A községi önkormányzat tájékoztatója

- Alapítva: 1995-ben -

Ünnepi megemlékezés
és koszorúzás
Március 15-én, szerdán délelőtt, kellemes tavaszi időben
kezdődöt t az önkormányzat ünnepi m egemlékezése a
falukertben. A Jobbágyi Daloskör, az általános iskolások
műsora, a polgármester ünnepi beszéde után a résztvevők
megkoszorúzták a hősi emlékművet, ezzel tisztelegve a 184849-es forradalom és szabadságharc hősei, eszmeisége előtt.
Az ünnepséget követ ően a művelődési ház rendezvényterm ében t artott fogadás on Schoblocher Ist ván
polgármester adta át a Jobbágyiért emlékérmet Herbst Rudolf
fotóművésznek, ezzel ismerve el több évtizedes munkásságát,
településünk életének művészi szintű dokumentálását.

A Fáy András Általános Iskola tanulói ünnepi műsorral
emlékeztek.
Fotó: Herbst Rudolf.

Herb st Rudolf (bal ra) a Jobbágyiért emlékérmet és
oklevelet veszi át polgármesterünktől.
Fotó: Cz. Zentai József

XXIII. évfolyam, 2. szám. 2017. június

Fejlesztések
Jobbágyiban
Tisztelt Jobbágyi Lakosok!
Szeret nék egy rövi d tájékoztatást adni t elepülésünk
fejlesztéseivel kapcsolatosan. Jómagam és a képviselő-testület
közös célja, hogy fol yamat osan - a pályázati lehetőségek
függvényében - próbáljuk településünket élhetőbbé tenni, illetve
az önkormányzat működési költségeit csökkenteni.
Az elmúlt év végén közel 41 millió Ft pályázati forráshoz
jutott unk a t emet ő felúj ítás ára, mely m agában fogl alja a
ravatalozó, illetve az utak felújítását, valamint urnafal kialakítását
is. Már megtörtént a terület átadása a kivitelező részére, a
munkálatok hamarosan megkezdődnek és várhatóan egy hónapig
fognak tartani. Szeretném a türelmüket, illetve a megértésüket
kérni a munkák során.
Az ASP projekt (önkormányzati feladatok végzését segítő
és szabályozó informatikai rendszer Application Service Provi der) keretében sor fog kerülni a polgárm esteri hivat al
számítástechnikai eszközeinek cseréjére és integrált pénzügyi
rendszer bevezetésére a közeljövőben, aminek 5,9 millió Ft-os
forrását a már megnyert pályázat biztosítja.
A Területi Operat ív P rogram keretében az energetikai
korszerűsítés pályázaton három elnyert projekttel az alábbi
intézmények energetikai felújítása (hőszigetelés, nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés) valósulhat meg a források biztosításával:
- iskola emeletes épület (55,8 millió Ft),
- orvosi rendelő (18,6 millió Ft),
- családsegítő épülete, Rózsa út 3. (24,8 millió Ft).
- A TOP fogl al koztatás és az él etm inős ég j avít ás a,
családbarát, munkába állást s egítő intézmények keretében a
bölcsőde kialakítására 146,9 millió Ft támogatást nyertünk.
Ezen a pályázati projekten belül hamarosan beadásra kerül
az óvoda belső felújítását célzó pályázat is.
A beadott, de még nem elbírált pályázat, melyet a Belügyminisztérium írt ki, a lakótelep egy útszakaszát érintené, mely az
óvodát és a bölcsödét köti össze, ez közel 17 millió Ft értékben
valósulhatna meg.
A Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázaton
beadásra került a polgármesteri hivatal, illetve a védőnői szolgálat
épületeinek energetikai felújítása.
Szintén benyújtásra került, de még el nem bírált pályázat
célja három külterületi út felújítása. Jelenleg beadás alatt van az
iskola étkezőjének belső felújítása, illetve az óvoda területén új
raktár építése és közétkeztetést célzó eszközök beszerzése.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az EFOP pályázat, mely a humán szolgáltatások fejlesztésére
nyújt lehetőséget , hét település konzorcium megállapodása
alapján került benyújtásra, mel yben J obbágyi tel epülés is
szerepet vállalt.
A legnagyobb volumenű fejlesztés a szennyvízberuházás
lesz, amely jelenleg tervezési fázisban van. A megvalósítás a
Nemzeti Fej les zt ési Programi roda Nonprofit Kft. (NF P)
koordinálásával központi kezelésbe került, KEHOP 2.2.2 (ÉMO

7.) Jobbágyi központú agglomeráció szennyvízelvezető és -tisztító rendszerei címen (MK 2016. 191).
A beruházással kapcsolatban, amikor már a lakosságot is
érintő konkrét információval rendelkezünk lakossági fórumot is
fogunk tartani.
Továbbra i s t öreks zünk a pál yázat i l ehet ős égek
kihasználására településünk és az itt lakók érdekeinek szem előtt
tartás ával.
Schoblocher István
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
A képviselő-testületi üléseken a következő önkormányzati
rendeletek kerültek elfogadásra, melyek teljes terjedelemben a
www.njt.hu honlapon olvashatók:
- 2/ 2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
költségvetésről,
- 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet az önkormányzati
képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról,
- 4/ 2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 2016. évi
költ ségvet és ről szóló 2/2016. (II. 12. ) szám ú rendel et
módosításáról,
- 5/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
költségvetésről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
- 6/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a 2016. évi
gazdálkodás zárszámadásáról,
- 7/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
költségvetésről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
2017. február 9-i ülés határozatai
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 17/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 18/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nógrád Megyei Kormányhivatal által megküldött, a Nógrád
megyei általános iskolai körzetek kijelölésének 2017/2018. évre
vonatkozó tervezetével egyetért.
Zárt ülés:
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 19/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs égi Önkorm ányzata Képvis elő-tes tülete
Herbst Rudolf fotóművész részére a település életének művészi
s zi ntű dokum ent álás a érdekében végzet t m unkáj ának
elismeréseként „Jobbágyiért” Emlékérmet adományoz.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 20/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Jobbágyiért emlékérem mellé Herbst Rudolf
részére 50.000 Ft pénzj utalmat adományoz. Az emlékérem
átadásának időpontja: 2017. március 15. Az átadás a március 15-

e alkalmából m egrendezett ünnepség utáni áll ófogadás on
történik.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 21-22/2017. (II. 9.) számú képviselő-testületi határozat:
Döntés rendkívüli települési támogatási kérelemben.
2017. február 20-i ülés határozatai
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 23/2017. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy az EFOP1.5.3-16 azonosító jelű „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” című felhívás alapján konzorciumi partnerként
támogatási kérelmet nyújtson be.
2017. március 30-i ülés határozatai
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 24/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendelts ége 2016. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót megismerte, annak tartalmát elfogadta.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 25/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolóját
megismerte, annak tartalmát elfogadta.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 26/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2016. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 27/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen
hat ározat keret ében úgy dönt, hogy a Jobbágyi Központú
agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása cí mű projekt
megvalósítása érdekében jelen határozat 1. számú melléklete
szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 28/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
megtárgyalta a hulladékgazdálkodási társulás megalakítására
irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat
kötelező hulladékgazdál kodási közszolgáltatási feladatait –
Gyöngyös Város Önkorm ányzat a geszt orsága m el lett -

(Folytatás a 3. oldalon.)
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önkormányzati társulás formájában lássa el. A Nyugat-Hevesi
Regionáli s Hull adékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodását ezen határozat mellékletében foglaltak
szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület a társulás megalakításához és 2017. évi
működéséhez 15 Ft/lakos vagyoni hozzájárulást biztosít.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 29/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-t estülete a
fogorvosi ügyel eti ell átás bi ztosít ása érdekében az alább
intézkedést kívánja tenni:
A fogorvosi ügyeleti feladat biztosítására feladat-el látási
szerződést, majd a későbbiekben társulási megállapodást kíván
kötni a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulásával.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 30/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nyugál lományúak Egyesülete részére 2016. évben nyújtott
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett elfogadott 31/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi
határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nyugáll om ányúak Egyes ül et ének tám ogat ás i kérel mét
megtárgyalta és a 2017. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek m űködési tám ogatása keret ből az Egyesül et
működéséhez 80 ezer Ft támogatást biztosít.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 32/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nyugállományúak Egyesülete Daloskörének támogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2017. évi költségvetésében meghatározott civil
s zervezet ek m űködés i támogat ás a keretből a Dal os kör
működéséhez 50 ezer Ft támogatást biztosít.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 33/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
P et er C erny Alapí tvány a Bet eg Koras zül öt tek
Gyógyításáért támogatási kérelmét megtárgyalta és a 2017. évi
költs égvetésében meghatározott ci vil szervezetek működési
támogatása keretből 20 ezer Ft támogatást biztosít.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 34/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Illyés
Ilona a F áy András Általános Is kola pedagógusa albérl eti
támogatás iránti kérelmét elutasította.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 35/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
Kelemen Andrásné által benyújtott, a Jobbágyi Zagyva köz 7.
szám alatti ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatot megismerte,
az ingatlan megvásárlását a megjelölt vételáron elutasította.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 36/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
Mihály Dániel Jobbágyi Arany János út 36. szám alatti lakos
kérelme alapján a Művelődési Ház előterét 2017. április 15-én
ifjúsági rendezvény megtartására biztosítja. A helyiséghasználat
díját 10.000 Ft/alkalomban állapítja meg, valamint a szervező a
felmerült károk esetén a kár megtérítésére kötelezettséget vállal.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 37/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
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Goodwill Consulting Kft.-vel (1162 Budapest Timur utca 74.)
pályázati tanácsadásra együttműködési megállapodást köt 3 év
időtartamra. Az együttm űködési megáll apodás al áírására
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 38/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2017. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből – Jeges
Tam ás képvi selő tisztelet díj felajánlásának jóvoltából - a
Nyugál lományúak Egyesülete Dalosköre részére 19 ezer Ft
támogatást biztosít.
Zárt ülés:
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 39/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint döntéshozó testület a „Jobbágyi temetőben út és járda
építése és ravatalozó felújítása” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti –
hirdetm ény közzétét ele nélküli eljárás ajánlattételi felhívást
elfogadja.
2. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közbeszerzési és beszerzési szabályzatában foglaltaknak
megfelelően a „J obbágyi temetőben út és járda építés e és
ravatalozó fel újí t ás a” tárgyú közbes zerzés i el járás hoz
kapcsolódóan az alábbi 4 főből álló Bíráló Bizottságot hozza
létre és az alábbi bizottsági tagokat jelöli ki:
1. Takács Mónika - pénzügyi
2. Kucsikné Kerek Katalin - jogi
3. Laczkóné Dénes Orsolya felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó - közbeszerzési
4. Laczkó Csaba - közbeszerzés tárgya szerinti
3. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
az ajánlati felhívást az alábbi cégeknek küldi ki:
* FORT-BAU THERM Kft. 3100 Salgótarján Állomás út 5.
* SAFI-ART Kft. 3100 Salgótarján Görbe út 61.
* NORDÉP HUNGARY Kft. 3128 Vizslás Petőfi út 6.
* AV-VABt. 2440 Százhalombatta Erkel krt. 44. 2. em.
* SOLARTIS Kft. 1119 Budapest Fehérvári út 130. 1. em. 7.
4. A képvi sel ő-t es tül et fel kéri a pol gármes tert, hogy
gondoskodjon az ajánl attételi felhívás ajánl attevők részére
történő megküldéséről.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 40/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint döntéshozó testület a „Jobbágyi község óvoda fejlesztése
és böl csőde létesí tése” tárgyú – a Kbt . 115 § szerinti –
hirdetm ény közzétét ele nélküli eljárás ajánlattételi felhívást
elfogadja.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 41/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint döntéshozó testület a „Jobbágyi önkormányzati épületeinek
energetikai korszerűsítése” tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti –
hirdetm ény közzétét ele nélküli eljárás ajánlattételi felhívást
elfogadja.
2017. április 12-i ülés határozatai
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 42/2017. (IV. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
döntött abban, hogy 2017. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz
és cs at ornas zol gál t at ás ráfordí t ás ai nak cs ökkent és ére
támogatási kérelmet kíván benyújtani.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A Képvi selő-test ület fel hatal mazza Schoblocher Ist ván
pol gármes tert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 43/2017. (IV. 12.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
elfogadja a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 projektazonosító számú,
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés
7. projekt cí m ű J obbágyi s zennyví z aggl om eráci ó
szennyvízelvezet ési és kezelési fejlesztése projektrészeként a
Jobbágyi térsége szennyvíz agglomeráció csatornahálózat és
szennyvíz-tisztító telep fejles ztése elnevezésű projekt ben az
AQUAREAM-2020 Tervezői Konzorcium által elkészített és
bemutatott tendertervét.
Az építési tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai
tartalmát megismerte és elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért,
valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes
váll alkozóval a szerződés t megköt i, és a az épí tési tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításához hozzájárul.
F el hat al m azza Schoblocher Ist ván polgárm es t ert a
nyilatkozat aláírására.
2017. április 24-i ülés határozatai
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 44/2017. (IV. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képvis elő-testül ete az
LM-APEX Kft.-vel (3060 Pásztó Hunyadi út 25.) 2005. október
4-én a fogorvos i ell átásra vonatkozó együtt működés i
m egáll apodás és kapcs olódó bérl eti szerződés közös
megegyezéssel 2017. április 30. napjával történő megszűnéséhez
hozzájárul.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 45/2017. (IV. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat
az egés zségügyi alapel látás körében az al apel l át ás hoz
kapcs olódó fogorvos i ellátás bizt osí tás át a Gal axy-Dent
Egés zs égügyi S zol gál t ató Kft. -vel (3519 M i s kol c
Nagys zentbenedek dűlő 61937/1.) kötöt t fel adat-ell átási
szerződés al apján l ássa el . A fel adat-el lát ási szerződést e
határozat mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület a fogorvosi ellátás biztosításához
s züks éges hel yis ég vonat kozás ában a Gal axy-Dent
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel bérleti szerződést köt.
3. A képvi sel ő-test ület felkéri a S choblocher Is tván
polgármestert a feladat-ellátási szerződés és a bérleti szerződés
aláírására.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 46/2017. (IV. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Kodály Zoltán Óvoda gyermekeinek kirándulásához – Soós
Tibor Tamás képviselő tiszteletdíj felajánlásának jóvoltából – 50
ezer Ft előirányzatot biztosít.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 47/2017. (IV. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt 1. c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
pályázati alcél keretében Jobbágyi településen belt erületi út
felújításával.
Kezdem ényezi a Jobbágyi 238/70. hrs z-ú ingat lan
megoszt ásával l ét rej övő J obbágyi 238/71. hrsz-ú közút
felújítását.
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Jobbágyi Község Önkormányzata a felújítással érintett közút
fenntartását és karbantartását vállalja.
A felújítás bruttó költsége: 16.832.110 Ft.
A pályázathoz szükséges 2.524.816 Ft, azaz kettőmillióötszázhuszonnégyezernyolcszáztizenhat forint önerőt 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Zárt ülés:
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 48/2017. (IV. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
Döntés rendkívüli települési támogatási kérelemben.

Csugró forrás –

NEM IVÓVÍZ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2017.
május 9-én hatósági mintavételezést végzett Jobbágyi
terület én a Csurgó elnevezésű forrás vízéből (J obbágyi
Losonci út 8. szám előtt).
A Borsod-Abaúj-Zem plén Megyei Kormányhivatal
Népegészs égügyi Főosztály Laboratóriumi Os ztályának
vizsgálata alapján a forrás vize bakteriológiai paraméterek
t eki nt etében hat árért éket meghal adó C oli form és
P s eudomonas aerugi nos a szennyezet t s ég m iat t
kifogásolt nak bizonyul t . Es cheri chi a col i, i l letve
Enterococcus t art al om mi at t pedig ivóví zként nem
fogadható el.
Kémiai szempontból a forrás vize megfelelő minőségű.
A Coli form szám ál tal ános bakt eriál is szennyezettségjelző paraméter. A Coliform baktériumcsoport fekális
indikátor, ami környezeti baktériumokat egyaránt tartalmaz.
A P seudomonas aeruginosa ált alános s zennyezett ségj el ző param ét er. A Ps eudomonas aerugi nosa
elsősorban a szerelvényeken szaporodik el, ami nem utal a
forrás fertőzött ségére. Okozhat ja a végkifol yó nem
megfelelő tisztasága. Egészséges egyénekben betegséget
nem okoz, de ritkán szerepet játszhat a szem és a fül
gyull adásai ban, bőrbetegségek kialakítás ában, sebek
gennyesedés ében.
Az Escherichia coli fekális indikátor szervezet, vagyis
jel enlét e eset leges szennyvíz eredetű szennyezésre, és
ezáltal es etl eges en s zennyví z eredetű kórokozók (pl.
vírusok) előfordulására utal.
Az Enterococcus szintén fekális indikát or szervezet,
jel enlét e eset leges szennyvíz eredetű szennyezésre, és
ezál t al es et leges en s zennyví z eredet ű kórokozók
előfordulására utal.
Bakteriológiai szempontból Coliform, Pseudomonas
aeruginos a, Eschi ri chia col i és Ent erococcus
szennyezettségek ent erális és egyéb m egbetegedéseket
okozhatnak, ezért felhívjuk a figyelmüket, hogy a Csurgó
f orrás h oz a f ogyas ztók egészs égének megóvás a
érdekében „NEM IVÓVÍZ” táblát helyeztünk el.
For rás: Nóg rád Megye i Ko rmányhiv atal Népe gészségügyi
F őo sztá ly ának 2 01 7. máj us 2 2- i tá jé ko zt at ás a
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A Fáy András Általános Iskola

HÍREI
Gondolatok
pedagógusnap ürügyén
Azt szokták mondani, hogy egy falu akkor életképes, ha van
benne templom, kocsma és iskola. Az első a lelkeket istápolja,
erősíti, vezeti a helyes úton, a második a testet vidámítja, a
harmadik az elmét pallérozza. Ha valamelyik is hiányzik e
hármasból, azt a falu közössége sínyli meg.
Jobbágyi ban egy ös szetartó ki s közösség gyakorolj a a
hitéletet, s a kocsma sem panaszkodhat vendéghiányra.
Az is kol a s ajnos nincs i lyen j ó helyzetben. Egykori
tanulóinak egy jelentős része más intézményt választott, vállalva
inkább a reggeli-délutáni utazgatást. Ezen tanulók szülei szinte
kivétel nélkül vallották, hogy elsősorban nem az itteni nevelők
miatt kényszerültek a váltásra, hanem azon állapotok miatt,
amelyek bizonyos gyermekek miatt az osztályban uralkodnak.
Persze jól tudjuk, hogy elsősorban nem a gyerekeket kell(ene)
hibázt atnunk, his zen ők csak az otthonról hozott mi ntákat
követik, azt adják vissza az iskolában, amit otthon megszoktak,
megtanultak, amire otthon biztatják őket. Nem egyszer hallom a
harmincas-negyvenes vagy még idősebb generációk tagjaitól,
hogy az ő korukban a nevelőnek, az iskolának milyen tekintélye
volt, hogy felnéztek a tanítóra, tanárra, s ha a gyermek otthon
panaszkodott egy nevelőre, akkor még a szülő volt az, aki a
nevelő mellé állva állította le a tanuló sirámait. Akkor a szülők
még elhitték, tudták, hogy a pedagógus nem azért van az
is kolában, hogy naponta végigverje a t anulókat, hogy a
pedagógusnak nem öröm az, ha fegyelmeznie kell, és inkább
szeret jutalmazni, mint büntetni.
Ma a jobbágyi szülők egy igen jól behatárolható csoportjában
már-már divat a pedagógusok vegzálása, a mondvacsinált
problémák túldimenzionálása, az, hogy újból és újból az iskolát
támadják meg, rágalmazzák a nevelőket, és próbálják a saját
kudarcos és frusztált életükért az iskolán elverni a port. Ma a
gyerek hazatelefonál, hogy bántották, mire a szülő tíz perc múlva
üvöltözve jelenik meg az iskolában, hogy elégtételt vegyen
valamelyik pedagóguson. Az, hogy valójában mi történt, nem
nagyon érdekli, hiszen a cél mindössze annyi, hogy jól kikiabálva
magát megmutassa ország s világnak, hogy ő most milyen jól
megadta ennek az iskolának. (Megjegyzem, amikor az iskola
szeretne ezzel a szülővel beszélni, hónapokig nem található, mert
mindig van valamilyen egyéb elfoglaltsága.)
Ezeket a szülőket nem zavarja, hogy gyermekük rendszeresen
nem készül a tanórákra, hogy ceruzát, tollat, füzetet, és egyéb
felszerelést lassan mind-mind az iskola biztosítja, miközben a
családi pótlék többek között ezek beszerzésére is szolgálna. Ezen
szülőt nem nagyon izgatja, hogy a gyermekének 30-50-80
igazolatlan órája van, emiatt nem látogat el az iskolába, nem
kívánja tisztázni, esetleg az iskolával megbeszélni , hogyan
lehetne a helyzeten változtatni, ám rögtön megjelenik, ha a tanulót
nem akarjuk elvinni az iskolai túrára. Az ilyen szülő sérelmezi, ha
a tanár kissé indulatosabban szól a gyermekéhez, ám az cseppet
sem zavarja, ha a szóban forgó gyermek letegezi a pedagógust,
és különböző átkokkal, illetve trágárságokkal illeti azt. Az ilyen
szülő rögtön a rendőrségre szalad feljelentgetni, ha egy nevelő
kem ényebben fogja meg a gyermek karját, m egpróbál ván
visszatartani a kölköt attól, hogy egy másikat bántalmazzon, de

semmi kivetni valót nem talál abban, ha az ő gyermeke súlyos
sérülést okoz a másiknak.
Ezen szülők nincsenek tisztában azzal, hogy saját maguk
alatt vágják a fát. Ők az iskolát egyfajta ruhatárnak tekintik, ahová
reggel beakasztják a gyermeket, majd amikor éppen szükségük
van rá, akkor kiveszik. Pedig tudomásul kell(ene) venni, hogy
ahogy gyermek nélkül nincs iskola, úgy pedagógus nélkül sincs.
2014-től tizenkettő, azaz 12 pedagógus hagyta el az iskolát!!!
Volt, aki több éves jobbágyi pályafutását váltotta fel egy másik
intézménnyel, de volt, aki egy, azaz egyetlen egy napot töltött
itt, majd közölte, hogy ő tanárnak, és nem állatidomárnak
jelentkezett, így nem kíván maradni. 2014-ben még 16 nevelője
volt az iskolának, ma 13, és egyáltalán nem biztos, hogy ez a
csökkenés megállt. Márpedig ha nem lesz (elegendő) pedagógus,
iskola sem lesz.
Koll égáim mal m ég ki tartunk. De azért nem egyszer
elgondolkodunk, hogy vajon meddig érdemes. Országosan
pedagógushiány van, nem olyan túl nehéz másik iskolában
helyet találni. Ha tehát nem hogy megbecsülést nem kapunk, de
még az emberi méltóságunkat is naponta al ázzák magukról
megfeledkező tanulók és szülők, miért maradjunk? Miért kellene
kitartanunk, ha megtörténik, hogy egy kollégát a nyílt utcán
többen közrefognak, és életveszélyesen megfenyegetik, csak
azért, mert nem volt hajlandó egy vitatott körülmények között
megrongálódott és erősen használt pulóverért 10 000 Ft-ot fizetni?
Mi tartson itt bennünket, ha elismerés és együttműködés helyett
egyre gyakrabban csak tiszteletlenséget és szidalmakat kapunk?
Ahogy a gondolataim elején is írtam, mindez a szülők egy
megl ehetősen behatárolt csoportjára vonatkozik. De ahogy
egyetlen rohadt alma képes egy egész kosár almát tönkretenni,
így ez esetben is néhány szerepéről, feladatáról és kötelességéről
megfeledkező szülő és gyermek is képes tönkretenni egy egész
iskolaközösséget.
Egy gyerm ek úgy 12-14 éves koráig a legfogékonyabb.
Ekkorra alakulnak ki a kötődései, érzelemvilága, gondolkodásának
alapjai. Mi kösse őt a falujához, ha már kis gyermekként más
település iskolájába kényszerül járni, majd felnőttként is más
településen van a munkahelye? Mi kösse őt a falujához, ha
gyakorlatilag csak aludni jár haza, barátai, ismerősei jelentős
mértékben más településeken élnek? S ha majd a jövőjéről kell
döntenie, miért választaná azt a települést, amelyhez szinte semmi
sem köti?
Templom, kocsma, iskola. Úgy tűnik, a templom és a kocsma
nem forog veszélyben, a jövőben is lesz közössége, közönsége.
És az iskola …?

Ballagás - 2017

Elköszöntek a végzős tanulók a jobbágyi iskolától.
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Jótékonysági bál
A 2017-es év elején komolyan el kellett gondolkozni, hogyan
tudjuk megoldani a Daloskör további tanulását, az utazásokat
és legfőképpen azt, hogy méltóképpen tudj uk községünket
képviselni fellépéseinken. Azt láttuk, hogy az eddig havonta
beadott összeg már nem elég a feladatok megoldásához. Ekkor
jött Tóthné Mohai Z suzs a ötlet e, hogy rendezzünk egy
jótékonysági bált a daloskör javára. Volt aki támogatta, és bizony
olyan is, aki kételkedett a sikerben. Elindult a szervezés, ki lett
jelölve a bál napja, és ekkor már mindenki teljes erőbedobással
kés zült és végezte a ráeső feladatot. Márci us 31-én került
megrendezésre a VII-es épület rendezvénytermében.
A bál fővédnöke Schoblocher István volt.
Megkezdődött a belépő- és támogató jegyek árusítása.
Kezdtünk reménykedni, hogy sikerülni fog, és a községünkben
sokan támogatnak bennünket. Ez így is lett és azt tapasztaltuk,
hogy nem közömbösek az emberek, ha segíteni kell.
A bál napj ára nagyon készült ünk, és 2 dalcs okorral
üdvözöltük a mintegy 80 részvevőt. Ezután Hornyák Miklós, a
Jobbágyi Daloskör vezetője köszöntötte a részvevőket, majd
polgármesterünk mondott rövid köszöntőt.
A megnyitó után vacsorával folytatódott az este, majd az
asszonyok által sütött sütemények is előkerültek és ezután
kezdetét vette a tánc.
A bálon a község különböző korosztálya, köztük nagyon
sok fiatal is részt vett és nagyon jó volt látni, hogy idősek és
fiatalok nagyon jól érzik magukat együtt. Tudnak együtt énekelni
és táncolni, egyszóval mindenki nagyon jól érezte magát. Eltűnt
a generációs különbség.
Az est egyik várt eseménye volt a közel 90 darab tombola
sorsolása ami szintén felajánlások eredménye volt, melyet ezúton köszönünk mindenkinek.
A hangulat nagyon jó volt, hajnalig tartott a mulatság, és
úgy mentek a résztvevők haza, hogy ezt meg kell ismételni.
A jótékonysági bál elérte a célját, ebben az évben is tudunk
készülni a fellépésekre, tanulni új dalcsokrokat, és a fellépéseink
alkalmával továbbra is képviselhetjük Jobbágyit, tovább haladva
a megkezdett úton.
Szeret nénk kös zönetet mondani mi ndazoknak, aki k
támogattak bennünket, akár a belépőjegyek megvásárlásával,
és a részvétellel. Azoknak is, akik támogató jegyet vettek, akik
különböző felajánlásokkal segítettek nekünk, és azoknak is,
akik a rendezvényt különböző munkákkal segítették.
Tóth Edit

Sok fiatal is részt vett a jótékonysági bálon.

Gyermeknapi
programok
Június 3-án került megrendezésre a második gyermeknapi
rendezvény, melynek a Szabó Imre Sportcentrum adott otthont.
A sátrak nyújtotta hűsítő árnyékban vette kezdetét a délutáni
programsorozat, ahol kreatív és figyelmet igénylő kézműves
foglakozásokkal vártuk az óvodásokat és iskolásokat. Többek
között gyöngyfűzést, virághajtogatást, színezést, ragasztást és
nem utolsó sorban ,,kőfestést és díszítését” próbálhatták ki.
Mindeközben a szomszédos sátorban arcfestés zajl ott, a
gyerekek nagy-nagy örömére, ahol is szebbnél szebb alkotások
születt ek. A korábban említett programokkal párhuzamosan
bekapcsolódott a szórakoztatásba a Kedvcsinálók párosa, mely
gólyalábas bohócműsorral örvendeztette meg a jobbágyi
gyerkőcöket. A gólyalábasok műsora megmozgatta a kicsiket
és nagyokat egyaránt, valamint ügyességi játékokkal és szellemes
feladatokkal nevettették meg őket.
A nagy hőségben Jegesné Vali néni limonádéja olt otta
szomjunkat, még a nassolni vágyókat lekváros palacsintával
kínáltuk.
A bohócok lufihajtogatásával zártuk a rendezvényt, ahol egy
vidám s zombat délutánt t öl t öt tünk együtt a j obbágyi
gyermekekkel.
Ezúton is köszönjük a résztvevők és a segítők lelkes és kitartó
munkáját!

A hűsítő árnyékban kézműves foglalkozás, a tűző napon a
Kedvcsináló gólyalábasok műsora zajlott.
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III. Böllér Bajnokok Ligája
Héhalom, 2017. április 22.
Nagy-Hársas Képviselői és Barátai
néven indult a böllérversenyen Jobbágyi
csapata. A csapatot - 10 főt lehetett nevezni
- Soós Tibor képviselő, bizottsági elnök
vezette, Molnár Sándor volt a főböllér,
csapatt agok: Jeges né Verbói Val éri a,
Dombainé Kánai Kat ali n, Krasznai
Gergel yné, Danyi kné Aranyi Ildikó,
Shvella Tamás, Shvella Tamásné, Tábi
Natasa, Erdősi Cs aba és még sokan
mások. A télies tavaszi időjárás ellenére
nem vol t akadálya a m unkának. A
jobbágyiak a 27. sorszámot kapták, ami
nem bizonyult túl szerencsésnek, mert az
elkészítendő feladatokat az alacsonyabb
sorszám ú cs apat okkal - akik korábban
kezdhették a feldolgozást - közel azonos
időben kérték számon.
Ennek el l enére j ó hangul atban
végezték munkájukat. A díjakból a legjobb
pálinka 1. helyét szerezte meg a csapat

Hegedüs Zs olt pál i nkáj ával. A
böl lérverseny bajnoka P alotás község
csapata let t, a legjobb böl lércsapat a
szurdokpüspöki Püspöki Visítók csapata.
Szám os kategóri ában hi rdett ek m ég
győzteseket.
A böl lérversennyel párhuzamos an
kulturális programok zajlottak, melyek
késő estig szórakoztatták a résztvevőket.
A rendezvény szervezője: Héhalom
Község Önkorm ányzata. A rendezvény
fővédnökei: dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter és dr. Nagy
István parlamenti államtitkár
A rendezvény további védnökei:
Becsó Zsolt országgyűl ési képvisel ő,
Skucz i N ándor Nógrád M egyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke,
dr. Szabó Sándor Nógrád m egye
kormánymegbízottja.

JHSE HÍREK
Befejeződtek a Nógrád megyei II.
osztályú, labdarúgó-bajnoks ág keleti
csoportjának küzdelmei. A Jobbágyi
Honvéd SE felnőtt csapata a 9. helyet
szerezte m eg a bajnokságban. A
gyűjtött pontok száma 26, 8 győzelem,
2 döntetlen, 18 vereség, 84 lőtt és 115
kapot t gól, -31-es gólkül önbség a
mérleg. Örömre cs ak az adhat okot,
hogy Berecz Balázs a tavaszi idényben
is jól teljesített, s a Lucfalva csapata
ellen szerzett 6 góllal ismét gólkirály
lett.
Az U19-es csapat az 5. helyen zárta
a tavaszi idényt.

Az U16-os cs apat megnyerte a
bajnokságot, az érmeket, a serleget és
az oklevelet Jobbágyiban vehették át
az MLSZ Nógrád Megyei Igazgatóság
Versenybizottságának elnökétől, Fodor
Ernőtől.
A csapat tagjai : Bangó Marti n,
Baranyi Már ió, Horváth Richár d,
Bar anyi Alex, Balogh József , Bari
Gusztáv, Oláh Dominik, Bangó Adrián,
Puporka András, Bangó Péter, Radics
A. (Csikós), Bari Szebasztián, Puporka
Milán. Edző: Bangó Zoltán.
Ezúton is gratul álunk az U16-os
csapat sikeres szerepléshez.

Fodor Ernő, a versenybizottság elnöke átadja az 1. helyért járó díjakat. Fotó: Herbst

II. palóc fesztivál
és járási
gyermeknap
BÉR-VI RÁGOSPUSZTA
M áj us 27-én Béren került m egrendezés re a közel 50 t el epül és t
felvonultató rendezvény.
A palóc ízeket bemutató gasztronómi ai s eregszem le mell et t kult urál is
rendezvények - hagyom ányőrző
csoportok (köztük a Hársas népdalkör
J obbágyiból) fel lépés e, i s mert előadóművészek műsora - szórakozt atta a
megjelenteket.
A jobbágyi csapatot Schoblocher
Ist ván pol gárm es t er vezet t e. A
fős zakácsok: Jeges né Verbói Val éri a,
Jeges Tamás és Baranyi István voltak. Az
elkészített ét eleket - hús leves , csirkepaprikás, vaddisznópörkölt, mátrai pörkölt, laska töltött káposzta, sütemények
stb. Palóc Petákért vásárolhatták a palóc
ízek szerelmesei. Voltak is szép számmal
vendégek.
Apropó, vendégek. Eljöttek délvidéki
testvértelepülésünk, Martonos képvis el ői Hor vát Ger gely tanács el nök
vezetésével, s a szomszéd sátorban várta
a vendégeket a felvidéki testvértelepülés,
Apátúj falu cs apata, K ál ozy C s aba
polgármester vezetésével. Meglátogatták
sátrunkat a megye, a járás j elenlévő
vezetői, polgármesterei is.
A rendezvény végére a cs apat
fáradtan, de elégedetten nézt e végig az
impozáns tűzijátékot.

Jegesné G yetvai Renáta, Jegesné Verbói
Valéria és Jeges László. Fotó: Herbst R.
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Mátra 115 Közösségi Teljesítménytúra
Június 3-án került megrendezésre a
14.
Mátra
115
K özös ségi
Teljesítménytúra. Eza túra a terepfutók,
túrázók körében igen nagy becsben van
tartva, teljesítése komoly felkészülést
igényel. A táv hossza 132 kilométer és
ehhez még tartozik 6760 méter s zint
emelkedés (ez kb. annyit jelent, mint 2022-szer fel-le a ki látóig és vi ssza és
közben megtenni Budapest-Jobbágyi
távolságot). Ebben az évben két jobbágyi
lakos indult a rendezvényen: Krasznai
Gábor, Pint ér Norbert és a s zomszéd
falu ból , Szarvas ged éről K ur un cz i
Nándor.
A vers enyre való fel készül és t ,
telj esí tést egy pár sorban szeretném
bem utatni , hátha valaki kedvet kap a
teljesítménytúrázáshoz, terepfutáshoz.
A felkészülést január 1-jén kezdtem,
mint minden évben Szurdokpüspökiből
kimegyünk a Muzsla csúcsára. A táv kb.
14 kilométer oda-vissza. Ez, ha formában
vagyunk 2 órán belül megvan. A verseny
lényege, ki kel fel korábban Szilveszter
után.
A 2016-os évben nem futottam sokat,
heti szinten maximum 15-20 kilométert.
2017 januárjában emelni kellett a távot a
Mátra 115 teljesítéséhez havi 200-250
kilométerre, ez heti szintre lebontva 4 nap
rövid futás, vagy 2 rövid és 1 hosszú futás.
A rövid futás kb. 1,5-2 óra, a hosszú 3-4
óra és ez mind terepen. Rövid futásban 2
kilátó oda-vissza+apci-tó kb 6-800 méter
szintkülönbséggel. A hosszú futás ennek
a duplája. Persze, minimum 2 havonta, kb.
50 kilométeres túrán részt kell venni. A
felkészülés nem csak az erőnlétről szól,
hanem a ps zichés megt erhel és ről, a
monotonitás és a fájdalom tűréséről (vagy
m egs zokás áról ). Ilyen hos szú táv
teljesítésekor nagyon oda kell figyelni az
eléhezésre, am i azt jelenti, hogy több
energiát emészt fel a test, mint amit pótol
az ember. (Ez azért nagyon fontos, mert
így kerülhető el az izomgörcs, szédülés,
kiszáradás, stb.)
P éntek est e a megfelelő ruházat
kiválasztása, felszerelés ellenőrzése, egy
csomag nappalra, egy csomag éjszakára,
és egy a célba érkezés után. Felszerelés:
speciális futózsák, ami minimum 1,5 liter
víz tárolására alkalmas; terepfutó cipő;
fut ópól ó; futónadrág, speciális zokni;
fejlámpa; esőkabát; sapka; kompressziós
szár; futóbot; ragtapasz; stb.

A túra teljesítéséről
Szombat reggel 7 órakor rajt a Kisnánai
vártól. Ez a fizikális rajt. Ilyenkor az ember
fejben már napokkal előtte fut. Rakja össze
a fels zerelését, t áv hosszát, a frissí tő
pontok közötti távols ágot, a hegyek
sorrendjét, nehézségüket, kb. hol ér majd
az éjszaka és hol fog virradni (és te még
mindig mész). Ezt a túrát egyikünk sem
először teljesíti, már ismert a pálya hossza,
nehézsége. Ez nagy segítség.
A verseny napja
4: 30-kor ébres ztő, kávé, reggel i,
fels zerelés utol só gyors ellenőrzés e és
indulás.
Elős zör Nándit vettük fel Szarvasgedén, majd Gabit a lakótelepen.
A kocsiba beülve már m egy is az
észosztás, mire kell figyelni: nagy meleg,
minimum óránként fél liter víz, magnézium,
sótabletta, energiazselé, melyik hegynél
milyen tempó legyen, mire figyeljünk.
Megérkezés Kisnánára, a rajt helyére.
Itt felvettük a rajtcsomagot, amiben itiner,
kódos karszalag, ami t az el lenőrző
pontokon l eolvasnak és egy tel jesí tő
pólót kaptunk. Egy gyors kávé a büfében,
találkozás az ismerősökkel, mert azért itt
már majdnem mindenki látásból ismeri a
másikat. (Nem olyan sok „őrült ” van
ebben a kis országban.)
Indulás 7 órakor Kisnánáról Kékestetőre, ez 17,1 km és 1323 m folyamatos
szintemelkedés. Itt óvatosnak kell lenni,
mert ilyenkor még bőven van erő, szép
lassan felfelé, Kékesen frissítés (frissítő
pont okon: rövi d étkezésre, folyadék
felvételre van lehetőség), majd indulás
lefelé Parádsasvárra. Ez 9,4 km, majdnem
végig futható rész. 26,5 km Parádsasvár,
i nnen van az els ő nagy emel kedő
Gal yatet őre 4,9 km 647 m s zi nt emelkedéssel, ráadásul a fakitermelés miatt
a szakas z 1/ 3-át tűző napon kel lett
megtennünk. Galyatet őn 31,4 km-nél
vagyunk, innentől Mátraalmásra megyünk
am el y szépen kocogható 3,4 km-en
keresztül. 34,8 km-ről indulunk vissza
Gal yára 3,9 km hoss zan 434 m
szintemelkedéssel, ahol az első hosszabb
frissitést megejtettük, tál főtt étel, folyadék
felvétel és már indul tunk is tovább
különösebb fi zikai fáradt ság nél kül.
Galyától Mátraházáig 8,8 km, 380 m
szintkülönbségnyi szakasz van, ami nem
tűnik túl nehéznek, de nekem nem ment.
Hiába ettem főtt ét elt előtte, mégsem
éreztem jól magam. De valahogy csak
fel értünk Mátraházára. It t még együtt
mentünk Krasznai Gabival, kb. 80 km-nél

Pintér Norbert, Kurunczi Nándor és
Krasznai Gábor - útra készen.
váltunk szét. Mondta is Gabi, hogy látni
raj tam, hogy el éhezt em , ami ném i
sápadtsággal, ill etve belassul ással jár.
M átraháza 47, 5 km , innen l efel é
Lajosházára 4,4 km az út és majdhogynem
végig lejtős. Ami nagyon jól jött. Nándi
azt mondta: „Senkivel nem kell foglalkozni,
enni kell, meg sétálni és majd az ember
lassan helyre jön.” Higgyék el, jó tanács!
51,9 km Lajosháza: újabb frissítés, irány
Mátraszenti mre. Ez a szakasz 8, 6 km
hosszú, 511 m szintemelkedés. Erre a
részre nem tudok mit mondani… nem esett
jól, de megcsináltam. 60,5 km, Mátraszentimre: fri ssítőpont. Itt m ásods zor
kaptunk főtt ételt, nagyon jól esett a leves.
Azt hiszem átestem a holtponton, helyre
álltam. Mármint, aki 60 km-en túl van.
Innentől lefelé mentünk Szorospatakra,
7,7 km, 157m szinttel, a futható részeket
m ár kocogtam . (Hajrá) 67, 7 km
Szorospatakon, egy gyors frissítés, irány
Ágasvár csúcsa. 4,8 km hosszú, 507 szint.
Az ellenőrző ponton, két sérülés miatt
vis szalépett sporttárs unk bíztatott, és
mosolyogva mondták: „Már túl vagy a
felén Norbi!”, mondtam nekik: „Köszi,
***m eg. . ”. It t azért már el ős zör
megfogalmazódik az emberben, hogy
minek is van itt. Az Ágasvárra vezető út
már erőt beosztva szépen ment, nem volt
különösebben nehéz. 72,5 km-nél lévő
Ágasvár csúcsról átmentünk Fallóskútra.
3,6 km hosszú, 200 m szintemelkedés. Ez
nem egy jó szakasz, észre sem veszed, de
elfáradsz. 76,1 km-nél Fallóskútra értünk.
Itt nem időztünk sokat , cs i ppel és ,
bélyegzés és már indultunk is tovább a
Hidegkúti Túristaházig. 5,8 km hosszú,
238 m szinttel. Útközben Mátrakeresztes
(Folytatás a 9. oldalon.)
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(Folytatás a 8. oldalról).
érintésével , ahová csal ádtagjaink ki
szoktak jönni szurkolni és kihozzák az
éjszakai felszerelést. Az út szélén egy
gyors mosdás, hosszú ujjú felső, fejlámpa,
bot, egy puszi és irány tovább. Ez egy
kicsit feltölt. Közben arra gondolok, hogy
más normális em ber megfürdik est e,
felves zi a pi zsam áját s lefekszik. Mi
megfürdünk, átöltözünk és megyünk
tovább.
A hidegkúti túristaházhoz 81,9 km,
4509 m szint megtétele után érkezünk,
innen indul talán a túra legnehezebb része: a Muzsla csúcsára fel, s onnét le a
Diós-patakhoz, Szurdokpüspökibe. 13,5
km a szakasz, 553 m szinttel. A Muzsla
kétszer nyírja ki az embert. Egyszer felfelé,
egyszer lefelé. Itt már az izmok ki vannak,
szétesik a mozgás és kezdődik a fájdalom.
Ez egy pszichésen megterhelő ellenőrző
áll om ás , mi vel nagyon közel van
Jobbágyihoz, és megfogalmazódik, mi
lenne ha hazamennék. Itt nem szabad
sokat időzni. A Diós-pataki fris sí tő
pontnál csupa ismerős arc, ez itt a hazai
pálya. „Gyerünk, hajrá Norbi! Indulás!”
Nagyjából tudtam mi vár rám, pár hete
bejártuk a túra utolsó 37 km-es szakaszát
kb. 6 óra alatt. Ez a túra befejeztével, most
8 óra alatt sikerült.
De ne menjünk még ennyire előre, mert
éjfélkor kezdődik még a legjava, mint fiatal
korunkban a j ó bul i . S orrendben
Püspökitől Jánosvára, Havas-hegycsúcs,
Káva-hegycsúcsa, Tót-hegyes, Világoshegycsúcs és ism ét a Havas cs úcs a.
Ebben a 37 km-ben 1600 m szintemelkedés
van. Végig koncentrálva erőt beosztva,
nagyon türelmesen kell menni, nehogy
görcsöt kapjon az ember combja. Ha a
vádli begörcsöl, az nem nagy gáz, de
akinek a combja, annak lefőtt a kávé, vége.
Az a teljes kimerültség jele. Meglepően
nekem a felfelé menetel a körülményekhez képest jól ment. Őszintén mondom,
minden csúcsot megállás nélkül megmásztam, viszont a lefelé való menetel
lényegesen nagyobb fájdalmakkal járt. Itt,
118 km-nél, reggel fél 5-kor meg is kellett
áll nom, kij ött rajtam az álmosság, a
fáradtság, lemerevedtek a lábaim. Minden
lépésnél belenyi lal t ol dal t a kis lábuj jamnál . Most el ős zör megáll tam.
Leültem egy kőre, néztem ki a fejemből
m iközben megel őzöt t 3 versenyző.
Megkérdezték, tudnak-e s egí teni. Ez
ilyenkor azt jelenti, hogy fáradt vagy-e
vagy ájuldozol. Ha fáradt vagy, mindenki
megy tovább, ezt neked kell megoldanod.
Eszembe jutottak Nándi szavai: enni és
menni. Először is megettem egy zselét,
amihez kb. 2-3 dl víz kell, hogy jobban
ol dódjon a gyom orban, levett em a
cipőmet, megmasszí roztam a lábam és
ki szúrt am a vérhól yagot, am i maj dhogynem természetes ilyenkor. És lassan
elindultam. Még 14 km volt hátra. 1-2 km

botorkálás után már jobban is éreztem
m agam . Innen m ár cs ak a Havas hegycsúcsát kellett megmászni, megállás
nélkül ez is szépen ment. Mikor felértem a
hegy tetejére, akkor mintha átfordult volna
az egész. Itt éreztem először, hogy megvan
a teljesítés. Elővettem a fülhallgatót és
indít ottam a zenét. Lass ú, robot-szerű
mozgással kocogtam lefelé, ahogy lazult
a merevség a lábamból kellemes futássá
alakult át a mozgásom. A célig az utolsó 8
km-t 1 óra alatt tettem meg.
Célba érkezéskor hangos ováció, taps
fogadott. Nagyon jó érzés, ilyenkor egy
percig hősnek érzi magát az em ber.
Átvettem a teljesítőknek járó oklevelet és
a gratulációt mos ol yogva, örömm el
fogadtam.
Mátra 115 túrán az a szokás, hogy a
gyorsabb t el jesí tők a cél közel ében
leülnek beszélgetni, kajálni, sörözni és a
később érkezőket megtapsolják. Mert itt
mindenki győztes, aki célba ér.
A verseny után pár nappal írom ezt az
élm énybes zám ol ót és közben azon
gondolkodom, milyen is volt ez a túra. A
kínok, fájdalmak homályosodnak, pozitív
él mények éles ednek. Hogy 2018-ban
indulok-e, azt nem t udom, de ha a
körül mények adot t ak l es znek a

felkés zülésre, m eg lesz a m egfelelő
motiváció, akkor én is ott leszek. Remélem
még több jobbágyi lakossal.
Bí zom benne, hogy ezen pár s or
elolvasása után, lesznek fiatalok, idősek,
akik kedvet kapnak ehhez a sportághoz!
Higyjék el, nem fognak benne csalódni!
Közs égünkből igen s okan ves znek
részt t elj esí tm ánytúrákon, rövi debb,
hoss zabb távokon, öregbít ve falunk
hírnevét : Oravecz Sz abol cs, T ót h
Kr isz ti na, Tóth Zs uzs anna, Farkas
Z olt án és nej e Henr iet t a, Pos t a
Gabr iel la, Szentkúti Anit a, Macz ák
Tímea, Jancsó Ildikó, Kakuk Zsuzsanna,
Ruga Zsoltné, stb. És külön kiemelném
Herbs t Ors olyát , aki 2016-ban m ár
teljesítette a Mátra 115 túrát is.
2017-es M átra 115 Közös ségi
Teljesítménytúrát 132 km-es távját 137en telj es ít et ték, 45-en adt ák fel . A
rövidebb 107 km-es távot 36-an, a még
rövidebb, 92 km-es távot pedig 22-en
teljesítették.
A 132 km-es távon Kurunczi Nándor
23. helyen, Krasznai Gábor 28. és Pintér
Norbert a 34. helyen ért célba.
Pintér Norbert

Rendezvényeink
A kívülről igényes felújít ott művelődés i központ unkat saj át forrás ok
felhasználásával szeretné a képviselő-testület belülről is felújítani, használhatóvá
tenni, hogy Jobbágyi lakossága birtokba vehesse, szolgálja kulturális és közösségi
igényeit. A mozi és a mozi előtér fűtését sikerült új gázkazán beállításával megoldani,
az öltözőket pedig közmunkásaink tették rendbe. A presszó vizesblokkja is megújult,
az elöregedett vezetékeket, szerelvényeket kicseréltettük, új lett a burkolat is,
kialakításra került egy mozgássérült WC is. Rendezvényteremként kívánja a testület
működtetni a volt presszót. A kézikönyvtár kialakítása is folyamatban van a földszinti
- volt műkörmös - területen.
A falak közé lassan a kulturális, közösségi élet is visszatalál. Volt már itt iskolai,
óvodai rendezvény, műsor, bál, tanácskozás, buli stb.
A rendezvények közül a kis bágyoni Köménymag S zínját szó Cs oport
előadásában megtartott VALAHOL EURÓPÁBAN musical volt az első - a felújítás
utáni - színházi élmény, melyet március 25-én 17.00 órától ingyenesen tekinthetett
meg a szép számú közönség.
A fiatal amatőröket Nagy Attiláné kisbágyoni polgármester asszony mutatta
be, ismertette történetüket, repertoárjukat. A lendületes, fiatalos előadás nagy
sikert aratott.
Június 2-án, délután az önkormányzat és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár
KSZR szol gáltat ás keretében BOHÁCS IST VÁN nótaest jére került sor a
színházteremben. A nádújfalui származású, Aranykoszorús és Arany Cinege-díjas
magyarnóta-énekes és vendége, Gr én yi Aranka nót aénekes m űs orával
feledhetetlen élményt nyújtott a magyar nótát kedvelő, de gyér számú közönségnek.
Az előadás végén polgármesterünk és énekes társa születésnapja alkalmából
köszöntötték Bohács Istvánt.
(Képanyag a 12. oldalon.)
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HÍREI
Évzáró ünnepség
2017. június 2-án, délután 15-kor hagyomány szerint idén is
évzáró műsorral búcsúztattuk a nagycsoportos gyermekeket és
az idei nevelés i évet. Sok szülő és meghívott vendég volt
kíváncsi a gyermekek műsorára.
Elsőként a legkisebbek léptek színpadra. A Katica csoport
kedves énekes, verses műsorral örvendeztette meg a közönséget.
A legkisebbek felkészítő pedagógusai Pásztor Zsuzsanna és
Schoblocherné Lévai Mária voltak, munkájukat Ugra Zsoltné
„Éva” dadus segítette.
Második fellépő a Napocska csoport volt. A gyermekek zenés
táncos produkcióval lepték m eg a közönséget. A Napocska
csoportból ballagó gyermekeket Balázs Nikoletta és Kosikné
L aj t r ik Szabi na óvó néni k búcs úztat t ák. Műs oruk
felkészítésében Ör ös iné Pálf i Ibolya daj ka néni volt a
segítségükre.
Utolsó fellépőként a Pillangó csoport lépett színpadra. A
gyermekek néptánccal és népi játékkal lepték meg a közönség
soraiban ülőket. A színvonal as táncos játékot követően a
P il langó cs oport bal lagó gyerm ekei t Bódiné Murányi
Zsuz sanna, Csordásné Habony Mónika és Erősné Bertók
Andrea búcsúztatta.

Óvodánkba látogatott
a Léghajó Színház
Gyereknap alkalmából óvodánkba látogatot t a Léghajó
Meseszínház. A színházat Száraz Tamás alapította 1988-ban.
Azóta folyamatosan jelen vannak a magyar gyermekszínházi
palettán. A társulat másik tagja jelenleg Szabó Borsika.
Mátyás király és a furfangos leány című mesét élvezhették a
gyerekek. Az előadásban fontos elem a népzene, a néptánc és
az interaktivitás. Most sem volt ez másképpen. Önkén jelentkező
gyerekeket vontak be a mesébe, ami segítette őket abban, hogy
könnyebben azonosuljanak a történésekkel. A végén minden
gyermeket jól megtáncoltattak a társulat tagjai.
Mi ndenki nek nagyon t et szet t az előadás , jövőre i s
visszavárjuk a Léghajó Színházat.

Kirándul az Óvoda
Ingyenes ki rándul ás on vehett ek rés zt óvodába j áró
gyermekeink. A hatvani Vadászati Múzeum és játszóház várta a
jobbágyi óvodásokat. Reggeli után busszal indult a Pillangó és
Napocs ka csoport Hatvanba. Az megérkezés t követően a
múzeum munkatársai szeretettel várták a gyermekeket és az őket
kísérő pedagógusokat. Ezt követően két csoportban vettünk
részt a minket váró programokon, ahol a gyerekek interaktív
módon ismerkedhettek meg hazánk vadvilágával. A Vadászati
Múzeum érdekes és színvonalas kiállítása betekintést enged
Európa vadvilágának megismeréséhez. Felnőtt és gyermek
egyaránt élvezheti az interakt ív kiállítást. A múzeumi sétát

követ ően a gyermekek az ahhoz tartozó j áts zóházban
ismeretterjesztő ügyességi játékokon vehettek részt. A játékot
követően a gyermekekkel a vadaskertben ismerkedhettünk meg
különleges háztáji állatokkal.
A nap végére mindenki, gyermek és pedagógus egyaránt,
kellemesen elfáradt. A gyermekek nagyon sok élménnyel és
t apas zt al at tal gazdagodt ak. Ezúton kös zönj ük m inden
támogatónak, hogy biztosí tot ták gyermekeink számára a
felejthetetlen kirándulást.

Személyi változások
Pásztor Zsuzsanna óvodavezető június elején lemondott
vezetői megbízatásáról, a felmentési idő letelte után óvónőként
dolgozik tovább. Ideiglenesen Bódiné Murányi Zsuzsanna látja
el a helyettes feladatait. Két óvónő is távozik.
Az előírásoknak megfelelően, pótlásukra pályázat kiírására
kerül sor.

TÁJÉKOZTATÓ
a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésről
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az NHSZ
H ev es i Vá ro sfen nt ar tó N on pr ofit K ft ., min t az Önö k
hulladékgazdálkodási közszolgáltatója 2017. áprilisától megkezdi a
házhoz menő szelektív hulladék mellett azöldhulladék begyűjtését
is.
Milyen jellegűzöldhulladékot gyűjthet és hogyan?
Zsákosan vagy edényzetben: falevél, kisebb ágnyesedék, vágott
fű, gyom,egyéb lágyszárú növényi maradványok (lehetőleg földet
ne tartalmazzon).
Kollégáink azsákokat/edényeket kiürítést követően visszaadják
Önnek, ezért kérnénk nemösszekötni a zsákok száját.
Ömlesztve helyezhetőek el a zsákok mellett nagyobb méretű
faágak legfeljebb 2 cmátmérőig és 1 méterhosszúságúra darabolva.
Azösszegyűjtött zöldhulladékból később biomasszaés brikett
készül gépesített eljárással, ezért kiemelten kérjük, ügyeljen arra,
hogy a zöldhulladék semmiféle egyéb hulladékot ne tartalmazzon,
mert dolgozóink ellenkező esetben nem szállítják el azt.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a járatok, csak egyszeri
alkalommal mennek végég a gy űjtési útvonalakon, a később
kihelyezett hulladékokért nemáll módunkban visszamenni. Ennek
okán kérjük Önt, hogy az elszállítandó zöldhulladékot az adott
napon legkésőbb reggel 6:00-ig helyezze ki ingatlanja elé ügyelve a
környezet tisztaságának megőrzésére és aközlekedés biztonságának
betartására.
A SZELEKTÍV hulladékgyűjtés napja (minden hónap 4.
kedd): 06. 27., 07. 25., 08. 22., 09. 26., 10. 24., 11. 28., 12. 26.
A ZÖLDHULLADÉK gyűjtés napja: 07. 17., 08. 21.,09. 18.,
10. 16.,11. 20.,
Az apró zöldhulladékot zsáko san (nyitott zsákszájjal), a
nyesedéket kötegelve,max. 1 méter hosszúságúravágottan kérjük
kihelyezni!
További kérdés eseté n az alábbi el érhetőségeken kaphat
felvilágosítást:
Cím: 3360 Heves, Károlyi Mihály utca 15
Tel: 06-36/346-822 Email: inf o .heves@nhsz.hu
Web: www.nh szheves.hu

Köszönettel: NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft.
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Kórustalálkozó Oklándon
Oklándon a hétvégén, április 22-én,
szombaton ötödik alkalommal rendezték
meg a Ki s- és Nagy-Homoród menti
kórustalálkozót. A találkozó szervezője a
C omi t é Egyes ül et és az okl ándi
polgármesteri hivatal. Az eseménynek
minden évben más település ad otthont.
A nemzetközi kórustalálkozó mottója: ,,Az
ének szebbé teszi az életet, az éneklő
másokét.” (Kodály Zoltán).
Vis s zat ért i ndulás i hel ys zínére,
Oklándra a Kis- és Nagy-Homoród menti
kórustal álkozó. Szombaton felkerült a
dal árdazászl ókra az öt ödi k s zal ag,
m iközben zengt ek a t ájegys ég ős i
népdalai és a többszólamú m agyar
kórusirodalom legszebbjei.
Az éneklő közöss égek az el múlt
években sorra vállal ták fel a házigazda
s zerepét Al m áson, Lövét én és
Homoróds zent pálon. Vis szat érve az
okl ándi kul túrot t honba, nagys zerű
hangulatban énekelték el a közös dalt és
a himnuszokat , majd a bemut atkozó
fellépések után Bartha Dénes gondnok
vezetés ével m egl átogat t ák a helyi
unitárius templomot. A Comité Egyesület
és a helyi polgármesteri hi vatal rendezvényén Ferencz Sarolta kiemelte a
közös éneklés lelket gazdagító örömének
s em m ivel öss ze nem has onl ít hat ó
él ményét, majd néhány érdekes séget
eml í tet t a kórus énekl és l él ekre és
csoportkohézióra gyakorolt hatásáról. Az
eredm ények al apj án van valam i
különl eges a közös éneklésben, mivel
mi nden más csoport-tevékenységnél
busásabb lelki előnyökkel kecsegtet.
Köszöntötte a fellépő kórusokat, az
egri Márkus Jánost, a Magyar-Tár-Ház

alapítóját, valamint a testvértelepülés ek, J obbágyi és Egercs ehi önkormányzatainak küldöttségeit.
A l övétei „öregek kórusa”, azaz a
férfi dal árda fel l épés e hangol ta a
találkozót, Lázár Béla zenetanár vezényletével . Úgy dalolnak, ahogy ős eik is
énekeltek: szívbéli jókedvvel, az egymástól
el tanult nót ák s zeretetével. A l övét ei
t ájházhoz köt ődő as szonykórus a
különleges helyi női viseletet bemutatva
szólaltatta meg legszebb népdalaikat.
A homoród-szentpáli Pálffy Ákos
Vegyeskar Tódor Katalin óvónő vezetésével alakult újjá. Ezúttal népdalcsokorral
lepte meg a hallgatóságot. A házigazdák,
az Oklándi Elhelyezőközpont női kórusa
Kovács Irén irányításával új repertoárral
jelentkezett, és azzal az örömmel énekelt,
hogy öt évvel ezelőtti kezdeményezésének
ilyen bőséges a folytatása.
A nagy múltú homoródalmási dalárda
Rigó Il di kó taní t ónő vezényl etével
dal l am kincs ük szí ne-javát hozt a a
találkozóra. Végül a m agyarors zági
Jobbágyi Daloskör művészeti vezetője,
St urmann Jenőné, Toncsi zenekutató
gyűj téséből mutatott be egy színes
Kárpát-medencei csokrot.
Cseke Rozália, a szervező egyesület
el nöke vi s szaeml ékezet t az el s ő
t al álkozóra. Azt kí vánta: kórus ai k
jussanak el a későbbiekben is egymás
rendezvényeire. A közös ebédet öreg
estébe hajló nótázás zárta.
Ezt
a
c ikke t
a
Székelyhonró l
má so lt uk:
ht tps: //szekelyhon.r o/aktualis /
j ov ot -a lmodta k- ha gy omanyt -t er emte tt eka -ke t- homo r od- me nte n

Katona- és bordal fesztivál
Abasáron
Huszonharmadik alkalommal került megrendezésre (május 19-21.) Abasáron, a
nemzetközi katona- és bordal fesztivál. A háromnapos rendezvény főszervezője, Abasár
Község Önkormányzata dr. Lénártné Benei Anikó polgármester asszony vezetésével
gazdag programot kínált a résztvevőknek.
A kórusok fellépése mellett kulturális bemutatók, kézműves vásár, toborzósátor,
tűzoltóverseny, pince-, templom és múzeumlátogatás lehetősége és sok más is növelte
a programok kínálatát.
Szombaton a Hársas népdalkör mutatta be műsorát, majd a vasárnapi programban
a Jobbágyi Daloskör lépett fel.
A harmadik napon, a honvédelem napján, játékos honvédelmi vetélkedőt rendeztek
a fiataloknak.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:
Krasznai Zalán 2017. 05. 05.
Lakatos Lina 2017. 05. 10.
Oláh Tamás 2017. 05. 21.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Ferenc Márta Rebeka
és Nagy Richárd Lóránt
2017. 05. 27.

E L H U NY T A K :
Erki István 2017. 01. 06.
Tóth Péter 2017. 01. 26.
Horváth Sándor Rudolfné
2017. 01. 30.
Dankovits Károly 2017. 03. 07.
Horváth Bertalan 2017. 03. 11.
Lendvai Ferenc 2017. 03. 11.
Bognár Piusné 2017. 03. 17.
Kocsis Károly 2017. 03. 21.
Tóth Ferenc 2017. 03. 30.
Monori András 2017. 04. 04.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel és szeretettel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

ifj. LENDVAI FERENC
temetésén 2017. március 21-én
részt vettek, virágaikkal megtisztelték

szeretett halottunkat.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BOGNÁR PIUSNÉ
sz.: Varga Teréz
temetésén Héhalomban 2017. március
25-én részt vettek, virágaikkal
megtisztelték szeretett halottunkat.
A gyászoló család

A KÖZSÉGI ÖNKOR MÁNY ZAT
TÁ JÉKOZTATÓJA
Nyt. szám: 2.9.1/460/2004. Készült: 800 példányban.
Nyomda:

Márton Anna 

JOBBÁGYI

 475-068
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Vendégek Bacskóról
Június 15-én Szlovákiából, Bacskóról fogadott egy kis
küldöttséget Schoblocher István polgármester és Tóth Sándor
alpolgármester.
Látogatásuk célja nem más volt, mint felkeresni településük
híres szülöttének, Frivaldszky Imre (Bacskó, 1799. február 6.
– Jobbágyi, 1870. október 19.) magyar természettudós, az MTA
tagja sírját a jobbágyi temetőben. Nemčik Jozef polgármester
és neje, Kesel Jan képviselő és neje elsőként a polgármesteri
hivatal falán elhelyezett emléktáblát nézte meg, majd egy rövid
sétával megtekintették Jobbágyit. A séta után felkeresték a
temetőben a Frivaldszky család síremlékét és elhelyezték a
szülőföldről hozott koszorút.
A látogatás egymás köl cs önös megi sm erésével, a
határokon átívelő, közel azonos kihívás ok átbeszél ésével
zárult.

Kesel Jan képviselő és Nemčik Jozef polgármester

ESEMÉNYEK - KÉPEKBEN

Valahol Európában a kisbágyoni
színjátszók előadásában. Fotó: Herbst R.

Munkában a jobbágyi böllércsapat
Héhalomban.

Hegedüs Zsolt pálinkája lett a legjobb
f ogópálinka.

II. palóc fesztivá l és járási gyermeknap BÉR-VIRÁGOS PUS ZTA

Oklánd, n emzetközi kórust alálkozó,
a Jobbágyi Daloskör.

B ohács Istvánt (balra) köszöntik
születésnapján Jegesné G yetvai Renáta,
Schoblocher István és Végvári Attiláné.

