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Jobbágyi Község Önkormányzat 

Polgármesterének vészhelyzet alatt hozott 

rendeletei és határozatai:  
 
26/2021. (III. 22.) határozat A Salgótarjáni Tankerületi 

Központ Jobbágyi Fáy András Általános Iskola intézmény 

átszervezési javaslata - Jobbágyi Fáy András Általános 

Iskola átalakítása egyesítéssel, az ecsegi II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolába beolvadás elutasítása 

27/2021. (III. 22.) határozat A Salgótarjáni Tankerületi 

Központ Jobbágyi Fáy András Általános Iskola intézmény 

átszervezési javaslata - ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola 1-4 évfolyammal működő tagintézménye 

létrehozásának elutasítása Jobbágyi községben ecsegi II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tagintézménye néven  

28/2021. (III. 24.) határozat Jobbágyi Tipegő Bölcsőde 

bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

pályázat kiírása 

29/2021. (III. 24.) határozat  Jobbágyi Tipegő Bölcsőde 

alapító okiratának elfogadása 

30/2021. (IV.06.) határozat Jobbágyi Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete 46/2020.(VIII.27.) 

számú határozatának kiegészítése - A Jobbágyi Hunyadi út 

1-3. szám alatti kivett irodaház ingatlan megvásárlása, a 

TIFOR Takarék Ingatlanforgalmazó Zrt.-vel létrejött 

adásvételi szerződés jóváhagyása 

31/2021. (IV. 06.) határozat Jobbágyi Község 

Önkormányzata Polgármestere 20/2021.(III.11.) számú 

határozatának visszavonása - Kodály Zoltán Óvoda 

fejlesztése pályázat - költségnövekmény tárgyában 

támogatási igény benyújtása 

32-34/2021. (IV. 06.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás elutasítása 

35/2021. (IV. 13.) határozat Fogorvosi ügyelet 2020. 

évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadása 

36/2021. (IV. 13.) határozat Fogorvosi ügyeleti 

alapellátásra vonatkozó 2021. évi feladat-ellátási szerződés 

jóváhagyása 

37/2021. (IV. 13.) határozat Rákóczi Szövetség 

támogatása 

38/2021. (IV. 13.) határozat Jobbágyi 

Nyugállományúak Egyesülete támogatása 

39/2021. (IV. 13.) határozat Jobbágyi Daloskör 

támogatása 

40/2021. (IV. 19.) határozat Szolgálati lakás bérleti 

szerződés módosítása 

41/2021. (IV. 19.) határozat Bölcsőde épület 

riasztórendszer kiépítésére kivitelező kiválasztása 

42/2021. (IV. 19.) határozat Jobbágyi Jókai Mór 

útburkolat felújítása pályázat benyújtása Magyar Falu 

Program keretében 

43/2021. (IV. 19.) határozat Közösségi élet támogatása 

és fenntartása Jobbágyiban pályázat benyújtása Magyar 

Falu Program keretében  

44/2021. (IV. 26.) határozat Jobbágyi Szabadidősport 

Egyesület támogatása 

45/2021. (IV. 26.) határozat Kodály Zoltán Óvoda 

játszóudvar fejlesztése pályázat benyújtása 

46/2021. (IV. 26.) határozat Jobbágyi Tipegő 

Bölcsőde vezetői pályázat eredménytelennek 

nyilvánítása 

47/2021. (IV. 26.) határozat Jobbágyi Tipegő 

Bölcsőde vezetői pályázat kiírása 

48/2021. (V. 17.) határozat Lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatása 2021. évre 

vonatkozóan - pályázat benyújtása  

 

49/2021. (V. 17.) határozat Jobbágyi Hunyadi út 

felújítása tárgyú beruházás kivitelező választása – 

Erőss Út Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 

vállalkozói szerződés 

5/2021.(V.27.) rendeletA 2020. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet 

50-52/2021. (VI. 2.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás megállapítása 

53/2021. (VI. 2.) határozat Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszer 2020. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 

54/2021. (VI. 2.) határozat Kodály Zoltán Óvoda 

vezetői pályázat kiírása 

55/2021. (VI. 14.) határozat Jobbágyi Tipegő 

Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadása 

56/2021. (VI. 14.) határozat Jobbágyi Tipegő 

Bölcsőde bölcsődevezetői pályázat eredménytelennek 

nyilvánítása 

6/2021.(VI.14.) rendelet A 2021. évi 

költségvetéséről szóló 4/2021.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

57/2021. (VI. 14.) határozat Jobbágyi Tipegő 

Bölcsőde bölcsődevezetői megbízása 

58/2021. (VI. 14.) határozat Bölcsőde szakmai 

program jóváhagyása 

59/2021. (VI. 14.) határozat Rendkívüli települési 

támogatás megállapítása 

 

2021. június 24-i képviselő-testületi ülés 

határozatai: 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott  

1/2021. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2021. II. félévi üléstervet elfogadta. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott

  

2/2021. (VI. 24.) számú képviselő-testületi 

határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország Kormánya által Korm. rendeletekben 

elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 

jogkörében eljárva, Schoblocher István polgármester 

2020. november 4. és 2021. június 14. napja között  
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hozott önkormányzati rendeleteket és polgármesteri 

határozatokat jóváhagyta. 

Zárt ülés 

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás 

mellett elfogadott 

3/2021. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 

4/2021. (VI. 24.) képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása 

 

 

Családi nap  
 

2021.06.03-án került megrendezésre az EFOP-

1.5.3-16-2017-00117 azonosító számú pályázat 

keretein belül a családi nap. A program a 

Faluház udvarán került megrendezésre.  

 

Rengeteg program várta az oda látogató kicsiket 

és nagyokat, többek között : óriás csúszda, 

ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, ügyességi 

és logikai játékok,valamint körhinta aminek 

nagyon nagy sikere volt a gyerekek között.  

 

Örömmel láttuk, hogy nagyon sok érdeklődő 

látogatott ki a rendezvényre és mindenki 

megtalálta a számára megfelelő elfoglaltságot.  

 

A rendezvényt megelőzően, rajzversenyt 

hirdettünk aminek az eredményhirdetése is ezen 

a napon volt. Köszönjük ebben a formában is 

azoknak akik lelkesen készültek rajzokkal, 

festményekkel, szebbnél szebb alkotásokat 

láthattunk.  

 

A program végén mindenkit megvendégeltünk 

üdítővel,vízzel és palacsintával,valamint minden 

gyermek számára készültünk egy kis ajándék 

csomaggal.  

 

Köszönöm szépen minden segítőnek a lelkes 

munkáját és hogy hozzájárultak a remek 

délutánhoz!  

-Liza-  

 

(Képek a hátsó borítón) 

 

 

                     
 

 

 

Óvodai élet 
 

Intézményünkbe is visszatértünk 2021.április 

16-t követően a személyes jelenléti működéshez. A 

lehetőséget megadtuk a folytatásra a családoknak, volt 

módjuk dönteni az igénybevétel tekintetében.  

A nagycsoportos gyermekek örömmel várták a 

találkozásokat, számukra ez volt a legfontosabb, 

hiszen iskolába készülnek. Az elmúlt év 

tapasztalatából tudjuk, hogy az évzáróval való 

lezárása az óvodás éveknek a megszerzett tudással 

gyarapodva növeli önbizalmukat, megabiztosságukat. 

Büszkén, útra készen várják a szeptembert, amikor az 

iskola kapuját átlépve megkezdik iskolás éveiket. 

Kívánunk számukra sikeres beilleszkedést, jó tanulást!  

Megköszönjük a fenntartónak, hogy az ez évre 

tervezett munkatervünk és pedagógiai programunk 

megvalósítását hatékonyan támogatta. A külső 

szakmai partnerek visszajelzése által megerősítve 

elismerés illeti az óvoda valamennyi munkatársának, 

külső szakembereinek egész éves elkötelezett 

munkáját, mellyel folyamatosan segítették nevelő 

munkánkat, a gyermekek fejlesztését, nevelését.  

A családokkal való sikeres, felelősségteljes 

együtt gondolkodás érdekében még több közös 

élmény megvalósulására törekszünk a jövőben.  

 

    

   Kondor Marianna 

   mb. óvodavezető 
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2021. szeptember 4. 

Szabó Imre Sportcentrum 
 

15:00 Napraforgó meseszínház -Utazás meseországba 

15:00-19:00 Óriáscsúszda, mászótorony 3D karika,  

népi játszótér, arcfestés 

16:00 Focigála -Jobbágyi Öregfiúk- Ferencvárosi Öregfiúk  

19:00 Live Party Band zenekar 

Tűzijáték a koncert után. 

Büfé: a rendezvény ideje alatt  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár  

Jobbbágyi Község Önkormányzata!  

A program „A helyi identitás és kohézió erősítése Palotás és térségében”  

TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00004 számú pályázat keretében valósul meg  
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Fejlesztések 2021-ben 

 

Településünk legforgalmasabb önkormányzati útjának a Hunyadi útnak a teljes felújítása valósult meg 

júniusban. Azonban az örömhöz bosszúság is párosul, mert sajnos sokan nem tartják be az előírt 50km/h 

sebességhatárt, hanem száguldoznak az úton. Lakossági kérésnek helyt adva a lakótelep VIII-as épületnél 

sebességkorlátozó táblák lettek kihelyezve, illetve „fekvő rendőr” került elhelyezésre a baleset elkerülése 

érdekében. A biztonságos közlekedés növeléséért önerőből új jelzőtáblák, illetve forgalomtechnikai tükrök 

kerültek kihelyezésre a településen. 
 

Az új COOP üzletnél új parkoló, illetve járda lett kiépítve a vásárlók kényelmét is szolgálva. Ehhez 

kapcsolódóan kerékpártároló és szemetes tárolókat rendeltünk önerőből, melyek várhatóan októberben fognak 

megérkezni. 

 

Önkormányzatunk továbbra is törekszik arra, hogy az útjaink felújításra kerüljenek. Ennek a folyamatnak jó 

példája, hogy még ebben az évben pályázati forrásoknak köszönhetően a Magyar Falu Program keretében a 

Jókai Mór út, a BM projektből pedig a Petőfi Sándor út vége fog megújulni. 

 

Azokban az utcákban, ahol már befejeződött a szennyvíz gerinchálózatának a kiépítése megtörtént az 

aszfaltozott utak helyreállítása, illetve új burkolatot kapott a Dózsa György út és a Mátra utca egy része. A 

lakótelepen az utak helyreállítása csak a szennyvíz beruházás után fog meg újulni, addig is megértésüket és 

türelmüket kérjük. 
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Kézműves kiállítás 

2021. július 30-án 17:00-kor volt a 

megnyitó Ünnepsége annak a kiállításnak, 

mely 2 hétig volt megtekinthető a 

Művelődési Ház előterében. A kiállítás 

anyagának összeállításához a lakosok 

segítségét kérték a szervezők. Szerették 

volna bemutatni azt, milyen sokszínűek az 

emberek, és hogy milyen csodák születnek 

a szorgos kezek alatt. 

Meglepődve tapaszták, hogy olyan 

személyektől érkeztek be alkotások, 

akikről nem tudták, hogy 

szabadidejüket ezzel töltik. Szebbnél-

szebb kézimunkák, ,horgolt figurák, -

kendők -használati tárgyak, a 

gyöngyfűzés technikájával készült 

láncok, gyűrűk, gobelinek, rajzok 

kerültek kiállításra.  

A kiállítóknak, további sok sikert és 

jó alkotást kívánunk. 

Akiknek a munkáit megnézhették: 

Alapi Sándorné 

Bauer Fatime 

Csonkáné Dr. Kéri Annamária 

Farkasné Tanczikó Henrietta 

Gyalog Tünde 

Hampl Ferencné 

Jegesné Gyetvai Renáta 

Kocsis Mária (Soós Gáborné) 

Miczki Györgyné 

Ozsvárt Gábor 

Pataki Mónika Anna 

Polyóka Sára 

Tábi Istvánné 

Tóth Edit 

Virág Istvánné 

   2021 évi Programok

 
-Rena- 

Fotók a 11. oldalon 

Dátum
Rövid 

ismertető

Szeptember 

4
Ismét Együtt 

Jobbágyiban

Tartalmas szombat 

délután a Család 

Minden tagjának

24

Nógrád 

Táncegyüttes "Ott-

Hon" Műsora 

A Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár 

szervezésében

Október 

szervezés alatt Idősek Napja

1.

Zene Világnapja 

alkalmából 

kiskoncert

Zeneiskolába járó 

helyi fiatalok műsora

13.

Batyu Színház 

Holle Anyó  

gyermek előadása

A Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár 

szervezésében

23.
Október 23-i 

Megemlékezés

November

13.

Ügyes-Kezek 

Adventi 

készülődés I.

Adventi koszorú 

készítése

December 

13. Adventi Koncert

Hagyományos 

Karácsonyi Koncert 

a Templomban

szervezés alatt Fenyő állítás

Adventi koszorú 

készítése

A program változtatási jogát fenntartjuk

Program

20.

Ügyes-Kezek 

Adventi 

készülődés II.
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Akikre büszkék lehetünk (sorozat) 

Bari Krisztián 

A Heves megyei Heves városában 1981–ben születtem. Egész 

életemben itt Jobbágyiban éltem. Itt voltam óvodás, iskolás. Majd 1996 

után 21 évig nem tudtam tovább tanulni. Közben könyvtárunk állandó 

olvasója, heti szintű látogatója lettem. Közmunka programban is részt 

vettem 2012-ben. Egy évvel később ezen a programon belül sikeresen 

ötös bizonyítvánnyal gazdagodhattam OKJ- s képzés keretében. Majd 

2017-ben lehetőségem nyílt a továbbtanulásra, leérettségiztem a 

Bátonyterenyei Balassi Bálint Gimnáziumban 2021.06.18.-án. Mindig 

is közösségi ember voltam. Kezdetben a falunkban működő Hit és Fény 

közösség majd az ezáltal megismert budapesti barátaim által 

belecsöppentem a művészvilágba. Először magam örömére írtam, majd 

a későbbiekben megjelent az első könyvem, melynek címe: A fény útja. 

Nagy örömömre szolgált általános iskolai magyartanárnőm egyik 

példaképemmel lehetett közös könyvbemutatónk Nógrádi Andorné 

Ildikó nénivel. 2015 erről vált emlékezetesé. Azt, gondolom ettől az 

évtől sikerült kicsit kivívnom a falum megbecsülését, ami számomra 

nagyon fontos. Majd innen különböző rendezvényekre kaptam 

meghívásokat és én magam is rendeztem falunkban néhányat. Amire 

nagyon büszke vagyok Bangó Mihály mindenki „Pali bácsija” minden 

rendezvényen segítségemre volt, most is, illetve a családja művészeti tudásával is részt vettek az általam 

szervezet esten. Nem utolsó sorban hálás vagyok a Jobbágyi Önkormányzat teljes csapatának és végül de nem 

utolsó sorban Baranyi Istvánnak, ahogy sokan ismerik itt „csirkés Pista bácsinak”. Valamit minden 

falumbélinek akik azóta is támogatnak szeretetükkel. Büszkeséggel tölt el mára 100-nál is több 

művészbarátom van határon innen és túl, Cserhát Művész Kör tagja lehetek, Magyar Nemzeti Írószövetség 

tagja lehetek, több irodalmi művészeti csoporttal tarthatom a kapcsolatot. Ami még nagy örömömre szolgál 

két barátommal létrehoztuk Tordasi Alkotókört ami sikeresen működik. Létrehoztuk a BONABA 

programunkat ami elsősorban hátrányos helyzetű beteg cigánygyerekek segítésére jött létre művészettel, 

szerény adományokkal segítve nem csak kizárólag cigánygyerekeket. Nagy Gábor festőművész, Streit Gábor 

kultúrportál vezető, és jó magam egyfajta missiónak érezzük mindezt a küldetést.  

Irodalom felé a rajtam túlcsordult érzelmeim, magam és mások által megélt emlékeim tereltek. Az a vágyam 

folyton adni akarok az embereknek. 

Az érettségim megszerzését, kisebb csodaként éltem meg, egy lépcső a nagyobb álmaim felé. 

További terveim közt szerepel főiskolán tanulni tovább, több kötet kiadása, további rendezvények segítése, 

egy alapítvány létrehozása, egyszer valamikor kiérdemelni a falum díszpolgári címét. 

Természetesen minden megsebzettsége ellenére szeretem a falum és maradunk itt. Remélve, hogy én is 

értékadó része vagyok ennek a közösségnek!  

 

Tisztelettel: Bari Krisztián 
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Túra Értékeink körül 

 

2021. június 21-én 10 órakor az EFOP-1.5.3-16-2017-00117 azonosító számú pályázat keretein belül túrára 

indulhattak az érdeklődők a Hetes épület elől, hogy felfedezzék Jobbágyi ismert vagy elfeledett természeti és 

épített értékeit. Az első helyszín, az Apponyi kastély volt, ahol a kastély felépítéséről, régi belső kialakításáról 

tartott rövid ismertetőt Jegesné Gyetvai Renáta. Majd a 21-es felüljáróján áthaladva a Csurgó forrásnál 

frissülhettek kicsik és nagyok. Bár a Kőbánya csak említést kapott, de a régi Posztóczky villáig felsétálva,  a 

nagy gesztenyefa árnyékában jó volt hallgatni, hogy rövid ideig ott lakott és alkotott Mészöly Géza (1844-

1887) festő, aki 1883. szeptember 15-én házasodott összes Posztóczky Rózával, a villában, ahol a lakodalom 

reggel 8-ig tartott, s az akkori nemesség nagy része a verandán mulatott. 

 A Festő életéről további adatokat, érdekességeket tudhattak meg a túrázók a következő állomáson a Régi 

Polgármesteri Hivatal épületénél, ahol további 3 tábla állít emléket Jobbágyiban született vagy itt, alkotott 

hírességnek. Úgy, mint Fáy András író, politikusnak, aki Édesanyja örökölt birtokán több évet töltött 

Jobbágyiban, itt írta a Mátrai vadászat c. művét. 

Gubányi Károly (1867-1935) mérnökről, aki 1867-ben született Jobbágyiban, részt vett az első Mandzsu- 

vasút alagútjainak építésében, több év után Pilisre költözött, ahol Erzsébet királynőről elnevezett szőlőfajtát 

telepített, mely még az 1950-es években is termett. 

Innen a temetőben nyugvó Frivaldszky Imre (1799-1870) sírhelyét látogatták meg, ahol megtudták többek 

között azt is, hogy Frivaldszky a 19. század egyik leghíresebb leíró zoológusa volt, a királyi Magyar 

Természettudományi Társaság alapító tagja. Európa-hírű páratlan puhatestű gyűjteménnyel rendelkezett. 

 Mellette nyugszik Bérczy Károly, Frivaldszky Imre leányának Annának férje, aki Madách Imre első 

életrajzírója volt, tagja volt a Petőfi asztaltársaságnak, nevéhez fűződik az első magyar nyelvű sportlap (Lapok 

a lovászat és vadászat köréből) megjelenése. 

A túra utolsó állomásai közé tartozott a Lourdes-i kápolna melyben a hiedelmek szerint egy Szent Földet 

megjárt zarándok által hozott kő is befalazásra került, és a Szent György tiszteletére emelt templom, melynek 

kőfala az 1332-es évekből való.  

A nagy melegben a túra után jólesett a frissítő, és az ebéd a Faluház udvarán. Ahol, a túrán részt vevő felnőttek, 

és gyerekek pihenhettek. 

-Rena- 

Fotók a 2. oldalon 
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                                                     Anyakönyvi hírek 
 

    Újszülöttek: 
 

            Balázs Denisz   2021. 05. 02.  

Rácz Dávid Dilen  2021. 05. 14.  

Oláh Szamanta  2021. 06. 14.  

            Banya Péter   2021. 06. 27. 

            Szlucska Leila   2021. 07. 03.  

            Nagy István    2021. 07. 26.  

            Molnár Petrik   2021. 07. 27.  

Oláh Norbert Zoltán   2021. 08. 01.  

 
 

  Házasságot kötöttek:  
 

Haász-Brandt Mária és Sebők László  2021. 04. 17. 

Rafael Melinda és Baranyi Zoltán   2021. 05. 15.  

Tóth Anita és Penderik Zoltán   2021. 06. 19. 

Hangya Dzsenifer Vanda és Rafael Olivér  2021. 06. 29.  

Balog Cintia és Horváth Bertalan    2021. 07. 22.  

Palánkai Gabriella Tünde és Kelemen Gábor 2021. 07. 24.  

Farkas Hajnalka és Fischer Csaba Győző   2021. 08. 13. 
 

Elhunytak: 

 
Rácz Zoltánné          2021. 02. 25. 

Simon Péter Pálné         2021. 04. 07.  

Hajdú Józsefné          2021. 04. 14. 

Sági Imréné         2021. 04. 30.  

Bangó Károly (1954.)        2021. 05. 16. 

Bakó Antalné          2021. 05. 19. 

Dankó Péter Gergelyné                   2021. 05. 19.  

Szarvas Jánosné         2021. 06. 30.  

Rácz Lajos          2021. 07..13 

Sál Ferenc          2021. 07. 21 

 

 

                                               *** 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szóban, írásban vagy 

a temetésen való részvételükkel fejezték ki együttérzésüket, 

édesanyánk Dankó Péterné, Margó elvesztése miatt, sírjára 

virágot tettek, fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló gyermekei 
 
 

*** 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik  

Rácz Lajos 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek,  

gyászunkban osztoztak 

A gyászoló család 
 

*** 

BARI KRISZTIÁN 

 

Emlékszel? 

 

Amikor még mélyen 

aludt a közöny, 

nem volt ember az 

úton, 

aki nem köszön. 

Értékes volt minden  

lélek, 

az ám!- 

akár csak az én 

mezítlábas cigány 

anyám. 

Langyos eső mosta a 

házak előtt 

a földutat, 

minden emlékem 

ezután 

kutat... 

Biztos lábakon állt a 

jövő, 

mára mindez, 

egy eldobott 

zsebkendő. 

Sok sebet hordoz a 

hazám. 

Ha feléd nyúl egy kéz, 

ne menj el csak úgy, 

lazán! 

Mit használ a sok 

kincs? 

Hogyha benned 

kihunyt a fény, 

és boldogságod nincs. 

Ha lenyúl az égből a 

végtelen, 

összeér két kéz, 

s a mélyből kisegít 

az értelem. 

Emlékszel még a sok 

viharra? 

Vízhegyei hajódat ide- 

oda dobta. 

A hullámok levittek a 

mélybe, 

tört lelked lett 

ezredrésze. 

Mi volt, 

elhamvadt rég, 

a jelen feleszmél, 

ez csak egy rossz 

emlék... 
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