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Karácsonyi köszöntő 
 

Az adventi ünnepkör végén, a negyedik meggyújtott 

gyertya jelzi számunkra, hamarosan itt a karácsony, a 

legszentebb, legbensőségesebb ünnepünk. Az 

ünnepváró időszakban számtalan programon, 

rendezvényen vehettünk részt, s eközben nemcsak 

testünket öltöztettük ünneplőbe, hanem lelkünket is. 

Ahogy Márai Sándor is írta: 

„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. 

Készülj föl reá, testben és lélekben.” 

Advent és Karácsony idején keressük a fényt, 

gyertyát gyújtunk, és a legsötétebb napokban 

próbáljuk megtalálni a jót. Az éjszakák egyre 

hosszabbak, a nappalok egyre rövidülnek, és a 

végén, a leghosszabb éjszakán megszületik a kisded, 

akinek a világra jövetele a legfőbb remény, a 

legnagyobb jó, maga a fény a keresztény hit szerint. 

Ilyenkor Jézus krisztus születésére emlékezik a 

keresztény világ, mely korunkban a szeretet, az 

öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is. 

Ilyenkor még erősebben érezzük, szükségünk van 

egymásra. A karácsonyfa alatt gondoljunk 

gyermekeink, szeretteink örömére, gondoljunk 

elesett embertársainkra, kiknek segítséget 

nyújthatunk, s gondoljunk azokra is, akik már sajnos 

nem lehetnek velünk. 

Kívánom, hogy legalább ezen a legszebb ünnepen 

felejtsünk el minden bajt, gondot, bánatot, 

szeressünk, öleljünk, és nagyon-nagyon örüljünk, 

hogy az angyalaink még nem láthatatlanok. 

Kedves Jobbágyiban élők! 
Az ünnep emelkedett perceiben magam és a 

Képviselő-testület nevében Áldott, Szeretetteljes, 

Boldog Karácsonyt és Egészségben, Sikerekben, 

Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt 

kívánok! 
 

Szeretettel:                                                     

                           

Schoblocher István 

                                               polgármester
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Adventi Koncert és Fenyő ünnep 
 

December 12-én 4. alkalommal került megrendezésre a hagyományos Adventi Áhitat koncert, és ezen a napon tartotta 

meg a Település a Falu karácsonyfájának ünneplését. A rendezvény a Templom előtti téren kezdődött, ahol a 

karácsonyfára elhelyezhették díszeiket a családok, megnézhették a felállított Betlehemet.  A fát ebben az évben Polyóka 

Kornél ajánlotta fel, amit ezúton is köszönünk. 

A koncertre a vírushelyzet ellenére sokan eljöttek, és elfogadta meghívásunkat a Csécsei Kék Nefelejcs Daloskör, a 

Pásztói Rozmaring Daloskör, a Hársas Népdalkör és a Jobbágyi Daloskör.  

A műsor elején Balázs Atya mondott pár gondolatot az Ünnep fontosságáról, a szeretetről. Arra kért Mindenkit, hogy 

ebben a rohanó világban próbáljunk meg kicsit lelassítani, egymásra és befelé figyelni. 

A Hársas Népdalkör nyitotta a koncertet, dalaikkal hangulatot teremtve az estének. A Csécsei Kék Nefelejcs Daloskör 

ismét színvonalas műsort adott, színesítve Dalcsokrukat kis elbeszélésekkel. A Pásztói Rozmaring Népdalkör a már 

Tőlük megszokott módon élő hangszeres kísérettel adta elő dalait, beleszőve egy-egy karácsonyi kis verset. 

A Jobbágyi Daloskör is hegedűkísérettel készült, melyet spontán módon kiegészített az Estam zenekar két tagja.  

A rendezvényt Polgármester Úr zárta. Beszélt a szeretet, az együttlét fontosságáról, megköszönte a fellépőknek, hogy 

elfogadták meghívásunkat, a jelenlevőknek pedig további szép estét kívánt.  

Végül pedig a Daloskörök közös énekléssel zárták a koncertet.   

 Az est további része szabadtéren folytatódott. Hangulatos zene mellett teát, forraltbort és kalácsot kínáltak a szervezők, 

s e mellett finom süteményeket, melyet a helyi lakosok sütöttek és hoztak a rendezvényre. Ezt is nagyon szépen 

köszönjük. 

A koncert alatt befolyt pénzadományt (23. 700 Ft.-) ebben az évben a Templom javára ajánlották fel a szervezők.  

 

-Rena- 
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Képviselő-testületi ülések 
 

 
A képviselő-testületi által elfogadott 

önkormányzati rendeletek: 
- 10/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a 

2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról, 

- 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a 

bölcsődei ellátásról, 

- 12/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a 

közművelődésről, 

- 13/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete a 

szociális célú tüzelőanyag támogatásról, 

- 14/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete a 

2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

2021. szeptember 30-i ülés határozatai 
 

4 igen szavazattal és  2 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadott 19/2021. (IX. 30.) 

számú képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyar Légimentő Szolgálat anyagi 

támogatás iránti kérelmét elutasította. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 20/2021. (IX. 30.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Héhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

részére egyszeri 100 ezer Ft támogatás nyújtásáról 

döntött. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 21/2021. (IX. 30.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Honvédelmi Minisztérium 

Vagyonfelügyeleti Főosztályának a jobbágyi 

0180/2. hrsz.-ú, természetben 3063 Jobbágyi 

Losonci út 1/A. alatt található, volt „egészségház” 

ingatlan hasznosítása tárgyú kérelmét megismerte. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a tulajdonában álló jobbágyi 0180/2. 

hrsz-ú ingatlan honvédelmi célú hasznosítása 

érdekében az ingatlan visszterhes átruházásáról 

döntött a Magyar Állam javára. Az ingatlan 

vételárát a rendelkezésre álló értékbecslés 

ismeretében határozza meg. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 22/2021. (IX. 30.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Szabó Imre Sportcentrum területén lévő  

öltöző épület hátsó részén található illemhelyek – 

falazással történtő - végleges lezárásáról döntött.  

 

Zárt ülés 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 23-25/2021. (IX. 30.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 26/2021. (IX. 30.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 

elutasítása. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 27/2021. (IX. 30.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

2021. október 27-i ülés határozatai 

 
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 28/2021. (X. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Pásztói Rendőrkapitányság 

beszámolóját a község közbiztonságának 

helyzetéről elfogadta. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 29/2021. (X. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Védőnői Szolgálat statikai 

megerősítésére vonatkozó ajánlatokat megismerte. 

A beruházásra vonatkozóan felhatalmazza 

Schoblocher István polgármestert, hogy a 

legolcsóbb ajánlatot benyújtó SILVER 2009 Kft.-

vel (3182 Karancslapújtő Orgona út 10.) a 

vállalkozási szerződés nettó 877.462 Ft + ÁFA 

összeggel megkösse. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 30/2021. (X. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Bari Krisztián jobbágyi 

lakos Szikrák című kötetének kiadására vonatkozó 

támogatási kérelmét, és annak megvalósításhoz 

50.000 Ft összegű egyszeri, anyagi támogatást 

állapít meg. 
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Zárt ülés 

 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 31/2021. (X. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli támogatás megállapítása. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 32/2021. (X. 27.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 

elutasítása. 

 

2021. november 25-i ülés határozatai 
 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 33/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Jobbágyi Község 

Önkormányzata 2021. I-III. negyedévi 

költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót 

és azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 34/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 35/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Pásztó, belterület 745 

hrsz. (a természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) 

alatt nyilvántartott ingatlan tulajdon- és birtokjogi 

helyzetének rendezettsége tárgyú előterjesztést 

megismerte és az alábbi határozatot hozza: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Pásztó, belterület 745 hrsz. (a 

természetben: 3060 Pásztó, Csillag tér 21.) alatt 

nyilvántartott ingatlan tulajdon- és birtokjogi 

helyzetének rendezettsége tárgyában, jogi 

átvilágítás elvégzésére a Simon Ügyvédi Irodával 

(3300 Eger, Foglár György utca 2. 1/3. sz., 

adószám: 18582475-2-10, képviseli: Dr. Lassán 

Csaba ügyvéd) megbízási szerződést köt. 

A Simon Ügyvédi Irodát a megbízási 

szerződésben foglaltak elvégzéséért összesen 

360.000 Ft + ÁFA, azaz Háromszázhatvanezer 

forint + általános forgalmi adó összegű megbízási 

díj illeti meg, amelyből Jobbágyi Község 

Önkormányzatát 30.000 Ft + ÁFA, azaz 

Harmincezer forint + általános forgalmi adó 

összegű megbízási díj terheli. 

A képviselő-testület egyetért - a Dél-Nógrádi 

Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 

Bizottsága tagjának tisztségét betöltő - Turopoli 

Zsolt polgármester (Tar Község Önkormányzata) 

kapcsolattartó képviselőként történő kijelölésével. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 36/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a szociális tüzelőanyag 

kiosztás kapcsolódó előterjesztést megismerte és 

az alábbi határozatot hozza: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza Schoblocher István 

polgármestert, hogy a szociális tűzifa helyi 

kiszállításával kapcsolatos fuvarozási feladatokkal 

megbízza Widla László (Bátonyterenye 

Szorospatak út 52.) egyéni vállalkozót. A 

megbízás elvégzéséért összesen 630.000 Ft + 

ÁFA kifizetéséhez hozzájárul. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 37/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a háziorvosi feladatellátás 

megbízásának díjának módosításához kapcsolódó 

előterjesztést megismerte és az alábbi határozatot 

hozza: Jobbágyi Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete és a Skorbuncius 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. (3060 Pásztó 

Csohány Kálmán u. 2/A.) között létrejött feladat-

ellátási szerződést 2022. január 1-jei hatállyal 

módosítja. A feladat-ellátásért fizetendő 

megbízási díjat 70.000 Ft/nap összegben állapítja 

meg. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 38/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az önkormányzat és intézményeiben 

foglalkoztatottak év végi jutalmazására az alábbi 

bruttó keretösszegeket határozza meg: 

Önkormányzat                                  1.820.000 Ft 

Polgármesteri Hivatal                       2.030.000 Ft 

Kodály Zoltán Óvoda                       3.410.000 Ft 

Jobbágyi-Sz.püspöki és T. Társulás    720.000 Ft 

Összesen:                                          7.980.000 Ft 

 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 39/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 
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Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a településen a karácsonyi 

díszkivilágításhoz szükséges fénydekorációs 

elemek beszerzésére 1.600 ezer Ft előirányzatot 

biztosít. 

 

Zárt ülés 

 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 41/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

5 igen szavazattal és 2 ellenszavazat mellett, 

tartózkodás nélkül elfogadott 42/2021. (XI. 25.) 

számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 

elutasítása. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadott 43-44/2021. (XI. 25.) számú 

képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodás mellett elfogadott 45/2021. (XI. 25.) 

számú képviselő-testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás megállapítása. 

 

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

Tájékoztatás 
 

A szennyvíz házi bekötésénél előforduló 

műszaki hiba esetében kérjük az ingatlan 

tulajdonosokat, hogy a hibát az alábbi 

elérhetőségekre jelezzék: 

 

telefon: 06-30-167-3957 

e-mail: durgo.tibor@meszaroskft.com 
 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbágyi Község Önkormányzata 

nevében Schoblocher István 

polgármester köszöntötte Jobbágyi 

település legidősebb lakóit. 
 

Szeles Istvánné született: 1925. 09. 19. 
 

 
. 

Domokos András született: 1930. 10. 23. 
 

 

Ebrendészet 
 

Kóbor kutyát az alábbi telefonszámon 

lehet bejelenteni 
 

Sipos József  
ebrendész 

06-20-203-2356 
ebfarm.sipos@gmail.com 

 

mailto:durgo.tibor@meszaroskft.com


2021. december                    Jobbágyi Hírek             6. oldal 

 

 

Idősek napja 2021. október 21. 
 

A rendezvényt a Polgármester Úr köszöntője nyitotta meg, majd most először a rendezvényen részt vevő 

legidősebb személyt is köszöntötték. Ezt követte a Dallamok szárnyán elnevezésű produkció, melyet Csengeri 

Attila-Újvári Gergely-Szabó-Szilágyi Éva előadásában hallhattak a résztvevők. Nagyon jó hangulatot sikerült 

a terembe varázsolni a fellépőknek.  Minden dalt taps követett.  

A műsor után estebéd következett, melyet az Önkormányzat és Intézményeinek dolgozói szolgáltak fel. A 

vacsora után élőzenére lehetett táncolni és mulatni kicsit. 

A visszajelzések alapján igen színvonalasra sikeredett rendezvényünk.  

 

        
 

     
 
 

   

-Rena- 
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Megemlékezés        Az élet fája 
 

A Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány 

ügyvezető igazgatója Gáspár János, aki képviselte a 

Magyar Emlékekért a Világban Egyesületet és Szabó 

Márton Elemér Pilis település volt polgármestere, 

illetve településünk polgármestere Schoblocher István 

közösen megkoszorúzta a Jobbágyiban 1867. 

szeptember 9-én született Gubányi Károly 

emléktábláját. 
 

      

 
 

A mérnök, földrajzi utazó életútja: 

Tanulmányait a Budapesti Műegyetemen végezte, 

oklevelet 1890-ben szerzett. Néhány évi hazai 

vasútépítési gyakorlat után Szentgáli Antallal együtt 

Mandzsúriába utazott, ahol részt vett a Mandzsu-vasút,  

elsősorban a vasútvonal alagútjainak építésében, majd 

Vlagyivosztok kikötőjének építkezésénél vállalt 

munkát. 1906-ban Ausztráliába utazott, ahol 

ültetvényesként élt, 1913-ban visszatért 

Magyarországra, s Pilisen - a Dolinában - létesített 

mintagazdaságot. Több útirajza, műszaki, gazdasági és 

gazdaságpolitikai tárgyú tanulmánya jelent meg. 

Szépirodalommal is foglalkozott. 

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási 

Stratégia, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Máltai 

Szeretetszolgálat támogatásával a Nógrád Megyei 

Rendőr-főkapitányság 2021. évben elindított 

kihívásának elfogadásában köszönetet mondott az 

Önkormányzat vezetőjének és munkatársainak. 

Együttműködve az önkormányzattal a koronavírus 

elleni küzdelemre történő figyelemfelhívás céljából a 

Nógrád Megyei településekre az erdészet által javasolt 

a természeti adottságnak megfelelő fajtájú facsemetét 

ültet a mai napon, amely az „Élet fája” elnevezést 

kapja. 

Az elültetett és az évek múlásával egyre magasabbra 

nyúló és terebélyesedő fa az élet egyik legszebb 

szimbóluma, e kezdeményezés célja, hogy figyeljünk 

egymásra, előzzük meg a vírus terjedését. 

 

 

          

 
 

****** 
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Október 23-án Jobbágyi Község Önkormányzata ünnepi megemlékezést szervezett a Falukertben, 

-Rena- 
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„Ma született a megváltó, az Úr Jézus Krisztus” 

 

Igen tisztelt Kedves Olvasó! 

Egyre közelebb szent Karácsony ünnepéhez, 

szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat! 

Mit is ünneplünk Karácsony ünnepében? 

Szinte minden ember azonnal tudja a 

választ, a kisded Jézus földi születésnapját üli a 

világ. Mégis, mintha átfordult volna az ünnep 

lényege, a hangsúlyok nagyon eltorzultak. 

Kiélesedett az anyagiasság, erre az egy napra még 

az egymással háborúban álló családok is 

igyekszenek békében lenni, hiszen mégis csak a 

szeretet ünnepe. Azonban az ajándékok sokadalma, 

a nagy terülj-terülj asztalkám, mintha a lényegről 

elterelné a figyelmet az embernek. 

Jó három éve lassan azonban kapott az emberiség 

egy figyelmeztetést, hogy ember állj meg! Ne 

rohanj vesztedbe! 

Jelentősen átformálta mindannyiunk életét 

a jelenlegi állapot. Talán az első ilyen drasztikus 

élmény által sokakban megmozdult valami, ami 

által az egymásra odafigyelés, segítségnyújtás az 

elesettek, magányos emberek felé, mintha 

felnyitotta volna mindannyiunk szemét. 

 Nehéz volt megélni úgy bármely ünnepünket, 

hogy egymástól távol, csak a virtuális világ által 

adta lehetőségeket tudtuk felhasználni egymással 

beszélgetni. 
 

Mégis miben más ez az ünnep a többi elmúlt 

karácsonytól? 

Talán az, hogy megtanultunk egymásra 

jobban odafigyelni, megértettük, mennyire nagy 

szükség van arra, hogy az Úr által mutatott példát a 

szeretet példájának mintáját kövessük. A teremtő 

Isten olyan példát adott mindannyiuknak, melyet 

érdemes követni és kell is! 

 Talán így végre megtanulva a leckét nem 

lesz szükség újabb drasztikus figyelmeztetésre. 
 

Szent Karácsony ünnepére áldott békés ünnepeket 

kívánok családjaiknak, a kisded Jézus öröme töltse 

be szívük lelkük! 

 

 Balázs atya      

 

             

   ***   

Anyakönyvi hírek 

 

Házasságot kötöttek:  

 
Buzás Bianka és Rácz Tamás  2021. 11. 30. 

 
Elhunytak: 

Hering Ferencné     2021. 09. 15.  

Kalocsay József   2021. 09. 18. 

Jancsó Béla István    2021. 10. 08.  

Mészáros Lászlóné    2021. 10. 25.  

Fazekas Imre    2021. 10. 29.  

 

Köszönetnyílvánítás 
 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

Kalocsay József 
temetésén részt vettek, sírjára virágot vagy 

koszorút helyeztek gyászunkban osztoztak  

A gyászoló család 

 

*** 
 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

Fazekas Imre 
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak, 

sírjára virágot vagy koszorút helyeztek. 

Külön köszönetünket fejezzük ki  

Szőkéné Gabi néninek 

 A gyászoló család 
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Óvodai Hírek 

 

December 1-től átköltöztünk a Faluházba. Aki nem 

beteg, hívjuk, tartson velünk! A berendezés, a 

komfort, az étkezés, pihenés lehetősége ott is 

biztosítva van a gyermekeknek.  

Az önkormányzattól idén is megérkezett a Mikulás 

szokásos nagy puttonyával. Köszönet érte! Akit 

nem talált az oviban, annak az óvó nénik házhoz 

vitték a csomagot. 

Becsó Zsolt Képviselő Úr ajándékcsomaggal, 

almával lepett meg bennünket. Nagyon örülünk 

neki. 

Idén az utolsó ovis nap december 23. csütörtök. 

Találkozunk január 3-án. 

Mindenkinek kívánuk szeretettel Békés Ünnepeket 

és BOLDOG ÚJ ÉVET!  

 

 

 

 

Jobbágyi Község Önkormányzatának 

pályázatai 2021-ben 
 

 

 

 

 

Önkormányzatunk ebben az évben is több pályázatot 

nyújtott be településünk fejlődése érdekében:   

- Magyar Falu Program (az előző számunkban 

részletes tájékoztatás volt) 

– Belügyminisztérium pályázata keretében 

meghirdetésre került az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” alcélokon belül „Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása”, ezen belül a 

Petőfi út egy részének felújítása valósult meg. 

Szintén a Belügyminisztérium keretén belül 

kiírásra került a „2021. évi települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlás támogatására”, mely pozitív 

elbírálásban részesült és 210 erdei köbméter 

kemény lombos tűzifa vásárlására biztosított 

forrást. A támogatás igénybevételéhez az 

önrészt és a felmerülő szállítási költségeket 

önkormányzatunk biztosítja a költségvetési 

tartalék terhére. 

– 2022-ben már januárban meg fognak jelenni a 

pályázati kiírások. Elsődleges cél továbbra is az 

utak, járdák felújítása, valamint az 

önkormányzati épületek további felújításai. 
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2021.11.13-án és 2021.11.20-án került megrendezésre az Adventi kézműves délelőtt, ahol az első 

alkalommal adventi koszorút készítettünk, a második alkalommal pedig asztali dísz került ki az ügyes 

alkotók kezeik közül. Nagyon jó hangulatban telt mind a két összejövetel, jó volt együtt dolgozni kicsikkel 

és nagyokkal egyaránt.          
 -Liza- 
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2021.10.23-án ünnepélyes kereteken belül átadásra került a Tájház (Rózsa utca 2.) 

 A kellemes időben jó volt hallgatni a Jobbágyi Daloskör valamint a Hársas Daloskör énekeit, elfogyasztani a finom 

házi süteményeket, valamit hallgatni az idősebb korosztály régi emlékeit. 

Balázs atya felszentelte a Tájházat így még ünnepélyesebb volt. Köszönjük a sok felajánlást, adományokat és a 

fáradhatatlan munkát azoknak akik segítettek. Külön köszönet jár, Balog Pál Józsefné Marikának  és Végvári Attiláné 

(Bukó) Marikának. 

 

Köszönjük azoknak akik részt vettek az eseményen! 
 

-Liza- 


