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A koronavírus járvány miatt 

2021-ben is elmaradt az 1848-

as forradalom évfordulóján a 

megemlékezés. Jobbágyi 

Község Önkormányzata 

nevében Schoblocher István 

polgármester helyezett el 

koszorút az emlékműnél. 
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200 éve született Bérczy Károly 

Bérczy Károly születésének 200-ik évfordulóján, koszorút helyezett el az író sírján a Jobbágyi köztemetőben: 

 Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Közgyülés Elnöke és Schoblocher István Jobbágyi polgármestere. 
 

 

Bérczy Károly (eredeti neve: Stand Károly) (Balassagyarmat, 1821. március 2. – Pest, 1867. december 11.) 
{Felesége kérésére, aki Jobbágyiba költözött fiához, Gézához, községünk temetőjébe hozták hamvait, 1908. 
szeptember 19-én délután temette el a helyi plébános.} magyar író, költő, újságíró, műfordító, szerkesztő, 
a márciusi ifjak egyike. 

Bérczy Károly fiatalon

 

Jogász végzettségével 
a Helytartótanács munkatársaként fogalmazó volt 
1842–1849 között, így 1847-től Széchenyi 
István irányításával dolgozott a közlekedési 
osztályon, ahol gróf Széchenyi István oldalán 
teljesített titkári szolgálatot. Betegsége miatt 
megvált a hivataltól és újságíró lett. 

1846-ban tagja volt a Tízek Társaságának. Részt 
vett az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharcban. 1854-től a Politikai 
Újdonságok főmunkatársa volt. 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. (A lap címe 1858-tól 1918-
ig Vadász és Versenylap 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. 

 

Munkássága 
Madách Imre barátja és első életrajzírója 
volt. Amikor az akadémia 1863-ban tagjává 
választotta Madáchot, akkor  A nőről, különösen 
aesthetikai szempontból című székfoglaló 
értekezésének kéziratát Bérczy Károly olvasta fel, 
mivel Madách ekkor már súlyos beteg volt. Bérczy 
lírája szentmentális: gyakori témája a halálvágy, a 
természetbe menekülés, a sorsszerűség. Gazdag 
szépirodalmi hagyatékából kiemelkednek 
műfordításai. Főleg Dickens műveit fordította 
és Puskin Anyegin című művét 1866-tól az ő 
fordítása népszerűsíte 

            forrás: wikipédia

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassagyarmat
https://hu.wikipedia.org/wiki/1821
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_2.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1867
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1ford%C3%ADt%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rciusi_ifjak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jog%C3%A1sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Helytart%C3%B3tan%C3%A1cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADzek_T%C3%A1rsas%C3%A1ga
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1848%E2%80%9349-es_forradalom_%C3%A9s_szabads%C3%A1gharc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pesti_Napl%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pesti_Napl%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1857
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vad%C3%A1sz_%C3%A9s_Versenylap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Imre_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Imre_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisfaludy_T%C3%A1rsas%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1ch_Imre_(%C3%ADr%C3%B3)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Charles_Dickens
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alekszandr_Szergejevics_Puskin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anyegin
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:B%C3%A9rczy_K%C3%A1roly_-_(Stand_K%C3%A1roly).jpg
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Idősek köszöntése 
 
2020 évben a járvány miatt nem volt ünnepi alkalom a település legidősebb női és férfi lakosának 
köszöntésére, az idősek napja rendezvény – elsősorban a szépkorúak életének védelme 
érdekében elmaradt. Ezt pótolva az év végén Schoblocher István polgármester a településen élő 
legidősebb nőt Szarvas Jánosné Annuska nénit (1925), valamint a legidősebb férfit, Domokos 
Andrást (1930) ajándékcsomaggal köszöntötte. 
 

 
 

 

 
 

Gratulálunk! 
 
Halász Lajos bácsi és felesége 
Sárika néni 2020. december 23-án 
ünnepelték a 70-ik házassági 
évfordulójukat. Tavaly ünnepelték 
Lajos bácsi 90. születésnapját, és 
tiszté avatásának 70. évfordulóját is. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉSÉRŐL 

A háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel, amely egy része a 

lefolyókba, hulladékgyűjtőkbe és a természetbe kerül. A csatornahálózatba kerülő olaj lerakódik, 

csökkentve a lefolyócsövek áteresztőképességét, ami dugulásokhoz vezet, valamint jó tápanyag a 

kártevők elszaporodásához. A használt sütőolaj a talajba és az élővizekbe jutva súlyos környezeti 

károkat okoz. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a használt sütőolaj begyűjtésére a Biotrans 

Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft-vel szolgáltatói szerződést kötöttünk. 

 

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ BEGYŰJTÉSI PONTOK: 

Jobbágyi, Bencsik utca 10. (volt Polgármesteri Hivatal) 

Jobbágyi, Kodály Zoltán Óvoda (hátsó nagykapu) 

A használt sütőolaj lezárt műanyag palackban, (legjobb a saját flakonjában) vagy lezárt befőttes 

üvegben (ezt óvatosan helyezzük a hulladékgyűjtőbe) a begyűjtési pontoknál elhelyezett 

gyűjtőedénybe lehet elhelyezni a meghatározott időkben: 

 

hétfőtől – csütörtökig: 8:00 – 14:00 óráig 

pénteken: 8:00 – 12:00 óráig     

Védjük együtt környezetünket! 

 

                                                       Jobbágyi Község Önkormányzata 
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Jobbágyi Község Önkormányzat 

Polgármesterének vészhelyzet alatt hozott 

rendeletei és határozatai:  

20/2020. (XI. 12.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás megállapítása 

21/2020. (XI. 24.) határozat Jobbágyi Község 

Önkormányzatának SZMSZ rendelete 

4/2015.(III.22.) 38. § (4) pontja alapján dr. Tóth 

Renáta jegyző tartós távolléte miatt a helyettesítést 

Kucsikné Kerek Katalin, mint a legmagasabb 

besorolású előadó látja el 2020. november 27-től 

dr. Tóth Renáta gyermekgondozási időtartamára. 

22/2020. (XI. 27.) határozat  Az önkormányzat és 

intézményeiben foglalkoztatottak év végi 

jutalmazására az alábbi bruttó keretösszegeket 

határozom meg:  

Önkormányzat   1.350.000 Ft 

Polgármesteri Hivatal   1.550.000 Ft 

Kodály Zoltán Óvoda   2.500.000 Ft 

Jobbágyi-Szurdokpüspöki 

és T. Társulás        750.000 Ft 

Összesen:     6.150.000 Ft 

23/2020. (XII. 7.) határozat Az Állami 

Számvevőszék „Az Önkormányzatok ellenőrzése – 

Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” 

című ellenőrzés Jobbágyi Község 

Önkormányzatánál tárgyú EL-2942-724/2020. 

számú figyelemfelhívó levél tartalmát 

megismertem. A figyelemfelhívó levéllel 

kapcsolatban megállapítottam, hogy az 

önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendelettel rendelkezik. Az 

Állami Számvevőszék EL-2544-004/2020. számú 

megkeresése alapján az Adatbekérési projekt során 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete 

2019.11.23-i naptól hatályos állapottal az I.B.I-

16.pont alá feltöltésre került. Tekintettel, hogy 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló önkormányzati rendelete 12/2020.(X.30) 

önkormányzati rendelettel 2020. október 31. 

napjával történő hatálybalépéssel módosította. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a hatályos Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2015.(III.27.) 

önkormányzati rendeletének az Elektronikus 

Adatszolgáltatási Rendszerben történő feltöltéséről 

döntöttem.  

 

24/2020. (XII. 15.) határozat Jobbágyi 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

66/2020.(X.29.) számú képviselő-testületi 

határozatának módosítása – A Jobbágyi 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítása és egységes szerkezetű alapító 

okiratának elfogadása 

25/2020. (XII. 21.) határozat Rendkívüli 

települési támogatás elutasítása 

26-27/2020. (XII. 21.) határozat Rendkívüli 

települési támogatás megállapítása 

28-29/2020. (XII. 21.) határozat Rendkívüli 

települési támogatás elutasítása 

30/2020. (XII. 21.) határozat Rendkívüli 

települési támogatás megállapítása 

13/2020. (XII. 21.) rendelet az avar és kerti 

hulladék égetéséről szóló 10/2006. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről  

14/2020. (XII. 21.) rendelet a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2015.(III.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

1/2021. (I. 18.) rendelet a 2021. január 1-től 

érvényes köztisztviselői illetményalapról 

1/2021. (I. 19.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás megállapítása 

2-3/2021. (I. 20.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás elutasítása 

4-12/2021. (I. 20.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás megállapítása 

13/2021. (I. 20.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás elutasítása 

14/2021. (II. 02.) határozat Nyugállományúak 

Egyesülete 2020. évi támogatás elszámolásának 

elfogadása 

2/2021. (II. 09.) rendelet a 2020. évi 

költségvetésről szóló 2/2020.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

15/2021. (II. 19.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás megállapítása 

16/2021. (II. 22.) határozat Jobbágyi Község 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 

Jobbágyi belterület 741/23 hrsz-ú ingatlanra a 

Jenergy Kft. javára 37 m2 területre vezeték és 

biztonsági övezet ellenérték nélküli létesítéséhez és 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez 

hozzájárulás.  

3/2021. (II. 24.) rendelet A magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló 17/2015.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet veszélyhelyzetre 

tekintettel való alkalmazásáról 
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4/2021. (II. 24.) rendelet a 2021. évi költségvetésről  

17/2021. (II. 24.) határozat A Jobbágyi Község 

Önkormányzata tulajdonában lévő, Fáy András 

Általános Iskola használatában lévő eszközök 

selejtezéséhez hozzájárulás 

18-19/2021. (III. 8.) határozat Rendkívüli 

települési támogatás megállapítása 

20/2021. (III. 11.) határozat A Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretén 

belül támogatott „Kodály Zoltán Óvoda fejlesztése 

Jobbágyiban” című TOP-1.4.1-16-NG1-2017-

00019 azonosító számú projekt megvalósításához 

kapcsolódóan az alábbiakról döntött: 

A projekt megvalósításának helyszíne: 3063 

Jobbágyi, Lakótelep, Hrsz:238/67 A támogatási 

kérelem benyújtásakor igényelt támogatási összeg 

és elszámolható költsége a támogatói döntéssel 

megegyezően bruttó 66.813.803 Ft volt. A 

lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a 

projekt teljes költsége bruttó 96.633.667 Ft-ra 

emelkedett. A 29.819.864 Ft többletköltséget az 

alábbiak szerint kívánja biztosítani az 

önkormányzat: elszámolható költségnövekmény 

igény bruttó 29.819.864 Ft, ebből: építéshez 

kapcsolódó költségek 29.819.864 Ft. A projekt 

megvalósításához a költségnövekmény tárgyában 

támogatási igény benyújtása szükséges a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárhoz. 

21/2021.(III.16.) határozat Jobbágyi Község 

Önkormányzata a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter az államháztartásról felelős miniszter 

egyetértésével a Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A 

helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási 

célú kiegészítő támogatási vonatkozásában 

meghirdetett Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása 3.5.Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása jogcímen az 1.c) 

pályázati alcél keretében Jobbágyi településen 

belterületi út felújítására pályázatot nyújt be. 

Kezdeményezi a Jobbágyi 638. hrsz-ú ingatlanon 

lévő Jobbágyi Petőfi Sándor út (0+000-0+150) 

szelvények közötti szakaszának felújítását. 

Jobbágyi Község Önkormányzata a felújítással 

érintett közút fenntartását és karbantartását 

vállalja. A felújítás bruttó költsége: 17.542.637 Ft. 

A pályázathoz szükséges 2.631.395 Ft saját forrást 

a 2021. évi költségvetésben fejlesztési tartalékként 

biztosítja.  

22/2021. (III. 16.) határozat Rendkívüli 

települési támogatás megállapítása 

23/2021. (III. 16.) határozat            

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

24/2021. (III. 16.) határozat Jobbágyi Község 

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának elfogadása 

25/2021. (III. 16.) határozat A Magyar Falu 

Program keretében „Parkoló kialakítása Jobbágyi 

Köztemetőhöz – anyagbeszerzésre és 

munkavégzésre” pályázat esetében a benyújtott 

ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot benyújtó 

Erőss út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel az 

adásvételi szerződés aláírására bruttó 5.039.970.- 

Ft összegben kerül sor. A támogatás feletti rész 

39.970.- Ft és a munkadíj összege, mely bruttó 

444.500.- Ft, az önkormányzati fejlesztési 

tartalékból kerül finanszírozásra.  

 

 

 

 

Tisztelt Jobbágyi Lakosok! 

 

A rendkívüli jogrend 

meghosszabbítása miatt a 

veszélyhelyzet ideje alatt továbbra 

is 2021. május 23-ig van lehetőség 

hétfőn és pénteken avar és kerti 

hulladék égetésére. A levegő 

minőségének javítása érdekében 

kérek mindenkit, hogy az április 

14-től induló zöldhulladékgyűjtést 

vegyék igénybe. Avar és kerti 

hulladékon kívül egyéb hulladékok 

égetése továbbra is szigorúan tilos! 

 

 

Tisztelettel: Schoblocher István 

                          polgármester 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 

Magánszemélyek kommunális adójának (ingatlan után fizetendő adó) 

2021. évi változásával kapcsolatban 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedését okozó humánjárvány 

okozta járványügyi helyzetre tekintettel megjelenő gazdasági következmények enyhítése 

érdekében Jobbágyi Község Önkormányzata segíti azokat a magánszemélyeket, akik a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló 17/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) alapján adófizetésre kötelezettek. 

 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 24.) önkormányzati 

rendelete alapján a R. 3. § (1) bekezdésében megállapított adómértéket – évi 8.000 

Ft/adótárgy - 2021. évre vonatkozóan az adó alanyának nem kell megfizetnie. 

 
Az adóalanyok részére a 2021. évi adó előírásra nem kerül. Ezzel kapcsolatban külön határozatok nem 

kerülnek kibocsátásra. A magánszemélyek kommunális adókötelezettségét az adóalanyoknak 2022. január 

1-től kell ismételten teljesíteniük. 

 

 

Azon ingatlanok esetében, ahol az adóalany személyében változás történt a bejelentési kötelezettség 

továbbra is fennáll. A változások bejelentésének feldolgozása folyamatos. A változás bejelentése az E-

Önkormányzat portálon - https://ohp-20.asp.lgov.hu – elektronikusan ügyfélkapuval, illetve ügyfélkapus 

regisztráció nélkül is kezdeményezhető, illetve papír alapú nyomtatvány a 32/475-201 telefonszámon 

igényelhető. 

 

 

Kérdés esetén Takács Ildikó adóügyi ügyintéző a 32/475-201-es telefonszámon nyújt 

segítséget. 
 

 

Kérjük azon adóalanyokat, akiknek a magánszemélyek kommunális adójában az előző 

év(ek)ről elmaradásuk van mielőbb rendezni szíveskedjenek. 
 

 

 

 

 

A Községi Önkormányzat tájékoztatója  
Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal,  

Szerkeszti a szerkesztő bizottság.  

Nyt. szám: 2.9.1/460/2004  

Készült 800 példányban 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/
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TÁJÉKOZTATÁS 
 

 

A 2021. évi óvodai beiratkozás rendjéről 
 

A 19/2021.(III.10.) EMMI határozat alapján a 2021-2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás az alábbiak 

szerint történik 

 

Az Nkt.8(2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

 

A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek a negyedik évét betölti, a Kormány rendeletében kijelölő szerv (a továbbiakban: a felmentést 

engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 

sajátos helyzete indokolja. 

 

 A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési évben kérheti felvételét 

az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozáson. 

 Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a Rendelet 

20§(2) bekezdése alapján a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül 

írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodás 

jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az 

óvodavezetőt. 

 

A járványügyi intézkedéseket betartva a következő időpontokban írathatják be gyermeküket az óvodába: 

 

 EGY SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ JELENHET MEG A BEÍRATKOZÁSON! 

 

2021. április 21. (szerda) 8.00-14.00 óráig 

2021. április 22. (csütörtök) 8.00-14-.00 óráig 

 
 

Az óvodába 2021-2022. nevelési évre elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a felvételre irányuló 

kérelmüket és a szükséges dokumentumokat a jkzovoda@gmail.com címre továbbítsák. 

 

Szükséges közokiratok, dokumentumok: 

Gyermeknek: 

- születési anyakönyvi kivonatának 

- lakcímet igazoló hatósági igazolványának  

- TAJ kártyájának fénymásolata 

 

Szülőnek: 

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

a gyermek esetleges betegségeinek igazoló dokumentumai, fejlődésével kapcsolatban 

keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények fénymásolatai. 
 

Továbbá kérünk a szülők tájékoztatása érdekében MINDEN ESETBEN telefonszámot, e-mail címet 

A gyermek óvodába történő felvételéről 2021. május 14.-ig dönt az óvoda vezetője, és erről írásban értesíti a szülőket 

2021. május.21.-ig. 

 
 

.        Kondor Marianna 

         mb. óvodavezető 

mailto:jkzovoda@gmail.com
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„Jön a tavasz, megy a tél…” 

Az új év eseményei óvodánkban 

 
 

A 2021-es évet boldogan, vidáman kezdtük meg a Jobbágyi óvodában! 

Most már tudjuk, hogy kik mennek iskolába! 12 gyermek kezdi meg az iskolát, nagy szeretettel várják 

a Fáy András Általános Iskola új elsőseit. 

Mivel az egészségre nevelés volt a fő témánk januárban és februárban, ezért több érdekes játékos 

tevékenységet valósítottunk meg: szerepjáték a zöldségekkel, gyümölcsökkel, közös saláta készítés és 

elfogyasztása.  

Február elején a Mackó hét volt aktuális, amikor a népi hagyományokra fektettünk hangsúlyt. 

„Február 2-án, a néphiedelem szerint ezen a napon a MEDVE kijön a barlangjából, és ha meglátja árnyékát 

(vagyis szép, napos idő van), akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, amiből arra következtettek, hogy újra 

hideg lesz. Ha nincs árnyéka, akkor kint marad, mert tudja, hogy ez a tél utolsó próbálkozása és hamarosan 

enyhül az idő.” 
 

A gyermekek örömmel vettek részt a foglalkozásokon, melyet vidám rajzaikkal illusztrálták. A Mackó 

hét után következett a Farsangi időszak. Ez az időszak az óvoda dekorálásával, a gyermekek megismertetése 

farsangi dalokkal, mondókákkal, versekkel és mesék dramatizálásával múlt el. Majd február 25-én 

megtartottuk a Farsangi mulatságot, ami jó hangulatban telt el. Az óvoda dolgozói Boszorkánytánccal 

mutatkoztak be. A gyerekek egyénileg választott jelmezekben rophatták a táncot. A konyhai dolgozók fánkkal 

kedveskedtek a gyermekeknek. (képek a 13. oldalon) 
 
Március 1-jén hóvirág-keresősétával kezdődött a tavasz köszöntése. A kiscsoport és a 

nagycsoportosok együtt figyelték meg a természetben lévő változásokat. És még mire jó egy séta? Találkozás 

a rendőrautóval, háziállatokkal, ismerősökkel, és az utca kínálta kincsekkel: jelzőtáblák, házszámok, kicsi-

nagy, sok-kevés… 

Matematikai ismeretek és tapasztalatok a környezetünkben. A csoportokban versekkel, dalokkal, 

tánccal került sor az új évszak bevezetése.  

 

Nők napján mit kívánjak? Szépet, jót és drága dolgot!... 
 

 E jeles nap alkalmából képeslapot készítettek a gyerekek. Virágokkal, verssel díszített munkákat 

örömmel vitték haza. 
„COVID 19” járvány miatt, sajnos bezártuk az óvodát. Szeretettel készítettük a foglalkoztató 

csomagokat remélve, hogy hasznos, szórakoztató és kellemes időtöltéssel támogathattuk a családokat. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy a személyes találkozásnál érezhettük, hiányzunk egymásnak! 

 

 
 

VÁRJUK NAGY SZERETETTEL AZ ÚJ KISCSOPORTOS GYERMEKEKET! 
 

 

 

 

György Andrea óvodapedagógus 

Hamplné Juhász Ildikó pedagógiai asszisztens 
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A Magyar Labdarúgók Szövetsége 1901. január 17-én Jász Gézát választotta első elnökének. Jobbágyi híres 

szülöttének nevét alkalmasint, és elsősorban emiatt őrzi a sporttörténelem – némileg igazságtalanul. 

Jász Géza a XX. század első évének elején éppen élete felénél 

járt. Befutott, sikeres embernek számított, nem csak a sport világában. 

1863. február 12-én született, Pozsonyban és Budapesten, az evangélikus 

gimnáziumban végezte a tanulmányait, kedvencei a természetrajz, a 

földrajz és történelem voltak. Már tizenhét évesen beiratkozott a 

Budapesti Tudományegyetemre, joghallgatónak. Közben, részben 

családja anyagi gondjai miatt, könyvvitelt is tanult, még mindig a 

huszadik születésnapja előtt a Magyar Földhitelintézet könyvelője lett. 

Mindazonáltal továbbra is szinte minden érdekelte, 1893-ban 

megjelentette első bölcseleti munkáját, amelyben már filozófiai és 

természettudományos kérdéseket is boncolgatott. Arra jutott, hogy a világ 

és az ember fejlődésének törvényei természettudományos alapon 

levezethetőek.  

Életpályáját később, a „száraz” tények mentén haladva, így foglalta össze 

az Életrajzi Lexikon: „Munkássága szervesen kapcsolódott a magyar 

haladó gondolkodás hagyományaihoz, Margó Tivadar, Hermán Ottó 

világszemléletéhez. A darwinizmus kiterjesztését a társadalomra H. 

Spencertől vette át. Vallásellenessége és antiklerikalizmusa révén kapcsolatba került szociáldemokrata és 

polgári demokratikus írókkal. Lelkes turista volt. A Turisták Lapjába mintegy félszáz különféle cikket írt; 

jelentős propagandát fejtett ki a belső vándorforgalom emelése érdekében; a Magyar Turista Egyesület több 

vidéki osztályát ő hívta életre.” 

Valóban szenvedélyes turista volt. 1937-ben, egy nappal a születésnapja előtt bekövetkezett halála 

után dr. Cholnoky Jenő, a nem kevésbé jeles földrajztudós, a Magyar Turista Társaság elnöke, személyes 

hangú nekrológjában így búcsúzott: „Géza bácsi itt hagyott bennünket. Az eszményiségnek, a fennkölt 

gondolkozásnak, a fanatikus rajongásnak apostola volt ő. Minden tette, minden beszédje tele volt a 

legnemesebb hevületnek szinte fékezhetetlen lobogásával. Ideális turista, és ideális hazafi. A mi 

Egyesületünk megalapítása óta szinte nélkülözhetetlen buzdítónk, lelkesítőnk volt. Még 70 éves korában is 

fiatalos fürgeséggel járta a hegyeket, mindég elől járt, szinte fáradhatatlannak látszott. S bár nehéz 

hátizsákjának terhe alatt szép, nemes, magas homloka sokat izzadt, jókedve egy pillanatra sem hagyta el. 

Minden fordulónál megállt és lelkes rajongással magyarázta a látnivalók szépségét. Szinte hallom, amint 

felkiált: » Jenőkém, ez gyönyörű, ez igazán gyönyörű!« Csak akkor futotta el a jószívű emberek hirtelen 

haragja, ha valaki becsmérelte a látottakat. Az ő rajongása nem tűrt meg semmi lefokozó, vagy kicsinylő 

megjegyzést sem! Élvezet volt vele járni, mert sohasem panaszkodott, sohasem elégedetlenkedett, hanem 

mint igazi filozófus, mindig derülten fogta föl a kalamitásokat. A nők iránt mindig szinte határtalanul 

udvarias és előzékeny volt, ahol csak lehetett, segített, magyarázott. Csak a nyegle fiatalembereket nem 

szerette. Azoktól is azt a fanatikus lelkesedést várta és követelte, ami az ő rajongó lelkét betöltötte. Szeretett 

a fehér asztalnál szónokolni, mert minden alkalmat megragadott, hogy hazafias és turista lelkesültségű 

eszméit hirdethesse. Sokszor annyira belelelkesült saját gondolatainak szépen gördülő folyamatába, hogy 

maga is sírva fakadt s könnyezve folytatta, magával ragadva egész megilletődött hallgatóságát.” 

Jász Géza a mai értelemben vett sportszövetségek közül először a tornászokéban tűnt fel, a Magyarországi 

Tornaegyletek Szövetsége titkári szerepet töltötte be, egészen 1904-ig. Emellett a Budapesti Torna-Club, a 

BTC (kiváló tornászai mellett atlétáiról és labdarúgóiról is híres klub, utóbbiak nyerték az első két magyar 

bajnokságot 1901-ben és 1902-ben) alelnöke is volt.  

Igazi sportsman, azaz sportember volt, akinek kimagasló teljesítményéről jó barátja, Iszer Károly lapja, a 

Sport-Világ is megemlékezett 1907-ben: „Jász Géza, a MOTESz volt titkára és a BTC volt alelnöke 44 éves 

kora daczára hatalmas túragyaloglást végzett f. hó 20-án. 16 óra alatt (reggel ¾ 4-től este ¾ 8-ig) 

Budapesttől Vácz felső végéig és vissza egyhuzamban 70 kilométert gyalogolt minden előzetes tréning 

nélkül. Jász Gézának valóban dicséretére válik e nagyszabású teljesítmény, mely az általános 

népszerűségnek örvendő sportember rugalmas szervezetéről tesz tanúságot.” 

Ha már említést kapott az MLSZ első elnökévé választása, érdemes tudni: abban is szerepet játszott Iszer 

Károllyal, a Tatával való barátsága. Iszer nem akarta elvállalni az elnöki posztot, ezért megkérte Jász Gézát,  
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vezesse ő a szövetséget. Köztiszteletben álló, mindenki által megbecsült férfiúként jó esélye volt arra, hogy 

megválasszák. Így is történt! Dr. Földessy János, a magyar futball első negyedszázadának legkiválóbb 

krónikása így értékelte Jász Géza ebbéli munkásságát: „Az MLSZ első elnöke Jász Géza, az akkori sportélet 

egyik vezéregyénisége volt; de ő csak egy évig irányította, s a helyes útvonalra mintegy beállította a szövetség 

szekerét.” Jász egyébként a Magyar FC tagjaként lett a szövetség első embere.  

Örökre beírta a nevét futballtörténelmünkbe.  

 

Dr. Dénes Tamás 

 

 

 

Anyakönyvi Hírek 
 

Újszülöttek: 

 

Botos Delani Zejnep 2021. 01. 11.  

Soós Hanna Aliz  2021. 02. 08.  

Pompor László  2021. 02. 17.  

Bangó Liána Zejnep 2021. 02. 23.  

Rácz Viktor   2021. 02. 25.  

Oláh Kristóf   2021. 03. 04.  

Varró Lara Hanna  2021. 03. 06.  

Radics Dóra Napsugár 2021. 03. 08.  

 

Házasságot kötöttek:  

Gáspár Szilvia és Radics Arnold Róbert 2021. 02. 26. 

Pozsonyi Bernadett és Molnár Gábor  2021. 02. 26. 

Horváth Virginia és Dénes Krisztián   2021. 03. 17. 

 

 

Elhunytak: 

Lóránt Imréné    2020. 12. 20.  

id. Mezei Róbert     2021. 01. 01.  

Hornyák Miklós    2021. 02. 25.  

Tóth Lászlóné Molnár Piroska  2021. 03. 20.. 

Puporka András    2021. 03. 24. 

 

*** 
 

Köszönetnyilvánítás 

 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik  

Hornyák Miklós 

 temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. 

 A gyászoló család 

 

*** 
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Képek az óvoda életéből  (cikk a 10. oldalon) 
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Veszteség érte Jobbágyi közösségi életét… 
 

Hornyák Miklósra emlékezünk 
 
 

Hornyák Miklós 1946-ban született Onga községben. Családjával költözött Jobbágyiba, ahol az MH 

KAJÜ-ben dolgozott, őrnagyként vonult nyugdíjba.  

A Jobbágyi Nyugállományúak Egyesületének alapító tagja, majd 2005-től az elnöke volt.  Az „Együtt 

egymásért” jelmondat jegyében keretében segítette a helyi kulturális élet színesítését, főszerepet vállalva a 

rendezvények megvalósításában. Mindig együttműködő volt az önkormányzati rendezvények és 

megemlékezések lebonyolításában. Az egyesület tagságában népszerű kirándulások, gyógyfürdők 

látogatások, műsoros–zenés összejövetelek, közös szalonnasütések nagy sikert arattak. A sikerekhez 

szükséges, kevésbé látványos háttértevékenységet is nagy alázattal végezte el. Mindig hangsúlyozta, hogy az 

egyesület eredményes munkáját a tagság jó és önzetlen hozzáállásának köszönheti. Az egyesületben lévő 

összetartozást és egymásra figyelést szem előtt tartva rendszeresen meglátogatták beteg tagtársaikat.  

2010. évben főszerepet vállalt a Jobbágyi Daloskör megalakításában, melynek vezetője volt. Szívvel-

lélekkel végzete az ezzel járó munkát is. A Jobbágyi Daloskör vezetése alatt ötszörös országos arany elismerés 

után, 2019-ben Aranypáva minősítés ért el. A Jobbágyi Daloskör állandó fellépője volt a települési 

rendezvényeknek, a szűkebb és tágabb környezet – határon túli magyarlakta testvértelepülések - 

falunapjainak, kulturális rendezvényeinek.  

Hornyák Miklós 2019. március 15-én a település érdekében végzett kiemelkedő közösségépítő 

tevékenysége, Jobbágyi hazai és nemzetközi hírnevének növelése érdekében kifejtett munkája elismeréseként 

Jobbágyi Érdemérem kitüntetést kapott. 

 

Munkabírása, kiemelkedő szorgalma, a közösséghez fűződő viszonya és a szolgálati feladataihoz való 

hozzáállása egész pályája során példamutató volt. 

 

 

 
 

(fotó: Herbst Rudolf) 

 

Nyugodjon békében! Őrizze álmát a szerető emlékezés! 

 

 

 

Hornyák Miklós 2019. március 15-én a 

Jobbágyiért érdemérem átvételekor 



Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság   

Bűnmegelőzési Alosztály 
 

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI  
                      INFORMÁCIÓS RENDSZER 

 

Lakossági Hírlevél  

2021. március 

NE VÁLJON AZ INTERNETES VÁSÁRLÁSOK CSALÓINAK 
ÁLDOZATÁVÁ! 

 

Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait! 

 

Napjainkban az online áruházak felületén keresztül történő kereskedelem került előtérbe a személyes 

vásárlás helyett, mivel ez egy kényelmesebb és gyorsabb alternatívát kínál gyakorlatilag bármilyen 

termék megszerzésére. Előfordul azonban, hogy a bűnözők ezt a helyzetet, illetve a vásárlók 

óvatlanságát használják ki, így fontos az elővigyázatosság. Ha kellően körültekintők vagyunk, úgy az 

online tranzakció nem jár magasabb kockázattal, mint a hagyományos vásárlási mód. 

 

 

 

 

 

 

 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei annak érdekében, hogy senki ne 

váljon az internetes kereskedelemmel kapcsolatos csalások áldozatává, kérik Önöket, hogy fogadják 

meg az alábbi prevenciós tanácsokat: 

 Kizárólag igazolt, leellenőrizhető kereskedelmi oldalról és eladótól vásároljanak! 

 Hirdetési vagy aukciós oldalon – különösen magánszeméllyel folytatott tranzakció esetén – 

mindig ellenőrizzék az eladó „besorolását”, illetve az előző vásárlóktól kapott értékelését. 

 Amennyiben egy termék, vagy szolgáltatás felkelti az Önök érdeklődését, úgy figyelmesen 

olvassák el az árucikkről adott tájékoztatást, valamint a forgalmazóra vonatkozó adatokat és 

ellenőrizzék azok valóságtartalmát. 

 A megvásárolt termékről minden esetben kérjenek számlát! Ez szükséges a vásárlói jogok 

érvényesítéséhez is. 

 Fontos, hogy lehetőség szerint a csomag tartalmának ellenőrzését követően tegyenek 

aláírásukkal olyan jognyilatkozatot, hogy „a terméket hiánytalanul és sérülésmentesen 

átvettem”. 

 



 

Kiemelten vegyék figyelembe a fizetéssel kapcsolatos alábbi javaslatokat: 

 Ha lehet, válassza az utánvétellel történő fizetést. 

 Amennyiben kizárólag bankkártyás fizetési mód lehetséges a vásárlásnál, úgy az adatok 

megadása előtt ellenőrizze a böngésző címsor mezőjében, hogy a kereskedő honlapjáról 

tényleg a tranzakciót végző bank oldalára lett átirányítva. A kereskedő oldalán soha ne 

adja meg bakkártyájának adatait! 

 Amennyiben lehetősége van rá online történő bankkártyás fizetésnél, használjon külön 

bankkártyát vagy biztonságos fizetési módot (például: PayPal). 

 

A biztonságos fizetési módok előnyei: 

 Lehetőséget ad egy elkülönített elektronikus számlára, melyet az ügyfél hitelkártyás fizetéssel 

vagy banki átutalással tölthet fel lakossági – vagy céges bankszámlájáról. 

 A regisztrációt követően már nem kell többször megadni a bankkártya adatokat az internetes 

vásárlások során. 

 A tranzakciók ellenőrzésre kerülnek a csalások, az adathalász e-mailek és a személyes adatok 

eltulajdonításának megakadályozása érdekében. 

 A tranzakciók titkosítottak. 

 A biztonságos fizetési módot használókat megilleti a vásárló védelme. 

 

 

 

Amennyiben csalás áldozatává vált, haladéktalanul tegyen 

feljelentést a rendőrségen! 


