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Adventi áhítat. 

Immár 4. alkalommal került sor a templomunkban   az Adventi áhítat koncert megrendezésére, ami lassan egy szép 

hagyománnyá válik. Évről-évre azt tapasztaljuk, hogy az emberek igénylik és szívesen jönnek az ünnepre hangoló 

dalokat énekeket előadó daloskörök, kórusok műsorára. A fellépők szinte évről-évre ugyanazok. jobbágyi Hársas, - 

jobbágyi daloskör, csécsei kéknefelejcs, pásztói Rozmaring daloskörök. Idén először színesítette a műsort a héhalmi 

Rózsafa egyesület. Közreműködött az Esztam zenekar Strumann Jenőné vezetésével, aki saját műsorunk befejezése 

után közös éneklésre hívta a részvevőket. Igazán megható és lélekemelő, amikor zúg a templom a tömeg énekétől. 

Schoblocher István polgármester úr is rövid karácsonyi köszöntőt mondott, megköszönte a fellépőknek a szervezőknek 

a színvonalas műsort s egy kis vendéglátásra invitálta a jelenlévőket. Ami forraltbor forró tea pár falat mazsolás kalács 

volt. A rendezvényeken gyűjtött adományt mindig jótékony célra fordítottuk. Igy most is az összegyűjt 21.000 Ft-ot 

14.000Ft–ot Pusomi Dávidka gyógyulásának segítésére, 7.000-et a templom javára adtunk. Köszönet az egyháznak az 

Önkormányzatnak fellépőknek, segítőknek, szervezőknek, hogy a műsor ismét létrejöhetett és természetesen a 

közönségnek, ami a fellépőket még színvonalasabb előadásra sarkallja. Bízunk benne, hogy jővőre is meghagyjuk a fent 

említettektől a segítséget ami  bővülhet az éppen szolgálatot tevő Atya lelki  támogatásánál is.   

             VABM 

*********************************************************************************************** 

Jobbágyi Község Önkormányzata 
Képviselő–testületének 

2020. évi ülésterve ( II. negyedév) 

A testületi ülések ideje és javasolt napirendje 

 

2020. április 29. 

Napirend:  1. A 2019. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása 

        Előterjesztő: polgármester 

                 (A tervezetet a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság előzetesen véleményezi.) 

                 Előterjesztő: polgármester 

   2. Egyebek 

        Előterjesztő: polgármester 

 

2020. május 28. 

Napirend:  1. Beszámoló a község közbiztonságának helyzetéről 

    Előterjesztő: Pásztói Rendőrkapitányság vezetője 

   2. Egyebek 

          Előterjesztő: polgármester 

 

2020. június 25. 

Napirend:  1. Közmeghallgatás 

    Előterjesztő: polgármester 

                   2.  Egyebek 

                                           Előterjesztő: polgármester 

Testületi ülések helye:  Az adott helyszín a meghívóban kerül megjelölésre. 

A testületi ülések ideje: 

- az üléstervben megjelölt nap, illetve minden hónap utolsó csütörtöki napja 
- az ülések kezdésének időpontja:  16.30 óra  
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 Tisztelt Ügyfelünk! 
Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. – a Magyarországon kialakult járványügyi veszélyhelyzet tükrében – 
különböző, a szolgáltatást érintő változtatásokat vezet be, amelyekről az alábbiakban tájékoztatjuk. 
 

 március 18-tól új lomtalanítási igényt nem veszünk fel határozatlan ideig. 
 március 19-től a lakossági hulladékudvarban történő hulladék átvételt átmenetileg 

felfüggesztjük. 
 
 

Együttműködésüket köszönjük! 
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Akikre büszkék lehetünk (sorozat) 
Interjú Berki Martinnal 
 

Mesélj magadról: 
Salgótarjánban születtem, és ott is éltünk két éves koromig. Két éves 
koromban elköltöztünk Jobbágyiba, ahol mai napig családommal élek.   
Zenei tanulmányaimat 7 évesen kezdtem, a pásztói Rajeczky Benjamin 
alapfokú zeneiskolában, ahol 6 évig klasszikus zongorát tanultam. Ekkor már 
ismerkedtem a jazz-zenével. 13 éves koromban felvételiztem a budapesti Tóth 
Aladár zeneiskolába, ahová sikeresen felvettek, mint jazz-zongora szakos 
hallgatót. A jazz-zene és jazz-zongorázás alapjait Ifj. Rátonyi Róbert tanár 
Úrtól tanulhattam meg. Ebben az iskolában nagyszerű tanároktól tanultam 
meg a jazz-zene alapjait zeneelmélet stb. 
Pályaválasztás előtt nem is volt kérdés az, hogy hová fogok felvételizni, a 
budapesti Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskolában folytattam 
tanulmányaim jazz-zongora szakon, ahol Ifj. Szakcsi  
Lakatos Béla világhírű roma jazz-zongoristától tanulhattam 4 évig. Nagyon 
fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy igenis vannak a mi kis 
országunkban olyan roma származású művészek, akiknek tudásuk, és 
zsenialitásuk a világon párját ritkítja. Szorgalmamnak és családom 
támogatásának köszönhetően volt szerencsém ilyen nagyszerű emberektől 
tanulni, akikkel mai napig nagyon jó, baráti kapcsolatot ápolok. 
Érettségi után a Vienna Konservatorium Budapest egyetemre felvételiztem.  Itt 
4 évig tanultam a zene és a pedagógia csínját-bínját.  
Az egyetemi évek alatt 3 nagyszerű zongoratanárom is volt Oláh Kálmán, Oláh 
“Tzumo” Árpád, Ifj. Szakcsi Lakatos Béla, akik szívből segítettek mindenben, 
és bármikor számíthattam rájuk mind zeneileg, és emberileg is. 
A diploma megszerzése egy nagy mérföldkő számomra, rengeteg munkám, 
energiám volt benne. Ez egy olyan feladat, ami 100%-ban igényli az embert. 
Fontosnak tartom, hogy a roma fiatalok tanuljanak, és nagyon fontosnak 

tartom a tehetséggondozást, ezért is választottam a pedagógiát.  
Mi inspirált a zenére, miért pont zongora? 
Az egész családom zenész. Kezdeném anyukám részéről, ahol nagyapám, akit Jobbágyiban mindenki csak férfi 
Bácsinak ismer. A nagyapámra nagyon felnézek aki “B” kategóriás basszusgitáros és énekes volt, ami az ő idejében 
hatalmas eredmény mondhatnám, hogy ez olyan, mint ma egy diploma. Apukám részéről a nagyapám egy kiváló 
cigányprímás volt, és ezt a vonalat vitte tovább az édesapám is. Apukámról már 5 éves korában kiderült, hogy 
nagyszerű, zseniális zenész lesz belőle. 10 évesen már sorra nyerte a rangos klasszikus hegedűversenyeket. 
Ezután már nem is kérdés, hogy honnan örököltem a zenei tehetségem.  
Már 4 éves korom óta énekelek. 5 éves koromtól sorra jöttek a tv felvételek, és fellépések, énekeltem meglepetésként 
például Balázs Fecónak. Ekkor fedezett fel Bangó Margit, aki meghívott a 40. Jubileumi koncertjére, ahol együtt 
énekeltünk több ezer ember előtt a 100 tagú cigányzenekar kíséretében. 
Rengeteg tv műsorban szerepeltem akkoriban. 
Milyen érzés a diploma megszerzése? 
A diploma a mai világban szerintem egy nagyon fontos dolog. A mai előítéletekkel teli világban fontos lenne megmutatni, 
hogy mi romák is tudunk tanulni, és le tudunk tenni diplomát. A tehetség, tanulás és szorgalom nélkül, mindig csak egy 
tehetség marad, viszont mögötte nem lesz semmilyen tudás. Ezért fontos bármilyen szakirányban a tanulás. 
Miért pont a jazz? 
A jazz zene számomra a szabadságot jelenti. Az én személyiségem is megegyezik a jazz zenével, ezért választottam 
ezt a zenét. A jazz zene a rögtönzésről, szabadságról és a pillanatnyi érzésekről szól. Sohasem játszok el kétszer 
ugyanúgy egy dalt. 
Hol tudsz majd elhelyezkedni? 
Tanárként fogok dolgozni szeptembertől zeneiskolákban, valószínűleg Budapesten, amit nagyon várok. 
 
Mik a további terveid? 
Terveim között a zene van, szeretnék egy ismert és elismert énekes és zenész lenni, amiért a jövőben meg fogok tenni 
mindent. 
 
Maradsz Jobbágyiban? 
Az elkövetkezendő pár évben még biztosan, aztán ahogy a sors hozza
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Tisztelt Jobbágyi lakosok! 

 

 Eltelt egy hét, ami a településünk életében nagy változásokat hozott. A járvány 

miatt bezárt az Általános Iskola, illetve az Óvoda, ahol ügyelet formájában 

biztosítjuk a gyermekek elhelyezését. A településen a házi gondozók 3 fővel 

biztosítják az idősek folyamatos ellátását és gondozását, illetve fogadják az új 

jelentkezéseket. Szociális étkeztetésben jelenleg a településen 58 fő részesül. A 

vészhelyzet kihirdetése után 2 fő hetven éven felüli lakos kérte az Önkormányzat 

támogatását, akik vállalták, hogy otthon maradnak. Részükre a bevásárlás és az 

étkeztetést a házi gondozók bevonásával biztosítjuk. A kormányrendelet ezzel 

kapcsolatban az alábbiakat határozza meg: „ 2.§ (1) A 70. életévüket betöltött 

személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket 

ne hagyják el. (2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben 

foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való 

gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének a feladata”. További 

szigorításokat is be kellett vezetni ilyen a rendezvények betiltása, a polgármesteri 

hivatalban nincsen személyes ügyfélfogadás. Az orvosi rendelőben, 

gyógyszertárban, postánál, üzletekben létszámhoz lettek meghatározva a belépési 

lehetőségek, illetve a megszokott nyitvatartási időben továbbra is biztosítják a 

lassúbb, de folyamatos szolgáltatások igénybevételét. Információnk szerint két fő 

önként vonult házi karanténba, akik Ausztriából tértek haza. Hivatalosan nem 

kaptunk tájékoztatást a témában hivatalos szervektől. Akik vállalják a házi 

karantént azoknak köszönöm az eddigi pozitív hozzáállásukat. Továbbra is 

szeretném kérni a lakosokat, hogy a kialakult járvány helyzetet mindenki vegye 

komolyan. Ne tartsanak még otthon se családi ünnepeket. Minél kevesebb időt 

töltsenek az utcákon, kerüljék a tömeges csoportokat, tartsák be az ajánlott 2m-es 

távolságot minden kommunikáció esetében. Szeretném megköszönni azoknak a 

lakosoknak, akik a fenti ajánlásokat betartják, sajnos ez nem mindenkiről 

mondható el. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy szükség van a környezetében 

segítség nyújtásra kérem, hogy Polgármesteri Hivatalban jelezze a 06-32-475-

201-es telefon számon, vagy írásban a kihelyezett postaládában, illetve e-mail 

címen: polghivjobbagyi@gmail.com. Nagy problémát jelent továbbra is a 

bevásárlás, ebben kérem, hogy segítsük egymást, szomszédok barátok, rokonok 

bevonásával, illetve az üzletekben is segítséget tudnak nyújtani. Kérem, hogy a 

fiatalok ne az utcákon töltsék a szabadidejüket, hanem hasznosan tanulással, 

olvasással, a családi ház körüli teendőkkel, a szülőkön nagyon sok múlik, hogy 

túl legyünk a nehézségeken. Kérem, hogy ne dőljenek be a facebook-on terjedő 

valótlan híreknek. Segítsük egymást, melyhez mindenkinek jó egészséget 

kívánok. 

Schoblocher István 

Polgármester 
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Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató  

Mobiltelefonszám: 06-30/590- 66- 99 

E-mail: gyjpalotassa@gmail.com 

 

Tájékoztatás 

az ügyfél fogadási rendje változásáról 

 Személyes fogadóórát nem tartok csak nagyon indokolt és halaszthatatlan esetben! 

 Az ügyintézéseket lehetőség szerint a fentiekben megadott telefonszámon és e-mail-es megkeresés útján végezem. 

 Az ügyfélfogadást előzetes időpont egyeztetést próbálom megvalósítani, de kérem, hogy ilyen esetben, ha ez 

lehetséges az intézményen kívül várakozzanak, ne az intézményben – (ez jelen pillanatban sztenderd eljárásrend 

minden lakossági szolgáltatás esetén az állami és azon kívüli szektorokban is!) 

 Családlátogatásra csak indokolt esetben súlyos veszélyeztetéssel összefüggő feladatellátás kapcsán, soron kívül 

kerül sor. 

Az óvintézkedések az előírásoknak megfelelően a COVID-19 vírus fertőzés megelőzése érdekében 

történik, és visszavonásig érvényes! 
 

Szolgáltatást biztosítja: Soósné Tóth Anna családsegítő 

Telefonos egyeztetés szükséges, személyes megkeresés előtt! 

Mobiltelefonszám: 06-30/590- 66- 99 

E-mail: gyjpalotassa@gmail.com 

 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 

A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet értelmében a zöldhulladékot a képződés helyén elkülönítetten, az erre 

a célra szolgáló edényben kell gyűjteni. A rendelet nem ad lehetőséget arra, hogy a zöldhulladékot 

ömlesztett formában helyezzék ki a 

közterületre, azt a gyűjtőedényben, zsákban vagy a nagyobb ágakat (átmérő 5-6 cm-nél nem nagyobb és 1 

méternél nem 

hosszabbak) összedarabolva és összekötve kell átadni a közszolgáltatónak elszállításra. 

 

AZ ÖMLESZTVE KIHELYEZETT ZÖLDHULLADÉKOT NEM SZÁLLÍTJUK EL! 

 

Ügyfélszolgálatunkon vásárolható, illetve bérelhető erre a célra zöldhulladék-gyűjtő edény. Kérjük, hogy a 

közterületek 

tisztaságának megóvása érdekében, a zöldhulladékot csak az ütemtervben megjelölt napokon helyezze ki 

REGGEL 7 ÓRÁIG 

oly módon, hogy az a jármű és gyalogosforgalmat ne akadályozza, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által 

jól megközelíthető 

legyen. Kérjük, hogy egyéb hulladékot (kommunális hulladék, papír, műanyag, veszélyes hulladék) ne 

tegyen a zöldhulladék 

közé, mert az akadályozza az újra hasznosítást. 

NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft. 

 

2020. április 2.  2020. június 4.  2020. augusztus 6.   2020. október 1. 

2020. május 7.  2020. július 2.  2020. szeptember 3.   2020. november 5. 

mailto:gyjpalotassa@gmail.com
mailto:gyjpalotassa@gmail.com
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                     Jobbágyi Polgármesteri Hivatal 

             3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.  

         Tel.: 32/475-201 

E-mail: polghivjobbagyi@gmail.com 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY 

az ügyfélfogadási rend módosulásáról 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Jobbágyi Polgármesteri Hivatalban az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségeinek és életének megóvása érdekében  

 

2020. március 18. napjától határozatlan ideig a személyes ügyfélfogadás szünetel. 

 

Kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy amennyiben az egyéni érdekeit nem sérti, vagy veszélyezteti, az ügyeik 

intézése során a telefonos, illetve az elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben.  

 

A hivatal ügyintézői a 32/475-201, +36 30 578 3019 telefonszámokon és a hivatal email címén 

polghivjobbagyi@gmail.com keresztül továbbra is megadják a kellő felvilágosítást és ügyek intézésére 

rendelkezésre állnak.  

 

Ügyeik intézésére elektronikusan az E-Önkormányzat Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) és az E-

papír (https://epapir.gov.hu) szolgáltatás igénybevételével is van lehetőség.  

 

Kérelmek a Polgármesteri Hivatal épületére felszerelt postaládába is bedobhatók, vagy postai úton is 

benyújthatók a Polgármesteri Hivatal címére. 

 

A haláleset anyakönyvezés továbbra is az anyakönyvvezetői irodában történik azzal, hogy az iroda 

helyiségében egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat. 

 

Az ügyfélfogadási rend módosítása miatt felmerülő esetleges kellemetlenségekért ezúton is a Tisztelt 

Ügyfelek szíves megértését kérem! 

 

 

Jobbágyi, 2020. március 17.  

 

 

             Dr. Tóth Renáta 

                                                                                                           jegyző 

 

       

 

mailto:polghivjobbagyi@gmail.com
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://epapir.gov.hu/
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Jobbágyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 

3063 Jobbágyi Bencsik utca 10. 

Tel.: 32/475-201 

 E-mail: polghivjobbagyi@gmail.com  

   

Szám: 951 /2020.            
 

Tárgy: Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő helyi szintű meghozatala 

1/2020. (III. 16.) számú 

 

HATÁROZAT 

Jobbágyi Község Polgármestere a COVID-19 vírus megelőzése következtében előállt helyzet kezelése és az 

élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 

következményeinek elhárítása érdekében a Magyar Kormány rendelkezéseivel és ajánlásával összhangban az 

alábbiak szerint dönt: 
 

1. Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. 

§-ában kapott felhatalmazás alapján Jobbágyi Község Önkormányzata fenntartásában lévő Kodály Zoltán 

Óvodában (a továbbiakban: óvoda) 2020. március 17-től (kedd) határozatlan ideig 

rendkívüli szünetet rendelek el. 
 

A rendkívüli szünet időtartama alatt indokolt esetben – azon szülök gyermekeinek, akik az elhelyezésüket 

nem tudják biztosítani munkahelyi elfoglaltság miatt (munkahelyi igazolás szükséges)– ügyeletet biztosítunk. 
 

- Nem fogadjuk az ügyeleti rendszerben azon gyermekeket, akiknek valamelyik szülője GYES-en GYED-en, 

szülési szabadságon van, illetve főállású anya. 

- Nem fogadjuk az ügyeletben azokat a gyermekeket, akiknél felső légúti betegség és/vagy megfázás tünetei 

észlelhetőek. 

- A gyermekek fogadása és hazaengedése ún. zsiliprendszerrel történik, hogy a szülők ne lépjenek be az 

intézményépületbe. 

- A fenti pontban foglalt esetekben, az intézménynek joga van hazaküldeni a gyermekeket. 

- Kérjük a szülőket, ha a gyermekkel érintkezők közül valaki az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott 

tájékoztassa erről az intézményt. 

2. A Könyvtár, Rendezvényterem és Faluház 2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart. 

3. Jobbágyi Község Önkormányzata támogatja és segíti az intézményeiben és az egészségügyi alapellátásban 

a higiéniás eszközökkel való teljes körű ellátást, az önkormányzat számára mindennél  fontosabb a Jobbágyi 

lakosok biztonsága, ezért mindenkitől a legteljesebb együttműködést kérem.  
 

Felelős: polgármester, intézményvezető. 
 

Határidő: azonnal 
 

 

Jobbágyi, 2020. március 16.  
 

 

                                                                                                Schoblocher István 

                                                                                                     polgármester 



2020. március --------------------------------------------Jobbágyi Hírek--------------------------------------------10. oldal 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Újszülöttek: 

 
Puporka Alexandra Hanna  2019. 12. 11. 

Lóránt Noel   2019. 12. 20. 

Dénes Amira   2020. 01. 13.  

Bangó Arnold   2020. 01. 31. 

Berki Nazim   2020. 02. 25.  

Marton Maja   2020. 02. 27.  

Hangya Zsaklin Éva  2020. 03. 03.  

Hangya Rubina Seron  2020. 03. 03.  

Kiss Dávid   2020. 03. 12.  

Baranyi Richárd Lajos  2020. 03. 18.  
 

Házasságot kötöttek: 
 

Bangó Imola és Oláh Richárd Márk 2020. 02. 10. 

Kozák Éva és Juhász Ádám   2020. 02. 14. 
 

Elhunytak: 
 

Rácz Ferenc János    2019. 10. 16. 

Rácz Zoltán    2019. 11. 03. 

Bangó Józsefné 

(szül: Baranyi Rozália)  2019. 11. 25. 

Csöbi János    2019. 12. 21. 

Erki Mihályné    2020. 01. 06. 

Ifj. Puporka András   2020. 01. 07. 

Jancsó Sándorné    2020. 01. 16. 

Vincze Jánosné    2020. 02. 01. 

Percze Sándorné   2020. 02. 05 

Blaskó Sándorné    2020. 02. 18. 

 
 

 

Az orvosi rendelő Hírei: 
 

Értesítjük kedves betegeinket, hogy a 

gyógyszerfelíratás, az alábbi rend szerint 

történik: 

Otthon a kedves beteg kitölt egy papírlapot: név, 

születési dátum, gyógyszerek, amiket szeretne 

felíratni. Ezt a lapot nem muszáj személyesen 

behozni, bárkit megkérhet rá, figyeljünk idősebb 

embertársainkra. A két ajtó között felszerelt 

postaládába dobják be ezeket a kéréseket. 

Másnap, rendelési idő elött 1 órával a receptek 

átvehetők,  

 

Rendelési idő: 

Hétfő:   13:00 – 15:00 

Kedd:   09:00 – 11:00 

Szerda:  13:00 – 15:00 

Csütörtök:   09:00 – 11:00 

Péntek:   13:00 – 15:00 

 

Telefonos elérhetőség: 06-32/475-005 
 

A váróhelységben egyszerre csak 3 

ember tartózkodhat!    (eső esetén is!) 
 

A védőnő tájékoztatója! 

A kialakult járványügyi helyzet miatt, a koronavírus okozta fertőzés megelőzése érdekében 

2020.03.16. napjától visszavonásig az alábbiakról szeretnélek tájékoztatni benneteket! 

A védőnői szolgálatnál is minimálisra kell csökkenteni a közvetlen kontaktokat, ezáltal pedig az 

esetleges fertőzésveszélyt és a betegség terjedését. 

Rendelkezésre állnak a digitális kommunikációra alkalmas eszközök, amelyek átmenetileg lehetővé 

teszik a tanácsadás és a látogatás kiváltását. A kapcsolattartást távkonzultáció keretein belül (telefon, 

messenger, e-mail útján) tudjuk folytatni! A státuszlapokat, szülői kérdőíveket online küldöm azon 

gondozottak számára, akiknek aktuális a következő napokban, hetekben. A szülők által kitöltött 

kérdőív segíti szülő és védőnő közötti kapcsolattartást a személyes találkozás nélkül. 

Egyedi esetekben, (ha nélkülözhetetlen a személyes konzultáció) telefonon időpontot egyeztetve 

lehetőség van a tanácsadás megtartására az előírt óvintézkedések betartásával.( 2 gondozott 

megjelenése közötti szellőztetés, használt eszközök, bútorzat fertőtlenítésére megfelelő intervallumot 

hagyva.) 

A védőnői tanácsadó váróhelységében egyszerre csak 1 gyermek és kísérője tartózkodhat. 

Az iskolai kampányoltások és szűrővizsgálatok a vészhelyzet megszűnéséig halasztásra kerülnek. 

A védőoltások beadásra kerülnek a megszokott tanácsadási időpontokban. Hétfőnként 12:30-tól a 

védőnői tanácsadóban! 

Köszönöm szépen, hogy segítitek a munkámat és betartjátok a járványügyi óvintézkedéseket! 

Vigyázzatok egymásra és idősebb családtagjaitokra! 

Telefonon, messengeren, elérhető vagyok! Keressetek bizalommal! Sipkó Gabriella 30-195-1914 
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A Községi Önkormányzat tájékoztatója 

Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal, 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Nyt. 

szám: 2.9.1/460/2004 Készült 800 

példányban 

  

 

Ebrendészet 

Kóbor kutyát, az alábbi telefonszámon lehet 

bejelenteni: Sipos József ebrendész  

06-20-203-2359  

ebfarm.sipos@gmail.com 



COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

12 PONT
A COVID19 ELLEN

Maradj otthon!

Tartsd tisztán 
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán 
a lakásod!

Mozogj
rendszeresen!

Ha beteg vagy, 
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Moss rendszeresen és 
alaposan kezet!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, használat 
után dobd a kukába!

Legyenek  saját 
evőeszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj hiteles 
forrásból!

Szellőztess 
rendszeresen!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!


