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Karácsonyi köszöntő 
 

 

Ismét elmúlt egy esztendő és újra elérkezett 

2022 karácsonya is. Annak a karácsonynak 

az ünnepe, mely nemcsak Jézus 

születésének, a kereszténységnek, hanem a 

család, a békesség, az öröm és a szeretet 

ünnepe is egyben. A karácsony, mely a 

család, békesség, szeretet melegét hozza 

közelebb hozzánk. 

A szeretet tökéletesen összefog mindent, az 

Adventi készülődés erre is figyelmeztet. 

Nem elég minden egyéb a karácsonyi 

ünnephez, feldíszített fenyőfa, ajándékok 

sokasága, ha hiányzik a szeretet, nem lesz 

teljes az ünnep. Mi tehát a karácsony titka, 

hogy megmutassa a szeretet útját? 

Ahogy Pál Apostol mondja: 

„Most még megmarad a hit, a remény és a 

szeretet, ez a három, de közülük a 

legnagyobb a szeretet.” 

A szeretet soha el nem múlik. 

Mit jelent ez a szó, hogy szeretet? 

Engedjék meg, hogy néhány példával 

szemléltessem, mit is jelenthet ez a szó. 

Valahogy így: 

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a 

gyermekét megölelje. 

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és 

megcsókolja a házastársát. 

A szeretet barátságos az idő szűke 

ellenére is. 

A szeretet nem irigyel másokat házukért, 

amiben jól kiválasztott karácsonyi 

porcelán és odaillő asztalterítő van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, 

hogy menjenek már az útból, hanem 

hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak 

lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől 

kap is valamit, hanem örömmel 

ajándékozza meg épp azokat, akik ezt 

nem tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 

mindent remél, mindent eltűr. 

A videojátékok tönkre mennek, a 

gyöngysorok elvesznek, a számítógépek 

elavulnak, de a szeretet ajándéka 

megmarad. 

 

Nagy szükségünk van rá, hogy erőt 

meríthessünk a mindennapokban és a 

következő időszakot megújult erővel tudjuk 

folytatni. 

Megint eltelt egy év, mintha csak ma lett 

volna, hogy a karácsonyfa körül 

ünnepeltünk az elmúlt évben mindannyian. 

Akkor is, most is a szeretetről, a 

megbocsátásról beszélünk. 

Azt kívánom mindnyájuknak, hogy a lehető 

legtöbb pillanatát éljék meg a karácsony 

csodájának azokkal, akik fontosak az Önök 

számára. Adjuk időnket, figyelmünket, 

magunkat családunknak, szeretteinknek, 

barátainknak, ismerőseinknek. 

Kívánom mindenkinek, hogy a Szeretet és a 

vele együtt járó békesség tegye csodássá az 

ünnepeket! 

 

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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Dalostalálkozó 

 
 Az idén nem volt könnyű dolguk a szervezőknek, mert bár időben tudtak a daloskörök a programról mégis sokan 

visszamondták a rendezvény hetén vagy előtte a meghívást. Testvértelepüléseink a járvány miatt nem tudtak részt venni, 

s volt olyan daloskör, ahol a program egybeesett a szüreti felvonulással.  

Így végül szűk körben négy daloskörrel került megrendezésre az esemény.  

A programot Polgármester Úr köszöntője nyitotta meg, beszédében köszöntötte és megköszönte a dalosköröknek, hogy 

elfogadták a meghívást a rendezvényre.  Volt, olyan fellépő csoport, aki rendhagyó műsorral készült, belecsempészve a 

falusi élet mindennapjait. Volt, aki zenekari kísérettel tette színesebbé programját. Nagyon jó hangulatot sikerült a 

terembe varázsolni a fellépőknek, minden dalt taps követett.  

A műsor után estebéd következett, melyet a részvevők kötetlen beszélgetése követte.  

 
-Rena- 

  

 

Falu 

Karácsonyfája 

December 3-án került 

megrendezésre 

településünkön a 

hagyományos Falu 

Karácsonyfája rendezvény. A 

fát az idén is Polyóka Kornél 

ajánlotta fel, ezúton is 

köszönjük. 

Délután 3 órai kezdettel a 

gyerekek díszíthették a fát, 

majd a  a Kodály Zoltán 

Óvoda nagycsoportosai és a 

Hársas Népdalkör adott 

műsort.. 

A szervezők meleg teával, 

forralt borral, mézeskaláccsal 

kínálták a résztvevőket.  

Köszönjük a résztvevők által 

felajánlott süteményeket is. 
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Tájékoztató a képviselő-testületi üléseken 

hozott döntésekről 
 

 

A képviselő-testületi által elfogadott önkormányzati 

rendeletek: 
- 8/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a szociális 

célú tüzelőanyag támogatásról, 

- 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete a 2022. évi 

költségvetésről szóló 2/2022. (II. 11.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, 

- 10/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete az 

étkeztetés intézményi térítési díjáról, 

- 11/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelet a Szervezeti 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

2022. szeptember 29-i ülés határozatok kivonatai 

 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 68/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadta a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló 

beszámolót. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 69/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadta a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben tett 

polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót.  

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 70/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az őt terhelő 

víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában 
fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra 

történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt 
kíván venni. 

1. Jobbágyi Község Önkormányzata (mint Ellátásért 

felelős önkormányzat) Képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 5/H.§-ban rögzítettek szerint 

felajánlja a tulajdonában álló valamennyi 

ivóvízszolgáltatáshoz kapcsolódó víziközmű-vagyont, 

illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető 

eszközök és rendszerfüggetlen víziközmű-elemek 

tulajdonjogát a Magyar Állam számára térítésmentesen. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az átadás-átvétellel összefüggésben, legkésőbb 

2022. december 31-i fordulónapra vonatkozóan a 

Nemzeti Vízművek Zrt-nél eljárjon, a szükséges 

intézkedéseket megtegye és szerződéseket aláírja. 

2. Jobbágyi Község Önkormányzata (mint Ellátásért 

felelős önkormányzat) Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy az előzőek szerinti önkormányzati 

tulajdonban álló víziközmű-vagyon átruházásához 

kapcsolódóan a Vksztv. 18. § szerinti víziközmű-

fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga a 

korábbi ellátásért felelőstől nyilvántartási értéken 

történő átvezetéssel, térítésmentesen az államra száll. A 

fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett 

önkormányzat és az állam képviseletében eljáró 

szervezet, írásban megállapodik, mely megállapodás 

megkötésére a Képviselő-testület a polgármestert 

felhatalmazza. 

3. Jobbágyi Község Önkormányzata (mint Ellátásért 

felelős önkormányzat) Képviselő-testülete vállalja, 

hogy a víziközmű-szolgáltatással összefüggő 

valamennyi befejezetlen, folyamatban lévő fejlesztést 

(felújítás, beruházás) az üzembe helyezés (aktiválás) 

napjával átadja a Magyar Állam részére. 

4. Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen testületi 

határozattal érintett víziközművek vonatkozásában az 

ellátásért felelősi jogok és kötelezettségek megszűnése 

esetére eljárjon a víziközmű-szolgáltató ÉRV. 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben 

fennálló önkormányzati részesedés megszüntetése 

érdekében. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 71/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pintér 

Norbert 3063 Jobbágyi Losonci út 92. szám alatti lakos 

haszonbérleti ajánlatát megismerve, az önkormányzat 

tulajdonát képező 

  

Helyrajzi 
szám 

Terület 
(ha.m2) 

Aranykorona 
érték 

Művelési ág 

1683 853 0,42 legelő 

1684 819 0,40 legelő 

1685 1440 0,71 legelő 

1686 1154 0,57 legelő 

1779 1625 0,18 legelő 

1778 1287 0,67 legelő 

1776 1250 0,61 legelő 

1775 570 0,28 legelő 

1774 565 0,28 legelő 

1773 485 0,25 legelő 

1901/2 1313 1,00 legelő 

2202 2407 3,35 legelő 

1579/1 4308 3,27 legelő 

1734 687 0,21 legelő 

1736 379 0,11 legelő 

1738 622 0,19 legelő 

1740 814 0,24 legelő 

1741 1016 0,30 legelő 

1742 1280 0,38 legelő 

1743 1479 0,44 legelő 

1744 1171 0,35 legelő 

1746 464 0,14 legelő 

1747 282 0,08 legelő 

1748 539 0,16 legelő 
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Helyrajzi 
szám 

Terület 
(ha.m2) 

Aranykorona 
érték 

Művelési ág 

1749 377 0,11 legelő 

1750 813 0,24 legelő 

1751 312 0,09 legelő 

1752 660 0,20 legelő 

1753 2148 0,64 legelő 

1754 1241 0,37 legelő 

1755 1176 0,35 legelő 

1757 2824 0,85 legelő 

1761 1246 0,65 fásított terület 

1762 1595 0,78 legelő 

2123 1228 0,93 legelő 

2126 1633 1,24 legelő 

2180 1863 1,42 legelő 

2130 1442 0,71 legelő 

2131 2184 1,07 legelő 

2132 1660 0,81 legelő 

2134 594 0,29 legelő 

2135 2151 1,05 legelő 

1988 2108 1,03 legelő 

1989 599 0,29 legelő 

1990 305 0,15 legelő 

1991 335 0,16 legelő 

1945 702 0,34 legelő 

1947 567 0,28 legelő 

1948 1022 0,50 legelő 

1949 2688 1,32 legelő 

1950 1640 0,80 legelő 

1952 237 0,12 legelő 

1953 551 0,27 legelő 

1954 626 0,31 legelő 

1955 508 0,25 legelő 

1956 803 0,39 legelő 

1957 478 0,23 legelő 

1958 350 0,17 legelő 

1959 881 0,46 fásított terület 

1960 748 0,37 legelő 

1961 617 0,30 legelő 

1962 1150 0,56 legelő 

1963 1796 0,88 legelő 

1964 1812 0,94 erdő 

1966 1938 0,95 legelő 

1970 1349 0,66 legelő 

1978 1035 0,51 legelő 

1979/2 2805 1,37 legelő 

Helyrajzi 
szám 

Terület 
(ha.m2) 

Aranykorona 
érték 

Művelési ág 

1980 2949 1,45 legelő 

1981 6682 3,27 legelő 

1988 2108 1,03 legelő 

1989 599 0,29 legelő 

1990 305 0,15 legelő 

1991 335 0,16 legelő 

Összesen: 92584 46,35   
 

ingatlanokat 2022. november 1. napjától 2024. december 31. 

napjáig haszonbérbe adja, a haszonbérleti díj összegét 

31.600 Ft/hektár/év összegben határozza meg. 

Az ingatlanok haszonbérletével kapcsolatos eljárás 

lefolytatása és a 

költségek viselése a haszonbérlő feladata. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

haszonbérleti ajánlatot 2022. október 31. napjáig tartja fenn. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a 

haszonbérleti szerződés megkötésére. 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 72/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kiss 

Krisztián Zsolt 3063 Jobbágyi Lakótelep 8. ép. B. lh. 4. em. 

12. aj. szám alatti lakos bérleti ajánlatát megismerve, az 

önkormányzat tulajdonát képező 

Helyrajzi szám Terület (ha.m2) 

414/2 2.594 

415/2 321 

Összesen: 2.915 
ingatlanokat 2022. november 1. napjától 2032. október 31. 

napjáig bérbe adja, a bérleti díj összegét 31.600 Ft/hektár/év 

összegben határozza meg. 

Az ingatlanok bérletével kapcsolatos eljárás lefolytatása és a 

költségek viselése a bérlő feladata. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

bérleti ajánlatot 2022. október 31. napjáig tartja fenn. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Schoblocher István polgármestert a bérleti 

szerződés megkötésére. 

4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 73/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

használaton kívüli, feleslegessé vált GZX673 forgalmi 

rendszámú OPEL ASTRA-F személygépjárművet értékesíti 

Pajkos István 3063 Jobbágyi Rákóczi út 16. szám alatti 

lakosnak 50.000 Ft vételáron értékesíti.  

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

ajánlatot 2022. december 31. napjáig tartja fenn. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Schoblocher István polgármestert az 

adásvételi szerződés megkötésére. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 74/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 
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Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

megnövekedett energiaárak miatt a Művelődési Házban lévő 

Rendezvényterem fűtési szezonban – 2022. október 15. 

napjától 2023. április 15. napjáig - történő lezárásáról 

döntött. A lezárás időszaka alatt a Rendezvényterem 

működése teljesen szünetel. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 75/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

megnövekedett energiaárak miatt a Faluház (Jobbágyi 

Kossuth út 17.) bérleti díját a fűtési szezonban – 2022. 

október 15. napjától 2023. április 15. napjáig bruttó 5.000 

Ft/óra összegben határozta meg. 

 

Zárt ülés 

4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 

mellett elfogadott 76/2022. (IX. 29.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 77-78/2022. (IX. 29.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

 

 

2022. október -i ülés határozatok kivonatai 

 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 79/2022. (X. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadta az Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló 

beszámolót. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 80/2022. (X. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadta.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 81/2022. (X. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jobbágyi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítását és egységes szerkezetű alapító okiratát – a 

határozat mellékletét képező tartalommal és formában – 

elfogadta.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 82/2022. (X. 26.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Schoblocher István polgármestert, hogy a 

szociális tűzifa helyi kiszállításával kapcsolatos fuvarozási 

feladatokkal megbízza a Karancsszolg Nonprofit Kft. (3182 

Karancslapujtő, Rákóczi út 95.) gazdasági társaságot. A 

szerződés teljesítését követően a nettó 689.500 Ft + ÁFA 

vállalkozási díj kifizetéséhez hozzájárul. 

 

2022. november 24-i ülés határozatok kivonatai 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 83/2022. (XI. 24.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta Jobbágyi Község Önkormányzata 2022. I-III. 

negyedévi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót 

és azt számszaki mellékleteivel együtt elfogadja.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 84/2022. (XI. 24.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kis 

Renáta 3063 Jobbágyi Losonci út 30-34. és Kis Györgyi 

2170 Aszód Majna út 16.  szám alatti lakosok adás-vételi 

ajánlatát megismerte, az önkormányzat tulajdonát képező, 

Jobbágyi 082/3, 082/4, 082/6 és 082/9. hrsz alatt felvett, rét 

művelési ágú ingatlanokat adás-vétel jogcímen értékesíteni 

kívánja 800.000 Ft vételáron. 

Az ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos 

eljárás lefolytatása és a költségek viselése a vevő feladata. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

adásvételi ajánlatot 2023. január 31. napjáig tartja fenn. 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza Schoblocher István polgármestert az adás-

vételi szerződés megkötésére. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 85/2022. (XI. 24.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Jobbágyi Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22-től 

2022. december 30-ig igazgatási szünetet rendel el. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri 

Hivatal zárva tart, feladatait nem látja el, ügyfélfogadás nem 

működik.  

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 86/2022. (XI. 24.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzat és intézményeiben foglalkoztatottak év végi 

jutalmazása helyett a munkavállalók részére – kivéve a 

próbaidő alatt lévőket – 2022. évre vonatkozóan nettó 

30.000 Ft összegű rezsitámogatást biztosít. A rezsitámogatás 

a jogviszonnyal arányosan került kifizetésre.  

 

Zárt ülés 

6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 

mellett elfogadott 87/2022. (XI. 24.) számú képviselő-

testületi határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadott 88/2022. (XI. 24.) számú képviselő-testületi 

határozat: 

Rendkívüli települési támogatás elutasítása. 

 

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

 

Jobbágyi Község Önkormányzatának tájékoztatója  

Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal  

Szerkeszti a szerkesztő bizottság.  

Nyt. szám: 2.9.1/460/2004  

Készült 800 példányban 
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Anyakönyvi Hírek 
 

Házasságot kötöttek:  

Tóth Beatrix és  

Muzsik Kálmán Krisztián  2022. 10. 20.  

 

Elhunyt: 

 

Kelemen Gáborné   2022. 11. 11.  

 

Újszülöttek: 

Varga Bella    2022. 01. 25. 

Mezei Ramiz    2022. 02. 21. 

Bangó Zente István  2022. 03. 08.  

Danó Szelina   2022. 03. 12. 

Dénes Elina    2022. 03. 13. 

Dénes Melodi   2022. 03. 13.  

Jancsó Lelle    2022. 03. 20.  

Papp Hunor Dimitri  2022. 03. 21. 

Horváth Mateó Renátó  2022. 04. 02. 

Kovács Levente   2022. 04. 02.  

Bangó Linett Szofia  2022. 04. 12.  

Kadét Gergő   2022. 05. 20. 

Nagy Zsófia    2022. 06. 22.  

Baranyi Edmond Káleb  2022. 07. 08.  

Kelemen Sára    2022. 07. 21. 

Lakatos Csaba Antónió  2022. 10. 05.  

Pompor Péter   2022. 10. 24.  

Rafael Márkó Benjámin  2022. 10. 27. 

Tóth Olivér    2022. 11. 03.  
 

Bari Krisztián 
 

Karácsony éjjelén 

 

Fenyőfa tündököl, 

áll a betlehem a kis 

Jézus , Mária, 

körülöttük több 

ökör. Három király 

messzi földről a 

jászol előtt térdel , 

akár csak a 

pásztorok 

találkoztak a 

szeretet istenével. 

Adventi koszorún 

mind a négy 

gyertya ég, 

hirdetik ők is a 

földre lépett az 

igazi fény. 

Megszületett a 

megváltó, kinek 

szalma volt a 

takaró. Mint akkor, 

minket most is a 

csillag vezet, az 

égen nagy 

fényesség támadt 

angyalok közt, 

glória hallatszott. 

Leszáll a földre a 

fény, Karácsony 

éjjelén. Béke 

költözik minden 

szívbe, áldás 

legyen minden 

házon, legyen 

meleg étel minden 

asztalon és senki 

se fázzon! Ha 

elmúlik e szent éj 

ne feledd el, ne 

csak karácsonykor 

szeressél! 
 

 

A kupakgyűjtés folytatódik.  

 

Felajánlottuk az összegyűlt 

kupakokat a pásztói 

Gyermekotthon javára. Továbbra 

is nekik gyűjtjük a kupakokat, A 

kupakgyűjtő a Polgármesteri 

Hivatal előterében található. 

Tegyen Ön is a környezetért, és a 

gyermekekért, gyűjtse, majd 

hozza be a kupakokat.  

 

Sok kicsi sokra megy! 
 

Köszönjük! 
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Az Év Fája országos döntője 
 

2022-ben is meghirdetésre került az Év Fája pályázat. A cím elnyerésére hónapokkal ezelőtt lehetett benevezni a fával 

és a hozzá kapcsolódó történettel.  Az ország egész területéről beküldött nagyon sok pályázat közül a Jobbágyi Faluház 

udvarán álló gyönyörű hársfa bejutott az első 12 fából álló országos döntőbe. 

Óriási sikerként éltük meg ezt mindannyian. 

Az interneten megkezdődött a szavazás. A versenytársak megismerése után láttam, hogy kicsi az esélyünk, hisz a 

döntőbe jutottak között csak két falu volt, amíg a többi pályázó nagyvárost képviselt. 

Egy szép utazásként" éltem meg ezt a pályázatot.  

Kik voltak az útitársaim? Az általam megkeresett közel 200 ember (messenger, személyes). Mindenki örült, és támogatta 

a pályázat elindítását. Köszönöm azoknak, akik szavaztak, akik megosztották, azoknak is, akik a technika hiánya miatt 

csak drukkolni tudtak nekünk.  

Köszönöm Jobbágyi Polgármesterének a segítségét, hogy a médián keresztül más helységek polgármestereit is 

szavazásra buzdított. 

Neki volt köszönhető, hogy a döntőbe jutottakkal online találkozhattam, melyhez segítségemre volt Jeges Renike. 

Biztosította, hogy a díjátadón részt tudjak venni.  

A reprezentatív helyen tartott ünnepségen 12. helyezési számtól kezdték az emelvényre  hívni a pályázókat. Amikor a 

9-es szám következett, és az még mindig nem Jobbágyi volt, boldog voltam hisz pici falu vagyunk, és már nagy 

városokat is meg tudtunk előzni. 

Végül a hetedik helyezést értük el, amely egy óriási  siker, egy kiváló eredmény. A többi  pályázóhoz hasonlóan én is 

elmondtam a fához, a versenyhez  kapcsolódó élményeimet, és felidéztem megható pillanatokat. Beszéltem arról is, 

hogy Jobbágyin a hársfákon kívül  még nagyon sok értékes fa van, óriás  platánfák, díszfák találhatók. 

És mindezek léte köszönhető annak, hogy  a mindenkori faluvezetők és a falu lakosai, múltban és jelenben megőrizték 

e  gyönyörű fákat. 
 

Köszönöm unokatestvéremnek, és a közvetlen  családomnak a segítségét, mert úgymint az életben mindig, a pályázat 

során  is végig mellettem álltak. 

 

Begelláné Kővári Mária 

 

  



 

ÉLMÉNYEK AZ OVIBÓL 

 

Az óvodás korú gyermekek életében meghatározóak az élmények. Az élmény, a tapasztalatszerzés biztosítja a világ 

megismerését. A mindenre kíváncsi gyermek fogékony. Látni, fogdosni, érzékelni akarnak. Ha segítjük őket aktívnak, 

cselekvőnek lenni gazdagodnak érzelmeik, fejlődnek képességeik, készségeik, fizikailag erősödnek, gyarapszik tudásuk. 

Ha az élmény közös, mindnyájunké, van kivel beszélgetni róla máris alakul a beszédkészség, a beszéd által a játékban 

könnyebb társakat találni, összedolgoznak azért, hogy jót játszanak. Közben folyton gondolkodnak. Alapja ez az iskolai 

éveknek s a későbbi felnőtté válásnak. 

Decemberi programjaink: Bábszínház, adventi gyertyagyújtás az oviban. 

Köszönjük szépen a szülői elégedettségükről tanúskodó értékelésüket! 

Néhány őszi-téli élmény képekben:  

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

***** 
Mézeskalács szakkör indult 

 

Településünk is regisztrált ebben az éven az A szakkör „Tudásunkkal 

kézen fogva a közösségekért”  elnevezésű Nemzeti Művelődési Intézet 

által támogatott programba.  Mézeskalács szakkörre esett a választása a 

szakkörszervezőknek. A program 5 főre biztosítja az alapanyag nagy 

részét és az eszközöket. Előzetes regisztráció alapján kezdte 

novemberben a szakkör a munkáját, ahol 20 héten át minden alkalommal 

a mézeskalács sütése-díszítése fortélyait tanulják, gyakorolják. 

 A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 csoportban hétfőn és szombaton 

dolgoznak a résztvevők. A foglalkozások mindig jó hangulatban telnek. 

Az első nagyobb feladatot ügyesen teljesítették a szakköri tagok , Kiss 

Krisztián képviselő felajánlásának köszönhetően közel 300 db 

mézeskalácsot sütöttek és díszítettek a Falu Karácsonyfájának ünnepére.  

 

   

-Rena- 

 


