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Szombaton délelőtt  az influenzajárvány ellenére a helyi
művelődés i ház s zínháztermében  sokan  megtis ztelték a
megalaku lás ának 45. évfordu ló ját  ünneplő  Jobbágyi
Nyugállományúak Egyesü lete hely i rendezvényét, melyet
Kalocsay Józsefné előadásában Majtényi Flóra versével, Mi a
haza c. nyitottak meg.

Ezt követően Hornyák Miklós nyugállományú őrnagy az
egyesület elnöke a megjelentek előtt felelevenítette az 1972-es
megalakulástól napjainkig történő eseményeiket.

Kezdetben  a s zervezet  kizáró lag  a honvéds éghez a
honvédelemhez kö tődö t t, miközben  a közös s ég i élet
b iztosításával hasznos elfog lalt s ágo t  b iztos íto t tak a
nyugállományúak részére.

Az egyesület életében az 1982-es esztendő hozott nagyobb
változást, amikor is a vezetőség élére Kiss Sándor került. Ez idő
tájt az egyesület tagjai a helyi eseményeken túl, tucatnyi, az
ország minden vidékét bejáró kiránduláson is részt tudtak venni.
Egy újabb, igen jelentős változás 2005-ben történt. Az addigi
zárt honvédségi közösségből az egyesület kilépett és nyitott a
helyi polgárok a lakosság felé. A megváltozott körülmények az
addig elért eredmények túlszárnyalását hozták magukkal, amely

mind a mai napig színesebbé és tartalmasabbá tette a Jobbágyi
Nyugállományú  Egyesü let tevékenys égét  - mondta
bevezetőjében Hornyák Miklós elnök.

A  s zü letés napi esemény a továbbiakban egy  ünnep i
gálaműsorral folytatódott, ahol elsőként a pásztói Esztam zenekar
kíséretében, legfőképpen Kossuth-dallamokat előadott Jobbágyi
Dalos Kör lépett színpadra, majd Takács Ádám vezetésével a
fővárosból érkezett Magyar Nemzeti Táncegyüttes hegedűs
zenekara felvidéki, erdélyi muzsikával, verbunkossal, tárogatóval,
csárdással kápráztatta el a közönséget. A gálaműsor végén a
nézők percekig zúgó vastapssal jutalmazták a két együt tes
előadását.

Ezután Jobbágyi község alpolgármestere Tóth Sándor lépett
a színpadra, aki az egyesület megalakulásának 45. évfordulója
alkalmából az Együtt, egymásért . . . jelmondat felidézése mellett,
további  tartalmas  és eredményes munkát  kívánva átad ta

(Folytatás a 2. oldalon.)

Nyugállományúak együtt, egymásért . . .

A  Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
nevében  tisztelettel meghívom a község lakosságát

MÁRCIUS 15., az 1848-49-es forradalom  és
szabadságharc  kezdetének napja alkalmából tartandó

ünnepi megemlékezésre
és koszorúzásra.

Ideje: 2017. március 15. (szerda), 11.00 óra.
Helye: Jobbágyi, Falukert.

(Rossz idő esetén az iskola emeletes épületének aulája.)

Program:
HIMNUSZ - ÜNNEPI BESZÉD - A FÁY ANDRÁS

ÁLT. ISKOLA  ÜNNEPI MŰSORA  -  A DALOS KÖR
ELŐADÁSA - KOSZORÚZÁS  - SZÓZAT .

SCHOBLOCHER ISTVÁN
 polgármester

MEGHÍVÓ
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(Folytatás a 3.  oldalon.)

Hornyák Miklósnak az önkormányzat által adományozott hímzett
egyesületi selyemzászlót.

A felzúgó vastaps közepette az elnök a zászló átvétele után
elmondta: - Az alpolgármester által közölt jelmondat a katonáknál,
a katonaviselt embereknél a csapathoz való tartozást, a hűséget
jelenti. Mi ezzel a zás zlóval továbbra is tartjuk magunkat a
jelmondatunkhoz: Együtt, egymás ért ! -  majd  a s zínpadon
szélesen meglengette a Jobbágyi Nyugállományúak Egyesülete
új egyesületi lobogóját.

Az egyesületi zászlóra ezt követően az első selyemszalagot
Vilner Péter nyugállományú ezredes a Bajtársi Egyesületek
Ors zágos Szövetség (BEOSZ) alelnöke kötöt te fel, majd  az
egyes ületnek az eredményes  munkája elis merés eképpen
emlékérmet és emléklapot adott át. A BEOSZ elnöksége méltatva
Jobbágyi önkormányzatának a hely i nyugállományúak
egyesülete felé nyújtott hathatós segítségét, emléklappal ismerte
el, melyet  a  polgármes ter távo llétében  Tóth Sándor
alpolgármester vett át . Végezetül, több évtizedes egyes ületi
tevékenységét elismerve Vilner Péter ezredes Hornyák Miklósnak
a Jobbágyi Nyugállományúak Egyesülete elnökének emlékérmet
és emléklapot adott át.

Egy rövid szünetet követően az ünnepi esemény az egyesület
évnyitó ülésével folytatódott.

Cz.Zentai
* * *
A műsort követően az egyesület vezetése beszámolt az elmúlt

évi munkáról, a pénzügyi helyzetről, majd elfogadták a 2017. évi
munkatervet  is . A közgyűlés  s zavazot t  az egyes ü let  ú j
vezetős égérő l is . Hornyák Mik lóst elnöknek,  Kiss István
Sándort titkárnak, Kalocsay Józsefet  gazdasági vezetőnek,
Tóthné  Mohai  Zsuzsannát,  Rácz  Lajost  és id. Hoffman Jó-
zsefet vezetőségi tagnak választották. (A szerk.)

(Folytatás az 1.  oldalról.)

I. Beszámolók és tájékoztatók a testületi ülések napirendje előtt
és után

Napirend tárgyalása utáni témák:
a) Beszámoló a képviselő-testület által átruházott hat áskörben

hozott döntésekről. Előterjesztő: polgármester.
b) Besz ámoló a kép viselő-tes tület  ált al hoz ot t  dönt ések

végrehajtásáról. Előterjesztő: polgármester.
c) Besz ámoló a két  ülés  köz öt t elt elt időszakban végz et t

polgármesteri tevékenységről. Előterjesztő: polgármester.
d) Felvilágosítás kérés
e) Egyebek (kérdések, közérdekű bejelentések).

Testületi ülések helye:
Faluház Jobbágyi, Kossuth út 17. vagy
Polgármesteri Hivatal Jobbágyi, Bencsik utca 10.
(az adott helyszín a meghívóban megjelölésre kerül)

A testületi ülések ideje:
- az ülés tervben megjelölt nap, illetve minden hónap utolsó

csütörtöki napja,
- az ülések kezdésének időpontja: 17.00 óra.

II. A testületi ülések ideje és javasolt napirendje
2017. január 26.
1. A képviselő-testület 2017. évi üléstervének elfogadása
      Előterjesztő: polgármester
2. A 2016. 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

2017. február 9.
1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének

tárgyalása. Előterjesztő: polgármester.
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint

az Ügyrendi, Környez etvédelmi és Sz ociális Bizottság előzet esen
véleményezi.)

2. Egyebek.  Előterjesztő: polgármester

2017. március 30.
1. Beszámoló a gyermekvédelem hely zetéről. Előt erjeszt ő:

családgondozó.
2. Egyebek. Előterjesztő: polgármester

2017. április 27.
1. A 2016. évi költ ségvet és  zársz ámadásának elfogadása.

Előterjesztő: polgármester.
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint

az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
      Előterjesztő: polgármester
2. A 2017. 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

2017. május 25.
1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről. Előterjesztő:

Pásztói Rendőrkapitányság vezetője.
2. A 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítása.

Előterjesztő: polgármester.

A képviselő-testület
2017. évi ülésterve

A Nógrád Megyei Őszi Tárlaton - melyet Szécsényben
rendeztek 2016. november 18-án - Nógrády Andor a szakmai
zsűri által méltányolt, kiemelkedő művészeti alkotásáért Arany
Diploma elismerésben részesült. December 15-én, Salgótarjánban
 a Nagy Iván Honismereti Pályázaton helytörténeti témakörben
III. helyezés t és különdíjat kapott.  A díjat a  Dornyay  Béla
Múzeum alapította.

Az elismeréshez ezúton is gratulálunk Jobbágyi örök ifjú
alkotóművészének, s további sikereket kívánunk.

Nógrády-sikerek
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Képviselő-testületi ülések(Folytatás a 2.  oldalról.)

(Folytatás a  4.  oldalon.)

(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint
az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)

3. Egyebek. Előterjesztő: polgármester.

2017. június 29.
1. Közmeghallgatás. Előterjesztő: polgármester.
2. Az önkormányzati képviselők beszámolója. (Mötv.)
3. A 2017. 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

2017. augusztus 31.
1. A köznevelési intézmény tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről

és a 2017/2018-as tanév előkészítéséről. Előterjesztő: óvodavezető
2. Besz ámoló a költségvetés 2017. I. félévi teljes ít éséről.

Előterjesztő: polgármester
(A Pénz ügyi, Oktatás i és  Kulturális Biz ot tság előzetesen

véleményezi.)
3. A 2017. 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.

2017. szeptember 28.
1. Beszámoló a képviselő-testület bizottságainak munkájáról.

Előterjesztő: bizottságok elnökei.
2. Beszámoló a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben

tett polgármesteri intézkedésekről. Előterjesztő: polgármester
3. A 2017. 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.

2017. október 26.
1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
2. A 2017. 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.

2017. november 30.
1. A 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről beszámoló.

Előterjesztő: polgármester
(Az előterjesztést a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság

előzetesen véleményezi.)
2. A 2017. 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.

2017. december 14.
1. Az  önkormányzat i bevételek díjtét eleinek felülviz sgálat a.

Előterjesztő: polgármester
(A tervezetet a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint

az Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság előzetesen véleményezi.)
2. A 2017. 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.

Schoblocher István
polgármester

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

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

- 12/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet a  2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 13/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet a Jobbágyi-
Szurdokpüspöki és Térsége Szociális Társulás által biztosított
s zemélyes  gondos kodás t nyújtó  ellátás okró l, azok
igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról,

- 14/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet a temetőről és a
temetkezés i tevékenys égrő l szó ló 11/2005. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról,

- 15/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a  2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 16/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet a szociális célú
tüzelőanyag támogatásról,

- 17/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról,

- 1/2017. (I. 27.) önkormányzat i rendelet  a  2016. év i
költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

2016. szeptember 29-i ülés határozatai
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás

mellett elfogadott 84/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi
határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
elfogadta a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság munkájáról
szóló beszámolót.

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás
mellett elfogadott 85/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi
határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
elfogadta az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság
munkájáról szóló beszámolót.

5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
elfogadott 86/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
elfogadta a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett
polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót.

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott 87/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vás árlásához kapcsolódó kiegés zítő támogatás  jogcímen , a
belügyminiszter által kiírt pályázat  alapján  s zociális  célú
tüzelőanyag  vás árlásához 744 q barnakőszén vásárlásához
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(Folytatás a 3. oldalról.)
támogatási igényt nyújt be. Jobbágyi Község Önkormányzata
Képvis elő -tes tülete vállalja, hogy  a s zociális  célú
tüzelőanyagban rés zes ülőtő l ellens zolgáltatás t nem kér, a
szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit
– legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon
hatályba lépő – önkormányzati rendeletben szabályozza,
valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges 472.440 Ft
önrés zt és  a felmerülő s zállítási kö lts égeket a  2016. év i
költségvetési tartalék terhére biztosítja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 88/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
Mihály Dániel részére engedélyezi a Lakótelep 7. Ép. földszinti
előtérben ifjúsági rendezvény lebonyolítását. A rendezvényhez
szükséges helyszínt 10 ezer Ft bérleti díj ellenében biztosítja,
azzal a feltétellel, hogy  a kérelmező minden  okozo tt kárért
felelősséggel tartozik, melyet köteles megtéríteni.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 89/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő Jobbágyi Lakótelepen
lévő volt kazánház épületét.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 90/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
felhatalmazza a polgármes tert  a  Polgármes teri Hivatal
has ználatára egy  darab Xerox fénymás o ló /nyomtató
megvásárlására 630 ezer Ft + ÁFA értékben.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 91/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
elfogadja Kurunczi László vállalkozónak a Művelődési Ház volt
söröző ingatlanrészének vízvezetékrendszerének felújítására
ado tt  árajánlatát . A felú jítás hoz szükséges előirányzato t
költségvetésében biztosítja.

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfo-
gadott 92/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi  határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a Hunyadi út, a
Jókai út,valamint az  óvodánál levő útszűkület kátyúzásának
lebonyolítására, 500 ezer Ft értékben.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 93/2016. (IX. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
Hegedüs Zsolt Tamás képviselő 2016. október-december havi
tiszteletdíjának felajánlását a Jobbágyi Honvéd Sportegyesület
részére elfogadja.

Zárt ülés: 4 igen s zavazattal, ellens zavazat nélkül és  2
tartózkodás mellett elfogadott 94/2016. (IX. 29.) számú képviselő-
testületi határozat:

Döntés rendkívüli települési támogatási kérelemben.

2016. október 27-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 95/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a

Polgármes teri Hivatal tevékenys égéről s zó ló  bes zámoló t
elfogadta.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 96/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
elfogadja CS+E Szolgáltató Kft. (Egyházasdengeleg, Rákóczi út
101.) a művelődési ház színházterem és kapcsolódó helyiségek
(nyaktag, szociális blokk) ingatlanrészének fűtési rendszerének
felújítására adott nettó 1.738.851 Ft + ÁFA, bruttó 2.208.341 Ft
árajánlatát . A felú jítás hoz szükséges elő irányzatot költs ég-
vetésében biztosítja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 97/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Hársas Bt. tulajdonában lévő jobbágyi 288. hrsz-ú, természetben
3063 Jobbágyi, Apponyi út 80. szám alatt lévő, kivett áruház
322/1000-ed  tu lajdon i rés zére vonatkozó vételi aján lato t
megismerte. Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képvis elő-
testülete, mint a Jobbágyi 288. helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a 3063 Jobbágyi, Apponyi ú t 80. szám alat ti
osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 678/1000-ed részének
tulajdonosa kijelenti, hogy az elővásárlási joggal nem kíván élni,
így arról kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond, egyúttal
hozzájáru l ahhoz, hogy a Hársas Bt. az ingatlanon  fennálló
tulajdoni hányadát  a COOP Lőrinci Keres kedelmi Zrt. (3021
Lőrinci, Árpád út 88.) részére értékesítse.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 98/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
Kissné Pajkos Gabriella jobbágyi lakos, mint a Kodály Zoltán
Óvoda közalkalmazottjának az élelmezésvezetői tanfolyammal
kapcs olatos kérelmét megismerte és megtárgyalta. Jobbágyi
Község Önkormányzata, mint fenntartó Kissné Pajkos Gabriella
élelmezésvezetői tanfolyami tanulmányait (tanfolyam költségét
és vizsgadíjat) munkáltató által nyújtandó kamatmentes kölcsön
formájában támogatja. A kölcsön visszafizetési határideje 5 év.
A  kö lcsön  fo lyós ítás ának részleteit  az önkormányzat
megállapodásban rögzít i. Hozzájárul, hogy  a Kodály Zoltán
Óvoda, mint  munkáltató  a tanfolyamon való  rés zvétel és
vizsgaidőpontokra Kissné Pajkos Gabriella részére munkaidő-
kedvezményt biztosítson.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 99/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
dönt , hogy KEHOP-2.2.2. konstrukció keretében az  „És zak-
Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7.
(ÉMO 7)” program megvalósítása érdekében jelen határozat
melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást
köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal.

Zárt ülés: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadot t 100/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi
határozat:

Döntés rendkívüli települési támogatási kérelemben.

2016. november 24-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 101/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat képv is elő -tes tü lete

megtárgyalta Jobbágyi Község Önkormányzata 2016. évi

(Folytatás az 5.  oldalon.)
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költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről készült beszámolót
és azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 102/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
pályázato t nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek
kis méretű in fras truktúrájának és alapvető s zolgáltatásainak
fejlesztésére - Külterületi  hely i közutak fejlesztése, önkor-
mányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati felhívásra
a Külterületi helyi közutak fejlesztése célterületre. Jobbágyi
Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges
önrészt költségvetése terhére biztosítja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 103/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat és intézményeiben dolgozó közalkalmazottakat,
köztisztviselőket  és munkavállaló  év  vég i jutalmazás ára
munkáltatói terheket is magába foglaló 1 millió Ft keretet biztosít.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 104/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
jegyző részére a 2016. évben végzett munkájának elismeréseként
egy havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.

5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkü l és 1 tartózkodás
mellett elfogadott 105/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi
határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
polgármester részére a 2016. évben  végzet t munkájának
elismeréseként egy havi illetményének megfelelő jutalmat állapít
meg.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 106/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
településen lakóhellyel rendelkező 3-10 éves gyerekeket 800 Ft/
fő összegű Mikulás-csomagban részesíti.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 107/2016. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati utak javításához
zúzott kő beszerzésére. A beszerzéshez szükséges előirányzatot
biztosítja.

Zárt ü lés: 3 igen s zavazat tal, ellenszavazat nélkül és  1
tartózkodás mellet t elfogadot t 108/2016. (XII. 14.) s zámú
képviselő-testületi határozat:

Döntés rendkívüli települési támogatási kérelemben.
4 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 109-111/2016. (XII. 14.) számú képviselő-testü leti
határozat:

Döntés rendkívüli települési támogatási kérelmekben.

2016. december 14-i ülés határozatai
4 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 112/2016. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

hatáskörébe tartozó árak és  d íjakat  felülvizsgálta, azok
módosítását 2017. január 1-jei hatállyal nem tartja indokoltnak.

4 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 113/2016. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete

pályázato t nyújt be a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 A vidéki térségek
kis méretű in fras truktúrájának és alapvető s zolgáltatásainak
fejles ztés ére - Hely i termékértékes ítés t szo lgáló  piacok
infrastrukturális fejlesztése,  közétkeztetés fejlesztése célterü-
letre. Jobbágyi Közs ég Önkormányzata a pályázat megvaló-
sításához szükséges önrészt költségvetése terhére biztosítja.

4 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 114/2016. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött abban, hogy a 2016. december hónapra vonatkozóan a
köztis ztviselők bérkiegészítés ben  rés zesü ljenek a 2016. évi
költségvetési rendeletben meghatározott feltételek szerint.

2016. december 19-i ülés határozatai
4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett

elfogadott 115/2016. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a BRS

Holding Kft. (2314 Halásztelek 3077/1. hrsz.) vételi szándékát
megismerte. Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képvis elő-
testülete a jobbágyi 741/30, 741/31, 741/32, 741/33, 741/34, 741/
35, 741/36, 741/37, 741/39, 741/2, 741/3, 741/4, 741/5, 741/6. hrsz-
ú kivett beépítetlen területeket a BRS Holding Kft. részére bruttó
3 millió Ft vételáron értékesíti.

2016. december 21-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 116/2016. (XII. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási. A közfeladat teljesítésére
irányuló együttműködésre vonatkozó szerződéstervezet tar-
talmát megismerte. Jobbágyi Község Önkormányzata az NHSZ
Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft.-vel (3360 Heves, Károlyi
Mihály út 15.) 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig
határozot t időre hu lladékgazdálkodási közfeladat teljesítése
érdekében  közbes zerzés i eljárás  mellőzés ével hu lladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződést köt.

2017. január 26-i ülés határozatai
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 1/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a

2017. évi üléstervet elfogadta.
6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül

elfogadott 2/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

elő terjes ztés ben  szerep lő , b rut tó  356.110 Ft  ös s zegű ,
behajthatatlannak minősülő 2011. évi követelés leírását enge-
délyezi.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 3/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a
szociális célú tüzelőanyag biztosítása céljából elfogadja a Zelnik
Tüzép Kft . (3063 Jobbágyi Apponyi ú t 1.) barnakőszénre
vonatkozó  ajánlatát . Felhatalmazza Schoblocher Is tván
polgármestert, hogy a 301,75 q barnakőszenet bruttó 4.200 Ft/q
áron, összesen bruttó 1.267.350 Ft értékben megrendeljen.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 4/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

(Folytatás a 4. oldalról.)

(Folytatás a  6.  oldalon.)
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Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
EBMENTÉS Kft. (2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75.)  gyepmes-
teri feladatokra vonatkozó szerződését 2017. február 1-jei hatállyal
a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 5/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat  Képvis elő -tes tülete
megtárgyalta a 2013. június 30-án megszűnt, Pásztó Kistérség
Többcélú Társulását alapító önkormányzatok lakosságarányos
közös tulajdonát képező, Suzuki SX4 (KKG-019) és Suzuki Ignis
(KKG-080) típusú személygépkocsik értékesítésére vonatkozó
javaslatot és az alábbiak szerint határoz:

1. Pásztó Városi Önkormányzat részére értékesíti a Suzuki
SX4 típusú ,  KKG-019 forgalmi rendszámú személygépkocsi-
ban fennálló tulajdonrészét. A személygépkocsi értékbecslés
alapján megállap íto tt  fo rgalmi értéke 960.000 Ft , melyet
vételárként elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. január 1-i
lakossági nyilvántartás szerint, 64.486 Ft, azaz hatvannégyezer
négyszáznyolcvanhat forint illeti meg.

2. Héhalom Község Önkormányzata (vagy a héhalmi orvosi
ügyelethez tartozó önkormányzatok) részére értékesíti a Suzuki
Ignis típusú, KKG-080 forgalmi rendszámú személygépkocsiban
fennálló tulajdonrészét. A személygépkocsi értékbecslés alapján
megállapítot t fo rgalmi értéke 610.000 Ft, melyet  vételárként
elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. január 1-i lakossági
nyilvántartás szerint, 40.975 Ft, azaz negyvenezer-kilencszáz-
hetvenöt forint illeti meg.

3. A s zemélygépkocs ik értékbecslés ének díja arányos
rés zének (illetve a pás ztói o rvos i ügyelethez tartozó
önkormányzatok esetében a javítási költségeknek) levonását
követően az önkormányzato t megillető ös szeg  az alább i
számlaszámra utalandó, az adás-vételi szerződés megkötését
követő 15 munkanapon belül. Költségekkel csökkentett vételár
(önkormányzati részesedés):

Suzuki SX4 49.816 Ft ,  Suzuki Ign is  38.960 Ft . 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott 6/
2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem
közművel öss zegyűjtött  háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó  közs zo lgáltatás  ellátás ára vonatkozóan, a
közbes zerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelke-
zéseinek eljárást folytat le.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 7/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzat Képvis elő-testülete a
Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata és  a Jobbágyi Roma
Nemzet is ég i Önkormányzat  közö t t hatályban  lévő
Együttműködési Megállapodást felülvizsgálta, módosítását nem
tartja szükségesnek, ezért hatályában fenntartja.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 8/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Közs ég  Önkormányzata Képviselő -tes tü lete
Schoblocher István polgármester részére 2017. január 1. napjától
Magyarország hely i önkormányzatairó l s zóló  2011. év i
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján havi
bruttó 548.500 Ft, azaz ötszáznegyvennyolcezer-öts záz forint
illetményt, a Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havi bruttó 82.300
Ft , azaz nyolcvankettőezer-hároms záz forint költs égtérítést
állapít meg.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 9/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth
Sándor társ adalmi megbízatású alpolgármester részére 2017.

január 1. napjától Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2)
bekezdése alapján  havi brut tó 246.900 Ft , azaz ket tős záz-
negyvenhatezer-kilencszáz forint tiszteletdíjat, a Mötv. 80. § (3)
bekezdése alapján havi bruttó 37.000 Ft, azaz harminchétezer
forint költségtérítést állapít meg.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 10/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth
Sándor társ adalmi megbízatás ú  alpolgármes ter rés zére
Magyarország hely i önkormányzatairó l s zóló  2011. év i
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése
alapján és Tóth  Sándor alpolgármes ter írásban benyújto tt
lemondó nyilatkozata alapján, az alpolgármester tiszteletdíját havi
bruttó 72.000 Ft, azaz hetvenkettőezer forintban állapítja meg,
valamint a Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján és figyelembe véve
Tóth Sándor alpolgármester írásban benyújtott lemondó nyilat-
kozatát költségtérítést nem állapít meg.

4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadott 11/2017. (I.
26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
képv iselői tiszteletdíjak 20%-os mértékű emelését javaso lta,
valamint az alapdíjnak a köztis ztviselői illetményalaphoz való
rögzítését a jövőben nem kívánja fenntartani. Figyelembe véve
azt  a tényt, hogy  a képviselőket , illetve a bizotts ágok nem
képviselő tagjait megillető juttatás 2006. év óta változatlan, illetve
az önkormányzat gazdasági helyzetét a  tiszteletd íj emelése
nagymértékben hátrányosan nem befolyásolja.

Felkérte a jegyző az önkormányzati képvis elők és a
bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól szóló 16/2006.
(XII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára és a határozat
tartalma szerinti módosítás előkészítésére.

6 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 12/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatás
iránti kérelmét megismerte, a Szervezet részére támogatást nem
állapított meg.

5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadott 13/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete „VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16  A  vidéki térs égek  kisméretű  infrastruktúrá-
jának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot-
javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” pályázati felhívás 1. célterület: Külterületi helyi
közutak fejlesztése tárgyban támogatási kérelmet nyújt be. A
fejlesztés megnevezése: Jobbágyi település en az  alapszol-
gáltatás ok könnyebb elérését, a  gazdasági szereplők telep-
helyükre és földjeikre eljutást szolgáló külterületi utak fejlesztése
Fejlesztéssel érintett területek helyrajzi száma: Jobbágyi 1579/2.
hrsz., Jobbágyi 0192. hrsz., Jobbágyi 04/3. hrsz.

5 igen s zavazattal, ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül
elfogadott 14/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község  Önkormányzata Képvis elő-testülete a
Jobbágyi Szabadidősport Egyesü let részére engedélyezi az
egyesület elnevezésében a „Jobbágyi” településnév, valamint
az Egyesület működésével kapcsolatban Jobbágyi település
címerének használatát. A címer jogs zerű felhasználásáért  az
egyesület elnöke a felelős.

Zárt ülés: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadott 15-16/2017. (I. 26.) számú képviselő-testületi
határozat:

Döntés rendkívüli települési támogatási kérelmekben.

(Folytatás az 5. oldalról.)



2017.  MÁRCIUS 7

Október 20-án tarto tta idősek napi rendezvényét a kép-
viselő-testület. A szépkorúakat az önkormányzat saját forrásaiból
has ználhatóvá tet t  művelődés i ház színháztermébe, és a
rendezvényterembe (a volt söröző) invitálta a testület.

A színházteremben Schoblocher István  polgármes ter
köszöntőjét követően köszöntötte Tóth Péterné Jónás Margitot,
községünk legidősebb asszonyát és távollétében Vas Györgyöt,
Jobbágyi legidősebb férfi lakosát.

Az óvodások műsorát élvezhették a megjelentek. Végvári
Atti láné és Begella Lászlóné Kővári Mária saját verseiket
mondták el, majd a palotási Kékesi József előadása vidította fel
a nézőközönséget.

A  zenei blokk Rózsás Viktória előadásával kezdődött. A
fiatal énekes a techn ikai gondok ellenére kellemes  perceket
szerzett a megjelenteknek. A rendezvény sztárvendége, Soltész
Rezső, elsőként  a hangtechnikát szerelte, hogy élvezhető legyen
az előadás. Ezt a feladatot polgármesterünk közreműködésével
sikeresen oldották meg és zavartalanul szórakozott a közönség
a színvonalas előadáson.

A program következő eseménye a közös  vacsora elfo-
gyasztása - melyet az óvodai konyha dolgozói készítettek -,  majd
Bacsa Tamás kozárdi zenész húzta a talp alá valót a falu 65 év
feletti szépkorúinak.

Szépkorúak köszöntése

Herbst Rudolf felvételei
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A Jobbágyi Dalos Kör
fellépései

A Jobbágyi  Roma Nemzetis ég i  Önk ormányzat szer-
vezés ében is járta Jobbágyit a Mik ulás . Közel  200
kisgyermek vehette át boldogan a Mikulás-csomagot Bangó
Mihály üzletének raktártermében,

A Dalos Kör fellépései folytatódtak az év utolsó negyedé-
ben, épp’ ezért a próbák heti 2 alkalommal voltak, és nem volt
pihenés, megállás.

Daloskörünk azt  tűzte maga elé, hogy  megméret tetjük
magunkat. Jelen tkeztünk országos minősítő veresenyre. Még
többet gyakoroltunk és nagyon izgatottan indultunk  november
19-én az Egerben megrendezet t országos minősítőn. Komoly
megmérettetés volt, két dalcsokorral készültünk, egyik  palóc
dalokból, a másik pedig dunántúli dalokból állt, melyet egymás-
után kellett énekelni. Az eredményhirdetésig az idő nagyon las-
san telt, és nagyon izgultunk. Velünk volt  alpolgármesterünk,
aki elkísért  minket .  Az értékelés nél a Jobbágyi Dalos Kör a
Kíválóan megfelelt minősítést érte, amit igen boldoggá tette
közösségünket.

Szeptemberben Pásztón, a szüreti felvonuláson vettünk részt,
majd novemberben a Vöröskereszt által rendezett ünnepségen.
Október 23-án Jobbágyiban, az ünnepi rendezvényen léptünk
fel.

Decemberben  az Esztam zenekar adventi koncertet adott a
helyi római katolikus templomban, melyen mi is részt vettünk a
Hársas énekkarral együtt.

Pásztón, a Rozmaring daloskörrel közösen vettünk részt az
Esztam zenekar koncertjén.

A 2016-os évrő l elmondhatjuk, hogy bővelkedett esemé-
nyekben és fellépésekben. Az év folyamán közel 30 alkalommal
léptünk fel, ahol  minden alkalommal községünket képviseltük.
Nagyon sokat próbáltunk, gyakoroltunk, és lett eredménye. Sokat
köszönhetünk Sturman Jenőné Toncsinak  a tanításért, a velünk
való foglalkozásért.

Nem tudtuk volna elérni ezeket az eredményeket az önkor-
mányzat segítsége nélkül. Köszönjük az eddigi támogatást és
bízunk abban, hogy a következő évben is hasonlóan támogatnak
bennünket.

Tóth Edit

Az Egerben megrendezett
országos minősítőn
az Esztam zenekarral együtt
adtuk elő műsorunkat.

Falukarácsony
A templom előtti téren december 18-án 15 órától kezdődött a

rendezvény a fadíszítéssel. A karácsonyfa most egy gyökeres
fenyőfa lett, a szervezők reményei szerint, ha megmarad,  sokáig
betö lthet i szerepét . A bet lehemi sátor Jézus s zü letés ének
történetét jelenítette meg.

15.30-kor kezdődött a karács onyváró műsor.  A Kodály
Zoltán  Óvoda gyermekei, az általános is ko lások és  a
Nyugállományúak Egyesülete műsora és a Hársas népdalkör
dalai hangolták a közönséget a közelgő ünnepre.  A szeles, hideg
időt forró teával és forralt borral, aprósütemények kínálásával
tették elviselhetővé a szervezők.

Fotó: Herbst R.
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Márton-napi vígasságok
Második alkalommal került megrendezés re Márton-napi

pro jektünk óvodánkban . Egész héten lázas  izgalommal
készültünk erre a napra.

A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a me-
zőgazdas ági munkák befejeződéséhez, illetve az adven t
közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely
szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor
püs pökké akarták megválas ztan i, de a ludak eláru lták
gágogásukkal. A gyerekek előadásában hallgathattuk meg e
legendát. Ezt követően népi dalos játékokkal hangolódtunk e
népszokásra. Mezítlábas tornával kedveskedtünk ovisainknak.
Különféle anyagok (kav ics , ges ztenye, kukorica,
mogyoróves sző, falevél, faháncs , széna) felhas ználás ával
mezítlábas ösvényt alakítottunk ki óvodánk tornatermében, amin
végig  sétálva tapasztalato t  s zerezhet tek az anyagok
milyenségével kapcsolatban. Finomságokat is készítettünk: sós,
tekert „libanyakat”, valamint libatepertős pogácsát. A gyerekek
figyelmét lekötötte a kukorica morzsolása, magok válogatása.
Projektünk lezárás akén t az általunk elkés zített lámpásokkal
felvonuláson vettünk részt.

Tartalmas  délelőttöt  töltöttünk el együtt, a gyerekeknek
maradandó élményt nyújtva.

Mi történt az óvodánkban,
októberben?

Október 4-én ünnepelik az állatok világnap ját. Az óvodá-
ban is fontos nevelői munkának tartjuk, hogy már az óvodás
gyermekek is megismerhessék és védjék környezetükben élő
állatainkat. Ennek szellemében a napocska csoportban kéthetes
pro jekt  keretén belül ismerked tünk elős zör a háztáji állatok
tartásával, majd  a következő héten a vadvilág legismertebb
képviselőivel (róka, vaddisznó, őz, mókus, sün) ismerkedtek a
gyermekek. A projekt lezárásaként a gyermekeknek kirándulást
szerveztünk a hatvan i Grassalkovich-kastélyban  található
vadászati múzeumba.

A gyermekekkel, vonattal indultunk Hatvanba, és már az
utazás élménye megteremtette a jó hangulatot. A múzeumba érve,
felkészült teremőrök várják a gyermekcsoportokat. Megis-
merkedhettünk hazánk folyói és állóvizei élővilágával, majd a
mezőkön élő állatvilág várt minket a következő teremben. Az
utolsó és egyben legnagyobb teremben Európa vadvilága várta
a látogatókat. Menet közben a gyermekeket rengeteg érdekesség,
interaktív játék várta, amit bátran kipróbálhattak. Érdekesség
képpen pedig  betekin tést nyerhettünk Széchenyi Zsigmond
vadászataiból rendezett trófea kiállításába, ahol Afrikában élő
állatokkal ismerkedhettek a gyermekek.

A múzeumi látogatás végén, a jó időnek köszönhetően,
vonatunk érkezéséig szabadidőnket a múzeum parkjában és
Hatvan legjobb játszóterén tölthettük el.

A kirándulás minden gyermek számára felejthetetlen élmény
marad.

HÍREI

Őszi
kirándulás

Október hónapban  a
Napocska csoportos ov i-
sainkkal kirándu láson vet-
tünk részt a poroszlói Tisza-
tav i Ökocen trumban. A
gyerekek nagy izgalommal
várták az u tazást a Tisza-
tóhoz, ahová au tóbusszal
mentünk.

Az  Ökocen trum falai
közé lépve a Tis za-tó
különleges világába csöppentünk és testközelből ismerhettük
meg a hazánkban őshonos élőlényeket. Megérkezésünk után
3D-s filmvetítésén vettünk részt, ami a Tisza-tó élővilágát mutatta

(Folytatás a  10.  oldalon.)
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Tájékoztató
Palo tási Mikrotérs égi Gyermekjóléti és Családsegítő

Társulás gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy
szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében
működik. A s zolgáltatás térítésmentes.  A s zolgáltatást
nyújtó: Tóthné Mohai Zsuzsanna s zociálpedagógus
családsegítő.

Kapcsolódó önkormányzati intézmény: Jobbágyi Rózsa
utca 3.,  fogadóórák: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek
8-10 óráig,(vagy 7.30-16 óráig), előre egyeztetett időpontban.

Telefonszám: 06 32 475 004 mobil: 06 30 590 66 99.

Családsegítés
A családs eg ítés a szociális  vagy mentálh ig iénés

problémák, illetve egyéb  krízis helyzet  miatt s egítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamin t az életvezetés i képess ég megőrzés e céljából
nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés keretében nyújtott szolgáltatás:
* a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,

az anyag i nehézs égekkel küzdők számára a pénzbeli,
termés zetben i ellátás okhoz, továbbá a s zociális
szolgáltatás okhoz való hozzáju tás megszervezését, a
szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési
zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

* a  közösségfejlesztő programok szervezését, valamint
egyéni és csoportos készségfejlesztést,

* a  kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő
családokat segítő szolgáltatásokat,

* a  menedékjogról szóló törvényben meghatározott
integrációs szerződésbe foglalt társ adalmi beilleszkedés
elősegítését.

A Pásztói Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti
s zolgálata nyitvatartás i időn túl  felmerülő k rízis -
helyzetben hívható telefonszáma: +36 30 826 5972.

Bábjáték az óvodában!
Nagy meglepetésben  vo lt részük az óvodába járó

gyerekeknek. A Mikulás-napi vidám délu tánt, az óvó nénik
bábjátéka tette még színesebbé, varázslatosabbá. A mese címe:
A Mikulás kesztyűje!

Az apróságok tátott szájjal figyelték a mese történéseit, a
bábok mozgását. Különösen a mesében szereplő varjú varázs-
igéje tetszett  többek közö tt, amit aztán együ tt kán táltak a
varjúval! A mese végén  télapós dalokkal kedvesked tünk a
Mikulásnak aki aztán cukorral hálálta  meg  a gyermekek a
kedves séget és a sok téli dalt. Jó volt látni a gyerekek örö-
mét,boldogságát!

Az óvónők bábcsoport ja legközelebb  gyermek nap
alkalmával varázsolja majd el a gyermekeket egy  új tavaszi
mesével!

Farsangoltunk!
Már hagyomány az óvodánkban a télbúcsúztatás, kiszebáb

égetés, farsangolás!
Idén  február 16-án került megrendezésre  a csoportokban a

vigadalom. Ezen a napon  a betegségek okán, ki-ki a saját
cs oportjában búcsúztatta a telet , körjátékokkal, vers eny-
játékokkal, jelmezes felvonulással. A gyermekek kivétel nélkül
színes, ö tletes jelmezekben hód ították meg társaikat és  a
felnőtteket.

A zenés nap után most sem maradhatott el a szalagos farsangi
fánk, amit ezúton is  köszönünk a konyhás néniknek!

A rendezvényről sok képet készítettünk, amit egy közösségi
oldalon tekinthetnek meg az érdeklődők!

Iskolaérettségi vizsgálatok
óvodánkban

December hónapban a tanköteles korú gyermekek iskola-
érettségi vizsgálatát kértük a pásztói Nevelési Tanácsadótól. A
vizsgálatok folyamatban vannak. Az iskolaérettségi vizsgálat
minden területre kiterjed, átfogó képet ad a gyermek testi-lelki
fejlettségéről.

Várhatóan  20 gyermek kezd i meg  tanu lmányait
szeptemberben.

(Folytatás az 9. oldalról.)
be számunkra. Azt követően a főépületben található kiállítást
tekintettük meg. A gyerekeket lenyűgözte az alagsorban lévő
édesvízi akvárium, ami Európában a legnagyobb.

A víz alatti alagútban sétálva bepillantást nyerhettünk olyan
külön leges halfajták életébe, min t az ó riás i méretű ,
méltóságteljesen úszó viza, a vágótok, a sőregtok vagy épp a
kecsege. A kilátó-toronyból elénk táru lt a csendes  Tisza-tó
látképe. Az elvarázsolt vízi világ játszószoba adta lehetőség
maradandó élményt nyújtott számunkra.

 A szabadban a Tisza-tó jellegzetes állataival ismerkedtünk
meg. A Halász s kanzen  által a Tisza-tóhoz kapcs o lódó
tevékenységek (horgászás, ételkészítés) eszközeit láthattuk.

A nap végén élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Tisztelt Lakosság!
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási

Hivatal megbízásából  tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy az ügysegédi feladatok ellátása 2016.  november 21-
ével átszervezésre kerül.

Jobbágyi telepü lésen  a Pásztó i Járás i Hivatal
hatáskörébe tartozó ügyek intézésére az alábbiak szerinti
áll rendelkezésre az ügysegédi rendszer:

- ügysegéd: Sándor Szilvia
- ügyfélfogadási helye:
Polgármesteri Hivatal
Jobbágyi, Bencsik utca 10.
- ügyfélfogadás ideje: hétfő 12.30 – 16.30 óra

Dr. Tóth Renáta  jegyző

Változás
az ügysegédi rendszerben
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A Fáy András  Általános Iskola

H Í R E I

 Egy kistelepülés életében az iskola mindig központi kérdés,
még akkor is, ha az iskolát már nem a helyi önkormányzat tartja
fenn. A szülőket  kell, hogy  érdekelje, hogyan működik az
intézmény, működik-e egyáltalán, lesz-e hová íratni a leendő
nebulókat.

 Jobbágyiban sincs ez másképp, persze hogy érdeklődnek a
szülők, mi lesz, hogyan lesz az iskola jövője. Sőt, már vannak is,
akik megbízható forrásokból tudják: megszűnik a felső tagozat.
Igaz, ha megkérdezzük, honnan is veszik ezt az információt, akkor
rendszerint az a válasz, hogy saját fülükkel hallották egy olyan
személytől, aki látta azt, aki beszélt egy megbízható, de meg nem
nevezhető valakivel, aki már járt az iskolában. Szóval mindenki
tud valamit, és ezt a valamit egyesek már tényként adják tovább,
míg aztán a köztudatban egyre inkább megerősödik a vélekedés,
hogy ami ostoba pletykának indult, az a valóságot tükrözi.

Az persze nem sokaknak jut eszébe, hogy talán meg kellene
kérdezni magát az iskolát: „Ugyan  mondjátok már, tényleg
bezártok?” Igaz, ez gyorsan  rövidre zárná a kérdést, meg-
szüntetvén a buta szóbeszédet, viszont az is igaz, hogy akkor
nem lenne min csámcsogni.

Nos , in tézményvezetői felelőss égem teljes tudatában
jelentem: szó sincs az iskola, de annak egy része bezárásáról
sem. A fenntartó tankerület nem tervez ilyen lépést, és ha netán
mégis s or kerülne erre, az egyedül és kizárólag  a jobbágyi
emberek, még pontosabban a jobbágyi iskoláskorú gyerekek
szüleinek lesz köszönhető.

Tudnivaló ugyanis, hogy a köznevelési törvény értelmében
az egyes tanulócsoportoknak van egy minimális és egy maximális
létszámhatára. Ha ezt a határt meghaladjuk, csoportbontásra
kerü lhet  s or, ha v is zont  alatta maradunk, akkor cs oport-
összevonás következhet. És ha egy fels őtagozaton ez több
évfolyamot is érint, bizony, szóba jöhet a tagozat áttelepítése
másik iskolába.

A jobbágyi iskolában az elmúlt években mindig volt olyan
évfolyam, amely erősen feszegette az előírt alsó határokat, ám
eddig még csak csoportösszevonásra sem került sor. Ám ha a
tendencia nem változik, s továbbra is ilyen tempóban viszik el a
jobbágyi gyerekeket más intézményekbe, megváltozhat  a
fenntartó álláspontja, s teljes joggal teheti fel a kérdést: kell-e
Jobbágyiba ekkora iskola.

 Pers ze, értem én, minden  szü lő a legjobbat s zeretné a
gyermekének, s ha azt tapasztalja, hogy egy adot t közösség
ilyen-olyan okoknál fogva nem az általa megfelelőnek ítélt
környezetet jelenti a gyermeknek, hát másikat keres. Az persze,
hogy ki mit tart megfelelő környezetnek, igen csak változó.
Néhány éve kettő azonos évfolyamú osztályt a létszámcsökkenés
miatt össze kellett vonnunk, mire rögtön hat tanulót írattak át
másik iskolába, mondván, az új osztálytagok miatt romlani fog a
teljesítményük. Az élet végül is nem igazolta ezt, mivel a távozó
diákok új iskolájukban is ugyanazt a szürke középszerűséget
produkálták, mint nálunk, de elindítottak egy „divatot”, s innentől
kezdve, ha valaki bármilyen okból elégedetlen volt az iskolával,
máris megvolt a  megoldás: „Viszem át Csécsére, Püspökire,
Pásztóra”.

Félreértés ne essék,  magam is elismerem, hogy az iskola
egyre nehezebben  birkózik meg egy-egy problémás tanulóval,
s mi, pedagógus ok is  követünk el hibákat . Sokan vet ik a
s zemünkre, hogy mi fo ly ik ebben  az isko lában , hogyan
engedhetjük, hogy ez vagy az a gyerek ezt vagy azt csinálja,
ráadásul következmények nélkül. És hallom, újra meg újra, hogy
„bezzeg a mi időnkben”, meg hogy „ha ezt én annak idején meg
mertem volna tenni, akkor …”.

A magam részéről én arra emlékszem, hogy a „bezzeg a mi
időnkben” meg „annak idején” a szülők feltétel nélkül tisztelték
a pedagógust, s elhitték, tudták, hogy a tanító néni/bácsi meg a
tanár nem a gyerek ellensége, nem azért van, hogy a gyermeket
s rajta keresztül a szülőt zaklassa, hanem azért, hogy szépre, jóra
nevelje, hogy tudást adjon néki, s ha egy-egy esetben felemelte
is a hangját, akkor annak oka volt. Annak idején én nem azért
nem telefonáltam haza az iskolából, hogy a tanár néni megfogta
a karomat, mert vezetékes telefon sem nagyon volt, hanem azért,
mert tudtam, édesanyám leszedné rólam a keresztvizet, ha miattam
kellene szégyenkeznie az iskolában.

Igaz, ma is vannak szülők jócskán, akik valóban partnerei az
isko lának, a  pedagógus oknak, akik valóban gyermekük
boldogulását akarják. Velük értelmesen és nyugodt hangnemben
lehet beszélni, lehet szólni a problémákról, mert ezek a szülők
tudják, hogy a pedagógusnak is ugyanaz a célja: a gyermek
eredményes előrehaladása, sikeressége.

És vannak szülők, akik szerint mindenki más hibás, egyedül
az ő  gyerekük az áldozat . Hibás  a pads zoms zéd  és az
osztálytársak, akik rossz útra viszik a szegény, ártatlan csemetét,
hibásak a pedagógusok, akik nem tudnak rendet  tartani az
osztályban (nem egy esetben pont az ő gyermekük miatt), hibás
az iskola, amely mindenféle szabályt hoz, s azt be is akarja tartatni.

Hogyan győzzük meg a gyerekeket az is ko lába járás
fontosságáról, ha nem egy esetben maga a szülő falaz neki?
Miként próbáljuk meg  az egészséges életmódra nevelni, ha
otthon éjfélig vagy még tovább tévézhet, számítógépezhet?
Miféle kontrolltól kell(ene) tartania a tanulónak,  amikor van
szülő, aki a félévi értesítőben találkozik először gyermeke el-
fogadhatatlan teljesítményével, s mentségként mindössze annyit
tud  mondan i, hogy a  gyerek nem mutatja meg neki az
ellenőrzőjét?

Még egyszer hangsúlyozom: a pedagógus is ember, nem
egyszer hibázunk mi is. De itt  állunk a helyünkön, tesszük a
dolgunkat, s bár egyre nehezebbek a körülmények, ebből –
reményeink szerint – a tanulók nem sokat éreznek meg. Hogy ez
így van, igazolja az is, hogy például a megyei történelem verseny
döntőjébe a pás ztói tankerületbő l egyedül a Jobbágyi Fáy
András Általános Iskola tanulói jutottak be, s hasonló a helyzet
a Simonyi nyelvhelyességi verseny megyei döntőjének esetében
is, ahová a pásztói tankerületből csak a két pásztói iskola tudott
összesen  négy tanulót bejuttatni, míg a jobbágyi iskola egy-
magában három döntőssel büszkélkedhet. És az is tény, hogy
azon  d iákjaink, akik valamely komolyabb  középiskolában
folytatják tanulmányaikat, vidáman megállják a helyüket, s nem
egy esetben ők maguk mondják, hogy új osztályuk legjobbjai
közé tartoznak, pedig még mindig abból élnek, amit innen vittek
magukkal.

Szóval, köszönjük szépen, ahogy szokták mondani: a helyzet
jó, de nem reménytelen. Nem zárunk be, nincs ilyen tervünk,
szándékunk. Nekünk. De hogy a jobbágyi emberek, szülők mit
gondolnak az iskola létéről vagy nemlétéről, azt már nekik kell
átgondolniuk.

Koppándi János
intézményvezető

Baj van az iskola körül
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Anyakönyvi hírek

ELHUNY TAK:

ÚJSZÜLÖTTEK:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÁZASSÁGOT   KÖTÖTTEK:

Fazekas Csongor - 2016. 10. 21.
Hangonyi Maja -2016. 10. 30.

Bangó Eszter Glória - 2016. 11. 16.
Bangó Ágnes Amira - 2016. 11. 18.

Három Fruzsina - 2016. 11. 25.
Molnár Dorina Ilona - 2016. 11. 30.

Illés Fruzsina Viktória
- 2016. 12. 27.

Döményi Judit és Tóth Gábor
2016. 12. 12.

Hüse Katalin és Pompor Béla
2016. 12. 16.

László Zoltán  - 2016. 08. 15.
Glózik Mihályné  - 2016. 09. 29.
Horváth Istvánné  - 2016. 10. 14.
Bujdosó István   -  2016. 10. 21.

Szigeti Jenő  - 2016. 11. 06.
Kovács Péter   - 2016. 11. 21.

Baranyi László  - 2016. 12. 08.
Krutek Tamás  - 2016. 12. 10.
Varga Róza   - 2016. 12. 13.
Kósa Lívia   - 2016. 12. 27.

Jakus Mihály  - 2017. 01. 13.
Lendvai Ferencné - 2017. 01. 21.

Szalontai Lászlóné  - 2017. 01. 21.
Kovács Gyula  - 2017. 01. 30.
Végvári Attila -  2017. 02. 03.

Hálás szívvel és szeretettel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

LENDVAI  FERENCNÉ
szül.: Losonczi Gabriella

temetésén 2017. február 4-én a jobbágyi
temetőben részt vettek és fájdalmunkban

osztoztak.

A gyászoló család

Köszönet mindazoknak, akik
Végvári Attila

temetésén 2017. március 4-én
részt vettek, sírjára virágot hoztak,
vagy akár jó szívvel gondoltak rá.

A gyászoló család

Tisztelt lakosság!
Az NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Önöket, hogy

Jobbágyi településen
AZ ÉVI  LOMTALANÍTÁST

2017. március 16 - án, csütörtökön végezzük.
A lomtalanítás keretén belül elszállítjuk
* a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben felhalmozott szilárd

hulladékot
* nagyobb méretű berendezési tárgyakat
* bútorokat, ágybetéteket
* háztartási berendezéseket
* rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb használati tárgyakat (melyek

az ingatlan rendeltetésszerű 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.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járat csak egyszeri alkalommal megy végig a

gyűjtés i ú tvonalakon , a később  kihelyezet t hulladékokért nem áll módunkban
visszamenni. Ennek okán kérjük Önöket, hogy az elszállítandó lomhulladékot az adott
napon legkésőbb reggel 6:00-ig  helyezzék  ki ingatlanjaik elé a korábbiakban megszokott
módon és formában, ügyelve a környezet tisztaságának megőrzésére és a közlekedés
biztonságának betartására.

Megértésüket ezú ton is köszönjük! További kérdés  esetén az alábbi elérhető-
ségeken kaphatnak felvilágosítást:

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

Köszönettel:  NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft.

Értesítjük  Jobbágyi
lakosságát, hogy
az ebek éves,

veszettség elleni,
kötelező

VÉDŐOLTÁSA
2017. március 30-án,

csütörtökön
a polgármesteri
hivatal udvarán

8.00-10.00 óráig és
15.00-16.00 óráig

történik.

PÓTOLTÁS:
2017. május 04.

(csütörtök),
polgármesteri

hivatal udvara,
8.00-9.00-ig.

Eboltás!

KÖSZÖNJÜK, HOGY FELAJÁNLOTTA
AZ SZJA  1%-ÁT!
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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

2016. s zeptember 1-jétő l do lgozom
Jobbágyi-Szarvas gede körzetben
védőnőként.

Pásztón születtem 1993. augusztus 4-
én. Édesanyám az 1970-es évek végén
költözö tt Jobbágyiba nagyszüleimmel.
Édesapám tős gyökeres jobbágyi. Két
húgom van . Mindketten középiskolába
járnak.

Jómagam Jobbágyiban nevelkedtem,
nőttem fel, 2016 őszétől viszont Pásztón
lakom. Óvodás éveimet a helyi Kodály
Zoltán  Óvodában tö ltö t tem, illetve
általános is kolai tanu lmányaimat is  a
településen végeztem. 2008-tól a hatvani
Bajza József Gimnázium humán tagozatán
tanu ltam négy  év ig. Közép is ko lai
tanulmányaim alatt spanyol középfokú

Új védőnőnk:
Tóth Renáta

nyelvv izs gát szereztem, illetve ECDL
vizsgabizonyítványt kaptam.

Ebben az időben döntöttem el, hogy
az egészségügyben szeretnék dolgozni,
ezen  belül is egy olyan területén, ahol
gyermekekkel, cs aládokkal lehet
foglalkozni, együtt dolgozni. Ekkor esett
a választásom a védőnői hivatásra. Az
éret ts ég i után, 2012-ben a budapes ti
Semmelweis Egyetem Egés zs ég-
tudományi Kar védőnő  s zakirányára
nyertem felvételt. Ez idő alatt Budapesten
éltem. A képzés alat t rengeteg kórházi,
szakrendelési gyakorlatokon vehet tem
rés zt. Uto ls ó  félévem terü let i nagy-
gyakorlatát Taron, illetve Salgótarjánban
töltöttem.

Főis kolai tanulmányaim alatt a job-
bágyi önkormányzattal kétéves tanu l-
mányi szerződést kötöttem, mely idő alatt
ösztöndíjjal támogattak.

2016 jún ius ában  s zereztem meg
védőnői diplomámat, illetve védőnői
méhnyakszűrés elvégzésére feljogosító
oklevelemet.

Immáron  fél éve dolgozom
védőnőként. Ezalatt az idő alatt nagyon
megs zeret tem a telepü lés  lakó it ,
gondozo t taimat . Az els ő időkben  és
persze még most is rengeteg segítséget
kapok Ilike nénitől, aki több évtizedig volt
a falu védőnője. Ezúton is szeretnék neki
mindent  megköszönni és az
elkövetkezendő  időkre jó egészs éget,
boldog nyugdíjas éveket kívánni.

A  tovább iakban pedig  leg jobb
tudásomhoz  mérten  s zeretném elős-
egíteni a születendő és a most cseperedő
gyermekek egészséges fejlődését. Célom,
hogy  a kés őbbiekben is fenntartsam,
továbbvigyem a korábban kialakíto tt
sikeres védőnői alapellátási rendszert.

A  Nógrád  Megyei Kupa (rég i
nevén : megyei Magyar Kupa)
küzdelemsorozat 1. fordulójára, február
26-án  kerü lt so r. Az Egyházas den-
geleg-Jobbágyi mérkőzés  2-2 (1-2)
eredménnyel zárult, így a házigazda
dengelegi csapat lett a továbbjutó.

A megyei II. osztályú labdarúgó-
bajnokság keleti csoportjának tavaszi
bajnoki fordulói március 4-én kez-
dődnek. A JHSE felnőtt csapata a 9.
helyről, az ifjúsági csapat a 3. helyről,
a serdülő  csapat pedig az 1. helyről
folytatja a küzdelmet. A csapatban nem
volt  nagy  mozgás  az át igazo lás i
időszakban, 1 játékos érkezett: Varga
Gábor (újrakezdte) és ketten távoztak
az U19-es korosztályból Lőrincibe.

Az els ő bajnoki ös s zecs apás
március 4-én Mátraverebély csapa-
tával kezdődőtt.

Örömteli hír, hogy a góllövő listát
Berecz Balázs vezeti 22 gó llal és
bekerült a csoport álomcsapatába is,
egyedül a jobbágyiak közül.

Gratu lálunk az eredményhez és
további eredményes, sikeres szerep-
lést kívánunk.

Hajrá Jobbágyi!

Berecz Balázs, az őszi forduló
gólkirálya.

JHSE hírek

16. forduló, március 04. (szombat), 14.00: Mátraverebély-Jobbágyi
17. forduló, március 11. (szombat), 14.30: Jobbágyi-Varsány
18. forduló, március 18. (szombat), 15.00: Jobbágyi-Mihálygerge
19. forduló, március 25. (szombat), 15.00: Kazár-Jobbágyi
20. forduló, április 1. (szombat), 16.30: Jobbágyi-Bodon FC
21. forduló, április 9. (vasárnap), 16.30: Ságújfalu-Jobbágyi
22. forduló, április 15. (szombat), 16.30: Jobbágyi-Karancskeszi Karancs United
23. forduló, április 23. (vasárnap), 16.30: Buják-Jobbágyi
24. forduló, április 29. (szombat), 16.30: Jobbágyi-Kisterenye
25. forduló, május 7. (vasárnap), 17.00: Szabadnap: Jobbágyi.
26. forduló: május 13. (szombat), 17.00: Jobbágyi-Építők KC
27. forduló, május 20. (szombat), 17.00: Vizslás-Jobbágyi
28. forduló, május 28. (vasárnap), 17.00: Jobbágyi-Zagyvaróna
29. forduló, június 4. (vasárnap), 17.00: Mátraterenye-Jobbágyi
30. forduló, június 10. (szombat), 17.00: Jobbágyi-Lucfalva

Megyei II. osztály, Keleti csoport, JHSE tavaszi mérkőzései:
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Október 23-án,  az 1956-os forradalom és szabadságharc
kezdetének 60. évfordulója, a Magyar Köztársaság kikiáltásának
27. évfordu ló ja alkalmából tarto t t megemlékezés re és
koszorúzásra a Falukertben, az ’56-os emlékműnél 11.00 órakor
került sor. A Himnusz eléneklése után Becsó Zsolt országgyűlési
képviselő ünnepi megemlékezését hallgathatták a megjelentek,
majd az általános iskolások műsora elevenítette fel a korabeli
es eményeket. Az ünnep i rendezvényen  fellépet t a  Hárs as
népdalkör és a Dalos Kör, az Esztam zenekar kíséretével.

A megemlékezés  kos zorúzáss al foly tatódot t, koszorút
helyeztek el: Becsó Zsolt országgyűlési képviselő , Jobbágyi
Község Önkormányzata és intézményei, a jobbágyi Hit és Fény
Vidám Szívek közössége, a Nyugállományúak Egyesülete, a
FIDESZ jobbágyi szervezete.

A Szózat elhangzása után a meghívottak fogadáson vettek
részt az iskola éttermében. Az ünnepi megemlékezést megtisztelte
jelenlétével Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, Zsiga Tamás,
a Pásztói Járási  Hivatal hivatalvezetője, Vida Ottó Kolos rendőr
ezredes, rendőrségi főtanácsos, pásztói rendőrkapitány is.

Ünnepi megemlékezés
és koszorúzás

Koszorút helyez el: Becsó Zsolt országgyűlési képviselő.

Vendégeink (balról): Zsiga Tamás, a Pásztói Járási Hivatal
hivatalvezetője,  Becsó Zsolt országgyűlési képviselő,  Vida
Ottó Kolos rendőr ezredes, rendőrs égi főtanácsos, pás ztói
rendőrkapitány.             (Fotó: Herbst R.)

A  JOBBÁGYI   DALOS  KÖR
működésének, fellépéseinek támogatására

2017. március 31-én 19.00 órai kezdettel

jótékonysági bált
rendezünk  a művelődési ház rendezvénytermében,

(Jobbágyi, Lakótelep VII. ép., volt söröző)
 melyre tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény fővédnöke:
Schoblocher István  polgármester

Program:
- KÖSZÖNTŐ - A DALOS KÖR MŰSORA - VACSORA

- ÉLŐ ZENE (Bacsa Tamás, Kozárd) - TOMBOLA.
 Belépőjegy 3000,- Ft, támogatójegy 500,- Ft.

Jegyek válthatók:  Tóthné Mohai Zsuzsannánál -
06-20/223-77-30.

A Dalos Kör nevében: Hornyák Miklós


