad a szolgáltatásról, a fizetendõ térítési
díjról, segít kitölteni a kérelmet. Kérem, vegyék igénybe
szolgáltatásainkat.

Miczkiné Pintér Anna
klubvezetõ

Miczkiné Pintér Anna köszöntötte az idõseket az
anyák napi ünnepségen.

Az anyák napi ünnepségen a 2. osztályos tanulók
versekkel, énekekkel, tánccal köszöntötték a klub
idõseit.

A Rózsa Klub hírei
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Kedves Barátnõm!

V-né, Mari

Nem mondhatod, hogy gyakran küldöm levelem, hisz
tudom milyen drága a nyugdíjas idõ, meg azt is tudom,
hogy örökké úton vagy. Egyik rongyosból ki,  másik
holland turkálóba be, piacra, színházba, intézkedsz,
mindig az aktuális ünnep díszítésére gyártod a kelléket
meg minden, Nincs is ezzel semmi baj, unatkozni nincs
idõd sem pihenni.

De most ülj le a ,,fotölyödbe” és olvasd!
Erdélyben voltam, Szélelyföldön. Akár egy idõutazás

vissza a múltba. Régen vágytam már rá! Látni a hatalmas
hegyeket, erdõket, havasokat.

Van a faluban egy srác ,,Zoli mûvész” - én így hívom.
Nagyon ügyes. Fest. E helyen volt már kiállítása és most
is Erdélybe megy a Jancsó családi közösség tagjaként.
A székelyföldi Gelencén, a Kulturális örökség napja
alkalmából az ottani általános iskolában avatják a képét,
amit az iskola névadójáról - Jancsó Benedekrõl -  festett.

- Tényleg! Nem akarsz eljönni? Kérdezi beszélgetés
közben.

- Dehogy nem! Ha utazni kell mindenhová. De hát
mit keresnék én egy családi társaságban?

- Ne aggódj, nagyon jó csapat meg ismerõsök is
lesznek, de ha gondolod, és van, barátnõd hívd el õt is.

Így is volt. Szóltam az utazást kedvelõ másik
barátnõmnek és pikk-pakk már mentünk is.

Húszszemélyes kisbusszal indultunk Jobbágyiból,
majd Pesten vettük fel a többieket. Az ország minden
részébõl jöttek. A kik is vagytok kérdést megelõztük a
válasszal, vagyis  mondtuk, hogy mi a családi közösség
pártoló tagjai vagyunk. Valóban nagyon jó csapat volt.

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy néha azért
viselkedési zavarunk volt, mert hát mi belecsöppentünk 
egy származását komoly szakértelemmel és felderítõ
munkával keresõ igen magas képzettségû emberek
társaságába. No, nem az etikettel volt bajunk, hanem a
származást feltáró témákkal. Ilyenkor külön programot
csináltunk magunknak akár már a buszon is. Ettünk,
nézelõdtünk, nevettünk. Mint már az elején említettem
engem a  havasok, a táj látványa vonzott. Így ehhez
legfõképpen a szemem nyitva tartása volt a lényeg. Nem
is aludtam a hosszú úton egy percet sem. A családkutató
társaság célirányosan ment Gelencére, mi az odáig tartó
út szépségét próbáltuk tölteni magunkba. Elsõ nagyobb
helység Nagyvárad  volt majd a Királyhágón keresztül
Kolozsvár. Tordai hasadék, Marosvásárhely Gyergyó,
Csíkszereda kicsit odébb Tusnádfürdõ. Hargitai havasok 
majd megérkeztünk Gelencére. Gelence egy háromezer
lelkes falu a Bánáti hegység és a Háromszéki havasok
õlelésében. Régi hagyományokat õrzõ, gyakran ötven-
száz évvel ezelõtti környezetben. A falu határában a
helységjelzõ tábla környékén az utat átívelõ, dúsan
faragott székely kapu. A falu tágas, széles poros utakkal.

Leggyakoribb közlekedési eszköz a fa- és gumikerekû
lovas kocsi – a saroglyában szénával, s benne ülõ asszony
a nyakig bugyolált gyerekkel mennek a mezõre – a
javarészt szürkére meszelt házak, elõtte deszkakerítés
mögötte sok-sok alma-, körte-, szilvafa, mindenhol
szõlõlugas. Tudod azok a régi, igénytelen, direkt termõ
fajták. Udvarokban sok állat, rengeteg méterbe rakott
ölfa, pajták, kazlak kutak. Szabadon, vadon kanyargó
patak a falu szélén. Igazi régi piac ahol a marhából vagy
birkából azt a részt vágják ki ott helyben, amelyiket
akarod. Juhsajtok, zöld félék meg minden. Faluban kis
kocsmák. Egyik este mi is betértünk, nagyon jó bort
mértek.

Ismersz, szeretek nosztalgiázni a régmúltról, régi
életrõl. Nem mondom, hogy szeretném visszahozni, de
megmutatni gyerekeimnek, másoknak mindenképpen.
Nem tudom leírni azt az érzést, amikor gyermekkorom
régi falujára emlékeztetett a látott táj. Egyik reggel, amikor
korán keltünk és indultunk a piacra a széles poros úton a
távolból két lovas kocsi közeledett felénk. Zörgött a
fakerék, szállt a porra párás, ködös mögöttük kicsit
bíborban derengõ fénybõl mintha csak egy álomvilágból
jöttek volna felénk. Felejthetetlen volt.

Gelencén kétnapos, színes kulturális programon
vettünk részt. Hasonló, mint itt egy falunap. Gyerekek,
felnõttek, öregek, fiatalok. Biztos volt koreográfiája a
dolognak mégis  úgy érezted az igazi, régi, természetes
életközeget látod. Beszélgettünk érdekes, naiv, jószívû,
a világ iránt jóhiszemû emberekkel. Kedvesek,
barátságosak, vendégszeretõek és nagyon magyarok. A
gyerekek ott még gyerekek.

Az idõ kerekét megállítani nem lehet, úgy hogy ott is
bõven jelen van már a modern jelen, de közel sem annyira,
mint nálunk és teljesen más az emberek mentalitása.

Negyedik nap indultunk haza. Brassó, Nagyszeben,
Déva, Arad. Utunk hol hegyek-völgyek között, éles
szerpentinen ment karnyújtásnyira a  nagy fáktól, hol meg
nem határozható - ameddig a szem ellát – rétek, legelõk
között. Távolban a Fogarasi havasok csipkés, hóval
borított bércei egész Nagyszebenig kísérték az utat.
Láttuk Déva várát, majd Arad volt az utolsó erdélyi
állomás. Azt hiszem, azok a helyek, amelyeket
felsoroltam, ahol jártunk, benned is a magyarok
történelmi, irodalmi nagyjainak múltjáról villant meg
képeket, emlékeket. Ott járni, ahol õseink nagy dolgokat,
sikereket vagy sikertelenségeket éltek meg, alkottak,
különös és felemelõ érzés volt.

Nos! Drága Barátnõm, e pár perc alatt újra
átrepültem Erdélyen, Székelyföldön, s talán Neked is
sikerült kis töredéket adnom a látottakból.

- Egyébként az utazást kedvelõ barátnõm is nagyon
jól érezte magát, bár idõnként szenvedett a hányingertõl
- olyankor bedobott egy szem orvosságot, és túlélte.       

Szeretettel ölel barátnõd:
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A községi önkormányzat tájékoztatója.
Felelõs kiadó:  POLGÁRMESTERI HIV ATAL.

Szerkeszti a szerkesztõbizottság:
Majoros László, Nógrády Andor, Ökrös Zsuzsanna,

Tóth Sándor.
 Felelõs szerkesztõ:  TÓTH SÁNDOR.

Nyt. szám: 2.9.1/460/2004
Készült: 950 példányban.

Nyomda:  Márton Anna - JOBBÁGYI % 475-068

Anyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírekAnyakönyvi  hírek

ELHUNYT AK:

ÚJSZÜLÖTTEK

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki

Tóth József
2010. április 28-i végsõ búcsúztatásán részt vettek,

fájdalmunkban osztoztak, és utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család.

Baranyi Immánuel László 2010. 02. 22.
Bodor Norbert 2010. 03. 03.
Bangó Rihárdó Tamás 2010. 03. 08.
Bangó Gábor Benjamin 2010. 03. 26.
Csík Emma 2010. 04. 08.
Borsi Dávid 2010. 05. 10.

Volom Pálné 2010. 04. 19.
Tóth József 2010. 04. 21.
Dimák Ferencné 2010. 05. 05.
Mezei Lászlóné 2010. 05. 06.
Csík Katalin 2010. 05. 22.

Köszönetnyilvánítás

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT :
Balogh Éva és Bognár Piusz

2010.03.13.

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

APRÓHIRDETÉS

Fõzõveseny
Május 21., a honvédelem napja alkalmából a jobbágyi

nyugdíjasklub fõzõversenyt szervezett. A megmérettetésre
7 csapat nevezett be, ízletesebbnél ízletesebb étkeket
készítettek. A kínálatban a nyírségi gombóclevestõl a csilis
babig, minden volt. Nehéz feladat elé állította az
értékelõket az étkek minõsítése. Az értékelés zseniális:
mindenki gyõzött. Így érezték a résztvevõk is. A helyi
klubtagokon kívül képviseltették magukat a
rendezvényen a salgótarjáni nyugdíjasok és községünk
fiataljai is.

A borongós idõ ellenére a derû, s a jókedv volt az úr,
az esõ csak délután kerekedett felül.

A rizseshús készítõi figyelmüket a fotózásra
fordították . . .

Készül a csilis bab. A Kalocsay család  fõztje nagy
sikert aratott. Háttérben a szurdokpüspökiek
gulyáslevese készül.

Szöveg: tsa. Fotó: Ökrös Zs.
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Az elmúlt 40 év alatt 4
nagycsalád, bár inkább így
mondhatnánk: nemzetség ta-
lálkozóján vettem (vettünk)
részt.

Az elsõ a gyulai Papp családból származó uno-
katestvérek váci találkozója, a második a Nógrády-
Niedermann família budapesti összejövetele volt. Tavaly
és idén pedig a Jobbágyiban megrendezett  Jancsó
találkozó zárta a sort. Ez utóbbi volt a legszervezettebb
és legszélesebb körû. Itt már nem csupán a rokonság
dominált, hanem a NÉV, hiszen manapság elég nehéz
kibogozni, milyen szálak, mely õsök kötik össze a
családokat. Van azonban egy közös kapocs: a származási
hely, amelynek emléke minden családban öröklõdik. A
Jancsók mindegyike vallja, hogy közös gyökereik
Erdélyben találhatók.

Gondolom sokakban felvetõdik, mire jók ezek a
találkozók. Nos, évezredeken keresztül szokásban volt,
hogy a rokon családok mindenkor szoros kötelékben,
nemzetségben, idegen szóval klánokban éltek. Íratlan
törvény ekkor a rokonság minden egyes tagja számára -
legyen az nõ vagy férfi - ,hogy köteles segíteni atyafiát és
köteles a nemzetség jó hírnevét megõrizni. A nagy családi
ünnepek jó alkalmat nyújtottak arra, hogy ezt az
összetartozás érzést fenntartsák.

Ma ezek az ünnepek a találkozók. (A nemzetséghez
tartozó tudat a nemzethez való tartozás érzését is erõsíti.)

Ilyennek voltunk tanúi Jobbágyiban, május 7-én.
Szombaton reggel a helyi mûvelõdési házban Jancsó

György köszöntötte a megjelenteket, majd ünnepélyesen
meggyújtották az Erdélyben készült Jancsó-gyertyát, és
elénekelték a székely himnuszt.

Ezután Nógrády Andor beszélt a székelyek, a palócok
és a Jancsók közti kapcsolatról.

Õt Jancsó Antal beszámolója követte, aki az elmúlt
egy év eseményeit idézte fel, majd a Jancsó alapítvány
célkitûzéseit ismertette.

11 órakor a katolikus templomban misén vettek részt
a családtagok. (Örömmel tapasztaltuk, hogy nemcsak

rokonok, de ismerõsök, más falubeliek is kíváncsiak
voltak arra a szentbeszédre, amelyet a 93 éves Jancsó
Imre atya tartott.) Igen megszívlelendõ gondolatokat
osztott meg velünk.

A szentmise után mindenki átvonult az általános iskola
melletti Falukertbe, ahol megtekinthették az 1. és 2.
világháborúban hõsi halált halt Jancsók neveit az
emlékmûvön. Ugyanitt áll az a kopjafa, amelyet
Batovszky  István állíttatott a nagyszülei emlékére.

Rövid séta után mindenki visszatért a mûvelõdési
házba. Itt a Münchenbõl érkezett Jancsó Jeromos
református tiszteletes úr tartott igehirdetést. Szívhez szóló
szavai méltán egészítették ki a délelõtt elhangzottakat.

Megható percei voltak az összejövetelnek, amikor a
legidõsebb, a legfiatalabb és az aznap születésnapjukat
ünneplõ résztvevõket köszöntötte emléklappal Jancsó
György.

Nem sokára megérkezett a finom gulyásleves, amelyet
Jancsó Károlyné fõzött a vendégek számára. Finom
sütemények és üdítõk is kerültek az asztalokra. Míg az
ebéd tartott, Zatykó Péter és felesége szórakoztatta
kellemes énekével, muzsikájával az egybegyûlteket.

Délután 3-tól a Horváth István vezette Ágasvár
Néptáncegyüttes remek elõadásában gyönyör-
ködhettünk. A Hamiskás trió húzta a talp alá valót. A
mûsor végén a táncosok néhány fiatal nézõt felcsalogattak
a színpadra, és velük együtt ropták.

A nap folyamán természetesen többször is alkalom
adódott az eddig nem látott vagy régen látott rokonokkal
való beszélgetésre, ismerkedésre, fényképek, családfa
megnézésére. (Egyébként az ismerkedést a meg-
érkezéskor kapott kitûzõ remekül segítette.)

Zárásképpen megtekintették  az eddigi találkozókról
- Gelence, Székesfehérvár, Budapest, Tahitótfalu,
Jobbágyi - készült rövid filmet.

Ezután már csak a búcsúzkodás maradt, s egy utolsó
Isten hozzád két puszi közt.

A találkozón 112 Jancsó és családtagja vett részt.
Az emlékezetes nap szervezõi: Jancsó Csilla és Jancsó

György tanár voltak.
Nógrády Andorné

Jancsó találkozó Jobbágyiban

A Jancsó találkozó résztvevõi a templom elõtt gyülekeztek.


