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MEGEMLÉKEZÉSEK
MÁRCIUS 15., az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

kezdetének nap ja alkalmából az önkormányzat ünnep i
megemlékezést tartott az iskola új épületének aulájában (az esős
idő miatt).

Schoblocher István polgármester ünnepi beszédét követően
az általános iskola tanulói mutatták be ünnepi műsorukat, majd
a Jobbágyi Dalos Kör adott elő a kor hangulatát idéző dalokat.

Az ünnepség következő pontjában koszorút helyeztek el az
önkormányzat  in tézményei, gazdas ág i, politikai és  civil
szervezetei nevében a ‘48-as emlékműnél.

A megemlékezést követően az iskola éttermében folytatódott
a rendezvény, melyen a meghívottak vettek részt. It t került

 Az általános iskolások ünnepi műsorukat adják elő.

Végvári  Attiláné, Kozma Miklósné,
Schoblocher István és dr. Tóth Renáta
koszorúznak. (Fotó: Herbst  Rudolf)

Kaposvári Lászlóné,
Bódi Károly, Pintér
Ferencné a Hit és Fény
Vidám Szívek Közössége
nevében koszorúznak.

átadás ra a Jobbágyiért  emlékérem elismerés , melyet  Képéné
Szokolszky Ilona Mária védőnő számára ítélt oda a képviselő-
testület.

JÚNIUS 4., a trianoni békediktátum aláírásának  96. évforduló-
ja,  a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezést
az önkormányzat a templomkertben, a trianoni emlékműnél.

Schoblocher István polgármester megemlékezését követően.
a Dalos Kör adott műs ort , majd  a
képviselő-testü let, a po lgármesteri
hivatal, a Nyugállományúak Egye-
sülete Dalos Kör, a Hit és Fény Vidán
Szívek Közöss ége Jobbágyi és a
Fidesz jobbágyi szervezete helyezett
el köszorút a trianoni emlékműnél.

Március 15-én , nemzet i ünnepünkön, a  Jobbágyiért
emlékérmet Képéné Szokolszky Ilona Mária, mindenki Ilikéje
részére ítélte oda a képviselő-testület.

Ilike Kisterenyén született 1947. május 23-án, most Pásztón
lakik. Édesanyja tanítónő volt, édesapja pedig pénzügyi előadó,
mielőtt nyugdíjba vonultak.

Általános és középiskolai tanu lmányai után elvégezte a
védőnőképzőt 1967. jú lius 27-én. Első munkahelyére 1967.

szeptember 1-jén vették fel és hűségét és elfogadottságát hűen
tükrözi, hogy azóta is Jobbágyiban végzi tevékenységét. Mindig
folyamatosan képezte magát, igyekezet a legmagasabb szaktudást
megszerezni, ennek bizonyítéka, hogy 1989. június 7-én főiskolai
végzettséget szerzett. Ő az, aki ismer valamennyi családo t a
település en , valamilyen  fo rmában hozzájáru lt  az itt  élők
egés zségéhez. Ő az, akihez bármikor lehet tanácsért  fordu lni,
segítséget kérni.

Munkája mellet t fon tos a társ adalmi szerepvállalás a. A
Vöröskereszt tagja 1965 óta, illetve volt még társadalmi bírósági
tag is. Nélküle hosszú évtizedek óta nincsen véradás a járásban,
mely sok ember életét mentette meg. A falunapok aktív résztvevője
hosszú évek óta.

Az emlékérem  szellemiségének megfelelő személyt válasz-tott
a képv iselő-testület , h iszen a díjazot t a  telepü lés lakossága
érdekében  hos s zabb  időn keres ztül, kiemelkedő  módon
tevékenykedett. Mindvégig Jobbágyi érdekét, gyarapodás át,
meglevő  értékeinek megőrzését, lakó inak segítését tartotta a
legfontosabbnak.

Ezúton  is gratulálunk, k ívánunk bo ldog , sikerekben ,
egészségben gazdag további éveket.

Képéné
Szokolszky

Ilona Mária
kapta az

elismerést
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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:

- 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet a  2016. év i
költségvetésről

- 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet a  2015. év i
költségvetésről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

- 4/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet a 2015. év i
költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

- 5/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet  a közös ségi
együ t télés alapvető  s zabályairó l és  megs zegés ének
jogkövetkezményeiről s zóló 16/2015. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

- 6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  a  2015. év i
gazdálkodásának zárszámadásáról

- 7/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet  a  2016. év i
költs égvetésérő l szóló 2/2016. (II. 12.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

2016. február 11-i ülés határozatai
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás

mellett elfogadott  9/2016. (II. 11.) számú képvis elő-testületi
határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testü lete a
Nyugállományúak Egyes ületének támogatás i kérelmét
megtárgyalta és a 2016. évi költségvetésében meghatározott civil
s zervezetek működési támogatása keretbő l az Egyesü let
működéséhez 80 ezer Ft támogatást biztosít.

6 igen szavazat tal, ellens zavazat és tartózkodás  nélkül
elfogadott 10/2016. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testü lete a
Nyugállományúak Egyesülete Daloskörének támogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2016. évi költségvetésében meghatározott civil
s zervezetek működési támogatás a keretbő l a Daloskör
működéséhez 50 ezer Ft támogatást biztosít.

6 igen szavazat tal, ellens zavazat és tartózkodás  nélkül
elfogadott 11/2016. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testü lete a
TOP-1.4.1-15 pályázat támogatottsága esetén vállalja a Jobbágyi
238/66. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő, korábban
bölcsődeként működtetett épület bölcsőde funkcióval történő
újranyitását.

6 igen szavazat tal, ellens zavazat és tartózkodás  nélkül
elfogadott 12/2016. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testü lete a
Rákóczi Szövets ég  részére a 2016. év i költs égvetésében
meghatározott civil szervezetek működési támogatása keretből
25 ezer Ft támogatást biztosít.

6 igen szavazat tal, ellens zavazat és tartózkodás  nélkül
elfogadott 13/2016. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
támogatja Jobbágyi Község Önkormányzatának csatlakozását a
Dél-Nógrádi Önkormányzatok Egyesületéhez.

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás
mellet t elfogado tt 14/2016. (II. 11.) számú képviselő-tes tületi
határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
meghatalmazza Pintér Norbert Jobbágyi, Losonci út 92. szám
alat ti lakost , hogy  az önkormányzat tulajdonában lévő
fö ldterü letek vonatkozás ában a fö ld tu lajdonosait terhelő
kötelezettségek teljesítésével, vadászati jog hasznosításához/
gyakorlásához kötődő döntések meghozatalával kapcsolatban:

a tu lajdonos i közös s ég közgyűlés e ös s zeh ívás a
kezdeményezésénél, a tu lajdonosi közös ség i döntés hozó
gyűlésén, továbbá minden olyan  esetben , amikor a föld
tulajdonosának nyilatkozni kell a vadászati joggal kapcsolatban
eljárjon.

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

elfogadott 15/2016. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község i Önkormányzata Képviselő -testü lete

Képéné Szokolszky Ilona  Mária részére a településen 1967.
s zep tember 1-je ó ta fo lyamatos an  elvégzet t  védőnői
tevékenysége és a település érdekében végzett egészségügyi,
szociális és közösségi munkájának elismeréseként „Jobbágyiért”
Emlékérmet adományoz.

7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 16/2016. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozo tt , hogy  a Jobbágyiért  Emlékérem mellé Képéné
Szokolszky Ilona részére 50.000 Ft pénzjutalmat adományoz. Az
emlékérem átadásának időpontja: 2016. március 15. Az átadás az
március 15-e alkalmából megrendezet t ünneps ég  u tán i
állófogadáson történik.

7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 17/2016. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása.
7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 18/2016. (II. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás

mellet t elfogado tt 19/2016. (II. 11.) számú képviselő-tes tületi
határozat:

Rendkívüli települési támogatás elutasítása.

2016. február 29-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 20/2016. (II. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálatát
megismerte és azt elfogadta.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 21/2016. (II. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
(a tovább iakban : Társ ulás) társu lás i megállapodás ának
módosítását elfogadja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 22/2016. (II. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
(a továbbiakban : Társu lás) Társ ulási megállapodásának
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását elfogadja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 23/2016. (II. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Jobbágyi Polgárőrség részére Támogatási szerződés alapján a
2015. évi 310.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját elfogadta.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 24/2016. (II. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Jobbágyi Polgárőrség támogatási kérelmét megtárgyalta és a
2016. év i kö ltségvetés ében meghatározott civil szervezetek
működési támogatása keretből az Egyesület működéséhez 310
ezer Ft támogatást biztosít.

7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 25/2016. (II. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

(Folytatás a 3.  oldalon.)
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Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
„Jobbágyi közs ég kommunális hu lladékának összegyűjtése,
elszállítása, elhelyezés e és  ártalmat lanítása” tárgyában  a
szolgáltatás 10 év idő tartamra történő ellátása céljából nyílt
közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött.

7 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 26/2016. (II. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
VÍZGYŰJTŐ Tervezőiroda Kft. (3100 Salgótarján Berzsenyi D.
út 21.) ajánlatát elfogadta.

Felhatalmazta Schoblocher István  po lgármestert, hogy
Jobbágyi telepü lés  v ízkár elhárítási tervének elkészítés ét
megrendelje, az azzal kapcsolatos szerződést megkösse, mely
költségeinek fedezésére 200 ezer Ft + ÁFA előirányzatot biztosít.

2016. március 23-i ülés határozatai
4 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 27/2016. (III. 23.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

Jobbágyi Közs ég Önkormányzata és Pásztó i Város i
Önkormányzat  közöt t i a  házio rvos i ügyelet  ellátás ának
megszervezésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés tartalmát
megismerte és jóváhagyta.

2016. március 31-i ülés határozatai
5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 28/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

2015. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 29/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
pályázatot ír ki a Jobbágyi Kodály Zoltán Óvoda óvodavezetői
(magasabb beosztású) állásának betöltésére.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 30/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Közbes zerzési s zabályzato t megis merte és jóváhagyta. A
szabályzatot 2016. április 1. napjával lépteti hatályba.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 31/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hit
és Fény Alapítvány részére nyújtott támogatás felhasználásáról
szóló beszámolóját elfogadta.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 32/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hit
és  Fény Alap ítvány „Vidám Szívek Jobbágyi” közös sége
támogatási kérelmét megtárgyalta és a 2016. évi költségvetésében
meghatározott civil szervezetek működési támogatása keretből
az Alapítvány részére 50 ezer Ft támogatást biztosít.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 33/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
Mihály Dániel Jobbágyi Arany János út 36. szám alatti lakos
kérelme alapján a Művelődési Ház előterét negyedévente egy
alkalommal b iztosítja , ifjúsági rendezvény megtartására. A
helyis éghasználat  díját 10.000 Ft/alkalomban állapítja meg,
valamint a szervező a felmerült károk esetén a kár megtérítésére
kötelezettséget vállal.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 34/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
döntött abban, hogy 2016. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz
és cs ato rnas zolgáltatás  ráfo rdításainak csökken tésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 35/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
jóváhagyja és elfogadja a Fáy András Általános Iskolában és a
Művelődési Házban , valamin t a Gondozás i Központban
feles leges sé vált, használhatatlan  – a mellékelt  jegyzéken
szerep lő - tárgyak selejtezését, valamint  azok hu lladékként
történő megsemmisítését, illetve értékesítését.

2 igen szavazat tal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással
elfogadott 36/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
elutasítja a Gyermeknap megszervezésére vonatkozó 150 ezer Ft
költségelőirányzatra vonatkozó javaslatot.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 37/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
meghatározot t önkormányzati tulajdonú  útszakaszon belül
súlykorlátozást vezet be, melyre azt meghaladó súlyú gépjármű
csak önkormányzati engedéllyel hajthat be.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 38/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert azzal, hogy a
Jobbágyi Emlékkert  felújítására vonatkozóan  árajánlatokat
szerezzen be.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 39/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert azzal, hogy a
Köztemető és a ravatalozó épületének felújítására vonatkozóan
árajánlatot szerezzen be.

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

elfogadott 40/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.
5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 41/2016. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

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

elfogadott 42/2016. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

Jobbágyi-Szurdokpüspöki és  Térsége Szociális  Társ ulás  (a
továbbiakban: Társulás) társulási megállapodásának 2016. április
26-i hatályú módosítását elfogadja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 43/2016. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Jobbágyi-Szurdokpüspöki és  Térsége Szociális  Társ ulás  (a
továbbiakban: Társulás) Társ ulás i megállapodásának 2016.
április  26-i hatályú  egységes s zerkezetbe foglalt  társu lási
megállapodását elfogadja.

2016. április 28-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 44/2016. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katas ztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről
szóló beszámolót megismerte, annak tartalmát elfogadta.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 45/2016. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Pás ztói Hivatás os  Tűzoltó -parancs noks ág  2015. év i

(Folytatás a 2.  oldalról.)

(Folytatás a 4.  oldalon.)
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tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, annak tartalmát
elfogadta.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 46/2016. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének a Kállói
Rendőrőrs bútor beszerzésével kapcso latos támogatás iránti
kérelmét megismerte. Jobbágyi Község Önkormányzata, mint
adományozó 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Nógrád  Megyei Rendőr-főkap itánys ág  rés zére a Kálló i
Rendőrőrs bútorzatának beszerzése céljából.

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás
mellett elfogadott 47/2016. (IV. 28.) s zámú képviselő-testületi
határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
Endrédy Edit Gabriella Jobbágyi 53. h rsz.-ú , természetben
Jobbágyi Táncsics út 15. szám alatti lakóház, udvar ingatlanát,
ismerve az ingatlan romos állapotát megvásárolja. Az ingatlan
vételárát maximum 150 ezer Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza
Schoblocher István polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
megkösse, illetve a tulajdonszerzést és a birtokbaadást követően
az ingatlanon  lévő  felhagyott  lakóház bontás a ügyében
intézkedést tegyen.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 48/2016. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
2016. május 21-i Gyermeknap megszervezés éhez 150 ezer Ft
előirányzatot biztosít.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 49/2016. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
fenntartó a tulajdonát képező Jobbágyi belterület 238/66 hrsz-ú,
természetben Jobbágyi Arany János út 19. szám alatt ingatlanra
bölcsőde létesítésére vonatkozóan a TOP-1.4.1-15. azonosító
számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állás t s egítő  in tézmények, közs zo lgáltatások
fejlesztésével” pályázati felhívásra támogatás i kérelmet nyújt
be.

Vállalja, hogy  a pályázati támogatásbó l megvalós uló
beruházást, a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási
helyet nem szünteti meg.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 50/2016. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
fenntartó a tulajdonát képező Jobbágyi belterület 238/67 hrsz-ú,
természetben Jobbágyi Lakótelep  alatt  ingat lanra óvoda
felújításra vonatkozóan a TOP-1.4.1-15. azonosító számú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást s egítő  intézmények, közszolgáltatás ok fejlesztésével”
pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be.

Vállalja, hogy  a pályázati támogatásbó l megvalós uló
beruházást, a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási
helyet nem szünteti meg.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 51/2016. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
fenntartó a tulajdonát képező Jobbágyi belterület 461 hrsz-ú,
természetben Jobbágyi Bencsik utca 10. és Jobbágyi Bencsik
utca 12. szám alatti ingatlanokra vonatkozóan A vidéki térségek
kis méretű in fras truktúrájának és alapvető s zolgáltatásainak
fejles ztés ére Telepü lésképet meghatározó épületek külső
rekons trukciója, többfunkciós közöss ég i tér létrehozás a,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6.7.4.1.1-16 kódszámú

felhívására támogatási kérelmet nyújt be.
A projekt megnevezése: Településképet meghatározó épület

felújítások Jobbágyi községben, Polgármesteri Hivatal és Anya-
, Csecsemő-, Gyermek- és Nővédelmi Tanácsadó épületének
korszerűsítése.

Vállalja, hogy  a pályázati támogatásbó l megvalós uló
beruházást, a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási
helyet nem szünteti meg.

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

elfogadott 52/2016. (IV. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.

(Folytatás a 4. oldalról.)

Elhozták a 3. helyet!
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-megelőzési

Osztálya 2016. április  15-én 10 ó rátó l rendezte meg a
Salgótarjáni Ifjúsági Információs  és Tanácsadó Központ
oktatótermében a „Házhoz megyünk!” vagyonvédelmi projekt
záró vetélkedőjét.

A program keretén belül a rendőrség, a polgárőrség és a
biztosító szakemberei havonta meghatározott napokon álltak
és állnak rendelkezés re a telepü lés  lakos ságának
vagyonvédelmi kérdés eit illetően. A program Salgótarján
városát, Érsekvadkert és Jobbágyi településeket érinti.

A vetélkedőre 3 fős csapatokat kértek. Kikötés volt a
csapat összetételét illetően, hogy egy-egy csapat egy szülő
egy  nagys zü lő  és egy fels ő tagozatos diákbó l álljon .
Összesen 6 csapat jelentkezett a vetélkedőre, 4 csapatot
indított Salgótarján városa, egy-egy csapatot pedig Jobbágyi
és Érsekvadkert. Jobbágyit Tábi Natasa, Erdősi Zsigmond
Csaba, Tábi Istvánné képviselte.

Igazán izgalmas és szoros verseny alakult ki a felkészült
csapatok között. Jobbágyi csapatának sikerült a dobogóra
állnia, 3. helyen zárt csapatunk!

Ezúton  is gratu lálunk a cs apatnak, és  kös zönjük a
részvételt!

További részletek és fo tók a versenyről: http://www.
police.hu/…/hazhoz-megyunk-vetelkedo-nograd-megye

Tisztelt Lakosság!
Az NHSZ Heves i Városfenntartó Nonp rofit Kft . ezúton

tájékoztatja Önöket, hogy Jobbágyi településen az évi
LOMTALANÍTÁST
2016. július 04 - én, hétfõn végezzük.
A lomtalanítás keretén belül elszállítjuk

* a lakásban, emberi tart óz kodásra szolgáló más  hely iségben
felhalmozott szilárd hulladékot,

* nagyobb méretű berendezési tárgyakat,
* bútorokat, ágybetéteket,
* háztartási berendezéseket,
* rendelt etésszerű használatra már nem alkalmas egyéb használati

tárgyakat (melyek az ingat lan rendelt etésszerű használata során
válnak feleslegessé és a rendszeres hulladékszállítás keretében
méreténél fogva nem szállíthatók el)

Felhívjuk figyelmüket, hogy:
* építési törmeléket (pl. beton, tégla, cserép, kerámia és azok keveréke),
* zöld hulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb),
* kommunális hulladékot,
* elektronikai hulladékot (pl. mikro, hűtőszekrény, fagyasztó, tv,

háztartási kisgépek),
* veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz,

gumiabroncs, stb.) nem szállítunk el.
Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel: NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft.
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Anyák napi ünnepségek
a jobbágyi
Kodály Zoltán Óvodában

Ebben  az es ztendőben  is  meg-
ünnepeltük az Édes anyákat  és  a
Nagymamákat.

Idén május 9-én, május 10-én és május
11-én köszöntötték az Édesanyákat és a
Nagymamákat a gyermekek. Mindhárom
csoportban nagy volt a készülődés, hogy
a kis meglepetésekkel megköszönjék azt
a sok szépet és jót, amit tőlük kaptak és
még kapni fognak.

Az Édesanyák és  a Nagymamák
meghatódva fogadták a verses, dalos
„csokrétákat”, mellyel nagy titokban
készü lőd tek a gyerekek az óvó nén ik
segítségével.

Elsőként köszöntötték az anyukákat
a kis Katica csoportosok. Nagyon nagy
szeretettel adták elő dalos, mondókás,
verses műsorukat. Majd ezt követően
átad ták az agyag szívecskéket, melyek
arcképeikkel voltak díszítve.

Másodszor a középső  csoportosok
kös zöntö t ték dalos játékokkal az
Édes anyákat  és a Nagymamákat . A
köszöntés végén az általuk készített finom
kókus zgolyókkal „vendégelték” meg
őket, és  megajándékozták az általuk
készítet t  fa  s patu lakeretbe rejtet t
fényképeikkel egy szál virág kíséretében.
Édesbúsra sikerült és kicsit rendhagyó is
vo lt  a  Napocska cs oportosok ez évi
köszöntője. Egy „gyermekük” elbúcsúzott
tőlük a nap végén. Új Anyukájával és
Apukájával együ tt  egy ú j család tó l
búcsúztak a Napocska csoportosok és az
óvó nénik.

A Pillangó nagycsoportosok zárták az
Anyák napi köszöntőket, - mely már évek
óta hagyomány az óvodában.

Vers es, dalos , tánccal kísért
kös zön tőjükre nagy  titok közepette
készü ltek. Az ab lakd ís zekkel Édes -
anyjuknak kedveskedtek és a hímzett
szívecs kékkel - melyek elkészítésében
s zívesen  seg ítet tek egymás nak -, a
Nagymamáknak szereztek nagy-nagy
örömet. Egy-egy szál virág kíséretében
nyújtották át szorgos kis kezük munkáit.

GYEREKNAPI KAVALKÁD
Május utolsó hetében színes programokkal kedveskedtünk óvodásainknak. Elsőként

mindenki nagy örömére ugrálóvárral és arcfestéssel kezdtük hetünket.
 Programsorozatunkat Palacsinta Fesztivállal folytattuk, amit izgatottan vártak a

gyerkőcök. Kedvére választhattak a finomabbnál finomabb palacsinták között.
Szerdán egészséges alapanyagokból készített fagylalttal készültünk az aprónépnek.
Csütörtökön immáron sokadik alkalommal került megrendezésre Mocorgó-ovifutás

napunk. Reggeli után az egész óvoda kivonult a sportpályára. Zenés bemelegítéssel
kezdődöt t a nap, amit korcsoportonkénti futás követett. Egész nap az egészséges
életmódra nevelés és a mozgás megszerettetése volt a fő célunk. A nap folyamán az
ov isok almát et tek, ásványvizet ittak. Ügyességi játékokban, sorvers enyekben
mérethették meg magukat. Az óvónénikkel közösen labdajátékozhattak.

A hetet zenés, énekes műsorral zártuk (képünkön), ami nagyon jó móka volt. Közösen
táncoltunk, vonatoztunk, énekeltünk az óvoda udvarán lévő szabadtéri színpadon.

A 2016-os nevelési évet június 3-án 16 órakor zenés, énekes évzáró műs orral
búcsúztattuk.

Költészet Napja
Minden  évben  április  11-én

ünnepeljük a Költészet  Napját .
Óvodánkban  e jeles  nap alkalmából
Versmondó Gálát rendeztünk.

A gálán középső – és nagycsoportos
gyermekek vet tek rés zt. A középs ő
csoportból 16, míg a nagycsoportból 11
gyermek mondott verset. A gyermekek a
négytagú meghívott zsűri és a jelenlévő
szüleik előtt ügyesen elmondták a sokszor
igen hos szú verseket . A gála végén
Végvári  Marika  nén i mondot t
öss zefog laló t , melyben kiemelte a
kö ltészet fontoss ágát, már az óvodás

H Í R E I
korosztály számára is. Minden résztvevő
gyermek oklevélben részesült.

Ezen a délutánon óvodásaink kellemes
perceket szereztek, szü leiknek, vendé-
geinknek és a felkészítő óvó néniknek.

A versmondó Gála közönsége és a zsüri.
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Lourdesi
kápolna
2016. május 24-én este
Úgy mint 50-60 éve
Jobbágyi Lourdes-i kápolnába
Gyülekeztek az emberek májusi

 litániára.
Mindenkin látszott a meghatottság
S a szemekben ott csillogtak a könnyek.
Visszaemlékeztünk a gyermekkorra,
Amikor édesanyánk kezét fogva,
Itt imádkoztunk a családért.
A háborúban eltűntekért
Szülőfalunkért, s a hazáért.

* * *

Az, hogy ez az est i  imádkozás itt
lét rejöhetett ,  kös zönhető annak hogy
néhány évvel ezelő t t vo ltak o lyan
emberek, akik felkaro lták e s zép  kis
kápolna ügyét és gondoskodtak a romos
épület helyreállításáról. Voltak, s vannak
olyanok is, akik az üresen álló kápolnát
berendezték s zen tképpel, s zoborral,
fes tményekkel, s  búto rzattal. Lelket
meleg ítő  az a sok v irág  amely  a
kápolnában és az épület előtt található.

Az apró virágú árvácska ,,szőnyeg” a
mindennapos gondoskodás jelképe . . . S
teszik mindezt csendben, ,,csupán” szere-
tetből, a kápolnánkért, szülőfalunkért.

Köszönjük!

Begelláné  Kővári Mária

A kápolna belseje.

Daloskörünk megalakulása óta rendszeresen, heti egy alkalommal, fellépések előtt
két alkalommal tart próbákat. Időt és fáradtságot nem sajnálva igyekszünk a népdalokat
és a régi katonadalokat megőrizni a feledéstől.

Minden fellépést nagyon komolyan veszünk, dalainkkal derűt szeretnénk sugározni
hallgatóinknak.

Az idei 2016-os  évben edd ig négy alkalommal vet tünk rés zt különböző
rendezvényeken:
* április 16-án Salgótarjánban a Közbiztonsági Nap rendezvényén katonai dalcsokorral

léptünk fel,
* április 21-én a Nyugdíjasok Szövetsége által rendezett „Magyar nóta és népdal”

versenyen vettünk részt az Esztam zenekar kíséretével. A versenyt megnyerve
tovább jutottunk az országos versenyre, mely Csillebércen kerül megrendezésre.
Nagy örömmel jöttünk haza, úgy éreztük meg van az eredménye a kitartásnak, a sok
próbának és segítségnek, amit igyekszünk megtartani, hasznosítani.

* május 1-én Pásztóra, a Zsigmond napi rendezvényre kaptunk meghívást, ahol az
Esztam zenekarral közösen léptünk fel. Népdal csokrot és katonadalokat énekeltünk.

* május 22-én Abasáron a „XXII. Bor és Katonadal Fesztiválon” egy különleges
dalcsokorral készültünk, melyet Sturman Jenőné tanított be daloskörünknek, címe:
„Attilától – Kossuthig, Kárpát medencei katonadalok”. Az előadásunk nagy sikert
aratot t és ráadás műsort kértek, amit egy népdal csokorral egészítettünk ki.
Előadásunkat az Esztam zenekar kísérte. Jövőre is elvárnak bennünket.

* május 28-án Béren a Palócfesztiválon vettünk részt, ahol népdalcsokorral képviseltük
Jobbágyit. Úgy érezzük, hogy a közös éneklés, ha szívből jön, meghozza a remélt
eredményt.
A  Dalos Kör tagjai immár két  éve palóc népviselet i ruhában  lépnek fel

önkormányzatunknak köszönhetően. Büszkén vis eljük ruhánkat és örömmel
tapasztaljuk, hogy mások is elismeréssel nyilatkoznak viseletünkről.

Tóth Edit

A jobbágyi Dalos Kör
ez évi munkája

Fellépés Béren . . .

. . . és Pásztón.
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A Fáy András  Általános Iskola

H Í R E I
Ez a tanév s zámunkra tu lajdonképpen már a nyáron

elkezdődött, igaz, a nyárhoz illően vidáman, felszabadultan. A
TÁMOP 3.1.4.C pályázat keretében ugyanis 50 tanulónkkal egy
egyhetes balatoni táborozáson vettünk részt, ahol a tehetségek
fejlesztése mellett bőven jutott idő és lehetőség a különböző
kirándu lás okra, v ito rlázásra, játékokra és természetes en  a
Balaton habjaiban való fürdésre.

A pedagógusok már augusztus második hetétől megkezdték
a tényleges munkát, egyfelől a tantermeket készítették elő a
diákok fogadására, másfelől szakmai teendőkkel telt az idő. Ez
utóbbi keretében a nevelőtestület egy háromnapos tréningen is
részt vett, ahol is a legégetőbb pedagógiai kérdésekről esett
szó.

A  tanév  nem kezdődöt t  zökkenőmentesen : távozot t
iskolánkból Antalóczy Áron tanár úr és Kis Eszter tanító néni,
így kérdésessé vált a testnevelés és az ének-zene tanítása. Az
is ko lavezetés  végü l egy áth idaló megoldás t választot t: a
testnevelés tantárgyat a szakirányú specialitással rendelkező
Tamás Szabolcsra, valamint Koppándi Jánosra, a felsős ének-
zene tanítását pedig Kaposváriné Kovács Evelinre és Koppándi
Jánosra bízta.

Az ősz a megszokott  dolgos  hétköznapok mellett  egy
ú jdons ágot  is  hozo tt , mivel a már említet t pályázatnak
köszönhetően tanuló ink egy  rés ze öt napo t tölthetett egy
salgótarjáni erdei iskolában. Természetjárás, vártúrák, földalatti
bányamúzeum, csillagászkodás, éjszakai túra szerepelt többek
között az igen gazdag és változatos programban.

Ősszel került sor az újonnan kialakított suliklub átadására is,
ahol a diákok szabadidejükben tévézhetnek, filmeket nézhetnek,
zenét hallgathatnak, de csocsózásra és pingpongozásra is van
lehetőség. Megújult az üvegház is, ismét alkalmat teremtve a
virágok nevelésére. Az ismét füves focipálya kialakítása is egyre
előrébb tartott, így  tavass zal már lehetet t rúgni a bőrt az új
pályán.

A  tél meghozta a szokásos  ünnepeket : az osztályok
megtartották a Mikulás-délutánokat, december egy-egy kis
ünnepség keretében meggyulladtak az adventi gyertyák, hogy
aztán 23-án egy hangulatos karácsonyi műsorral búcsúzzunk el
egymástól és a 2015-ös esztendőtől.

A január a nyolcadikosok pályaválasztásának jegyében telt
el, s ehhez is segítséget nyújtott a megújult iskolai könyvtár.

A hónap végén számvetést csináltunk, hiszen véget ért az
első félév.

Alsó tagozaton  az osztályok tanulmányi átlaga 3,3 és 3,8
között szóródott; legproblematikusabbnak a környezetismeret
bizonyult , míg a kés zs égtárgyak (ének-zene, tes tnevelés,
technika) a négyes átlag fölött voltak. Igen magas a mulasztott
órák s záma: 3681. (Ez annyit jelen t, hogy  ha a h iányzás ok
óraszámát elosztjuk az alsós tanulók létszámával, minden egyes
tanulóra 45 óra, azaz 11 tanítási nap jut!) Csak némileg biztató,
hogy ebből „mindössze” 237 volt az igazolatlan.

A felső tagozat tanulmányi átlaga 3,27 volt, s minden osztály
elérte a legalább hármas szintet. Leggyengébben a természet-
tudományi tantárgyak „teljesítettek”, de a kés zségtárgyak
terü letén  (kivéve a testnevelés t) s em láthat tunk kiugró
eredményt. A mulasztott órák száma 2888, ebből igazolatlan 153.

Szót kell ejtenünk a magatartás és a szorgalom kérdéséről is.
Alsó tagozaton a magatartás átlaga 3,8-re, míg a szorgalomé 3,6-
re sikeredett. Ez átlagosnak mondható, kiegészítve azzal, hogy

ennél sokkal jobb is lehetett volna az eredmény, ha néhány –
hangsúlyozzuk: néhány – tanu ló problémás  magatartása és
szorgalmasnak egyáltalán nem nevezhető tevékenysége nem
rontotta volna ezt az átlagot. Ugyanez az eredmény felsőben
még gyengébb: 3,5 és 3,1.

És ez az a pont, ahol bizonyos kérdéseket nem kerülhetünk
meg. Sok panaszt hallunk szülőktől, hogy ez vagy az a tanuló
hogyan bántalmazta az ő gyereküket, nem hagyják tanulni őket,
és hogy az iskola miért nem tesz valamit ezen renitens tanulók
megfékezésére. Anélkül, hogy a felelősséget el akarnánk hárítani,
mi, pedagógusok megkérdezzük: mit tesz a település közössége
ezen családok megfékezésére? Mert hogy azok a gyerekek, akik
folyamatosan bomlasztják a közösséget, akik semmibe veszik a
társadalmi együttélés normáit, akik semmiféle pozitív teljesít-
ményre nem hajlandók, azok ezt a magatartást nem itt, az iskolában
tanulják, a mintát otthonról hozzák. Az iskola minden erejével
igyekszik gátat  vetn i e diákok s zélsős éges magatartásának,
végső  soron még  a kitiltástó l s em riadunk vissza. Ám mit
kezdjünk azokkal a gyerekekkel, akik esetében, ha fegyelmezni
próbáljuk őket, a szülő nem hogy támogatóan állna mellénk – ha
más miatt nem, már csak azért is, mert HELYETTE próbálnánk
elvégezni a nevelés feladatát –  szóval nemcsak hogy nem
támogat, de felelősségre von, szidalmaz minket, feljelentéssel
fenyegetőzik, sőt nem egy esetben ezt meg is teszi úgy, hogy
gyakorlatilag megrágalmazza a pedagógusokat.

Ezen  tanu lók problémája nem (csak) isko lai probléma.
Társadalmi kérdés ez, sokan mégis az iskolától várják a megoldást.
Pedig  az isko la egyedül erre nem képes . A település
közösségének aktív kiállása, az önkormányzat és a kormányzat
határozott fellépése, a megfelelő szakszervek tényleges segítsége
és természetesen  az is kola: ezek egységes együ ttműködése
nélkül nincs megoldás.

No, de nézzük tovább a tanévet! Februárban a farsangi bál,
márciusban a tavaszi szünet jelentette a legnagyobb izgalmakat.
A Palánta Bábszínház előadása már a húsvétot készítette elő,
melyet az osztályok a saját kis közösségeikben ünnepeltek meg.

Az április  kü lön  izgalmakat hozo t t , főkén t  nekünk,
pedagógusoknak, hiszen e hónapban kellett beiratkozniuk az új
els őseinknek. A 13-as számot sokan s zerencsétlen számnak
gondolják, mi azonban úgy látjuk: 13 kis leendő elsősünknek
igen jó dolga lesz minálunk. Számukra már most megkezdődött
az isko lával tö rténő  barátkozás időszaka, h is zen  májustól
Schweickhardt Zso lt tan ító bácsi vezetésével ún. „ovisu li”-
foglalkozásokon vehetnek részt, ahol is a rengeteg játék és móka
közepette már most készülnek az iskolai életre.

A májust rögtön egy nagyszerű tavaszi túrázással kezdtük,
ahol d iákjaink fizikai felkés zü lts égük mellet t  az egyes
állomásokon szellemi képességeiket is kamatoztathatták. Ez a
hónap természetesen már a tanév zárására való felkészülésről
szólt, s bizony, nem egy diák kapott most észbe, hogy nem a
legfényesebben áll. Hogy aztán kinél hogyan fog festeni a végső
bizonyítvány, az már csak jún ius 18-án , a ballagást  követő
tanévzáró ünnepélyen fog kiderülni.

Isko lánk nevelőtestülete ebben a tanévben egy nagyon
feszített időszakot csinált vég ig. A lehetséges 17 fő helyett
mindössze 13 pedagógus kezdte meg a tanévet, ám úgy látjuk,
hogy ez a 13 tanító-tanár úgy dolgozott, hogy ezt a hiányt a
tanulók nem érezték meg. Persze jól tudjuk, a kritikai hangok
mindig hangosabbak, érdekesebbek az elismerésnél. Tudjuk,
hogy egy botrány – főleg ha azt jól fel akarjuk fújni – bizonyos
körökben sokkal nagyobb érdeklődést kelt, mint bármilyen jó
iskolai eredmény. Mi ennek ellenére hiszünk a munkánkban,
hiszünk a jobbágyi iskolában, hiszünk a jobbágyi gyerekekben.
S ezen hitünket a középiskolában tovább tanuló egykori diákjaink
is  megerős ítik, amikor egys zer-egys zer úgy jönnek v iss za
hozzánk, hogy a nálunk megtanultak jelentik azt a biztos alapot,
amellyel a középisko lát zökkenőmentesen, nem egy esetben
osztálytársaiknál sokkal magasabb szinten tudják végezni.

Tájékoztatás a 2015/16-os tanévéről
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Április 23-án településünk csapata
izgatottan várta, hogy a napokkal előtte
megkapott sorszám alapján sor kerüljön a
2. Héhalmi Böllér Bajnokok Ligájára, s a
kiválas ztot t  malac feldo lgozását
megkezdhesse.

Az előkés zületek már a hét  elején
megkezdődtek, a sátorépítés, a menü
összeállítása kezdetben fejtörést okozott
a cs apat  tag jainak, hogy  mivel is
rukkoljanak elő és kápráztassák el a zsűri
tagjait.

A tájház és udvar öt lete Jegesné
Verbó i Valériá tól  s zármazo t t , aki
megrajzo lta elképzelés ét , majd Kiss
Kriszt ián kics it  tovább  gondolva az
öt letet  megvalós íto tta a házikó  vázát
segítőivel együtt (Soós Ádám, Gubicskó
Ádám, Soós Tibor,  Rácz Gergely,
Túrmezei Zsolt).

Péntek délu tán  miután többs zöri
fordulóval megérkeztek a berendezések-
h iszen  minden t  a helys zín re kellet t
szállítani ami egy d isznóvágáshoz kell,
kezdődhetet t a  terület berendezése, a
katlanok beállítása az udvar csinosítása,
mely Jegesné Gyetvai Renáta és Krasznai
Katalin keze munkáját dicsérte.

28-án reggel 7:30-kor kezdhetett neki
a cs apat  a tény leges  munkának, a
napindító pálinka és reggeli elfogyasztása
után . A munkát  s eg ítette, hogy  Tóth
Sándor egész nap a csapat rendelkezésére
állt, ha lemarad t valami a listáról, vagy
hozni vagy v inni kellett valamit, vagy
valakit.

Sürög tek a kezek, forrt  a  v íz a
kat lanokban , mert  a  zsűri s zinte
féló ránként  nézte a csapatok
öss zmunkáját, kósto lta a már elkészült
falatokat.

Cs apatunk láthatta vendégül
reggelire  Rákóczi Ferit és barátait, kiknek
a  hagyományos sült vér és a sparhelten
sütött laska jó napindítónak bizonyult. 11
óra körül kezdtek s zállingózni az éhes
vendégek, kik kós to ló jegy  fejében
kóstolhatták az udvaroknál elkés zü lt
ételeket.

Volt sürgés-forgás, néha alig lehetett
az asztalokhoz hozzáférni, a  kóstolónak
szánt oldalas, sült hurka, kolbász gyorsan
el is fogyott.

De mire a zsűri megérkezett, minden
étel elkészült és ízléses tálalást kapott. Már
akkor mondogatták a betévedt látogatók,
hogy udvarunk biztos dobogós helyezést
ér el.

Kora délutánra a munka nagy része
lement, a feldolgozó csapat tagjai pihenőt
fújhattak az árnyékban.

A kínáló csapat pedig mindent megtett
azért, hogy a legtöbb kínáló  jegyet
begyűjtse az éhes vendégektől.

Este 7 körül volt az eredményhirdetés,
melyet már izgatottan vártunk, s mely
meghozta a várt eredményeket.

Az udvar berendezés e, jellege 1.
helyet kapott.

A  kóstolóra leadott pálinka oklevelet
kapo t t, mely  Hegedűs  Zs o lt s aját
készítése.

A hurka 2.,  a kolbász pedig 3. helyen
végzett a 30 csapat által készített étkek
közül.

Reggel a  vendégeknek, zsűrinek
felkínált pogácsáink pedig különd íjat
kaptak.

Nagy volt az ö röm a Nagy-Hárs as
Képviselői és Barátai csapat háza táján, a
sok munka meghozta gyümölcsét.

A csapat:
Schoblocher István – csapatvezető

Molnár Sándor – böllér, Gócza László,
Kiss Krisztián , Jeges Tamás, Krasznai
Gergelyné, Jegesné Verbó i Valéria ,
Danyikné Aranyi Ildikó, Kissné Pajkos
Gabriella, Gócza Lászlóné.

Akik a kínálásnál és a vendégeknél
segédkeztek:

dr. Tóth Renáta, Kozma Miklósné,
Hegedűsné Simon Tímea, Tóth Sándor,
Hegedűs Zsolt, Jeges László, Krasznai
Katalin, Jegesné Gyetvai Renáta, Soós
Tibor.

Jegesné Gyetvai Renáta

I. Palóc Fesztivál
Bér-Virágospuszta

2. Böllér Bajnokok Ligája - Héhalom

Május 28-án kerü lt megrendezés re
Bér-Virágospusztán az I. palócfesztivál és
megyei gyermeknap. Erre a rendezvényre
is  meghívást  kap tunk, mutass uk be
Jobbágyit,  készítsünk  palóc ételeket,
mutassuk be kulturális értékeinket.

A járás, a megye településein  kívül
határon tú li tes tvértelepü lés ek is
megjelentek, 35 sátor várta a vendégeket.

A  s orso lásnak kös zönhetően a
felv idéki Apátú jfalu  a s zoms zédos
sátorban várta vendégeit Kálazy Csaba
polgármester vezetés ével. Vajdas ág i
tes tvértelepü lés ünk, Martonos
kü ldöt tsége is elfogadta a meghívás t,
Horvát Gergely tanácselnök vezetésével
részt tudtak venni a rendezvényen.

A kip róbált  cs apat ra támaszkodva
elkészült a jobbágyi porta,  előkészítettük
a főzést , kialakítot tuk a bemutató
paravánokat , amiken az els zármazot t
alkotók mutatták be műveiket (Börzsönyi
Erika, Tóthné Pálmai Katalin, Zétényi
Zita).

A remek idő sok vendéget csalogatott
a rendezvényre. A helyi fizetőeszközért -
a Palóc Petákért - a palóc ételek bőséges
kínálatából választhattak a vendégek.   A
megnyitót követő programok színvonalas
szórakozás t biztosítottak a fellépőknek.
Szólt a magyar nóta, műs ort ad tak a
települések népdalosai, táncosai, fellépett
a Balkán Fanatik, Homonyik Sándor,
Hevesi Tamás és  zenekara, majd pazar
tűzijáték zárata a programot.

Egés z napos  gyermekprogramok
(állatsímogató , arcfes tés , ugrálóvár,
kézműves foglalkozások), bemutatók
(kutyás  bemutató, díjugratás , tűzoltó
bemutató), színi előadások biztosítottak
kikapcsolódási lehetőséget. Nagy sikere
vo lt  az 1800-as éveket  felidéző
katonáknak, az ágyúlövéseknek.

A fo rgatago t színesítették  a palóc
népviseletek, a gulyások, a csikósok,
vásározók kínálták portékáikat.

Volt i tt minden, mi szem-, szájnak
ingere . . .!

Képviselő-testületünk  feladatai, cél jai  közt szerepel, hogy élénkítsük  Jobbágyi  kulturál is életét, bemutass uk
településünket térségünkben, sőt, azon túl is. Jelen legyünk az eseményeken, építsünk kapcsolatakat, szerezzünk
tapasztalatokat. Ennek érdekében csatlakoztunk a héhalmi és a béri rendezvényhez, s ezt a célt szolgálja a szeptemberi
falunap is. A héhalmi rendezvény már második alkalommal került megrendezésre, először a Regy Metál csapata képviselte
településünket,  sikeres szereplésüket tudtuk a mostani alkalommal i s folytatni. Béren is jól helytálltak a Jobbágyit
képviselők.

Az alábbi két kis írással az eseményeket igyekszünk felidézni - a teljesség igénye nélkül.
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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

Fülöp István  2016. 03. 25.
Krizsán András 2016. 03. 30.
Kodák József  2016. 04. 02.

Hornyák Hanga Zselyke
2016. 03. 28.

Divald Hanga
2016. 03. 30.

Pusomi Benett
2016. 04. 01.

Karafa Alexandra Brigitta
2016. 04. 18.

Horváth Marián
2016. 04. 21.

Csik Richárd Sándor
2016. 05. 06.

Bangó Joel 2016. 05. 25.

Sikeres  kezdeményezés  indult
Jobbágyi kulturális életében.

Az ötlet a 2015-ös falunapi program
keretében rendezett helyi kiállítás adta,
melynek szervezője Végvári Attiláné volt.
Itt igyekeztünk bemutatni falunk múltját,
megmutatni a falunkban élő ügyes kezű
ass zonyok munkáit, s  ízelítőt  adn i a
faluban  élő  és innen  els zármazot t
művészek alkotásaiból.

Ennek kapcsán gondoltuk vég ig ,
hogy nem csak a  képzőművészet, de
egyéb  művés zeti ágakban is  vannak
tehets éges  és  már elis mert   falunk
szülött jei, akiknek lehetőséget adunk
bemutatkozni, találkozni régi barátokkal,
osztálytársakkal, a falu lakosságával.

Sajnos a faluban kevés a közösségi
kulturális  - szórakozási és művelődési -
rendezvények száma. Persze ezek főképp 
hiányos személyi, anyagi és tárgyi dolgok
függvénye, ami bizony elég szűkösre van
szabva. A más ik ok amit  báto rkodom
kimondani, az embereknek kényelmesebb
a tv-t bekapcsolni vagy a technika vív-
mánya által adott eszközökön kóborolni.

- Nincs igény közös szórakozásra,
társas talá lk ozókra, a  másik ember,
netán tehetségének megismerésére?

- Dehogy nincs! Nagyon is van!
Mi sem bizonyítot ta jobban, mint a

múlt  év i falunapon  rendezett  kiállítás
sikere, amit a faluban és az innen elszár-
mazott tehetséges emberek munkáinak
kiállítása aratott. A megszólított művészek
egy szóra és boldogan ajánlották fel
segítségüket, nem különben a segítőkész
falusiak.

Ekkor jöt t a gondolat, ha már nem
tudunk színházat, előadóművés zeket
hívni, filmet vetíteni, akkor itt vannak a mi
Művészeink, akik örömmel pótolják ezen
igények leg több jét. Közben s zülő -
falu jukban  büs zkélkedhetnek tehet -
ségükkel, találkoznak régiekkel, emlékeket
idéznek. A falu lakossága megtekintheti
alkotásaikat, hallgathatja előadásaikat,
jelenlétükkkel megpezsdü lhet  a falu
kulturális élete.

Így elsőként Tóthné Pálmai Katalin
textilművészt h ívtuk meg . Külön leges
techn ikával kés zü lt , gyönyörű
selyemképeit  Karács ony előt ti héten
mutattuk be a róm. kat. templomban. Több
nemzetközi elis merés t aratott  képe is
kiállításra került. Így a hét darabból álló
Szt. Erzsébet életét bemutató sorozat, a
Ferences rend 800. évfordulójára készített
Assisi Szt. Ferenc sorozat és a Biblia évére
kés zült  Ígéret - Út - Beteljesülés című
képei.

A más od ik meghívo tt  vendégünk
Börzsönyi Erika költőnő volt . Az író-
olvasó  találkozó a Faluházban kerü lt
megrendezés re, igen  s zéps zámú
érdeklődő közönség előtt. Ami ugyancsak
azt jelzi, hogy igen is, igény van az effajta
kulturális rendezvényre is.

Erikátó l nagyon sok s zép vers et ,
novellát hallottunk, élvezettel hallgattuk
emlékezéseit , amiből ős zin te és  tiszta
érzésekkel idézte falusi gyermekkorát, a
falusi emberek életét, falusi életképeket.

Harmadik bemutatkozóként Zétényi
Zita mutathatta meg képeit a művelődési
ház elő terében. A fiatal művész, akinek
több kiállításon is megjelentek már képei
(utóbb a Művészeti Csodák Kiállításán
Budapesten) lázas izgalommal készült a
hazaiakkal való találkozásra. Képei témája:

2016. május 21-én a gyerekeké volt
a főszerep a  posta előtti parkban. Ekkor
kerü lt  megrendezés re több  év után
először a gyermeknap.

Az előző napok esőzései után  az
időjárás kegyes volt hozzánk.

A  programok délu tán 14:00-kor
kezdődtek, ahol gólyalábas bohócok
szórakoztatták a gyerekeket, volt óriás
hulla-hopp , ó riás  labda játék, lufi
hajtogatás . Nagy  s ikert aratot t  az
arcfes tés , aho l a gyermekek
kíváns ágainak megfelelően szebbnél-
szebb alkotások születtek.

Közben a kreatív sátorban az ügyes
kezűek bábot készíthettek tojástartóból,
gyöngyöt fűzhettek, a kisebbek pedig
gipszet festhettek.

Aki megszomjazott az limonádéval
hűsíthette magát a melegben.

Délután  16:00-kor kezdődött  az
ügyességi vetélkedők sorozata, külön
az óvodások, s  külön  az is ko lások
mérhették össze tudásukat a különböző
verseny-számokban.

A legkisebbek pedig ez alatt az idő
alatt, aszfaltrajzversenyen mutathatták
meg rajztudásukat.

A versenyszámok után amíg a zsűri
értékelt, a vers enyzők palacsin tát
kaptak s  kipihenhették a fu tkározás
fáradalmait.

Minden gyermek kapott csokoládét,
limonádét , lu fit  . . .  Nagyon jó
hangulatban  telt a délután , kicsik és
nagyok egyaránt jól érezték magukat.

Ezúton köszönjük a felajánlásokat,
a segítőknek pedig  a sok segítséget,
hogy  egy  igazán  v idám délután
kerekedett mely csak a gyermekekről
szólt.

„Elindultam szép hazámból . . .” tájak, portrék, elvont  emberi érzések
(fájdalom, s zenvedés). Bemutatta még
különleges és egyedi készítésű ékszereit,
kerámiáit.

A  béri I. Palócfeszt iválon, amin
Jobbágyi is részt vett, vendégként hívtuk
meg  e jeles  három s zemély t, aho l
ugyancsak ízelítőt adhattak alkotásaikból.

Az eddig bemutatkozottaknak minden
alkalommal igen nagy közönségsikere volt,
ami arra ös ztönöz, hogy s orozatunkat
tovább folytassuk. Ezúton is szeretettel
h ívunk és  várunk mindenkit az
elkövetkező rendezvényeinkre.

Sorozatunk mottója: Elindultam szép
hazámból . . .

Minden rendezvényünk támogatója:
az önkormányzat képv is elő-testülete,
Tó th  Sándor alpo lgármester (plakát ),
Herbs t Rudolf fo tóművés z (fo tók),
segítők: EJE  tagok, Begelláné Kővári
Mária, Hársas énekkar.

GYERMEKNAP
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Események - képekben
(Fotó: Herbst Rudolf)

Képéné Ilikének (balról a második) gratulálnak: Majorosné dr.
Ritz Zsuzsanna, Tóthné Mohai Zsuzsanna, Borbás Zsuzsanna.

Abasár, XXII. Bor- és Katonadal Fesztivál, fellép a Dalos Kör.

Börzsönyi
Erika

bemutatkozása
a Faluházban

Tóthné Pálmai Katalin
selyemképeinek kiállítása

a Szent György templomban.

Zétényi Zita a műv. ház mozielőterében mutatta be alkotásait.

HÉHALOM, II. BÖLLÉR BL

Kiss Krisztián, Gócza László és Molnár
Sándor böllérkednek.

A műsorvezetők reggelije.
Középen Rákóczi Ferenc.Vágó Piros átadja a serleget.

BÉR-VIRÁGOSPUSZTA,  I. PALÓCFESZTIVÁL

Jegesné Gyetvai Renáta, Határ Balázs, Geczkó Ferencné Marica,
mögötte áll dr. Tóth Renáta, Bakó Zoltán, Danyikné Aranyi Ildikó,
Krasznai Gergelyné, Jegesné Verbói Valéria, Kozma Miklósné.


