A községi önkormányzattájékoztatója

- Alapítva: 1995-ben -

XXIII. évfolyam, 3. szám. 2017. szeptember

MEGHÍVÓ
Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja a 2017. szeptember 14., 15., 16-án
megrendezésre kerülő

jobbágyi kulturális napok
R E NDE ZVÉN YEI R E

09. 14. - CS ÜTÖRTÖK - 17.00 műv. ház színházterem

Begelláné Kővári Mária

Életfa

c. könyvének bemutatója

09. 15. - PÉNTEK - 16.00
műv. ház színházterem

KONCERT
GYERMEKEKNEK
09. 16. - S ZOMBAT S zabó Imre S portcentrum
PROGRAM:
14:00 Megnyitó
14:15 Kulturális programok:
- Hársas Népdalkör
- Kodály Zoltán Óvoda
- Savária M űvészeti Iskola
- Jobbágyi Daloskör
-Apátújfalu testvértelepülés műsora
- Kálazy AnnaApátújfalu
- Pásztói Rozmaring Daloskör
16:00 Dalvarázs
16:40 M 2 együttes (Deniel Project & M-Tony)
17:15 Berki Martin
18:00 Eredményhirdetés
19:00 Unisexkoncert
20:30 Tűzijáték

koncert








Arcfestés (14:00-18:00)
Lufihajtogatás
Ugrálóvár
Kézműves sátor
Egészségügyi sátor
Kispályás labdarúgó-torna, 11-es rúgó
bajnokság.

Nevezés a helyszínen 9-9.30-ig Bangó Zoltánnál
A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT - 13-16 ÓRÁIG BABGULYÁS ÉS PÖRKÖLT VÁSÁROLHATÓ!

R os sz i dő e se té n a
programok a művelődési
há z sz ín há zt er mé be n
kerülnek megrendezésre!
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

2

2017. S ZEPTEMBER

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEK
A képviselő-testületi üléseken a következő önkormányzati
rendeletek kerültek elfogadásra, melyek teljes terjedelemben a
www.njt.hu honlapon olvashatók:
- 8/ 2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
- 9/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
- 10/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet az egyes
anyakönyvi szolgáltatásokról.

2017. május 25-i ülés határozatai
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 49/2017. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Pászt ói R endőrkapit ányság közbiztonság megszi lárdítása
érdekében végzett 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 50/2017. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
megtárgyalta fogászati ügyelet ellátására irányuló javaslatot, és
az alábbi döntést hozta.
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat
az egés zségügyi alapel látás körében az al apel l át ás hoz
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti biztosítását a Salgótarján és
Térsége Egészségügyi-Szociális Központjával kötött feladatellátási szerződés alapján lássa el. A feladat-ellátási szerződést
ezen határozat mellékletében foglaltak szerint i tartal ommal
elfogadja.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 51/2017. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Jobbágyi
temetőben út és járda építése és ravatalozó felújítása” tárgyú –
a Kbt. 115. § szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás
eredményes mindkét rész tekintetében.
2. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a FORT-BAU
THERM Kft., a NORDÉP HUNGARY Kft. és a SAFI-ART Kft.
ajánlata érvényes, a benyújtott igazolások alapján nem tartoznak
a ki záró okok hatál ya al á, az ajánlatt ételi felt ét eleknek
megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak.
3. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint Döntéshozó testül et megállapí tja, hogy a „Jobbágyi
temetőben út és járda épít ése és ravatalozó fel új ít ás a”
közbeszerzés i eljárás nyertes ajánlatt evője mi ndkét rész
tekintetében az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati
szempont alapján – legjobb ár-érték arány – a FORT-BAU
THERM Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza Schoblocher
István polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
megbízott Laczkóné Dénes Orsolya egyéni vállalkozó (3100
Salgótarján Hunyadi krt.14.) által előkészített szerződést a nyertes
ajánlattevővel kösse meg.

5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 52/2017. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Jobbágyi Radnóti Miklós út 10. szám alatti – az önkormányzati
tulajdonú– telek határra betonalapú, palaborítású zárt kerítés
építését nem támogatja.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 53/2017. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Jobbágyi Radnóti Miklós úton lévő önkormányzati tulajdonú
t el kek utcafront i oldal ának el kerít és ét a legol cs óbban
megvalósítható módon támogatja. A megvalósítás költségét a
tartalék terhére biztosítja.
Zárt ülés:
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 54-57/2017. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Döntés rendkívüli települési támogatási kérelemben.

2017. június 21-i ülés határozatai
7 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 58/2017. (VI. 21.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
pál yázat ot nyúj t be „ A vi déki t érségek ki sm éret ű
infrastrukt úrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Helyi termékértékesí tést szolgáló piacok infrastrukt urál is
fej lesztése, közétkeztetés fejles ztése” VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
kódszámú pályázat 2. célterületre (közkonyha fejlesztése).
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
kijelenti, hogy a fejlesztést a Jobbágyi Község Önkormányzata,
m i nt alapí tó ált al fennt artot t Kodál y Zol t án Óvoda
alaptevékenysége körében végzett közétkeztetési feladatainak
közegészségügyi követelményeknek megfelelő, színvonalasabb
ellátása teszi szükségessé.
A projekt megnevezése: „Közétkeztetés fejlesztése Jobbágyi
községben”
A fejlesztéssel érintett ingatlanok:
- Raktár átépítése - Jobbágyi 238/67. hrsz.
- Iskolai étkező és tálalókonyha felújítás - Jobbágyi, 512.
hrsz.
- Konyhai gépek, berendezések beszerzése főzőkonyhába Jobbágyi 238/67. hrsz.
- Konyhai gépek, berendezések beszerzése tálalókonyhába
- Jobbágyi 512. hrsz.
- Étkezőbútorok beszerzése iskolai étkezőbe - Jobbágyi 512.
hrsz.
Jobbágyi Község Önkormányzata a pályázat m egvalósításához szükséges önrészt 2017. évi költségvetése terhére, a
közétkeztetés fenntartását az éves költségvetésében biztosítja.
Vállal ja, hogy a pál yázati támogat ásból megvalósuló
beruházást, a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási
helyet nem szünteti meg.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)

2017. június 29-i ülés határozatai
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 59/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzat Képvis el ő-t es tülete
pályázatot hirdet a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 60/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
ki jelenti , hogy a P ás zt ó-Kis bágyon ivóví z-t ávvezet éket
térítésmentesen 2017. július 1. napjával a Magyar Állam részére
át adja. Az i vóví zközm ű-vagyon átadás ával kapcs ol at os
szerződést ezen határozat mel lékl etében fogl altak szerinti
tartal ommal elfogadj a. F elhatal mazza S choblocher István
polgármestert az ivóvízközmű-vagyon átadásával kapcsolatos
szerződés aláírására.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 61/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képvis elő-testül ete az
SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.-vel (1142
Budapest Erzsébet királyné útja 125.) 2015. május 29. napján
létrejött bérleti szerződésben a Jobbágyi külterület 0180/3. hrsz.
alatti, természetben a 3063 Jobbágyi Losonci út 1/B. szám alatt
található telephelyre vonatkozó, a szerződésben meghatározott
bérleti díjat 2023. június 1. napjáig nem módosítja. A bérleti díj
rögzítésének ellenében a bérlő az ingatlanon saját költségén
felújítási munkát végez, és gondoskodik az ingatlan bekerítéséről.
A kerí tés nyom vonalának hel yes s ége érdekében az
önkormányzat a telekhatár kitűzésének költségét vállalja.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 62/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
megtárgyalta a hulladékgazdál kodással kapcsolatos döntések
meghozatalára irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta:
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Nyugat-Hevesi
Regionáli s Hull adékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
(továbbiakban: Társulás) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ell átására vonatkozóan, Jobbágyi községre is kiterjedően,
hulladékgazdálkodási közszolgáltat ási szerződést köss ön az
NHSZ Észak-Kom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft.-vel (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.) a jelen
határozat 1. mellékletét képező szerződéstervezet figyelembe
vételével. A közszolgáltatás időtartama: 2017. október 1-től
2022. szeptember 30-ig.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja Bátor, Balaton, Bekölce,
Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél, Egerbocs, Nagylóc
települések 2017. július 1. napjától történő csatl akozását a
Társuláshoz.
3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Társulás Társulási
Megállapodás ának ezen határozat 2. m ell éklet ét képező
módosítását.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Schoblocher István
polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén az 1-3. pontokban
foglaltak szerinti álláspontot képviseljen.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 63/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
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Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Jobbágyi község településképi arculati kézikönyv, településképi
rendelet elkészítésére a főépítész szakmai irányításával megbízási
szerződést köt Székely István (2083 Solymár, Bimbó u. 20.) egyéni
vállalkozóval Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert
a megbízási szerződés aláírására.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 64/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
J obbágyi község t elepül és képi arculat i kézi könyv és
településképi rendelet elkészítése idején a főépítési tevékenység
ellátására és az egyeztetések koordinálására megbízási szerződést
köt a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel (1024 Budapest Káplár u.
7.). Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 65/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2013. évben elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot
áttekintette. A Helyi Esélyegyenlőségi Program aktualizálását,
felülvizsgálatát indokoltnak tartja, melynek határidejét 2017.
augusztus 31. napjában határozza meg.
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett elfogadott 66/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi
határozat:
A Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a
Rendezvényterem (3063 Jobbágyi Lakótelep 7. ép.) eseti bérleti
díját jobbágyi állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély
vagy jobbágyi székhellyel rendelkező civil szervezet, gazdasági
társaság esetében az alábbiak szerint határozza meg:
Rendezvény célja
Bérleti díj
Kaukció
Lakodalom
30.000 Ft
20.000 Ft
Profitorientált,
belépődíjas rendezvény 20.000 Ft
20.000 Ft
Egyéb (családi, baráti,
társasági ös szejövetel)
10.000 Ft
20.000 Ft
Amennyiben a terem használatba vétele iránti igényt nem
jobbágyi állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély, vagy
nem jobbágyi székhellyel rendelkező civil szervezet, gazdasági
társaság jelent i be, akkor a kérelem al apján a bérl eti díj
meghatározásáról a képviselő-testület dönt.
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 67/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2017. évi költségvetésben tervezett szociális ellátások támogatási
keretből – Pint ér Norbert képvi selő egy havi ti szteletdíj
felajánlásának jóvoltából – Pusomi Sándor jobbágyi lakos részére 36.600,- Ft természetbeni támogatást biztosít.
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 68/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2017. évi költs égvet ésben tervezett t ámogat ási keretből –
Hegedüs Zsolt Tamás képviselő hat havi tiszteletdíj felajánlásának jóvoltából - a Jobbágyi Szabadidős Egyesület részére
284 ezer Ft támogatást biztosít.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 69/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Kodály Zoltán Óvoda gyermekeinek kirándulásához – Végvári
Attiláné képviselő egy havi tiszteletdíj felajánlásának jóvoltából – 36.600,- Ft előirányzatot biztosít.
Zárt ülés: 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy
tartózkodás mellett elfogadott 70/2017. (VI. 29.) számú képviselőtestületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.
5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
elfogadott 71-72/2017. (VI. 29.) szám ú képvis elő-test ületi
határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.
4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodás
mellett elfogadott 73/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi
határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

2017. augusztus 15-i ülés
határozatai
Zárt ülés: 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadott 74/2017. (VIII. 15.) számú képviselő-testületi
határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzat Képvis el ő-t es tülete
megtárgyalta a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi óvodavezetői
megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapításáról
szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1. Megállapítj a, hogy a pályázat i kiírásra nem érkezett
pályázat, így az intézményvezetői állásra vonatkozó pályázat
eredménytelenül zárult.
2. Ennek ismeretében az intézmény vezetésével kapcsolatos
fel adatok ell átásával az intézmény szervezet i és működési
s zabál yzatában meghat ározott hel yet tes ít és rendj ének
megfelelően, 2017. szeptember 1-től 2018. július 31-ig Bódiné
Murányi Zsuzsanna óvodavezető helyettest bízza meg.
3. A megbízott vezető illetményét 230.253 Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát 70.847 Ft-ban állapítja meg.
Nyílt ülés:
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 75/2017. (VIII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti A települési
önkormányzatok szoci áli s cél ú t üzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt
pályázat alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 672 q
barnakőszén vásárlásához támogatási igényt nyújt be.
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
vállalja, hogy a szociális cél ú tüzelőanyagban részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér, a szociális rászorultság és a 2017. évi
igényl és részl et es felt ételeit – legkésőbb a tüzel őanyag
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – önkormányzati
rendeletben szabályozza, valamint a támogatás igénybevételéhez
szükséges 426.720 Ft önrészt és a felmerülő szállítási költségeket
a 2017. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

2017. S ZEPTEMBER
4 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadott
76/2017. (VIII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
„Pásztó és környéke hősei” munkacímet viselő I. világháborús
tematikájú tervezett könyv megjelentetése céljából a Teleki László
Városi Könyvtár és Művelődés i Központ ál tal az El ső
Vil ágháborús Centenárium i Eml ékbi zott ság m egbí zásából
KKETTKK-CP-01 kódszámon pályázatot hirdető Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutat ásáért Közalapítvány XX. Század Intézeténél egy pályázat megvalósulásához 30 ezer Ft önkormányzati támogatást biztosít.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 77/2017. (VIII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Jobbágyi Honvéd Sportegyesület részére 2016. évben nyújtott
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 78/2017. (VIII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Jobbágyi Honvéd Sportegyesület támogatási kérelmét megtárgyalta és a 2017. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek m űködési tám ogatása keret ből az Egyesül et
működés éhez 300 ezer Ft tám ogat ást bizt osít . A további
támogatás megállapításának feltételeként meghatározza, hogy a
S port egyesül et a m űködéséről a képvi selő-test ül et nek
beszámoljon.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 79/2017. (VIII. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
megismerte a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és
kohézió erősít ése” című pályázat benyújtására vonatkozó
javaslatot, és az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a hel yi
közösségek fejlődése Jobbágyi községben megvalósuljon.
2. A projekt megval ósításához támogatási forrást kíván
igénybe venni az önkormányzat, „A helyi identitás és kohézió
erősítése” elnevezésű, TOP-5.3.1-16 azonosítószámú, 100%-os
támogatási intenzitású pályázaton részt kíván venni konzorciumi
formában.
3. A konzorcium tagjai:
a) konzorcium vezető: Palotás Község Önkormányzata.
b) konzorciumi tag:Ecseg Község Önkormányzata
c) konzorciumi tag: Csécse Község Önkormányzata
d) konzorciumi tag: Jobbágyi Község Önkormányzata
e) konzorciumi tag: Szarvasgede Község Önkormányzata
f) konzorciumi tag: Kisbágyon Község Önkormányzata
g) konzorciumi tag: Egyházasdengeleg
Község Önkormányzata
h) konzorciumi tag: Héhalom Község Önkormányzata
i) konzorciumi tag: Buják Község Önkormányzata
4. A képvi selő-testület felhatalmazza Schoblocher István
polgármestert a konzorciumi megállapodás m e gk öt és ér e,
mely konzorcium gesztora Palotás Község Önkormányzata.
5. A képvi selő-testület felhatalmazza Schoblocher István
pol gárm estert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos
további intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy a
pályázat a pályázati felhívás értelmében az előírt határidőre és
tartalommal megérkezzen a kiíróhoz.
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A Fáy András Általános Iskola

HÍREI
Idén is rövid volt a nyár, gyorsan teltek a vakáció gondtalan
napjai. Újra felhangzott az órára hívó csengőszó. Elő kell venni
az iskolatáskát, füzeteket taneszközöket. A délutánok egy részét
sem tölthetik csak játékkal a gyerekek.
Sajnos a nyár újabb változásokat hozott iskolánk életébe,
több pedagógus, Ruga Zsoltné tanárnő, Nagyváradi Renáta
angol tanárnő, Schweickhardt Zsolt tanító, Heinczinger Béla
tanár és Koppándi János igazgató is más munkahelyen folytatja
pályáját.
Ez nem véletlen, kereshetnénk az okokat, de az bizonyos,
hogy több tanuló és szülő viselkedése is hozzájárult ehhez. Az
előző tanévben nem győztük az egyik gond után a másikat
megoldani, a sok fegyelmi probléma, órarendi változás a tanévet
igen zaklatot tá t ett e. Egyre kevesebben maradt unk pedagógusok, akikre egyre nagyobb teher hárul. Szerencsére a távozó
pedagógusok egy részét sikerült pótolni.
Soltiné Simon Ágnes biológiát, kémiát , matematikát, és
környezetet fog tanítani.
Óraadóként Kaposváriné Kovács Evelin és Heincz inger
Béla tanár úr segíti munkánkat.
Az év folyamán és a nyári szünetben jelentősen csökkent
tanulóink létszáma is.
16 első osztályos tanuló kezdi meg iskolánkban tanulmányait
a 2017/2018-as tanévben Illyés Ilona osztályfőnök vezetésével.
A 2-3. osztály a Megyei Tankerület utasítására összevonásra
került, osztályfőnökük Frankáné Szappan Elvira. Itt az elméleti
tantárgyakat (matem ati kát , m agyart környezeti sm eretet ),
megpróbáljuk csoportbontásban tanítani.
Az 5. osztály osztályfőnöke Rácz Katalin, aki szeptember 1jétől igazgató-helyettesként is tevékenykedik.
A 7-8. osztály létszáma összesen 11 fő, osztályfőnökük Tóth
Tiborné, aki szeptembertől igazgatói megbízást kapott. Itt is csak
az elméleti tárgyak lesznek bontva a készségtantárgyakat a két
osztálynak együtt tanítjuk.
A t öbbi osztálynál nem t örtént változás, maradtak az
osztályfőnökök.
Szeptember második hetétől megpróbálunk az alsó tagozaton
napközit szervezni, de mivel 12 pedagógus helyett 9-en vagyunk,
ezért ez nehézségekbe ütközik.
A nyár folyamán iskolánk hetedikes tanulói a Határtalanul
pályázat keretében Szlovákiába utaztak, és a határ menti Madáchés Mikszáth- emlékhelyeket keresték fel. Ellátogattak a zólyomi
várba, és Besztercebánya nevezetességeivel ismerkedtek meg.
A háromnapos kirándulás a tanulóknak teljesen ingyenes volt.
A nyár folyam án karbant artási m unkák keretében a
tornaterem és az öltözők, az emeletes épület aulája, ill. az 5.
osztály tanterme és a kőépület lábazata lett újrafestve.
Tervezi az önkormányzat az emeletes épület felújítását, melyre
pályázati forrásokat vesz igénybe. Ennek keretében megvalósul
a nyílászárók cseréje, megújul a teljes fűtési rendszer, az épület
küls ő szigetelése és fes tése i s m egtört énik. Örülünk a
lehetőségnek.

Szeptember első két hetében lezajlanak a szülő értekezletek,
a hagyományos programjainkat továbbra is megtartjuk:
Őszi túra, haloween party, Fáy-nap, Mikulás-est, karácsonyi
ünnep. Szervezünk továbbra i s t anul mányi és ügyességi
vetélkedőket, iskolai kereteken belül és kívül.
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét a tanulók rendszeres
iskolába járására, mivel a tavalyi év során igen magas számot ért
el az igazolatlan órák száma. Továbbra is szoros kapcsolatot
tartunk fenn a gyerm ekjóléti és családsegít ő szol gálat új
vezetőjével, Soósné Tóth Anna családsegítővel.
Kérjük, hogy jobban segítsék munkánkat, figyel jenek a
gyermekeikre, kövessék és ellenőrizzék tanulmányi munkájukat,
szükség esetén fegyelmezzék őket, hogy kevesebb kudarcban,
minél több elismerésben legyen részük.
Végezetül az új tanévre sok sikert, jó egészséget kívánunk!
Az iskola pedagógusai nevében:
Tóth Tiborné
igazgató

Lakossági felhívás
T ájékozt at juk Önöket , hogy J obbágyi Közs ég
Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a
Településképi rendelet készítését határozta el (a 314/2012. (XI.
8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően). A munka jelenleg
az előkészít és fázi sában van, melynek során a kés zülő
dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy
véleményt nyilváníthat minden
1. a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni
jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet,
2. jobbágyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet,
3. jobbágyi székhellyel bejegyzett civil szervezet.
A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló
célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg.
Ebben kell meghat ározni a települ és t el epüléskaraktert
m eghatározó települ és képi j ell em zői t, a t el epülésképi
szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő
építészeti elemeket.
A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti
örökség területi és egyedi védelmét, a települ ésszerkezet,
településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a
településképi követelményeket. Az Eljr. 21-22.§ alapján a TKR
megalapozására a TAK szolgál.
Kérem, hogy a Településképi arculati kézikönyv, valamint a
Tel epülésképi rendel et tel kapcsolatos j avasl at ai kat és
észrevételeiket 2017. október 7-ig juttassák el az alábbiak szerint:
1. E-mailben a polghivjobbagyi@gmail.com címre vagy
2. Vegyen részt személyesen a 2017. szeptember 29-én 17
órakor a VII-es épület szí nháztermében t art andó el őzet es
lakossági fórumon.
Schoblocher István
polgármester
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HÍREI
Az óvoda vezetésében jelentős változások történtek. Az
óvoda vezetője Pásztor Zsuzsanna, egészségügyi okok végett
lemon dott vezetői pozíciójáról. A képviselő-tes tül et az
óvodavezetői beosztásra pályázatot írt ki, melyre nem érkezett pályázat, így az intézményvezetői állásra vonatkozó pályázat eredménytelenül zárult. Ennek ismeretében az intézmény
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásával az intézmény
szervezeti és mű ködés i szabályzatáb an megh atározott
helyettesítés rendjének megfelelően, 2017. szeptember 1-től
2018. július 31-ig BódinéMurányi Zsuzsanna óvodavezetőhelyettest bí zza meg. A vezetői tájékoztatób ól közlü nk
részleteket, mellyel az óvoda életét kívánjuk olvasóinknak
bemutatni.
…
Sajnos a 2017-es tavaszi-nyári nevelési évet két kolléganő
fel m ondás ával zártuk. Így ös s zes s égében három
óvodapedagógus maradt a következő ős zi nevelési évre.
Sajnálatos módon a három pedagógus kollégából egy kolléganő
jelenleg is betegállományban van, felépülésére bizonytalan ideig
nem számíthatunk.
Óvodánk a nyári hónapokban is nyitva tartott.
Augusztus 7-től, augusztus 18-ig két hétre zárt be óvodánk,
amíg a konyhai tisztító festés és takarítás tartott. A szülőket
időben értesítettük, talán ebből is adódott, hogy az óvoda zárva
tartását elfogadták, és megértették. Ezzel kapcsolatban panasz
nem érkezett felénk.
2017-2018-as nevelési évről
Mindezek előtt kérem, engedjék meg, hogy megemlítsem, a
korábban leírt helyzetből adódóan nagyon nehéz, és embert
próbáló nyáron vagyunk túl. Minden gondozó nénivel és az itt
maradt pedagógus kollégámmal igyekeztünk m indent úgy
szervezni a nyári időszakban, hogy a gyerekek semmi t ne
vegyenek észre a szorult és igen nehéz helyzetből.
A 2017-es őszi nevelési évet, az óvoda működése szempontjából, a következőképen kívánom irányítani.
Az óvoda régi melléképületeiben s zeretném folytatni a
nyáron elkezdett nagytakarítást, lomtalanítást, és az ott rejtőző
kincs ek renoválását, rendbetét elét. Gondolok i tt a két ajtós
faragott régi szekrényre, amelyet nagyon szeretném, ha az óvoda
folyosójának dísze lehetne ismét, és a gyerekek alkotásainak
kiállító helyeként szolgálna.
Szeretném javítani az óvoda PR-tevékenységét is. Megbíztam
az egyi k kol l éganőm et óvodánk facebook ol dal ának
felfriss ítésével, valam int annak ál landó karbantartás ával.
Továbbá szeretném szorosabbra fűzni, kapcsolatunkat a helyi
lap szerkesztőségével. Örülnék, ha községünk t öbb és
részletesebb betekintést kapna az óvoda életéről.
A 2017-es őszi nevelési évben új kolléganő érkezik hozzánk,
aki t nagyon nagy s zeret ettel várunk. A rés zemről minden
segít séget és tám ogatás t megadok maj d s zám ára, és ezt
kolléganőimtől is elvárom. Akét üres betöltetlen állást, továbbra
is közzétes szük a KÖZIG állás on. Továbbá a pedagógiai
asszisztens állást is meghirdetjük, helyettesítés céljából.
A nevelési évet ennek tükrében három csoporttal, három
pedagóguss al és négy gondozónővel kívánom elindítani. A
munkarendet megpróbáltam úgy összeállítani, hogy pedagógus
mindig, reggel is, és délután is legyen az óvodában. Saját
munkaidőm is ezek alapján terveztem. Ennek tükrében reggel

nyolctól már elérhető leszek az óvodában a délutáni három órás
ébredésig. Így nem marad vezető nélkül az intézmény sem
délelőtt, sem délután.
Amikor a 2017-es őszi nevelési év tervezetét készítettem,
úgy gondoltam, ki kellene próbálnunk valami újat, ami kicsit
más, mint az eddig megszokott. Bízva abban, hogy óvodánk új
szellemiségben tud a jövőben működni, ami pozitív képet rajzol
a későbbiekben a szülők, a leendő szülők, és a község lakói elé.
A hagyományokon nem szeretnék változtatni, így a falunap
alkalm ával továbbra is számí thatnak óvodásaink műs orára,
kolléganőim segítségére.
A 2017-es nevelési évben nagy hangs úlyt fekt etünk a
projektmódszerre, amellyel szeretnénk hagyományt teremteni és,
idővel szeretnénk nevelési programunkba beágyazni, rutinosan
alkalmazni. A több hetes projektek lényege, hogy a gyerekek
jobban el tudjanak merülni egy-egy témakörben. Így alaposabb
és mélyebb ismeretet kaphatnak egy-egy témával kapcsolatban.
Mi vel óvodánkba érkező gyerm ekek t öbbsége hátrányos
helyzetű, ezért úgy vélem, a tudás is, amivel az óvodába érkeznek
jóval szerényebb egy átlagos gyermek mindennapi tudásától. A
projekt megadja a pedagógusnak és a gyermeknek azt a
szabadságot, hogy minden készségfej lesztés t (pl: vizuális,
anyanyelvi nevelés stb) úgy valósítson meg és annyira merüljön
el benne, amennyire a gyermek tudása, kíváncsisága kívánja.
Nem utolsó szempont az sem, hogy a projekteknek mindig van
kezdetük és végük. Ebből adódik, hogy a projekteknek mindig
vannak produktumai. Szeretném, ha minden projekt lezárása
valami produktummal, például: óvodai versenyekkel, kirándulásokkal, bábjátékkal stb. záródna. A projektek zárásaként
szolgáló napot nyílt nap formájában képzelem el. Így az a szülő,
akinek kedve és ideje lesz, betekintést kaphat az óvodánkban
folyó életről. Ennek tükrében a következő projektek kerültek
célkitűzésre a 2017-es őszi nevelési évben.
Szeptember 11-én indul a Szüret az óvodában projektünk,
amely szeptember 29-én ér véget. A projekt lezárásaként játékos
vetélkedőt terveztünk az óvoda udvarába, ahová a szülőket is
aktív résztvevőként várjuk.
Október 2-án indul az Állatok az óvodában, projektünk.
Szeretnénk, ha a gyermekek közelebbről is megismerkednének a
háztáji állatokkal, ezért felvettük a kapcsolatot néhány helyi
lakoss al, aki nek szép baromfiudvara van, s zeretnénk oda
látogatni. A projekt 20-án zárulna, a produktum kirándulás a
Nagyhársasra, közösen, szülőkkel.
Október 24-én indul a következő óvodai projekt, Egészen
egés zséges en. Ezekre a het ekre szakértők m eghívását is
tervezzük, mint pl: védőnő, családsegítő. Ezen alkalommal a szülők
részére egy mentálhigiénés tréninget is szeretnénk tartani, a
délelőtti közös játékos programot követően. A projekt november
24-én zárul, bábelőadással a gyerekeknek, és mentálhigiénés
tapasztalatok élmények megbeszélésével a szülőknek.
Október 31-ére szeretnék nevelés nélküli munkanapot kérni,
hogy a kolléganőkkel megbeszélhessük a következő nevelési
év fontos állomásait, feladatait, céljait. Valamint az ünnepek előtt
pontosítani tudjuk az előttünk álló feladatokat.
November 27-étől átszellemülünk és az adventi időszakra
koncentrálunk. Mi nden advent vasárnapja előt ti pént eken
ünnepélyes gyertyagyújtást tervezünk az óvodában. A műsort
a gyerekek adják, és ezek a pénteki ünnepi előadások a szülők
számára természetesen nyíltak lesznek.
A műsorokat szeretném dvd formájában is megörökíttetni,
ennek technikai kivitelezése még jelenleg átgondolás alatt van.
Itt engedjék meg, hogy megjegyezzem, a jó ötletekre mindig
nyitott vagyok. A december 18-ai hétre szinte minden napra
terveztünk olyan programot, amelyen a szülők is részt vehetnek.
Ebből egyet szeretnék most csak kiemelni, amit kifejezetten a

(Folytatás a 7. oldalon.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)

Cirkusz az óvodában- január- február.
Víz az úr - március.
Szeretjük a Földet- április.
Madarak fák napja - május.
Gyerekek és szüleik hete - június.
Bízom benne, hogy szakmai elhivatottságom példaként és
segítségként egyaránt fog szolgálni kollégáim számára a 20172018-as nevelés évben.
Remélem a gyermekek élvezni és szeretni fogják a rájuk váró
programok, játékok nyújtotta feladatokat.
Bí zva a közös és s ikeres együttműködésben, el őre is
köszönöm megtisztelő bizalmukat.
Bódiné Murányi Zsuzsanna
megbízott óvodavezető

szülők számára szervezünk, a délelőtti közös játékot követően.
Az ünnepre való tekintettel beszélgetést tervezünk a szülőkkel
és m eghí vott hit oktató s zakemberrel, az ünnep valódi
fontoss ágáról.
Bízom abban, hogy december 22-én délután tudunk rendezni
egy kis házi ünnepélyt is az óvoda minden alkalmazottjával, a
konyhán dolgozókkal, a gondozónénikkel és minden pedagógussal együtt, hiszen ahhoz, hogy sikeresen zárhassuk a 2017es nevelési évet, minden dolgozó kéz munkájára szükség van.
Úgy vélem nehéz időkben kovácsolódik öss ze igazán az a
kollektíva, akikkel érdemes együtt dolgozni.
A 2018-as nevelési évet hasonló projektekre bontjuk le, mint
az előző évben. Így a következő projektek várhatóak.

Használt könyvek vására
Önkormányzatunk s zolgáltatási szerződést kötöt t a
Balassi Bálint Megyei Könyvtárral, ennek köszönhetően
felülvizsgálták a volt könyvtár állományát és azok a könyvek
kerültek kiárusításra, melyek - véleményük szerint - már nem
fognak az új könyvtár állományába kerülni.
Az új könyvtár várhatóan az ősz folyamán, a 7-es épület
földszintjén, akadálymentesítve, megújult környezetben fog
településünk lakosainak a rendelkezésére állni.

Jobbágyi Daloskör
fellépéseiről röveden
Április hónapban 20. és 23. között Erdélyben, Oklándon
vettünk részt az V. Kis- és Nagyhomoród menti Kórustalálkozón.
.Jó volt találkozni az ismerősökkel, mert az I. Kórustalálkozón is
részt vettünk, együtt énekeltünk.
,Ápri lis 25-én S algótarjánban megrendezésre kerülő
„C sengőhang” ének- és népdalvers enyen vett ünk részt,
ahonnan továbbjutottunk a csi llebérci országos versenyre.
Május 21-én Abas áron, a Kat ona- és B ordalfes zt ivál on
énekeltünk, szép közönség sikerrel, immár harmadik alkalommal.
Palóc katonadalokat és bordalokat énekeltünk.
Június 4-én a községi trianoni megemlékezésen léptünk fel.
Július 29-én immár a második alkalommal megrendezett
Népdalkörök találkozójára kaptunk meghívást, melynek örömmel
tettünk eleget, hi sz’ ezen az alkalmon t alálkozunk több
népdalkörrel és a közös éneklés mindig nagyon jó.
Augus zt us 5-én Kis bágyonban vendéges kedt ünk a
falunapon, két dalcsokorral.
Augusztus 25-én nyugdíjasklubunk megrendezte az immár
hagyományos Ki stérs égi katonat alálkozót, melyen katonadalokat énekeltünk.
Augusztus 26-án testvértelepülésünkön, Pilisen voltunk,
ahol egy bodrogközi és egy palóc dalcsokorral léptünk fel.
Minden fellépésre nagyon komolyan készülünk, hetente két
alkalommal próbálunk és örömmel visszük el Jobbágyi hírét.
Szeptember 1-jén Csillebércre megyünk, ahol „Számadóbál
Bodrogközben” és kalotaszegi dalcsokorral lépünk fel.
Mottónk továbbra is: Ha szívből szól az ének, az másokat is
megérint.
Tóth Edit

BEPILL ANTÁS
A NYUGÁLLOMÁNYÚAK
EGYESÜLETE ÉLETÉBE
Tisztelt Olvasó!
Egyesületünk minden év hasonló időszakában, augusztus
második felében, ez évben augusztus 25-én rendezte meg a
Nyugáll ományú katonák és közalkalm azott ak kis térségi
találkozóját.
Ezen a rendezvényen, tagjainkon kí vül nyugdí jas
munkatársak is meghívást kaptak és sokan éltek a lehetőséggel,
hogy tal álkozzanak a régi munkatársakkal , koll égákkal,
barátokkal.
Vendégeink voltak: Fekete István ny. ezredes, az Északmagyarország Régió elnöke, Szendrődi György, a Nyugdíjasok
Országos Szövetsége alelnöke, Balla Tibor alezredes, a Szolnoki
Helikopter Bázis parancsnok-helyettese, Bacsa Péter hadnagy,
az MH. 3. sz. Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda képviselője,
Schoblocher István polgármester.
A találkozó végig nagyon közvetlen és kötetlen hangulatban
zajlott le. A reggeli után a jelenlevők tájékoztatást kaptak az
Egyesület múltjáról, jelenéről és további terveiről.
Dal oskörünk palóc katonadal-csokorral szórakoztatt a a
hallgatóságot, majd közösen a jelenlévőkkel régi és a közelmúlt
katonadal aiból énekel t ünk és fel el evenít et tük régi
menetdalainkat.
Most is bebizonyosodott, hogy nagy szükség van ezekre a
találkozásokra. Sok jó beszélgetés, régi események felelevenítése
nagyon fontos mindannyiunk számára.
A finom csülkös babgulyás és lekváros bukta még jobban
emelte a jelenlévők közérzetét.
Meg kell említenem, hogy a faluház udvarán kialakított és
felépített kerti pavilon igen alkalmas és hangulatos helyszínt
bi ztosít az il yen és hasonló rendezvények megtartására.
Kös zönet az ötl et adónak és a kivit elezést végzőknek,
természetesen a pénzfedezetért a képviselő-testületnek. Igazán
mélt ó és színvonal as környezetet biztos ít a t alálkozók
megtart ására.
A rendezvényünk zárás akor a rés ztvevők reményüket
fejezték ki, hogy még sokszor legyen ilyen találkozó és köszönték
a l ehet őséget, hogy ilyen kötet len beszélgetések részes ei
lehettek.
H. Miklós
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Bemutatkozik
az új családsegítő
Tisztelt Jobbágyi Lakosok!
Szeretnék Önöknek bemutatkozni, főként azoknak, akik
személyesen nem ismernek, és a gyermekjóléti, családsegítő
szolgáltatásról tájékoztatást adni.
A nevem Soósné Tóth Anna, jobbágyi lakos vagyok, én
magam is itt nőttem fel, és cs aládalapítást követően is itt
maradtam férjemmel és itt neveltük fel fiúgyermekünket. Közel
14 évet dolgoztam a Jobbágyi község szociális ellátásában, az
akkor működő bölcsödében gyermekgondozóként , aztán a
gondozási központban ahol az idősek szociális ellátása volt a fő
terül etem. Ahol a hozzátartozóikat is segített em, a cs aládi
kapcs olataikat erősí tet tem, napi gondjai k megol dását
támogattam. Foglalkozásom miatt és annak köszönhetően, hogy
tősgyökeres Jobbágyi lakos vagyok, ismerem a t elepülésen
él őket és a környékbeli tel epülések t ársadal mi, szociál is
problémáit, és annak lehetséges megoldását. Továbbá sokan
ismernek személyesen, és bizalommal fordulnak hozzám, kérnek
segítséget korosztálytól függetlenül. Előző munkahelyeim során
folyam at os an emberekkel foglal kozt am, kül önböző
korosztályokkal volt am segít ő kapcsolatban. Bölcsődében,
óvodában kis gyermekekkel gondozó- és nevel őm unkát
végeztem. Sikerként éltem meg, hogy gyakorlati oktatóként,
halmozottan hátrányos helyzetű 14-18 éveseket tanítottam.
A családsegítői állást pályázat útján 2013. év szeptember 01től töltöm be, és látom el attól kezdve a szolgáltatás feladatait a
Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
alkalmazottjaként Palotáson, Kisbágyonban, Héhalomban és
Egyházasdengelegen és 2016 januárjától Erdőkürt településeken.
Rövid időn belül az ott élők bizalommal fordultak hozzám, és
segítő emberként fogadtak el, és tekintettek rám. Így lettem
mindenhol Anika.
Ez év július 17-től áthelyezéssel kerültem a helyi szolgáltatás
biztosításának érdekében Jobbágyiba, mivel kolléganőm Tóthné
Mohai Zsuzsanna nyugdíjazását kérte.
Ezúton is kívánok neki hosszú örömteli nyugdíjas éveket, és
jó egészséget!
Előző munkáim fol yamán t udatos ult bennem, hogy a
szociális gondozás és gondoskodás mennyire sokrétű munkát
igényel, valamint ehhez milyen széleskörű ismeretekre van
szükség. Főiskolai tanulmányaimat hivatástudatból, önerőből,
munka mellett kezdtem el, mert szerettem volna a hozzám forduló
emberek részére magasabb szintű, ellátást, segítséget biztosítani.
Megszerzett végzettségem szerint szociális munkás vagyok,
diplomámat a gödöllői Szent István Egyetem Főiskolai Karán
szereztem meg. Jelenlegi munkáltatómnak köszönhetően 2014ben Mediátor (Vitás ügyek rendezője) képesítést is. Megszerzett
tudásomat igyekszem folyamatosan frissíteni, illetve aktualizálni,
ennek érdekében folyamatosan kapcsolatot tartok különböző
szakmai szintekkel és fórumokkal.
Munkatapasztal ataim és megszerzett ismereteim al apján
globálisan látom a szociális ellátó rendszert, a napi problémák
lehetséges megoldásait, amit munkámban hasznosítok. Szakmai
szem pontból kiemelten fontosnak tartom , társ adalmi vagy
s zoci ál is hovatart ozás tól függetl enül a krízis helyzetek
megelőzését, családi szerepek megerősítését, polgári értékek
közvetítését, fejlesztését, formálását, az életvitel segítését. A
családok öngondoskodásának támogatását, mint szemléletnek

Soósné Tóth Anna családsegítő.
terjesztését. Szakmai munkámat, a szolgáltatás sikerét a közös
munkában látom, így kiemelten fontosnak tartom a szolgáltatás
külső, bel ső kapcs olat ának az erősítését, kialakí tását. Itt
gondolok főként a jelzőrendszer működtetésére, rendszeres
megbeszélés ek tart ására (önkormányzat, védőnői szolgálat,
háziorvos, óvoda, iskola, rendőrség, polgárőrség), akiknek a
településen nagyon fontos szerepük van a megelőzésben, az
időben való jelzés megtételében, amit a törvény is előír.
Igyekszem az it t élőknek gondjaikra enyhülést , illetve
megoldást keresni, de dönteni mindenkinek saját magának kell a
sorsa felől.
Jelmondatom:

,,Azon lehet segíteni, aki saját magán is akar!”
A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás
célja, feladatai:
Gyermakj óléti s zol gál tat ás: a gyermek t est i és lel ki
egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, az
it t él ő családok életmi nőségének j aví tása, a szociális és
mentálhigiénés problémák megoldása.
A krízishelyzetbe került egyének, és családok segítése, az
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése.
A cél ok el érés ének érdekében m űködtetem , il letve
együttműködöm az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival.
Azok a családok, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, vagy
akik szakmai támogatást igényelnek, igyekszem megadni mindazt
a s egíts éget (információnyújt ás, t anács adás, ügyintézés hez
segítségnyújtás), ami elvezeti a hozzám fordulókat a problémájuk
megoldásához.
Családsegítő szolgáltatás: a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló
személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízis hel yzet megszünt etése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgál tatás ingyenes , a s egít séget kérő s zemély
megjelenésével vehető igénybe, vagy már hatósági intézkedés
miatt elrendelik az együttműködést, ezért már kötelezettség.

(Folytatás a 9. oldalon.)
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(Folytatás a 8. oldalról.)
Jobbágyi községben fogadóórákat a Rózsa utca 3. szám
alatti fogadó irodában tartom.
Fogadóóráim:
- Hétfő, szerda, csütörtök 8 - 10 óráig.
- Kedd 13 - 16 óráig.
- Pénteken telefonos egyeztetést követően tudok
rendelkezésükre állni.
További részletekről a szolgáltatás nyújtotta lehetőségekről
érdeklődjön személyesen, illetve telefonon munkaidőben 7,15 16 óráig.
Telefonszám: 06-32/475-004
Mobil szám: 06-30/590-66-99
Soósné Tóth Anna családsegítő

Tudnivalók
a kéményseprésről
A l akos sági kém ényseprést mi nden i ngatl anban a
katasztrófavédelem erre szakosított munkatársai végzik, kivétel
ez alól az a hajlék, ahová gazdálkodó szervezet van bejegyezve.
A füstelvezetőket nem a tűzoltók ellenőrzik, a sormunkát továbbra
is a kéményseprők végzik.
Ez a tevékenység egés z évben folyamatos. Gázüzemű,
valamint zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközöknél kettő, minden
egyéb esetében egyévente mennek a kéményseprők.
A lakossági sormunka ingyenes. A kéményseprő 15 nappal
előtte a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban
nincs otthon a tulajdonos, újabbat hagy ott. Amennyiben a
szakember másodszorra sem tudja elvégezni a teendőket, akkor
az ingatlan birtoklójának 30 napon belül egyeztetnie kell egy új
i dőpont ot Ez megt ehet ő onl ine a www. kemenysepres .
kat as ztrofavedelem .hu/ ugyfels zol galat l inken t al álhat ó
„időpontfoglalás” űrlap kitöltésével, illetve elküldésével. Ott az
ügyfelek három olyan napot jelölhetnek meg, ami számukra
megfelelő az ellenőrzések elvégzésére. Egyeztetésre telefonon
keres ztül is lehetőség van, az ingyenesen hívható 1818-as
központi s zámon a 9.1 menüpont nyom ógombbal történő
kiválasztásával. A harmadik időpontban elvégzett munkáért már
ki kell fizetni a kiszállási díjat – néhány száz forintot – csekken,
vagy átutalással.
Ha egy lakásba gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó
van bejegyezve, akkor az előbbi kéményének a tisztításáért fizetni
kell. Amennyiben a társasház egyik épületébe van a cég, vagy
az egyéni váll alkozó „s zámon tart va”, akkor a gazdálkodó
szervezetnek nem kell külön megrendelnie a kéményseprést, mert
az magától érkezni fog és a munka rá eső részét kell kifizetnie.
Ha egy családi házba van feltüntetve a cég, akkor az ingatlan
használójának kell kérni a szolgáltatást a megyében működő
ezzel foglalkozó cégek bármelyikétől.
Az ellenőrzés gyakorisága a tüzelőberendezés fajtájától függ.
Zárt égésterű, gázüzemű fűtőeszközhöz csatlakoztatott kémény
es etén kétévent e, minden egyéb szerkezet nél évente kell
megrendelni a tisztítást.
Nógrád megyében az alábbi cégek vállalják a gazdálkodó
szervezetek füstelvezetőinek vizsgálatát: az ŐKÉTÜSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Kft., a Kém ényseprőipari Kft. , a Magyar
Kéményseprő Kft., az Abakémény Kft., valamint az Országos
Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft.

Új lelkipásztorunk:

Menyhárt János
1978. október 10-én születt em Szol nokon. Édesanyámék második gyermekeként. Egy kis Szolnok melletti
faluban éltünk és nevelkedtem, Zagyvarékason. Általános
is kol ai tanul mányaimat fal unkban végeztem, majd
Keszthelyen, a Vajda János Gimnázium ban tanultam
tovább. A teológiát Pécsett végeztem.
A papi hivatásban Isten meghívó kegyelme mellett
nagy hatással volt rám falunk plébánosa, Márk Lajos
esperes úr, aki egykori mátraszőlősi plébános volt.
Felszentelésem után Cegléden, Abonyban, Tószegen
és Szurdokpüspökiben szolgáltam. 2017. augusztus 1-től
nevezett ki dr. Beer Miklós püspök úr a Jobbágyi Egyházközség lelkipásztorává. Nagy örömmel fogadtam a kinevezésem. Nagyon jó embereket ismertem már meg a korábbi évekből Jobbágyiból, akikkel igaz barátság alakult ki.
Így, ha lehet ezt mondani, kicsit haza j öttem. Nagy
reményekkel, tervekkel állok az új szolgálati hely előtt, hogy
a Testvérekkel egymás kezét megfogva, együtt dolgozva
építhetjük szeretetben Isten országát.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTT:

Kanyó Gergő 2017. 08. 14.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

Gál Boglárka és Pompor László 2017. 07. 15.

E L H U NY T A K :
Murányi Gáborné 2017. 04. 04.
Szőke Istvánné 017. 05. 10.
Pócs Józsefné 2017. 05. 19.
Noszka Gáb or 2017. 05. 22.
Kovács Dezs őné 2017. 05. 28.
Dobrocsi Ferencn é 2017. 06. 24.
Dankovits Károlyné 2017. 07. 03.
Sármán Lajos Jánosné 2017. 08. 18.
Nagy Mihály 2017. 08. 23.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel és szeretettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

NAGY MIHÁY
temetésén részt vettek, virágaikkal megtisztelték szeretett
halottunkat.
A gyászoló család

A KÖZSÉGI ÖNKORM ÁNYZAT TÁ JÉKOZTATÓJA
Nyt. szám: 2.9.1/460/2004. Készült: 800 példányban.
Nyomda:

Márton Anna 

JOBBÁGYI
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Életfa - könyvbemutató

Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy ismét egy
falunkbéli tehetséges embert mutathatunk be, mégpedig Begella
Lászlónét sz. Kővári Máriát. Régi álma teljesült, mert írásaiból versek, novellák, emlékezések - könyvet jelentet meg.
A könyv bemutatója a jobbágyi kulturális napok nyitó
eseménye lesz.
A szerző írásaiban a szülőföld, a falu, az otthon, a család
szeretetét állítja fókuszba.Emlékezik a múltról, a gyermekkorról.
Verseit olvasva, sokunkban megélt emlékeket, emlékképeket idéz.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2017. szeptember 14én du.17 órakor a 7-es épület színháztermébe!
(buko)

Kis térségi katonatalálkozó. Fekete I stván nyá. ezred es,
Hornyák Miklós elnök az egyesületi zászlóval.

Balaton-átúszás
Információnk szerint ezúttal is volt jobbágyi résztvevője
a 35. Balaton-átúszásnak, mégpedig Baranyi István, aki 65
évesen, 6. alkalommal teljesítette az 5200 m-es távot.
A 8277 i ndu ló között a közép mezőnyben végzett
02:52:52-es időeredménnyel.
Gratulálunk!

VÉRADÁS
Jobbágyi, 2017. 08. 02.

Szabó Imre
kézilabda
emlékmérkőzés
Aki önzetlenül vérét adja embertársainak, az mindent tud a
szolidaritásról.
Aki vérét adj a, az saját magát adja, teljesen, hálát és
köszönetet nem várva.
Aki vért ad, az életet ad, mert ismeri az élet örömét és fonákját
egyaránt.
Köszönet a véradóknak!
Tóthné Mohai Zsuzsa

Szabó Imre m est erre és az el hunyt ját ékos társakra
emlékeztek szeptember 10-én a - bizony már fogyó létszámú öregfiú kézilabdások.
A megemlékezés virágainak elhelyezése után a hatvani
és a jobbágyi csapat a pásztói iskolában megrendezett
,,összecsapást’’ követően az általános iskola éttermében
közös ebéddel zárta a rendezvényt, melynek lebonyolítását a
szervező Miczki Ferenc lelkesedése, a résztvevők hozzájárulása, Schoblocher István polgármester és Tóth Sándor
alpolgármester támogatása tette lehetővé.

