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Március 15-én 11 órakor a F alukertben tartot ta ünnepi
megemlékezését az önkormányzat. Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulója alkalmából Schoblocher István
mondott ünnepi beszédet, majd az általános iskolások műsorukkal
idézték fel a kor eseményeit.  A Hársas népdalkör és a Jobbágyi
Daloskör az Esztam zenekar kíséretével dalban idézte meg a kor
hangulatát.

A ’48-as emlékműnél koszorút helyeztek el:  az önkormányzat
és i ntézményei, a HM Ei . Zrt. KAR, a roma nemzeti ségi
önkormányzat, a Fidesz j obbágyi szervezete,  a Jobbágyi
Nyugdíjas Klub, a Hit és Fény jobbágyi szervezete.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
A megemlékezés befejezése ut án a művelődés i ház

rendezvénytermében t artot t fogadáson került  átadásra a
Jobbágyiért emlékérem. Jobbágyi  Község Önkormányzata
Képviselő-testülete  16/2018. (II. 15.)  sz.  határozatával, huza-
mos  időn át végzett, lelkiismeretes háziorvosi  munkája
elismeréseként, aktív egészségügyi tevékenysége  befejezése
alkalmából  Majorosné  dr.  Ritz  Zsuzsannának adományozta
az emlékérmet.

Dr. Ritz Zsuzsanna 1975-ben végzett a SOTE Általános
Orvostudományi Karán summa cum l aude, majd 1980-ban
belgyógyász szakvizsgát tett. 1984-ben költözött Jobbágyiba,
és 2001-ig - szolgálati nyugállományba kerüléséig – a honvédség
helyi szervezeténél katonaorvosként végezte feladatait orvos
al ezredesi rendfokozatban.  F olyamatosan képezt e magát,
szakképesí tést  szerzett honvédorvost an-katasztrófavédelmi
orvostanból, házi orvostanból, üzemorvostanból.

1996-ban vállalkozó orvosként,  terül eti ellátás nélküli
háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi praxist indított, majd
2005. június 1-jétől - félévnyi  helyettesítés után -, vette át
Jobbágyi község háziorvosi feladatát. A betegségmegelőző és
gyógyító feladatok mellett csecsemő- és nővédelmi tanácsadást,
közegészségügyi és járványügyi  feladatokat, egészségügyi
szakértői feladatokat is végzett.

Az ál talános iskolások megemlékezése. Felkészítőjük:
Frankáné Szappan Elvira tanárnő

Az önkormán yzat és intézmén yei nevében koszorúznak
(balról): Tóth Sándor alpolgármester, Murányi Zsuzsanna mb.
óvodavezető, dr. Tóth Renáta jegyző és Schoblocher István
polgármester.

Schoblocher István polgármester átadja az emlékérmet és az
oklevelet.
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Képviselő-testületi
ülések

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

- 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet  a 2018.  évi
költségvetésről,

- 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet  a 2017.  évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításról,

- 4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet az egészségügyi
alapellátás körzeteiről,

- 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
gazdálkodás zárszámadásáról.

2018. február 15-i ülés határozatai
7 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 15/2018. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a

2018. évi rendezvénytervet elfogadta.
Zárt ülés:
7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 16/2018. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete dr.

Ritz Zsuzsanna háziorvos részére a településen huzamos időn
át végzett, lelkiismeretes háziorvosi munkája elismeréseként, aktív
egészségügyi  t evékenysége befej ezése alkalmából
„Jobbágyiért” Emlékérmet adományoz.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 17/2018. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
határozot t, hogy a Jobbágyiért  Emlékérem mellé dr. R itz
Zsuzsanna részére 50.000 Ft pénzjutalmat adományoz. Az
emlékérem átadásának időpontja: 2018. március 15. Az átadás az
március 15-e alkalmából megrendezet t ünnepség utáni
állófogadáson történik.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 18/2018. (II. 15.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Jobbágyi
önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú
– a Kbt. 115. § szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás
eredményes mindhárom rész tekintetében.

2. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint döntéshozó testület megállapítja, hogy a Nordép Hungary
Kft, a FORT-BAU THERM Kft., a SAFI-ART Kft. és a KARANCS
KAS Kft. ajánlata érvényes mindhárom rész tekintetében, a
benyújtott igazolások alapján nem tartoznak a kizáró okok hatálya
alá, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, szerződéskötésre
alkalmasak.

3. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint döntéshozó testület megál lapí tj a,  hogy a C S+ E
Épületgépészeti és  Szolgált ató Kft.  aj ánlat a érvénytel en
mindhárom rész tekintetében, az ajánlata nem felelt  meg a
felhívásban meghatározott  alkalmassági fel tételeknek,  a
szerződéskötésre alkalmatlan.  Az ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pont ja szerint érvénytelen mindhárom rész
tekintetében.

4. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint döntéshozó testület megállapítja, hogy a „ Jobbágyi
önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlatt evője az ajánlat tételi
felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján – legjobb
ár-ért ék arány – a Nordép Hungary Kft. m indhárom rész
tekintetében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott cég által
előkészített szerződést kösse meg, írja alá.

2018. március 19-i ülés határozatai
7 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 19/2018. (III. 19.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket
választja meg.
Szavazatszámláló bizottságok tagjai:
Balog Pál Józsefné, 3063 Jobbágyi, Arany János út 20.
Ferik Pálné, 3063 Jobbágyi, Táncsics út 5.
Sándorné Szentkúti Anita, 3063 Jobbágyi, Rákóczi út 1.
Sári István, 3063 Jobbágyi Ady Endre út 12.
Gubicskó Ádám, 3063 Jobbágyi, Táncsics út 8.
Maczák Tímea, 3063 Jobbágyi, Táncsics út 6.
Kiss Krisztián Zsolt, 3063 Jobbágyi, Lakótelep 8. ép. B.
Gócza Lászlóné, 3063 Jobbágyi, Iskola utca 7.
Gajdáné Németh Krisztina, 3063 Jobbágyi, Apponyi út 14.
Tábi Natasa, 3063 Jobbágyi, Lakótelep 8. Ép. C.
Bencsik Bence, 3063 Jobbágyi, Hunyadi út 51.
Szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Krasznai Katalin, 3063 Jobbágyi, Rákóczi út 1.
Kaszás Lászlóné, 3063 Jobbágyi, Hunyadi út 69.
Kovács László, 3063 Jobbágyi, Ady Endre út 16.

2018. március 29-i ülés határozatai
6 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 20/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a

2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 21/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr.
Tari  Szi lvi a r.  al ezredes  Pásztói  R endőrkapi tányság
kapitányságvezető beosztásába történő kinevezését támogatta.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 22/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
COOP Lőrinci Kereskedelmi Zrt. (3021 Lőrinci Árpád utca 88.)
Jobbágyi 288. hrsz-ú, természetben Jobbágyi Apponyi út 80.
szám alatti áruház 678/1000 arányú tulajdonrészére vonatkozó
vételi ajánlatát megismerte. A vételi ajánlatban meghatározott
feltételek mellett az adásvételhez nem járul hozzá. Felhatalmazza
S choblocher Is tván polgármest ert , hogy t árgyalásokat
folytasson a COOP Lőrinci Zrt.-vel az adásvétellel kapcsolatban.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 23/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Mátra-KNT Bt. 203-5/2018. munkaszámú vázrajza alapján a

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Jobbágyi 1313. hrsz-ú ingatlanból 586 m2 alapterületet közterület
céljára 196 ezer Ft-ért, valamint a 202-6/2018. munkaszámú
vázrajza alapján a Jobbágyi 1852/1. hrsz-ú ingatlanból 235 m2

alapterületet közterület céljára 62 ezer Ft-ért megvásárolja.
Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy az

adásvételi szerződéseket megkösse.
6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 24/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a

Radnóti úton lévő beépítetlen telkek értékesítésére vonatkozó
javaslatot elfogadta.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 25/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
térfigyelő kamerarendszer bővítése céljából újabb 3 db kamera
beszerzését támogatja. A térfigyelő kamerák az Apponyi út, az
Iskola utca,  i ll etve a Kossuth út területén kerülnének
elhelyezésre.  A kamerarendszer bőví téséhez szükséges
előirányzatot 250 ezer Ft összegben a fejleszt ési tartalékból
biztosítja.

6 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 26/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001.  évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pont jában foglalt ak figyelembevételével a
Jobbágyi háziorvosi  körzetben háziorvos i tevékenység
ellátására – ismételten - pályázatot ír ki.

2. Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a pályázat
lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Zárt ülés:
6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 27-29/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi
határozat:

Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

2018. április 26-i ülés határozatai
5 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 30/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi  Község Önkormányzata Képviselő-t estülete

egyetért az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt 1. c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
pályázati alcél keretében Jobbágyi településen belt erületi út
felújításával.

Kezdeményezi a Jobbágyi 290. hrsz-ú i ngatl anon l évő
Jobbágyi, Hunyadi út felújítását.

Jobbágyi Község Önkormányzata a felújítással érintett közút
fenntartását és karbantartását vállalja.

A felújítás bruttó költsége: 18.359.293 Ft.
A pályázathoz szükséges 3.359.293 Ft, azaz Hárommillió

háromszázötvenkilencezer kettőszázkilencvenhárom forint saját
forrást a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 31/2018. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi  Község Önkormányzata Képviselő-t estülete
döntött abban, hogy 2018. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz
és csatornaszolgál t at ás ráfordí t ásainak csökkentésére
támogatási kérelmet kíván benyújtani.

A képviselő-testület felhatalmazza S choblocher István
polgármes tert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges
mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 32/2018. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi  Község Önkormányzat  Képviselő-t es tülete
pályázatot hirdet a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi óvodavezetői
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett elfogadott 33/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi
határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nyugállományúak Egyesület ének támogatás i kérelmét
megtárgyalta és a 2018. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek működési támogatása keretből  az Egyesület
működéséhez 80 ezer Ft támogatást biztosít.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 34/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nyugállományúak Egyesülete Daloskörének támogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2018. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezet ek működés i támogatása keretből  a Daloskör
működéséhez 50 ezer Ft támogatást biztosít.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 35/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nyugál lományúak Egyesülete részére 2017. évben nyújtott
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadta.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 36/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Jobbágyi Polgárőrség támogatási kérelmét megtárgyalta és a
2018. évi költségvetésében meghatározott  civil szervezetek
működési támogatása keretből a Polgárőrség működéséhez 310
ezer Ft támogatást biztosít.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 37/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Hársas népdalkör támogatási kérelmét megtárgyalta és a 2018.
évi költségvetésében meghatározott civil szervezetek működési
támogatása keretből a Hársas népdalkör működéséhez 50 ezer
Ft támogatást biztosít.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 38/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2018. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek működési támogatása keretből  az Egyesület
működéséhez 40 ezer Ft támogatást biztosít.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 39/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Rákóczi Szövetség részére a 2018.  évi költségvetésében
meghatározott civil szervezetek működési támogatása keretből
25 ezer Ft támogatást biztosít.

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás
mellett elfogadott 40/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi
határozat:

(Folytatás a 2. oldalról.)

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Bátonyterenyei Polgárokért Egyesület t ámogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2018. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek működési támogatása keretből  az Egyesület
működéséhez 50 ezer Ft támogatást biztosít.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 41/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatási kérelmét
megtárgyalta és a 2018. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek működési támogatása keretből a Miskolci Légimentő
Bázis támogatására 25 ezer Ft támogatást biztosít.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 42/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zsiga
Józsefné Jobbágyi Radnóti Miklós út 6. szám alatti lakos kérelmét
támogatja, és a jobbágyi 741/18. hrsz-ú ingatlant értékesíti Zsiga
Zsolt, Szarvasgede, Kossuth út 85. szám alatti lakosnak. Az
ingatlan vételárát – tekintettel, hogy a kérelmező a szomszédos
ingatlan tulajdonosa, illetve tulajdonosának közeli hozzátartozója
– 10 ezer Ft-ban határozta meg.

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést megkösse.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 43/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mezei
Ádámné Jobbágyi Radnóti Miklós út 12. szám alatti lakos
kérelmét t ámogatja, és a jobbágyi 741/16. hrsz-ú ingatlant
értékesíti részére. Az ingatlan vételárát – tekintettel, hogy a
kérelmező a szomszédos ingatl an tulajdonosa, il letve
tulajdonosának közeli hozzátartozója – 10 ezer Ft-ban határozta
meg.

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést megkösse.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 44/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi  Község Önkormányzata Képviselő-t estülete
támogat ja a közterület-fenntart áshoz kapcsolódó fel adatok
el látása céljából egy fűnyíró traktor beszerzését,  amely
megvásárláshoz szükséges 1,5 millió Ft előirányzatot tartalékból
biztosítja.

Zárt ülés:
5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 45/2018. (IV. 26.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

2018. május 11-i ülés határozatai
6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 46/2018. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a

COOP Lőrinci Kereskedelmi Zrt. (3021 Lőrinci Árpád utca 88.)
részére értékesíti a Jobbágyi 288. hrsz-ú, természetben Jobbágyi
Apponyi út 80. szám alatti áruház 678/1000 arányú tulajdonrészét.
A vételárat 20,5 millió Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza
S choblocher Is tván polgármest ert , hogy t árgyalásokat
folytasson a COOP Lőrinci Zrt.-vel az adásvételi szerződés
előkészítésével kapcsolatban, majd az adásvételi szerződés-
tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.

2018. május 31-i ülés határozatai
7 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 47/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a

Pásztói R endőrkapit ányság közbiztonság megszi lárdítása
érdekében végzett 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 48/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Sipos  József ebrendész 2017.  évi t evékenységéről szóló
tájékoztatót megismerte, annak tartalmát elfogadta.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 49/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2017. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót megismerte, annak tartalmát elfogadta.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 50/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi  beszámolóját
megismerte, annak tartalmát elfogadta.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 51/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
háziorvos i fel adat-el l át ás bi ztos ít ásának érdekében az
előterjesztésben szereplő eszközöket  Majorosné dr.  Ri tz
Zsuzsannától összesen bruttó 1 millió Ft-ért megvásárolja. A
vételár előirányzatát tartalékból biztosítja.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 52/2018. (V.  31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
háziorvosi feladatellát ás biztos ítása érdekében a helyet tes
háziorvossal szerződést  köt . A feladat-ellátásra vonatkozó
szerződést jóváhagyja.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 53/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
háziorvosi feladatellátás érdekében 2 fő ápoló foglalkoztatását
2018. július 1. napjától biztosítja.

7 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 54/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
tulajdonát képező, Jobbágyi Hunyadi út 29. szám alatti ingat-
lanból összesen 437,18 m2 alapterületű helyiségeket 2018. június
1.  kezdőnappal  bérbe adja a Yu Dian Ruha Kft.  részére
kereskedelmi tevékenység folytatása céljából.

Az ingatlan bérleti díját 115.000 Ft/hó összegben határozza
meg. A kaució összegét kéthavi bérleti díjban határozza meg.

Felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére

Zárt ülés:
4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 55/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.
6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 56-57/2018. (V. 31.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

(Folytatás a 3. oldalról.)
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2018.  áp ril is 5-én kerü lt sor a job bágyi bölcsőde
alapkőletételére.  A bölcsőde létesítésére 146,9 M Ft értékű
pályázati forrást nyert az önkormányzat a Területi Operatív
Program kertén belül. (A TOP pályázatokhoz nem kell önerőt
biztosítania az önkormányzatnak.)

A képen : Becsó Zsolt országgyűlési képviselő,  Skuczi
Nándor, a megyei közgyűlés elnöke és Schoblocher István
polgármester elhelyezik az  időkapszulát.

Bölcsődei alapkőletétel

Feljesztések
Jobbágyiban

Tisztelt Jobbágyi Lakosok!
Közel egy évvel ezelőtt tájékoztattam a tisztelt lakosságot a

települést érintő pályázatokról.
A megnyert pályázatok közül a tavalyi évben elkészült a

temető felújítása, melynek keretében megszépült a ravatalozó,
kialakításra került az urnafal és aszfaltburkolatú járdák lettek
kiépítve. Megvalósult az ASP projekt keretében a polgármesteri
hivatal számítástechnikai eszközeinek cseréje és bevezetésre
került az integrált pénzügyi rendszer. Ebben az évben elkezdődött
a bölcsőde telj es felújítása, és  a hónapban hozzákezdet t a
kivit el ező az iskola energetikai  felúj ít ásához. Még idén
megtörténik az orvosi rendelő és a családsegítő épületének
energetikai felújítása is. A TOP foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát munkába állást segítő intézmények pályázat
keretében az óvoda belső felújítására közel 67 millió Ft-ot nyert
az önkormányzat. Három sikeres pályázat keretében még ebben
az évben elkészülhet a Lakótelepen az óvodát és a bölcsődét
összekötő út, illetve három külterületi út és egy zártkerti út,
melyhez vadkerítés is kialakításra kerül, ezekre közel 54 millió
forint áll rendelkezésre, mely projekteknek a közbeszerzési eljárása
van folyamatban. Pozitív elbírálásban részesült az EFOP pályázat,
mely a humán szolgáltatások fejlesztésére nyújt lehetőséget hét
település konzorciumi megállapodása alapján, melyben Jobbágyi
település is szerepet  vállalt.  A projekten belüli programok
kidolgozása j elenleg történik, melynek keretében ingyenes
egészségügyi szűrések,  kulturális programok, t anfolyamok
kerülnek megszervezésre, illetve a művelődési házban lévő vizes
blokkok felújítása fog megtörténni az elkövetkező időszakban.
Szintén konzorciumban a dél-nógrádi településekkel adtunk be
pályázatot a Területi Operatív Program keretében a helyi identitás
és kohézió erősítésére, mely sikeres lett, ennek pénzügyi hátterét
a következő évben tudjuk majd kihasználni. Ebben a hónapban
sikeres elbírálásban részesült a TOP keretén belül megvalósuló
energetikai  felújí tások érintő pályázatunk,  mely három
önkormányzati épületet érint - faluház, polgármesteri hivatal,
védőnői szolgáltat épülete -, e felújítások várhatóan 2019-ben
fognak megvalósulni.

A beadot t,  de még nem elbí rált  pályázat , melyet  a
Belügyminisztérium írt ki a Hunyadi út teljes szakaszát érintené,
mely során új aszfalt réteget kapna a teljes útszakasz. Jelenleg
beadási szakaszban van az a pályázat, mely az óvoda raktár
épületének bontását és egy új raktár építését foglalná magába.
A legnagyobb volumenű fejlesztés a szennyvízberuházás lesz,
amelynek vállalkozási szerződése aláírásra került, jelenleg a
különböző hatósági engedélyek beszerzése van folyamatban. A
beruházással kapcsolatban, amikor már a lakosságot is érintő
konkrét információval rendelkezünk, lakossági fórumot is fogunk
tartani, melyre várhatóan augusztusban kerül sor. Továbbra is
törekszünk a pályázati lehetőségek kihasználására településünk
és az it t lakók érdekeinek szem előtt  tartásával. S zeretném
megköszönni azon kollégáimnak a segítségét, akik segítenek a
pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, mert ezek nagyon
sok munkával járnak. Külön köszönöm a Nógrád Megyei

Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési
Osztály munkatársainak a folyamatos szakmai  segí tségét,
melyben betöltik a TOP-os pályázatoknál a projekt menedzseri
fel adatokat.

Az eddig el telt ciklusban (2014 ősz - 2018 t avasz)
önkormányzatunk 19 pályázatot nyert meg, amire úgy gondolom
büszkék lehetünk.

 Schoblocher István
polgármester

A temető f elújítása során aszfaltburkolatú járdák lettek
kiépítve.
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ÖMSZ-BM RENDEZVÉNY A HETESBEN
Az Önkormányzatok Mát rai Szövet sége és a Belügyminisztérium közös

rendezvénysorozatának adott otthont Jobbágyi 2018. május 23-án. A három alkalmas
rendezvénysorozat ápril isban Abasárra,  májusban Jobbágyiba és Parádsasvárra
invitálta a meghívott polgármestereket. Az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel
kísérése II. c.  KÖFOP-VEKOP-15-2016-00002 számú  kutatás  keretében kerekasztal-
beszélgetéseket folytattak.

Jobbágyiban Schoblocher István polgármester, mint házigazda köszöntötte a
megjelenteket az érdemi munka előtt.

A beszélgetés  fő témája az ÖMSZ jelenlegi tevékenysége, a közös - jövőbeni
célok, és az eredményes együttműködés volt.

A kerekasztal-beszélgetések alkalmával a meghívott polgármesterek elmondták,
hogy fontosnak tartják a szövetség által végzett munkát, ahol  jó példákhoz, gyakorlati
tanácsokhoz lehet jutni egy-egy témát illetően.

Kiemelték a kapcsolattartás fontosságát, a meglévő stratégiák felülvizsgálatát.
A rendezvényen jelen volt dr. Becsó Károly országgyűlési képviselő és Takáts

Gyula Villány polgármestere, aki az együttműködési lehetőségekre hívta fel a figyelmet
és a turisztikai lehetőségekre.

A problémák is helyet kaptak a témákat illetően, mint pl. a Mátrába vezető települések
rendkívül rossz útminősége, ami befolyásolhatja a térség turisztikai fejlődését, a közös
rendezvényeket.

Az Önkormányzatok Mát rai  S zövetségének t agj ai  bíznak a szövet ség
létjogosultságában, ennek  eredményeként 5 pontból álló cselekvési terv javaslatot
is összeállítottak a három nap alatt, melytől remélik a  településen élő emberek életének
és értékeinek védelmét, a Mátra, mint természeti érték megóvását,  és a  települések és
a szövetség közötti szorosabb együttműködést. Takáts Gyula Villány polgármestere.

Dr. Becsó Károly (középen) hozzászól a tanácskozáson.

2018. II. félévi rendezvényeink
09.  07. 17:00 Lóca együttes – Elmúlt a nyár. - Könyvtár.
09. 12.-09. 16. Testvér-települési találkozó.
09. 14. 19:00 Ismerős Arcok élő koncert - Szabó Imre Sportcentrum
09. 15. 14:00 Falunap - Homonyik Sándor és együttese élő koncert.

- Szabó Imre Sportcentrum
10. 05. 17:00 Gerendás Péter koncertje. - Művelődési ház.
10. 12. 15:00 Nagy-Hársas  kispályás labdarúgó-torna. - Szabó Imre

Sportcentrum.
10. 18. 14:00 Idősek napja. - Művelődési ház.
10. 23. 10:00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás - Falukert.
12. 16. 15:00 Falu karácsonyfájának feldíszítése. - Templom előtti tér.
12.17. 17:00 Kegye János pánsípos előadása. - Művelődési ház.
A testvér-települési találkozó részletes programja szervezés alatt.

Jobbágyiban i s  megtartot t a
búcsúmiséj ét  a Szent György
templomban Menyhárt  János at ya,
melyen részt vett  Gáspár Balázs
pásztói káplán is,  aki János  atya
távozása után átvett e az egyház-
községi teendők ellát ását Jobbágyi
községében.

A szokásos vasárnapi mise végén
Jancsó Józsefné, az egyházközség
világi  elnöke a hívők nevében kö-
szöntötte János atyát, megköszönve
az el t el t  időszak alat t  végzet t
tevékenységét.  Virágcsokorral, egy
ikonnal,  és  a hívők ált al aláírt
emléklappal búcsúztak tőle.

János atya meghatódva fogadta a
köszöntéseket, mert bár 10 hónapot
tölt öt t el  Jobbágyiban,  második
családjára lelt a hívők személyében.
Mély kapcsolatok alakulhattak ki a heti
egyszer megtartot t felnőt t hi tt an
során, ahová nagy lelkesedéssel jártak
25 éves kortól 70 éven túli testvérek
is. Szívélyesen invitálta a jelenlévőket
új állomáshelyére, Máriapócsra.

Sinka Bettina
a Szurdokpüspöki Hírmondó

újságírója

BÚCSÚMISE
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IV. Böllér BL  - Héhalom

Szúrás után - kezdődik a feldolgozás.

Dr. Becsó Károly, Schoblocher István, Becsó Zsolt és Bakos József
Héhalom polgármestere a portánk előtt.

Munkában a zsűri a jobbágyi csapatnál.

Schoblocher Is tván polg ármester  (balról a 2.)
átveszi a bajnoki serleget és az oklevelet.

Nagy-Hársas Képviselői és Barátai - a BAJNOKCSAPAT!

Április 28-án került megrendezésre Héhalomban, a 4. Böllér
Bajnokok Ligája. A már hagyományos rendezvényre 29 csapat
nevezett , közöttük immár - 3. alkalommal - a jobbágyi
önkormányzat csapata is.

A rendezvény szervezése már hetekkel korábban elkezdődött,
hiszen a zsűri  nemcsak az ételeket díjazta, hanem az udvar
berendezését, jellegét, a csapat hangulatát,  a szakszerű hús-
feldolgozást. A kilátogató vendégeket pedig parasztudvarok,
konyhabelsők és , egy-egy település régmúltj át idéző sarkok
várták.

A csapat Schoblocher István polgármester vezetésével már
kipróbált, rutinos tagokból állt: Molnár Sándor főböllér, Jegesné
Verbói Valéria, Krasznai Gergelyné, Gócza László, Gócza
Lászlóné, Shvella Tamás, Shvella Tamásné, Jeges Tamás, Kissné
Pajkos Gabriella. A segítők: Kiss Krisztián, Jeges László,
Danyikné  Aranyi Ildikó, Sándorné Szentkuti Anita, Maczák
Tímea, Oravecz Szabolcs, Tábi Natasa, Erdősi Csaba, Gubicskó
Adám, dr. Tóth Renáta, Tóth Sándor, Jegesné Gyetvai Renáta
voltak.

A csapat és a lelkes segítők profi módon tették a dolgukat,
oldották meg az elvárt feladatokat.  A szúrás, a feldolgozás, az
étel ek elkészí t ése, a vendégek ki szolgál ása,  kínál ása
gördülékenyen haladt, gyűltek a kóstolójegyek. Sok ismert és
ismeretlen vendég kereste fel  a jobbágyi portát. A zsűri, mely
mesterszakácsokból, húsipari- és gasztronómiai szakemberekből
állt, a nap folyamán folyamatosan ellenőrizte a csapatoknál az
egyes műveleteket és az elkészített étkeket. Nemcsak az ételeket
díjazták, hanem a tálalást, a régi terítéket, mellyel felelevenedtek
a  gyermekkori emlékek. A kötelező ételek mellett (toroskáposzta,
sült kolbász-hurka, abált szalonna), különleges étellel is kellett a
csapatoknak előrukkolni, melyet a zsűri szintén értékelt.

Közben kóstolók, lovasverseny, kulturáli s műsorok (a
Daloskör képviselte településünket), népművészeti vásár, íjászat,
lovaglás, vidámpark, játszóház, folklór műsorok  szórakoztatták
az érdeklődőket.

Az eredményhirdetésre készülve, reménykedett csapatunk,
hiszen a korábbiakban mindig sikerült valamelyik kategóriában
győzni. Díjat kaptunk korábban a legszebb portáért, a legjobb
pálinkáért, süteményekért. Ám ez a verseny mindent felülmúlt!
A IV. Böllér Bajnokok Ligája fődíját a jobbágyi  önkormányzat
csapata, a Nagy-Hársas  Képviselői és Barátai nyerte el. A
Svédországból hazalátogató Bakó Zol tán ételkölteménye az
ételkülönlegesség kategóriában első lett. A legnagyobb sikert
idén is a régi, hagyományos masinán készített laska aratta, melyet
a helyszínen gyúrtak, sütöttek.  A szorgos csapatmunka a nap
végén meghozta gyümölcsét, hiszen 3 kupát egy különdíjat is
elhozhattunk.

jgyr - tsa
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Palócfesztivál Béren
2018. június  2-án  településünk szintén képviseltette magát

a III.  Palóctalálkozó  és I.  Palócföldi  betyártalálkozón. A  közel
36 csapat az idén is igyekezett a palóc ízek, hagyományok
fel elevenítésére.

Ki-ki paraszt portát alakított ki, vagy a településére jellemző
díszbe öltöztette udvarát. Jobbágyi mellett az idén is helyet kapott
tes tvértelepülésünk, Apátúj falu, ahol l ehetőség nyí lt a jó
kapcsolat ápolására mind a  a polgármesterek,  Schoblocher
István és Kálazy Csaba, mind pedig a településről érkezett
lakosok között.

A rendezvényt megelőző napokban a terepviszonyokat is
felmérhettük, összeállítottuk az ételsort, melyet majd kóstolni
lehet. Volt  sok fi nomság,  katlanban főtt  palócgulyásleves,
marhal ábszár-pörkölt,  csülökpörkölt,  vol t csirkepaprikás,
sütemény és természetesen az elmaradhatatlan laska, melyet
szintén a helyszínen készítettek.

Az idő szépnek indul t, délután 14-óráig renget egen
meglátogatták sátrunkat, sokan  türelmetlenül várták az ételek
elkészültét, sütötték a laskát is megállás nélkül.

De  a szép napos időt felváltotta a heves esőzés, mely miatt
a rendezvény további programjait nem lehetett megtartani. A
vendégek, nézelődők, egy darabig álldogáltak a sátrak alatt, azt
várva, hátha csak futó záporról van szó, de látva az utak álla-
potát és a szűnni nem akaró esőzést, hazamentek, miután az eső
kicsit alábbhagyott. A csapatok pedig egymást segítve próbáltak
az autókkal, buszokkal a helyszínről hazamenni, vagy várni az
autómentőt, hogy egy-egy fell épő csapat  sikeresen haza-
juthasson.

Összességében jól zártuk a rendezvény, kis csapatunk megint
megmutatta, hogy összefogással mire képes.

A Hársas népdalkör fellépése.

Munkában a jobbágyi ,,hosstesek’’: dr. Tóth Renáta (há ttal),
Sándorné Szentkuti Anita és Maczák Tímea.

Gyereknap
Idén harmadik alkalommal, május utolsó hétvégéjén rendezte

meg településünk a már hagyománnyá vált gyereknapot.
A rendezvény délután 13:00-kor kezdődött a könyvtárban,

ahol Schoblocher István polgármester és   a Szegedi Látvány-
színház művészei már várták a gyerekeket. A rendezvény a
Balassi Bálint  Megyei Könyvtár és a Jobbágyi Könyvtár
Információs és Szolgáltató hely közös szervezésében valósult
meg.  Volt nevetés, kacagás, interaktív játék az előadókkal.

Az előadás után a kiváló helyszínnek bizonyult Faluház
udvarán folytatódott a program.

Egy közös bemelegítés után mindenki megtalálta a kedvére
való  elfoglaltságot.

Idén is volt l ehetőség arcfest ésre, ahol szebbnél szebb
mesefigurák elevenedtek meg a gyerekek arcán. Anikó néni
jóvoltából volt  lufihajtogatás,  Marika  néni  és  Betti néni
segített a  kézművességben, de voltak óriás társasjátékok, ahol
meglepő módon a memória játék és a malom-játék folyamatosan
„foglalt” volt.

Nagy sikert aratott  a horgász ügyességi játék, melyet  még a
nagy gyakorlott horgászok is kipróbáltak. Ezúton is köszönjük
Jeges Tamásnak, hogy elkészítette a halacskákat a játékhoz.

Aki nem szeretett volna alkotni, az csapatba rendeződve
váltóversenyen mutathatta meg ügyességét, ahol hol a lányok,
hol a fiúk voltak ügyesebbek.

 Volt kötélhúzás, zsákba futás, váltóverseny, de a legnagyobb
sikert a verseny végén a táncos játék aratta, ahol a legügyesebb
maradt a körben és kapta meg jutalmát a polgármestertől.

A melegben a vetélkedő közben jólesett a hűs limonádé,
melyet szülő és gyermek egyaránt kaphatott Reni nénitől, a
sportversenyben résztvevők  a Valin éni által sütött palacsintával
pótolhatták az elvesztett energiát.

A nap folyamán minden gyermek, aki részt vett valamelyik
feladatban, csokoládét kapott, s kisebb ajándékokat.

Összességében elmondható, hogy újra egy sikeres ren-
dezvény született, szép számmal  voltak jelen kicsik és nagyok.
Külön öröm volt látni, hogy a szülők és nagyszülők is kilátogattak
az eseményre, s együtt készítették az alkotásokat, s szurkoltak a
versenyek résztvevőinek. A rendezvényt  ezek után a jövőben is
szeretnénk folytatni, látva a gyermekek arcán lévő mosolyt, és
örömet.
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A FÁY ANDRÁS

Általános Iskola

H Í R E I
HÍREI

Pillanatok az óvoda életéből
A második nevelési évben is igyekeztünk az óvodába járó

gyermekek számára színes és érdekes programokat kínálni.
Tavasz köszöntőként  áprili sban megemlékeztünk a víz
világnapjáról, amely nyílt projektnap keretén belül valósult meg.
A nyílt napra érdeklődő szülők és nagyszülők tiszteltek meg
minket, akik így betekintést nyerhettek a játékos ismeretterjesztő
nap történéseibe. A gyermekeket sorversenyek, vizes kísérletek,
tengeri áll atok kiállítása várta.  A nap végén a Katica és a
Napocska csoportos gyermekek az újonnan megnyílt könyvtárba
látogat tak, ahol mesekönyvek és  ismeret terjesztő l apok
segítségével ismerkedtek a Föld legdrágább kincsének és annak
védelmének fontosságával.

Immár hagyomány, hogy óvodánk a költészet világnapja
alkalmából vers és prózamondó versenyt rendez. Ezút tal a
l egki sebbektől  a l egnagyobbakig minden koroszt ály
képviseltette magát a versenyen. Meghívott vendégeink Szabó
Imréné, Polyókáné Gyurka Margit és Jegesné Gyetvai Renáta
zsűritagok díjazták a színvonalas szerepléseket.

Ápril is 21-én került sor a településünkön megrendezett
Kárpát-medencei dalos találkozóra, ahol óvodásaink színvonalas
műsorral lepték meg a fellépő és meghívott vendégeket. A Katica
csoport  népt ánccal,  a Napocska csoport  pedig énekes
produkcióval képviseltette magát. Pusomi Sanyika versmondó
büszkeségünk Petőfi Sándor Arany Lacinak- című versét szavalta
el, amely előadás minden jelenlévő arcára mosolyt csalt.

Májusban a csoportok külön-külön meglepetéssel készült
az édesanyák számára. A meghitt anyák napi ünnepségeket nagy
szülői érdeklődés kísérte.

Június 5-én a Katica csoport kirándulással  ünnepel te a
mozgalmas és eredményes nevelési év végét.  A hatvani
vadasparkba látogattak a gyermekek. Az egész napos kirándulás
jó élmény volt a gyermekek és az óvó nénik számára egyaránt. A
kalandokat, humoros pillanatokat a gyermekek még napokig
emlegették.

Június 8-án került sor az évzáró ünnepélyünk meg-
rendezésére, valamint a ballagásra, amelyet már hagyományként
a Jobbágyi Művelődési Ház színháztermében rendeztünk meg.
A gyerekek énekes, dalos és verses műsorral köszöntek el
óvodájuktól, társaiktól.

Az óvoda kapui július 30-tól augusztus 20-ig lesznek zárva.
Addig is minden gyermeket szeretettel várunk. A szünetre
kívánok minden gyermek számára izgalmas nyári kalandot.

Erre az időszakra, az óvoda minden dolgozója számára
kellemes pihenést kívánok!

Bódiné Murányi Zsuzsanna mb. óvodavezető

Felhangzott az utolsó csengőszó, elkezdődött a vakáció!
A tavaszi időszak legfontosabb feladata a tananyag kellő

elsajátítása, a tanév sikeres befejezése volt. Iskolánk tanulói
közül 10-en értek el ki tűnő,  jel es vagy jó  eredményt . A
rendszeresen iskolába járó gyerekek közül 5 évfolyamot ismétel,
de 11 tanuló még bizonyíthat az augusztusi javítóvizsgán.
Számos iskolai programot is  megvalósítottunk az elmúlt
időszakban:  t avaszi t úra,  vers- és prózamondó verseny,
vetélkedők, ball agás, tanévzáró. A március 15-i községi
ünnepségen iskolánk tanulói színvonalas műsorral szerepeltek
Frankáné Szappan Elvira tanítónő felkészítésével.

Lezajlott a pályaválasztás, a 8-os tanulóink közül 1 tanuló
gimnáziumban,  3  t anuló szakgimnáziumban, 3 tanuló
szakközépiskolában folytatja tanulmányait. Sok sikert kívánunk
nekik!

A következő tanévre 14 első osztályos tanuló iratkozott be.
A fel ső tagozat az idei tanévhez hasonlóan szerveződik, a
tankerület jóváhagyásával.

A t anév zárása ut án s ikerült megszervezni az év végi
jutalomkirándulást, melynek buszköltségét az alapítvány fizette.
Szentendrén a  Skanzenbe látogattunk el, utána fagyizás és
Duna-parti séta volt a program, ahol a nagy melegben egy kicsit
felfrissülhet tünk.

Nagy öröm számunkra, hogy elkezdődött az emeletes épület
felújítása, melyet az önkormányzat uniós pályázatból finanszíroz.
Ennek keretében megújul a fűtési rendszer, megvalósul a
nyílászárók cseréje, ill etve az épület külső homlokzatának
szigetel ése és  festése is.  Remél jük, hogy tanévkezdésre
elkészülnek a munkálatokkal. A többi épületünkben a nyár
folyamán, a karbantartási munkálatok során, a tornaterem és a
vizesblokkok tisztasági festése és kisebb javítások történnek
meg.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári szünidő a
gondtalan kikapcsolódás, pihenés ideje, de közlekedéskor,
fürdőzéskor számos veszély is érheti a gyerekeket. Szeretném,
ha mindenki épen és egészségesen kezdené ősszel az új tanévet.

Végül köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját! Jó
pihenést és időtöltést kívánok a nyári vakációra!

VÉRADÁS!
Véradást szervezett a Vöröskereszt Jobbágyi Művelődési
Ház rendezvénytermében.  2018. március 21-én
Ezúton is köszönjük a megjelent véradók segítségét és  ismét
várjuk őket július 4-én (szerdán) 14-18 óráig a műv. házban.

Tóthné Mohai Zsuzsanna
szervező
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Megdöbben értesültünk, hogy Nógrády Andor 2018. április 16-án, életének 79.
évében  elhunyt. Nógrády tanár úr Jobbágyi művészeti, kulturális él etének
meghatározó személyisége volt. Festő- és grafikusművészként a település, a megye
határain túl is ismertté tették nevét, helytörténeti íróként a kezdetektől feldolgozta
Jobbágyi történetét. Önkormányzati képviselőként (2002-2006) is fő feladatának
tekintette a kulturális élet fejlesztését. Írásaival a Jobbágyi Hírekben is megjelent,
ízeítőt nyújtva készülő műveiből.  Nevéhez fűződik Jobbágyi címerének felkutatása,
amit befogadtak a települési címerek országos litájába és azóta a település jelképe.
Szívügye volt a kis kápolna sorsa, amit alkotásaival díszítve ma már a falu hívő
embereinek a rendelkezésere áll.  A pontos életutat azonban az alábbi, önéletrajzi
írásból tárjuk olvasóink elé:

Nógrády Andor emlékére

Önéle trajz
1940.  j anuár 12-én szül et tem

B udapest en. 1944 májusában
nagyszüleimmel  és édesanyámmal
hazaköltöztünk Jobbágyiba. Az általános
iskolát itt végeztem.

Középiskolai tanulmányaimat Pásztón
kezdtem, majd Szentesen folytattam, ahol
sikeres érettségit tettem. Ezután két évig
nem vettek fel az egyetemre, hiába volt
megfel elő a pont számom, ugyani s
édesapám jegyző, édesanyám pedagógus
volt. Így betanítot t munkásként , mint
fémgyalus  dolgozt am az Orvos i
Műszergyárban, kocs imosó- és
csapágyzsírozóként a MÁVAUT-nál, majd
képesítés nélküli nevelőként Bárnán.

1962-ben felvettek az Esztergomi
Felsőfokú Tanítóképző Intézetbe.

It t i smerkedtem meg későbbi
feleségemmel. 1964-ben megnősültem, és
egy Komárom megyei ki s faluban,
T árkányban kezdtük el  pedagógus i
pályafut ásunkat.

Két év elt elt ével  hazaköltöztünk
Jobbágyiba,  az ált al ános iskolában
kaptunk mindkett en ál l ás t .  Két
leánygyermekünk született, akik azóta
férjhez mentek, és négy szép unokával
örvendeztettek meg minket.

Az évek folyamán még három dip-
lomát szereztem: a tanárképző főiskolán
rajz- és történelem-szakon, Nyíregyházán
és  Egerben,  majd az Eötvós Lóránd
Tudomány Egyetemen  történelemből.

1977-1979-ig a salgótarjáni  József
Attila Művelődési Központ művészeti
előadója voltam. 1979-84-ig Selypen, a
Március 15. Szakmunkásképző Intézet
tanáraként, majd kollégiumvezetőjeként
dolgoztam.  Ekkor vett em részt  egy
történelmi tablósorozat megtervezésében,
mely a szakmunkásképzők számára
készült.

1984-2002-ig, nyugdíjba vonulásomig
a Pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium
tanára voltam.

Írásaim és grafikáim a hatvanas évektől
j elent ek meg megyei  és  országos
napilapokban, folyóiratokban.

A képzőművészet mellett érdekel a
helytörténet.

1994-ben jelent  meg a Jobbágyi
története c. könyv, melyet Lendvai Ferenc
kollégámmal és lányommal, Fábiánné
Nógrády Ildikóval együtt készítettünk.
2000-ben jelent meg a második kötet:
Mozaikok a község múltjából címmel. Ez
tel jesen önálló  munka.  (A nyomdai
munkák i s  hel yben,  Már ton Anna
nyomdájában készültek. A szerk.)

2008-ban 40 év írásaiból (novellák,
versek,  út irajzok) és  grafikáiból egy
válogatást állítottam össze, s 3 alapítvány
segítségével megjelent harmadik kötetem,
melynek Korom és korom a címe.

2011-ben Kozárdi krónikák és arcok
címmel újabb helytörténeti munkám látott
napvilágot.

2012-ben pedig két írótársammal közös
könyvem, a Múltidéző elbeszélések.

2013-ban Magyar népball adák és
románcok címmel önálló kötetet adtam ki,
melyben a népköltészet által ihletett színes
grafikáim és a népdalok, népballadák
szövege található.

2015-ben jelent  meg a Jobbágyi
tört énete III. köt et e,  amely a falu
tört énet ének 1956-1989-ig terj edő
időszakát mutatja be.

Könyveim szerkesztője feleségem:
Nógrádyné Szávai Ildikó, két kötetem
számítógépes szerkesztője legidősebb
unokám: Szádovszky András.

Minden eddigi  publikációmat ,
szakdolgozatomat  fel eségem
szerkeszt ett e,  ő az én első bírálóm,
lektorom, legfontosabb munkatársam.

1968 ót a szerepel ek különböző
kiál l ít ásokon grafikáimmal,  fes t -
ményeimmel.  Az alábbi  falvakban és
városokban láthatt ák már műveimet a
tárl atlátogatók: Balassagyarmat, B esz-
tercebánya, Budapest, Cserépfalu, Gyula,
Hatvan, Jobbágyi, Kozárd,  Kőszeg,

Mátrakereszt es , P ásztó, Salgótarján,
Szécsény, Szentes, Szirák, Tokaj.

Az évek folyamán több elismerésben
részesültem irodalmi és képzőművészeti
tevékenységemért.

* A ‘70-es években a Nógrád megyei
pedagógusok kiállításán két alkalommal
első díjat nyertem. 1978 -1979.

* 1970-ben nívódíjat kaptam  a Hon-
védségi Klubok kiállításán, Budapesten.

* 1972-ben a Megyei amatőr képző-
művészek kiállí tásán Salgótarjánban
különdíjat kaptam.

* 2005-ben Ludányhalászi Önkor-
mányzat  j utalmazot t különdí jj al a
Szécsényi Őszi Tárlaton.

* 2008-ban Pásztó város különdíját
kaptam meg a „600 éve város Pásztó”
képzőművészeti pályázaton.

* 2009-ben a Jobbágyiért
emlékplakett el ismerte el   a község
önkormányzata  tevékenységemet.

Legutóbb  a Szécsényben  2016.
novemberében megrendezet t Nógrád
megyei Őszi  Tárlaton a zsűri Arany
diplomával jutalmazta több éves festői,
grafikai munkásságomat. Decemberben
pedig a Nógrád megyei múzeumok és
levéltárak által  meghirdetett Nagy Iván
Honismereti pályázaton kaptam harmadik
dí jat  és a Múzeumok barát i körének
különdíját.

* * *

Ápri lis 27-én, a temetés t követően
Pászti Szabó Zoltántól, az Athéné Alkotó
Kör elnökétől  művészi alkotásai és az
Athéné Almanach megjelenéséért végzett
munkájáért posthumusz Athéné Alkotói
Dí jat  (emléktárgyat  és  el i smerő
oklevelet) vehetett át özvegye, Nógrády
Andorné Ildikó.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

tsa
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Országgyűlési képviselő-választás - 2018 április 08.
NÓGRÁD 01.számú egyéni választókerületi szavazás
Sza vazókö ri er edmény ek az egy  szavazókörös  településen  és a  kijelölt
szava zókörben

JOBBÁ GY I, 001 . SZÁ MÚ SZAVA ZÓKÖR
A szavazókörben  lakcímmel r endelkező választópolgá rok
A névjegyzékben és a mozgóur nát igény lő választópolgárok
jegyzé kében szerep lő, a szava zókörben lakcímmel
rendelkező választópolgár ok száma  818
Szavazóként megjelen t, a sza vazókörben lakcímmel
rendelkező vála sztópolgárok szám a  489

  59.78 %
Át je le nt ke ze tt  választ ópolgárok
Az átjelentke zett  vála sztópolgár ok né vjegyzéké ben
és a  mozgóurnát igény lő átje lentke zett választópolgá rok
jegyzékében szereplő választópo lgárok száma: 10
Átje lentke zéssel  szava zóként  megje lent
választópolgárok szám a  10

100.0 %

A szavazás  e re dménye
Urná ban lévő, átje lentkezéssel leadott  szavazatot
tar talm azó borí tékok száma 10
Urnában lévő, bélyegzőle nyomat né lküli szavazólapok száma  0
Urnába n lévő lebé lyegzett szavazólapok száma 489
Eltér és a sza vazóként  megjele ntek szá mától
(többle t: + / hiány zó: -)  0
Érvény telen sza vazóla pok száma  18
Érvé nyes szavazólapok száma 471
A szavazatok szá ma jelöltenként

A jelölt neve Jelölő szervezet( ek) K apott
érv.  szava zat

 1  Bereczné Adorján
Alexandra ÉRTÜ NK ÉRT ETEK  0  

 2  Tó thné  Katona Anetta REND PÁRT  0  
 3  Farkas Csaba SZP  0  
 4  Cze kó E rzsé bet ÖSSZEFOGÁS PÁRT  0  
 5  Gazsi Csaba Függetle n jelölt  0  
 6  Illés István EMMO  0  
 7  Betes  Mona MK KP  4  
 8  Drapcsik Tamás MI ÉP  0  
 9  Kovács Zsolt DK  25  
 10  Kubiny i Péter TAMP  0  
 11  Fényes Józsefné ERP  0  
 12  Veres Attiláné OPRE ROMA  0  
 13  Nagy  Péter MED ETE P ÁRT  0  
 14  Dany i Flórián EU.ROM  0  
 15  Tóth Csaba MO ME NT UM  0  
 16  Csereszny és István JOBBIK  115  
 17  Hegedűsné Szé ll Krisztina KÖZÖS NEVEZŐ  0  
 18  Dömsödi Gábor LMP  53  
 19  Nógrádi Nóra EG YÜ TT  0  
 20  Dr. Turza Csaba Függetle n jelölt  2  
 21  Klajbán Róbert János MCP  5  
 22  Molná r Dávid Márk CSP  0  
 23  Bercsény i Zoltán CIVIL MOZGALOM  0  
 24  Nagy  Atti la Tibor MUNKÁ SPÁRT  0  
 25  Sárközi La jos MAGYAR DEMOK RATIKUS UNIÓ  0  
 26  Radics Gyuláné Függetle n jelölt  0  
 27  Záhony i József NEMZ ETI ZÖ LDEK  0  
 28  Puporka  Lajos TENNI AKARÁS MOZGALOM  0  
 29  Ladik Szabolcs V iktor HAZA MINDENKIÉ  0  
 30  Dr.  Becsó Kár oly FID ESZ-KDNP  267  
 31  Buri  Brigi tta E P  0  
 32  Pozsgai  Dávid HHP  0  
 
Országos list ás  szavazás

a) A névjegyzékben és a mozgóurnát igény lő választópolgárok jegyzékében
szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma.
b) Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó
polgárok száma
c)  Ur nába n lévő , bé lye gző leny oma t nélkü li sza vazó lapok szám a ( az
átj elen tkezé ssel  leadott szavazóla pok kivételével)
d) Urnában lé vő lebélyegzett szava zólapok száma ( az átj elentkezéssel

lea dott  sza vazó lapok kivéte léve l)
e) Eltérés a szava zóként megje lentek szám ától (többle t: + / hiány zó: -)
f) Ér vény tele n szavazólapok száma
g)Érvényes szavazólapok száma
a) b) c) d) e) f) g)
Összesen  
818   489   0   489   0   17   472  
Pár tlis tás  
749   455   0   455   0     7  448  
Nemze tiségi összesen
 69   34   0     34  0   10   24  
 
Az átjelentke zett  vála sztópolgár ok né vjegyzéké ben
és a mozgóurnát igény lő választópolgárok jegy zékében
szer eplő választópolgá rok száma  10  
Átjele ntkezéssel szavazóként m egjelent vá lasztópolgár ok száma       10 

A szavazat ok száma  pár tl is tánként
 A pártlista neve Szavazat
 1  SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT       0 
 2  MOMENTUM MOZGA LOM  0  
 3  DEMOKRATIKUS KOA LÍCIÓ  25  
 4  SZEGÉNY EMBEREK MA GYARORSZÁGÉRT PÁRT  0  
 5  KÖZÖS NEV EZŐ 2018  0  
 6  EURÓPAI ROMA K ERESZTÉNY EK JOBBLÉ TÉÉRT

DEMOK RATIKUS PÁRT  0  
 7  ÖSSZEFOGÁS PÁRT  0  
 8  MAGYAR KÉTFARKÚ KUT YA PÁRT  8  
 9  MAGYAR SZ OCIALISTA PÁRT-P ÁRBESZÉD

MAGYARORSZ ÁGÉRT PÁRT  33  
 10  IRÁNYT Ű PÁRT  0  
 11  MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA  0  
 12  MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  0  
 13  FIDESZ - MAGYAR P OLGÁRI SZÖV ETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT  245  
 14  NET PÁRT  0  
 15  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  111  
 16  MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ

 EMBEREK  PÁRTJA  0  
 17  MAGYAR MU NKÁSPÁRT  2  
 18  EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  1  
 19  CSALÁDOK PÁRTJA  1  
 20  LEHET MÁS A POLITIKA  21  
 21  TENNI AKARÁS MOZGALOM  1  
 22  REND ÉS ELSZÁ MOLTATÁS PÁRT  0  
 23  KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT  0  

Pártlistá kra leadott érvé nyes szavazatok száma összesen:       448 

A ne mzet iség i list ák ada ta i

a) A névjegyzékben és a mozgóurnát igény lő választópolgárok jegyzékében
szereplő, a szavazókö rben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma
b) Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó
polgárok száma
c)  Ur nába n lévő , bé lye gző leny oma t nélkü li sza vazó lapok szám a ( az
átj elen tkezé ssel  leadott szavazóla pok kivételével)
d) Urnában lé vő lebélyegzett szava zólapok száma ( az átj elentkezéssel
lea dott  sza vazó lapok kivéte léve l)
e) Eltérés a szava zóként megje lentek szám ától (többle t: + / hiány zó: -)
f) Ér vény tele n szavazólapok száma
g) Érvényes szavazólapok száma

a) b) c) d) e) f) g)
Roma  
69   34   0   34   0   10   24  

NÓGR ÁD  02.  számú e gyéni vá la sztóke rüle ti  szavazás

A névjegyzékben és a mozgóur nát igény lő választópolgárok
jegyzékében szereplő választópolgárok száma  749  
Sza vazóké nt me gjelen t választópolgár ok szá ma 498
 66.49 %
Urnában lévő, bélyegzőle nyomat né lküli szavazólapok száma  0
Urnába n lévő lebé lyegzett szavazólapok száma  498
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Eltér és a sza vazóként  megjele ntek szá mától
(többle t: + / hiány zó: -)  0  
Érvény telen sza vazóla pok száma  2  
Érvényes szava zólapok száma 496  

A szavazat ok száma  j elölte nként
A jelölt neve Jelölő szervezet( ek) K apott

érvényes szavazat
 1  Bereczné Adorján

Alexandra ÉRTÜ NK ÉRT ETEK  0  
 2  Tó thné  Katona Anetta REND PÁRT  0  
 3  Farkas Csaba SZP  1  
 4  Cze kó E rzsé bet ÖSSZEFOGÁS PÁRT  0  
 5  Gazsi Csaba Függetle n jelölt  0  
 6  Illés István EMMO  0  
 7  Betes  Mona MK KP  3  
 8  Drapcsik Tamás MI ÉP  0  
 9  Kovács Zsolt DK  45  
 10  Kubiny i Péter TAMP  1  
 11  Fényes Józsefné ERP  0  
 12  Veres Attiláné OPRE ROMA  0  
 13  Nagy  Péter MED ETE P ÁRT  0  
 14  Dany i Flórián EU.ROM  0  
 15  Tóth Csaba MO ME NT UM  8  
 16  Csereszny és István JOBBIK  126  
 17  Hegedűsné Szé ll Krisztina KÖZÖS NEVEZŐ  0  
 18  Dömsödi Gábor LMP  98  
 19  Nógrádi Nóra EG YÜ TT  1  
 20  Dr. Turza Csaba Függetle n jelölt  2  
 21  Klajbán Róbert János MCP  2  
 22  Molná r Dávid Márk CSP  1  
 23  Bercsény i Zoltán CIVIL MOZGALOM  1  
 24  Nagy  Atti la Tibor MUNKÁ SPÁRT  1  
 25  Sárközi La jos MAGYAR DEM. UNIÓ  1  
 26  Radics GyulánéFüggetle n jelölt  1  
 27  Záhony i József NEMZ ETI ZÖ LDEK  0  
 28  Puporka  Lajos TENNI AKARÁS MOZGALOM         0 
 29  Ladik Szabolcs V iktor HAZA MINDENKIÉ  0  
 30  Dr.  Becsó Kár oly FID ESZ-KDNP  203  
 31  Buri  Brigi tta E P  1  
 32  Pozsgai  Dávid HHP  0  
 
Országos list ás  szavazás
a) A névjegyzékben és a mozgóurnát igény lő választópolgárok jegyzékében
szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma.
b) Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó
polgárok száma
c)  Ur nába n lévő , bé lye gző leny oma t nélkü li sza vazó lapok szám a ( az
átj elen tkezé ssel  leadott szavazóla pok kivételével)
d) Urnában lé vő lebélyegzett szava zólapok száma ( az átj elentkezéssel
lea dott  sza vazó lapok kivéte léve l)
e) Eltérés a szava zóként megje lentek szám ától (többle t: + / hiány zó: -)
f) Ér vény tele n szavazólapok száma
g)Érvényes szavazólapok száma

a) b) c) d) e) f) g)
Összesen  
749   498   0   498  - 2  496  
Pár tlis tás  
721   485   0   485   0  1   484  
Nemze tiségi összesen  
28   13   0   13  - 1  12  

A szavazat ok száma  pár tl is tánként

 A pártlista neve Szavazat
 1  SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES

MAGYARORSZ ÁGÉRT PÁRT  0  
 2  MOMENTUM MOZGA LOM  7  
 3  DEMOKRATIKUS KOA LÍCIÓ  36  
 4  SZEGÉNY EMBEREK MA GYARORSZÁGÉRT PÁRT  0  
 5  KÖZÖS NEV EZŐ 2018  0  
 6  EURÓPAI ROMA K ERESZTÉNY EK JOBBLÉ TÉÉRT

DEMOK RATIKUS PÁRT  0  
 7  ÖSSZEFOGÁS PÁRT  0  
 8  MAGYAR KÉTFARKÚ KUT YA PÁRT  4  
 9  MAGYAR SZ OCIALISTA PÁRT-P ÁRBESZÉD

MAGYARORSZ ÁGÉRT PÁRT  66  

 10  IRÁNYT Ű PÁRT  0  
 11  MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA  0  
 12  MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  0  
 13  FIDESZ - MAGYAR P OLGÁRI SZÖV ETSÉG-

KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT  203  
 14  NET PÁRT  0  
 15  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  131  
 16  MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ

EMBE REK PÁ RTJA  0 
 17  MAGYAR MU NKÁSPÁRT  2  
 18  EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  3  
 19  CSALÁDOK PÁRTJA  1  
 20  LEHET MÁS A POLITIKA  29  
 21  TENNI AKARÁS MOZGALOM  2  
 22  REND ÉS ELSZÁ MOLTATÁS PÁRT  0  
 23  KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT  0  
Pár tlistá kra le adott szava zatok száma összesen:  484  

A ne mzet iség i list ák ada ta i

a) A névjegyzékben és a mozgóurnát igény lő választópolgárok jegyzékében
szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma.
b) Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó
polgárok száma
c)  Ur nába n lévő , bé lye gző leny oma t nélkü li sza vazó lapok szám a ( az
átj elen tkezé ssel  leadott szavazóla pok kivételével)
d) Urnában lé vő lebélyegzett szava zólapok száma ( az átj elentkezéssel
lea dott  sza vazó lapok kivéte léve l)
e) Eltérés a szava zóként megje lentek szám ától (többle t: + / hiány zó: -)
f) Ér vény tele n szavazólapok száma
g)Érvényes szavazólapok száma

a) b) c) d) e) f) g)
Német  
1   0   0   0   0   0   0  
Roma  
27   13   0   13   0   1   12  

Be csó Káro ly 48.09 %  (FIDESZ-KDNP)
Csereszny és István 21.66 % (JOBBIK)
Dömsödi Gábor 16.04 %  (LMP)
Kovács Zsolt 9.08 %  (DK)
Nagy  Attila 0.84 % (MUNKÁ SPÁRT)
Betes  Mona 0.79 %  (MKKP)
Turza Csaba 0.77 %  (Független)
Tóth Csaba 0.53 %  (MOMENT UM)
Nógrádi Nóra 0.4 %  (EGY ÜTT)
Klajbán Róbert 0.23 %  (MCP)
Sárközi La jos 0.15 %  (MDU)
Kubiny i Péter 0.15 %  (TA MP)
Molnár  Dávid 0.14 %  (CSP)
Farkas Csaba 0.12 %  (SZP)
Záhony i József 0.11 %  (NEMZETI ZÖL DEK)
Hegedűsné Szé ll Krisztina 0.09 %  (KÖZÖS NEVEZŐ)
Gazsi Csaba 0.08 %  (Független)
Veres Attiláné 0.08 % (OPRE ROMA)
Drapcsik Tamás 0.08 %  (MIÉP)
Dany i Flórián 0.08 % (EU.ROM)
Radics Gyuláné 0.07 %  (Független)
Bercsény i Zoltán 0.07 %  (CIVIL MOZGALOM)
Illés István 0.07 %  (EMMO)
Tó thné  Katona Anetta 0.07 %  (REND PÁRT)
Cze kó E rzsé bet 0.05 %  (ÖP)
Nagy  Péter 0.04 %  (ME DETE P ÁRT)
Buri  Brigi tta 0.04 %  (EP)
Puporka  Lajos 0.03 %  (TAM)
Pozsgai  Dávid 0.02 %  (HHP)
Ladik Szabolcs 0.02 %  (HAZA MINDENKIÉ)
Bereczné Adorján Alexandra 0.02 %  (ÉRTÜNKÉRTE TEK)
Fényes Józsefné 0,00 %  (ERP)

NÓGRÁD 01. számú egyéni választókerületi szavazás
összesített végeredménye
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Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK:

ÚJSZÜLÖTTEK:

HÁZASSÁGOT   KÖTÖTT:

A KÖZSÉGI ÖNKORM ÁNYZAT TÁ JÉKOZTATÓJA

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

Nyomda:  Márton Anna JOBBÁGYI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Nógrády Andor Vilmos

2018. április 27-i végső búcsúztatásán részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak, és utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Murányi Gábor

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal
fájdalmunkat enyhítették.

A gyászoló család.

A háziorvosi feladatel látásra Jobbágyi  Község Önkor-
mányzata és Majorosné dr. Ritz Zsuzsanna háziorvos között
létrejött szerződés 2005. június 1-jén lépett  hatályba. A szerződés
hatálybalépése óta dr. Ritz Zsuzsanna háziorvos látja el a
településen a háziorvosi fel adatokat. Dr.  Ri tz Zsuzsanna
háziorvos  írásban t ájékoztatt a Jobbágyi  Község Önkor-
mányzatát, hogy egészségi okból háziorvosi  tevékenységét
befejezi, és kéri az általa átvállalt, területi kötelezettséggel járó
háziorvosi ellátás biztosításának visszavételét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  törvény
alapján a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az
egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi ellátásról.

A feladatellátás biztosítása érdekében a háziorvosi praxis
betöltésére irányuló pályázat kiírásra került. A pályázati felhívásra
sem személyes, sem telefonos érdeklődő, pályázó nem volt.

A működéshez a tárgyi feltételek mellett a személyi feltételek
biztosítása is szükséges, amely egyrészről a háziorvos, másrészről
ápolók rendelkezésre állását jelenti.

A háziorvost jelenleg csak helyettesítéssel tudja biztosítani
az önkormányzat , ezért  a képviselő-tes tül et a háziorvosi
feladatellátás biztosítása érdekében a helyettes háziorvosokkal
(dr. Nagypál Györgyi Mária és dr. Oláriu György András)
szerződést köt és 2 fő ápoló foglalkoztatását 2018. július 1.
napjától biztosítja.

Az orvosi rendelés 2018. július 1-jétől:
Hétfő 13.00 – 15.00 óra
Kedd 09.00 – 11.00 óra
Szerda 09.00 – 11.00 óra
Csütörtök 09.00 – 11.00 óra
Pén tek 13.00 – 15.00 óra

Az orvosi rendelés
változásai

Hétfő szünnap
Kedd 16:00 - 18:00
Szerda 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Csütörtök 16:00 - 18:00
Péntek 12:00 - 16:00

Új könyvekkel, folyóiratokkal, rendezvényekkel várjuk
az olvasni, szórakozni  szerető jobbágyiakat. A könyvtári
tagság csak regisztrációhoz kötött.

Kalocsay Bianka Bettina
könyvtáros

A Jobbágyi Községi

KÖNYVTÁR
Információs és Közösségi Hely

NYITVA TARTÁSA:

Banya László 2018. 03. 02.
Banya Sándor 2018. 03. 02.
Baranyi Anita 2018. 03. 21.
Pompor Alex 2018. 03. 24.
Klárik Patrik 2018. 03. 29.
Pompor Panna 2018. 03. 29.
Bangó Gergő Kemal 2018. 06. 06.

Karafa Brigitta Tímea és Baranyi Albin
2018. 04. 26.

Jancsó Józsefné 2018. 01. 26.
Rácz Jenőné 2018. 02. 18.
Furó Györgyné 2018. 03. 16.
Maczák Imréné 2018. 04. 17.
Lévai András 2018. 04. 11.
Nógrády Andor Vilmos 2018. 04. 16.
Sági Gábor 2018. 04. 23.
Gyalog Róbert 2018. 05. 20.
Murányi Gábor 2018. 05. 31.
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A Jobbágyi Községi Önkormányzat
testvértel ep ülései  és a  d él-nógrádi
települések dalosainak  fellépésével -
első alkalommal – rendezett Kárpát-
medencei dalostalálkozó címmel népdal-
bemutatót április 21-én a művelődési
házban.

A megnyi tón Schoblocher István
polgármester köszöntötte a vendégeket,
beszédet  mondott  Skuczi  Nándor, a
Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke és dr.
Becsó Károly, választókerületünk frissen
megválasztott országgyűlési képviselője.
Eljöt tek a rendezvényre a fel lépő
települések polgármesterei is.

A megnyitó-, köszöntő beszédek után
a jobbágyi  Kodály Zol t án Óvoda
csoport j ai mutat t ák be  ének- és
hangszeres, valamint versmondó tudá-
sukat.

Felléptek testvértelepüléseink dalosai:
a székelyföldi Oklándról az Elhelyező
Központ kórusa, a délvidéki (Szerbia)
Martonosról a Testvériség Művelődési
Társulat, a felvidéki Apátújfaluból pedig
a Labdarózsa énekcsoport.

A nógrádi résztvevők: ,,Egy a Célunk:
Tarért” Egyesület,  Erdőkürti Pávakör,
Hársas Népdalkör Jobbágyi,  Jobbágyi
Daloskör,   Kéknefel ej cs  Népdalkör
Csécse,  Őszirózsa Nyugdjas Daloskör
Buják,  Palotási Őszirózsa Nyugdíjasklub
Nótaköre, Pásztói Rozmaring Népdalkör,
S zurdokpüspöki Hagyományőrző
Együttes,  Tari Nyugdíjas Egyesület.

Több csoportot kísért  az Eszt am
zenekar Sturman Jenőné Toncs i veze-
tésével.

A fellépő együttesek  gyönyörű nép-
viseletükkel színes látványt, a felcsendűlő
dalok remek hangulatot varázsoltak a
színházterembe.

A dalos bemutató a maconkai Ha-
raszti Julcsi és Marcsi gálaműsorával ért
véget . (A Haraszti -i krek a 2015-ös
Fölszállott a páva...  énekes szólisták és
énekegyüttesek  kategóri ában lett ek
elsők.)

A program a rendezvényteremben és
mozi előtérben közös vacsorával záródott,
ahol fehér asztal mellett mélyültek el a
kapcsolatok, megbeszélésre került ek a
szakmai tapasztalatok.

R eményeink szerint  ez a kezde-
ményezés évente megrendezésre kerül,
fontos része lesz Jobbágyi  és  a dél-
nógrádi térség kulturális életének.

Tóth Sándor alpolgármester

Je ge sné  G yet va i R enáta  műsorve ze tő,  dr.
Bec só Károly , Sc hoblocher István és  Skuczi
Nándor  a  megny it ón.

Az oklándi  Elhelyező Központ kórusa.

A Labdarózsa énekcsoport Apátújfaluból.

A Testvériség Művelődési  Társulat
Martonosról.

Haraszti Julcsi és Haraszti Marcsi

Az Esztam zenekar.


