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Plébániaszentelés

Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének napján, a
Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóján tartotta ünnepi megemlékezését
az önkormányzat a falukertben levő ‘56-os emlékműnél.
A borongós, rossz idő az iskola új épületébe szorította a megemlékezőket.
Schoblocher István polgármester ünnepi beszédét követően az általános iskolások
műsora elevenítette fel az akkori eseményeket. A Hársas népdalkör és a Jobbágyi
Daloskor is bemutatta műsorát, majd a résztvevők megkoszorúzták az emlékművet.

November 11-én, szombaton, 10 órai
kezdett el a j obbágyi S zent György
templomban szentmisét mutatott be dr.
Beer Miklós püspök úr, majd a szentmise
ut án megáldotta a felújít ott plébánia
épületet.
A misén és a plébániaszentelésen többek között - részt vettek a szarvasgedei
és a héhal mi hívek képvselői , a belső
felújítást végző vállalkozók, valamint
J obbágyi közs ég pol gárm es t ere és
alpolgárm estere. Menyhárt János at ya
megköszönte a püspök úr támogatását,
az igényes kivitelezői munkát, a hívek
támogatását és reményét fejezte ki, hogy
a paróki a küls ő felújí tására beadott
pályázat is sikeres lesz.

Megújult a temető és a ravatalozó
A megadott határi dőig a kivitelező
elvégezte a szerződés szerinti munkákat,
mel ynek költ ségei t önkormányzat unk
pályázati forrásból biztosította.
Első ütemben új járdák, illetve utak
készültek el, illetve a kútnál egy szikkasztó
létesült, mely biztosítja, hogy vízvétel
es etén ne l egyen s árt enger. Második
ütem ben t ört ént m eg a ravatal ozó
felújítása. Belülről megújult az elektromos
rendszer, új lámpatestek kerültek a régiek
helyére és beszerzésre került egy új
kegyeleti hűtőkamra. Új padlóburkolatok
és csempék lettek lerakva, megtörtént a
belső ajtók újramázolása és a belső falak
teljes festése. Valamennyi külső nyílászáró cseréjére került sor, és megújult a
külső előtér, aminél a fa és a kő dominál.
Régi óhaj teljesült az urnafal kialakításával,
amely biztosítja a későbbi temetkezési
lehetőséget. A járdák, illetve utak mentén
az önkormányzat füvesí tést végzett a
közmunkások bevonásával. Szeretném
kérni a tem etőbe l átogat ókt ól, hogy
gépkocsival ne közlekedjenek a járdán és
csak szükség esetén használják az új,
elkészült utakat , ezzel is bi ztosít va a

baleset mentes gyal ogos-közlekedés t.
Mi ndenki t örekedj en a rendre megőrzésére, és a konténerekbe helyezzék el
a temetőben keletkezett hulladékot.
Bízom benne, hogy hosszú távon
sikerült településünk kegyhelyét szebbé
tennünk, és ezzel i s hozzájárul tunk az
em lékeink és s zerett ei nk m él t ó
megemlékezéséhez.
Szent István m ondta, hogy „aki a
múlt ját nem becs ül i, a jövőj ét nem
érdemli”. . .
Schoblocher István
polgármester

Dr. Beer Miklós püspök és Menyhárt
János plébános misét celebrálnak.

Kellemes karácsonyt,
sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt
kívánunk!

Jobbágyi Község Önkormányzata
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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:
- 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról,
- 12/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet az egyes
anyakönyvi szolgáltatásokról,
- 13/ 2017. (IX. 19. ) önkorm ányzat i rendel et a
tel epülés fejlesztéss el, t elepül ésrendezés sel és településképérvényes ít és sel öss zefüggő partnerségi egyezt et és hel yi
szabályairól,
- 14/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet a 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
2017. augusztus 28-i ülés határozatai
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 80/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Kodály Zoltán Óvoda 2016/2017-es tanévben végzett munkájáról és a 2017/2018-es tanév előkészítéséről készült beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 81/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
megtárgyalt a Jobbágyi Község Önkormányzat a 2017. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült beszámolót és
azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 82/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képvis elő-testül ete az
előt erj eszt ésben s zereplő, brutt ó 87. 051 Ft ös s zegű
behajthatatlannak minősülő követelés leírását engedélyezi.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 83/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálatát
megismerte és azt elfogadta.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 84/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
pályázatot nyújt be az „Europe for Citizens” program 2014-2020
Kultúránk, Örökségünk, Szabadságunk – EURÓPA 2018 pályázat
keretében a 2018. évi testvér-települési találkozó megvalósítása
céljából.
5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadott 85/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Jobbágyi Rózsa utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó 1,8 millió
Ft-os ajánlatot megismerte, azt elutasította. Az ingatlan vételével
kapcsolatos döntést és ajánlatot az ingatlan jelenlegi állapotának
megtekintését követően hozza meg.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 86/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
Zimányi Miklós budapesti lakos, Jobbágyi Köztemetőben lévő
kápolna (sí rbol t) önkormányzat által történő használatára
vonatkozó aj ánlatát megi sm erte. A sí rbol t ki zárólagos
használ atának jogának fennt art ásával az önkormányzat a
kápolna állagmegóvását vállal ja. Felhatalmazza Schoblocher
Ist ván polgárm es tert , hogy a használatt al kapcsolatos
megállapodás tervezetének elkészítéséről gondoskodjon, és azt
elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé.

6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 87/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerinti , a 2018-2032. évekre szóló ti zenöt éves Gördülő
Fejlesztési Terv áttekintését követően az I-4-Á-15 azonosító
számú Jobbágyi víziközmű-rendszer vonatkozásában a Gördülő
Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, észrevételt nem kíván
tenni.
Fel hatal mazza Schoblocher Ist ván polgármestert, hogy
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos nyilatkozatokat aláírja,
valami nt arra, hogy meghatal mazza az Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt.-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-s zabályozási Hi vat al felé
jóváhagyásra benyújtsa, továbbá a jóváhagyási eljárás során
az Önkormányzatot teljes körűen képviselje.
4 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 88/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2017. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből – Pintér
Norbert képviselő két havi és Soós Tibor Tamás képviselő egy
havi tiszteletdíj felajánlásának jóvoltából - a Jobbágyi Honvéd
Sportegyesület részére 122 ezer Ft támogatást biztosít.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 89/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
J obbágyi Honvéd Sport egyesület t ám ogat ás i kérel mét
megtárgyalta és a 2017. évi költségvetésében meghatározott civil
szervezetek m űködési tám ogatása keret ből az Egyesül et
működéséhez 300 ezer Ft támogatást biztosít.
Zárt ülés:
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 90/2017. (VIII. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.
2017. szeptember 28-i ülés határozatai
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 91/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
elfogadta a Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság munkájáról
szóló beszámolót.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 92/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
elfogadta az Ügyrendi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottság
munkájáról szóló beszámolót.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 93/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
elfogadta a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett
polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót.
5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadott 94/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Közs ég Önkorm ányzata Képvis elő-t est ülete
Zimányi Miklós budapesti lakos, Jobbágyi Köztemetőben lévő
kápolna (sí rbol t) önkormányzat által történő használatára
vonatkozó módosított feltételeket tartalmazó – 5 éves használatot
biztosí tó - ajánl at át m egis mert e. Tekintett el , hogy az
önkorm ányzati ravatalozó a szertartások lebonyolít ásához
s züks éges fel tét eleket bi zt os ít j a, i l let ve a kápolna
állagmegóvásával és felújításával kapcsolatban jelzett igények
teljesítése jelentős kiadással járna, a képviselő-testület az ajánlat
elutasítása mellett döntött.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadott 95/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Jobbágyi Rózsa utca 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó 1,5 millió
Ft-os ajánlatot megismerte és elfogadta. A Jobbágyi Rózsa utca
2. szám alatti ingatlant tájház kialakítása céljából megvásárolja.
Fel hatal mazza Schoblocher Is tván polgármes tert, hogy az
adásvételi szerződést megkösse.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 96/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
J obbágyi Nyugáll om ányúak részére a Jobbágyi
Rendezvényterem (3063 Jobbágyi Lakótelep 7. Ép.) használatát
évente 4 alkalommal (2017. évben 2 alkalommal), 20.000 Ft kaució
l etét ele m el l ett i ngyenes en bi ztos í tj a az Egyes ül et
rendezvényeinek megtartása céljából.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 97/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3063
Jobbágyi Mátra utcában lévő egyes ingatlanok házszámozását
az alábbiak szerint határozza meg:
A változással érintett cím
Új cím
Jobbágyi 1314. hrsz.
Jobbágyi, Mátra utca 20.
Jobbágyi 1315. hrsz.
Jobbágyi, Mátra utca 21.
Jobbágyi 1316. hrsz.
Jobbágyi Mátra utca 22.
Jobbágyi 1317. hrsz.
Jobbágyi Mátra utca 23.
Jobbágyi 1318. hrsz.
Jobbágyi Mátra utca 24.
Jobbágyi 1319. hrsz.
Jobbágyi Mátra utca 25.
Jobbágyi 1320. hrsz.
Jobbágyi Mátra utca 26.
Jobbágyi 1321. hrsz.
Jobbágyi Mátra utca 27.
6 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 98/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
Piactér elárusító-helyiség (3063 Jobbágyi Apponyi út 87.) eseti
bérleti díját – alkalmi, piaci jellegű árusításokra vonatkozóan 2.000 Ft/alkalom összegben határozza meg.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 99/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2017. évi költs égvet ésben tervezett t ámogat ási keretből –
Hegedüs Zsolt Tam ás képvis elő hat havi t is ztel et dí j
felajánlásának jóvoltából - a Jobbágyi Szabadidős Egyesület
részére 284 ezer Ft támogatást biztosít.
5 i gen s zavazattal , ell enszavazat és tartózkodás nél kül
elfogadott 100/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testület e a
2017. évi költségvetésben tervezett támogatási keretből –Soós
Tibor Tamás képvis elő 2,5 havi ti sztelet díj fel ajánlás ának
jóvoltából - a Jobbágyi Szabadidős Egyesület részére 48 ezer Ft,
az Együtt Jobbágyiért Egyesület keretében a Hársas Daloskör
működés éhez 48 ezer F t, a Nyugállom ányúak Egyesül ete
Jobbágyi keretében a Jobbágyi Daloskör működéséhez 24 ezer
Ft támogatást biztosít.
Zárt ülés:
3 igen szavazat, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett
elutasított 101/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Rendkívüli települési támogatás elutasítása.
6 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül
elfogadott 102-103/2017. (IX. 28.) számú képviselő-testületi
határozat:
Rendkívüli települési támogatás megállapítása.

Bérczy
Károly
emlékére
Százötven éve hunyt el Bércz y Károl y í ró, újs ágíró,
műfordít ó, szerkesztő. Az évforduló alkalmából idézzük fel
röviden életét.
Eredeti neve: Stand K ároly, Balassagyarmaton született
1821. március 2-án és Pesten, 1867. december 11-én hunyt el.
Jobbágyiban is tevékenykedett. Egy futárút során szerzett
megfázás következtében súlyos szívbeteg lett, ezért lemondott
hivataláról és csak az irodalomnak élt. A Kerepesi úti temetőbe
temették, majd 1908-ban felesége Friwaldszky Anna kérésére,
Jobbágyiba hozták hamvait. Sírja a község temetőjében található,
a Friwaldszky család többi tagjával egy sírban.
Jogász végzettségével a Helytartótanács munkatársa volt
1842-1849 között, így 1847-től Széchenyi István irányításával
dolgozott a közlekedési osztályon. Betegsége miatt megvált a
hivataltól és újságíró lett. Előbb a Pesti Napló külpolitika rovatát
vezette, majd ő indította meg 1857. január 15-én az első magyar
nyelvű sportlapot, Lapok a lovászat és vadászat köréből címmel.
(Alap címe 1858-tól 1918-ig Vadász és Verseny Lap volt.) Német
vonatkozású vadászati szótárt is publikált. Madách Imréről,
akinek barátja volt, Bérczy írta meg az első életrajzot. 1859-ben a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 1862-ben
tagja lett a Kisfaludy Társaságnak. 1867-ben nemességet kapott.
Gazdag s zépirodal m i hagyatékából ki em elkednek
műfordításai. Főleg Dickens műveit fordította és Puskin Anyegin
című művét 1866-tól az ő fordítása népszerűsítette.

Szeptember 23-án, a Pásztón megrendezett XI. nógrádi
megyenapon t artotta a megyei önkorm ányzat az ünnepi
közgyűlést, és itt adták át a megyei kitüntető díjakat is. A
Bérczy Károly díjat Jancsó György, településünk lakója kapta,
aki Jobbágyi község és a megye életében mind a sport-, mind
a közösségi élet terén kimagasló érdemeket szerzett.
Gratulálunk az elismeréshez!
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Jobbágyi események
A Jobbágyi Hírek szeptemberi megjelenése után számos
rendezvény volt településünkön.
A jobbágyi kulturális napok rendezvényei közt Begelláné
Kővári Mária Életfa c. könyvének bemutatóján, a mosolyra
Hangolók együttes gyermekműsorán, a falunapon népdalosok,
a helyi tehetségek, táncosok, énekesek, és az Unisex együttes
koncertjén, gyermekfoglalkozásokon stb. szórakozhattak.
Az őszi események része volt az i dősek napi műs oros
program, Bukovics János mesemondó, Solymos Antal és
együtt ese fellépésével.
Újraéledő művel ődési házunk is várta az érdeklődőket
Somogyi Katalin operettműsorával és a Nógrád Táncegyüttes
Tánccal, zenével, szeretettel . . . c. műsorával.
Felsorolásunk nem teljes, nem részletes – a lap terjedelme
mi at t – de a hát só oldal on egy-két képpel szeret nénk
feleleveníteni ezeket a rendezvényeket is.

A decemberi hónap is bővelkedik
rendezvényekben:
- December 2-án a Jobbágyi Római Katolikus Egyházközség
szervezésében a Szent György római katolikus templomban
m egrendezésre került az advent i koncert az Andant e
kamarakórus fel lépésével.
- December 4-én 18 órakor a műv. ház színháztermében az
IMMANUEL dél-koreai missziós kórus jótékonysági koncertje
l esz hal l hat ó a Hatvani R eform átus Egyházközs ég
szervezésében.
- December 6-án ,,Jön a Télapó!” a Jobbágyiban állandó
bejelentett lakóhellyel rendel kező 3-10 éves gyerekekhez. A
jobbágyi intézményekbe járó gyerekek az óvodában, iskolában
kapnak csomagot, míg a többi 3-10 éves gyermek a művelődési
ház rendezvénytermében 18.00 órától 19.00 óráig veheti át a
Télapótól a csomagot.
- December 13-án – Luca napján - 18 órakor Adventi áhítat
címmel a Szent György templomban hallgathatjuk meg a Jobbágyi
Daloskör és a Hársas népdalkör műsorát.
- Falukarácsony december 17-én a templom előtti parknál.
15 órakor kezdődik a fadíszítés, 15.30-tól műsort adnak az
óvodások, a Hársas népdalkör és a Jobbágyi daloskör. Forró
italokkal és süteményekkel is várjuk az érdeklődőket!

Karácsonyi puha mézeskalács
Hozzávalók / 6 adag, - tészta: 1 kg finomliszt, 30 dkg porcukor,
3 teáskanál szódabikarbóna, 14 g mézeskalács fűszerkeverék (1
tasak), 30 dkg margarin, 250 ml méz, 3 db tojás.
- máz: 2 db tojásfehérje, 30 dkg porcukor.
ELKÉSZÍTÉS, TÉSZTA:
1. Először a száraz hozzávalókat keverjük alaposan össze,
majd jöhet a tojás, a méz és a picit megolvasztott margarin. Addig
gyúrjuk, míg egynemű, illatos, rugalmas tésztát nem kapunk.
2. 3 részre osztjuk, majd egyenként kinyújtjuk 0,5-1 cm-es
vastagságúra a tésztát. Kiszaggatjuk, sütőlemezre tesszük, ne
szorosan, mert sülés közben összenőnek. Megsütjük.
DÍSZÍTŐ MÁZ: 2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel,
m aj d 30 dkg porcukrot apránként hozzádolgozunk, és
keményedésig keverjük.
Sütési hőfok: 180°C, sütési mód: alul-felül sütés.

FELHÍVÁS
A törvényi rendel kezés al apján, a t el epül és képi
követ elm ényeket előí ró Települ ésképi Rendelet szakm ai
megalapozása érdekében készül ő, Jobbágyi Településképi
Arculati Kézikönyv összeállítás a vél eményezési szakas zba
került.
Egyidejűleg megkezdődött az építéssel érintett építmények
t elepülés képhez való i ll es zkedését bi zt os í t ó, a
településs zerkezet, táji környezet vagy helyi adot tság miatt
jelentős területekre, a helyi építészeti örökség védelmére, a
rekl ámhordozók el helyezés ére és t il alm ára vonat ozó
követ el m ényeket tart al m azó Tel epül ésképi R endelet
megalkotásának folyamata is.
Ennek alkalmával, Jobbágyi község a településfejlesztéssel,
t el epül ésrendezés s el és tel epül és kép-érvényes ít és sel
öss zefüggő part nerségi egyeztetés helyi szabályai ról szóló
önkorm ányzat i rendel et alapj án, a t el epül és rendezés i
dokumentumok készítésével megbízott, Ferik Tünde főépítész
asszony közreműködésével, ismételten

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tartunk, melyre tisztelettel várunk minden érdeklődőt,
2017. december 7-én (csütörtökön), 16.00 órai kezdettel,
a Jobbágyi Művelődési Ház rendezvénytermébe,
Lakótelep 7. ép., (volt söröző)
A megbeszélés során bemutat ásra kerül az összeál lított
Településképi Arculati Kézikönyv munkaanyaga valamint a
Településképi Rendelet előzetes tájékoztatási anyaga, melyekkel
kapcsolatban, a fórum alkalmával szóban, illetve az azt követő
nyolc napon belül, papír alapon vagy elektronikus formában,
minden lakossági észrevételt, javaslatot köszönettel fogadunk.
Az írásos észrevételeket a Jobbágyi Község Önkormányzata
cí mére (3063 J obbágyi Bencsi k ut ca 10. ) vagy a
polghivjobbagyi@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel
tehetik meg.
SCHOBLOCHER ISTVÁN polgármester

Tüzelőanyag támogatás
A támogatás felhasználását az önkormányzat a szociális
rászorul ts ág és a 2017. évi igénylés részl etes fel tét eleit
szabályozó rendeletben szabályozza. A képviselő-testület vissza
nem térítendő, természetbeni támogatásként barna kőszenet
biztosít annak a személynek, aki
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény szerint aktív korúak el látás ára,időskorúak
járadékára, tel epülési támogatásra, ezen bel ül különös en
lakhatáshoz kapcs ol ódó rendszeres kiadás ok vi selés ével
kapcsolatos támogatásra jogosult,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos
hel yzet ű, gyermeket nevel ő család, valamint barnakős zén
biztosítható annak az egyedülélő személynek, akinek egy főre
jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
350 %-át (99.750 Ft-ot) nem haladja meg.
Ugyanakkor nem kerül támogatás megállapításra azon
személyek esetében, aki nek l akói ngat lana bar nakőszénnel
nem fűthető.
A támogatás iránti kérelem benyújtására a polgármesteri
hivatalba 2017. december 29-ig van lehetőség!
Ezt követően kerül sor a kérelmek elbírálására, tekintettel a
rendelkezésre álló keretre. A döntést követően az önkormányzat
gondoskodik a barnakőszén kiszállítatásáról, saját költségére.
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HÍREI
Az idei nevelési évben is gazdag programokkal várta
óvodánk a gyermekeket.
A szeptemberi hónapot az őszi szüret jegyében töltöttük el.
A gyerm ekek egész hónapon át ism erkedhettek az ős zi
gyümölcsökkel, azok jel lemzőivel, a szüret hez kapcs olódó
néphagyományokkal, mondókákkal, énekekkel, szokásokkal.
Szeptember végén szüreti mulatozással zártuk a projektünket. E
nap alkalmával a gyermekek szülei is betekintést nyerhettek az
óvodai életbe. Nyílt napot tartottunk, ahol az óvó nénikkel,
gyerekekkel együtt szüleik is részt vehettek szőlő sutulásban,
gyüm öl cs s alát a kés zí t ésben, különböző kézm űves
foglalkozásokon. A vidám hangulatú projektet táncházzal zártuk.
Nem feledkeztünk meg az idei évben sem a már hagyománnyá
vál t fal unapi ünnepélyről, amelyen nagycsoportos óvodás
gyerekeink színvonalas népt ánccal örvendezt et ték meg
közönségüket.
Október 2-án indult az „Állatok az óvodában” projektünk,
amelyet az állatok világnapja inspirált. Így minden csoport az
életkorának megfelelően ismerkedhetett meg a háztáji és az erdei
ál latokkal . A projekt et okt óber 27-én zárt uk, izgalm as
vetélkedővel, ügyességi játékokkal. Ez alkalommal is szívesen
fogadtuk nyílt nap keretén belül az érdeklődő szülőket, akik
örömmel vettek részt gyermekeikkel együtt a játékokon. A napot
dramatizált meseelőadással zártuk, ami nagy sikert aratott a
gyermekek és a szülők körében egyaránt.
November 6-án indult „Egészen egészségesen” címmel az
ünnepek előtti utolsó projektünk. Ennek a hónapnak a célja,
hogy a gyermekek megismerkedjenek az egészséges ételekkel,
odafigyeljenek az egészséget megőrző napi rutinfeladatokra. A
projektünket november 23-án zárjuk, amelyre szeretettel várjuk
ezúttal is az érdeklődő szülőket. Izgalmas játékokkal, prevenciós
fogl alkozás okkal készülünk a gyermekeknek és szülei knek
egyaránt.
A decemberi hónap az ünnepre való készülődés jegyében
fog telni. Először a kiscsoportosok fognak december 1-jén adventi
műsort adni a többi gyermek és a meghívott vendégek számára.
Felkészítő pedagógusok: Bódiné Murányi Zsuzsanna óvó néni,
Geletei Rebeka pedagógiai as szisztens, Csordásné Habony
Mónika dajka néni. Ezúttal azonban nyí lt napot csak a
kiscsoportos szülőknek tartunk.
December 6-án óvodánkba várjuk a Mikulást.
December 8-án a középső csoport készül adventi műsorral,
így az ő szüleik számára lesz nyílt nap. A középső csoportos
gyermekek felkészítő pedagógusai: Schoblocherné Lévai Mária
óvó néni, Erősné Bertók Andrea pedagógiai munkatárs, Ugra
Zsoltné „Éva” dajka néni.
December 15-én a nagycsoportosok gyújtják meg az adventi
koszorúnkon a harmadik gyertyát, műsorral kísérve. Ezen a napon
a nagycsoport os szül őket várjuk szeretettel. F elkés zí tő
pedagógusok: Madla Mihályné „Mariann” óvó néni, Örösiné
Pálfi Ibolya dajka néni.

December 18-19-e szintén nyílt nap lesz óvodánkban, ahol
kézműves foglal kozáss al, közös mézeskalács készítéssel,
fenyőfadíszítéssel várjuk az érdeklődő szülőket.
December 21-én közösen gyújtjuk meg a negyedik adventi
gyert yát.
Nyílt napjainkat, műsorainkat az óvoda facebook oldalán
követhetik nyomon a kedves érdeklődők.
https://www.facebook.com/jobbagyi.kodalyzoltanovoda
Bódiné Murányi Zsuzsanna
megbízott óvodavezető
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A Fáy András Általános Iskola

HÍREI
Több mint két hónap telt el a tanévből, szeretnénk néhány
jól sikerült programunkról beszámolni.
Októberben szerveztük meg az őszi túrát. Az alsó tagozatosak
az osztályfőnökökkel kül önböző helys zí neken t úráztak,
játszottak, sportoltak. Az első és negyedik osztály a sportpályán,
a második-harmadik a hegyre kirándult.
A felső tagozatosak a kőbányában nyársaltak, játszottak. Az
őszi szünet előtti utolsó tanít ási napon szerveztük meg a
pályaválasztási napot. Igen jól sikerült, vetélkedők, rajzverseny,
filmvetítés során ismerkedtek a tanulók a különböző szakmákkal,
továbbtanulási lehetőségekkel. A napot a rendőrség bemutatója
koronázta meg. A diákok beülhettek a járőrkocsiba, a különböző
kényszerítő eszközökkel felszerelésekkel ismerkedhettek meg.
Golyóálló mellényt, pajzsot is kipróbálhattak.
Az őszi szünet után szerveztük meg az iskolai Halloween
délutánt. Sokan eljöttek, többen beöltöztek, vagy kifestették
magukat. A három legötletesebb díjat is kapott. Köszönjük a
szülőknek a süteményeket, amivel a jó hangulatú délutánhoz
hozzájárultak.
Közben termés zet esen a l egfont os abb feladatunkról a
tanulásról sem feledkezhetünk meg. November harmadik hetében
kapták meg a negyedéves értékelést a tanulók és a szülők. Sajnos
nem mindenki teljesít megfelelően.
Sok tanuló felkészületlenül jön az iskolába, több tanuló ellen
kel l et t fegyel m i int ézkedés eket es zközölni , s zülővel ,
gyermekjóléti szolgálat vezetőjével konzultálni. Probléma a
felszerelés hiánya, a késés és a sok igazolt és igazolatlan hiányzás.
Ezen problémák miatt több mint 15 tanulót a Kormányhivatal
védelembe vett. Ez az iskolai létszámhoz képest igen magas arány.
Kérem a Szül őket , hogy s okkal jobban figyelj enek
gyermekeikre, hiszen együttműködve sokkal sikeresebb lesz a
gyermekeik iskolai előmenetele, ez a közös érdekünk.
Szeptembertől kedves kolléganőnk Balog Pálné iskolatitkár
nyugdíjba vonult, Jegesné Gyetvai Renáta vette át az iskolatitkári
feladatokat. Marikának több mint 30 év iskolában töltött idő
után kí vánunk boldog nyugdíjas éveket unokái és családja
körében.
Az évet karácsonyi hangulatban zárj uk, és kívánunk
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepket és Boldog Új Évet!

Lourdes-i kis kápolna
M ár hagyomány, hogy a néhány éve helyreál lí tott
kápolnánkban tavasztól őszig, minden hónap első keddi napján
imádkozásra gyűlnek össze az emberek.
2017 legutolsó ilyen alkalma október elején volt. Ez idáig az
imáds ágainkat, a litániákat Kapos váriné Marika hi tokt ató
segít ette.
Ezen az októberi délutánon eljött közénk Menyhárt János
atya, aki a szertartást vezette. Rózsafüzér és minden októberi
hónapban megismétlődő, Szűz Mári ához szóló im ádságok
hangzottak el.
A szertartás végén nehezen indultunk haza. Még egy kicsit
beszélgettünk. Sajnáltuk, hogy a hideg idő miatt már csak
tavas szal tudunk i smét eljönni, imádkozni. Meghatott
bennünket, hogy a Mária imádságokat az Atyával mondhattuk
együtt, hisz a kápolnánk lourdes-i Mária jelenés emlékezetére
kapta a nevét.
Még egy-egy pillantást vetettünk a gyönyörű épületbelsőre,
amelynek berendezés e, s fes tményei a j obbágyi emberek
adományai. Számomra az önzetlenség jelképét jelentik. Hazafelé
menet még visszagondoltam a felemelő szertartásra, az atya
jelenlétére. Tisztelettel köszönjük neki, hogy eljött közénk.
Visszaemlékeztem a gyermekkoromra, mert akkor is voltak
olyan emberek, akik e hely gondozását felvállalták. A Maczákcsalád. Ott laktak közvetlenül a kápolna közelében a „Kápolna
soron”. Mos t Deákné Bör zsönyi Ágika az, aki évek ót a
gondozza, szépíti kápolnánkat. Minden reggel kinyitja az ajtaját.
Láttam, hogy gyakran megállnak az autók és rácson keresztül
fényképezik a csodálatos épületet. Viszik hírünket a világba.
Ágikának e nemes munkáját Sági Józsika segíti. Köszönet
nekik példaértékű elhivatottságukért.
Jobbágyi, 2017. 10. 29.
Begelláné Kővári Mária
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TA L L Ó ZÁ S
a Nyugállományúak Egyesületének
tevékenységéből
Az év vége felé közeledve már látszik, hogy ismét
eredményes évzárásnak nézünk elébe.
Az alapt örekvésünket teki nt ve, tevékenységünk
kiterjed:
* a katonai hagyományok megőrzésére,
* a szolidaritás erősítésére,
* a hasznos szabadidő eltöltésére,
* a kulturális igények kielégítésére és elősegítésére,
* a népi hagyományok életben tartására,
* a szórakozási igények kielégítésére,
* segítséget nyújtunk a tagokat érintő ell átásokhoz
jutáshoz,
* kapcsolatokat tartunk más civil szervezetekkel.
Lelkesedésünk és az új elképzeléseinkben való hitünk
áts egít a nehézségeken, így programjaink színesek és
tartalmasak.
Itt m ondok kös zönetet , m unkánkat s egí t ő és
biztonságos abbá tevő tám ogat ásokért, el sős orban
Önkormányzatunknak és több képviselői felajánlást is
köszönettel hasznosítottunk terveink megvalósításánál.
Rendezvényt ervünk t izenöt nagyobb eseményéből
példaként kiragadva említem a honvédelem napja alkalmából
végrehajtott felvidéki végvárak és látnivalók megtartását.
Ezen al kalom m al m egnézt ük a B ányamúzeum ot
Salgótarjánban, a Fülek várát, a Somoskő várát. Nagyon
szép alkalom volt.
Az idősek napi összejövetelünk nagyon jó hangulatban
telt el. Az ízletes ét elek után beszélgetéssel , jó zenehallgatással és tánccal szórakoztunk, késő estig.
Nagyra értékelem azt a lelkes és valóban a közösségért
tenni akaró hozzáál lást , am it a tags águnk részéről
tapasztalok.
Kös zönöm tagságunk m unkáját, mell yel nemcsak
egyesül etünk, hanem Jobbágyi község közösségét is
példamutatóan erősítik.
Jobbágyi. 2017. november 19.
Hornyák Miklós

A klubelnök elismerése
Az okt óberi , bal at onakarattyai katonanem zedéki
találkozón Hazuga Károly nyá. altábornagy, a BEOSZ
elnöke Hornyák Miklósnak, a jobbágyi Nyugállományúak
Egyes ül ete el nökének - eddig végzett tevékenysége
elismeréséül - BEOSZ- emlékérmet adományozott.
Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!
(A szerk.)

Jobbágyi Daloskör
fellépései
Az ősz a Jobbágyi Daloskör élet ében a megm érettetés
időszaka volt.
Szeptember 1-jén a Csillebércen megrendezése kerülő Szenior
Népdalversenyen vett részt, ahol a zsűri értékelése alapján Arany
fokozatot értünk el. Két dalcsokorral szerepeltünk.
16-án, a falunapon, vidám nótákkal köszöntött ük a
résztvevőket.
24-én a pásztói szüreti felvonuláson képviseltük községünket
immár második alkalommal. Október 15-én a Mátrakeresztesen
megrendezésre kerülő Betyárdal fesztiválon vettünk részt.
Közben folyamatosan készültünk, próbáltunk készültünk az
Egerben megrendezésre kerülő immár országos minősítésre.
November 18-án i ndultunk és nagy izgalommal léptünk
szí npadra. kalotaszegi és bodrogközi dalcsokorral lépt ünk
színpadra. A zsűri értékelése alapján országos Arany minősítést
értünk el. Megérte a sok fáradozás és próba, és büszkék vagyunk
arra , hogy Jobbágyi hírét öregbíthetjük.
Az egri Palócgála népzenei minősítőn Sturmann Jenőné
Toncsi művészeti vezetőnk három együttese is fellépett, rajtunk
kívül a Csányi Hagyományőrző Népdalkör országos Arany
minősítést , a pásztói Rozmaring Népdalkör pedi g országos
Aranypáva minősítést. kapott. Köszönjük Toncsi színvonalas
felkészítő munkáját.
Daloskörünk készül a decemberi ünnepekre és a következő
évi feladatokra.
Köszönet mindenkinek, aki ebben az évben is segítette
munkánkat és bízott bennünk.
Tóth Edit

A Hársas Vecsésen
A Hársas Népdalkör meghívást kapott Vecsésre a második
alakalommal megrendezés re kerül ő „Szomszédolás Folklór
Fesztiválra és Kiállításra”. A rendezvény helyszínét a nemrég
épített Bálint Ágnes Kulturális Központ biztosította.
A népdalkor tagjai nagy izgalommal és örömmel készültek,
mert a nagyszámú fellépő csoportok és a közönség előtt is jól
akartak szerepelni. Az együttesek nagytöbbsége már évek óta
együtt énekel, a mi népdalkörünk viszont még „fiatal”. Azt
reméltük, hogy a sok új élmény mellett sok tapasztalatot is
szerzünk. Nem csalódtunk, mert nagyon színvonalas előadást
hallhattunk és láthattunk. Különleges volt a szlovákiai három
magyar teleülés összefogásában előadott lakodalmas. Ezután
közösen elénekeltük „A csitári hegyek alatt” kezdetű népdalt. A
Hársas Népdalkör kettő népdalcsokrot énekelt nagy sikerrel.
Dal aink nem csak a közönségnek t ets zet t ek, hanem a
szervezőknek is, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már a
rendezvény után meghívást kaptunk a 2018-as találkozóra.
Örömmel fogadtuk dr. Alföl dy-Bor uss Ist ván népdalkut atónak a dicsérő szavait és m egpróbálj uk betartani jó
tanácsait, javaslatait, hogy „tanuljunk régi magyar népdalokat”.
A házigazdák a népdaltalálkozó résztvevőit finom vacsorával
kínálták. Élményekben gazdag szép napot töltöttünk a Pest
megyei gyönyörű kis városban, Vecsésen.
HÁRSAS NÉPDALKÖR
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Könyvbemutató
- Kővári Mária „Életfa”
2017. szeptember 14-én a Jobbágyi Művelődési Házban a jobbágyi kulturális napok rendezvényeként - bemutatásra
került édesanyám Életfa című verses kötete. Az előadást sokan
megtisztelték jelenlétükkel. Édesanyám és a család nevében
szeretném, megköszöni mindazoknak, akik részt vettek ezen
az eseményen.
Program:
1. Hársaskör 2 ének
2. Végváriné Marika köszöntő
3. Hársaskör 4 ének
4. Végváriné Marika életrajz
5. Begella Annamária köszöntő
6. Orosz Jánosné előadásában A kutya című novella
7. Vers- népdal blokk
Vers: Kővári Mária és Orbán Flóra
Ének: Maczkó Mária népdal énekes művész
8.Polgármester úr köszöntője
Könyvleírás: A könyv címe: Életfa, amely a paksi InfoSzponzor Kiadó gondozásában jelent meg. Kemény fedeles
kötést kapott.
A könyv borítóját egy gyermekrajz díszíti. Különlegessége,
hogy édesanyám legnagyobb unokájának, lányomnak, Eszternek
az alkotása. Mindig is nagyon szeretett rajzolni és néhány évvel
ezelőtt, amikor még általános iskolába járt készítette ezt a rajzot.
Amikor megmutatta anyukámnak, azt mondta, hogy „Mama ez
egy életfa!”. Édesanyámat megérintette a látvány és azonnal azt
mondta, „Ha egyszer könyvet j elentetek meg, ez a rajz fog
szerepelni a borítón!”. Ígéretét, mint mindig, most is betartotta.
Sőt egyfajta védjegyként kívánja a jövőben használni.
Az életfa kép abban rejlik, hogy a fa földben lévő gyökere
víz, koronáját lángnyelvek veszik körül, a borító alapszíne kék,
mint a levegőé, tehát mind a négy alapelem: a föld, a víz, a levegő
és a tűz ábrázolást nyer rajta.
Az ajánlást Nógrády Andor tanár úr írta.
Jancsó Zoltán festőművész festményei keretként díszítik a
könyvet, az első fejezet előtt és az utolsó fejezet után.
A könyv öt ös tagolású (40 versből, 16 hai kuból és 4
novellából áll):
1. Szülőfalum szeretete
Az első fejezet s zül őfalu szeretetéről szól , amel yben
megjelenik az a festői környezet, a Zagyva, a Nagy Hársas-hegy,
ahová falunk, Jobbágyi több száz éve épült. Kirajzolódik annak
az i génye, hogy óvjuk, becsüljük m eg szüleinkt ől kapott
értékeinket mind a természeti, mind az épített környezetet.
2. A család szeretete
A család szeretete önmagáért beszél, hiszen a legfontosabb
dolog a világon az a kötődés, amely szeretteinkhez, szüleinkhez,
gyermekeinkhez, unokáinkhoz kapcsol.
3. Érzések és emlékek
Az Érzések és emlékek részben olyan személyes élményekkel
találkozunk, ami a régmúlt eseményeit, ünnepeit, a karácsonyt
idézik. A tehetség méltatása, a szeretett személyek, a barátok, a
családtagok köszöntése kap helyet ebben a fejezetben.
4. Haikuk, tankák
A negyedik fejezet egy különleges japán irodalmi stílusban
íródott, amely rendkívül szigorú, alakilag kötött verselés.
Mindegyik haikut kép egészíti ki, amelynek célja, hogy
erősítse a vers tartalmát.
5. Novellák.

Az utolsó fejezetben négy novellát olvashatunk, amelyek
életképeket és szakmai élményeket mutatnak be.
S zeret et t el aj ánl om Édes anyám könyvét mi ndenki
figyel mébe!
Begella Annamária
Az alábbi elérhet őségeken lehet a könyvből rendelni,
vásárolni: kovari.maria49@gmail.com Tel: +36-70/417-4623. Messenger: Kővári Mária

A közreműködők: Orbán Flóra, Begelláné Kővári Mária,
Maczkó Mária, Begella Annamária.

Felhívás!
Tudatjuk a kedves jobbágyiakkal, hogy tájházat szeretnénk
a faluban kialakítani, amihez a lakosság gyűjtési segítségét
kérjük.
Minden, a múltra emlékeztető használati tárgyat - legyen
az akár egy hokedli, reszelő, szita vagy bármi -, szívesen
fogadunk.
A tárgyakat az Idősek Napközi Otthonába s zeretnénk
kérni, vagy elszállításukról az önkormányzatot értesíteni!
Köszönettel a szervezők
Kedves Falusiak és Minden Kedves Olvasó!
Ismét tervezzük a tavaly igen jól sikerült ,,Jobbágyi ádventi
áhítat” megrendezését templomunkban. Már most szeretettel
hívunk és várunk m i ndenki t , aki szép karács onyi
gondolatokkal, dallamokkal szeretne töltődni a várakozás
időszakában!
A rendezvény a jobbágyi templomban december 13-án
18.00 órakor kezdődik!
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Jobbágyi Szabadidősport
Egyesület (JSZE)

Hátrányok közt
utat törő tehetség

Egyesületünket 2017 májusában alapítottuk azzal a céllal,
hogy a településünkön élő amatőr sport olóknak szervezett
kereteket biztosítsunk.
Cs atlakoztak hozzánk hosszútávfutók, dartsjátékos ok,
emel let t t öbben egyéb s zabadi dős s port okat (t eni sz,
asztalitenisz) űznek.
Idén számos futóversenyen képviselték ki csiny falunkat
Jobbágyi futó lányai (Sándorné Szentkúti Anita, Maczák Tímea,
Jancsó Ildikó). Az első ilyen esemény volt a Zúzmara Félmaraton,
melyen fagyos körülmények között kellett teljesíteni a 21 km-es
távot. A második a Vivicittá Félmaraton volt , amely már a tavaszi
napsütésben, áprilisban került megrendezésre. Ezt követően a
Coca-Cola Női Futógála következett, ahol 10 kilométer várt a
lányokra a májusi melegben. A nyári időszakot sem pihenéssel
töltötték, hanem folyamatos edzésekkel készültek fel a nagy
megmérettetésre, az októberi Spar Marat onra. A maratonon
Sándorné Szentkúti Anita képviselte Jobbágyit, aki immáron 4.
alkalommal teljesítette a könnyűnek nem mondható 42 kilométert.
Egyesül etünk egységes futóruházattal tám ogat ta a lányok
sikeres szereplését.
Két darts játékosunk (Hegedüs Viktor, Hegedüs Zsolt) a
Magyar Darts Liga Kelet-közép magyarországi régiójában
képviseltette magát. Viktor a 194 indulóból az előkelő 17. helyet
szerezte meg, míg Zsolt a 2. hellyel kvalifikálta magát a Győrben
megrendezendő országos döntőbe. E mellett számos egyéni és
páros versenyen értek el szép eredményeket. Egyesületünk
együttműködési megállapodást kötött a Mátraterenyei Darts
Barátok Egyesületével, így a második félévtől közösen rendeztük
meg a Mátra Open 8 fordulós versenysorozatot. Ezen a JSZE
versenyzői párosban 4 alkalommal is dobogóra állhattak, míg
Zsolt az egyéni versenysorozat győztesének tekinthető már az
utolsó fordul ó el őtt. Versenyzői nket darts fel szerelésekkel
támogatta az egyesületünk.
E mellett t agjaink részére heti rendszerességgel nyáron
teniszezési, maj d asztalit eniszezési lehetőséget biztosí tunk,
melyhez a szükséges eszközök beszerzésre kerültek, ezeket
terveink szerint folyamatosan bővítjük.

A következő pár sorban egy roma származású, ,,hátrányok
között utat törő tehetséget’’ mutatok be az elmúlt sikeres, Kővári
Marika könyvbemutatója okán. Ő, Bari Krisztián.
Öröm és büszkeség, hogy falunkban ennyi tehetséges ember
él és alkot.Ki ismertebben ki kevésbé van a köztudatban.
Bemutatásukban senki nem kivételes, csupán kit hogyan találunk
meg.
Bari Krisztiánnak 2015-ben jelent meg a ,,Fény útja” című
könyve. Ebben rövid kis történetek életéről,emlékezések,napló
szerű feljegyzések olvashatók.
Könyvének ill. írásainak létrejöttéhez nagyban hozzájárult a
,,hittel való találkozása” Bartos Béla atya segítő személyében.
Az atya erősítette önbecsülésében, hitében és tehetségében ,,hisz ő ugyanolyan értékes ember, mint bárki más.”- Írásaiban
így jelen vannak a kereszténység al apértékei, gyakran kis
történetekbe font elmélkedések.
Könyvének megj elenését a fogyatékkal élő embereket
támogató, egy civil alapítvány segítette. Többször jelent meg
méltató írás irodalmi lapokban, Utóbb - ami ezen írás ötletét is
adta - a fogyatékkal élők egy belső lapjában a Körbetekintőben.
Ebben az érintettek életéről, hétköznapjairól, a társadalomban
elfoglalt helyükről, szerepükről olvashatunk.
A Krisztiánról írt méltatás címe: ,,Hátrányok közt utat törő
tehetség”.
bm

A családsegítő elérhetőségei
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

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:
Bangó Letícia
Pompor Natália
Sándor Violetta
Sándor Marcell
Yu Ya Sen
Borsi Zalán
Bakos Balázs
Maczák Anna Lilla
Baranyi Brájen

2017. 08. 23.
2017. 08. 30.
2017. 09. 05.
2017. 09. 05.
2017. 09. 14.
2017. 10. 08.
2017. 10. 18.
2017. 11. 07.
2017. 11. 10.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Dancs Adrienn és Tribol Krisztián - 2017. 08. 05.
Kaizer Bianka Alexandra és Nagy József - 2017. 09. 16.

E L H UN Y T :
Pisák Tibor - 2017. 10. 30.

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

Márton Anna 

JOBBÁGYI
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Események képekben
Herbst Rudolf fotói

