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A képviselő-testület által alkotott önkormányzati 

rendeletek: 

 

- 7/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet a 2021. évi 

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

rendelet módosításáról 

- 8/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet a szociális 

ellátásokról 

- 9/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, valamint 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 8/2020. 

(VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

2021. július 29-i képviselő-testületi ülés határozatainak 

kivonata: 

 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 5/2021. (VII. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1 pont szerinti A 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt pályázat 

alapján szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 272 m3 

kemény lombos tűzifa vásárlásához támogatási igényt 

nyújt be. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér, a szociális rászorultság és a 

2021. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a 

tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő 

– önkormányzati rendeletben szabályozza, valamint a 

támogatás igénybevételéhez szükséges 345.440 Ft önrészt 

és a felmerülő szállítási költségeket a 2021. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítja. 

 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 6/2021. (VII. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyar Falu Program keretében megvalósítandó, a 

„Jobbágyi, Jókai Mór út burkolat felújítása” tárgyú 

ajánlattételi eljárás lezáró döntését az alábbiak szerint hozza 

meg: 

1.) Megállapította, hogy a „Jobbágyi, Jókai Mór út 

burkolat felújítása” tárgyú ajánlattételi eljárás 

eredményes.  

2.) Megállapította, hogy a KELI-BAU Kft. és a MASTER 

RIDE Kft. ajánlata érvényes, a benyújtott 

dokumentumok alapján nem tartoznak a kizáró okok 

hatálya alá, az ajánlattételi feltételeknek megfelelnek, 

szerződéskötésre alkalmasak. Az OTYS Építő Kft. 

esetében az ajánlat érvényességéhez szükséges aláírási 

címpéldány nem került benyújtásra. 

3.) Megállapította, hogy a „Jobbágyi, Jókai Mór út 

burkolat felújítása” tárgyú ajánlattételi eljárás nyertes 

ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

bírálati szempont – legalacsonyabb nettó összegű 

ellenszolgáltatás – alapján a KELI-BAU Kft. 

4.) Az ajánlattételi eljárásban hozott döntés alapján a 

„Jobbágyi, Jókai Mór út burkolat felújítása” tárgyú 

beruházásra vonatkozóan felhatalmazza Schoblocher 

István polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a 

KELI-BAU Kft.-vel a vállalkozási szerződés nettó 

14.911.524 Ft + ÁFA összeggel megkösse. 

 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 7/2021. (VII. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Magyar Falu Program keretében megvalósítandó, a „Kodály 

Zoltán Óvoda Jobbágyi kerítés építése” tárgyú ajánlattételi 

eljárás lezáró döntését az alábbiak szerint hozza meg: 

1.) Megállapította, hogy a „Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 

kerítés építése” tárgyú ajánlattételi eljárás eredményes.  

2.) Megállapította, hogy a Napsugár Generál Kft., a Silver 

2009 Kft. és a Szinka Kft. ajánlata érvényes, a 

benyújtott dokumentumok alapján nem tartoznak a 

kizáró okok hatálya alá, az ajánlattételi feltételeknek 

megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak. 

3.) Megállapította, hogy a „Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 

kerítés építése” tárgyú ajánlattételi eljárás nyertes 

ajánlattevője az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

bírálati szempont – legalacsonyabb nettó összegű 

ellenszolgáltatás – alapján a Silver 2009 Kft. 

4.) Az ajánlattételi eljárásban hozott döntés alapján a 

„Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi kerítés építése” tárgyú 

beruházásra vonatkozóan felhatalmazza Schoblocher 

István polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a 

Silver 2009 Kft.-vel a vállalkozási szerződés nettó 

3.700.000 Ft + ÁFA összeggel megkösse. 

5.) A Magyar Falu Program „Kodály Zoltán Óvoda 

Jobbágyi kerítés építése” tárgyú pályázatban a 

kivitelezéshez biztosított forrást – 4.008.368 Ft – a 

beruházás megvalósítása érdekében a bruttó ajánlati ár – 

4.699.000 Ft – mértékéig biztosítja. A 690.632 Ft-ot 

önrészként a 2021. évi költségvetésében a tartalékok 

előirányzatból fedezi. 

 

Zárt ülés: 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 8/2021. (VII. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat:  

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi 

óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás 

eredményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 

alábbiak szerint dönt:  
1. Megállapítja, hogy a pályázati kiírásra nem érkezett 

pályázat, így az intézményvezetői állásra 

vonatkozó pályázat eredménytelenül zárult. 

2. Ennek ismeretében az intézmény vezetésével 

kapcsolatos feladatok ellátásával az intézmény 

szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott helyettesítés rendjének megfelelően, 

2021. augusztus 1-től 2022. július 31-ig Kondor 

Marianna óvodapedagógust bízza meg.  
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3. A megbízott vezető bruttó illetményét az alábbiak szerint 

állapítja meg 

 

- alapilletmény                                356.265 Ft, 

- ágazati szakmai pótlék                   35.626 Ft, 

- intézményvezetői pótlék               109.620 Ft, 

Összesen                                          501.511 Ft. 

 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 9-11/2021. (VII. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat:  

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

 

2021. augusztus 26-i képviselő-testületi ülés határozatai 

kivonata: 

 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 12/2021. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kodály Zoltán Óvoda 2020/2021-es tanévben végzett 

munkáról és a 2021/2022-es nevelési év előkészítéséről 

készült beszámolóját megtárgyalta és elfogadta. 

 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 13/2021. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta Jobbágyi Község Önkormányzata 2021. I. 

félévi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót és 

azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.  

 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 14/2021. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 

Osztály NO/TFO/39-48/2021. iktatószámú törvényességi 

felhívást megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A 

szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendeletet felülvizsgálva új egységes 

szerkezetű rendelet-tervezet elfogadásáról intézkedik. 

 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 15/2021. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

víziközmű-szolgáltatások szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. 

§ szerinti, a 2022-2036. évekre szóló tizenöt éves Gördülő 

Fejlesztési Terv áttekintését követően a 12-08712-1-001-01-

07 I-4-Á-15 azonosító számú Jobbágyi víziközmű-rendszer 

vonatkozásában a Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal 

egyetért, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi, a 

felújítási-pótlási tervrészben foglaltak megvalósítását 

támogatja, azzal kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni. 

 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 16/2021. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

1.) Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzati feladatellátások fejlesztése pályázat 

keretében megvalósítandó, a „Jobbágyi, Petőfi Sándor út 

(0+000 – 0+150) szelvények közötti felújítása” tárgyú 

ajánlattételi eljárás lezáró döntését az alábbiak szerint 

hozza meg: Megállapította, hogy a „Jobbágyi, Petőfi 

Sándor út (0+000 – 0+150) szelvények közötti felújítása” 

tárgyú ajánlattételi eljárás eredményes.  

2.) Megállapította, hogy a Green-Goes Kft., a KELI-BAU 

Kft. és a Veres 1 Útépítő Kft. ajánlata érvényes, a 

benyújtott dokumentumok alapján nem tartoznak a 

kizáró okok hatálya alá, az ajánlattételi feltételeknek 

megfelelnek, szerződéskötésre alkalmasak.  

3.) Megállapította, hogy a „Jobbágyi, Petőfi Sándor út 

(0+000 – 0+150) szelvények közötti felújítása” tárgyú 

ajánlattételi eljárás nyertes ajánlattevője az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott bírálati szempont – 

legalacsonyabb nettó összegű ellenszolgáltatás – alapján 

a Veres 1 Útépítő Kft. 

4.) Az ajánlattételi eljárásban hozott döntés alapján a 

„Jobbágyi, Petőfi Sándor út (0+000 – 0+150) szelvények 

közötti felújítása” tárgyú beruházásra vonatkozóan 

felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy a 

nyertes ajánlattevővel, a Veres 1 Útépítő Kft.-vel a 

vállalkozási szerződés nettó 13.421.400 Ft + ÁFA 

összeggel megkösse. 

 

 

Zárt ülés: 

 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 17-18/2021. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat:  

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

Generációk Találkozása  a zenén keresztül 

,,A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. 

Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik." 

-mondta annak idején Kodály Zoltán. 

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi 

Menuhin kezdeményezésre 1975-ben emelte, október 1-jét 

A ZENE VILÁGNAPJA rangjára. Ez a nap a zeneművészet 

legnagyobb alakjaira emlékeztet. Segíti a különböző kultúrák 

zenéinek jobb megismerését. 

Ezért gondoltuk azt, hogy településünk bár nem a napján, de 

méltóképpen megünnepli ezen jeles napot. 

Ez alkalomból kértük fel a Rajeczky Benjamin Művészeti 

Iskola növendékei közül azokat, akik Jobbágyiban laknak és 

zenét tanulnak, és kértük felkészítő tanáraik segítségét. 

A diákok nagy átéléssel gyönyörűen szólaltatták meg 

hangszereiket, átadva magukat a zenének.  

Amit hallhattunk Tőlük: 
 

Domaházi népdalok  -hegedű: Erdősi Olívia Szonja 

Pejtsik: Tarantella -gordonka: Polyóka Sára 

Reneszánsz tánc -furulya : Lakatos Larina 

Magyar népmesék -furulya: Lakatos Larina  

Skót népdal -gordonka: Polyóka Sára 

 
A diákok előadása után a Hársas Népdalkör dalcsokrát 

hallgathattuk meg, majd Berki Jenő és Berki Martin 

előadásában csodaszép dallamok és örökzöld slágerek 

hangzottak fel. 

-Rena- (Képek a hátsó borítón) 
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In memoriam Majoros László  
 

 

2021. szeptember 20-án, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 71. évében 

elhunyt Jobbágyi korábbi polgármestere, Majoros László. 

 

A Jobbágyi Hírek 2010. szeptemberi számában a település polgáraitól való elköszönést az a 

következőkkel kezdte: „Kedves Jobbágyiak! Engedjék meg, hogy leköszönő polgármesterként 

tisztelettel és szeretettel elköszönjek Önöktől!”. Ekkor polgármesterként búcsúzott, hogy a 

továbbiakban ahogy ő fogalmazott „egyszerű jobbágyi lakosként” élje életét, melyből csak jó egy 

évtized adatot meg neki. Családja, barátai és tisztelői 2021. október 1-jén vettek végső búcsút Tőle a 

Jobbágyi Köztemetőben. 

 

Majoros László 1951-ben született, tősgyökeres jobbágyiként. 1970-ben érettségizett a hatvani 

Bajza József Gimnáziumban, 1975-ben szerzett diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán. Felesége dr. Ritz Zsuzsanna orvos, aki háziorvosként szintén 

jobbágyi lakosságát látta el. Két lánya, aki közül az idősebb az édesanyja szakmáját vitte tovább, 

orvosként dolgozik, a fiatalabb mérlegképes könyvelő. Nagy örömöt jelentett neki fiú unokájának 

születése. 

 

Majoros László 1990-1994 és 1998-2010 között, 16 éven keresztül dolgozott a faluért 

polgármesterként. Lokálpatriótaként szívügyének tekintette a település sorsának alakulását. Vezetése 

alatt valósult meg a település infrastruktúrájának megteremtése, többek között az utak, a vezetékes 

gáz, a telefon és a kábeltévé kiépítése, az ivóvízhálózat rekonstrukciója. Az ő polgármesterségének 

eredménye, hogy a kiegyensúlyozott gazdálkodása megteremtette a lehetőséget arra, hogy a 

későbbiekben a település több pályázatot elnyerjen, folytatódhat a község fejlődése. 

 

A polgármesteri munkát sok gondjával-bajával együtt, az Őt ért, sokszor igazságtalan 

személyes támadások ellenére is, szerette. A polgármesterségét 2010-ben a következő gondolattal 

zárta: „Felettem is elszálltak az évek, megöregedtem. Úgy érzem, hogy a rám bízott feladatot 

tisztességesen elvégeztem, kissé meg is fáradtam.” 

 

Majoros László olyan ember volt, ki eldicsekedhetett volna azzal, hogy önmagához mindig hű 

és tisztességes maradt. Aki elmondhatná, hogy egyetlen tettét sem szeretné meg-nem-tettnek tudni, s 

aki a múltjára elégedetten tekinthetne vissza. 

 

Jobbágyi Község Önkormányzata 2015-ben Jobbágyiért Érdeméremmel ismerte el a 

munkásságát. 

 

Alkotó életének tárgyiasult eredményei megmaradnak. Megmaradnak az utak, az épületek, és 

nem merülhet feledésbe az, aki erejét áldozta azért, hogy építse szülõfaluját, amelynek szolgálatát 

vállalta. A település, az önkormányzat nevében köszönjük több évtizedes munkáját! 

 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 

        Schoblocher István 

             polgármester 

 

 

In memoriam Majoros László  

 

 

2021. szeptember 20-án, hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 71. évében 

elhunyt Jobbágyi korábbi polgármestere, Majoros László. 

 

A Jobbágyi Hírek 2010. szeptemberi számában a település polgáraitól való elköszönést az a 

következőkkel kezdte: „Kedves Jobbágyiak! Engedjék meg, hogy leköszönő polgármesterként 

tisztelettel és szeretettel elköszönjek Önöktől!”. Ekkor polgármesterként búcsúzott, hogy a 

továbbiakban ahogy ő fogalmazott „egyszerű jobbágyi lakosként” élje életét, melyből csak jó egy 

évtized adatot meg neki. Családja, barátai és tisztelői 2021. október 1-jén vettek végső búcsút Tőle 

a Jobbágyi Köztemetőben. 

 

Majoros László 1951-ben született, tősgyökeres jobbágyiként. 1970-ben érettségizett a hatvani 

Bajza József Gimnáziumban, 1975-ben szerzett diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 

Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán. Felesége dr. Ritz Zsuzsanna orvos, aki háziorvosként 

szintén jobbágyi lakosságát látta el. Két lánya, aki közül az idősebb az édesanyja szakmáját vitte 

tovább, orvosként dolgozik, a fiatalabb mérlegképes könyvelő. Nagy örömöt jelentett neki fiú 

unokájának születése. 

 

Majoros László 1990-1994 és 1998-2010 között, 16 éven keresztül dolgozott a faluért 

polgármesterként. Lokálpatriótaként szívügyének tekintette a település sorsának alakulását. 

Vezetése alatt valósult meg a település infrastruktúrájának megteremtése, többek között az utak, a 

vezetékes gáz, a telefon és a kábeltévé kiépítése, az ivóvízhálózat rekonstrukciója. Az ő 

polgármesterségének eredménye, hogy a kiegyensúlyozott gazdálkodása megteremtette a 

lehetőséget arra, hogy a későbbiekben a település több pályázatot elnyerjen, folytatódhat a község 

fejlődése. 

 

A polgármesteri munkát sok gondjával-bajával együtt, az Őt ért, sokszor igazságtalan személyes 

támadások ellenére is, szerette. A polgármesterségét 2010-ben a következő gondolattal zárta: 

„Felettem is elszálltak az évek, megöregedtem. Úgy érzem, hogy a rám bízott feladatot 

tisztességesen elvégeztem, kissé meg is fáradtam.” 

 

Majoros László olyan ember volt, ki eldicsekedhetett volna azzal, hogy önmagához mindig hű és 

tisztességes maradt. Aki elmondhatná, hogy egyetlen tettét sem szeretné meg-nem-tettnek tudni, s 

aki a múltjára elégedetten tekinthetne vissza. 

 

Jobbágyi Község Önkormányzata 2015-ben Jobbágyiért Érdeméremmel ismerte el a munkásságát. 

 

Alkotó életének tárgyiasult eredményei megmaradnak. Megmaradnak az utak, az épületek, és nem 

merülhet feledésbe az, aki erejét áldozta azért, hogy építse szülõfaluját, amelynek szolgálatát 

vállalta. A település, az önkormányzat nevében köszönjük több évtizedes munkáját! 

 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

 

         Schoblocher István 

                    polgármester 
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Annuska néni 

90 éves 

90. születésnapja alkalmából köszöntötte  

Jancsó Jánosnét Schoblocher István polgármester és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő. 

Ajándékkosárral, virágcsokorral és emléklap átadásával kívántak jó egészséget és további 

boldog éveket Annuska néninek. 

 

 

  
    

 

 

II. Kortárs Művészeti Fesztivál 

 

Idén 2021.09.25-én 2. alkalommal szerveztük meg az irodalmi napot Bari Krisztián költővel együtt. A 

rendezvényen 32 művész lépett színpadra különböző műfajjal.  

Többek között festők, fotósok, írók, költők, operett énekes, cimbalom művész és énekesek színvonalas 

produkcióikat hallhatta a közönség.  

Remek napot töltöttünk el együtt, aki ellátogatott mindenki megtalálhatta a számára érdekes produkciót.  

(Képek a 10. oldalon)  -Liza- 
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Tájékoztató  

szociális tűzifa igényléséről 

 

 

Az idei évben is támogatást nyert az önkormányzat a szociális tüzelőanyag  beszerzési 

pályázata, melynek köszönhetően – a Belügyminisztérium által nyújtott vissza nem térítendő 

támogatás felhasználásával – a rászorulóknak a fűtési költségek csökkentése érdekében 

segítséget tudunk nyújtani a téli időszakban. 

A természetbeni juttatásként biztosítandó szociális tüzelőanyagot a jobbágyi állandó lakóhellyel 

rendelkező 

 aktív korúak ellátására vagy  

 az időskorúak járadékára jogosult személyek,  

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok, 

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásra 

jogosult személyek, valamint  

 azon egyedül élő személyek, akinek a jövedelme nem haladja meg a 128.250 Ft/hó összeget 

kérhetik. 

 

Az Önkormányzat vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként kemény lombos tűzifát 

biztosít, melynek a jogosult lakcímére történő kiszállítását ingyenesen biztosítja. 

 

A kemény lombos tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy 

jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon 

a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani ügyfélfogadási időben 

 2021. október 29. napján 12.00 óráig. 
 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő 13.00 – 16.00 óra 

Szerda 08.00 – 12.00 és 13.00 – 16. óra 

Péntek 08.00 – 12.00 óra 

 

A határidő jogvesztő, az azt követően benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek!!! 

A formanyomtatványok e-mailben történő visszaküldése nem elegendő! 

További tájékoztatás ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 32/475-201-es telefonszámon 

kérhető. 
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Ismét Együtt Jobbágyiban 

 

 A lezárások után, végre ismét együtt tölthettek egy 

délutánt a Falu lakói. A program a legkisebbeknek 

kedvezett először, a Napraforgó Meseszínház egy órás 

interaktív előadását nézhették, és hallgathatták meg.  A 

kisgyermekek élvezettel válaszoltak a feltett kérdésekre, 

melyek helyes megválaszolását jutalmazták az előadók. 

Egész délután ugrálóvár, arcfestő, mászótorony, és egyéb 

játékok szórakoztatták a kicsiket. 17 órától a sport 

kedvelőit várták a pályára, ahol a már hagyománynak 

számító Jobbágyi Öregfiúk-Ferencváros Öregfiúk 

mérkőzést nézhették meg az érdeklődők, melyre több 

Településről is érkeztek lelkes szurkolók.  A meccs után 

állófogadás keretein belül kötetlen beszélgetésre került 

sor a két csapat között. Az esti programot a Live party 

Band zenekar élő koncertje tette jó hangulatúvá, s végül 

a rendezvényt tűzijáték zárta.  

 

 

(Képek a borítón, és a 2. oldalon) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                        Szabad hely 

-Rena- 
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Magyar Falu Program pályázatok 2021-

ben 

 

Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan 

2021-ben is sikeresen pályázott a Magyar Falu 

Program keretén belül, melynek köszönhetően 

településünk fejlődését tudjuk elősegíteni. Vegyük 

ezeket sorjában.  

 „Jókai Mór útburkolat felújítása”, mely 

várhatóan október hónapban el fog 

készülni. 

 „Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása”. A projekt keretén belül 

tudunk alkalmazni egy főt, akinek 

szakirányú közművelődési végzettsége van 

(biztosítjuk a törvényi előírást), illetve 

eszközöket szereztünk be (informatika, 

irodai bútorok, rendezvényekhez asztalok 

székek).  

 „Felelős állattartás elősegítése” A projekt 

keretén belül ívartalanítva lesz 29 kutya és 

20 macska, veszettség elleni védőoltást kap 

22 kutya és 5 macska, illetve 3 kutya lesz 

transzponderrel jelölve. 

A három pályázatra összesen 26.353.187.-Ft 

támogatást nyert meg Önkormányzatunk. 

 

 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Újszülöttek: 

Lakatos Lázár    2021. 08. 13.  

Rafael Olivér    2021. 08. 23.  

Pusomi Anna    2021. 08. 26.  

Pompor Dóra    2021. 09. 17.  

Tribol Noémi    2021. 09. 25.  

Bangó Nazira Jázmin   2021. 09. 27.  

 

Elhunytak: 

Sági Gábor László    2021. 07. 28. 

Kis Gábor    2021. 08. 06. 

Bakó Antal     2021. 08. 23. 

Hadházy Attila   2021. 09. 04. 

Majoros László   2021. 09. 20.  

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 
Köszönjük mindazoknak, akik szerettünk, 

Majoros László  

temetésén részt vettek, 

 fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

 

*** 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik  

Sági Gábor László 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

 

 

Jókai út felújítási állapot 
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Nógrád Táncegyüttes 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár jóvoltából az idén ismét pályázhattuk ingyenes rendezvényekre. Az első ilyen 

rendezvény a Nógrád Táncegyüttes „Ott-Hon” című előadása volt.  

A Táncegyüttest 4 fiatal képviselte, akik élvezettel elevenítették fel a Kárpát medence magyarságának és 

nemzetiségeinek jellemző táncát. A rövid szünetekben pedig a Nógrád Táncegyüttes vezetője Szabó János 

előadásában hallhattunk a zenéről, az oktatásról, a tánc fontosságáról. 

Jó volt látni, hogy egyre többen részt vesznek ezeken a rendezvényeken, hogy az embereket érdekli a kultúra. 

A legfiatalabbaktól a legidősebbig mindenki jól szórakozott. A műsor végén még egy közös körtáncra is sor került a 

színpadon.  

                               -Rena- 
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