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Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc
kezdetének napján, a Magyar Köztársaság kikiáltásának
évfordulój án t artott a ünnepi  megemlékezését az
önkormányzat a falukertben levő ‘56-os emlékműnél.

 Schoblocher István polgármester beszédét követően
a Hársas Népdalkör és a Jobbágyi Daloskör műsorát
hallgathatták a megjelentek, majd a megemlékezés koszorúit
helyezték el az ‘56-os emlékműnél. Az önkormányzat
int ézményei ,  a F idesz j obbágyi szervezet e, a
Nyugállományúak Egyesülete, a Hit és Fény Vidám Szívek
Közössége és a HM Ei. Zrt. KAR képviseletében.

Tisztelt Jobbágyi Lakosok!
Közeledve a karácsonyi ünnepekhez, illetve az év végéhez,

szeretném Önöket tájékoztatni az évi munkáinkról, illetve a
folyamatban lévő fejlesztésekről.

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program  (TOP)
projektek keretében jelenleg is folynak még munkálatok (iskola,
orvosi rendelő, családsegítő épülete, bölcsőde), melyeknek nagy
része az év végére be fognak fejeződni.

Külön szeretnék szólni  az orvos i rendelőről,  mely
településünk valamennyi lakosát érinti. A létesítmény energetikai
korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését
fogja eredményezni, ami nemcsak az önkormányzatnak jelent
megtakarítást, hanem környezetvédelmi szempontból is előnyös.
Bízom benne, hogy valamilyen formában a komfortérzetet javítani
fogja a rendelő és hozzájárul a betegek gyorsabb gyógyulásához.
Szeretnék kérni mindenkit, hogy az épület értékeit közösen védjük
meg.

Belügyminisztérium által kiírt pályázatnak köszönhetően
megépül az óvodát a bölcsődével összekötő lakótelepi út, mely
megkönnyíti a gyermekek biztonságos közlekedését, illetve a
gépkocsival közlekedők parkolási lehetőségét.

Terveink között szerepel az Apponyi út legforgalmasabb
járdaszakaszának aszfaltozása, illetve a tavasszal a lakótelepen
egy járdaszakasz teljes felújítása. Ez utóbbi fejlesztések önerőből
fognak megvalósulni.

2018-ban megvalósult fejlesztések: kicseréltük a játszótér
egyik csúszdáját, megtörtént a posta előtti járda betonozása,
térfigyelő rendszer bővítése és új kamerák felszerelése, a Petőfi
út elején lévő vízelvezető árok biztonságos lezárása.

A 7-es épület belső felújítás során már elkészült a fűtés
korszerűsítés, jelenleg a belső munkálatok folynak, melynek
köszönhetően a földszinten fog ki al akít ás ra kerülni  az
ügyfélfogadásra szolgáló helyiség. Terveink szerint 2019-ben
egy minden igényt kielégí tő polgármesteri hivatal fogja a
lakosságot kiszolgálni.

Tájház: a közfoglalkoztatás keretén belül, ill etve az
onkormányzat finanszírozásával folyamatosan szépül az épület,
illetve a környezet, mely a jövő évben mindenki számára
látogatható lesz.

Szennyvízb eruházás: hosszas tervezési és engedélyezési
eljárást követően 2018. november 28-án a kivitelező megkapta a
ví zjogi l étes ítési engedélyt, ami azt  jel ent , hogy az i dő

Fejlesztések
Jobbágyiban

(Folytatás a 2. oldalon.)

Ünnepi megemlékezésÜnnepi megemlékezés

A bölcsőde és az óvoda előtt
felújított út.

A z Apponyi úti járdaszakasz.
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Képviselő-testületi  ülések

függvényében 2019-ben megkezdődhetnek a munkálatok,
melyről a lakosságot folyamatosan fogjuk tájékoztatni.

2019-ben megvalósuló beruházások: zártkerti (vadkerítés),
illetve külterületi utak felújítása. óvoda belső felújítása, illetve
új raktár építése, melyhez konyhai eszközök beszerzése is tartozik.

A TOP keretén belül megvalósuló energetikai felújításokat
érintő megnyert pályázatunk, mely három önkormányzati épületet
érint – a Faluház, a jelenlegi polgármesteri hivatal és a védőnői
szolgálat épülete.

Sokakat érintő kérdés, hogy mi lesz a volt CBA üzletként
működő üzlettel, melyben lévő berendezések, ingóságok a
Palócker Kft. tulajdonát képezték? Az épület egy részét árverésen
megvásárolta a COOP Lőrinci Kereskedelmi Zrt. A megmaradt
tulajdonrészre, mely az önkormányzat tul ajdona,  vételi
árajánlatot tettek, mely többszöri egyeztetések után elfogadásra
került és egy részét már át is utalták a számlánkra a szerződésnek

2018. október 11-i ülés határozatai
4 igen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül

elfogadott 81/2018. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat:
1. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete,

mint a Döntéshozó testület megállapítja, hogy a „Jobbágyi
útfelújítások 2018” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti – hirdetmény
közzét étel e nélküli eljárás eredményes  mind a négy rész
tekintetében.

2. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Fort-Bau Therm
Kft., a Keli-Bau Kft. és a Szomor és Társa Építő Kft. ajánlata
érvényes mind a négy rész tekintetében, a benyújtott igazolások
alapján nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá, az ajánlattételi
feltételeknek megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak.

3. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint Döntéshozó testület megállapítja, hogy a Green-Goes Kft.
ajánlata érvénytelen, mind a négy rész tekintetében, az ajánlata
nem fel elt meg a felhívásban meghatározott alkalmassági
feltételeknek, a szerződéskötésre alkalmatlanok. Az ajánlata a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen mind a
négy rész tekintetében.

4. Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint  Döntéshozó testül et megállapí tja, hogy a „Jobbágyi
út felúj ítások 2018” tárgyú közbeszerzési elj árás nyert es
ajánlattevője mind a négy rész tekintetében az ajánlat tételi
felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján – legjobb
ár-érték arány – a KELI-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (3135
Szécsényfelfalu HRSZ 350/4, adószám: 14299083-2-12). A
Képvi selő-t es tül et felhatalmazza S choblocher Is tván
polgármes tert, hogy a közbeszerzési el járás lefolytatásával
megbízott cég által előkészített szerződést megkösse.

2018. október 25-i ülés határozatai
6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül

elfogadott 82/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
polgármest eri hivatal t evékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.

6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül
elfogadott 83/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala által
megküldöt t, a Nógrád megyei  ált alános iskolai  körzet ek
kijelölésének 2019/2020. tanévre vonatkozó tervezetével egyetért.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 84/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2018. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből – Pintér
Norbert képvi selő tiszteletdíj  felajánlásának jóvoltából – a
Jobbágyi Honvéd Sportegyesület részére 72 ezer Ft, a Hit és
Fény Alapítvány Jobbágyi Vidám Szívek közössége részére 18
ezer Ft, a Jobbágyi Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi
Daloskör részére 18 ezer Ft támogatást biztosít.

5 i gen szavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadott 85/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2018. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből – Soós
Tibor Tamás képviselő tiszteletdíj felajánlásának jóvoltából – a
Jobbágyi Szabadidősport Egyesület részére 48 ezer Ft, az Együtt
Jobbágyiért Egyesület részére 48 ezer Ft, a Hit és Fény Alapítvány
Jobbágyi Vidám Szívek közössége részére 24 ezer Ft, a Jobbágyi
Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi Daloskör részére 24 ezer
Ft, a Jobbágyi Polgárőrség részére 24 ezer Ft támogatást biztosít.

Zárt ülés:
6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül

elfogadott 86/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.
5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett

elfogadott 87/2018. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.

megfelelően. Az üzlet felújítása 2019-ben fog megtörténni a
vezérigazgató szóbeli tájékoztatása szerint.

Településünkön felülvizsgáltattuk a balesetveszélyes fákat,
melynek eredményeként fakivágásokra és gallyazásra került sor,
illetve fog még kerülni több helyszínen. Szeretnék megnyugtatni
mindenkit, hogy sokkal több fát ült etünk, mint amennyit
kivágunk. Ezt gondolom, észre is vették, hiszen már elültettünk
38 db fát az alábbi helyszíneken. temető: 12 db, tájház: 4 db,
óvoda: 6 db, bölcsőde előtt: 3 db, Faluház: 2 db, posta előtti
park: 11 db.

Várjuk a lakosság javaslatait fák, illetve cserjék ültetésére az
önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanokon.

Minden kedves jobbágyi lakosnak
áldott, békés karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánok!

Schoblocher István
 polgármester

(Folytatás az 1. oldalról.)
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Mikuláscsomag
Jobbágyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

idén is megajándékozza Mikulás alkalmából a településen állandó
lakcímmel rendelkező 3-10. év közötti gyermekeket.

Azok a gyerekek, aki a Jobbágyi Fáy András Általános
Iskolába vagy a Kodály Zoltán Óvodába járnak, ők a csomagot
helyben, az iskolában és az óvodában kapták kézhez.

Azok a gyerekek, akik a településről máshová járnak óvodába
vagy iskolába, részükre a csomagok kiosztása december 6-án
18.00-kor került sor a művelődési ház rendezvénytermében (volt
söröző).

Szabó Imre kézilabda
emlékmérkőzés

Idősek napja
Rendezvények, események - röviden

Szeptember 9-én került megrendezésre a Szabó Imre kézilabda
emlékmérkőzés a hatvani és a jobbágyi öregfiúk csapatai között.
A szervező, Miczki Ferenc, szomorúan állapította meg, hogy
egyre fogy a régiek kerete, létszáma, így mára már csak két csapat
tud összeállni erre a rendezvényre. a mérkőzést Pásztón játszották
le, és végre jobbágyi győzelemnek örülhettünk.

A mérkőzést követően az iskola éttermében fogyasztották el
az elmaradhatatlan babgulyást, elevenítették fel a régmúlt csatáit.

A képen Vas Lajos (jobb oldalt) veszi át a legjobb játékosnak
járó elismerést Schoblocher István polgármestertől és özv. Szabó
Imrénétől.

Október 18-án a művelődés i házban köszöntött e az
önkormányzat  a településen állandó bejel entet t lakhellyel
rendelkező, 65 év feletti lakóit az idősek napja alkalmából.

A polgármes teri beszédet követően Jobbágyi legidőseb
lakóit , Szel es  Jánosnét és  Vas  Györgyöt  köszöntött e
Schoblocher István.

A műsor Begelláné K ővári Mária és Végvári Atti láné
verseinek tolmácsolásával kezdte Jegesné Gyetvai Renáta, majd
a Showderklubban többször fellépő, Jobbágyiban élő humorista,
Sulyok Péter műsorával folytatódott. A sztárvendég Koós János
volt, aki Dékány Saroltával és Kertész János zongorakíséretével
a régi idők slágereit adta elő.

A rendezvényt vacsora zárta, a kb. 150 fő a mozi előterében
és a rendezvényteremben fogyasztotta el a vacsorát.

Sulyok Péter humorista.

Adventi  áhítat
December 13-án kerül megrendezésre a jobbágyi S zent

György templomban - immár 3. alkalommal - Adventi áhítat című
dalos  bemutató. Végvári Attiláné szervezésében fellépnek:
Hársas  N épdalkör  Jobbágyi,  K irál y Balázsné Emőke,
Kéknefel ej cs  Népdalkör Csécse,  Dalos  Kör,  Jobbágyi.
Közreműködik: Sturmann Jenőné (Toncsi) és zenekara.

A belépés ingyenes. Adományokat el fogadnak,  melyet
jótékony célra fordítanak.

A falu karácsonyfája
December 16-án kerül sor a falu karácsonyfájának ünnepére.

15 órától várjuk azokat, akik szeretnék díszeiket elhelyezni a
fenyőfán, 15:30-tól kis műsorral kedveskedünk a kilátogatóknak.
Fellépnek: a Hársas Népdalkör, a Nyugállományúak Egyesülete,
a Hit és Fény Vidám Szívek Közössége, majd  forralt borral, teával,
apró süteményekkel kínáljuk a résztvvőket. Ha van otthon olyan
dísz, amit szívesen közkincsé tenne,  hozza el, de figyeljen arra,
hogy vízálló legyen!

Pánsípbemutató
2018. december 17. 17:00

Kegye János
pánsípművész

előadása a római katolikus templomban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan.
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(Folytatás a 3. oldalról.)

HÍREI

TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI

HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK
ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL

2018. NOVEMBER

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22) Korm. rendelet (továbbiakban: 72/
1996. (V.  22.) Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett
módos í tása át alakí tot t a a vízgazdálkodással
kapcsolatos  települési önkormányzat jegyzőjéhez
delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a
kutak engedélyezésében is. Emellett a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016.
június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29. § (7)
bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti a
vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket,
akik a Vgtv.  módosítása előtt engedély nélkül létesítettek
kutat. E jogalkotói intézkedésről különböző médiumo-
kon keresztül értesült a lakosság. Ezért a jegyzők felé
benyújt andó engedély iránt i kérelmek számának
növekedésére való t ekint et tel 2017 februárj ában
tájékozatót adtunk közzé az önkormányzati hírlapban.

A közelmúltban a belügyminisztériumhoz több
települési önkormányzat j egyzőjétől is  megkeresés
érkezett a kutakkal kapcsolatos szabályozás helyes
alkalmazását illetően, valamint az előírások is változtak,
ezért a vonatkozó, jel enleg hatályos jogszabályok
közötti eligazodás megkönnyítése és szakmai segítség-
nyújtás érdekében egy aktualizált tájékoztató anyagot
állítunk össze.

Felhívjuk a fi gyelmet,  hogy a szabályozásban
további módosítások várhatók. Az  alkotmánybírósági
döntésére figyelemmel a kormány két intézkedést is tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte
senkit ne érintsen hátrányosan, az országgyűlés elé
bet erjesztett  törvényjavaslat ért elmében a kötel ező
bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december
31-ig meghosszabbodna;

- ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben
várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás,
amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást
tartalmaz.

R emél jük,  hogy e tájékoztatónkkal hasznos
segítséget tudunk nyújtani önnek a kutak engedélyezése
során.

Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi

Helyettes Államtitkárság

A 2018/2019-es nevelési tanév eredményesen kezdődött
számunkra, ugyanis szeptember óta új pedagógus kollégánkat,
Misinszkiné Podonyi Rita Csillát köszönthetjük óvodánkban.
Így most már Schoblocherné Lévai Mária mellett,  Misinszkiné
Podonyi Rita C silla,  óvodapedagógusok készíthetik fel a
nagycsoportosainkat az i skolakezdésre.  Továbbá fontos
megemlí teni, hogy ugyancsak szeptember óta a pásztói
szakszolgálatnak köszönhetően gyermekeink komplex
fejlesztéseken vehetnek részt. Hét főn Dani -Kürti  Krisz tina
személyében mozgásfejlesztésre, kedden Kondacs-Szisz Kata
logopédus  beszédfej lesztéssel  látja el  óvodásainkat,  csü-
törtökön pedig Tóth-Péter Emília komplex fejlesztéssel segíti a
gyermekek egészséges fejlődését.

 Október 25-én óvodánk gyermekei mesevetítésen vettek
részt, a programot Jegesné Gyetvai Renáta szervezte, amit ez
úton is köszönünk neki. A vetítésre a délutáni órákban került sor
a művelődési házban. A gyermekek többek között olyan meséket
láthattak, mint például a közkedvelt Bogyó és Babóca című
mesefilm.

Ugyancsak októberben int ézményünk helyt adot t a
salgótarjáni POK által szervezett szakmai előadásnak is melyen
pedagógusaink,  és  a szomszédos szarvasgedei  óvoda
pedagógusa vettek részt. A rendezvényt a salgót arjáni POK
képviseletében Gecse Adél nyitotta meg. Az előadás az iskolába
lépés előtti vizsgálatokra,a fejlesztések fontosságára hívta fel az
óvodapedagógusok figyelmét. Az előadást a Nógrád Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai tartották.

 Végezetül, óvodánk ismét adventi előadás sorozattal készül
a közelgő ünnepekre.

2018. november 30-án Pásztor Zsuzsanna óvó néni, Pintér
Alinka dajka néni és Örösiné Pálfi Ibolya pedagógiai asszisztens
a kiscsoportosokat készíti fel az első gyertyagyújtás alkalmából
megrendezett ünnepségünkre.

December 7-én a nagycsoportosok adnak műsort, felkészíti
őket Schoblocherné Lévai Mária,  Misinszkiné Podonyi Rita
Csilla óvodapedagógusok, Ugra Zsoltné Éva dajka néni.

Az utolsó előtti gyertyagyújtás alkalmával ezúttal a középső
csoportosok adják elő a záróműsort, Bódiné Murányi Zsuzsanna
óvodapedagógus, Geletei Rebeka gyakornok óvodapedagógus
és Csordásné Habony Mónika dajka néni kí séret ében.  Az
ünnepségekre szeretettel várjuk az éppen aktuális csoport szüleit,
hozzátartozóit.
Kellemes ünnepeket és áldott, békés új
esztendõt kívánunk!

Geletei Rebeka
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(Folytatás a 4. oldalról.)

Tájékoztat juk Önöket,  hogy Jobbágyi Község
Önkormányzat a elkészí tt et te a Településrendezési
eszközök módosítását, amely megtekinthető Jobbágyi
Község Polgármesteri Hivatalában, valamint Jobbágyi
község honlapján (www.jobbagyi.hu).

Kérem, hogy a Településrendezési eszközök módo-
sításával kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2018.
december 18-ig juttassák el az önkormányzat részére az
alábbiak szerint:

1. e-mailben a polghivjobbagyi@gmail.com címre vagy
2. vegyen részt személyesen a
2018. december 19-én 16 órakor,
a VII-es épület, rendezvénytermében tartandó
LAKOSSÁGI FÓRUMON.

2018. december 5.
Schoblocher István

polgármester

A FÁY ANDRÁS
Általános Iskola

H Í R E I
Repül az idő. A minap hívta az iskolai csengőszó diákjainkat

az új tanév megkezdésére, s már eltelt azóta negyed év.
Sok kötelező és választott programon vagyunk már túl,

melyek diákjaink mindennapjait gazdagították.
SZEPTEMBER:
A hó végén a felsős tanulók népmesék felolvasásával

kedveskedtek kis elsőseinknek, ezzel ünnepelve meg a népmese
napját, Benedek Elek születésnapját.

OKTÓBER:
Iskolai rendezvény keretében ünnepi műsorral emlékeztünk

meg 1956 eseményeiről, hőseiről, melyet a 6. osztályos tanulók
adtak elő. A hónap végén Fáy Andrásnak, iskolánk névadójának
adóztunk egy rajzversennyel, melyhez a világtakarékossági nap
témáját is hozzáfűztük.

Az őszi szünet előtt részt vettünk néhány tanulóval Apcon a
térségi nyelvhelyességi és helyesírási versenyen. Tóth Richárd
a 6. osztályosok mezőnyében a 3. helyen végzett, amire büszkék
vagyunk.

NOVEMBER:
November 22-én Salgótarjánban, a Zenthe Ferenc Színház

előadásában 56 gyerekkel megnéztük a Vackor karácsonya című
zenés-táncos darabot.

Most az advent  i dőszakában készülünk versekkel ,
darabokkal. Hitokt atóink vezetésével pedig a karácsonyi
pásztorjáték próbái zajlanak.

Szeptember óta vezetjük iskolánkban az elektronikus naplót.
Novembertől a tanulók és szülők számára is elérhetővé tettük.
Minden tanuló tájékoztató füzetében megtalálható a belépési
kód és a jelszó. Számítógépre, telefonra letöltve az alkalmazást,
lehet és kell tájékozódni a tanuló iskolai előmeneteléről. Kérjük a
szülőket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a gyermekük
tanulmányait, hiszen lassan a félévhez közeledünk.

Decemberben újra birtokba vehetjük a felújított emeletes
épületet. Köszönjük a munkájukat a takarításban, dekorálásban
segítő szülőknek!

A téli szünet 2018. 12. 22-től 2019. 01. 02-ig tart.
Az ünnepi időszakra mindenkinek kellemes ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!

Beszámoló
az első versenyünkről

A Jobbágyi Fáy András Általános Iskola idén újra részt vett
a Zsigmond Király Általános Iskola tornatermében megrendezett
Bozsik focin. A gyerekek nagy lelkesedéssel  készültek a
megméret tetésre.

Az első időpont 10. 16-án, keddi napon volt. A korai ebéd
után vonattal utaztak a helyszínre, ahol még volt, aki először
járt. Olyan nyerni akarással érkeztünk, hogy az csodálatra méltó.
Mivel tavaly nem voltak, én pedig most szeptemberben kezdtem
itt tanítani, ismeretlenül csak kevés gyereket mertem beválogatni
az induló csapatba. Így azt tapasztaltuk, hogy a sok játékban ők
hamarabb fáradtak,  mint azok a csoportok,  ahol volt pl.
cserejátékos. A második időpont 10.17-e szerda volt, ahova
szintén vonattal indultak és busszal érkeztek a gyerekek. A szülők
támogatták az utazást.

A  2. KORCSOPORT  TAGJAI:
Bangó Kálmán Junior,
Baranyi Máté,
Bangó Ruben,
Horváth Brendon,
Csemer Roland,
Bangó Máté,

A verseny végére a III.  HELYET érték el.

A 3. KORCSOPORT  TAGJAI:
Bangó Richárd,
Pusoma Bendegúz,
Gábori Levente,
Radics Dávid,
Tóth Richárd,
Csemer Arnold,

A verseny végére az I.  HELYEZÉST érték el.
Azt gondolom, büszkék lehetünk rájuk.

Jobbágyi, 2018. 11. 08.
 Kaposváriné Kovács Evelin

LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS
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Országos
rajzfilmünnep

Ez évben az Önkormányzat i s
csatlakoztott,  ahhoz a 92 településhez,
mely otthont  adot t  az Országos
Rajzfilmünnep egy-egy vetít ésének és
kí sérő programjának.  T öbb száz
alkotásból lehetett kivál asztani azt  az
animációs filmet vagy mesét,  melyet
ingyen vetíthettünk.  Választásunk az idén
az óvodás korosztályra eset t,  í gy a
Bogyó és Babóca című mesefilmből 13 új
mesét nézhettek meg 2018. október 26-án
délelőtt.

Ehhez kapcsolódot t kí sérő
programunk ,,Az Én kedvenc mesém”
címmel,  rajzversenyt  hirdettünk a 3-12.
éves korosztály számra. Szép számmal
érkeztek be a rajzok, melyeket a közösségi
oldalunkon is közzétettünk.

Elindult a
KönyvtárMozi
programunk

Október 31-én a L údas  Matyi
mesefi lmmel indí tott uk azt  a prog-
ramsorozatot, melynek keret én belül
havonta egy alkalommal  vet í tés t
szervezünk a könyvtárban.

A program lényege, hogy egy előre
meghatározot t  l i s tából fi lmeket ,
mesefi lmeket  t udunk vet ít eni az
érdeklődőknek, melyet mindig valamilyen
kí sérő rendezvény követ.  A fi lmek,
melyeket  vetí teni  t udunk, főképpen
magyar rendezők művei  és régebbi
alkotások, pl. Az aranyember (1962),  illetve
a Magyar népmesék, vagy az Ízőrzők
teljes sorozata.

A lista, melyből a filmek választhatók,
megtekinthető a könyvtárban nyitva
tartási időben.

Szívesen vesszük az igényeket, hogy
mi legyen a következő vetítendő alkotás.

KSZR szakmai nap
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár

2018. október 29-én  rendezvény-
termünkben és könyvtárunkban tartotta
KSZR szakmai napját.

A rendezvényre közel 50 fő érkezett a
Nógrád megyei könyvtárakból , hogy
megismerhessék a  Jobbágyi Könyvtár és
Közösségi  S zolgál tató  Helyet ,  és
beszámol j anak az elmúl t  i dőszak
eseményeiről.

A rendezvény elején Schoblocher
Is tván polgármester úr köszöntötte a
jelenlevőket, majd bemutatta a települést,
ezt követően kezdődtek az előadások,
melyen elhangzott többek között, hogyan
lehet  szünidei  gyermek- és csal ádi
programokat szervezni ,  mi lyen a
Könyvtármozi program Szarvasgedén, és
milyen újdonságokkal, lehetőségekkel
szolgál a digi tális világ a könyvtárak
számára.

Könyvtári eseményekről

Rendezvények még
2018-ban

,,Szorgos kezek” kreatív karácsonya az
alábbi i dőpontokban,  ahol
karácsonyfadíszeket készítünk:

December 05. 17:00-18:00    Könyvtár
December 12. 17:00-18:00  Könyvtár
December 19. 17:00-18:00  Könyvtár

Az EFOP  1. 5. 3-16-2017-00117
,,Összefogás a helyben maradókért és az
egészségesebb jövőért” - pályázati prog-
ram keret én belül november 24-én
egészségügyi szűrést és egészségnapon
vehettek részt az érdeklődők.

A résztvevőket vérnyomásméréssel,
vércukorméréssel, BMI index számítással
és kérdőíves rizikófelméréssel várták.

Aki  mozogni akart , az futhatot t a
Jobbágyi Futócsapattal, k ipróbálhatta
magát az aerobicórán, il letve ping-
pongozni is lehetett.

A sportolókat,  hogy az energiát
pótol ják, virsl ivel, gyümölcssalát ával,
ásványvízzel várták a szervezők.

Egészségügyi szűrés
és egészségnap

A program zárásaként a szentkúti
kegyhelyre l átogatt ak el a résztvevők.
Tartalmas napot zártak, reméljük máskor
is otthont adhatunk a rendezvénynek.
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Anyakönyvi hírek

ELHUNYTAK:

ÚJSZÜLÖTTEK:

HÁZASSÁGOT   KÖTÖTTEK:

A KÖZSÉGI ÖNKORM ÁNYZAT TÁ JÉKOZTATÓJA

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

Nyomda:  Márton Anna JOBBÁGYI

A Nyugállományúak
Egyesületének életéből

     Év vége felé közeledve, mérleget készítünk, hogy mi a jó,
és mi az, amin javítanunk kell. Nézzük, ami jó:- Igen jó és
eredményes döntésnek bi zonyult, amikor sok évvel ezelőtt
nyitottabbá tettük zárt közösségünket.

Az „Együtt, egymásért” jelmondat jegyében segítjük a helyi
kulturális élet színesítését, részt veszünk az ünnepi és egyéb
rendezvényeken,  elsősorban közönségként, de gyakran aktív
közreműködőkként is.

A helyi  önkormányzatt al együttműködünk az állami
ünnepeken és megemlékezéseken. Kiemelten a polgári és katonai
hagyományok, valamint az emlékhelyek ápolása és koszorúzása
terül etén.

Kapcsolódunk a testvértelepülési rendezvények színesí-
téséhez és erősítéséhez.

Saját rendezvénytervünkben, igyekszünk kirándulásokkal,
gyógyfürdők felkeresésével , műsoros  – esetenként zenés -
összejövetelekkel, tagságunk jó közérzetét javítani. A közös
szalonnasütések,  a beszélgetések,  bet eg t agtársaink
meglátogatásai, jó l mutatják közösségünk összetartozását,
egymásra figyelését.

R endezvényeink sikerét  nagymért ékben elősegít i a
képviselő-testülettel való jó együttműködésünk, a rendszeres
egyeztetések az időpontokkal és a helyszínek biztosítása a kért
időpontban.

Javítani való dolgaink:
- erősíteni az egymásra való figyelést,
- segíteni gondokkal küzdő tagtársainkat,
- segíteni és erősíteni az összetartozás tudatát.
Nagyon fontos, hogy tagságunk ragaszkodjon az Egyesület

tagságának összefogásához, és egyenként is tenni akarjon a jó
közösség megmaradásáért.

A Jobbágyi Daloskör a Nyugállományúak Egyesületének
tagságából  al akult  meg 2010-ben,  a népi és katonai
hagyományokat ti sztelő és  énekelni  szerető tagokból .
Műsorainkban palóc dalcsokrok és katonadalok szerepelnek,
ezen kívül szívesen tanuljuk és énekeljük a Kárpát-medence
különböző tájainak dalkincseit.

 Nem kívánunk dicsekedni, de eddigi eredményeink:
* egy kiváló,
* egy zsűri különdíj,
* öt országos arany minősítés.

Köszönet  il let i t agj ainkat igyekezetükért,  hogy igazi
amatőrként i lyen szép eredményeket és s ikereket hoznak
Jobbágyi lakosságának.

H. M.

Református hitéletünk
Jobbágyiban!

A református kis  templomunkban, ebben az évben is
rendszeres a hitélet.

A Hatvani Református Gyülekezethez tartozunk, szórvány-
gyülekezetként. Havonta két alkalommal, vasárnap délután 3-
kor van Istentisztelet, havi egy alkalommal van bibliaóránk, amit
dr. Tatai István nagytiszteletű úr tart. Minden hétfőn délután 3
órakor tartunk imaórát, közös imával.

Templomunk külső – belső rendben tartásáról a gyüle-
kezetünk tagjai gondoskodnak.

A helyi iskolában van csütörtökönként református hittanóra,
6-8 gyerek részvételével.

Minden nyáron a koreai misszionárius fiatalok látogatnak el
a gyülekezetünkbe, ahol főleg helyi gyerekekkel töltenek el egy-
egy értékes szép napot.

Szeretet tel várunk mindenkit , aki szívesen hallgatna
istentiszteletet, szeretne lelkileg feltöltődni, erősödni, felekezeti
hovatartozástól függetlenül.

Ezúton is kívánunk békés adventi várakozást, valamint áldott
békés karácsonyi ünnepeket.

Hornyák Miklósné

Pusomi Hanna Sára 2018. 09. 19.
Nagy Noel Béla 2018. 10. 06.
Orgován Kasszandra 2018. 10. 06.
Magyar Elizabet Kiara 2018. 10. 08.
Puporka Martin 2018. 10. 09.
Jancsó Bernárd 2018. 10. 12.
Pusomi Áron 2018. 10. 24.
Borics Hanna Szofia 2018. 11. 14.
Juhász Hanga Henrietta 2018. 11. 16.

Roncsák Lívia és Varga Péter  - 2018. 11. 06.
Oláh Ildikó és Baranyi Arnold - 2018. 11. 23.

Kalocsa László 2018. 10. 22.
id. Gulya László 2018. 11. 23.
id. Vas Lajos 2018. 10. 21.




