A községi önkormányzat tájékoztatója

- Alapítva: 1995-ben -

XXI. évfolyam, 1. szám. 2015. április

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
kezdetének napj a al kalmából az önko rmányzat ünnepi
megemlékezést tartott a Falukertben.
Schoblocher István polgármester ünnepi beszédében
elevenítette fel a kor eseményeit, méltatta a szabadságharc
jelentőségét, majd az általános iskola tanulói mutatták be ünnepi
műsorukat. Ezt követően a Dalos Kör adott elő a kor hangulatát
idéző dalokat.
Az ünnepség kö vetkező programja a megemlékezés
virágainak elhelyezése volt. Koszorút helyeztek el az önkormányzat intézményei, gazdasági, politikai és civil szervezetei
nevében.

Schoblocher István polgármester ünnepi beszédet mond.

A megemlékezést követően az iskola éttermében folytatódott
a rendezvény, melyen a meghívottak vettek részt.
(Folytatás a 12. oldalon.)

Húszéves a

Az általános iskola tanulóinak műsora.

A Dalos Kör fellépői.

Húsz évvel ezelőtt, 1995. februárjában jelent meg a lap
első száma. Ennek az évfordulónak az apropóján pár sorban
szeretnénk felidézni az első szám tartalmát.
Jancsó Gyö rgy polgármester (19 94-1 998) beköszöntőjében fogalmazta meg a képviselő-testület szándékát:
a t elepülés lakóinak tájéko ztat ása, a közös cél ok
megvalósításában való szorosabb együttműködést.
Az első számban jelent meg az önkormányzati választás
eredménye, az új képviselő-testület és a bizottságok, itt
mutatkoztak be a településen élő pártok, vallási csoportok,
megjelent a település címerének leírása, tájékoztató a
gázberuházásról, hirdettek a település vállalkozói, a
moziműsor, a JHSE tisztújításáról szóló tájékoztató, a megyei
II. osztályú csapat sorsolása és visszaemlékezés az egykoron
szebb napokat megélt kézilabda szakosztályról.
Az eddig eltelt idő sok eseménye, gondolata jelent meg a
lapban, bemutatva Jobbágyi életét. Úgy érezzük, a cél teljesült,
s bízunk abban, hogy az itt élők továbbra is igényt tartanak
az információk nyomtatott formájára is, mely szándékaink
szerint továbbra is eljut minden lakásba.
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Képviselő-testületi ülések
A képviselő-testületi üléseken a következő
önkormányzati rendeletek kerültek
elfogadásra, melyek teljes terjedelemben a
www.jobbagyi.hu honlapon olvashatók:
- 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati
rendelet a 2014. évi költségvetést megállapító
2/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
- 13/2014. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet a gyermek és felnőtt étkeztetésért
fizetendő térítési díjakról,
- 14/2014. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet a 2014. évi költségvetést megállapító
2/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
- 15/2014. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet a közterületek elnevezéséről,
jelöléséről és a házszámozás rendjéről,
- 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
a 2015. évi költségvetésről,
2014. november 27-i ülés határozatai
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 89/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Jo bbágyi Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Jobbágyi
Község Önko rmányzata 2014. évi
költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
készült beszámolót és azt számszaki
mellékleteivel együtt elfogadja.
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott 90/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Kép viselő-testülete Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének a megyei
közgyűlés által alapított kitüntető címről és
díjakról szó ló 14/1991. (XI. 14.) Kgy.
rendelete alap ján a Madác h Imre d íj
adományozását az irodalom, a grafikai alkotás
és a közművelődés terén végzett kiemelkedő
tevékenysége alapján Nógrády Andor Vilmos
jobbágyi lakos részére javasolja.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 91/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda
vezetőjének az intézmény 2014. december 2931. napokon történő zárva tartása iránti
kérelmét megismerte.
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda
Házirendje alapján megállapította, hogy a
nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31ig tart. A nevelési évb en az óvodának
kötelessége ellátni a gyermekek felügyeletét,
mely a rendelkezésre álló erőforrásokkal és
munkaszervezéssel a fenti időszakban is
biztosítható, ezért Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvoda zárvatartását nem engedélyezi.
A nevelési-oktatási intézmények működésérő l és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az
óvodai nevelési év helyi rendjében kell meghatározni a szünetek időtartamát. Jobbágyi
Község Önkormányzata a nevelési év helyi
rendjének véleményezési eljárásában nem vett
részt.

4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett,
tartózkodás nélkül elfogadott 92/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a Cserháti Romákért
Közhasznú Egyesülete Faluház bérlete iránti
kérelmét
istentiszteletek
tartására
megtárgyalta.
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete 2015. január 1-jétől bérleti
szerződést köt a Faluház igénybevétele céljából
a Cserháti Romákért Közhasznú Egyesülettel,
a következő feltételekkel:
- Az igénybevételért fizetendő díj Jobbágyi
Község Önkormányzata mindenkori hatályos
rendeletében meghatározott díj. A jelenleg
hatályos Jobbágyi Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat
hatásköréb e
tarto zó
árak,
díjak
megállapításáról szóló 3/1997. (IV. 1.) rendelet
módosításáról szóló 23/2011. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet 2. mellékletének 5.
pontja alapján 2.600 Ft/óra. A kérelmezett
14.30 – 20.00 óra időtartamra jelenleg
alkalmanként 14.300 Ft. A bérleti díjat a bérlő
az igénybevételt megelőző munkanap 11.00
óráig köteles befizetni az Önkormányzat
házipénztárába. A b érleti d íj p énzügyi
rendezése nélkül az ingatlan nem bocsátható a
bérlő rendelkezésére.
- A bérleti szerződés megkötésével a bérlő
egyidejűleg 50.000 Ft kaució letételére köteles.
- Az igénybevételek száma nem haladhatja
meg a havi két alkalmat, melynek napját a bérlő
a következő hónapra vonatkozólag minden hó
20. napjáig köteles a bérbeadóval egyeztetni.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 93/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a Jeges Művek Kft. 2 db
ajtórács tokkal, zárral ellátott, és 1 db fix rács
elkészítésére benyújtott árajánlatát, bruttó
163.385 Ft összegben elfogadja. A rács
elkészítésének költs égeire fed ezetet az
általános tartalék terhére biztosítja.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 94/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a településen 2014. évben
a karácsonyi díszkivilágítást a jelentősen
megemelt költségek miatt nem helyezi üzembe.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 95/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza Schoblocher István polgármestert arra, hogy a Kiskerti Programmal kapcsolatban tájékoztatást
kérjen.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 96/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2014.
december hónapban bérkiegészítés címén,
összesen 182.909 Ft kifizetését engedélyezi.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 97/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:

Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményeiben dolgozó közalkalmazottakat,
köztisztviselőket és munkavállalókat egyszeri,
20.000 Ft értékű ajándékutalványban, illetve
étkezési utalványban részesíti, a 2014. évben
képződött összes bérmaradvány terhére.
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodás mellett elfogadott 98/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete Schoblocher István
polgármestert egyszeri, 20.000 Ft értékű
étkezési utalványban részesíti, a 2014. évben
képződött bérmaradvány terhére.
3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1
tartózkodás mellett elfogadott 99/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselők, a bizottsági tagok,
a polgármester, az alpolgármester és a jegyző
részére munkájuk megkönnyítése céljából 10
db tablet beszerzéséről döntött, melyet
beszerzést követően a jogosult részére munkavégzés céljából ingyenesen használatba ad.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 100/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képvis elő-testülete Cs ere-Bere Börze
rendezvény megtartására a Jobbágyi Faluházat
ingyenesen biztosítja.
Zárt ülés:
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 101/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély megállapítása.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 102/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély megállapítása.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 103/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély megállapítása.
4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett
és tartózkodás nélkül elfogadott 104/2014.
(XI. 27.) számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély megállapítása.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 105/2014. (XI.
27.) számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély elutasítása.
2014. december 11-i ülés határozatai
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 106/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete elfogadja, hogy a testületi
és bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek
az ülésen elhangozottak lényegét tartalmazza,
az ülésen elhangzottak szó szerinti írásbeli
rögzítésére csak a hozzászóló ez irányú
előzetes kérése alap ján kerüljön sor. A
jegyzőkönyvek munkaanyaga a képviselők
részére elektronikus úton továbbításra került,
melyben foglalt tartalommal kapcsolatban a
képviselő 3 napon belül írásbeli észrevétellel
élhet, írásbeli észrevétel hiányában a határidő
leteltét követően a hozzájárulása vélelmezhető.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a
Szervezeti és Működ ési Szab ályzat
módosításának előkészítésére.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
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tartózkodás nélkül elfogadott 107/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete Tóth Sándor társadalmi
megbízatású alp olgármes ter részére
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi C LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése
alapján és Tóth Sándor alpolgármester írásban
benyújtott lemondó nyilatkozata alapján, az
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó
60.000 Ft, azaz Hatvanezer Forintban állapítja
meg, valamint a Mötv. 80. § (3) bekezdése
alapján és figyelembe véve Tóth Sándor
alpolgármester írásban benyújtott lemondó
nyilatkozatát költségtérítést nem állapít meg.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 108/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete Schoblocher István
polgármester azon döntését, hogy a 2014.
évben a megállapított költségtérítés kifizetését
nem kéri, tudomásul vette.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 109/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből – Tóth
Sándor alp olgármes ter felajánlásának
jóvoltából - a Nyugállományúak Egyesülete
Jobbágyi részére 50 ezer Ft támogatást biztosít
az Egyesület, illetve a Jobbágyi Daloskör
működéséhez.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 110/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képvis elő-testülete
a
2014.
évi
költségvetésben tervezett támogatási keretből
– Hegedüs Zsolt Tamás kép viselő
felajánlásának jóvo ltáb ól - a Jobbágyi
Általános Iskola Gyermekeinek Jövőjéért
Alapítvány részére 15 ezer Ft támogatást
biztosít.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 111/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képvis elő-testülete
a
2014.
évi
költségvetésben tervezett támogatási keretből
– Pintér Norbert képviselő felajánlásának
jóvoltából - a Jobbágyi Általános Iskola
Gyermekeinek Jövőjéért Alapítvány részére
32 ezer Ft támogatást biztosít.
5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett,
ellenszavazat nélkül elfogadott 112/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zségi Önkormányzat
Képvis elő-testülete Bangó Ádám Béla
job bágyi lakos bérlete iránti kérelmét
megtárgyalta.
Jo bbágyi Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluház
igénybevételét kérelmező részére a következő
feltételekkel biztosítja:
- Az igénybevételért fizetendő díj a
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat hatáskörébe
tartozó árak, díjak megállapításáról szóló 3/
1997. (IV. 1.) rendelet módosításáról szóló 23/
2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2.
számú mellékletének 5. pontja alapján 2.600.Ft/óra. A bérleti díjat a bérlő az igénybevételt
megelőző munkanap 11.00 óráig köteles

befizetni az Önkormányzat házipénztárába.
A bérleti díj pénzügyi rendezése nélkül az
ingatlan nem b ocs átható a bérlő
rendelkezésére. A bérlő egyidejűleg 50.000 Ft
kaució letételére köteles.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 113/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a településnek a Váci
Egyházmegye által szervezett Kiskert
programban való részvételét támogatja, és
közreműködik a településen lévő programba
bevonható hátrányos helyzetű családok
felmérésében és a programmal kapcsolatban
információt szolgáltat.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 114/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a Fáy András Általános
Iskola Intézményi Tanácsába Jobbágyi Község
Önkormányzata részéről Schoblocher István
polgármestert delegálja.
5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 114/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képvis elő-testülete
a
2014.
évi
költségvetésben tervezett támogatási keretből
– Jeges Tamás képviselő felajánlásának
jóvoltából - a Jobbágyi Általános Iskola
Gyermekeinek Jövőjéért Alapítvány részére
15 ezer Ft támogatást biztosít.
Zárt ülés:
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 116/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély megállapítása.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 117/2014. (XII.
11.) számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély megállapítása.
2015. január 31-i ülés határozatai
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 1/2015. (I. 29.)
számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2015. évi üléstervét
elfogadta.
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett elfogadott 2/2015. (I.
29.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a közbiztonság növelését
szolgáló ö nkormányzati fejles ztés ek
pályázatból részben finanszírozott térfigyelőkamerarendszer megvalósítására benyújtott
árajánlatokat megismerte.
Megállapítja, hogy a térfigyelő kamerarendszer megvalósítására vo natkozó
árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlati árat
CO NSOR S Mérnöki, Keres kedelmi és
Marketing Kft. nyújtotta be, nettó 2.884 ezer
Ft + ÁFA összegben.
A képviselő -tes tület felhatalmazza
Schoblocher István polgármestert, hogy a
tárgyi beruházás megvalósítására a CONSORS
Mérnöki, Kereskedelmi és Markenting Kft.
(1125 Budapest Mátyás király út 24.)
ajánlattevővel kösse meg.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 3/2015. (I. 29.)
számú képviselő-testületi határozat:

Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a Palotási Mikrotérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás (a
továbbiakban: Társulás) társulási megállapodásának 2015. január 1-jei hatályú, - a társult
önkormányzatok képviselőinek személyében
bekövetkezett változások átvezetésére, a
költségek megosztás ának ko rrekció jára
irányuló – módosítását elfogadja.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 4/2015. (I. 29.)
számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a Palotási Mikrotérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás (a
továbbiakban: T ársulás)
Társulási
megállapodásának 2015. január 1-jei hatályú
egységes szerkezetb e fo glalt társulási
megállapodását elfogadja.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 5/2015. (I. 29.)
számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete támogatja, hogy Váradi
Máté nyolcadikos évfolyamos tanuló (anyja
neve: Váradi Helga) Jobbágyi település
képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Pro gramban. Az
önkormányzat elviekben támogatja a tanulót,
anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 6/2015. (I. 29.)
számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből a
Jobbágyi Polgárőrség részére 310 ezer Ft
támogatást biztosít az egyesület működési
költségeihez.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 7/2015. (I. 29.)
számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Kép viselő-testülete ingyenesen átveszi
Jobbágyi Honvéd Sportegyesület tulajdonát
képező YLC 583 forgalmi rendszámú Belarus
gyártmányú MTZ50 típus ú gépjármű
üzembentartási jogát. Egyidejűleg hozzájárul,
hogy az üzembentartói jog a járműnyilvántartásban Jobbágyi Község Önkormányzata
részére bejegyzésre kerüljön.
Zárt ülés:
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 8/2015. (I. 29.)
számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély elutasítása.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 9/2015. (I. 29.)
számú képviselő-testületi határozat:
Önkormányzati segély megállapítása.
2015. február 12-i ülés határozatai
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 10/2015. (II.
12.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Kép viselő-testülete támogatja, hogy a
TÁMOP 5.3.10-12/1. ,,A leghátrányosabb
helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak
fejlesztése” projekt Jobbágyi településen
megvalósításra kerüljön.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 11/2015. (II.
12.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
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Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól s zóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Jobbágyi 1579/2
hrsz. utat „Hegyalja utca” közterület névvel
látja el.
2. A Képviselő-testület utasítja dr. Tóth
Renáta jegyzőt, hogy a névváltozásról értesítse
az érintett személyeket, szervezeteket,
hivatalokat, és a közterület nevének
megváltozását a közterület nyilvántartásba
vezesse át, továbbá a közterület ingatlannyilvántartási adatainak átvezetése érdekében
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 27. § (6) pontjáb an
meghatározott bejelentést tegye meg.
3. A képviselő -tes tület utasítja
Schoblocher István polgármestert, hogy a
lakosság tájékoztatása érdekében, továbbá az
utcanév tábláinak kihelyezése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 12/2015. (II.
12.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól s zóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján az alábbi
határozatot hozta:
4. A képviselő-testület Jobbágyi 1852/2
hrsz-ú ingatlant „Losonci út 94.” címmel látja
el.
5. A Képviselő-testület utasítja dr. Tóth
Renáta jegyzőt, hogy a házszámváltozásról
értesítse az érintett s zemélyeket,
szervezeteket, hivatalokat, és a változást a
címnyilvántartásba vezesse át, továbbá az
ingatlan-nyilvántartási adatainak átvezetése
érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény 27. § (6) pontjában
meghatározott bejelentést tegye meg.
6. A Képviselő -tes tület utasítja
Schoblocher István polgármestert, hogy a
lakosság tájékoztatása érdekében, továbbá a
házszámtáblának kihelyezése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 13/2015. (II.
12.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete támogatja a Kontakt
Alapítvány településen végzett tevékenységét,
és részére heti egy alkalommal három óra
id őtartamb an a Faluház nagytermének
igénybevételét térítésmentesen biztosítja.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadott 14/2015. (II.
12.) számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zség Önkormányzata
Képviselő-testülete Martonos (Szerbia)
Önkormányzatával
testvér-települési
megállapodás megkötését határozta el az
alábbi tartalommal: „Martonos (Szerbia) és a
Jobbágyi (Magyarország) testvértelepülési
kapcsolat alapításáról határozott. A két
település szorgalmazza az együttműködést
minden lehetséges területen: gazdaság, oktatás,
kultúra, sport, turizmus, tájékoztatás, továbbá
a polgárok, valamint társadalmi és civil
szervezetek között. A partner települések
képviselői ünnepélyes kijelentik, hogy a
kap csolat ápolását a jö vőben is teljes
felelősséggel vállalják.”

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással elfogadott 15/2015. (II. 12.)
számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zségi Önkormányzata
Képviselő-testülete Majoros László jobbágyi
lakosnak, 16 éves polgármesteri tevékenysége
és a település érdekében végzett munkájának
elismeréseként Jobbágyiért Emlékérmet
adományoz.
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2

tartózkodással elfogadott 16/2015. (II. 12.)
számú képviselő-testületi határozat:
Job bágyi Kö zségi Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Jobbágyiért emlékérem mellé Majoros László
részére 50.000 Ft pénzjutalmat adományoz.
Az emlékérem átadásának időpontja: 2015.
március 15., az átadás az március 15-e
alkalmából megrendezett ünnepség utáni
állófogadáson történik.

A 2015. évi Start mintaprogram
helyi projektjei
1. BELVÍZELVEZETÉS. A program
során a település felszíni vízelvezetésének
egy részét kívánjuk rendbe tenni, mely
szakaszokon
a
belví zelvezet és
szempo ntjából az elmú lt években
jelentősebb problémák jelentkeztek. A
tel epül és vízel vezető hálózatában
jelentősebb beruházás az elmúlt 20 évben
nem valósult meg, az árkok és átereszek
karbantartását, tisztítását az elmúlt évek
hirtelen lezúdu ló, nagymennyiségű
csapadékkal járó időjárása is indokolja.
Jelentős területen - 7.070 fm - tervezünk
árok, folyókák és átereszek karbantartását,
tisztítását és a már meglévő burkolt árkok
sérült, törött mederlapjainak cseréjét.
Ezáltal 8 hónapon keresztü l 9 fő
foglalkoztatása biztosított.
2. MEZŐGAZDASÁG. Az önkormányzat 1,2 ha belterületi területen
ko nyhakert i nö vények (zöldségek)
termesztését tervezi. A terület jelenleg
mezőgazdasági célra nem hasznosított,
ezért szükséges azon a bozótirtás és a
talajelőkészítés. A konyhakerti növények
(sárgarépa, petrezselyem, hagyma, tök,
cékla, borsó, burgonya, stb.) ültetését
folyamatosan végezné. Emellett 0,3 ha
területen palántákat (paprika, paradicsom,
zeller, stb.) telepítene. Az önkormányzati
zártkerti területen lévő 4,19 ha régóta nem
művelt, elbokrosodott és részben erdősült
terület alkalmas lenne gyümölcsfák
telepítésére, a terület kitisztítását és a
szükséges talajmintavételt és engedélyeztetést követően, jelen program célja a
terület hasznosításra való állapotának
kialakítása, mely a következő évben
folytatódhat a gyümölcsfák telepítésével.
A megtermelt zöldségek az önkormányzati
fenntartásban mű ködő főzőkonyhán
kerülnének felhasználásra, mely főzőkonyha ellátja Jobbágyi és Szarvasgede
községek gyermekétkez-t etését, és
Jobbágyi település szociális étkeztetését
is. A területek hasznosí-tásához és a
pro gram cél jának el éréséhez 15 fő
foglalkoztatása biztosított, valamint 1 fő
adminisztrátor biztosítaná a települé-sen
futó közfoglalkoztatási programokkal
kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

3. Az AP P ONYI KASTÉLY
épületének és környezetének felújítása.
A program során az önkormányzat az
Apponyi kastél y és környezetének
rendbetételét tervezi. A kastély
homlokzatának felújítása szükséges,
illetve a korábbi nyílászárók helyét jelző
esztétikusabb téglaburkolatnak látszó
ablaknyílások kialakítása jelentősen
növelné az épület külső összképét. Az
épületet körülvevő kerítés egy része
épített, melynek állapota kifogásolható,
néhol balesetveszélyes, illetve másik
részen szakadozott drótháló található. Az
épített kerítésszakaszon az oszlopok
helyreállítása, valamint a másik szakaszon
a drót háló t ki vált ó épített kerít és
megvalósítását (tégla oszlopokkal és fa
kerítéselemekkel) a program célozza meg,
két bejárati kapu kialakításával. Az
Apponyi kastélyhoz tartozó elhagyott
pince kitakarítása és helyreállítása,
valamint annak ajtóval történő lezárása is
indokolt. A kastélyhoz tartozó terület
területrendezésével egyidejűleg megvalósulhat a játszótér fa kerítéselemekkel
történő lehatárolása is. A kastély és környezetének rendezettsége nagymértékben
hozzájárulna a faluközpont esztétikai
képének javításához, csatlakozva a 2014.
évben a Start munkaprogramban megvalósult a kastély északi oldalán kiépített
pihenőparkhoz. A pihenőpark, a Szabó
Imre Sportcentrum és a játszótér és
kastélyterület egymáshoz való kötése
bővíti a település központjának közösségi
tér funkcióját. A program további eleme
egy buszváró kialakítása az Apponyi úton.
Hagyományos közfoglalkoztatás.
Településtisztasági, temető- és parkgondozási, sportinfrastruktúra fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
önkormányzati intézményekben takarítási
feladatok ellátása. A feladatok ellátására
7 főt fogunk alkalmazni 2015. 04. 13-08.
31. időintervallumban. A programhoz az
önkormányzatnak 295.748 Ft-ot kell
biztosítani a bérköltségekhez. A feladat
ellátásához szükséges dologi kiadásokat
szintén az önkormányzat finanszírozza.
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2015. évi ülésterve
I. Beszá molók és tájéko ztató k a
testületi ülések napirendje előtt és után
Napirend tárgyalása előtti témák:
a.) Beszámoló a képviselő-testület által
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
b.) Beszámoló a képviselő-testület által
hozott döntések végrehajtásáról
c.) Beszámoló a két ülés között eltelt
id őszakban
végzett
polgármesteri
tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
A napirend után tárgyalandó témák:
- felvilágosítás kérés
- egyeb ek (kérd ések, kö zérd ekű
bejelentések)
Testületi ülések helye: Faluház Jobbágyi, Kossuth út 17.
A testületi ülések ideje:
- az üléstervben megjelölt nap, illetve
minden hónap utolsó csütörtöki napja
- az ülések kezdésének időpontja: 17.00
óra
II. A testületi ülések ideje és javasolt
napirendje
2015. január 29.
Napirend: 1. A képviselő-testület 2015.
évi üléstervének elfogadása.
Előterjesztő: polgármester
2. Egyebek
Előterjesztő: polgármester
2015. február 12.
Napirend:1. Az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendelet-tervezetének tárgyalása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi,
Környezetvédelmi és Szociális Bizottság
előzetesen véleményezi.)
2.
Egyebek
Előterjesztő: polgármester
2015. március 26.
Napirend: 1. Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről
Előterjesztő: családgondozó
2.
Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet az Ügyrendi és
Környezetvéd elmi Bizo ttság elő zetesen
véleményezi.)
3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester
2015. április 30.
Napirend: 1. A 2014. évi költségvetés

zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi
és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
Előterjesztő: polgármester
2. A 2015. évi költségvetési rendelet
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi
és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
3. Egyebek. Előterjesztő: polgármester
2015. május 28.
Napirend: 1. Beszámoló a közs ég
közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság
vezetője
2. A 2015. évi költségvetési rendelet
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi
és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester
2015. június 25.
Napirend: 1. Közmeghallgatás
Előterjesztő: polgármester
2. A 2015. évi költségvetési rendelet
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi
és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester
2015. augusztus 27.
Napirend: 1. A köznevelési intézmény
tájékoztatója a 2014/2015-ös tanévről és a
2015/2016-os tanév előkészítéséről
Előterjesztő: óvodavezető
2. Beszámoló a költségvetés 2015. I. félévi
teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester
(A Pénzügyi, Oktatási és Kulturális
Bizottság előzetesen véleményezi.)
3. A 2015. évi költségvetési rendelet
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi
és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
4. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2015. szeptember 24.
Napirend: 1. Beszámoló a képviselőtestület bizottságainak munkájáról
Előterjesztő: bizottságok elnökei
2. Beszámoló a lejárt határidejű és az
átruházott hatáskörben tett polgármesteri
intézkedésekről. Előterjesztő: polgármester
3. A 2015. évi költségvetési rendelet
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
4. Egyebek
Előterjesztő: polgármester
2015. október 29.
Napirend: 1. A 2015. évi költségvetési
rendelet előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
2. Egyebek
Előterjesztő: polgármester
2015. november 26.
Napirend: 1. A 2015. évi költségvetés III.
negyedévi teljesítéséről beszámoló
Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztést a Pénzügyi, Oktatási
és Kulturális Bizottság elő zetesen
véleményezi.)
2. A 2015. évi költségvetési rendelet
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester
2015. december 10.
Napirend: 1. Az önkormányzati bevételek
díjtételeinek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
2. A 2015. évi költségvetési rendelet
előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és
Környezetvédelmi Bizottság előzetesen
véleményezi.)
3. Egyebek
Előterjesztő: polgármester.
Jobbágyi, 2015. január 23.
Schoblocher István polgármester
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T Á J É K O ZTAT Ó
a szabadtéri tűzgyújtásról
2015. március 5-én hatályba lépett
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a
to vábbiakban: OTSZ), mely új
rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri
tűzgyújtásra vonatkozóan.
Az OTSZ 22 5. § (1) bekezdése
értelmében tilos belterületen szabadtéri
égetést végezni, kivéve, ha azt más
jogszabály – így különö sen önkormányzati rendelet – megengedi.
Jobbágyi Község Önkormányzata az
avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/
2006. (IV. 28.) önkormányzati rendeletben
szabályozza az avar és kerti hulladék
égetésére vonatko zó előíráso kat. A
rendelet al apján avarnak és kerti
hulladéknak minősül a hasznosításra,
komposztálásra alkalmatlan fű, lomb,
kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány,
szár, levél és egyéb növényi
maradványok, melynek égetése csak
hétfői és pénteki napokon 6.00 – 21.00

óra kö zött megengedett , ki véve a
tűzgyújtási tilalommal érintett időszakot,
illetve a nagyon szeles, ködös és párás
időt. Az avar és kerti hulladék között
kommunális vagy ipari eredetű hulladék
(pl.: PVC, gumi, veszélyes hulladék, stb.)
nem égethető.
Abban az esetben, ha belterületen
szabadtéri égetést végeznek, de az égetést
nem a rendeletben meghatározott napon
vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi
hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi igazgatóság kirendeltsége a
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságot szab
ki. A tűzvédelmi szabály megszegése, ha
az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is
szükséges, kötelezően kiszabandó bírsággal jár, melynek legkisebb mértéke 200
ezer Ft, legnagyobb mértéke 3.000.000 Ft.

Tájékoztatás a szociális
ellátásokat érintő változásokról
A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) módosításával a
pénzbeli és természetbeni szo ciális
ellátások rendszere jelentős mértékben
átalakult.
Az ál lam és az önkormányzatok
közötti feladat-megosztás a szociális
ell átások bizto sítása t erül etén segélyezési rendszer - 2015. március 1-jei
átalakítása az alábbiak szerint módosult.
A korábban jegyzői hatáskörben tartozó
aktív korúak ellátásának megállapítása a
járási hivatal hatáskörébe került. Az aktívkorúak ellátása keretében kétféle
ellátástípus állapítható meg:
- a fo glal kozt atást helyet tesí tő
támogatás,
- az egészségkároso dási és
gyermekfelügyeleti támogatás.
Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a
fokozott ápolási szükségletre tekintettel
megállapított emelt összegű, valamint a
kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatí v jo gcímen
megállapított közgyógyellátás,

- egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság.
A módosítás az Szt. által korábban
szabályozott ellátások közül az alábbiakat
érinti, e támogatások 2015. március 1-jét
követően nem állapíthatók meg:
- lakásfenntartási támogatás,
- méltányossági közgyógyellátás.
A fentieken túl az önkormányzati
segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel a települési támogatás keretében nyújtható támogatás.
A járási hivatal hatáskörébe tartozó
ellátásokkal kapcsolatban a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási
Hivatalának ügysegédje, Birszákné Jóna
Ildikó áll az Önök rendelkezésére minden
hét hétfői napján 7.15 – 11.00 óra között a
Jobbágyi Polgármesteri Hivatalban.
A települési támogatás iránti kérelmek
iránti formanyomtatvány igénylésére és
benyújtására a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda 8.00
– 16.00 óra, péntek 8.00 – 12.00 óra) van
lehetőség.
Dr. Tóth Renáta jegyző

Évzáró
taggyűlés
Február 7-én tartotta taggyűlését a
jobbágyi Nyugállományúak Egyesülete
az általános iskola éttermében.
Pap Bél a, az egyesül et t itkára
köszöntötte a megjelent tagságot és a
meghívottakat, köztük Kelemen József
nyá. altábornagyot, a BEOSZ elnökét,
Fekete István nyá. ezredest, régióvezetőt,
Szendrődi Györgyöt, a Nyugdíjasok
Nógrád Megyei Szövetségének elnökét
és Tóth Sándor alpolgármestert.
Hornyák Miklós klubelnök beszámolóját, a költségvetést és a 2015. évi
programot a ho zzászólások után a
taggyűlés elfogadta, majd az egyesület
munkáját segítőknek emléklapot adott át
az elnök. A tagság nevében az egyesület
el nökét is eml éklap el ismerésben
részesítette Pap Béla titkár és Kalocsay
József gazdasági vezető.
A hagyományoknak megfelelően,
ebéddel zárult a taggyűlés.
A képviselő-testület 2015-re 80 ezer
Ft támogatást biztosított a klub tevékenységéhez, 30 ezer Ft-ot a Dalos Kör
működéséhez a támogatási keretből. (A
szerk.)

Polgárőr
közgyűlés
Február 28-án a Faluházban tartotta
közgyűlését a Jobbágyi Polgárőrség.
Kővári Ferenc, a Jobbágyi Polgárőrség elnöke beszámolt a 2014-es év
munkájáról. Anehézségek között említette
a létszámhiányt, melynek megoldása igen
fontos lenne, mert a szolgálatellátás
gördülékenyebbé, hatékonyabbá tehető.
A költségvetés stabil bevét elekkel
rendelkezik, úgy látják lehetőségük lenne
lecserélni kevésbé használt gépjárműre
a régi autót.
Az előterjesztéshez hozzászóltak a
vendégek és a polgárő rök, végül a
közgyűlés elfogadta a beszámolót és a
2015. évi költségvetést, majd emléklapokat adott át az elnök a kiemelkedő
tevékenységet folytató polgárőröknek.
***
A képviselő-testület 2015-re 310
ezer forint támogatást biztosított a
polgárök tevékenységéhez a támogatási
keretből. (A szerk.)
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HÍREI
Február 4-én Pásztón rendezte meg az EGYMI az immár
hagyományos megyei Petőfi-vetélkedőjét. A Berki Anita – Bodor
Veronika – Kelemen Dávid – Kerekes Karina összetételű
csapatunk az 1. helyet szerezte meg az érdekes és izgalmas
feladatokkal tarkított versenyen.
Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg az alsó tagozat
számára azt a szépíró versenyt, ahol a tanulók íráskészségüket
mutathatták meg. A mintegy 40 induló alapos és tetszetős munkái
igen csak próbára tették a zsűrit, így a végleges eredményről a
későbbiekben az iskolai honlapon fogunk beszámolni.
Pénteken és 13-án került sor az iskolai farsangi bálra, ám a
babonás időpont mégsem hozott szerencsétlenséget, hiszen az
ötletes jelmezek, a látványos csoportos műsorok, és nem utolsó
sorban a nyolcadikosok nyitótánca osztatlan elismerést és
tetszést aratott. Ez úton is szeretnénk megköszönni minden
kedves szülőnek és pedagóguskollégának az előkészítésben és
lebonyolításban vállalt szerepét, mellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy a bál mindenféle tekintetben sikeres legyen.
Csütörtökönként iskolamozi várja az érdeklődőket. Az egyes
programokon kötelező olvasmányok filmváltozatait, illetve
érdekes és izgalmas történelmi, valamint egyéb ismeretterjesztő
filmeket nézhetnek a gyerekek.
Február 16-án immár második alkalommal került sor a Szülők
Akadémiája elnevezésű rendezvényü nkre, ahol avato tt
szakemberekkel beszélgetünk gyermeknevelésről, káros
szenvedélyek megelőzésének lehetőségeiről, nevelési problémák
megoldásának módjairól.
A pásztói rendőrkapitánysággal karölt ve hasonló
témakörben, de a gyerekek számára indíto ttuk útj ára a
bű nmegelőzési programo t, melyen három alkalommal
beszélgetnek a rendőrség szakemberei a káros szenvedélyekről,
az internet veszél yeirő l, a sértetté válás elkerülésének
lehetőségeiről.
Igen nagy érdeklődés mellett zajlott le február 24-én az idegen
nyelvi vers- és prózamondó verseny. A tanulók többsége igen
alaposan felkészült a megmérettetésre, s a közönség nem kevés
kifejezetten magas szintű produkciót is hallhatott, láthatott. A
vetélkedő – azon túl, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújtott
– ékes bizonyítéka annak, hogy iskolánk idegen nyelvi oktatása
Vincze Mária tanárnő személyében jó kezekben van.

KELL-E DÉLUTÁN
ISKOLÁBA JÁRNI?
Jön a jó idő, s ennek következtében egyre többen gondolják
úgy, hogy minek töltenék az idejüket délután is az iskolában.

Egye fene a leckét, a tanulást, irány a szabad levegő, a sportpálya
vagy egy kis csavargás. Megszületnek tehát a felmentést
igénylő papírok, cédulák, amelyek közlik, hogy a gyermek nem
kéri a délutáni felügyeletet. Csakhogy ez már nem így van!!!
A köznevelési törvény 27. §-ának (2) bekezdése ugyanis a
következőket mondja ki:
„Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és
délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni,
hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak …”
Mit jelent ez? Nem kevesebbet, mint azt, hogy a délutáni
bennmaradás nem joga, hanem kötelessége a tanulónak. Ez
természetesen azt is jelenti, hogy a délutáni hiányzást ugyan
úgy igazolni kell, mint egy délelőtti tanóráról való távolmaradást,
és az igazolatlan hiányzások is ugyanazon következményekkel
járnak.
A szülő ugyan kérvényezheti, hogy az iskola felmentse a
gyermeket a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól, ám
ennek elbírálása az iskola igazgatójának jogköre. A felmentés
megadásának pedig kettő feltétele van: valóban biztosítottak-e
az otthoni zavartalan tanulás körülményei, s a megnövekedett
szabadidőt a tanuló valóban a másnapi felkészülésre fordítja-e.
Amennyiben e feltételek valamelyike nem látható, úgy az iskola
nem ad felmentést.
El őfordul, hogy az iskola a felmentést kö telező
korrepetáláson való részvételhez köti. Ez esetben ha a tanuló
kettő alkalommal igazolatlanul hiányzik a korrepetálásról, az
iskola visszavonja a felmentést, s a tanulónak kötelező részt
vennie a 16 óráig tartó foglalkozásokon.

„CSILLAGOK, CSILLAGOK,
SZÉPEN RAGYOGJATOK!”
Iskolánkban új motivációs rendszert vezettünk be, melynek
célja az intézménnyel, illetve annak közösségével való
elkötelezettség erősítése. A program lényege: minden egyes
úgynevezett jótett egy csillagot érdemel. Mi számít jótettnek?
Gyakorlatilag bármi, ami jobbá teszi a közösséget, szebbé,
harmonikusabbá a környezetünket. Segítesz berendezni egy
alkalomra a termet? Egy csillag. Felszedted az eldobált
hulladékot? Újabb csil lag. Szerepeltél egy műso rban?
Megérdemelsz egy csillagot. Versenyen vettél részt? Csillag a
jutalmad. Fontos tudnivaló, hogy nem az órai magatartást vagy
munkát értékeljük, így azon diákok is esélyesek a versenyben,
akik nem kifejezetten jó tanulók.
A nevelők hetente 10 csillagot oszthatnak szét a tanulók
között. Havonta kerül sor egy összesítésre, ahol is megtudható,
hogy kik állnak az élen, illetve ki hol tart a csillaggyűjtésben.
Azok, akik az adott hónapban a legtöbb csillagot gyűjtötték,
ajándékban részesülnek, az év végén pedig az első 40 tanulót az
alapítvány támogatásának köszönhetően ingyenes autóbuszos
kirándulásra fogjuk elvinni, de még a 41-50. helyezettek is
jutalomban részesülnek.
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Szeretetben újulnak meg
a települések közösségei
(Beszélgetés Varga Csabával)
Hétköznapi életünk nehézsége, hogy
gyakran hiányzik közösségeinkből az
egymást segíteni akaró , no rmál is
együttműködés. Nem tudunk a másik
emberre szeretettel, türelemmel figyelni.
Nem érdekünk, hogy könnyítsünk
egymás sorsán. A sikerért sokszor inkább
egymáson átgázolu nk. Elszigetelten
élünk, egymás mellett. A kivételektől
el teki ntve
nem
kapaszkodu nk
közösségeink erőt adó szeretetenergiáiba.
Nem a jót keressük a másikban, mindig a
rosszabb arcát látjuk, és gyakran így
ítélkezünk. Ilyen emberi kapcsolatok
mentén nem meglepő, hogy időnként
keservesen nehéz az életünk, nem is
érezzük jól magunkat benne, nem vagyunk
boldogok.
Mil yen új l ehet őségek, új u tak
nyílhatnak meg a számunkra, hogy ezen a
nehéz helyzeten változtatni tudjunk?
Mibe kapaszkodhatunk, hogy az életünk
örömben kibontakozó, szeretetteljes, és
eredményesen együttműködő legyen?
Erről és sok más érdekes témáról
beszélgettem
Va rga
Csa ba
szociológussal, íróval, a Stratégiakutató
Intézet alapítójával, vezetőjével, aki 2015.
április 22-én településünk vendége lesz.
Előadásának címe, amit elhoz hozzánk:
Szeret etben új ulha tnak meg a
települések közösségei
- Hogyan tudná röviden bemutatni
a Stratégiakutató Intézet munkáját, és
azt a küldetést, amit munkatársaival
vállaltak az alapítás idején, 1991- ben?
- Az intézetet először alapítványi
keretben hoztuk létre 1990 telén. Abból
indultunk ki, hogy a rendszerváltás téved,
amikor Magyaro rszág j övőj ének a
kapitalizmus múltját választja. Ezért az első
nyolc-tíz évben Magyarország hosszú és
középtávú nemzeti strat égiáján
dolgoztunk. Az elmúlt tíz évben három fő
törekvésünk van: ku tatás, strat égiakészítés, fejlesztés. Általában tíztizenkét, sőt olykor több kutatócsoport
működik, kezdve a fenntarthatóság új
paradigmáitól a tudatkutatásig vagy
pél dául a j övő tudo mányáig, a
metaelméletig. Eddig legalább kétszáz
telepü lésnek és térségnek írtu nk
különböző stratégiát. A fejlesztések közül
kiemelkedik az ökofalu, az önellátás, a
jövőváros, a részvételi demokrácia, az
egészségfejlesztés, a tudásváros és más
hasonló projekt.
- Az új , tu datos él etszemlélet
kialakításának lényege: az önmagáért
és közösségéért felelősen gondolkodó,
cselekedni vágyó, önálló döntésre képes

emberi közösségek létrehozása. Az
életünk alapvető nehézségét mindezek
hiánya okozza. Miért ilyen nehéz ez?
Miben látja a bajok gyökerét, és milyen
megoldást lát a problémák feloldására?
- A bajok gyökere két kardinális
probléma: az egyik az, hogy a mai ember
nem tanulja meg, s nem is próbálja meg a
belső lelki-szellemi fejlesztését, így életén
az ego és az elme uralkodik. Ez a Belső Út
hiánya. Nem tud Külső Emberből Belső
Emberré válni. A másik az, hogy az
emberek közösségei (kezdve a családtól a
fal vak társadal máig, vagy a civil
közösségektől mondjuk a nemzetig)
szintén alávetettek a durva érdekeknek
vagy a közösségi egónak. Hiányzik a
közösségek Belső Útja, avagy ma alig
vannak szeretetközösségek. Ezért ma az
emberek soha nem látott mértékben
bizonyt alanok,
kiszolgáltat ottak,
fájdalmakkal vert ek. A megoldások
nagyon egyszerűen mondva új embert és
új világot követelnek. Jelenleg a
fö ldbo lygó végtelen számú helyén
számtalan kezdeményezés indult el a
világ- és életváltásra. Mindez azonban az
ember belső változásaitól függ.
- Mit tudh atun k az „Ab ai
modellről”?
- Aba sokáig nagyközség volt, ma
kisváros Fejér megyében, ahol a kilencvenes évek vége felé dolgozunk. Jó
néhány stratégiát írtunk, például tudástársadalom, e-közigazgatás, egészségfejlesztés vagy innovációs stratégiát, a
legnagyobb ismertségre a részvételi
demokrácia fejlesztés tett szert. Ez a
program a mi felfogásunk szerint legalább
hat-nyolc elemből áll , kezdve a
polgármesteri szerep továbbgondolásától
az utcaközösségekig, a Magisztrátus
létrehozásától a civilegyetemig, vagy az
Életedért Lépj Szolgálattól a többszörös
önellátásig. Az önellátás egyszerre jelent
élelmiszer, energia, tudás, vagy egészség
önellátást. Az abai modell ma sokfelé
terjed, s különböző új és eltérő változatai
jönnek létre.
- Milyen lépéseket tehetünk egyéni
él etün kben a változások bekövetkezéséhez?
- Ma ez a legkevésbé közismert feladat.
Az állapot meglehetősen megdöbbentő.
Ma ott tart a világ, sajnos a Kárpátmedencében is, hogy az embereket se a
család, se az isko la, se a közvetlen
társadalom nem tanítja meg, hogy kinek
tekintheti magát, hogyan néz ki belülről,
milyen belső munkája van, honnan hova
kellene eljutnia, például önző-szenvedő
emberből miképpen lehet egyensúlyban,
örömben élő szeretetlélek. Ez átfogó
civilizációs-kulturális válság. Holott régen

minden ősi tudás, vallás, hagyomány
mindezt gazdago n taníto tta. Elég a
Bibliában olvasható Hegyi Beszédre
gondolni. Ezért ma kicsit ott tartunk,
mintha az emberiség újrakezdené a földi
pályafutását, s elölről mindent kénytelen
lenne újratanulni. Ezt azonban tekintsük
nagy lehetőségnek, vagy az általános
újjászületés esélyének. Az ember belső
fordulata már megállíthatatlanul halad.
- S okan vál toza tlan ul remén yvesztettnek lá tjá k a mai magyar
társadalom helyzetét. Úgy fogalmaznám
meg kép letesen, hog y ma radt az
eg yhel yben top ogás. Ha vol tak is
eredményeink, eg yet léptün k nagy
nehézségek árán előre, azután kettőt
ismét h átra . Lényeg es változást a
hétköznapi életünkben nem látunk.
Maradt minden nehézség a régiben. Ön
mit gondol erről? Milyen előremutató
változásokat lát, és milyen korlátokat,
amit még nem sikerült sem társadalmi,
sem helyi szin ten az emberi
kapcsolatainkban, közösségeinkben
megváltoztatnunk?
- A valóság és a valóság látszata is
elemezhető drámának és boldogságnak,
süllyedésnek vagy emelkedésnek. Ma
mértékadó szemlélet szerint a zuhanások
is azért mentek végbe, s még következnek
is, ho gy minden egyes embert és
közösségeit a gyökeres újjászületésre
kényszerítse. Ahogy a régi mondás tanítja,
pokolra kell annak menni, aki dudás akar
lenni. Ez mindnyájunkra igaz, s mindenki
annyi megpróbáltatást kap, amit még
éppen, hogy elbír. Ez a szakadék alja.
Mondhatja bárki, hogy most bármit is
mondunk, az nem működik és nem hiteles.
Ez a szakadék-mélyi félelem és zavar.
Csakhogy ma már tisztán és konkrétan
látszik, hogy merre vezet az út felfelé, s
ennek alapján tapasztalhatóvá válik, hogy
mi egy-egy ember vagy kisközösség
feladata. Ezért szépen megrajzolható, hogy
ebben a helyzetben mi az önkormányzat,
a közösségi ház, vagy bármelyik helyi
család megváltás-módszertana. Itt az idő,
hogy erről beszéljünk.
- Településünk Művelődési Házában,
20 15. ápri lis 22-én ta rtan dó
előadásához kedvcsinálóként, milyen
gondol atot üzenne a Jobbág yi
embereknek? Kiket vár az előadásra?
- Mindenkit várok, a kétségbeesettet
és a bizakodó embert is. Én „csupán” arról
fogok beszélni, miért az az egyetlen
helyes válasz, hogy a települések csak a
szeretetben úju lhat nak meg. Ennek
érdekében a szeretet újraértelmezésével
kezdem. Kérem, ne akarják előre értékelni
és kitalálni, hogymit fogok felvázolni majd,
mert remélem sikerül meglepetéseket
okozni. És sok külföldi és hazai példát
mutatok be majd, hogy az új utak teljesen
kézzelfoghatóak legyenek. Szeretném, ha
a beszélgetés végén sokat nevetnénk.
Köszönöm a beszélgetést! Szeretettel
és érdeklődve várjuk a személyes találkozást!
Jancsó Henriett
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Stratégiakutató Intézet, Hungary
(ISMERTETÉS – BEMUTATÁS)
A Stratégiakutató Intézet több módon
értelmezhető. Felfogható think-tank
intézmé nyne k, új go ndolkodá sok
műhelyének, jövőkutató csoportnak,
innovatív kutatási-fejlesztési intézetnek,
vagy akár az új tudatosulás egyik
központjának. A Stratégiakutató Intézet
küldetése a tudomány új paradigmáinak
kutatása, s eze k eredmé nyeinek
hasznosítása a fejlesztésekben.
A Stratégiakutató Intézetet - Varga
Csaba vezetésével - Magyarországon
alakították meg 1991 elején. Az eredeti
küldetés az volt, hogy Magyarország
számára hosszú távú stratégiai
alternatívákat fogalmazzunk meg. Ezeket
a jövőkoncepciókat könyvsorozatban
adt uk ki a kilencvenes években. A
megalakulás után, néhány évvel később
a profil – többek között - azzal bővült,
hogy a világ egyik új alternatíváját, a
tu dást ársadalo m vízió t, s ennek
megvalósítási esélyeit kutattuk és ezeket
a stratégiai elképzeléseket és projekt
programokat szintén könyvsorozatban
publikáltuk.
A kilencvenes évek közepét ől
ki alakult a végleges t örekvés: a
Stratégiakutató Intézet K+F+I intézetté
vált, egyaránt vállalta a kutatást, a
stratégiakészít ést, a fejlesztést, az
okt atást. Minden évben tíz-tizenöt
ku tató csoport dolgozot t, s ezzel
párhuzamosan évente általában nyolc-tíz
tematikus stratégiát írtunk, s öt-hat
nagyobb fejlesztésben vettünk részt.
Fo ntosabb
kutatások
voltak:
Magyarország helyzete, nemzeti stratégia,
hagyományelmélet, Kárpát-medence
változásai , új gazdaságel mélet,
tudástársadalom, új globalizáció és
lokalizáció, fenntartható fejlődés, elméleti
fizika és tudatkutatás, metaelmélet,
részvét eli demo krácia és új áll am,
elektronikus közigazgatás. A kutatások
külön iránya az európai folyamatok, a
tagállamok helyzete, Európa gazdasága
és társadalma, valamint Európa jövője a
következő 25-30 évben. Rendszeresen
írunk magyar és angol nyelvű külpolitikai
elemzéseket is.
A fejlesztések közül kiemelhetők:
innovációs park fejlesztése, jövőváros
tervezése, fenntartható tudástársadalom,
lokális (regionális, megyei kistérségi)
fejlesztések, egyetemi tananyag
fejlesztések, e-közigazgatási stratégiák,
részvételi demokrácia programo k,
közösségfejlesztések.

Az
ezredforduló
után
a
St ratégiakutat ó Intézet - a korábbi
arculatot részben megtartva – két új
kutatási irányra is koncentrált: a tudat
kutatásra (egyben az új elméleti fizika új
felvetésire) és a metaelméletre, vagy
tágabban a metafilozófiára, amit hívhatunk
egyesített elméletnek. Ez az új elmélet a
hagyományos
tudományok,
a
művészetek és a spirituális gondolkodások egyesített filozófiája. Az utóbbi
tíz évben t öbb metaelméleti vil ágkonferenciát szerveztük, ki adju k a
met afilozófiai könyvsorozatot és a
metaelméleti szemléletet egyre szélesebb
kö rben alkalmazzuk a fejlesztési
projektekben is.
2010 után ismét bővült és változott
az intézet programja és arculata. Három
korábbi témakör (új glo bali záci ólokalizáció, új fizika és tudatkutatás,
metaelmélet-metafilozófia) maradt,
miközben régi irányok új szemléletben és
új irányok jelentek meg. Ilyenek például:
spirituális gazdaság, jövő egyeteme, a
földbolygó új programja 2040-ig, több
pólusú globális világ, szakrális nemzet, új
állam és demokráciaelmélet, szeretet és
szerelem, vallások és közös tanításaik,

Gaia és Földanya, lokális önellátás és a
kollektív tudat kutatása. Az új témák és
konzekvens képviseleteik miatt – hol
témavezetőként, hol partnerként – új
intézeteket hoztunk létre: ez az Aranymag
Intézet és Lokalitás (K+F) Intézet. 2012
második felétől már ezek az új irányok
vannak előtérben. Ez a fejlődési út oda
vezet, hogy a három intézet közösen
Dimenzió Szellemi Csoportnak definiálja
magát.
Magyarországon és külföldön számos
partnerrel, kutatóval és kutatási csoporttal
do lgozunk, kezdve Svédországt ól
Vietnámig, vagy az Egyesült Államoktól
Ausztriáig.
A Stratégiakutató Intézet gazdasági
közhasznú társaságként leírható globális
kulturális kreatív vállalatként. Szellemi
csoportként kifejezetten érdekelt abban,
hogy megteremtődjön és megvalósuljon
a bolygó paradigmaváltása és új minőségi
világállapot jöjjön létre. Már öt-hét éve
átfogó ví ziókat forgalmaztunk meg
Európa jövőjéről, vagyaz új globalizációnemzetiesedés-lokalizáció programjáról, s
egyúttal az egymást erősítő globális és
kontinentális csődök kezelése érdekében
kreatív és új paradigmákra építő új
alternatívákat dolgoztunk ki.
Varga Csaba ügyvezető
www.strategiakutat.hu
www.metaelmelet.hu

„Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.”
(Arthur Schopenhauer)

F ELHÍVÁS
speciális közétkeztetés szervezésére!
Kedves Jobbágyiak!
Az egészséges táplálkozás fontossága, az erre való tudatos odafigyelés,
elengedheteten a hétköznapi életünkben.
Nem csak azért, mert a túlsúly hazánkban
lassan nemzeti üggyé válik. (Magyarország lako sságának köze fele
túlsúlyos, és az elhízottak aránya is
magas.) Ez a tény jelentős mértékben
ho zzáj árul hat komoly betegségek
kialakulásához. (Például cukorbetegség,
vagy daganatos betegségek.) Az
ételall ergi ás betegek száma is
folyamatosan nő, a felnőttek körülbelül 2
százaléka, a gyerekek körül belü l 6
százaléka valódi ételallergiás.
Mit lehet ebben a helyzetben az
egészségünk érdekében tenni?

A speciális közétkeztetés lehetősége,
törvény által biztosított lehetőség, az azt
igénylőknek. Lőrinci településen már
működik, lakossági kérelem, igény alapján.
Egy hatvani közétkeztető cég biztosítja a
speciális menü elkészítését. Az elmúlt
időszakban felvettem a kapcsolatot Hegyi
Brigit tával, a kö zétkeztető cég
szervezőjével, aki elmondta, hogy a diétás
közétkeztetés egy menüből áll, az ára a
rendelt mennyiségtől függ. Konkrét árat
pontos létszám után tud mondani. (ez
Lőrinci településen 450 Ft). Csak ebédet
tudnak biztosítani, kis étkezéseket nem. A
kiszállítás megoldása pedig településenként lenne feladat, azt vállalni a
közétkeztető cég nem tudja.

(Folytatás a 11. oldalon.)

2015. ÁPRILIS

10
(Folytatás a 10. oldalról)
Úgy go ndol om, az egészséges
életmód és t áplál kozás fontosságát
figyelembe véve, élnünk kell ezzel a
lehető séggel! Jó magam vállal om
lakossági szinten az igények összeírását,
abban az esetben ha megkeresnek, és
felveszik a kapcsolatot velem. A kialakult
lét szám után pedig szeretném a
lehető séget az önkormányzat elé
terjeszteni, hogy segítsék az étkezés
ki szál lítását. Fo ntosnak tart om
ki hangsúlyozni , ho gy a speciál is
közétkeztetés megszervezésével nem a
jelenl egi étkeztet ési rendszer ell en
szeretnék dolgozni! Pusztán arról van szó,
hogy azoknak a beteg embereknek szetnék
segíteni, aki másfajta étkezésre szorulnak!
Kérem Önöket, hogy amennyiben erre
igényt tartanak, keressenek az alábbi
elérhetőségen: emailben: jancsoheni@
freemail.hu címen. A telefonszámom az
önkormányzatnál lesz elérhető illetve
személyesen is megkereshetnek.
Közös érdekünk az egészség! Arthur
Schopenhauernek igaza volt: „egészség
nélkül, minden semmi.” Legyünk hát
önmagu nk érdekében fel elősen, és
tudatosan gondolkodó emberek! Tartsuk
előtérben azt, ami az egyik legfontosabb
az életünkben, egészségünk megőrzése!
Számomra ez nem kérdés!
Köszönettel:
Jancsó Henriett

Meghívó
Prof. Varga Csaba tanár úr,
2015. április 22-én Jobbágyi
település vendége lesz!
Előadásának címe:

Szeretetben újulhatnak meg
a települések közösségei
Kezdési időpont: 14.00 óra.
Helyszín:
Jobbágyi Faluház. (Kossuth út 17.)
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Az előadás ingyenes!

„Angyalbőrben
minden kicsit más…”
A fenti dalrészl et sok embernek
ismerősen csenghet, hiszen a magyar
televí ziózás t ört énet ének egyik
legkedveltebb sorozata volt a sorkatonai
szolgálatukat töltő fiatalok kalandjait
bemutató alkotás. Azt azonban talán
kevesebben tudják, hogy tíz évvel az
utolsó sorkatona leszerelését követően is
bárki kipróbálhatja magát a Magyar
Honvédség kötelékében.
Az iskolában rendszeres „vendégek”
a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3.
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
munkatársai. Jelenlétük nem meglepő, a
honvédség mára a munkaerőpiac jelentős
tényezőjévé lépett elő, hiszen a sereg
rendkívül széles kö rben kínál
mu nkal ehet őséget az ország egész
területén. Emellett létezik egy olyan
szo lgál ati forma is, amely kiváló
lehetőséget nyújt a civil embereknek arra,
hogy kipróbálhassák az egyenruhások
világát. Ez pedig nem más, mint az
önkéntes műveleti tartalékos rendszer,
amely egyre népszerűbb a fi atal ok
körében.
Szép Tamás százado st, az iroda
vezetőjét kértük meg arra, hogy beszéljen
nekünk az ö nkéntes tart alékos
rendszerről.
„Amit nagyon fontos kiemelni, hogy
az önkéntes tartalékos rendszer nyitott,
bárki jelentkezhet, aki egyrészt szeretne
részt venni a honvédelmi feladatok
végrehajtásában, másrészt kedvet érez
ahhoz, hogy kipróbálja magát egy civil
ember számára ma már nem annyira ismert
világban. A műveleti tartalékosok civil
munkájuk, illetve iskolai kötelezettségeik
ellátása mellett önként vállalják, hogy a
Magyar Honvédség rendelkezésére állnak
és a behívást követően tényleges katonai
szolgálatot teljesítenek, amelyért természetesen megfelelő anyagi j uttat ást
kapnak. Az önkéntes műveleti tartalékosok a Magyar Honvédség valamennyi
fel adat ába bevo nhat ók, a tö rvényi
szabályozás háromévente hat hónap
szolgálatot tesz l ehetővé. A tanulói
jogviszonnyal rendelkezők részére a
kiképzéseket és a katonai szolgálatot a
nyári hónapokra tervezzük.”

Azoknak az önkéntes mű veleti
tartalékosoknak, akik nem rendelkeznek
katonai múlttal, a tényleges katonai
szolgálatukat megelőzően alapkiképzést
kell teljesíteniük. Ez első hallásra talán
kicsit ijesztőnek tűnhet, de a százados
szerint pont ez az egyik olyan érv, ami
vonzóvá teszi a tartalékos rendszert.
„A katonai előképzettséggel nem
rendel kező k a szerződésköt ésüket
követően egy 25 napos alapkiképzésen
vesznek részt Szentendrén, amely
általában július közepétől augusztus
elejéig tart. A rendszer népszerűségét
mutatja, hogy a tavalyi és az azt megelőző
évben is száz fölött volt a kiképzendő
hölgyek és urak létszáma. A kiképzésen a
rövid elméleti ismeretek elsajátítását
követően rengeteg élvezetes, ugyanakkor
hasznos gyakorlati dolgot tanulnak meg
a részvevők. Azok, akik már részt vettek
ezen az elmúlt években, egyöntetűen azon
a véleményen voltak, hogy az o tt
megszerezett élmények és tapasztalatok
sehol máshol nem élhetők meg. Gondolok
it t példáu l a lőkiképzésekre, a
kézigránátdobásra, a harcászati- és a
robbantás foglalkozásokra, a túlélési
ismeretek elsajátítására, illetve már maga
az egyenruha viselése is egy olyan érzés,
ami egy ci vil ember számára nem
hétköznapi.”
Aki szeretne csatlakozni a tartalékos
rendszerhez, Salgótarjánban a Bartók Béla
út 10. alatt található toborzó irodában
teheti ezt meg, ahol részletes tájékoztatást
kaphat a jelentkezés feltételeiről, illetve a
felvétel menetéről egyaránt.

A Salgótarjáni Toborzó Iroda
elérhetősége:
3100 Salgótarján Bartók Béla út 10.
Telefon: 32/416-622; 30/815-0074
E-mail: nograd.toborzo@regiment.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00-12:00, 13:00-18:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: Zárva
Csüt.: 08:00-12:00, 13:00-15:30
Péntek: 08:00-12:00
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Giménez Malla Boldog Ceferino

Giménez Malla Boldog Ceferino
(Ceferino Giménez Malla; cigány nevén
El Pelé; Benavent de Segriá, 1861.
augusztus 26. – Barbastro, 1936.
augusztus 2.) spanyolországi roma
lókereskedő.
Mélyen vallásos meggyőződése miatt
a republikánusok kivégezték a spanyol
polgárháború idején. Mártírhalála okán
II. János Pál pápa boldoggá avatta. El
Pelére mint a romák patrónusára emlékezik
a római katolikus egyház.
Ceferino Giménez Mall a 1861.
augusztus 26-án született egy vándor
életmódot folyt ató lókereskedő
családban, Benavent de Segriá közelében,
Lérida tartományban. Ceferino folytatta
apja mesterségét, és negyvenes éveiig ő
maga is nomád életet élt.
Tizenévesen a roma hagyományok
szerint megnősü lt, de 1 912-ben
házasságát Teresával templomban is
szentesítette. Ekkor telepedtek le, Huesca
tartományban, Barbastro városában
vettek házat. Saját gyermekük nem
született, ezért Teresa unokahúgát, az
árván maradt Pepitát vették magukhoz.
El Pelé szívesen segített más rászoruló
cigány és spanyol gyermekeken is. Bár
olvasni nem tudott, a Bibliát mégis jól
ismert e, bibli ai t ört énet ekre és az
Evangélium tanítására oktatta őket.
Egy ízben lopás vádjával börtönbe
zárták. Ott fogadalmat tett a Szűzanyának,

ho gy ha ki szabadul , térden áll va
zarándo kol el az egyik kegyhelyre.
Ártatlansága hamarosan tisztázódott, és
miután kiengedték, El Pelé teljesítette a
fogadalmát.
Mélyen vallásos életet élt, naponta járt
mi sére, rendszeresen i mádkozta a
rózsafüzért. Teresa halála után a ferences
harmadrendbe is belépett. A spanyol
polgárháborúban meg akarta menteni egy
pap életét. A cigányok közt elterjedt
legenda szerint megkérdezték tőle, hogy
van-e fegyvere, azt mondta, hogy „Igen,
van!” és elővette a rózsafüzért. Emiatt őt
is beállították a többi kivégzésre váró pap
és világi hívő közé. Társaival együtt 1936.
au gusztus 2-án végezték ki a
kommunisták. Utolsó szavai ezek voltak:
„Éljen Krisztus Király!”
Ceferino Giménez Mallát II. János Pál
pápa 1997. május 4-én, az első roma
származású emberként, negyvenezer hívő
jelenlétében boldoggá avatta. Boldog
Ceferino a romák patrónusa.
Kultuszának most kezdenek kialakulni
a formái. Emléknapja hivatalosan a
halálának napja augusztus 2., de meg
szoktak rá emlékezni május 4-én, boldoggá
avatásának napján, valamint utolsó szavai
okán Krisztus Király ünnepén is.
El Pelének természetszerűleg fontos
szerepe van a római katolikus egyház
cigánypasztorációs gyakorlatában. A
szlovákiai Bártfán templomot szenteltek
tiszteletére. Magyarországon a Váci
Egyházmegyében működő Ceferino Ház,
Komlón a Boldog Ceferino Katolikus
Óvoda viseli nevét.
forrás: www.romnet.hu

Örömhír
Szeretettel tudatjuk a község
lakóival, hogy a jo bbágyi
egyházközség pályázat útján egy
kisbusszal gazdagodott. A járművet
március elején vehettük át, azóta az
óvodások és iskolások eljutását
segíti a pásztó i katoli kus
intézményekbe. A későbbiekben az
egyházközség t agjainak egyéb
programokra való eljutásában is
segítséget tudu nk bizto sítani.
Reméljük, sokak örömére szolgál
majd!

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:
Baranyi Éva Sára 2014.12.05.
Sándor Anna Piroska 2014.12.25.
Jancsó Loretta 2015.01.10.
Garics Dominika 2015.01.14.
Borsi Jázmin 2015.02.16.
Pusomi Bálint Noel 2015.02.28.
Csömör Dzsamilla Anikó
2015.03.06.

ELH UNYTAK:
Baranyi Józsefné 2014.10.06.
Gurbai Sándor 2014.12.03.
Sőregi Zoltán 2014.12.05
Dudás Miklós 2014.12.14.
Mezei Henrik 2014.12.25.
Bangó Zoltán 2015.01.23.
Pámer Jánosné 2015.02.09.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SŐREGI ZOLTÁN
temetésén 2014. december 29-én a
rákoskeresztúri köztemetőben részt
vettek, és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik

DUDÁS MIKLÓS
temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁJÉKOZTATÓJA
Felelős kiadó: PO LGÁRMES TERI HIVATAL
Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Nyt. szám: 2.9.1/460/2004. Készült: 800 példányban.
N y omda:
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2015. ÁPRILIS

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elsőként Nógrády Andornét köszöntötte a polgármester,
aki 2014. o któber 4-én vehette át az Aranydipl omát
Esztergomban, abból az alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt
szerezte meg tanári diplomáját.
Ezt követően ismertette a képviselő-testület döntését:
2015-ben a Jobbágyiért emlékplakettet Majoros László volt
polgármesternek adományozta a testület. Méltatta a 4 cikluson
(16 éven) keresztül elért eredményeket, melyek a település
fejlődését szolgálták.

A lakossági tájékoztatóra
2015. április 29-én 11.30 órakor
kerül sor Jobbágyiban,
a művelődési ház színháztermében!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HÍREK a JHSE-ről
A 11. helyen és szabadnaposként kezde focicsapatunk a
tavaszi idényt az Arány Fácán megyei II. osztályú labdarúgóbajnokág keleti csoportjában. A felnőtt csapattól 7 játékos
távozott, négyen érkeztek: Smid János (ZSE), Beró Tibor, Illés
Zsolt, Márkus Balázs (mindhárman újrakezdték). A tavaszi rajt
nem jól sikerült, Karancsalján 8-2-es, itthon, a Kazár ellen 2-0-ás
vereséget szenvedtek.
A további mérkőzések:
Április 11., 13.00: Mátraterenye SE-Jobbágyi HSE
Április 18., 16.30: JHSE-Zagyvarónai SE
Április 26., 16.30: Lucfalva SK-JHSE
Május 2., 17.00: JHSE-TSK Etes
Május 9., 17.00: JHSE-SK Karancsberény
Május 16., 17.00: Vizslás AC-JHSE
Május 23., 17.00: JHSE-Ságújfalu KSE
Május 31., 17.00: Karancskeszi SE-JHSE
Június 6., 17.00: JHSE-Varsány SE
Június 13., 17.00: Mátraverebély-Szentkút SE-JHSE
Az ifjúsági és serdülő csapatnál kedvezőbb helyzetben
kezdődött a tavasz, hisz az ifi a 4. helyen áll a bajnokságban és jó
rajtot vettek, Karancsalján 5-1-re, itthon, a Kazárt 8-0-ra győzték
le.
Ezúton is kérjuk a sportszerető jobbágyiakat, támogassák a
csapatot, jöjjenek a mérkőzésekre, biztatásukkal segítsenek a
jobb eredmények elérésében.

