
A községi önkormányzat tájékoztatója XVI.  évfolyam, 1.  szám. 2010. március

Négyévenként nyílik mód arra, hogy –
alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal
döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az
Országgyûlésben. Hazánkban 2010. április 11-én
kerül sor az országgyûlési képviselõ-választás elsõ
fordulójára, 2010. április 25-én pedig a második
fordulóra.

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltüntetett
szavazókörben szavazhat.
01. számú szavazókör – Fáy András Általános Iskola,

Iskola utca 2-4. (igazolással szavazók részére kijelölt
szavazókör)

02. számú szavazókör – Mûvelõdési Ház, Lakótelep
7. épület.

Amennyiben mozgásában akadályozva van (például
egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelõzõen
írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a
szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni
a mozgóurnával. Mozgóurnát végsõ esetben a szavazás
napján – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.  

Ha a szavazás napján Magyarországon, de
lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik, igazolással
szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott
útján legkésõbb 2010. április 9-én 16.00 óráig kérhetõ.
Ha ajánlott levélben kéri az igazolást, a kérelemnek
legkésõbb 2010. április 6-án meg kell érkeznie. A
kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll
rendelkezésre www.valasztas.hu honlapon, illetve
elérhetõ a választási irodában. Az igazolás faxon vagy
e-mail    útján  nem  kérhetõ  és  nem  adható  ki. Fon-
tos tudnivaló, hogy akár az elsõ, akár a második forduló-
ra  kér  igazolást,  azt a fenti idõpontig kell megtennie.

Tisztelt Választópolgárok!

Meghívó
Tisztelettel meghívom a község lakóit

MÁRCIUS 15-E,
az 1848-49-es forradalom és

szabadságharc kezdetének napja
alkalmából tartandó

Ideje:
2010. március 12. péntek,

15.00 óra.
Helye:

Jobbágyi, Falukert, '48-as
emlékmû.

ünnepi megemlékezésre

és koszorúzásra

Majoros László
polgármester

1848 - Nemzeti Múzeum

Választás 2010

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Képviselõ-testületi

ülések
Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt
szavazókörben szavazhat.

Ha Ön a szavazás napján külföldön tartózkodik,
hazánk nagykövetségén vagy fõkonzulátusán adhatja le
szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzõnél
kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történõ
felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét
személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott
levélben kérheti, amelynek legkésõbb 2010. március 19-
én 16.00 óráig kell megérkeznie a jegyzõhöz.

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személy-
azonosságát és lakcímét megfelelõen igazolja az alábbi
igazolványok valamelyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító
igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);

b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú),
útlevél, 2001. január 1-jét követõen kiállított
kártyaformátumú vezetõi engedély, ezek azonban csak
érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.

  Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a
szavazás napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytõl eltérõ
helyen történõ szavazáshoz” megnevezésû nyomtatványt
is magával kell vinnie a szavazókörbe. Javasoljuk, hogy
az Értesítõt a szavazatszámláló bizottság munkájának
megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét
óráig lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a
szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni az Ön
személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a
jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét
a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás
titkossága érdekében javasoljuk, használja a
szavazófülkét. Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista
neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást
metszõ vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a
borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja
a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába
dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.  

Amennyiben az országgyûlési képviselõ-választással
kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel,
forduljon a Helyi Választási Irodához vagy keresse fel a
www.valasztas.hu internetes oldalt. Kérjük, éljen
választójogával!

Helyi Választási Iroda

(Folytatás az 1. oldalról.)

2009. december 17.
1. Felülvizsgálta az önkormányzati árakról és díjakról

szóló rendeleteket.
2. Módosította a szilárd hulladék szállítás

közszolgáltatási díját. A települési szilárd hulladékkezelés
és ártalmatlanítás közszolgáltatási díj ÁFA nélkül 2010.
január 1-tõl:

Szabványos 120 l-es gyûjtõedény egyszeri ürítési díja:
88 Ft/ürítés + ÁFA

3. Módosította a 2009. évi költségvetési rendeletet.

2010. január 28.
1. Elfogadta a 2010. évi üléstervet.
2. Elbírálta a Palóc Nagykereskedelmi Kft. PB gáz

értékesítés iránti kérelmét.
3. Elfogadta a belsõ ellenõrzési társulási megállapodás

módosítását.

2010. február
1. Elfogadta a 2010. évi költségvetést.
2. Módosította a helyi iparûzési adóról szóló

rendeletet.
3. Megtárgyalta és elfogadta a 2010. évi közfog-

lalkoztatási tervet.
4. A Kodály Zoltán Óvoda kérésére módosította az

óvoda szervezti és mûködési szabályzatát, házirendjét, a
nevelési programját.

5. Felülvizsgálta a hulladékgazdálkodási tervet.
6. Megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjait

és póttagjait.
7. Döntés született a Kodály Zoltán Óvoda infra-

strukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtásáról.

Elérkezett a tavaszi kerti munkák ideje, ezért
ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Jobbágyi Község Önkormányzata 10/2006. (IV.
28.) rendelete az avar és kerti hulladék égetésérõl
szóló rendelet értelmében csak hétfõi és pénteki
napokon 6.00–21.00 óra között megengedett.
Kérjük az égetési napok betartását!

Kerti hulladék
égetése
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A képviselõ-testület 2010. február 11-i ülésén
elfogadta az önkormányzat 2010. évi költségvetését. Az
idei év a gazdasági, pénzügyi válság hatására
meglehetõsen sok bizonytalansági tényezõt hordoz, amik
nemcsak a tervezés során jelentettek nehézséget, hanem
a saját bevételek (pl. az iparûzési adó) csökkenése miatt
a gazdálkodás kereteit is jelentõsen szûkítették. Az elmúlt
évekhez hasonlóan szükséges volt fenntartani a
költségtakarékos gazdálkodást, és a kiadásokat még
inkább lefaragni.

Az önkormányzat költségvetésének fõösszege:
228.067 EFt.
Bevételek:
* intézményi mûködési bevételek 16.050 EFt
* helyi adó (iparûzési) 18.000 EFt
* átengedett központi adó 79.329 EFt
* egyéb sajátos bevétel 10.806 EFt
* normatív támogatások 76.692 EFt
* normatív kötött

felhasználású támogatás 50.494 EFt
* mûködési célú pénzeszköz átvétel 8.094 EFt
Kiadások:
* személyi jellegû kiadások* 129.234 EFt
* munkaadókat terhelõ járulékok 31.631 EFt
* dologi jellegû kiadások 85.129 EFt
* támogatások, átadott
pénzeszközök 41.010 EFt
* 46 fõ önkormányzati alkalmazott és a köz-
foglalkoztatásba bevont 31 fõ átlaglétszám munkabére

Általános tartalékként 10 MFt-ot tervezett a
képviselõ-testület az elõre nem látható kiadások
fedezésére. A költségvetés egyensúlyának biztosítása
érdekében 28.602 EFt elõzõ évi pénzmaradvány
beépítése volt indokolt, de reményeink szerint – a korábbi
évek tapasztalataira alapozva – ez nem fog valós
felhasználást eredményezni.

Takarékos gazdálkodással biztosítani tudjuk az
intézmények (iskola, óvoda, gondozási központ)
üzemeltetését, az önkormányzatra háruló szociális
ellátások fedezetét, a közfoglalkoztatás önrészét és a
település-fenntartás feladatait. A költségvetés az elõzõ
évi szinten tartalmazza a civil szervezetek támogatási
keretét, a falunap és az idõsek napja megrendezésének
költségét, biztosítja az alkalmazottak évi, bruttó 100.000

Ft cafeteria keretét, az idõsek karácsonyi csomagját és
az általános iskolások ingyenes tankönyvellátását a 2010/
2011-es tanévben is. Fejlesztési feladatot az elfogadott
alapköltségvetés nem tartalmaz, arról a képviselõ-testület
a benyújtott pályázatok eredményei, a meghirdetésre
kerülõ pályázatok és a zárszámadás keretében
megállapított pénzmaradvány ismeretében dönt, és
szükség esetén módosítja a költségvetését. Azonban a
2010. évi költségvetés adatainak ismeretében
elmondható, hogy ezen év semmivel sem lesz könnyebb,
mint a tavalyi.

A TAKARÉKOSSÁG JEGYÉBEN,
avagy a 2010. év költségvetése

I. Beszámolók és tájékoztatók a testületi ülések
napirendje elõtt és után

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

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

végrehajtásáról
c) Beszámoló a két ülés között eltelt idõszakban végzett

polgármesteri tevékenységrõl
Elõterjesztõ: polgármester

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

Testületi ülések helye: Mûvelõdési Ház Jobbágyi Lakótelep
7. Épület, Koncertterem

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

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

II. A testületi ülések ideje és javasolt napirendje

2010. január 28.
1. A képviselõ-testület 2010. évi üléstervének elfogadása.

Elõterjesztõ: polgármester
2. Egyebek . Elõterjesztõ: polgármester

(Folytatás a 4. oldalon.)

Jobbágyi Községi Önkormányzat
Képviselõ-testületének

2010. évi ülésterve
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2010. február 11.
1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

2. A helyi iparûzési adóról szóló rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: polgármester

(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság és az
Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
rendelet módosítása

(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az
Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.) Elõterjesztõ: polgármester

4. 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása. Elõterjesztõ:
polgármester

5. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2010. március 25.
1. Közmeghallgatás Elõterjesztõ: polgármester
2. A 2010. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

3. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2010. április 22.
1. A 2009. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása.

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.) Elõterjesztõ: polgármester

2. Beszámolás a belsõ ellenõrzésrõl. Elõterjesztõ:
polgármester.

3. A 2010. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak
módosítása. Elõterjesztõ: polgármester.

(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az
Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

4. Egyebek.Elõterjesztõ: polgármester.

2010. május 27.
1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetérõl.

Elõterjesztõ: Pásztói Rendõrkapitányság vezetõje
2. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetérõl. Elõterjesztõ:

családgondozó.
3. A 2010. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

4. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester.

2010. június 24.
1. A 2010. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

2. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester.

2010. augusztus 26.
. Az intézmények tájékoztatója a 2009/2010-es tanévrõl és

a 2010/2011-es tanév elõkészítésérõl. Elõterjesztõ: iskolaigazgató,
óvodavezetõ

2. Beszámoló a költségvetés 2010. I. félévi teljesítésérõl.
Elõterjesztõ: polgármester.

(A Pénzügyi és Kulturális Bizottság elõzetesen véleményezi.)
3. A 2010. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

4. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2010. szeptember 24.
1. Beszámoló a képviselõ-testület bizottságainak

munkájáról.  Elõterjesztõ: bizottságok elnökei.
2. Beszámoló a lejárt határidejû és az átruházott hatáskörben

tett polgármesteri intézkedésekrõl. Elõterjesztõ: polgármester
3. A 2010. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

4. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2010. október …
(A napot az önkormányzati választások idõpontja

befolyásolja)
1. Alakuló ülés

2010. november 25.
1. A 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérõl

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

elõzetesen véleményezi.)
2. A 2010. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

3. A 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Elõterjesztõ: polgármester

(Az elõterjesztést a Pénzügyi és Kulturális Bizottság
elõzetesen véleményezi.)

4. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester

2010. december 16.
1. Az önkormányzati bevételek díjtételeinek felülvizsgálata.

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

Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

2. A 2010. évi költségvetési rendelet elõirányzatainak
módosítása. Elõterjesztõ: polgármester.

(A tervezetet a Pénzügyi és Kulturális Bizottság, valamint az
Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság elõzetesen
véleményezi.)

3. Egyebek. Elõterjesztõ: polgármester.

Jobbágyi, 2010. január 21.
Majoros László

polgármester

(Folytatás a 3. oldalról.)
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Az iskola
alapítványáról
Immár 9. éve, hogy alapítványunk  megkezdte

mûködését. Céljaink között szerepel a tehetséges
tanulók tanulmányi munkájának támogatása, az
eredmények elismerése, jutalmazása, helyi
tanulmányi versenyek megrendezése, területi,
megyei versenyeken való részvétel támogatása, az
oktatás feltételeinek javítása, tanulmányi
kirándulások költségeihez való hozzájárulás,
középiskolai felvételi elõkészítõ programok
támogatása, mûvészeti csoportok segítése,
sportversenyek támogatása, a tanulmányi
versenyeken eredményesen szereplõ diákok
felkészítõ tanárainak jutalmazása.

Az ezekhez szükséges bevételeink az
alapítvány által szervezett rendezvényekbõl
(jótékonysági vacsora, karácsonyi mûsor) az
önkormányzat által adott támogatásból, az egyéni
felajánlásokból és nem utolsó sorban a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásából szár-
maznak. Már ötödik éve, hogy felhasználjuk az
1%-okból befolyt összegeket, amelyeket a
céljainknak megfelelõen használunk fel. Egy-két
példa erre vonatkozóan: iskolai táblák vásárlása
a régi táblák helyett, mûszaki eszközök vásárlása,
pl. televízió, DVD lejátszók, CD lejátszók
vásárlása, tanulmányi kirándulások utazási
költségeinek támogatása.

Szeretnénk, ha alapítványunk a jövõben is
sikeresen mûködne. Ehhez szükség van az Önök
támogatására is.

Kérjük, amennyiben lehetõsége van, adója
1%-ával támogassa alapítványunkat.

Nevünk:
Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek

Jövõjéért Alapítvány

Adószámunk:18638617-1-12

     Köszönjük!

Az alapítvány kuratóriuma

A Fáy András
Általános Iskola
ÉLETÉBÕL

Iskolánk életébõl most két fontos
eseményrõl szeretnénk szólni. A február hónap
kiemelkedõ jelentõségû a továbbtanulás szempontjából.
A jelentkezési lapokat határidõre elküldtük. Nyolcadikos
tanulóink többsége szakközépiskolába jelentkezett. A
felvételi eredménye április második felében várható.

Február 13-án rendeztük a farsangi bált, mely a szülõk
és gyerekek visszajelzése alapján is nagyon jól sikerült.
Pedagógusaink színvonalas, vidám jelenetekkel
készültek, a sikerért a szülõk is sokat dolgoztak:
jelmezeket, díszleteket készítettek. Ez természetesen sok
munkát, anyagi segítséget jelentett részükrõl.

A rendezvény sikerét köszönjük a kollégáknak és a
szülõknek, kiemelve a 8. osztály osztályfõnökét és szülõi
közösségét, SZM elnökét.

Mivel az iskola legfontosabb feladata a tanulás, a félévi
eredmények tükrében törekszünk arra, hogy javuljanak
az érdemjegyek, hiszen már kevés idõ van az év végéig.
Szeretnénk a szülõket arra kérni, hogy kísérjék
figyelemmel gyermekük iskolai tanulását és magatartását,
szükség esetén keressék a kapcsolatot a peda-
gógusokkal.

Az iskola vezetése
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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

2010. január 3-án  20 óra körüli idõben állampolgári
bejelentés érkezett, hogy egy 78 éves egyedül élõ pásztói
nõ családi házába  két számára ismeretlen fiatal férfi a
bejárati ajtót nagy erõvel betolva behatolt, õt bántalmazta
és lakásában értékek után kutatott.

A Pásztói Rendõrkapitányság nyomozói a helyszínen
folytatott adatgyûjtés során megállapították, hogy a
sértettet a magukat kapucnival és sapkával álcázó
elkövetõk az ágyra lökték, fojtogatták, befogták a száját,
majd a lakást átnézték, de mivel nem találtak számukra
elvihetõ értéket,  így a helyszínrõl elmenekültek.

Hat nap elteltével - 2010. január 9-én 21 óra körüli
idõben újabb bejelentés érkezett, mely szerint ismét
behatoltak ugyanahhoz az idõs nõhöz és hasonló
módszerrel a sértettel szemben a erõszakot alkalmazva
a lakásban értékeket kerestek. Végül a lakásból értékek
eltulajdonítása nélkül távoztak.

A sértett  a bántalmazások következtében könnyû
sérüléseket szenvedett.

A Pásztói Rendõrkapitányság Vizsgálati Alosztálya
rablás miatt ismeretlen tettesek ellen büntetõeljárást
indított, ennek során 2010. január 11-én a nyomozás
adatai alapján a rendõrség látókörébe került két 18 éves
és egy 23 éves jobbágyi férfi, akik a fenti
bûncselekmények elkövetésével megalapozottan
gyanúsíthatóak.

Megállapítást nyert továbbá, hogy az elkövetõk
korábban, 2009. áprilisában és decemberében az idõs
pásztói nõ házába a tulajdonos távollétét kihasználva
ajtóbefeszítés módszerével behatoltak és onnan összesen
130.000 Ft készpénzt tulajdonítottak el.

A hasonló elkövetési módszer és a nyomozás további
adatai alapján megállapítást nyert, hogy  az elkövetõk
további rablás bûncselekményeket követtek el Pásztó
területén. Így 2009. december végén és 2010. január
elején behatoltak egy 84 éves egyedül élõ férfi családi
házába, ahol õt egy késsel megfenyegették, lefogták és
arra kényszerítették, hogy átadja összesen 230.000 Ft
készpénzét. Az idõs úr a bántalmazás következtében
könnyû sérüléseket szenvedett.

Az elkövetõket a pásztói rendõrkapitányság két
rendbeli, betöréses lopás bûntett és négy rendbeli
társtettesként, csoportosan elkövetett rablás bûntett
megalapozott gyanújának elkövetésével gyanúsítja. Az
általuk elkövetett rablás bûntettek büntetési tétele 5 évtõl
10 évig terjedõ szabadságvesztés, melyre való tekintettel
mindhárom elkövetõt a hatóság õrizetbe vette, illetve az
illetékes ügyészségen elõterjesztést tett az elõzetes
letartóztatásuk indítványozására. A három elkövetõbõl
a két fiatalabb férfi - vagyon elleni bûncselekmények
elkövetése miatt - büntetett elõéletû.

Õrizetben
a csuklyás rablók Rendõrségi

FELHÍVÁS!

Mit tegyen, ha felismer az utcán
vagy a házában egy körözött

bûnözõt, vagy gépkocsit?

- Lehetõleg ne menjen be a lakásba, mivel a hátra-
maradt bizonyítási eszközöket, nyomokat meg-
semmisítheti!

- Azonnal értesítse a területileg illetékes rendõr-
kapitányságot (tel.: 107, 112) és várja meg a kiérkezõ
szemlebizottságot!

- Mérje fel, mi tûnt el a lakásból és azok hozzávetõleg
milyen értéket képviselnek!

- Jól teszi, ha készít a legfontosabb értékeirõl egy házi-
leltárt, amelyben feljegyzi a gyári számokat, soro-
zatszámokat, típust stb., hogy szükség esetén könnyebb
legyen megtalálni mindezeket.

Mit tegyen,
ha megzsarolják?

- Mindenképpen értesítse a rendõrséget! Csak a
rendõrség az, amely jogosult és köteles is segíteni! Ennek
alapfeltétele a bizalom.

- Ne hagyjuk ki akkor se a rendõröket, ha az
elkövetõk határozott utasításokat adnak erre
vonatkozóan! A rendõrség speciálisan képzett és
felszerelt szakemberei hatékonyan és  eredményesen
tudják kezelni ezeket a  helyzeteket.

Pásztói Rendõrkapitányság
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Január 16-án tartotta közgyûlését a jobbágyi
polgárõrség a mûvelõdési ház koncerttermében.
Kõvári Ferenc, a polgárõrség elnöke köszöntötte
a megjelenteket, közöttük a vendégeket is. A
meghívásnak eleget tettek. Dobos Tamás r. õrnagy,
Hajnal Tamás r. zászlós a Pásztói Rendõr-
kapitányságtól, Egyed Rezsõ, Kelemen Csaba a
Nemzeti Nyomozóirodától, Juhász Ferenc, a
szurdokpüspöki polgárõrség elnöke és a jobbágyi
képviselõ-testület több tagja.

Az elnök köszöntõje után 1 perces néma felállással
emlékeztek meg a rendezvény résztvevõi elhunyt polgárõr
társukról, Bazsó Károlyról.  Az elnök tájékoztatta a
megjelenteket, hogy a Polgárõrség új tagokkal bõvült:
Csikány Ferenc,  Hering Krisztina, Kovács Imre, ifj.
Sági József, ifj. Sándor László nyert felvételt.

Az elnök beszámolt a 2009. évi munkáról, melyben
kiemelte a sikeres, eredményes együttmûködést a
társszervekkel, számot adott a közös munkáról, a
rendezvények biztosításában való részvételrõl (farsangi
bál, falunap, rockfesztivál, közös járõrözés, temetõ
ellenõrzése stb.) Kiemelten fontos feladat volt az
általános iskolában a rendhagyó osztályfõnöki órákon
való részvétel, a romaellenes támadások idején fokozott
szolgálati feladatként, emelt óraszámú gépjármûves
járõrözés.

A pénzügyi beszámolóban részletesen ismertette a
költségvetés 2009. évi felhasználásának adatait, majd a
2010-es tervet, melyet a közgyûlés egyhangúlag
jóváhagyott.

A beszámolóval kapcsolatban a tagság és a
meghívottak fejtették ki véleményüket, majd szervezeti
személyi kérdéskörben Jancsó Györgyöt (Losonci út)
elnökhelyettessé választották meg.

A polgárõrség mûködési feltételeinek javítása
érdekében Ökrös Zsuzsa önkormányzati képviselõ 1
havi tiszteletdíját ajánlotta fel.

Befejezésül Kõvári Ferenc megköszönte a polgárõrök
munkáját, a támogatók, együttmûködõk segítségét, s a
lakosság támogatását kérte további munkájukhoz az adó
1%-ának felajánlásával.

A Jobbágyi Polgárõrség adószáma:
18638480-1-12.

Polgárõr közgyûlés

Kõvári Ferenc a polgárõrség elnöke Egyed
Rezsõvel, Kelemen Csabával, a Nemzeti Nyomo-
zóiroda mukatársaival konzultál.

Hajnal Tamás r. zászlós, Dobos Tamás r. õrnagy,
a Pásztói Rendõrkapitányság képviselõi.

Munkában a közgyûlés. Fotó: Ökrös Zs.tsa
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(Folytatjuk.)

NÓGRÁDY  ANDOR:

Csak a test öregszik . . .
3. RÉSZ:
Sándort, mint ahogy késõbb elmesélte, amikor hazajött, az

apja behívta a tisztaszobába. Borral kínálta, majd azt mondta:
- Fiam! Az ifjú férj tizennégy holddal többet ér, mint te…

Guba a gubához, suba a subához! Mielõtt visszamész a frontra,
meg kell nõsülnöd! Nem maradhatsz termés nélkül! Itt járt Bodó
Mari barátnéja, Tóth Jolán, és elmondta, hogy Mari szerelmes
beléd.

Két hét múlva megvolt az esküvõ. Állítólag az esküvõ napján
azt mondta Mari a võlegénynek:

- Tudom, te még mindig Ilonkát szereted, de én szülök neked
egy olyan fiút, hogy engem fogsz szeretni!

Beváltotta az ígéretét, fiút szült, s a szülés után harmadnapra
meghalt.

Tizennyolc õszén hazajöttek a barátok. Egy év múlva Sándor
ismét megnõsült. Az új asszonyt Feri kommendálta.

- A szomszéd faluban van egy olyan ferdeszemû lány, ha
nem lennék foglalva a húgodnál, én venném el.

Sándor nem sokat gondolkozott.
Negyvenöt évet éltek meg Sárival. Ebbõl a házasságból

kislány született. Mi is összeházasodtunk a párommal. Sajnos,
elkerült minket a gólya! Nem tudom miért büntetett a Jóisten!

Tizenkilenc tavaszán Feri beállt vereskatonának. Harcolt a
felvidéken, majd az Alföldön. Mikor a románok áttörték a frontot,
és futott mindenki visszafelé, Feri is. Aztán bujkált hetekig. Ez az
egyébként nagyon eszes, ügyes fiú – már csak én így mondom
-, nem volt elég óvatos, egy napon különítményesekbe botlott.
Tudja, azok Horthy katonái voltak. A parancsnok elé vezették,
aki megkérdezte tõle:

- Mondd fiam! Harcoltál a fronton a nagy háborúban?
- Igen.
- Hol?
- Doberdónál.
- Én is.
- Megsebesültél?
- Meg.
- Én is. Aztán milyen sarzsid volt?
- Szakaszvezetõ.
- Nagyszerû! – így a tiszt. – Látod, ott pihen a századom.

Onnan pont egy szakaszvezetõ hiányzik.
- Fõhadnagy úr, kérem! – próbált ellenkezni Feri. – De én

vereskatona voltam!
- Nem baj, fiam! - mondta a tiszt. – Majd kifehérítünk.
Pestre vezényelték. Egy laktanyát õrzött több társával.

Kilencszázhúsz elején szereltették le. Ettõl kezdve az apja, ha
szidta Ferit, mindig ezt mondta: ,,A büdös, kommunista apádat!”
Az anyját sohasem bántotta.

Nagyon nehéz évek jöttek. Abból a kevés földbõl, amink
volt, meg a nyári napszámból próbáltunk  megélni. Aztán
kilencszáz-huszonnégyben ránk mosolygott a szerencse. Itt
nyaralt egy fõtisztviselõ,  aki jóban volt a jegyzõnkkel. Egyszer
megkérdezte tõle, tudna-e olyan házaspárokat ajánlani, akik
megbízhatóak. Tudott. Így kerültünk be Pestre mi, Sándorék,
Feriék, meg Timóték. A férjek fûtöttek, mi, asszonyok
takarítottunk. Albérletben laktunk. A nyarat itthon töltöttük.
Segítettünk szüleinknek, vagy napszámot vállaltunk. A barátaink
gyerekei még két évig itthon jártak iskolába. Amikor megkaptuk
a szolgálati lakást, a gyerekek is utánunk jöttek a fõvárosba.
Ahogy teltek az évek, a fûtõkbõl altisztek lettek, és már õk

protezsálták a sógort, komát, barátot. A nagy ünnepekre mindig
hazajöttünk. Kilencszázhuszonhétben egy héttel Szent György
elõtt érkeztem haza.

Látom, szalagot akar cserélni… Hogy egy órát beszéltem?
No, akkor várok… Folytathatom? Jó.

Ahogy jöttem a vasútról és bekanyarodtam a Fõ utcára,
benézegettem a portákra. A szám is tátva maradt, mert mindenütt
az istállók megett fehérre meszelt, fából készült budikat láttam.
Tudja, azelõtt, ha valakire rájött a kisdolog, elintézte éppen ahol
volt. Tavasszal, nyáron és kora õsszel a határban, a
kukoricásokban. Otthon a ganajdomb sarkán volt egy
nádkévékkel elkerített hely, ott guggolnak le az emberek és az
asszonyok, a gyerekek, meg ahol tudtak.

Amint hazaértem, rögtön megkérdeztem:
- Mi történt itthon, mi ez a nagy flanc?
Anyám elnevette magát.
- Orvost kapott a falu, és tudod, mi volt az elsõ dolga? Hát

ez! A képviselõtestület a bíróval meg a jegyzõvel az élen
elrendelte a budik építését. Két hét alatt százötven készült el.
Azzal a negyvennel, ami már megvolt, százkilencvenre
emelkedett a számuk. Így gyermekem – mondta anyám -, minden
portán van már árnyékszék. Ez a doktor nagyon mûvelt, finom
úriember – folytatta. – Tudja az orvoslás minden csinját-binját.
Olyan gyereket is meggyógyított, akirõl a kórházban már
lemondtak, és hazaadták… Lányom, nem fogod elhinni, hogy
kik örültek a legjobban a rendeletnek: a gyerekek, meg a Kökény
házaspár!

Teltek az évek, gyûltek a pengõk, és átváltoztak földdé,
házzá. A Pesten dolgozó altiszteknek az volt a vágyuk, ha elérik
a nyugdíjkorhatárt, hazajönnek, és a nyugdíjból meg a földek
bérletébõl – ha nem is fényesen,  de tisztességgel – megélnek.
Hát nem így lett. Jött a másik nagy háború. A falut ugyan
elkerülték a harcok, de sajnos sorra jöttek a behívók, késõbb az
értesítések, hogy ,,Fiuk hõsi halált halt.”  Az elsõ háborúban
hatvanhatan, a másodikban ötvenen estek el. Ott van felírva a
nevük arany betûkkel az emlékmûvön.

No, de Sándorról meg Ilonkáról alig beszéltem! Azt hitte,
ugye, elfelejtettem õket! Róluk ott hagytam abba a történetet,
hogy útjaik elváltak, de nem tudták elfelejteni egymást. Ha látta
volna, hogyan néztek egymásra, valahányszor találkoztak. Én
láttam! Öröm és szomorúság egyszerre volt a szemükben. Tudja,
megcsalhatták volna hites párjukat, de nem tették. Hûek maradtak
esküjükhöz.

Ilonka férje, ahogy mondtam, nem bírta a mezei munkát.
Bekerült írnoknak a községházára. Nagyon precíz ember volt,
ezért sokan becsülték. Mivel a szülõk mind a két helyen
megöregedtek, Ilonka vette át a gazdaság irányítását. Nem fogja
elhinni, de a cselédek szerették. Nem hajtotta agyon õket. Közben
tanult, vizsgákat tett le, végül elvégezte a polgárit.

A háború utáni éveket az altisztek itthon töltötték.
Megpróbáltak gazdálkodni. Egész addig, amíg adóval agyon
nem vágták õket. Akkor aztán beléptek a téeszbe. Mikor jött
Nagy Imre, kiléptek. Szegény Ilonkáékat még kilencszázötvenben
kuláklistára tették, de nem internálták õket. Gáti Lajosnak, a
férjnek a volt jegyzõ azt tanácsolta, mondjanak le a földrõl, és
ajánlják fel az államnak. Lajost a községházáról is elküldték, mint
osztályidegent. Másnap összecsomagoltak Ilonkával,
kikapcsoltatták a villanyt, a kulcsokat odaadták a szom-
szédoknak, és elmentek Dömsödre, a rokonokhoz. Szerencsére
a szüleik már nem élték ezt meg.
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2009. novemberében, 12 tettre kész, alkotni vágyó
fiatal kezdeményezésével megalakult az Együtt
Jobbágyiért Közhasznú Egyesület. Elsõ, nyitó
rendezvényünk, Andi és színjátszósai elõadásában a
Valahol Európában c. musical volt, hatalmas sikerrel és
évek óta nem látott teltházzal. A megalakulás óta eltelt
idõben igyekeztünk a tevékenységünket olyan feladatok
köré csoportosítani, amely programok korosztálytól
függetlenül, mindenki számára lehetõvé teszik a sokszínû
és sokrétû programválasztás lehetõségét. A könnyed
kikapcsolódástól kezdve, egészen a komolyabb mûfajú
kulturális tevékenységig.

Így került sor, 2009. december 6-án, egy jó hangulatú
kreatív napra, ahol óvódás, illetve kisiskolás korú
gyerekek szüleikkel közösen karácsonyi díszeket, csuhé
babát, és egyéb ötletes ajándéktárgyakat készíthettek.
A hangulatot igyekeztünk forró teával, szaloncukorral és
mézeskaláccsal meghittebbé tenni a résztvevõk számára.

2009. december 20-án
lelkes kis csapatunk,
valamint a hozzánk
csatlakozó szülõk, és
gyerekek segítettek a falu
karácsonyfájának fel-
állításában a templom elõtti
kiskertben. A hideg
ellenére, remek han-
gulatban telt a nap, amit a
közben kínált forró tea, és
forralt bor csak fokozott.

2010-ben sem kezdtük tétlenül az évet. Február 27-
én immár második alkalommal megrendezett kreatív
napra, amelyen farsangi maszkokat készítettünk a
gyerekekkel és felnõttekkel egyaránt. A fánk és a forró
tea ez alkalommal sem maradhatott el. Jó volt látni, hogy
a lelkes és ügyes kezek nyomán, milyen szépséges
alkotások születtek.

A nagy sikerre való tekintettel idén február 27-én
került megrendezésre, Andi színjátszósai elõadásában, a
Twist Oliver c. musical.

Fontosnak tartjuk, hogy programjaink szélesebb körû
újjászervezésével, illetve tartalmas közösségi programok
megvalósításával, minden hónapban ajánljunk a
nagyközönségnek olyan kulturális, mûvészeti illetve
szabadidõs programokat, melyek segítségével
megõrizhetjük legfontosabb közösségi értékeinket,
ápolhatjuk hagyományainkat és erõsítsük egymás közti
baráti kapcsolatainkat. Az elmúlt idõszak bennünket -
egyesületi tagokat - is összekovácsolt és megerõsített
abban a hitünkben, elképzelésünkben, amit az egyesület
alakulásakor vállaltunk, miszerint csak közös erõvel és
együttes munkával tudjuk színesebbé tenni a

hétköznapjainkat. A pozitív visszajelzések alapján ma már
egyre határozottabban tudjuk és látjuk, hogy többekben
megszólalt a változás igénye! Változás, a közgon-
dolkodásban, a közösségi együttmûködésben és
tevékenységben egyaránt. Mindannyiunk feladata, hogy
óvjuk és védjük szülõfalunk kincseit, elfeledett értékeit,
ismerjük meg a környezetünkben élõ tehetséges
embereket, azokat, akikre méltán büszkék lehetünk.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy itt élünk, itt
találhatóak a gyökereink, múltunk, jelenünk és  jövõnk
is egyben, ezért mindannyian magunkénak kell éreznünk
azt az elképzelést, hogy egy élhetõbb élet megvalósítása
csakis közös célok és tervek mentén alakítható ki itt,
Jobbágyiban. A legfontosabb feladat, hogy mindannyian
úgy érezzük, nem az a megoldás, ha elhagyjuk a
szülõfalunkat, hanem az, hogy jobbá és szebbé tesszük
azt a helyet, ahol élünk! Ezért kérünk mindenkit, aki
hozzánk hasonlóan fontosnak érzi kis községünk
arculatának, kulturális életének felpezsdítését, hogy a
jövõben bátran keressen minket! Szívesen várunk
ötleteket, tanácsokat, észrevételeket, kéréseket!
Reméljük, hogy kínált programjainkkal sok örömet, jó
kedvet és vidámságot szerezhetünk minden
érdeklõdõnek!

Az Együtt Jobbágyiért Egyesület honlapján részletesen
tájékozódhatnak aktuális rendezvényeinkrõl, várható
programjainkról. Kereshetnek minket a megadott
elérhetõségeken. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk,
a 2010–es évben is rendezvényeinkre!

www.eje.hupont.hu

Együtt Jobbágyiért Egyesület hírei

Kreatív nap.

A Twist Olivér c. elõadás szereplõi.
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ELHUNYT AK:

ÚJSZÜLÖTTEK

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Dimák Ferenc

2009. december 30-i végsõ búcsúztatásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, és utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak akik
2010. január 26-án édesapánk

Sági Imre
temetésén részt vettek. Köszönettel a gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Schoblocher Ottó

2010. február 15-i végsõ búcsúztatásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, és utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család.

Váradi Henrik 2009.10.20.
Oláh Mirella Dzsennifer 2009.12.22.
Szabó Abigél 2010.01.06.
Illés Krisztián Benjamin 2010.01.08.
Berki Bertalan Brendon 2010.01.28.
Kiss Jázmin Szófia 2010.02.10.

Pintér Ferencné 2009. 12. 08.
Mális Barnabás Györgyné 2009. 12. 10.
Dancsi Károly Lászlóné 2009. 12. 14.
Dimák Ferenc 2009. 12. 24.
Sági Imre 2010.  01. 21.
Bertók Lajosné 2010. 02. 07.
Schoblocher Ottó 2010. 02. 10.

Római vakáció!
Az örök város, ahová minden út vezet! 6 napos olasz

út. Idõpont: 2010. június 25-30. Utazás autóbusszal.
Elhelyezés 4 fõs mobilhome-ban (2 háló + nappali,
konyhával, fürdõszobával). Ellátás: önellátó.

Részvételi díj 64.400 Ft/fõ, mely ár tartalmazza az
autóbusz, a szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem
tartalmazza a belépõjegyek, a fakultatív kirándulás, a római
közlekedés és az utasbiztosítás díját. A csoportos biztosítás
díja2100 Ft/fõ (min. 20 fõ esetén).

Érdeklõdni lehet Tóth Tibornénál, 06-32/475-307.

Múltidézõ
gyerekkori pajtásomnak,
Katinak

 
Mondd emlékszel gyermekkorunk térdig érõ havára
a csontig maró frisshideg szélre, a fagyott Zagyvára,
a keritések, a fák vastag zuz mennyországára?
Szürke szamárra, jégen az egylábú libákra?
 
Ibolya nyiláskor a Jancsó-akácos lila szõnyegére,
cseresznye kóka piros arcára,
májusi szegfû ötvenfilléres csokrára
                                                — anyák napjára —?
Elsõáldozásra, plébánia udvaron a tejeskávéra, üreskalácsra?
Úrnapi körmenet rózsaszirom fövenyére,
a sátrak liliom és jázmin illat fellegére?
 
A nyár vibráló melegére, a kettes út porára,
pipacsra, kalászra, búzavirág fonásra,
a kukoricababa selymes hajára?
Kaszára, kapára, gebenyére, petrencerúdra, rakott szekérre,
a cséplõgép csattogó zajára, bádog begrére?
A ponyvára terített árpa szúrós szagára?
Mancika néni fagyijára?
Ráncolt szoknyára, szakácskába szedett friss meleg tojásra,
padláson a füstölt szalonnára?
Szérûre, kazalra, kazlak közt a tûzoltó csutakra?
 
Mondd emlékszel?
A szüret ragacsos napjára, nap végén a must duzzadó habjára.
Lagziban a menyasszonykalácsra,
a gyászkocsi után ballagó kutyára?
A gulya méla kolompjára, fényes ekére, a hasított föld szinére?
 
Kukorica fosztáskor a csuhéj puha ágyra,
téli estéken a tollfosztásra

— ahol köhögni, tüsszenteni nem lehetett —
s végén a mézes-mákos kukoricára?
Szövõszékre, szátvafára, nagydunnára, szalmazsákra,
a masina pattogó tüzére, a platnyi melegére?
A kemencében sülõ kenyér, s a barnára piruló kalács
jóízû szagára?
 
Mondd emlékszel a hideg éjféli misén a Jézuska jászlára,
az õt melegitõ barmok lehelletére, a három királyra,
a megváltó jöttére?
Mária és József féltõ boldog tekintetére, a karácsony titkára?
 
Szívünk melegére, gyermekkorunk õszinte hitére.
 
Mondd emlékszel?
De mondd kivel?
 
Lassan már csak velem,
          — s veled.—

Végváriné Mari

Köszönetnyilvánítás
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A Jobbágyi Cigány
Kisebbségi
Önkormányzat
munkájáról kérdeztük
Nagy Gábor elnököt,
mit tettek a cigány
kisebbségért eddig?

- A választások óta
változatlan összetételben
végezzük vállalt feladatunkat, a cigány kisebbség
képviseletét, támogatását. Lakatos Józsefné
elnökhelyettes, Bangó Zoltán (Dózsa Gy. út), Baranyi
Albert és Mezei Róbertné tagokkal próbáljuk teljesíteni
feladatunkat.

- Mely’ területen találkozhattunk munkájukkal?

- Tevékenységünk fõ területe a gyermekekkel,
rendezvényekkel kapcsolatos, támogatjuk az óvoda, az
általános iskola programjait, az ott tanuló
cigánygyerekeket. Például füzetcsomagot vásároltunk az
iskolakezdéshez számukra. Részt veszünk a falu
rendezvényeiben, a falunapokon, a sportversenyeken.
Az elsõ falunapi rendezvényen a régiós cigányválogatott
szereplését mi biztosítottuk.  Hagyományosan
megrendezzük a Mikulás estet, ahol csomagot kapnak
a gyerekek. Az elõzõ évben 180 ezer forintot fordítottunk
erre a célra.

Ápoljuk a roma hagyományokat, részt veszünk
halottaink virrasztásában is. A közbiztonság javítása
érdekében keressük a kapcsolatot a polgárõrséggel.

A képviseletrõl elmondhatom, hogy rendszeresen
részt veszek a községi önkormányzat testületi ülésein,
akadályoztatásom esetén az elnökség más tagja
helyettesít. A kéthavonta ülésezõ megyei roma kisebbségi
önkormányzatban is képviselem a jobbágyi romákat.

Tudjuk, hogy nagyok az elvárások felénk, de
lehetõségeink korlátozottak. Éves viszonylatban 570 ezer
forintból gazdálkodunk, ami szûken fedezi a felsorolt
programok költségeit. Hiába kellene több pénz, ha
egyszer ennyi a keret, ebbõl kell gazdálkodnunk, másra
nem jut.

Kép és szöveg: tsa

A cigány kisebbségi
önkormányzatról

H Í R E I

T Á J É K O Z T A T Ó
az étkezést igénybe vevõk részére

Rendelés leadásának vagy lemondásának határideje
elõzõ munkanap 10 óráig. Ezen túl nincs lehetõség az
étkezés megrendelésére és lemondására.

Az ebédet az elvitel napján el kell fogyasztani!
Fogyasztás elõtt felmelegítés (legalább 80 CO)

szükséges!
Az étel kiszolgálásához legalább 3 részes váltó

ételhordót kérünk!
Ételeink és a felhasznált alapanyagok mennyisége:

Felnõtt Menza Napközi Óvodás
Leves 5 dl 3 dl 2,5 dl 2 dl
Fõzelék 4 dl 3 dl 2,5 dl 2 dl
Fõzelék+ 3 dl+ 2,5dl + 2 dl + 1,5 dl
köret 15 dkg 12dkg  11dkg + 9 dkg
Köret 30 dkg 25 dkg 22 dkg 18 dkg
Rakottak 35 dkg 29 dkg 25 dkg 20 dkg
Hús (nyers állapotban)
Sertés 10 dkg 8 dkg 7 dkg 6 dkg
Baromfi 12 dkg 10 dkg 8 dkg 7 dkg
Hal 12 dkg 10 dkg 8 dkg 7 dkg
Feltét
fõzelékre 1,2 dl 1 dl 0,8 dl 0,7 dl
Feltét köretre1,5 dl 1,3 dl 1,1 dl 1,0 dl

Bármilyen kéréssel, észrevétellel forduljanak az ételt
kiosztó intézmény vezetõjéhez!

MEGHÍVÓ
A Kodály Zoltán Óvoda tistelettel meghívja az

érdeklõdõket 2010. március 13-án 19 órakor a a Piros
Hetes Sörözõben megrendezésre kerülõ ,,Tavaszváró’’
jótékonysági bálra. Eddig még sohasem látott
meglepetés várja a résztvevõket az óvodai dolgozók
elõadásában.

Értékes tombolanyeremények! Zene: Göröcs
Krisztián.  Részvételi szándékát jelezze az óvodában.
Támogatói hozzájárulás: 2500 Ft/fõ.
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Január végén tartotta éves beszámoló közgyûlését a
Nyugállományúak Egyesülete. A rendezvényen megjelent
Szendrõdi György, a Nyugdíjasok Nógrád Megyei
Szövetségének elnöke, Majoros László polgármester,
Fazakas László nyá, ezredes, a Köztársasági Õrezred
Nyugdíjas Bizottságának elnöke, Gáspár Levente
õrnagy, a 8. sz. Toborzó- és Érdekvédelmi Iroda
képviselõje, és Miczkiné Pintér Anna, a gondozási
központ vezetõje.

Fazakas László nyugállományú ezredes, a
Köztársasági Õrezred Nyugdíjas Bizottságának elnöke
meghívta a egyesület tagjait  a Köztársasági Õrezred
(elõdje a Palotaõrség) megalakításának 250. évfordulója
alkalmából rendezett kiállításra és parlamenti látogatásra,
melyre március 20-án kerül sor.

Szendrõdi György, a Nyugdíjasok Nógrád Megyei
Szövetségének elnöke a legjobban tevékenykedõ klubok
egyikének nevezte az egyesületet, ígéretet tett arra, hogy
a pályázatok benyújtásához segítséget nyújtanak.

Eredményes egyesületi élet

Az éves munkáról Hornyák Miklós nyugállományú
õrnagy, az egyesület elnöke tartott beszámolót.
Részletesen ismertette az elmúlt évre tervezett
feladatokat, s hogy hogyan sikerült azokat megvalósítani.
Szólt a kiemelkedõnek mondható szervezeti életrõl: a 110
tagot számláló kollektívának  a 85 százaléka vesz részt a
programokban és ezek a tények igazolják, hogy van igény
az egyesületre. Legnépszerûbbek a kirándulások,
gyógyfürdõ-látogatások, klubtalálkozók. Az
érdekvédelmi tevékenység keretében segítik az idõsebb
egyesületi tagokat mindennapi gondjaik megoldásában.
Az együttmûködés keretében  2009-ben elsõ alkalommal
rendezték meg a kistérségi katonatalálkozót, amelyet a
jövõben évente megrendeznek.

Kalocsay József, az egyesület gazdasági vezetõje
beszámolójában számot adott arról, hogyan, mire
használták fel az elmúlt esztendõben az egyesület
rendelkezésére álló pénzeket, valamint ismertette a 2010.
évi költségvetési tervet, melyet a közgyûlés egyhangúlag
elfogadott..

Gáspár Levente õrnagy, a 8. sz. Toborzó- és
Érdekvédelmi Iroda képviselõje hozzászólásában
kiemelte eredményes együttmûködésüket; továbbra is
segítik az egyesület munkáját, kiemelve a kistérségi
katonatalálkozó  ez évi megrendezését.

Az egyesület tagjai véleményüket kifejtve, elégedettek
a vezetõség munkájával és a tagok aktivitásával. A
rendezvényt jó hangulatú, közös ebéd zárta.

Kerekes Lajos
Fotó: tsa

Nõnapi köszöntõ
A Nyugállományúak Egye-

sülete március 6-án 15 órára
hívta össze nõnapi köszöntõre
az egyesület tagjait. A közel 70
tag részvételével megtartott
rendezvényen elsõként a
klubtag hölgyek esernyõs
táncát élvezhették a meg-
jelentek, melyet az Ének az
esõben c. dalra lejtettek a
táncoshölgyek, majd Balog
Adél két dalát élvezhette a
hallgatóság.

Az elnökség nevében
Hornyák Miklós elnök virággal és pezsgõvel
köszöntötte a hölgyeket. Az est további részében
vidám mûsorok, tombola tette színessé a nõnapot
ünneplõ egyesületi tagok délutánját.

tsa


