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Kedves Jobbágyiak!
Engedjék meg, hogy leköszönõ polgár-

mesterként tisztelettel és szeretettel elköszönjek
Önöktõl!

1990 az ország történetében és személyes
életemben egyaránt sorsfordító jelentõségû év
volt. A rendszerváltást követõ elsõ szabad
választáson - ekkor tiszteltek meg elsõ
alkalommal bizalmukkal -,  választottak a falu
polgármesterévé. Ezt követõen 1998-2010
között még három alkalommal kaptam
lehetõséget, hogy e nehéz, olykor viharos
idõszakban a szintén Önök által választott
képviselõkkel közösen az általam nagyon
szeretett Jobbágyi községért, Önökért, megtegyem mindazt, amit
a sokszor nehéz körülmények és szûkös anyagi források lehetõvé
tettek.

Tizenhat év a történelemben pillanat csupán, egy ember
életében azonban hosszú idõ. Ez idõ alatt születtek és nõttek fel
a gyermekeim, jártak Jobbágyiban óvodába, iskolába, váltak
felnõtté, és kapták meg azt a muníciót, amellyel immár saját
életüket formálhatják. Feleségem is a faluban dolgozik orvosként
1984 óta.

Visszatekintve erre az idõszakra, biztosan számos kritika
illethet, hiszen mindent lehet jobban  és szebben csinálni. Azt
azonban õszinte szívvel állíthatom, hogy minden döntésemben
elõször, sokadszor és utoljára is a falu és az Önök érdeke számított
csupán. Személyes érdek, hiúság, karriervágy soha nem vezérelt.
A döntések elõkészítése során elsõdleges szempont mindig a
már meglevõ értékek megõrzése, a települést közösséggé formáló
intézmények  zavartalan mûködésének biztosítása, reálisan
megvalósítható, a falu lehetõségeit meg nem haladó, a lehetõ
legtöbb ember életét javító fejlesztések megvalósítása volt.
Nagyot álmodni, sokat ígérni könnyû, de megvalósítani már
sokkal nehezebb. Valaminek a megteremtése sok, olykor
unalmasnak tûnõ apró munkát igényel. Számos egyeztetést, a
jogszabályi lehetõségek feltárását, az anyagi korlátok mér-
legelését, olykor egymásnak feszülõ, látszólag kibékíthetetlen
ellentétek elsimítását, a közösség életének a személyes
érdekekkel szembeni képviseletét, és még hosszan sorolhatnám,
mi mindent kell szem elõtt tartani. E munka során elke-
rülhetetlenek az ütközések, valós, vagy vélt személyes sérelmek,
de tudni kell nemet is mondani, a polgármesteri munka hálátlan
oldalát is vállalni kell!

Az elért eredményeket tételesen nem kívánom felsorolni, csak
néhányat említenék. Mûködésem alatt történt a pályázati
lehetõségek felhasználásával a falu gázhálózatának tervezése, a
kivitelezés elõkészítése, az elhasználódott ivóvízvezeték-
rendszer teljes körû cseréje, a temetõ ravatalozójának tetõcseréje,
temetõkerítés és a parkoló kiépítésének megkezdése, a falu
úthálózatának javítása, karbantartása, felújítása, térfigyelõ
rendszer kiépítése. Mindezt a falu eladósodása nélkül, a
következõ polgármester és képviselõ-testület számára várhatóan

50 millió forint megtakarítást biztosítva az immár
új elképzelések megvalósításához.

E nagyobb volumenû fejlesztések mellett
számos olyan ,,apróság” is zavartalanul
mûködött, mely a Jobbágyihoz hasonló
lélekszámú falvakban egyáltalán nem
természetes. A faluban több ABC mûködik, az
igen jelentõs orvoshiány és a hiányszakmává
váló védõnõi munka ellenére falunkban a
háziorvosi ellátás és a védõnõi szolgálat
folyamatosan, jó színvonalon dolgozik. A
megye több falujában már napi problémát okoz
az állandó háziorvos és védõnõ hiánya, az
ellátást alkalmi helyettesítésekkel próbálják
megoldani! Helyben mûködik naponta

felkereshetõ gyógyszertár, mely más falvakban szintén
ismeretlen. Soha nem volt kérdés az iskola és az óvoda, iskolai
napközi, gyermekélelmezés, szociális ellátórendszer mûköd-
tetése, a szükséges fejlesztésekhez, felújításokhoz az anyagi
hátteret biztosítottuk, a közalkalmazottak bérének kifizetése soha
nem okozott gondot. Van a kulturált szórakozáshoz, mûve-
lõdéshez és közösségi programokhoz teret adó könyvtárunk és
intézményünk. A hulladékszállítás a környékbeli falvakhoz képest
sokkal kisebb lakossági hozzájárulással megoldott. Meg-
próbáltuk – a közmunkásoknak jövedelmet biztosítva – a falut
virágokkal, a közterületek tisztán tartásával szebbé tenni.

A kétségtelen eredmények mellett természetesen szólnom
kell a falut ért veszteségekrõl is. 1990 óta a helyben levõ
munkalehetõségek jelentõsen csökkentek. A rendszerváltást
követõen több, sok helybélinek munkát adó vállalat (varroda,
bõrdíszmû, Compack) veszteségessé vált, és beszüntette
mûködését. Ez nemcsak a munkanélküliséget növelte, hanem a
helyi, iparûzési adóból származó, szabadon felhasználható
önkormányzati bevételt is csökkentette.

A fenti, kissé hivatalos számvetés után engedtessék meg,
hogy személyes gondolatokat is megosszak Önökkel! A
polgármesteri munkát sok gondjával-bajával együtt, az engem
ért, sokszor igazságtalan személyes támadások ellenére,
szerettem. Munkámat mindig jól képzett, tisztességes hivatali
dolgozók segítették, munkájukat, valamint a mindenkori
választott tisztségviselõk segítségét köszönöm. Engedjék meg,
hogy megemlékezzek Molnár Miklósné jegyzõ asszonyról, aki
sajnos, már nincs közöttünk. Az õ sok éves gyakorlata,
tapasztalata az elsõ években óriási segítséget jelentett.

Felettem is elszálltak az évek, megöregedtem. Úgy érzem,
hogy a rám bízott feladatot tisztességesen elvégeztem, kissé
meg is fáradtam. Úgy gondolom, hogy mások, akik hozzám
hasonlóan felelõsséget éreznek a falu iránt, friss erõvel és
lendülettel, új ötletekkel felvértezve, lehetõséget kell kapjanak a
bizonyításra. A jövõben immár egyszerû jobbágyi lakosként sok

Majoros László

sikert, jó munkát kívánok a
következõ, Önök által szabadon
választott polgármesternek és
képviselõ-testületnek.
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A BERUHÁZÁSOK

2006

Települési hirdetõtábla (2 db) 208 ezer Ft
Gondozási Központ kerítés felújítása 387 ezer Ft

2007
Templom díszkivilágítása és karácsonyi
díszkivilágítás (2 db lánc, 6 db hópehely) 1.005 E Ft
Temetõ melletti ingatlan megvásárlása 1.700 E Ft
Ravatalozó tetõszerkezet építése 1.606 E Ft
Fáy András Általános Iskola felújítása 21.156 E Ft
Fáy András Általános Isk. radiátorok cseréje 1.133 E Ft
Fáy András Általános Iskola laptop vásárlása 131 E Ft
Fáy András Általános Iskola projektor beszerzése120 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda mosdó hidegburkolat cseréje178 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda villámvédelmi rendszer 430 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda számítógép beszerzése 150 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda szoftver beszerzése 156 E Ft
Polgármesteri Hivatal Iktató-rendszer beszerzése 242 E Ft
Polgármesteri Hivatal tetõfelújítása 342 E Ft
Polgármesteri Hivatal bejárati ajtó cseréje,
folyosó felújítása 322 E Ft
Aljnövényzet-tisztító beszerzése (2 db) 336 E Ft
Utcai fa virágládák (7 db) beszerzése 152 E Ft

2008
Ivóvízhálózat felújítása 2006-2008 692.206 E Ft
Térfigyelõ hálózat kiépítése 18.936 E Ft
Karácsonyi díszkivilágítás bõvítése 485 E Ft
Arany János és Kossuth út közötti gyalogjárda
térburkolata és vízelvezetõ árok befedése 1.070 E Ft
Fáy András Általános Iskola fénymásoló beszerzése180 E Ft
Fáy András Általános Iskola számítógép beszerzése150 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda öltözõi szekrények beszerzése43 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda számítógép beszerzése 249 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda fõzõüst beszerzése 1.444 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda hûtõgép vásárlása 73 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda automata mosógép beszerzése89 E Ft
Mûvelõdési Ház koncerttermébe
100 db szék beszerzése 396 E Ft
Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzése 135 E Ft
Polgármesteri Hivatal nyomtató vásárlás 22 E Ft
Elektromos kerékpár beszerzése 96 E Ft
Motoros fûkaszák beszerzése 436 E Ft
Fûnyírók beszerzése 60 E Ft
Aljnövényzet tisztító beszerzése 184 E Ft

2009
Sport úti vízelvezetõ árok kiépítése 888 E Ft
Lélekharang beszerzése 438 E Ft

Tények az elmúlt négy évbõl és a jelenbõl
– kommentár nélkül

Fáy András Általános Iskola ebédlõi székek
(70 db) beszerzése 322 E Ft
Fáy András Általános Iskola tanulói asztal
(14 db) beszerzése 220 E Ft
Fáy András Általános Iskola tanulói szék
(28 db) beszerzése 201E Ft
Fáy András Általános Iskola tanári asztal
(2 db) beszerzése 65 E Ft
Fáy András Általános Iskola
számítógépek beszerzése 301 E Ft
Fáy András Általános Iskola  LCD TV
(2 db) beszerzése 300 E Ft
Fáy András Általános Iskola kétajtós szekrény
(2 db) beszerzése 71E Ft
Fáy András Általános Iskola üveges szekrény
(2 db) beszerzése 87 E Ft
Fáy András Ált. Iskola olvasói asztal beszerzése 46 E Ft
Fáy András Ált. Iskola öltözõi pad (2 db) beszerzése69 E Ft
Fáy András Általános Iskola ugródomb beszerzése145 E Ft
Fáy András Általános Iskola laptop (5 db) beszerzése580 E Ft
Fáy András Általános Iskola
monitor (3 db) beszerzése 84 E Ft
Fáy András Ált. Iskola nyomtató beszerzése 25 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda fõzõüst beszerzése 1.393 E Ft
Kodály Z. Óvoda óvodai fektetõk (90 db) beszerzése977 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda ételszállító edények beszerzése243 E Ft
Kodály Z. Óvoda öltözõszekrény (3 db) beszerzése63 E Ft
Kodály Z. Óvoda nevelõi asztal (3 db) beszerzése92 E Ft
Kodály Z. Óvoda játéktároló szekrények beszerzése244 E Ft
Kodály Z. Óvoda edénytároló szekrény
(3 db) beszerzése 226 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda textiltároló szekrény
(3 db) beszerzése 223 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda élõsarok állvány
(3 db) beszerzése 136 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda irattároló szekrény beszerzése60 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda tornaszõnyeg beszerzése 28 E Ft
Utcai hulladékgyûjtõk (11 db) beszerzése 174 E Ft
Fûnyíró traktor beszerzése 375E Ft

2010

Lélekharang villamosítása és faburkolata 169 E Ft
Temetõ kerítés építése
(folyamatban lévõ beruházás) 7.919 E Ft
Fáy András Általános Iskola kerti bútor beszerzése60 E Ft
Fáy András Általános Iskola épületének
tetõfelújítása (foly.-ban) 2.942 E Ft
Gondozási Közp. tetõszerkezetének cseréje 2.611 E Ft

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A  PÁLYÁZA TOK
Elnyert pályázati támogatások

2006
(elõzõ ciklusból a megvalósítás idõtartama miatt áthúzódó
beruházás)
Pályázat célja: Ivóvízhálózat felújítása
Címzett támogatás: 586.067.000 Ft
TEKI támogatás.  29.000.000  Ft

Pályázat célja: Fáy András Általános Iskola épületének felújítása
(nyílászáró csere, vizesblokk kialakítása és felújítása, stb.)
TEKI támogatás. 14.400.000 Ft

2007
Pályázatot kiíró: Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége
Pályázat célja: Kontroller Iktató-, ügyiratkezelõ Rendszer
megvásárlása
Saját forrás: 242.400 Ft. Támogatás összege: 130.000 Ft

2008
Pályázatot kiíró: Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács
Pályázat célja:Térfigyelõ rendszer megvalósítása
Saját forrás: 5.632.128 Ft. Támogatás összege: 13.141.632 Ft.

Pályázatot kiíró: Oktatási Minisztérium Pályázat célja: Fáy András
Általános Iskola és Kodály Zoltán Óvoda szakmai
eszközbeszerzése
Saját forrás: 0 Ft. Támogatás összege: 3.990.630 Ft.

Pályázatot kiíró: Oktatási Minisztérium Pályázat célja:Fáy András
Általános Iskola informatikai eszközbeszerzése
Saját forrás: 0 Ft. Támogatás összege: 529. 000 Ft

Pályázatot kiíró: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Pályázat célja: Motoros fûkasza beszerzése
Saját forrás: 0 Ft. Támogatás összege: 220.278 Ft

2009
Pályázatot kiíró: Új Magyarország Fejlesztési Terv. Pályázat célja:
Önkormányzat fenntartásában lévõ 7 intézmény (iskola, óvoda,
gondozási központ, mûvelõdési ház, polgármesteri hivatal,
védõnõi szolgálat) belsõ világításának korszerûsítése
Támogatás összege: 2.172.578 Ft

Pályázatot kiíró: Szakmai informatikai támogatása.
Pályázat célja: Iskolai és óvodai szakmai és informatikai eszközök
beszerzése
Saját forrás: 0 Ft Támogatás összege: 1.998.600 Ft.

2010 (megvalósítása 2011. évben)
Pályázatot kiíró: Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
Pályázat célja: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítás
– Mûvelõdési Ház Lakótelep 7. épület felújítása és
akadálymentesítése (közösségi terek és könyvtárhelyiség
felújítása, berendezése, funkcióval való ellátása és mûködtetése)
Saját forrás: 10.721.193 Ft. Támogatás összege: 42.884.772 Ft

Elbírálás alatt lévõ pályázat
Pályázatot kiíró: Oktatási Minisztérium.
Pályázat célja: Nevelési-oktatási intézmények szakmai és
informatikai eszközbeszerzésének támogatása (Fáy András
Általános Iskola)
Saját forrás: 0 Ft Igényelt összeg: 1.000.000 Ft.

Benyújtott, de támogatás el nem nyert
pályázatok
2007
Pályázatot kiíró:Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács
Pályázat célja: Jobbágyi Lakótelep szilárd burkolatú belterületi
közútjának burkolat felújítása
Saját forrás: 8.871.264 Ft. Igényelt összeg: 5.279.520 Ft.

2008
Pályázatot kiíró:Észak-magyarországi Operatív Program
2007.3.1.1.
Pályázat célja: Jobbágyi út- és járdaépítés (Lakótelep, Rózsa és
Petõfi Sándor út), temetõi kerítés építése
Saját forrás: 8.993.049 Ft. Igényelt összeg: 80.937.441 Ft
Pályázatot kiíró: Észak-magyarországi Operatív Program
2007.4.3.1.
Pályázat célja: Kodály Zoltán Óvoda felújítása, korszerûsítése
és akadálymentesítése
Saját forrás: 12.969.300 Ft. Igényelt összeg: 116.723.693 Ft.
Pályázatot kiíró: Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
Pályázat célja: Hegy alatti és Táncsics úti játszóterek felújítása
Saját forrás: 0 Ft Igényelt összeg: 36.605.748 Ft
Pályázatot kiíró: Észak-magyarországi Operatív Program 3.1.1.
Pályázat célja: Közvilágítás korszerûsítése
Saját forrás: 982.330 Ft. Igényelt összeg: 8.840.972 Ft.

2009
Pályázatot kiíró: Észak-magyarországi Operatív Program ÉMOP
2009-3.1.3/A
Pályázat célja: Lakótelepi utak és Rózsa úti járda felújítása
Saját forrás: 4.906.318 Ft Igényelt összeg: 42.101.063 Ft.
Pályázatot kiíró: Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács
Pályázat célja: Közbiztonságot szolgáló beruházás a Jobbágyi
Köztemetõben (kerítés építése és kamerarendszer felszerelése)
Saját forrás: 14.695.129 Ft Igényelt összeg: 20.000.000 Ft.
Pályázatot kiíró: Önkormányzati Minisztérium
Pályázat célja: Kodály Zoltán Óvoda és a Fáy András Általános
Iskola infrastrukturális fejlesztése
Saját forrás: 6.722.200 Ft. Igényelt összeg: 27.088.800 Ft.
Pályázatot kiíró: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium
Pályázat célja: Falunap 2009. megrendezése
Saját forrás: 750.000 Ft. Igényelt összeg: 625.000 Ft.

2010
Pályázatot kiíró: Önkormányzati Minisztérium
Pályázat célja: Kodály Zoltán Óvoda infrastrukturális fejlesztése
Saját forrás: 4.422.265 Ft Igényelt összeg: 17.689.055 Ft.
Pályázatot kiíró: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Pályázat célja: Falunap 2009. megrendezése
Saját forrás: 750.000 Ft Igényelt összeg: 625.000 Ft

(Folytatás a 2. oldalról.)

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Tisztelt Választópolgárok!

   A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ra
tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgár-
mesterek választását, e napon kerül sor a cigány
kisebbségi önkormányzati képviselõk megválasztására is.

1. A helyi önkormányzati képviselõk választása
A helyi önkormányzati képviselõket a

választópolgárok ún. egyéni listán választják meg. Minden
választópolgár legfeljebb 6 jelöltre szavazhat (a szavazat
akkor is érvényes, ha Ön 6-nál kevesebb jelöltre szavaz).
Megválasztott képviselõk azok lesznek, akik a legtöbb
szavazatot kapják.

2. A polgármester választása
A szavazólapon valamennyi polgármesterjelölt neve

ABC sorrendben szerepel. Szavazni csak egy jelöltre

ÖNKORMÁNYZA TI KÉPVISELÕK
ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA  - 2010

A felajánlott tiszteletdíjak
A község kilenc képviselõje közül az alábbi képviselõk
ajánlották fel tiszteletdíjuk egészét vagy egy részét, mely az
általuk meghatározott célra került felhasználásra, ezúttal is
KÖSZÖNET érte:

Jeges László
Kodály Zoltán Óvoda szoftver beszerzésre 120 E Ft
Kodály Z. Óvoda öltözõi szekrények beszerzésére 43 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda számítógép beszerzésére 249 E Ft
Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek
 Jövõjéért Alapítvány eszközvásárlásra 120 E Ft
Arany János és Kossuth utat összekötõ
gyalogjárda térkõ-burkolatára 545 E Ft
Játszótéri játszóeszközök vásárlására 880 E Ft

Schoblocher István
Falunap 2008. támogatására 43 E Ft
Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek Jövõjéért Alapítvány
támogatására 43 E Ft
Sport út vízelvezetésének kialakítására 387E Ft

Hornyák Miklós
Hatvani Református Lelkészi Hivatal
helyi közösségének támogatására 285 E Ft

Ökrös Zsuzsanna
Idõsek Napja 2009. támogatására 33 E Ft
Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek
Jövõjéért Alapítvány támogatására 33 E Ft
Polgárõrség támogatására 33 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda eszközbeszerzésre 33 E Ft
Falunap 2010. támogatására 33 E Ft
Nyugállományúak Egyesülete támogatására 66 E Ft

Miczkiné Pintér Anna
Falunap 2009. támogatására 33 E Ft
Szabó Imre emléktorna 2009. támogatására 33 E Ft
Fáy András Általános Iskola eszközbeszerzésére 33 E Ft
Kodály Zoltán Óvoda eszközbeszerzésre 33 E Ft
Szent Erzsébet Karitasz Csoport támogatására 33 E Ft
Szabó Imre emléktorna 2010. támogatására 33 E Ft

Jancsó György
Szabó Imre emléktorna 2009. támogatása 67 E Ft
Szabó Imre emléktorna 2010. támogatása 67 E Ft

Tóth Sándor
Idõsek Napja 2009. támogatására 22 E Ft
Jobbágyi Általános Iskola Gyermekeinek
Jövõjéért Alapítvány támogatására 16 E Ft
Szeretet Kapcsolat a Jobbágyi
Kodály Zoltán Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 16 E Ft
Szabó Imre emléktorna 2010. támogatása 33 E Ft

Önkormányzat
bankszámlájának egyenlege
2010. szeptember 1. napján

Bankszámlán lévõ pénz 13.879 E Ft
Lekötött betétek 48.163 E Ft
Összesen: 62.042 E Ft

Az elmúlt négy évben az önkormányzat a kötelezõ feladatait
maradéktalanul ellátta, biztosította az intézményei
fenntartását, folyamatosan fizetõképességgel, nem volt és nincs
hitele, a beruházások és mûködési kiadások kifizetése mellett
a fenti pénz a gazdálkodásának eredménye.

(Folytatás a 4. oldalról.)

lehet. A polgármester az lesz, aki a legtöbb szavazatot
kapja.

3. A helyi kisebbségi önkormányzat választása
A Helyi Választási Bizottság kisebbségi önkormányzati

választást 2010. október 3. napjára tûzte ki. A kisebbségi
választáson csak az a választópolgár vehet részt, aki
2010. július 15-ig kérte a kisebbségi névjegyzékbe való
felvételét és a Helyi Választási Iroda a névjegyzékbe
felvette. A kisebbségi választási névjegyzékben szereplõ
választópolgárok zöld színû értesítõt kaptak. A
kisebbségi önkormányzati jelöltre külön kialakított, a
Községi Könyvtárban mûködõ szavazókörben lehet.
Szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet (a szavazat akkor is
érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz).

(Folytatás a 6. oldalon.)
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Megválasztott kisebbségi képviselõk azok a jelöltek
lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapják.

4. A megyei közgyûlés tagjainak választása
A megyei közgyûlés tagjainak megválasztása a pártok,

társadalmi szervezetek által összeállított listák alapján
történik. Szavazás során a választópolgár csak egy listára
szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában
jutnak mandátumhoz.

A szavazás 2010. október 3-án 6 órától 19 óráig
tart.

Szavazni csak személyesen lehet a következõ érvényes
igazolvány(ok) bemutatásával:
* lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy
* lakcímigazolvány ÉS

> személyazonosító igazolvány, vagy
> útlevél, vagy
> 2001. január 1. után kiállított vezetõi engedély.

Szavazni csak a választópolgár lakóhelyén lehet.
Lehetõség van a tartózkodási helyen történõ

szavazásra, a 2010. június 15. elõtt bejelentett
tartózkodási hellyel rendelkezõ választópolgárok
számára. A szükséges igazolás a lakóhely szerint illetékes
Polgármesteri Hivataltól kérhetõ személyesen 2010.
október 1-jén 16 óráig, illetve ajánlott levélben, hogy az

2010. szeptember 28-ig a Helyi Választási Irodához
megérkezzen.

A választópolgár az Értesítõn feltüntetett
szavazókörben szavazathat. Jobbágyin két szavazókör
és egy kisebbségi szavazókör mûködik:

1. szavazókör: Fáy András Általános Iskola
Iskola u. 2-4.

2. szavazókör: Mûvelõdési Ház
Lakótelep 7. Ép.

Kisebbségi szavazókör
Községi Könyvtár
Hunyadi út 29.

Amennyiben mozgásában akadályozva van (egészségi
állapota folytán) úgy lehetõsége van mozgóurna
igénylésére. Mozgóurna írásban 2010. október 1-jén 16
óráig a Polgármesteri Hivatalban, a választás napján a
Szavazatszámláló Bizottságtól igényelhetõ.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve  alatti,
feletti vagy melletti körbe  tollal írt két egymást metszõ
vonallal ( + vagy x ) lehet.

A választással kapcsolatos kérdésével, és további
tájékoztatásért a Polgármesteri  Hivatalban mûködõ Helyi
Választási Irodához fordulhat személyesen vagy telefonon
a 32/475-201 101-es melléken.

Helyi Választási Iroda Vezetõje

(Folytatás a 5. oldalról.)

Bodor Ferenc független jelölt
- lakóhely*: Salgótarján
- életkor*: 57 év
- foglalkozása*: közgazdász
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: okleveles közgazda

Erdõsi Csaba független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 8/C. 2/6.
- életkor*: 39 év
- foglalkozása*: nagykereskedés vezetõ
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szakmunkásképzõ

Farkas Attila FIDESZ-KDNP
- lakóhely*: Pásztó Nagymezõ út 16. 2/3.
- életkor*: 43 év
- foglalkozása*: tanár
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: egyetem, történész

középiskolai tanár

Az önkormányzati választás jelöltjeinek adatai
Hornyák Miklós független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Kossuth út 60.
- életkor*: 41 év
- foglalkozása*: vállalkozó
- legmagasabb iskolai végzettség,
 szakképzettség*: fõiskola

Tóth Sándor független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 11/8.
- életkor*: 56 év
- foglalkozása*: nyomdász
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: érettségi, nyomdaipari

technikus

Zuppán Ernõ JOBBIK
- lakóhely*: Jobbágyi Bencsik utca 19.
- életkor*: 41 év
- foglalkozása*: TV szerelõ
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szakközépiskola

Polgármesterjelöltek:

(Folytatás a 7. oldalon.)
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KÉPVISELÕJELÖL TEK:
Bangó Mihály FIDESZ-KDNP
- lakóhely*: Jobbágyi Hunyadi út 16.
- életkor*: 57 év
- foglalkozása*: zenész elõadómûvész
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: 8 általános, 4 év zeneiskola

Baranyi István független jelölt
- lakóhely*: Budapest
- életkor*: 58 év
- foglalkozása*: nyugdíjas
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: építõipari technikum

Erdõsi Csaba független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 8/C. 2/6.
- életkor*: 39 év
- foglalkozása*: nagykereskedés vezetõ
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szakmunkásképzõ

Farkas Attila FIDESZ-KDNP
- lakóhely*: Pásztó Nagymezõ út 16. 2/3.
- életkor*: 43 év
- foglalkozása*: tanár
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: egyetem, történész középiskolai

tanár

Hegedüs Zsolt Tamás független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Kossuth út 13.
- életkor*: 39 év
- foglalkozása*: könyvelõ, vállalkozó
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: technikum

Jancsó György független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Táncsics út 38.
- életkor*: 59 év
- foglalkozása*: nyugdíjas
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: tanárképzõ fõiskola

Jancsó Henriett FIDESZ-KDNP
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 3/A. fszt. 1.
- életkor*: 38 év
- foglalkozása*: munkanélküli
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: mûvelõdéssszervezõ-könyvtáros

felnõttképzés szakirány, fõiskola

Jeges László Lajos független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Arany János út 46.
- életkor*: 61 év
- foglalkozása*: ügyvezetõ, gépészmérnök
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: okleveles mezõgazdasági

gépészmérnök

Jeges Tamás független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 8/A. 3/11.
- életkor*: 28 év
- foglalkozása*: gépészmérnök
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: okleveles gépészmérnök

Kállai Zsolt független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 5/A. 1/3.
- életkor*: 43 év
- foglalkozása*: vendéglátós
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: 8 általános

Kiss Gábor János FIDESZ-KDNP
- lakóhely*: Jobbágyi Felszabadulás út 81.
- életkor*: 61 év
- foglalkozása*: nyugdíjas
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szobafestõ-mázoló-tapétázó

mester, boltvezetõ-üzletvezetõ,
4 év gimnázium + szakközépiskola

Kocsa Imre független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Táncsics út 37.
- életkor*: 57 év
- foglalkozása*: vállalkozó
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: technikus

Kozma Miklósné FIDESZ-KDNP
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 11/1.
- életkor*: 53 év
- foglalkozása*: inf. könyvtáros
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: egyetem, informatikus könyvtáros

- médiamatika

Micsutka György független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Losonci út 25.
- életkor*: 37 év
- foglalkozása*: transport hálózati szakértõ
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola

Mónus Angéla LMP
- lakóhely*: Budapest Grassalkovich út 110/A.
- életkor*: 38 év
- foglalkozása*: nyugdíjas
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: közép

Nagy Gábor független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Felszabadulás út 63.
- életkor*: 45 év
- foglalkozása*: gondnok
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: 8 általános

Pompor Teréz FIDESZ-KDNP
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 10. fszt. 1.
- életkor*: 36 év
- foglalkozása*: munkanélküli
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: érettségi

Ruga Zsolt független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Mátra út 12.
- életkor*: 42 év
- foglalkozása*: vállalkozó
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szakmunkásképzõ

Sági József JOBBIK
- lakóhely*: Jobbágyi
- életkor*: 29 év
- foglalkozása*: cukrász
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szakmunkásképzõ

(Folytatás a 6. oldalról.)
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Sári István független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Ady Endre út 12.
- életkor*: 34 év
- foglalkozása*: építésvezetõ, mûszaki elõkészítõ
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: épületgépész technikus

Schoblocher István független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Arany János út 18.
- életkor*: 53 év
- foglalkozása*: senior koordinációs menedzser
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: fõiskola

Shvella Tamás JOBBIK
- lakóhely*: Jobbágyi Ady Endre út 9.
- életkor*: 35 év
- foglalkozása*: hegesztõ-lakatos
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szakmunkásképzõ

Soós Tibor Tamás független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Mátra út 18.
- életkor*: 48 év
- foglalkozása*: nyugdíjas
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: Kossuth Lajos Katonai Fõiskola,

testnevelõ tanár

Szabó István Miklós független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Táncsics út 46.
- életkor*: 20 év
- foglalkozása*: szakács
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: érettségi

Szabó Péter István független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Táncsics út 46.
- életkor*: 30 év
- foglalkozása*: lakatos
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: érettségi

Tóthné Mohai Zsuzsanna független jelölt
- lakóhely*: Jobbágyi Kossuth út 51.
- életkor*: 56 év
- foglalkozása*: családgondozó
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: fõiskola, szociálpedagógus

Váradi  Zoltán FIDESZ
- lakóhely*: Jobbágyi
- életkor*: 49 év
- foglalkozása*: víz-fûtésszerelõ
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szakmunkásképzõ

Varga Zsolt JOBBIK
- lakóhely*: Jobbágyi Lakótelep 9. 3/3.
- életkor*: 39 év
- foglalkozása*: CNC programozó technológus
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: technikum, CNC programozó

technológus

Zuppán Ernõ JOBBIK
- lakóhely*: Jobbágyi Bencsik utca 19.
- életkor*: 41 év
- foglalkozása*: tv-szerelõ
- legmagasabb iskolai végzettség,
szakképzettség*: szakközépiskola

Név Jelölõ szervezet
Bangó Béla Roma Polgári Tömörülés – Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ-megyei Szervezete – Cigány Szervezetek

Országos Szövetsége
Bangó Mihály Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Bangó Zoltán Roma-Magyar Mûvészeti Oktatási Egyesület
Bangó Zoltánné Roma-Magyar Mûvészeti Oktatási Egyesület
Baranyi Elza Roma-Magyar Mûvészeti Oktatási Egyesület
Kállai Zsolt Roma Polgári Tömörülés – Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ-megyei Szervezete – Cigány Szervezetek

Országos Szövetsége
Nagy Gábor Roma Polgári Tömörülés – Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ-megyei Szervezete – Cigány Szervezetek

Országos Szövetsége
Nagy Zsoltné Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Oláh István Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Rétiné Kvárta Erika Roma Polgári Tömörülés – Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ-megyei Szervezete – Cigány Szervezetek

Országos Szövetsége
Váradi Zoltán Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
Váradi Zoltánné Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség

(Folytatás a 7. oldalról.)

A *-gal megjelölt adatok a jelöltek hozzájárulásával és nyilatkozatukkal megegyezõen kerültek közzétételre.

Cigány kisebbségi  képviselõjelöltek:
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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:

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Városi Gábor
2010. július 9-i temetésén részt vettek

és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Városi Gábor 2010. 06. 30.
Kovács Imre 2010. 08. 22.

Emlékszel-e még?
II. rész

Végváriné Bukovinszki Márai

A határnevekre mond emlékszel-e még?

Paskomra, Szilosra, Vámpartra, Tenkre, Ephátra,
Balogi rétre, kutricákra, gyúri kútra Zelmára?
Hegyen a Mikóra, Mamrára, Horvátra,
gyümölcsösre, bányára. Lejjebb a Vadorzóra,
kõzúzóra.
Kovácsolt vas lépcsõvel díszített kastélyokra?
A paskomba szedett galambbegy salátára,
Gyúrban a vadsóskára hegyen a szederre-,
szamócára. Gedei soron az eperfákra?

Nyáron a Zagyva tiszta hûs vizére, kishídnál a
hatalmas füzekre?
Folyás között az üde kis szigetre?
Víz felett a szitakötõk táncára, piócára kis békára?
Szuhán a vadkacsára, réten a kecskebékára. Szines
tarka virágra:
Tyúkvakítóra margarétára, kéklõ szarkalábra

Árokban a bürökre ,papsajtra,lapura,kert végén a
lícium bokorra?
Gödrös csinált úton az abroncsos kerékre, bakon az
öreg pipásra saroglyában a marék szénára.
Hirtelen jött nyári zápor után a meleg
pocsolyára,égzengésre, csattogásra (apám szerint
Péter hordó guringatására)
Aratás után a tarlóra hajtott libákra, az agyon
gereblyézett táblán a maréknyi kalászra - amit
versenyben szedtük és boldogan vittük anyánknak -

Filléres játékainkra, iskola utáni elfoglaltságunkra
emlékszel még?

Fogócskára, bújócskára az elöntött fagyott réten a
fakorcsolyára, havon a sítalpnak vélt
hordódongára.
Nyári porban bicigliráffal a karikázásra,
rongybabára, rongylabdára az ,,aggy király
katonára”
Búcsúkor Toncsi bácsi hintájára, egy forintér: a
similabdára.
Orgona ágasra — fiuknak a parittyára. -

Tátott szájjal irigykedve Bimbi karcsú derekára,
bíborszínben játszó taft szoknyájára (jó neki anyja
varrta rája)

A hajlékony tornászlányok gúlájára, vasárnap a
foci meccsre - a szabályt nem ismertük, de
mindenki azt leste -

Falu végén Panni néni háza mellett a pléh
Krisztusra, zsidótemetõben a kopott sírhalmokra,
faluban a kis kápolnára,oldalán a két hársfára?
Bernadett örömére Mária szelíd mosolyára, hozzá
februárban az asszonyok imájára?
Templomban a sárkányölõ Szent Györgyre, mellette
az öreg szentekre.
Ablakon a fény játékára a színes üvegre,
számunkra akkor gyermekfejjel fel nem fogható
égi jelekre.

Gyermekkorunk, s régi életünk kavargó
emlékei, mely szívünk lelkünk remegteti.
Szemünk érte könnybe lábad, hogy már nem tudjuk
megmutatni az új világnak, gyerekünknek,
unokánknak.
Jó ötven év, s a falu a sarkából kifordult,
szegényebb a jelen - mert nem vigyáztunk rá - s
eltûnt a gazdag múlt.


