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A Szabó Imre Sportcentrum területén tartották meg a
település falunapját, mely már délelőtt tíz órakor a labdarúgó
játéktéren illetve a salakos teniszpályán szemerkélő esőben
vette kezdetét. Nem sokkal ezt követően a zuhogó eső miatt a
sportversenyeket félbe kellett s zakítani, majd délelőtt fél
tizenkettőkor már csak borús, de esőmentes idő fogadta azokat,
akik részt vettek az Apponyi úton a települési címer nagyméretű
fafaragással elkészített emléktáblájának az avatásán.

Schoblocher István avató beszédében elmondta: „Jobbágyi
címeréről 1326-ból tudjuk, hogy létezik. Köszönjük Nógrády
Andor tanár úrnak, hogy az elmúlt évek, évtizedek során, már
több kötetben felkutatta, feldolgozta és megírta településünk
történetét”.

– Ezt a nagyméretű fafaragást múltunk méltó emlékeként
településünk korábbi képviselő-testületi tagja, Kresák Árpád
kés zítet te. Köszönjük neki is az odaadó, remek munkáját –
hangsúlyozta Schoblocher István.

A nógrádi község vezetője ezt követően a falunapra érkezett
testvértelepülések polgármesterei, így a felvidéki Kálazy Csaba
(Apátújfalu ), Tóth Henrik  (Csáb) és Dorothea Molnárová
(Fülekpüs pöki), valamint  a délvidéki Horvá t  Gergely
tanácselnök (Martonos) és Kresák Árpád fafaragóval közösen
leplezte le Jobbágyi címerét ábrázoló fafaragást.

Egy közös ebédet követően a Szabó Imre Sportcentrumban
felállíto tt  hatalmas sáto r alatt  megbúvó  s zínpadon  több
polgármester – Komjáti István (Csitár), Turopoli Zsolt (Tar),
Pintér Ervin (Szurdokpüspöki), Kovács Ottó (Szarvasgede) –,
valamint Farkas Attila korábbi polgármester, jelenleg Pásztó
város alpolgármestere jelenlétében nyitotta meg hivatalosan is
Jobbágyi idei falunapi ünnepségét Schoblocher István.

A színpadon elsőként a Hársas Népdalkör műsorára, majd a
Kodály Zoltán Óvoda óvodásainak az előadására került sor. A
tes tvértelepülések közül elsőkén t Apátújfalu , Kálazy Anna
énekműsorával bűvölte el a helyieket, majd a Savaria Művészeti
Iskola bemutatóját tekinthették meg a falunap résztvevői.

A másik testvértelepülés , Fü lekp ilis  zenés  műs orát  a
Petőfibányáról érkezett Zoltán Erika Tánciskola növendékeinek,
illetve a hatvani Fortuna TSE-nek a táncműsora követte, majd a
helyi M-Tony & Daniel Project zenei műsorát tekinthették meg
az érdeklődők. Aztán a Jobbágyi Dalos Kör műsorára került sor,
majd a színpadon az időközben a balassagyarmati megyenapról
megérkezett Becsó Zsolt országgyűlési képviselő köszöntötte a
megjelenteket.

A továbbiakban a fiatal, Nógrád megyében otthonosan
mozgó fővárosi Rózsás Viktória táncdalénekes slágerekkel
szórakoztatta a nézőket, miközben a zene világát egy időre
Maczák Tímea műsorközlő szavai szakították meg, ugyanis ekkor
hirdette ki  Jegesné Gyetvai  Renáta rendezvényszervező a
délelőt ti sportversenyek, illetve a korábban meghirdetett
legszebb  helyi konyhakertek pályázat , a  gyermekrajz és  a
süteménykészítő verseny eredményeit.

A  konyhakerteknél kü löndíjazás ban rés zes ült Dudás
Miklósné, Jancsó Ferencné, Kiss Gáborné, Gönczöl Pálné, a
gyermekrajz versenyben az első helyezést Bognár Laura érte el,
különdíjat kapott Battó Viktória. A házi édes süteményeknél,
Soósné Tó th Anna, Tóth  Renáta, Telb isz Erzsébet , a  s ós
süteményeknél Szentkúti Ervinné, Oravecz Józsefné, Kocsáné
Danyik Zita volt a sorrend.

A színpadon ezt  követően ismét a  zene  kapott főszerepet. A
Retróleum zenekar előadása alatt már tánctérré alakult át a szín-
pad előtti terület. Őket a sorban Berki Martin és zenekara, valamint
a V-Tech követte. Este fél kilenckor a sportpályán egy jó félórás
tűzijátékkal illetve a testvértelepülések közös vacsorájával zárult
Jobbágyiban az idei falunap rendezvénye.

Cz. Zentai

Schoblocher István, Kálazy Csaba, Tóth Henrik,  Kresák Árpád,
Molnár Dorottya és Horvát Gergely a címeravatáson.
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Képviselő-testületi ülések

(Folytatás a 3.  oldalon.)

Tájékoztató
a népszavazáson leadott

szavazatokról

Jobbágyi település
összesített adatai:

A szavazóköri névjegyzékben levő
választópolgárok száma: 1636
Szavazóként megjelentek 624 (38,14%)
Urnában levő, lebélyegzett
szavazólapok száma 623
Érvénytelen   34 (5,46%)
Érvényes 589 (94,54%)
Igen szavazatok száma   10 (1,70%)
Nem szavazatok száma 579 (98,30%)

001. szavazókör (Iskola u. 2-4.)

A szavazóköri névjegyzékben levő
választópolgárok száma: 852
Szavazóként megjelentek 310 (36,38%)
Urnában levő, lebélyegzett
szavazólapok száma 310
Érvénytelen   17 (5,48%)
Érvényes 293 (94,52%)
Igen szavazatok száma     8 (2,73%)
Nem szavazatok száma 285 (97,27%)

002. szavazókör (Ltp. 7. épület)

A szavazóköri névjegyzékben levő
választópolgárok száma: 784
Szavazóként megjelentek 314 (40,5%)
Urnában levő, lebélyegzett
szavazólapok száma 313
Eltérés a szavazóként megjelentek számától    -1
Érvénytelen  17 (5,43%)
Érvényes 296 (94,57%)
Igen szavazatok száma    2 (0,68%)
Nem szavazatok száma 294 (99,32%)

A nészavazásra bocsátott kérdés:

Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok  Magyarországra
történő kötelező betelepítését?

A képviselő-testületi üléseken a következő önkormányzati
rendeletek kerültek elfogadásra, melyek teljes terjedelemben a
www.jobbagyi.hu honlapon olvashatók:

- 8/2016. (V. 27.) önkormányzat i rendelet  a  2016. év i
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 9/2016. (VII. 4.) önkormányzat i rendelet  a  2016. év i
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 10/2016. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet a  2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet  a 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

2016. május 26-i ülés határozatai
4 igen szavazat tal, ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül

elfogadott 53/2016. (V.26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkormányzata Képviselő-testü lete a

Pásztó i Rendőrkapitányság közb iztons ág  megszilárdítása
érdekében végzett 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.

4 igen szavazat tal, ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül
elfogadott 54/2016. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
tu lajdonos a Jobbágyi belterü let  508. h rsz-ú, termés zetben
Jobbágyi Iskola utca 2-4. szám alatti ingatlanra általános iskola
energetikai korszerűs ítésére vonatkozóan a TOP-3.2.1-15.
azonos ító  számú „Önkormányzat i épü letek energet ikai
korszerűsítése” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt
be.

4 igen szavazat tal, ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül
elfogadott 55/2016. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
tu lajdonos a Jobbágyi belterü let  473. h rsz-ú, termés zetben
Jobbágyi Bencsik utca 5. szám alatti ingatlanra orvosi rendelő
energetikai korszerűs ítésére vonatkozóan a TOP-3.2.1-15.
azonos ító  számú „Önkormányzat i épü letek energet ikai
korszerűsítése” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt
be.

4 igen szavazat tal, ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül
elfogadott 56/2016. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
tu lajdonos a Jobbágyi belterü let  507. h rsz-ú, termés zetben
Jobbágyi Rózs a utca 3. s zám alatti ingatlanra családsegítő
szolgálat épületének energetikai korszerűsítésére vonatkozóan
a TOP-3.2.1-15. azonosító számú „Önkormányzati épü letek
energetikai korszerűs ítés e” pályázati felhívásra támogatási
kérelmet nyújt be.

2016. június 30-i ülés határozatai
7 igen szavazat tal, ellenszavazat  és tartózkodás  nélkül

elfogadott 57/2016. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:
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(Folytatás a 4.  oldalon.)

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
MÁV Zrt . az állomási u tas fo rgalmi terü letére vonatkozó
üzemeltetési feladatokba, az állomásépület, utasváró, valamint
azok környezetének tisztaságának fenntartási feladataiba történő
bevonására, közfeladatok teljes ítés ére, közs zo lgáltatás ok
nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás tartalmát
megismerte. Jobbágyi Közs ég Önkormányzata a feladato t a
felajánlott díj ellenében a megállapodásban foglalt tartalommal
ellátn i nem tud ja, ezért az együ ttműködési megállapodás
megkötését elutasítja.

7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 58/2016. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
Mihály Dániel részére engedélyezi a posta és a sportöltöző közötti
területen ifjúsági rendezvény lebonyolítását 2016. július 2-án. A
rendezvényhez szükséges helyszínt és villamos-energiát térítés
nélkül biztosítja, a rendezvényszervező feladata a helyszín
takarítása.

7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 59/2016. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Bethesda Kórház Alapítványa részére 70 ezer Ft támogatást
állapított meg.

7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 60/2016. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Falunap 2016. rendezvény megvalósításához 1.200 ezer Ft
előirányzatot biztosít.

6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás
mellett elfogado tt 61/2016. (VI. 30.) számú képviselő-testületi
határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazta Schoblocher István polgármestert, hogy a Pásztó-
Kisbágyon ivóvíz távvezetéknek az ÉRV Zrt. részére történő
átadása ügyében  tárgyalást  fo ly tas son , illetve a tulajdon
átruházáshoz szükséges nyilatkozatokat beszerezze, valamint a
tulajdon átadással kapcsolatos megállapodást előkészítse.

7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 62/2016. (VI. 30.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
augusztus 18-i Ünnep-elő  elnevezésű rendezvény megvaló-
sításhoz 50 ezer Ft előirányzatot biztosít.

Zárt ülés:
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás

mellett  elfogadott 63/2016 (VI. 30.) számú képviselő-testületi
határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a döntéshozó testület a „Jobbágyi község kommunális
hu lladékának összegyűjtése, elszál lí tása, elhelyezése és
ártalmatlanítása 2016” tárgyú – a Kbt. IV. rész koncessziós
hirdetmény – eljárás ajánlattételi felhívást elfogadja. A Képviselő-
tes tü let  felkéri a po lgármestert , hogy  gondos kodjon  az
ajánlat tételi felhívás Közbeszerzés i Értesítőben  való  közzé-
tételéről. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a közbeszerzési eljáráss al kapcs olatban a b íráló  bizo tts ág
tagjainak Laczkóné Dénes Orsolyá t, Tak ács Móniká t és
Kucsikné Kerek Katalint megválasztja.

2016. augusztus 8-i ülés határozatai
Zárt ülés:
5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 64/2016. (VIII. 8.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete

Pásztor Zsuzsanna Jobbágyi Kossuth út 16. szám alatti lakos
pályázatát elfogadta és öt év időtartamra - 2016. augusztus 15-
től 2021. augus ztus  14-ig  –  a Kodály  Zoltán  Óvoda
óvodavezetőjének nevezi ki.

Nyílt ülés:
5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 65/2016. (VIII. 8.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete

pályázatot  nyújt be a „Roma lányok  isk olaelhagyásának
megelőzése” ROM-ISK-16 pályázati kiírásra.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 66/2016. (VIII. 8.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
kérelmet nyújt be a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark
Programban való részvételhez, egy D típusú kültéri sportpark
létesítéshez.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 67/2016. (VIII. 8.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
megismerte a Ciróka Család i Napközi Nonprofit Kft. ellátási
szerződéskötésre vonatkozó kérelmét, és az ellátási szerződés
megkötését elutasította. A döntés során figyelembe vette, hogy
Jobbágyi Község  Önkormányzata bölcsőde létesítés ére
pályázatot nyújtott be.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 68/2016. (VIII. 8.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Bátonyterenyei Po lgárokért Egyes ü letének a 2016. év i
költségvetésében  meghatározot t civil szervezetek működési
támogatás a keretből az adományok rászorulóknak való
szétosztása céljából 50 ezer Ft támogatást biztosít.

2016. augusztus 25-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 69/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

Kodály Zoltán Óvoda 2015/2016-os tanévben végzett munkáról
és a 2016/2017-es tanév előkészítésérő l készült  bes zámolót
megtárgyalta és elfogadta.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 70/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
megtárgyalta Jobbágyi Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszámolót és
azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 71/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-ában
meghatározo tt  feladatkörében  eljárva a 001. szavazókör
Szavazatszámláló Bizo tts ág pót tag jának: Gajdáné Németh
Kriszt ina  Jobbágyi, Apponyi út  14., a  002. s zavazókör
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Szavazatszámláló Bizottság tagjának Maczák Tímea Jobbágyi,
Táncsics út 6., Sári István Jobbágyi, Ady Endre út 12., Gócza
Lászlóné Jobbágyi, Iskola utca 7., Tábi Natasa Márta Jobbágyi,
Lakótelep 8. ép. C. Lp. 2. Em. 6. aj. szám alatti lakost megválasztja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 72/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Jobbágyi Honvéd Sportegyes ület  támogatás i kérelmét
megtárgyalta és a 2016. évi költségvetésében meghatározott civil
s zervezetek működés i támogatás a keretbő l az egyesü let
működéséhez 600 ezer Ft támogatást biztosít.

5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadott 73/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
Fehérgyarmat Város Önkormányzata polgármesterének a jégkárt
elszenvedett települések ügyében megküldött  segítségkérést
megismerte, úgy határozo tt , hogy a jégkárt elszenvedett
települések - Garbolc, Kishódos, Nagyhódos, Méhtelek, Rozsály,
Uszka és Zajta - részére összesen 50 ezer Ft támogatást nyújt.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 74/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
adós s ágkons zo lidációban  rés zt  nem vet t telepü lés i
önkormányzatok fejlesztési támogatására támogatási igényt nyújt
be a „c) alcél köztemető felújítására, ravatalozó építése illetve
felújítása, temetőközlekedési utak építése, felújítása” célterületen
belü l a Jobbágyi Petőfi Sándor út  15. szám alatt i köztemető
felújítására vonatkozóan.

Megvalósítandó cél           Igényelt támogatás
1. Temetőben forgalom elől elzárt területen

belső út és járda építése 20.141.063 Ft
2. Szikkasztókút építése temetői

közkifolyóhoz 406.400 Ft
3. Urnafal készítése 1.930.400 Ft
4. Ravatalozó épületének felújítása

(padló-, fal- és térburkolat, bejárati fal, stb.) 15.768.170 Ft
5. Kegyeleti hűtő elhelyezése hűtőtérben 2.032.000 Ft
Beruházás összköltsége: 40.278.033 Ft

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 75/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
felhatalmazza Schoblocher Is tván  po lgármestert, hogy
napelemes kiserőmű létesítésére szándéknyilatkozatot tegyen.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 76/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2017. január 1. napjától a fenntartásában lévő,
szünetelő községi könyvtár működését átszervezi. Csatlakozni
kíván  a Balas si Bálin t Megyei Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszeréhez.

Zárt ülés:
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogado tt 77-81/2015. (XII. 10.) számú képviselő-testületi
határozat:

Döntés rendkívüli települési támogatási kérelmekben.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 82/2016. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
„Jobbágyi közs ég kommunális hu lladékának összegyűjtése,
elszállítása, elhelyezése és ártalmat lan ítás a 2016” tárgyú
közbeszerzési eljárást – ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánította. Felhatalmazta Schoblocher István polgármestert,
hogy a Nógrád Megyei Katasztró favédelmi Igazgatóságnál
Jobbágyi közs ég hu lladékgazdálkodási közszo lgáltatásának
ideig lenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelö lésének
meghosszabbítását kezdeményezze.

2016. szeptember 14-i ülés határozatai
5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 83/2016. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy

dönt, hogy „A Jobbágyi központú agglomeráció szennyvíz-
elvezetése és -tisztítása” program megvalósítása érdekében jelen
határozat melléklete szerin ti Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást köt  az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

A képvis elő -testület felhatalmazza Schoblocher István
polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
aláírás ára, egyben  a képv is elő -tes tület felhatalmazza a
po lgármestert arra, hogy  a pro jekttel kapcs olatos  bármely
releváns dokumentumot  a később iek folyamán  önállóan
elfogadja, aláírja.

ÜNNEP-ELŐ
Augus ztus 18-án  – nemzeti ünnepünk t is zteletére –

ünneps éget  szervezett  a képv iselő-testü let. A rendezvény
mentora, Végvári Attiláné önkormányzati képviselő szervező
munkáját dicséri a program.

A helyszínt is szeretném megemlíteni, mert rég nem volt ilyen
rendezvény  a művelődés i ház színháztermében! A külső
felújítástó l látványos an megszépült épületegyüttes belső
rendbetétele az önkormányzat saját erejéből folyik – pályázati
lehetőséget nem találtunk erre -, s az itt élők régi vágya, hogy
ismét használható legyen, ,,élet” költözzön falai közé.

Az ,,Elindu ltam szép hazámból . . .” p rograms orozat
keretében  –  negyedikkén t  – Buk ovinszki  Imre  Apcra
elszármazott fafaragó munkáit ismerhettük meg.   Schoblocher
István polgármester ünnepi beszédét követően az óvodások
léphettek színpadra műsorukkal.

A Jobbágyi Dalos Kör emlékezetes fellépése után Begelláné
Kővári Mária adta elő saját költeményeit, majd Kelemen Dávid,
a jobbágyi Fáy András Általános Iskola tanulója mondott verset.

Sokaknak újdonság volt a  nemrég iben alaku lt  Hárs as
népdalkör fellépése. A hölgykoszorú nem csak hangzásával, de
látványos  ruházatával, megjelenés ével is  elbűvölte a
nézőközönséget. (Ha még nem említettem volna, telt ház előtt
zajlottak  a bemutatók.)

Az ünnepség utolsó fellépői Geszty Glória és Éliás Tibor
fővárosi előadóművészek voltak, akiket a béri palócfesztiválon
ismertünk meg személyesen. Műsoruk, a próza és a dal tartalma
az ünnepi hangulatot fokozta, nagy sikert arattak.

A  rés ztvevők száma is tükrözte, hogy az igény  él a
jobbágyiakban  egy tartalommal bíró  kulturális rendezvény,
intézmény iránt!

Tóth S.



2016. OKTÓBER 5

„Elindultam szép hazámból . . .”

Felmerül a kérdés, hogy a címben miért
van kérdőjel? Véleményem szerin t az
orvosi rendelőben nem csak a gyógyítás
van  jelen, hanem a betegek ,,lelkét’’ is
tudják kezelni. Ennek ellenére sok negatív
kritika érte és éri a mai napig is az orvosi
rendelőt. Minden kritikát óvatosan  kell
kezelni, mert nem tudja az ember, hogy mi
van a háttérben. Az elmúlt három és fél
évtizedben komolyabb betegséggel nem
voltam kapcsolatban, hála Istennek.

Az utóbbi 7-8 hónapban kissé meg-
romlott az egészségi állapotom, eltelt 35
év és nem hallottam olyan emberről, aki
visszafiatalodott volna. Így tehát én is,
min t általában minden beteg, jobbágyi
lakos, kapcso latba kerü ltem a nagyon
szép és kedves  három egészségügyis
hölggyel. Betegségemből adódóan én is
türelmetlen és fegyelmezetlen vagyok,
amin sürgősen változtatnom kell. Azonnal
meg  s zerettem vo lna gyógyuln i! A
vizsgálatok és a beszélgetések során rá
kellett  jönnöm, hogy ez nem is olyan
egys zerű . Úgy  gondoltam, hogy
bemegyek a rendelőbe betegen és kifele
jövet  már meg  is  gyógyultam. Azt
gondoltam, hogy a gyógyuláshoz elég a
doktornő és a két asszisztens. Magamat
nem is vettem számításba a gyógyulásom
érdekében és ráadásul az ,,Atya’’ is jelen
van az életemben.

Megtanultam, hogy elsősorban saját
magunknak kell akarni azt , amit
szeretnénk. A doktornő  elmagyarázta
,,kristálytisztán’’,  hogy mit kell tennem,
ha mielőbb meg akarok gyógyulni.
Beszélgetésünk után azonnal felemelte a
telefont és telefonált az érdekemben.

Javaslom mindenki s zámára. hogy
fogad jon  szó t  és  hallgas s a végig
türelmesen a betegséggel kapcsolatos
javas latokat . Higgyük el, hogy  egy
d iagnózis t nem o lyan  egys zerű
produkálni. Nagyon sok vizsgálaton kell
keresztül menni egy betegnek, ha a baj
egy kissé bonyolultabb.

Az én meglátásom szerint tökéletesen
képzett  három gyönyörű hö lgy
messzemenőleg jól végzi munkáját. A jól
végzett  munkához még  szakmai alázat,
tudás, kedvesség, emberség társul.

Bennem ismét felmerül a kérdés, hogy
mi az, ami nem igazán tetszik egyeseknek?

Vegyük tudomásul, hogy a rendelőben
a betegek gyógyulás áért  minden t
elkövetnek, megtesznek minden tőlük

telhetőt.  Sok embernek meg kellene vizs-
gálnia, van-e önkritikája. Személy szerint
csak megköszönni tudom azt, ahogyan
beszéltek velem, és rávezettek olyan dol-
gokra, amik a gyógyulás omat  elő -
segítették. Nagyon szépen köszönöm!

Az előzményekre gondolva, hogy nem
is  akartam orvos hoz menni, de a kü-
lönböző vizsgálatok leleteivel visszatérve,
örömmel mentem, mert  tud tam, hogy
mindig kedvesen fogadnak és a furcsa,
primitív  kérdéseimre tökéletes  válas zt
kapok. Tapasztaltam, hogy türelemmel,
fegyelemmel nagy  dolgokra képes az
ember fia, és legyen a szemünk előtt, mert

Orvosi rendelő? azon munkálkodnak, hogy mindenki aki
elmegy a rendelőbe, és valóban beteg,
csakis a gyógyítás az első szempont.

Szeretnék kívánni ehhez a munkához
jó  egészséget, örömöt , békes séget és
Isten áldását. Ugyanezt kívánom minden
jobbágyi lakosnak!

Nagyon sok dolog letisztult bennem,
ami le volt ülve a tudatalatt imba, amíg
kapcso latban voltam a három s zép és
rokonszenves  hö lggyel. Az s em
elhanyagolható, hogy még tanultam is
valamilyen szinten emberségből, és egy
keveset az orvosi tudomány rejtelmeiből.

Köszönettel:
Váradi Zoltán

A Jobbágyi Falunap p rogramjaihoz
kapcs olódot t  az ,,Elindu ltam szép
hazámból . . .” rendezvénys orozat 5.,
Jobbágyibó l elszármazott  alkotó jának,
Jancsó  Zol tán festőművés z, galéria-
vezető  kiállítás ának megnyitó ja. A
falunapi rendezvény egybeesett a béri
Jancsó-találkozó időpontjával, melyen
Jancsó Zoltán is részt vett.

A megnyitó kicsit késve kezdődött, de
az érdeklődőket  ez nem riasztotta el. A
színházteremben megtarto tt  kiállítás -
megnyitó, köszöntő után maga a művész
mutat ta be alkotás ait , ami sajátos ,
bels ős éges  hangulatúvá tet te  a
tárlatvezetés t.  A kiállíto t t  képek a
s zü lőfö ld , és  a család s zeretetét

s ugározták, de ízelítőt  kaphat tunk a
Mexikóban  eltö ltö t t  négy év
impressziójából is.

A hivatalos rész után a régi ismerő-
sök, barátok, volt iskolatársak vették körbe
a művészt , eleven ítet ték fel közös
múltjukat.

Másnap, szombat délelőtt, a falunapi
vendégek, a testvértelepülések képviselői
tekin tet ték meg  a kiállítást . Végvári
At ti láné  mutatta be a fes tményeket ,
tárlatvezetésében felidézte az előző nap
hangulatát. Közkívánatra s aját vers ét
mondta el a vendégeknek.

tsa

Jancsó Zoltán ,,alkotásai’’ körében.
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Szabó Imre emléktorna
Szeptember 4 -én került sor a Szabó Imre k ézilabda

emléktornára a tanár úrról elnevezett sportcentrumban.
Szabó Imre mesterre és az elhunyt játékostársakra emlékeztek

a - bizony már fogyó létszámú - öregfiú kézilabdások.
A hatvani és a jobbágyi csapat örömjátéka után. a közösen

elfogyasztott ebéd zárta a rendezvényt, melynek lebonyolítását
a szervező Miczki Ferenc lelkesedése, a rés ztvevők hozzá-
járulása, Schoblocher
István polgármester és
Tóth Sándor a lpolgár-
mester támogatása tette
lehetővé.

A Jobbágyi Dalos Kör
fellépései

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött  a Jobbágyi Dalos
Kör. Az abasári katonadal fesztiválon ,  a mátrakeres ztesi, a
héhalmi, a jobbágyi falunapon, az apci és a pásztói szüreti
rendezvényeken, a jobbágyi kistérségi katonatalálkozón tovább
öregbítették hírnevüket.

 Szep tember 8-án, Csillebércen, a Nyugdíjasok Ors zágos
Szövets ége által szervezett  Szen ior Dalkörök V. Országos
Fesztiválján arany fokozatot értek el, a Csillebérci Randevú 2016.
országos fes ztiválon  pedig különdíjas ok let tek. Ezúton is
gratulálunk  működésük  egyik nagy sikeréhez!

Divéki Józsefné (Mariska néni) 2016. október 09-én töltötte
90. s zületés napját , melyen  a polgármes ter virággal
köszön tö tte, illetve átadta a min is zterelnök által aláírt
emléklapot.

Szabó Zsolt átlövése.  >

A Jobbágyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
(Bangó Mihály, a kép közepén) vezetésével 2016. 07. 10-én
a Hunyadi úti Nemzeti Dohánybolt raktárhelyis égében
ruhaos ztás t s zerveztek  a rás zorultak körében. A jó
minőségű ruhaneműből  igényeik szerint, térítésmentesen
vihettek.

Ruhaosztás

Az emléktorna
résztvevői

Fotó: Herbst R.
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Így  év  vége felé az ember felidézi,
hogy  a cs alád jában  vagy  abban  a
közegben , amelyben él milyen  
változások, események történtek. A falu 
életében  elindu lt    egy  s ikeres  
kezdeményezés , amely bemutatta  az
elszármazott tehetségeket.

A sort Tóthné Pálmai Katalin textil
festőművész  kezdte, aki Advent táján,
Szent György templomunkban mutatta be
alkotás ait. Ezek közül több , a helynek
megfelelően egyházi témájú volt. Nagyon
nagy volt az érdeklődés és sokan nézték
meg a munkáit.

Kora tavasszal Börzsönyi Erika költő-
íróval találkozhattak az irodalmat kedvelők.
A faluházban tartott író olvasó találkozón
az elő re bekés zített  s zékek kevésnek
bizonyultak, mert csak jöttek és jöttek az
érdeklődők. Telt ház előtt több mint két
órán keresztül elmondott versei, novellái
seg ítségével megismerhettük életútját,
annak minden szépségével s buktatójával
együtt. Írásaiból előbukkan  a  boldog 
gyermekkor emléke, s a jobbágyi táj.

Zétényi Zita, a fiatal festőművész, a
ku ltúrház előcsarnokában  állítot ta  ki
festményeit, amelyek között ott voltak  a
család tagjairól  készítettek festmények.
A nagyap járól kés zített rajza átadja a
„Mis ka bácsis ”  mos oly t , akinek
tekintetében a bölcsesség tükröződik. A
kiállítására sok fiatal is eljött.

Augusztus  18-án Bukovinszki Imre
állította ki a ku ltúrház előcsarnokában
fafaragásait. Mintegy  harminc alkotása
kerü lt bemutatás ra, amelyek közü l
többnek témája a mátrai táj szépsége és
élővilága. Nagyon s ok  faragásán jelen
van  az emberábrázo lás . S láthattunk
használati tárgyakat is, amelynek egyik
példája az az asztali  tükör, amely bármely
o tthon gyönyörű  darab ja lehetne. 
A lko tás ain  láts zik az a s ok-sok óra
aprólékos munka és sok szeretet, amellyel 
egy-egy művét elkészítette.

A falunap előtti estén  Jancsó  Zoltán
festőművész, ahogy ő mondta kedvesen,
szép falujába hozta el festményeit. Többek
között a Nagy-Hársas hegyet, kislányát,
feles égét , ikergyermekeit  áb rázo ló
képeket. Profi tárlatvezetés t tarto tt  a
megjelenteknek. Sokan elmentünk, s
osztálytársai közül  ott voltak többen  is
falunkból, de még  Hatvanból és

Balas s agyarmat környékéről is  haza
látogattak a bemutatóra.

Minden  elszármazott művész közös
vonása az, hogy  örömmel fogadták és
megtiszteltetésnek érezték a meghívást.
Valamennyiük munkájában  fellelhető a
szülőfalunk  szeretete.

Szerettem volna megtudni azoknak  a
véleményét egy-egy mondatban , akik 
ezeken az eseményeken részt vettek.

A  kiválas ztás eszköze a vélet len
találkozás, s otthonuk közelsége.

Vélemények idézése, sorrendiség
nélkül:

- Jó volt beleülni azokba a székekbe.
Mint régen, amikor mozi volt. De jó lenne
most is mozi.

- Meglepetésként ért! Nem tudtam
ezekről a tehetséges emberekről!

-Mi is elmentünk Pestre a hatvanas
években, de visszahívott, visszavárt ez a
szép szülőfalunk.

- Nekem minden  tets zet t ,  a
rendezéssel is meg vagyok elégedve.

 - Gondolkodásban, mentalitásban és
érzelmileg kötődnek a faluhoz.

- Ismerem Jancsó Zoltán munkáit. Sok
félét fest  és  ide mos t a Jobbágyihoz
kötődő képeit hozta.

- Egyre nem tudtam elmenni. A többi
nagyon tetszett.

- Zoli régen óvodásunk volt, s  olyan
jó volt őt viszontlátni, mint egy művészt.
Már régebben láttam azt a festményt, amit
Vilukáról fes tet t… nagyon  s zép  volt.
Örülök, hogy a tárlaton megismerhettem
sokirányú tehetségét.

- Jancsó Zoli tárlatvezetése még  a
Nemzeti Múzeumban is megállta volna a
helyét.

- Kellett  már ez a falunak. Várom a
folytatást.

- Örültem, amikor először hallot tam
arról a nagyszerű kezdeményezésről, hogy
lelkes jobbágyi lakos ok elhatározták,
hogy  megkeres ik az els zármazot t
művészeket. S megkérik, hogy jöjjenek
haza és mutassák meg alkotás aikat, s
remek műveiket. Sikerrel járt a megkeresés,
mert örömmel adhatunk számot arról, hogy
egy  röv id idő alatt  több, kedves vo lt 
jobbágyi barátaink jöttek haza, s szereztek
nekünk tartalmas szép estéket. Volt, aki
írás aival, verseivel,  más ok fes t -
ményeikkel, fafaragásaikkal gyönyör-
ködtettek  bennünket. Ezért mi, akik részt
vet tünk ezeken az ös szejöveteleken ,
bemutatókon igen hálás ak vagyunk és
kös zönjük az alko tóknak és a
szervezőknek.

VÉLEMÉNYT MONDTAK:
Bodor Ferencné, Danyik Alfrédné,

Deák Ferencné, Kapos vári Lás zlóné,
Nógrády Andor, Nógrády Andorné, Túri
Gáborné, Zeln ik Istvánné, Anonim,
Anonim, Anonim.

Begelláné Kővári Mária

,,Elindultam szép hazámból . . .’’
margójára

Temetõben I.
Apám, s anyám, kik itt vagytok,
örök békét itt alusztok.

Könnyem csordul, de hiába,
magam vagyok e világban.

Felnõtt vagyok, mégis gyerek,
hiányoznak féltõ kezek.

Félek, néha megtévedek,
apám-anyám intsetek meg!

- Ne félj semmit, édes lányom,
felhõk mögül õrzük álmod.

Elmondhatod búd, bánatod,
szíved mindig kitárhatod.

Vigyáz téged apád, anyád,
hogy jó úton járj, figyelünk rád!

Temetõben II.
Szeretteink, kik itt nyugosztok,
Örök álmot itt alusztok.

Égjen néktek örök mécses
szeretetünk emlékének.

Emléketek láncba szedve,
virágdíszbe öltöztetve.

Égjen hát a mécses lángja,
emlékezzünk az elmúlásra!

(bukó)
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Az Országos Rendőr-főkapitányság
PÁLYÁZATOT HIRDET

a Készenléti Rendőrség Határvadász
Bevetési Osztályainak állományába

JÁRŐRTÁRS
beosztás betöltésére

A p ályázatra cselekvőképes, 18. élet-
évüket betöltött, a felvételi követelmények-
nek megfelelő magy ar állampolgárok
jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos
időtartamú moduláris képzésben vesznek
részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén
– őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51
861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első
két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd
a második hónap végén – sikeres modulzáró
vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség
hivatásos állományába 12 hónap próbaidő
kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel

rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a
Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak
ellátásában vesznek részt.

Illetmény:
- a képzés első két hónapjában a modulzáró

vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér,
- a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos

szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó
220 300 Ft/hó alapilletmény,

Egyéb pótlékok:
a) az angol, német, francia, kínai, arab és

orosz  ny elvviz sgával rendelkez ők a
ny elvvizsga t íp usától, szintjét ől függően
alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-
tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege
havi 5796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,

b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a
rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,

c) készenléti pótlék: teljesített óránként a
rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

- teljesítményjuttatás – az előző év egyéni
teljesítményértékelésétől függően – évente két
részletben, azonos mértékben (a 2016. évben
a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg
bruttó 140 000 Ft),

- a túlszolgálat ellentételezése – a hivatá-
sos állomány tagjának választása szerint –
pénzben vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetmény-
rendszer ált al garant álva négy  évenként
emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell
keretei között a magasabb iskolai végzettség,
illetve szakképzettség megszerzését követően
magasabb beoszt ásba tört énő kinevezés
lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:
- cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
- lakhatási támogatás:
a) lakbért ámogat ás  vagy albérlet i díj

hozzájárulás,
b) lakásvásárlás  any agi t ámogatása

kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
c) sz ükség esetén szálló vagy garz on

elhelyezés,
- t ermészet beni ellátások (a rendőrség

feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés,
ruházat),

- évente ruházati utánpótlási ellátmány,
amelynek összege a rendvédelmi illetményalap
250%-a (96 625 Ft),

- munkába járással kapcsolatos ut azási
költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának
86%-a),

- egyéb utazási kedvezmény (belföldre,
évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz
menetjegy árának 50%-a),

- belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó
napidíjak és költségtérítések,

- kedvez mény es  mobiltelefon tarifa-
csomagok igénybevétele,

- támogatások:
a) üdülési támogatás,
b) családalapítási támogatás,
c) illetményelőleg,
d) t anulmány i ösz töndíj,  kép z és i,

továbbképzési támogatás,
- szociális, születési, beiskolázási, temetési

segély,
- egészségügyi ellátás és költségtérítések

(látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képer-
nyős szemüveg, fogászati ellátás),

- folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan

használata,
- hivatásos állomány csoportos élet- és

balesetbiztosítása.
Kihelyezett szolgálatellátás  során a

térítésmentes étkezés és szállás biztosított.
Munkavégzés helye:
- a képzés időtartama alatt a jelentkezők

létszámától függően, a leendő szolgálati hely
körz etében kijelölés re kerülő kép zés i
helyszíneken,

- a sikeres záróvizsgát követően a Készen-
léti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori,
debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi,
pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi,
győri székhelyű osztályainál.

Felvételi követelmények:
- betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- állandó belföldi lakóhely,
- érettségi bizonyítvány,
- büntetlen előélet,
- fizikai alkalmasság,
- pszichológiai alkalmasság,

- egészségügyi alkalmasság,
- pályaalkalmassági elbeszélgetés ered-

ményes minősítése,
- kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás

annak a szolgálati viszony létesít ése előtti,
valamint a szolgálati viszony fennállása alatti
ellenőrzéséhez.

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó
lakóhelye szerint  illetékes  rendőri sz ervnél
folytatják le.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- gépjárművezetői engedély megléte,
- angol, német, francia, kínai, arab, orosz

nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
- harcművészeti jártasság, évek óta folyta-

tot t sporttevékenység, jelentős sportered-
mények.

A pályázatra a közzététel napjától lehet
jelentkezni. A képzések – több helyszínen –
várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a
későbbiekben a jelentkez ők létszámától
függően folyamatosan.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kitölt öt t  jelentkez és i lap ot és

mellékleteit,
- a p ály ázó rész let es , fény képes

önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím,
e-mail cím, telefonszám),

- a végzettséget, szakképzettséget igazoló
bizonyítványok másolatát,

- az érvényes, 90 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak
igény léséről kiállít ott  igaz olás t  (az
igénylőlapon kézbesítési címként az Országos
Rendőr-főkapitányság Humánigaz gat ás i
Szolgálatát kell megjelölni).

A jelentkezési lap és annak mellékletei,
valamint a fizikai alkalmassági vizsga követel-
ményei a rendőrség www.police.hu honlapján
a Határvadász-képzés menüpontban érhetők
el. A p ályáz atot  elektronikus  út on a
hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai
úton az Országos Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat részére (1139
Budapest, Te ve u. 4-6.) lehet megküldeni,
vagy személyesen bármely rendőri szervnél
le lehet  adni. A borít ékra kérjük írják rá:
„Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást
az Országos Rendőr-főkapitányság Humán-
igazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-
80-203-983 ingyenesen hívható telefonszámon
munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között,
valamint elektronikus  úton a hatarvadasz
@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás
bármely rendőri szervnél és a rendőrség
hivatalos Facebook (www. facebook.com/
hatarvadasz ke pze s)  és  Twitt er (www.
twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a
kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-
4548 és a 06-70/642-4549 telefonszámokon
kérhető.

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat
követ ően sz emélyes meghallgatáson vesz
részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban
értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő
p ály ázat okat  az  Orsz ágos  Rendőr-
főkapitányság Humánigazgatási Sz olgálata
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
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Anyakönyvi hírek

ELHUNY TAK:

ÚJSZÜLÖTTEK:

A KÖ ZSÉGI Ö NKO RMÁNYZAT
TÁJÉKO ZTATÓ JA

Felelős kiadó: POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Nyt. szám: 2.9.1/460/2004. Készült: 800 példányban.

Nyomda:  Márton Anna
 JOBBÁGYI 475-068

Dobrocsi Ferenc 2016. 07. 03.
Jancsó József Sándor

 2016. 07. 30.
Kerek Istvánné  2016. 09. 15.

Nagy Gábor  2016. 05. 31.
Berki Zsüliett 2016. 07. 04.
Csemer Tibor 2016. 07. 17.

Pesti Maja Sanel 2016. 07. 20.
Ivády Júlia 2016. 08. 04.

Jancsó Barnabás 2016. 08. 21.
Radics Arnold 2016. 08. 24.

Pompor Balázs 2016. 09. 16.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
a rokonoknak, a barátoknak, a volt

munkatársaknak, ismerősöknek, akik
Jancsó József Sándor

temetésén részt vettek  és fájdalmukban
osztoztak. Köszönjük a részvétet, az

együttérzést, a virágokat.
A gyászoló család

Köszönet mindazoknak, akik
Kerek Istvánné - Terka néni

temetésén részt vettek, sírjára virágot
hoztak, vagy akár jó szívvel gondoltak rá.

Végvári Attiláné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mogyorósi Noémi és Soós Ádám Tibor
- 2016. 06. 25.

dr. Majoros Zsuzsanna
és dr. Rosero Oliver

- 2016. 07. 09.
Suha Kitti Marietta és Petre Dániel

- 2016. 07. 16.
Bernát Zsanett és Kocsa Attila

- 2016. 07. 30.
Varga Márta Laura és Fábián Csaba

 - 2016. 08. 24.
Tóth Szilvia és Szarvas Balázs

- 2016. 09. 03.
Baranyi Andrea Gizella és Bangó Arnold

- 2016. 09. 02.
Rácz Beatrix és Molnár Attila

- 16. 09. 21.

HÁZASSÁGOT   KÖTÖTTEK:

HÍREK - röviden
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET régi igényt teljesített egy, a települést bemutató
rövid videoklip megrendelésével. A készítő - Körömi Kázmér apci fotós, videós
- a drón-felvételek alkalmazásával érdekes, látványos bemutatót alkotott. A
videoklip megtekinthető a www.jobbagyi.hu honlapon. A vidofilm költségei Tóth
Sándor alpolgármester tiszteletdíjából  került kifizetésre.

PÁLYÁZATOT nyújtott be a képviselő-testület - a tavalyi évhez hasonlóan - a
településen élő, szociálisan rászorultak tüzelőanyag-támogatására.  Kedvező
döntés esetén zsákos (25 kg-os big-bag) kiszerelésű barnakőszenet fognak kapni
az igényt benyújtó, szociálisan rászorulók.

IDŐSEK NAPJA. A szépkorúak (65 év felettiek)  köszöntése október 20-án 14
órakor lesz a művelődési ház  színháztermében.  A képviselő-testület vidám
műsorral, vacsorával kedveskedik a szép kort megélt jobbágyiaknak.

Ezú ton tájékoztat juk Tis ztelt
Ügyfeleinket , hogy  az NHSZ Heves i
Városfenntartó  Nonprofit  Kft., mint  az
Önök hu lladékgazdálkodás i közszol-
gáltató ja 2016. augus ztus 01. napjával
megkezdi a házhoz menő szelektív hulladék
mellett a zöldhulladék begyűjtését is.

Milyen jellegű zöldhulladék ot
gyűjthet és hogyan?

Zsákosan vagy edényzetben: falevél,
kisebb ágnyes edék, vágott  fű, gyom,
egyéb lágyszárú növényi maradványok
(lehetőleg földet ne tartalmazzon)

Kollégáink a zs ákokat /edényeket
kiü rítést követően visszaadják Önnek,
ezért kérnénk nem összekötni a zsákok
száját.

Ömlesztve helyezhetőek el a zsákok
mellett nagyobb méretű faágak legfeljebb
2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra
darabolva.

Az öss zegyűjtött zöld hu lladékból
kés őbb  b iomas s za és b riket t  kés zü l
gépesített eljárással, ezért kiemelten kérjük
ügyeljen  arra, hogy a zö ldhu lladék
s emmiféle egyéb  hulladéko t ne
tartalmazzon, mert dolgozóink ellenkező
esetben nem szállítják el azt.

Felhív juk szíves figyelmét, hogy  a
járatok csak egyszeri alkalommal mennek
végig a gyűjtési útvonalakon, a később
kihelyezett  hulladékokért  nem áll
módunkban  visszamenni. Ennek okán
kérjük ön t, hogy  az els zállítandó
zöldhulladékot az adott napon legkésőbb
reggel 6:00-ig helyezze ki ingatlanja elé,
ügyelve a környezet  t is ztas ágának
megőrzés ére és  a közlekedés
biztonságának betartására.

Szelektív hulladékgyűjtés napja:
2016. 10. 25., 2016. 11. 22., 2016. 12.

27., minden hónap 4. kedd.
Zöldhulladék gyűjtés napja:
2016. 10. 24., 2016. 11. 07 kéthetente

hétfőn.
További kérdés esetén  az alább i

elérhetőségeken kaphat felvilágosítást:
3360 Heves, Károlyi Mihály utca 15.
Tel: 06-36/346-822
Email:
info.heves@nhsz.hu
Web: www.nhszheves.hu

Köszönettel:

NHSZ Hevesi Városfenntartó
Nonprofit Kft.

Tájékoztató házhoz menő
zöldhulladék gyűjtésről
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Események - képekben

ÜNNEP-ELŐ

FALUNAP 2016 pillanatai

Fotó: Herbst Rudolf


