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Világhírû zongoramûvész
vezeti zeneiskolánkat

A címben írt állítás bármennyi-
re is hihetetlennek tûnik, igaz.
Kivételesen szerencsés, egye-
di helyzetbe került települé-
sünk zeneoktatási intézménye.

A Kodály Zoltán Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményt
több évtizeden keresztül ma-
gas színvonalon vezetõ Várda
Gyula igazgató úr a 2007/
2008. tanévnek a végén nyug-
díjba vonult. Szob város veze-
tése ezúton is köszöni a szín-
vonalas, lelkiismeretes, precíz
munkáját, s kiváló, odaadó
együttmûködését az önkor-
mányzattal.

A képviselõ-testület Bo-
gányi Gergely, Liszt- és Kos-
suth-díjas zongoramûvészt
bízta meg a zeneiskola vezeté-
sével 2008. augusztus 15-tõl.
Az intézmény új igazgatójával
készült a következõ interjú.

- Úgy gondolom, az ország,
de a világ alapfokú zeneoktatá-
si intézményeiben is igen ritka,
hogy egy világszerte híres, a leg-
rangosabb zenei fesztiválokon,
koncerttermekben szereplõ, szá-
mos hazai és külföldi állami ki-
tüntetéssel rendelkezõ mûvész
vállalkozzon arra, hogy egy kis-
gyermekeket oktató intézményt
irányítson. Bogányi Gergely
mûvész urat kérdezem arról,  mi
késztette arra, hogy  elvállalja
zeneiskolánk vezetését.

- Kisgyermekkorom óta a
zene az életem. Ez nem köz-
hely, szinte minden pillanato-
mat mûvészi pályám határozta
meg. Most eljutottam egy
olyan életszakaszomba, mely-
ben a zongorajátékomon kívül
más értékeset is szeretnék
nyújtani. A szobi zeneiskola
névadója, Kodály Zoltán - aki
Szobon is élt gyermekkorában
- egy olyan világhírû módszert
hagyományozott ránk a zene
terén, melyet ápolni  minden
magyar zeneszeretõ, zeneértõ

embernek kötelessége. Ezt sze-
retném megvalósítani az intéz-
mény vezetése kapcsán. Ugyan
a meghívások alapján szívesen
látnának Londonban, Berlinben,
illetve a világ számos pontján,
úgy gondolom,  nekem magyar-

ként itt van feladatom. S a másik
fontos kodályi gondolat is meg-
határozta döntésemet, mely sze-
rint a gyermeknek a legjobbat
kell kapnia. A célom, hogy a szo-
bi zeneiskolában ezt egyre több
és több gyermek kaphassa meg.

- Válaszából kiderül, miért
Magyarországon és miért kis
gyermekeket oktató intézményt
választott. Még mindig ott lapul
a kérdés, hogy miért éppen Szob
került ebbe a kitüntetett helyzet-
be a sokkal nagyobb, jobb felté-
telekkel rendelkezõ nagyvárosi

intézmények helyett?
- Egyrészt a közelben, Vácon

születtem, most is ott és
Zebegényben élek, mondhatnám
a Dunakanyarhoz köt a múltam,
jelenem. Örömmel tölt el, hogy a
manapság nehéz helyzetben lévõ

Szob városa semmiképpen nem
akarja feladni a fiatalság zenei
képzését, a zeneszeretõ, zeneér-
tõ emberek nevelését. Ezt szeret-
ném segíteni, kiteljesíteni a jö-
võben munkámmal. S azt is hoz-
zá kell tenni, hogy a település
egy olyan csodálatos helyen fek-
szik, melyben nagy lehetõsége-
ket látok zenész szemmel.

-  Ez az utóbbi  mondata
sok mindent sugall, mely ve-
zetõi terveiben  mind  közép,
mind  hosszú távon is meg-
je l en ik .  Kérem,  beszé l j en

ezekrõl az elképzeléseirõl!
- Elképzeléseimben egy

kultúrpalota létrehozása is meg-
jelenik – melyet az uniós forrá-
sok lehetõségei alapoznak meg
- az intézmény továbbfejleszté-
se kapcsán, amely a zeneokta-
táson kívül lehetõséget terem-
tene nagy nemzetközi zenei
koncertek, rendezvények meg-
valósításához, egy zenei stúdió
kialakításához, melynek mû-
ködtetése az anyagi feltételeket
is folyamatosan biztosítani tud-
ná. Egy ilyen gyönyörû helyen,
mint Szob, a táj adta vonzó le-
hetõségeket kihasználatlanul
hagyni vétek lenne. S ha egy
kicsit ezt továbbgondolja vala-
ki, elképzelheti, mennyi pozi-
tív eredménye lehet egy ilyen
kulturális centrum megvalósu-
lásának a szobi lakosok szem-
pontjából is, nem beszélve a ze-
neiskolásokról. S ez  megvaló-
sítható, saját tapasztalatomból
tudom. Erre nagyon jó példa a
finnországi Kuhmo fejlõdése,
ahol egy nagyon pici település
ilyenirányú fejlesztéssel szinte
pillanatok alatt felírta nevét a
világ vezetõ zenei palettájára.

- Az interjú elõtti beszélge-
tés alapján  kiderült, hogy  a
rövid távú tervek között szere-
pel a nagyon szükségszerû
marketingtevékenység erõsíté-
se (honlap, média megjelené-
sek) mellett a növendéklét-
szám növelése és a képzés szín-
vonalának emelése  kapcsán új
tanszakok indítása is, mint pél-
dául a ma nagyon sokak által
igényelt magánének tanszak, a
helyi hagyományokhoz, a Da-
nubius Táncegyütteshez kap-
csolódva a népzene tanszak, a
könnyebb mûfajok kedvelõi
érdekében  jazz tanszak létre-
hozása. Kérem, beszéljen még
a további, közeljövõben meg-
valósítandó céljairól.

folytatás a 3. oldalon

Bogányi Gergely - Liszt- és Kossuth-díjas zongoramûvész a zeneisko-
la új vezetõje.
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Szob város 1. számú házior-
vosi körzete 2004. november
1. napjától betöltetlen. A
megüresedett praxis betölté-
sére az önkormányzat több
alkalommal, eredménytele-
nül jelentetett meg felhívást
az Egészségügyi Közlönyben.
Az eddigi eredménytelenség
legfõbb oka a praxis alacsony
kártyaszámában keresendõ,
hiszen ennek hallatán az ér-
deklõdõ orvosok mind to-
vábbálltak.

Amint arról lapunk koráb-
bi számában hírt adtunk, a
képviselõ-testület április else-
jén megtartott ülésén döntött
arról, hogy a betöltetlen házi-
orvosi körzet ismételt betöl-
tése érdekében pályázatot

A 2008. április 15-én meghir-
detett helyi önkormányzati
fejlesztésekkel kapcsolatos pá-
lyázati felhívásokra a helyha-
tóságok 2008. május 15-ig
nyújthatták be pályázataikat.
A pályázatokról a Közép-ma-
gyarországi Regionális Fej-
lesztési Tanács 2008. július 28-
i ülésén hozott döntést. Kivé-
tel a vis maior keret, melyre a
beadás 2008. december 31-ig
folyamatos.

Szob Város Önkormányzata
a felhívásra három pályázatot
nyújtott be, egyet az Arany Já-
nos utcában található omlásve-
szélyes partfal veszélyelhárításá-
ra, egyet a kossuth utcai, illetve
a Szabadidõközpontban találha-
tó játszóterek felújítására, egyet
pedig a település információs
rendszerének a fejlesztésére.

Tekintettel arra, hogy a város
oktatási intézményei a Szobi Kis-
térség Önkormányzatainak Több-
célú Társulása fenntartásában
mûködnek, az említett felhívás-
ra a társulás is nyújtott be támo-
gatási igényt. A kistérségi társu-
lás pályázatai közül a szobi óvo-
da infrastrukturális fejlesztésére
és óvodai eszközbeszerzésre, va-

lamint a bölcsõde eszközbeszer-
zésére benyújtottat részesítette tá-
mogatásban a tanács.

Az önkormányzat pályázatai
közül a támfal építésére benyúj-
tottat elutasította, a játszóterek
felújítására vonatkozót tartalék
listára tette (esetleges pénzma-
radvány esetében támogatható),
az információs rendszerek fej-
lesztésére vonatkozót viszont tá-
mogatta. Mindennek köszönhe-
tõen a városban útbaigazító és
információs táblák kerülhetnek
kihelyezésre, amelyek nagyban
megkönnyítik majd a települé-
sünkre látogatók tájékozódását.

A pályázati munkával kap-
csolatos hír, hogy az önkor-
mányzat az idei év tavaszán vi-
harkár következtében megron-
gálódott városháza tetõfedés-
ének (kúpcserepek pótlása, bá-
dogborítás pótlása) és sérült
északi oldali homlokzatának
javítására pályázatot nyújtott be
a vis maior keret terhére. A be-
nyújtott pályázatot a Fejleszté-
si Tanács támogatásban része-
sítette. Az önkormányzat a
munka elvégzésére az ipoly-
damásdi székhelyû DAMI Bt-
vel kötött szerzõdést.

Amint az a Tisztelt Olvasó
elõtt is ismert, Szob Város
Önkormányzata évek óta fo-
lyamatosan pályázik a nem-
zetközi EuroVelo kerékpár-
út-hálózat részét képezõ, Szo-
bot Zebegénnyel összekötõ
szakasz megépítésére.

A kitartó munka végre meg-
hozta eredményét, hiszen a Köz-
lekedési, Hírközlési és Energia-
ügyi Minisztérium 117 millió
forint támogatásban részesítette
a beruházást. A megítélt összeg
elmarad az igényelthez képest,
annak csupán 60 %-a. Mindez
értelemszerûen azt jelenti, hogy
a megvalósítás során a tervezett-
hez képest más mûszaki megol-
dásokat kell alkalmazni, illetve
mûszaki tartalmat kell csökken-
teni. A változtatások kidolgozá-
sa érdekében helyszíni bejárást
kezdeményezett Szob Város Ön-
kormányzata, amelyre meghív-
ta az ügyben illetékes szerveze-
teket, így többek között a MÁV
(mint telekszomszéd), illetve
Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ képviselõi is jelen
voltak. Az egyeztetés alkalmá-
val a mûszaki megoldások meg-
változtatása okán fedvényterv

nyújt be az Országos Alapel-
látási Intézethez (OALI).

A sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen lehetõség nyílt arra,
hogy a tartósan betöltetnek mi-
nõsülõ szobi I. számú háziorvo-
si körzet, kedvezõ finanszírozá-
si feltételek mellett – elõrelát-
hatólag ez év novemberétõl - is-
mételten betöltésre kerüljön.

A meghirdetett háziorvosi
praxisra két orvos jelentkezett,
akik közül dr. Závorszki Kár-
oly, esztergomi orvossal kíván
szerzõdést kötni az önkormány-
zat, illetve az OALI.

Az ügy további fejleményei-
rõl, annak esedékességekor ter-
mészetesen tájékoztatjuk a Szobi
Hírnök olvasóit, illetve a lap ál-
tal a város valamennyi lakóját.

elkészítését írták elõ, amely terv-
ben – a minisztérium javaslata
értelmében – már a nyomvona-
lat a vasúti töltéshez közelebb
kell vezetni, így jelentõs föld-
munka takarítható meg, más-
részt javasolják az egész szakasz-
ra kiterjedõ védõkorlát mellõzé-
sét, szintén költségtakarékossá-
gi okokból. Az elõzetes mérnö-
ki vélemény szerint, átdolgozott
mûszaki tartalom mellett jó
esély van a beruházás megvaló-
sítására a csökkentett összegû
támogatás ellenére is. A támo-
gatási szerzõdés megkötésének
feltétele a tervek átdolgozása,
illetve az átdolgozott tervek
Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ általi jóváhagyá-
sa. A 2056 fm hosszúságú sza-
kasz terveinek – javaslatok sze-
rinti – átdolgozása folyamatban
van, amely munkát Bóbis Fe-
renc tervezõ, az eredeti tervek
készítõje végzi.

A kerékpárút hiányzó szaka-
szának megépítése azt is jelen-
ti, hogy végre a kerékpáros szá-
mára sem ér véget a Duna-ka-
nyar Zebegénynél, hiszen kiépí-
tett úton kerekezhet a Duna
partján egészen Szobig.

Kedvezõ
pályázati döntések

Közel négy év szünet
után ismét két háziorvosa

lehet a városnak
Szob Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-magyarországi Opera-
tív Program keretében „P+R
parkoló kialakítására Szob vá-
rosban” címmel, amely elsõ
körben kedvezõ elbírálásban
részesült, és 120 millió forint
vissza nem térítendõ támoga-
tásra vált jogosulttá.

A döntésrõl szóló értesítés
azonban számos feltétel telje-
sítését írja az önkormányzat,
mint kedvezményezett számá-
ra, amelynek hiánytalan telje-
sítése esetén lehet a támogatási
szerzõdést megkötni. Amennyi-
ben tehát az említett feltételek-

Elérkezni
látszik az idõ…

Megépülhet a kerékpárút Szob-Zebegény közötti szakasza

nek a rövid, 20 napos határidõn
belül sikerül eleget tenni, úgy
Szob Város Önkormányzata
igényt tarthat az említett össze-
gû uniós, illetve nemzeti támo-
gatásra.

A beruházás eredménye-
képpen új megjelenést
kap(hat) a város északnyugati
kapuja. A kõbánya és az erdé-
szet telephelyeivel szemközt
található területen, ahol jelen-
leg egy domb éktelenkedik,
kulturált parkoló kerül(het)
kialakításra. A parkoló elsõ-
sorban a kis-, illetve „nagy”
vasúton utazni szándékozók
gépjármûveinek tárolására
szolgál(hat) a jövõben.

Sínen van
a parkoló pályázata
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Az elmúlt napokban azt hiszem
sokunkkal megesett, hogy a szo-
kásos vegyes érzelmekkel, és
mindenféle kérdésekkel gondo-
latainkban – például van-e már/
még valami a számlámon - elin-
dultunk a modern kor egyik
„vívmányához”, a bankjegyki-
adó automatához, azonban an-
nak hûlt helyét találtuk. Talán
ez az a csapás, amire egyikünk
sem számított.

A katasztrófa láttán, tûnõdve,
hogy most mi tévõk legyünk, az
elsõ gondolatunk nyilván az ön-
kormányzat felé irányult, kérdõ-
re vonva azt, hogy mindezt ho-
gyan engedheti meg. Bár az ön-
kormányzatnak, illetve hivatalá-
nak nincs semmiféle hatásköre,
amelynek birtokában egy pénz-
ügyi intézmény ügyeibe beleszól-
hatna, mégis Remitzky Zoltán pol-
gármester úr úgy ítélte meg, hogy
a probléma közösségi jellegére te-
kintettel levélben keresi meg a
pénzintézetet, kérve a kialakult
áldatlan állapot feloldását. A pol-
gármester úr levelében emlékez-
tette a bank képviseletét, hogy „A
lakossági szolgáltatásban (…)
csak az OTP Bank Nyrt. vesz részt
városunkban, így az az esemény,
amelynek folyamatában a bank
automatát üzemen kívül helyez-
ték rendkívül kellemetlen körül-
ményeket teremtett.

Nevezetesen arról van szó, hogy
az OTP szobi fiókjának (Szabad-
ság tér 3.) átépítése idejére ideig-
lenes helyre költözött maga a szol-
gálat, ugyanakkor nem történt
gondoskodás a bankjegykiadó
automata áttelepítésérõl. (…)

Tisztelettel kérem Önt, szíves-

kedjenek egy akár nyilvános mo-
bil pénzautomata elhelyezésé-
vel, vagy egy más épületbe törté-
nõ bankautomata beépítésével
ezt a nagyon sokaknak gondot
okozó problémát feloldani.”

A pénzintézet válaszában a
következõkrõl tájékoztatta ön-
kormányzatunkat:

„A levelében írt problémát
megvizsgáltuk, a lehetséges meg-
oldásokat áttekintettük, de saj-
nálatos módon bankjegykiadó
automata (ATM) üzemeltetésére
a bankfiók felújításának ideje
alatt a településen nincs lehetõ-
ség.

Az ideiglenes bankfiókban
helyhiány miatt nem helyezhetõ
el ATM automata, a közterületen
történõ elhelyezéshez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése
pedig meghaladná az építkezés
idejét.

Tájékoztatásul közöljük, hogy
a felújítás befejezésének várha-
tó ideje 2008. szeptember köze-
pe, addig szíves türelmüket és
megértésüket kérjük”

Hát röviden ennyi. Kosarat kap-
tunk. Az önkormányzat sajnos
egyebet nem tehet, hiszen a pénz-
intézettel szemben ugyanolyan
ügyfél, mint bárki más. Nem köte-
lezheti és nem utasíthatja semmire,
legfeljebb kéréssel fordulhat felé,
amelyet a fent idézett formában
meg is tett, azonban mindez ered-
ménnyel nem járt. Ebben a hely-
zetben a legtöbb amit tehetünk,
hogy elgondolkodunk azon, va-
jon tényleg elegendõ-e, hacsak
egyetlen pénzügyi szolgáltató
mûködik településünkön.

H. K.

Várjuk javaslataikat
Az elõzetes hírek szerint októberben  a Leader-program ke-
retében pályázati felhívás jelenik meg az önkormányzati tu-
lajdonú külterületi mezõgazdasági kiszolgáló utak szilárd bur-
kolattal történõ ellátása tárgyában.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában szá-
mos külterületi mezõgazdasági út van, azaz egy esetleges pá-
lyázati felhívás megjelenése esetében a pályázaton történõ in-
dulásnak akadálya nincs, az önkormányzat szeretné már most
elkezdeni a felkészülést.  Egy megalapozott pályázat elõké-
szítéséhez azonban a tisztelt földtulajdonosok segítségét is sze-
retnénk kérni oly módon, hogy javaslataikat várjuk a legin-
kább használt és a szilárd burkolattal leginkább ellátandó
külterületi útszakaszokra vonatkozóan. Kérjük javaslataikkal
segítsék munkánkat!

A bank adta,
a bank elvette

Világhírû zongoramûvész
vezeti zeneiskolánkat

folytatás az 1. oldlaról
- Mindenképpen fontosnak

tartom, hogy a zeneiskolában
tanuló gyermekeket minél több-
oldalú pozitív hatás érje, megis-
merkedjenek más országokban
folyó zeneoktatással,  más népek
kultúrájával. Ennek érdekében –
meglévõ kapcsolatrendszeremet
felhasználva – cserekapcsolatot
alakítunk ki elõször finnországi
és németországi zeneiskolával,
majd a világ más pontjain lévõ
zeneoktatási intézményekkel.
Így növendékeink a szünetek-
ben  külföldre is utazhatnának.
Ehhez az anyagi feltételek isme-
reteim szerint nagyrészt pályáza-
ti forrásokból megteremthetõek.
A mindennapi munkában célom
továbbá az is, hogy a tehetsége-
ket korán felismerve megpróbál-
juk a mûvészpálya felé orientál-
ni, nagyon hatékony tehetség-
gondozást végezzünk. Szorgal-
mazom, hogy minél több orszá-
gos versenyen vegyenek részt
növendékeink. A kiemelkedõ
munkát egy most alapítandó ki-
tüntetéssel is szeretném majd el-
ismerni. Természetesen célom az
is, hogy mûvészeken kívül ( ez a
kevesebb ) minden zenét tanulni
kívánó a lehetõ legjobb minõsé-
gû oktatásban részesüljön, s sze-
resse és értse az értékes zenét.

- Az elõbbiekben már beszélt
nemzetközi kapcsolatok kiala-
kításáról, illetve szerepel prog-
ramjában a hazai kapcsolatok
erõsítése. Ehhez a ponthoz tar-
tozik a mesterkurzusok lebo-
nyolítása is. Ismereteim szerint
Ön a világ számos pontján, s
hazánkban is már sok kurzus
keretében adta tovább tudását,
segítette mûvészek, leendõ mû-
vészek fejlõdését. Kurzusai nép-
szerûek, a túljelentkezés rájuk
– érthetõ okok miatt : az Ön tu-
dása, mûvészete,  lenyûgözõ
személyisége - általános.

- Természetesen ezeket a ha-
zai, illetve nemzetközi kurzuso-
kat ettõl az évtõl kezdve az in-

tézményemben kívánom elsõsor-
ban megvalósítani. Ez egyrészt
nevet szerez Szobnak, másrészt
a kurzusok végi koncertek ma-
gas színvonalú kulturális él-
ményt nyújtanak a közönségnek,
s iskolánk növendékei is sokat
profitálhatnak belõlük. A hazai
kurzusokon a zenei pályára ké-
szülõk vesznek részt általában
két csoportban, ilyenkor egy-egy
mûvész barátomat is meghívom
vendégoktatóként, a nemzetkö-
zi kurzusok résztvevõi a világ
minden tájáról érkezõ fiatal mû-
vészek.

- Terveiben az anyagi forrá-
sok megteremtése között szere-
pel egy alapítvány létrehozása is
hamarosan. Amint ez létrejött,
arról a Kedves Olvasókat tájékoz-
tatjuk lapunk hasábjain. Vala-
mint törekszünk arra, hogy folya-
matos híradás által jobban meg-
ismerhessék a szobi lakosok az
intézmény munkáját.

- Mindenképpen törekedni
fogok arra, hogy naprakész tájé-
koztatást nyújtsunk munkánk-
ról, s egyre többen, nemcsak a
zenét tanuló gyermekek és hoz-
zátartozóik, hanem minél több
érdeklõdõ vegyen részt rendez-
vényeinken. A koncerteken kí-
vül, azokkal összekapcsolva
képzõmûvészeti kiállításokat is
kívánunk szervezni a zeneisko-
lában. Olyan környezetet szeret-
nék kialakítani, mely méltó a
mûvészet gyakorlásához. A tájé-
koztatáshoz visszatérve , ezentúl
mindenütt többször lehet majd
találkozni Szob nevével a médi-
ákban, hiszen mostantól kezdve
én idetartozom a Kodály Zoltán
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény kapcsán.

- Nagyon köszönöm az inter-
jút. Kívánom, hogy lendülete,
tenniakarása nagyon sokáig tart-
son, s céljait sikerüljön megva-
lósítania mind önmaga, mind te-
lepülésünk örömére, s emellett
érezze jól magát közöttünk!

B. I.

PÓTBEIRATKOZÁS A ZENEISKOLÁBAPÓTBEIRATKOZÁS A ZENEISKOLÁBAPÓTBEIRATKOZÁS A ZENEISKOLÁBAPÓTBEIRATKOZÁS A ZENEISKOLÁBAPÓTBEIRATKOZÁS A ZENEISKOLÁBA
A 2008/2009. tanévre még be lehet iratkozni a Kodály Zoltán
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bármely tanszakára. Nagy
szeretettel várjuk a zenét tanulni vágyó, zenekedvelõ gyerme-
keket intézményünkbe. A kiskorú gyermekeket a kedves szü-
lõk írathatják be az intézménybe. Érdeklõdni és beiratkozni
szeptember 1-jétõl 15-éig lehet munkanapokon 9-tõl 16 óráig.
Tel.: 27 - 370-086. Adja meg Ön is gyermekének a zenetanu-
lás örömének lehetõségét!



A báb, érzelem, zene és siker
szavakból összeálló jelszótól –
ha csak képletesen is, de - még
színesebb lett a szobi Fekete
István Általános Iskola zászla-
ja, még vonzóbb az intézmény
kínálata. A program ötlete Járik
Izabella igazgatónõtõl szárma-
zik, aki mindennél fontosabb-
nak tartotta, hogy a gyerekek
az intézményben maradjanak,
hogy motiváltak legyenek, jól
érezzék magukat az iskolában,
és tanulmányi eredményeik is
javuljanak.

- Ha már minden közös igaz-

gatás alatt van, legyen egysé-
ges a program is, legyen minél
zökkenõmentesebb, minél sike-
resebb a váltás az óvodából az
általános iskolába – mondja
Járik Izabella. A dolog háttere,
hogy a kistérség településeinek
közoktatási feladatait 2007.
szeptember 1-jétõl a Börzsöny-
vidéki Bölcsõde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási, Egységes, Gyógy-
pedagógiai és Módszertani In-
tézet látja el.

Járik Izabella vezetésével
már a múlt tanévben elkezdték
kidolgozni az új programot, és
annak ellenére, hogy a tánc, a
dráma, eddig is jelen volt a tan-
tervben, hatalmas munka várt
rájuk. Mostantól az említett fog-
lakozások önálló tantárgyként
szerepelnek az órarendben. A
pedagógusok nagy örömmel és
aktivitással vesznek részt a mun-
kában, pedig az igen sok ener-
giát követel tõlük, nemegyszer

a szabad hétvégéiket áldozzák
fel, hogy az új tanrend, az el-
lenõrzés és értékelés módjának
megalkotása mellett a helyisé-
geket is kidekorálják, maguk
készítsék el a bábokat.

A tanárok is egyetértettek az
igazgatóval, hogy mindent meg
kell tenni a gyermekek szemé-
lyiségének fejlesztéséért. Szo-
bon úgy vélik, minden egyes
gyermek egyéni odafigyelést
kíván, de a befektetett munka
meghozza a gyümölcsét, a
gyengébbek is felzárkóznak.
Minderre igen nagy szükség is

van, mivel a diákok magatartá-
sa és kommunikációs kultúrája
errefelé is jelentõsen romlott az
utóbbi években.

Pozitívan szeretnénk hatni a
gyermekek érzelmeire. A kö-
zéppontba a készségfejlesztést
helyeztük. Arra ösztönözzük a
gyerekeket, hogy fejezzék ki
érzelmeiket, mutassák meg
magukat. Erre kitûnõ eszköz a
bábozás – mondja az igazgató-
nõ, aki szerint mind a tanulási
nehézségekkel küzdõ, mind pe-
dig a kiemelkedõen tehetséges
gyermekeknek is nagy segítsé-
gére van a program.

- Az innováció, a folyama-
tos szakmai megújulás az isko-
lák fennmaradásának záloga.
Véleményem szerint egy tanári
közösségnek legalább  tíz évente
szakmailag és módszertanilag  is
teljesen meg kell újulnia. Ná-
lunk ehhez a BÉZS-program
kitûnõ apropót szolgáltatott.
Jómagam és a tanárok is folya-

matosan bújtuk a szakirodal-
mat, könyvtárba jártunk,
továbbképeztük magunkat. Az
óvónõk és tanítók leültek, és
közösen beszélték meg a tenni-
valókat – emlékszik vissza Járik
Izabella a felkészülés idõszak-
ára.

A bábokat tartó gyermekek
egymás után mennek a paraván
mögé, ahol mondókákat, kis
dalokat adnak elõ. Egyikük a
Cifra palotát énekli. – Na ezt
el is játsszuk. – mondja a szé-
pen felújított, az iskolától mind-
össze egyperces gyalogútra ta-
lálható óvoda pedagógusa, aki-
nek nem kell megismételnie a
kérését, a gyermekek azonnal
felpattannak, és lelkesen énekel-
nek, táncolnak.

Az óvoda elõtt kék iskola-
busz várakozik, ezt a kistérség
támogatásával azért bérli az is-
kola, hogy a szomszéd telepü-
lésrõl ide szállítsák a diákokat.
Az iskola szomszédságában áll
a meseház, az egykori lomtár,
amelyet a szakemberek és kol-
légák segítségével újítottak fel,
rendeztek be. Itt tartják a drá-
ma és tánc foglalkozásokat, a
technika órákat (munkapadok
állnak a gyermekek rendelke-
zésére), itt készítik a bábokat,

amelyek a óvodáénál jóval na-
gyobb paraván mögött jelennek
meg. Mint megtudom, elsõben
csak síkbábokat, negyedikben
már kézzel mozgatható, úgyne-
vezett gesztusbábokat, késõbb
pedig lopótök-bábokat készíte-
nek – nem véletlen, hogy az

idén a legtöbb tanár már éppen
lopótököt ültetett a kertjében.

A mesesarokban szõnyegen,
párnákon ülnek a gyerekek, a
másik sarokban a paraván mö-
gött pedig egy vasorrú, ponto-
sabban – ha jól látom - egy to-
bozorrú bába tombol éppen, és
korholja magából kikelve Jan-
csit és Juliskát.

- A számítógépes játékokon
edzõdött mai gyermekek számá-
ra sokszor idegen a néptánc.
Elmondható ez a szobi gyerme-
kekrõl is? - Kuti Andrea tánc-
tanárt kérdeztem.

- Számunkra nem annyira
idegen a néptánc, a hagyomány-
õrzés világa, sõt, kifejezetten
vágynak az újdonságokra, már
a tánckoerográfiáig is eljutot-
tunk. Nagy hangsúlyt fektetünk
a hagyományok ápolására, most
vasárnap például pünkösdi ki-
rályné járást szervezünk. Ezek-
ben az eseményekben örömmel
vesznek részt, de a vidámság
mellett tudják, hogy ezek hasz-
nosak is.

- A táncot, verseket, mondó-
kákat, valamint a néprajzi is-
mereteket a többi tantárgynál is
tudják hasznosítani?

- Igen, elsõsorban az ének-
zenében, a testnevelésben

vagy az irodalomban, de ké-
sõbb akár a történelemórákon
is fontos szerepet tölthetnek
be. Azt tapasztaltuk, hogy mi-
nél korábban indítjuk el a
programot, annál nagyobb
örömmel vesznek benne részt
a gyerekek, hetedikben, nyol-

Tisztelt Olvasóink! Tisztelt Szobi Polgárok!

A Köznevelés címû oktatási hírmagazin 2008. májusában a szobi Napsugár Óvodában és Fekete István Általános Iskolában
riportot készített a BÉZS program kapcsán az intézmény vezetõjével és pedagógusaival. A riport a köznevelés 64. évfolyam 23-24.
számában jelent meg, Bezdom Iván cikke alapján. E riportot tesszük most közzé.

Minden gyermek egyéni odafigyelést igényel
Bemutatjuk a szobi BÉZS-programotBemutatjuk a szobi BÉZS-programotBemutatjuk a szobi BÉZS-programotBemutatjuk a szobi BÉZS-programotBemutatjuk a szobi BÉZS-programot
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-cadikban már nehezebb elkez-
deni. Pedig megérné, ugyanis
ezeknek a foglalkozásoknak kö-
szönhetõen nagyon jó csapattá
kovácsolódnak össze, nemcsak az
osztályon belül, hanem az isko-
lán kívül is.

- Miért fontos, hogy külön
épületben tartsák a báb, és
táncfoglalkozásokat?

- A külön épület legnagyobb
elõnye, hogy itt lehet hangoskod-
ni, nem zavarunk vele senkit.

- Valóban olyan sokat szá-
mít, hogy ön egyszerre az óvo-

dában és az  iskolában is tanít?
– kérdezem Frievaldné Hetényi
Ildikót.

- Régebben, amikor az óvo-
da és iskola nem egyeztetett,
igen sok idõbe telt feltérképezni
azt a mesevilágot, amellyel a
gyerekek az óvodásból az isko-
lába érkeztek. Most, hogy ezt a
bázist is megbeszéltük, ugyan-
azokat a népdalokat visszük to-
vább, ezekre tudunk építeni, fej-
leszteni – mondja a tanítónõ.

- Miért olyan fontos a bá-
bozás?

- A báb mögé bújva a gye-
rekek könnyebben mondják el
a problémáikat, sérelmeiket, a
bábozásnak ezenkívül óriási a
személyiségfejlesztõ hatása.
Közvetlenebb, bensõségesebb
viszony alakul ki, felbomlik a
merev osztályközösség. A gye-
rekek alapvetõen szeretnek ját-
szani, mi pedig ezt igyekszünk
kihasználni.

- Mi a helyzet a kissé zárkó-
zottabb gyermekekkel?

- Itt semmi nem kötelezõ,
semmit sem erõltetünk A foko-
zatosság elve érvényesül. Elõ-
ször csak a színpad hátsó sorá-
ban ajánlunk nekik kisebb sze-
repeket, de ha van kedvük, akár
a középpontba is kerülhetnek.
Anyák napján például egy
olyan kislány vállalta a fõsze-

repet, aki mindig ijedten vissza-
húzódott, még a szülei sem gon-
dolták volna róla, hogy valaha
is hajlandó lesz ennyi ember
elõtt szerepelni.

- A bábozást hogyan tudják
felhasználni a tanítás során?

- Az ismereteket könnyeb-
ben tudjuk konkretizálni, dolog-
hoz kötni. A költözõ madarak
tanulásakor például Zelk Zol-
tán egyik versét adtuk elõ bá-
bokkal, így a gyermekekben
jobban megmaradt a tananyag.

A bábozás tematikus tananya-

gát komoly tantervbõl tanítják.
Elõször elkészítik a bábokat,
amelyeket megtanulnak mozgat-
ni, de elsajátítják a színpadi be-
széd fortélyát is. Minden évfo-
lyamon meghatároztuk az opti-
mális és minimális szintet, emel-
lett mûsorral készülnek az ünne-
pekre, a karácsonyra például két-
felvonásos darabot adtak elõ a
szülõk legnagyobb örömére.

Az udvaron már próbálnak
a mazsorettek, a fiúk fociznak,
alig várom, hogy hozzám gu-
ruljon a labda és egy nagyot
belerúghassak.

- A gyerekeknek nagyon
fontos a mozgás, a testnevelés-
óra mellett a táncolás, bábozás
közben is állandóan mozognak
– mondja az igazgatónõ, aki-
hez ekkor egy kislány rohan
oda – Andi néni jól megtán-
coltatott bennünket, majdnem
olyan volt mint egy tesióra –
mesélt izgatottan.

Mint kiderül a szobi az ország
második integrált kistérsége,
amelynek oktatási együttmûkö-
dését a minisztériumból is gyak-
ran állítják példaként a hasonló
programot elindító kistérségek
elé. Járik Izabella szerint ez a
program záloga lehet annak,
hogy a kis településeken is meg-
maradjanak a jelentõs értéket kép-
viselõ oktatási intézmények.

Tisztelt Szülõk!
A bölcsõdébe a következõ felszereléseket kérjük:

- 1 db  55 x 105 cm-es színes huzat (ágynemûre);
- 1 db  ruhazsák-fogassal;
- váltóruha, hogy szükség esetén át tudjuk öltöztetni;
- pelenkát, törlõkendõt aki még pelenkás;
- papírzsebkendõ;
- étkezéshez elõke.

A bölcsõdébe a beszoktatás az anyával együtt törté-
nik. Az elsõ napon 2-3 órára jönnek, tízórait a szülõ hoz-
zon magával.

JÁRIK IZABELLA

IGAZGATÓ

Tankönyvárusítás
a Fekete István Általános Iskola tornatermébena Fekete István Általános Iskola tornatermébena Fekete István Általános Iskola tornatermébena Fekete István Általános Iskola tornatermébena Fekete István Általános Iskola tornatermében

2008. augusztus 27-én (szerda) 16 – 18 óráig
2008. augusztus 28-án (csütörtök)   9 – 12 óráig
2008. augusztus 29-én (péntek) 16 – 18 óráig

A tankönyvcsomagok ára:

1. a és b  8 575.- Ft 5. a   14 765.- Ft
2. a és b  8 220.- Ft 5. b   14 645.- Ft
3. a 14  850.- Ft 6. a   12 255.- Ft
3. b 13  065.- Ft 6. b   12 325.- Ft
4. 14  910.- Ft 7. a   15 135.- Ft

7. b   16 950.- Ft
8. a   16 845.- Ft
8. b   15 025.- Ft

Az ingyenes tankönyvhöz való jutás feltételei:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat,
  vagy

- három vagy többgyermekes család esetén a családi pótlék össze-
gét igazoló bérjegyzék, számlakivonat vagy egyéb dokumentum,

vagy
- sajátos nevelési igényû gyermek esetén a szakértõi és rehabi-
litációs bizottság szakvéleménye,

vagy
- tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás vagy a
családi pótlék összegét igazoló dokumentum.
A számlázási rendszer kezelése és az igénylõlapok adminisztrá-
lása idõt vesz igénybe. Ehhez szíves türelmüket kérjük!

FELSÕS DIÁKOK!

Aki év végén nem hozta be rajzkönyvét, az az árusítás ideje
alatt hozza be, csak ebben az esetben tudunk a következõ évre
magasabb évfolyamú könyvet biztosítani.

A  t a n é v i n d í t óA  t a n é v i n d í t óA  t a n é v i n d í t óA  t a n é v i n d í t óA  t a n é v i n d í t ó
2008. szeptember 1-jén2008. szeptember 1-jén2008. szeptember 1-jén2008. szeptember 1-jén2008. szeptember 1-jén

9 órától lesz9 órától lesz9 órától lesz9 órától lesz9 órától lesz
a József Attila Mûvelõdési Házbana József Attila Mûvelõdési Házbana József Attila Mûvelõdési Házbana József Attila Mûvelõdési Házbana József Attila Mûvelõdési Házban
Gyülekezõ 8.45-tõl az iskolábanGyülekezõ 8.45-tõl az iskolábanGyülekezõ 8.45-tõl az iskolábanGyülekezõ 8.45-tõl az iskolábanGyülekezõ 8.45-tõl az iskolában
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Térségi tábor a Velencei-tónál
A térségi oktatási-nevelési intéz-
ményünk diákjai júliusban a Ve-
lencei-tónál táboroztak együtt. A
közel 70 gyermekkel július 21-
én reggel két autóbusszal indul-
tunk útnak. Nagy izgalommal és
várakozással néztünk az elkövet-
kezõ napok elébe, hiszen a sok
gyermek az intézmény több tag-
iskolájából és a térség számos te-
lepülésérõl  – Márianosztra,
Bernecebaráti, Vámosmikola,
Perõcsény, Kóspallag, Hont,
Szob – érkezett, ráadásul igen
vegyes volt a korosztályi össze-
tétel is, a legkisebb elsõ osztá-
lyos volt, a legnagyobb pedig
már elsõs gimnazista.

Sajnos, az idõjárás az egy
hét alatt nem igen kedvezett a
tavi fürdõzésnek, mert hûvös
volt és gyakran esett az esõ.
Ennek ellenére igen jó hangu-
latú, kellemes napokat töltöt-
tünk el együtt a táborban.

A hét – a régi olvasótáborok
mintájára egy központi téma köré
felépítve - az olimpia jegyében
telt el.  A táborozók vegyes csa-
patokat alkottak a legkisebbek
kapitányságával, s a magyar
olimpikonokról elnevezett cso-
portok egymással versengtek a

tábor ideje alatt, hogy  ki tud több
olimpiai karikát összegyûjteni. A
programok között szerepelt falu-

játék, ki mit tud, bátorságpróba,
ügyességi játék, kínai mesék dra-
matizálása, vetélkedõ, tojásvadá-
szat, sõt a velünk együtt táboro-
zó karatésok bemutatót tartottak

számunkra, s a gyerekek néhány
alapfogással is megismerkedhet-
tek. A közeli Pázmánd község ve-

zetésének meghívására részt ve-
hettünk Zacher Gábor doktor ér-
dekes elõadásán, megtekinthettük
a települési tájházat. Elsétáltunk
a körülbelül negyedórányira lévõ

Kápolnásnyékre is, ahol egy ko-
vácsmûhelyt és egy csodálatos
ásványkiállítást néztünk meg.

Kápolnásnyéken járva - természe-
tesen - nem maradhatott ki a te-
lepülés nagy szülöttjének, Vörös-
marty Mihálynak az emlékkiál-
lítása sem a programunkból. A
táborozás utolsó napján az ered-
ményhirdetésen derült ki – a hét
folyamán gyûjtött olimpiai ka-
rikák száma alapján - , melyik
csapat volt a legkiválóbb. Min-
den csapattag kapott apró aján-
dékot, sõt a hazaindulás elõtt
még egy rövid fürdésre is ju-
tott idõ, mert az utolsó napon a
NAP is kisütött.

Az intézmény vezetése ez-
úton is köszöni a táboroztató
kollégák – Hanzelikné Marcal
Éva, Hõninger Anikó, Járik Iza-
bella, dr. Koczó József és Ba-
lázs Ildikó -  önkéntes munká-
ját, továbbá a Gyermekjóléti
Szolgálattól (Újlaki Zoltántól)
kapott sok szaloncukrot és
csokitojást, valamint Balázs Il-
dikó képviselõi támogatását.

A közös táborozáson a  gye-
rekek között sok barátság szö-
võdött, nehéz volt az elválás a
hét végén. Reméljük, a barát-
ságok megmaradnak és tovább
erõsödnek a tanévi közös prog-
ramok során, s a következõ évi
táborban újra találkozunk nem-
csak az idei táborosokkal, ha-
nem újabbakkal is.

HÕNINGER ANIKÓ



A téli idõszak sok-sok mun-
kájának ért be gyümölcse a
nyár során, hiszen a Danu-
bius Táncegyüttes néptánco-
sai igen mozgalmas, és ered-
ményes fellépéssorozatot

hagytak maguk mögött az
elmúlt hónapokban.

Május 9-én az ifjúsági
csoport bemutatkozott a
Veszprémi Nemzetközi
Gyermekmûvészeti Feszti-
vál Országos Döntõjén.

Május 10-én az elõselej-
tezõkön való sikeres to-
vábbjutás után harmadik he-
lyezést hoztunk el a Pest
megyei Ki mit tud? döntõjé-
rõl, Monorról.

Május 11-én Pünkösdölõ
népszokást elevenítettek fel az

együttes leánytáncosai, mely-
nek során  falujárással egybe-
kötött énekes hagyományun-
kat láthatták az érdeklõdõk.

Május 25-én a szobi
Gyermeknapon a kisebbek,

Mozgalmas nyár a Danubiusnál
az Ispiláng csoport tagjai ad-
tak mûsort.

Június 21-én – már szin-
te hagyományként - a mária-
nosztrai falunapon vendéges-
kedtünk.

Június 23-24-én Eger
adott otthont a Szederinda
Országos Néptánctalálko-
zónak, ahol az Ispiláng tán-
cosok léptek fel. A kétnapos
program során az igen fá-
rasztó bemutató-sorozatot
követõen jutott idõ egy kis
felfrissülésre is. Minden
résztvevõ nagy örömmel
gondol vissza erre a két kel-
lemes napra. Köszönettel
tartozunk a kedves szülõk-
nek, akik elkísérték és segí-
tették gyermekeiket – s így

együttesünket is a sikeres be-
mutatkozáshoz.

Néptánctáborok szinte
minden évben voltak azt
megelõzõen is, viszont ez év-
ben voltunk elõször külföld-

ön megrendezett, országos
szervezésû táborozásokon.

A kisebbek július 2-6.
között Zsigárdon (Szlová-
kia), a Tükrös zenekar tábo-
rában tanultak. Mind a szer-
vezõk, mind pedig a közre-
mûködõk nagy dicséretek-
kel nyugtázták, hogy mi-
lyen ügyesek, fegyelmezet-
tek a Danubius kistáncosai.
Nagy boldogság volt szá-
munkra a kedvezõ fogadta-
tás, s a táborozás alatt meg-
szerzett tudással igen na-
gyot gyarapodott szellemi-
leg és lelkileg is minden
résztvevõ. Itt is szeretném
megköszönni a szülõi segít-
ségeket, mellyel az utazás-
ban segítettek bennünket!

Augusztus 3-9. Kalota-

szentkirály (Erdély) adott ott-
hon a Kalotaszegi népzenei-
és néptánctábornak, immár
18. alkalommal. Elsõ ízben lá-
togattak el az ifjúsági csoport
táncosai, akik az egyhetes in-
tenzív oktatást teljesen felnõtt-
ként „viselték el”, s már a har-
madik napon mindannyian
sajnáltuk, hogy csak egy hé-
tig tart ez a testi és lelki feltöl-
tõdés.

FELLÉPÉSSEL folytató-
dott a táborozásunk augusz-
tus 9-én,  Holtmaroson (Szé-
kelyföld) – ahová Remitzky
Zoltán polgármester úr segít-
ségével, és kíséretével utaz-
tunk tovább. A tavaly nálunk
vendégeskedõ holtmarosi
táncosok nagy örömmel és
szeretetteljes vendéglátással

fogadtak mindannyiunkat.
Tárgyalások folytak a kap-
csolat hivatalossá tételérõl, s
a kölcsönös meghívások
folytatásáról is. A következõ
napon, augusztus 10-én to-
vábbutaztunk Marosfõre,
ahol szintén egy emlékezetes
fellépéssel mutatkoztunk be.

A táborozásokról hazaér-
kezve augusztus 16-án a
Bernecebaráti Napok ren-
dezvénysorozaton tartottunk
elõadást, majd 19-én nagy-
marosi felkérésnek tettünk
eleget. Mindkét elõadásunk
igen nagy sikerrel zajlott, s
táncosaink nagy örömmel
fogadták a sok-sok tapsot.

A nyarat viszont még
mindig nem hagyjuk lezá-
ródni, hiszen három meghí-

vásnak kell eleget tennünk:
augusztus 23-án Letkésre,
24-én a Megyeházára Buda-
pestre, s 30-án Kétbodony-
ba készülünk.

Nagyon várjuk azoknak a
kedves segítõknek a jelent-
kezését, akik táncosaink
utaztatásában e három alka-
lommal segíteni tudnának!

Szeptembertõl folytatódik a
lázas tanulás, az óvodás-, a kis-
iskolás-, a felsõtagozatos- és az
ifjúsági korosztályok táncpró-
báit SZEPTEMBER 15-tõl
kezdjük meg.

Beiratkozás a Danubiusba
szeptember 12-én, pénteken
lesz 17 órától a mûvelõdési
házban!

KUTI ANDREA

EGYÜTTESVEZETÕ
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Az idei évben is megszervez-
tük a már hagyománnyá váló
napi bejárós tánctáborunkat. A
2008. július 11. és 19. között
megrendezett tábornak a szobi
mûvelõdési ház adott otthont.

Annak ellenére, hogy több
(öt) vendégtanárt is meghív-
tunk annak érdekében, hogy a
gyerekek különbözõ stílusokat
tanulhassanak meg a hip-hop
mûfaján belül, és az ár is átla-

gos volt a többi napi bejárós tá-
borhoz képest, a vártnál keve-
sebben jelentkeztek. Akik ott
voltak, nem bánták meg, hiszen
az együtt töltött a  hat nap alatt
megtanultak egy kettõperces
koreográfiát, és sokat fejlõdtek
tánctudásukban.

A tanuláson kívül  játszot-
tunk is, és a rossz idõ ellenére
pénteken egy strandolást is be-
iktattunk, hogy mindenki ella-
zuljon, mert a víz jó hatással
van az izmokra.

Utolsó nap a tánctábort le-
záró mûsor adtunk a szülõknek,
hogy megmutathassuk, mit is
tanultunk egész héten.

Úgy gondolom, nagy fejlõ-
désen mentek keresztül a gye-
rekek a hét folyamán és élmé-
nyekben gazdagon térhettek
haza.

A következõ évben már
„ottalvós” tábort tervezünk.

Fellépések:
- A Peat-R Dance Team mos-

tanában különbözõ felkérések-

nek tett és tesz eleget a környe-
zõ falvakban és az országon
belül. Ezek közül kiemelném
az augusztus 12-én  22 ország
részvételével megrendezett
Nemzetközi Summerfestet 
Százhalombattán,  ahol mi is
nagy sikerrel szerepeltünk.

- 2008. augusztus 23-án
Vámosmikolai falunapon lé-
pünk fel 14 órától.

- A Peat-R Dance Team idén

decemberben ünnepli  fennál-
lásának 10. évfordulóját, amit
egy nagyszabású gálával teszünk
emlékezetessé.

Beiratkozás
2008. szeptember 2-án és

szeptember 9-én (szerdai na-
pok) 17.30 órától lesz beirat-
kozás a szobi mûvelõdési ház-
ban.

Várjuk fiúk és lányok jelent-
kezését ovisoktól a nagyokig.

Amit kínálunk. Hazai és kül-
földi versenyek, fellépési lehe-
tõségek és persze a jó hangulat.

Elérhetõség:
www.danubiusdanceteam.fw.hu
  azonban hamarosan új címen

leszünk elérhetõek: 
www.peat-rdanceteam.hu

 Végül még egy hír:
Szeptember végén forgatjuk

az új videoklippet a “Végre
élek” címû slágergyanús dalból.

HUGYECZ PÉTER

VEZETÕ ÉS SPORTEDZÕ

Peat-R Dance Team 
bejárós tánctábora

Mindennapos esti kutyasétálta-
tásom közben figyeltem fel az
utca közepén szorgalmasan tán-
coló kicsi gyerekcsoportra, élü-
kön Csatári Jeniferrel. Ismerve

az Õ táncos és tánc tanítási szen-
vedélyét, úgy gondoltam saját
szórakoztatásukra töltik az ide-
jüket ezzel a foglalatossággal –
szerintem nagyon helyesen - TV
nézés és számítógépezés helyett.
Alkalmanként váltottunk egy pár
szót, hiszen jól ismerem a lányo-
kat, a mazsorett csoportból, a
nyári táborból.

 Azután egy este meghívást
kaptam a másnapi elõadásukra.
Akkor döbbentem rá, hogy a sok
gyakorlásnak ez volt a célja. Kí-

váncsian mentem következõ nap
az elõadás helyszínére a kossuth
utcai játszótérre.

Csodálkozva láttam, hogy az
egész utca apraja, nagyja készült
a Star Team produkcióra. A rög-
tönzött tánctér és környéke lufik-
kal feldíszítve várta a szereplõ-
ket. A szülõk büfével - sütivel,
üdítõvel - kedveskedtek a gyere-
keknek. Aki nem jött le kisszé-

Elõadás a
 Kossuth utcában

kével a térre, a nyitott ablakon
keresztül nézte az eseményeket.
Öröm volt nézni a mosolygós vi-
dám arcokat, boldog megható-
dott szülõket. Utólag megtudtam,

ez nem új kezdeményezés, ennek
már hagyománya van. A Kossuth
utca gyerkõcei Jenifer vezetésé-
vel – aki fantasztikusan tud bán-
ni a kisgyerekekkel- végig tán-
colják a nyarat és nyár végén be-
mutatják munkájukat, amit a fel-
nõttek nagy tapssal, gratulációk-
kal hálálnak meg

Gratulálok Jeninek és csapatá-
nak. Lehet, hogy egy leendõ híres
koreográfus elsõ szárnypróbálga-
tásainak lehettünk tanúi. Kívá-
nom, ezen álmai váljanak valóra.

 Köszönöm szépen a meghí-
vást. Jó érzés volt ezen a napon
a Kossuth utcában lenni.

A Star Team fellépõi: Ocsovai
Bence, Baranyi Magdi, Krenner
Petra, Ocsovai Luca, Nyéki Tama-
ra, Bonifert Tamara, Ziman Helga,
Csatári Jenifer. Bemondó:
Csernyánszky Kriszti. Koreográfus:
Csatári  Jenifer . 

KUNYA SÁNDORNÉ

Akik ott voltak, nem bánták meg
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A Szent Korona tisztelete
Augusztus 20-a, Szent
István és az államala-
pítás ünnepe. Elsõ Szent
Királyunk felismerte,
hogy az európai nem-
zetek sorába való beil-
leszkedésünk és meg-
maradásunk alapfelté-
tele a kereszténység fel-
vétele. A magyarság
keresztény hitre térítése
érdekében szerzetese-
ket hivatott az ország-
ba, akiktõl a vallás át-
vételén túl, többféle
foglalkozás rejtelmeit is
eltanulta a nemzet.

Szent István király „politikája” hosszú távon meg-
határozta nemzetünk sorsát, amelynek helyességét az
ország és a nemzet ezeréves fennmaradása igazolja.
Számos, korábban nagy múltú nép tûnt el (pl. bese-
nyõk) a történelem süllyesztõjében, mivel vezetõik nem
lépték meg azt, amelyet a magyarok vezére meglé-
pett. (Kérdés, hogy vajon a mai társadalmi és vallási
közösségek szétrombolására, az individualizáció és az
internacionalizmus magasztalására épülõ társadalom-
politikával biztosítható-e a magyarság újabb ezer évre
történõ fennmaradása? Ki-ki maga döntse el.)

A trianoni békediktátum alapján Szent István or-
szágát szétszaggatták. Azóta csak egyetlen nap van
az évben - és az augusztus 20-a -, amikor minden ma-
gyar szíve egyesül, és lélekben újra egyben van elsõ
királyunk országa, Szûz Mária virágos kertje. Imád-
kozzunk, hogy ez a Szent Királyunk által összeková-
csolt lelki egység  újra valódi egység lehessen.

Istvánt a II. Szilveszter pápa által adományozott
koronával koronázták királlyá. Ez a korona közel ezer
évig a magyar alkotmányosság és az államhatalom
alapja volt.

A Szent Korona szentségének alapját maga István
király fektette le, amikor Magyarországot a Szent Ko-
rona jelképében a Magyarok Nagyasszonya oltalmá-
ba ajánlotta.

Államiságunk jelképe, a korona aktív részese tör-
ténelmünknek. A második világháború során az Egye-
sült Államokba került, amelyet csak 1978-ban, Jimmy
Carter elnöksége alatt kapott vissza hazánk. A Szent
Koronát két évtizeden keresztül a Nemzeti Múzeum-
ban állították ki, majd 2000-ben foglalta el mai he-
lyét az Országház kupolatermében.

Sajnos az utóbbi idõben méltatlan események tör-
téntek a koronával kapcsolatban, állandó vita tárgya,
sõt, mára már a tisztavatásról is eltûnt. A Szent Koro-
na maga a magyar nemzet és a magyar állam törté-
nelme, nélküle gyökértelenné, szabadon leigázhatóvá
válunk. Meggyõzõdéssel vallom, hogy azoknak, akik
számára a Szent Korona méltó tiszteletben tartása nem
elfogadható dolog, talán élniük kellene a szocialista
párt elnökének emlékezetes ajánlásával: „El lehet
menni” – más hazát keresni.

SIMON JÓZSEF

Augusztus 15-én ünnepélyes
hálaadás és megemlékezés volt
a márianosztrai pálos szerzetes-
rend templomában, és az elõtte
található téren. A második vi-
lágháború és az 1956-os forra-
dalom  és szabadságharc utáni
bosszúhadjárat eredményeként
börtönre ítélt, illetve a börtön-
évek alatt megkínzott és meg-
alázott egykori rabtársak min-
den évben megemlékeznek fog-
ságukról.

A megemlékezésre autó-
buszokkal és személyautókkal
érkeztek a résztvevõk, szinte
az ország minden részébõl.
Így többek között Kistarcsáról
is érkeztek, ahol tízezrek
szenvedtek a forradalom leve-
rése után úgy, mint a nosztrai
börtönben.

A Szentmise alatti ének és
imádság olyan szívbõl fakadó
volt, amelyet nem minden nap

Márianosztrai
megemlékezés

hall az ember. Az istentiszte-
let végén az egykori rabok,
hozzátartozóik és más emléke-
zõk együtt énekelték könyör-
gésüket Magyarország Nagy-
asszonyához, a Boldogságos
Szûzanyához: „Békét adj szí-
vünknek, békét családunknak,
békét nemzetünknek és békét a
világnak!” Így könyörögni
csak keresztény hit birtokában
lehet. A börtön falán elhelye-
zett emléktáblánál egy volt el-
ítélt könnyes szemmel, sírás-
sal küszködve mondta el em-
lékeit, amit elfelejteni nem le-
het. Ezt követõen koszorúzás
következett, majd befejezésül
elhangzott a „ Hiszek egy Is-
tenben, hiszek egy hazában,
hiszek Magyarország feltáma-
dásában!” A borzalmakat meg-
bocsátani lehet, de elfelejteni
soha!

SIMON JÓZSEF

Vincze László festõmûvész ki-
állítása  nyílt augusztus 19-én
17 órákor a Börzsöny Múze-
umban.

Vincze László festõmû-
vész Szamoskéren született
1934-ben. Parasztcsaládból
származik, a természet sze-
retetét környezetébõl hozta
magával.

A debreceni Református
Gimnáziumban rajzra Fél-
egy-házi László oktatta. Kép-
zõmûvészeti és Tanárképzõ
Fõiskolán tanult. 1956-ot kö-
vetõen néhány évi hányatta-
tás után Esztergomba került
tanítani, a város befogadta.
Jelenleg nyugdíjas éveit mû-
vésztelepeken tölti alkotó
munkával. Dolgozik itthon,
külföldön.

Segítõ kezek vezették alko-
tói pályáján, így Blaskó János,
Jakuba János, Kádár György,
Bíró Lajos, Bernáth Aurél,
Barcsay Jenõ, Mihátz Pál.

Legkedveltebb témái a

Vincze László
festõmûvész kiállítása

mitológia, a Biblia és az iro-
dalom világából valók túl
azon, hogy a természetet járó
festõ.

Az akvarell-technika mes-
tere. Legnépszerûbb képei
ilyen módon készültek, de
más festészeti technikákban
szintén rendkívül jártas. Ta-
nulmányútjai során bejárta
egész Európát, járt az Egye-
sült Államokban is, jelenleg
készül hosszabb idõre Auszt-
ráliába.

Elsõ kiállítását 1960-ban
rendezte, azóta évente egy-két
önálló kiállítása van.

Lovaskocsi
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Ki gondolná azt, hogy az 1848-
49-es szabadságharc Hont me-
gyei kormánybiztosa, szabadel-
vû politikus, a honti ellenzéki
párt tagja kistérségünk legkisebb
településén lakott, s a tésai temp-
lom sírboltjában alussza örök ál-
mát? Azt nem írhatom, hogy
Boronkay Lajos, Kossuth honti
kormánybiztosa háborítatlanul
nyugszik koporsójában, mert –
mint errõl szakkörös tanítványa-
immal együtt néhány éve magam
is meggyõzõdtem – 1944-45 te-
lén a szovjet katonák kincsek
után kutatva feldúlták a tésai ró-
mai katolikus templom kriptáját.
Számukra a nevek nem sokat je-
lentettek, s hogy mi kései utó-
dok még se feledkezzünk meg
róluk, Boronkay Lajos életútjá-
nak feldolgozásával, méltatásá-
val Puskás Péter, Kemencén élõ
helytörténész tette a legtöbbet.

Boronkay Lajos a Bars me-
gyei Füssön született 1810. ápri-
lis 21-én. Édesanyja korai halála
miatt nagyanyjánál nevelkedett a
Hont megyei Felsõterényben. Sel-
mecbányán és Léván végezte kö-
zépiskoláit, majd jogot tanult.
1834-ben már a tiszteletbeli al-
jegyzõ posztjára jelölték õt.
1835-ben a Selmeci járás
alszolgabírája. Tevékeny részt
vállalt a Honti Kaszinó munkájá-
ban, s rövidesen a megye máso-
dik fõjegyzõje lett.

Boronkay Lajos házasság ré-
vén került a tésai kastélyba:
1845-ben nõül vette az elhunyt
tésai földbirtokos, Foglár Imre
özvegyét, Máriát. Ismeretségük
abból eredhet, hogy Boronkay
már a közeli Lontón lakott. 1846
nyarán a tésai kastélyban rövid
ideig Jókai Mór és Petõfi Sán-
dor is vendégeskedik.

Az 1848 elõtti esztendõk-
ben Hontban a konzervatívok
kerültek a megyei vezetésbe,
Boronkay kiszorult a megyei
közéletbõl.

Az 1848-49. évi forradalmi
közigazgatás egyedi alkotása
volt a kormánybiztosság intéz-
ménye, amely a végrehajtó hata-
lom (kormány majd az Országos
Honvédelmi Bizottmány) és a
helyi (megyei, városi) közigaz-
gatás közötti kapcsolattartást
szolgálta. Boronkay 1848 õszén
majd 1849 tavaszán újólag me-
gyei kormánybiztosi kinevezést
kapott. Komoly munkát végzett
a honvédtoborzás, újoncozás és
a hadsereg élelmezése terén. A

szabadságharc ügyét Világosig
követte. Megtehette volna, hogy
a bukás után külföldre menekül,
de õ itthon maradt. Elfogták,
1850. augusztus 21-én vagyoná-
nak teljes elkobzására és kötél ál-
tali halálra ítélték. A következõ
több mint egy esztendõt állandó
halálfélelemben tölthette, hiszen
bármelyik nap vihették volna a
kivégzésre. 1851. október 7-én
tudta meg, hogy a halálbüntetést
börtönbüntetésre változtatták.
1856. június 6-án  a császár a
büntetés maradék idejét elen-
gedte, elhagyhatta a csehországi
várbörtönt, és hazatérhetett
Tésára.

1861-ben még megválasztot-
ták az ipolysági választókerület
országgyûlési képviselõjévé. A
börtönévek azonban megviselték
egészségét, nem sokáig élvezhet-
te a szabad életet: 1863. novem-
ber 20-án Tésán hunyt el.

Helytörténeti elõadásra és
kirándulásra invitálta a Kemen-
cei Általános és Zeneiskola
meghívója az egykori Hont vár-
megye múltja iránt érdeklõdõ
környékbelieket 2002. március
9-én 9 órára.

 A volt vármegyeháza patinás
épületében – melyet jelenleg az
általános iskola használ – Pus-
kás Péter helytörténeti kutató
könyvének bemutatójára került
sor. A mû Boronkay Lajos Kos-

suth honti kormánybiztosa  cím-
mel a szerzõ kiadásában 2001-
ben Kemencén jelent meg.

Puskás Péter, nyugdíjas, ere-
deti foglalkozását tekintve gép-
kocsivezetõ a nagykunsági Kar-
cagról mintegy fél évszázada
került Kemencére. Az akkor 70
éves szerzõ munkáját dr. Kiss
László, a kötet lektora, a szlová-
kiai Csilizradványban élõ orvos-
történész ajánlotta a népes hall-
gatóságnak. Elismerõen szólt a
szerzõre jellemzõ alaposságról:
jelen esetben sem olyan mûrõl
van szó, amely tíz munka után a
tizenegyedik, hanem levéltári
kutatással, történeti forrásokkal
hitelesített biográfia született,
amely Hont vármegye reformko-
ri, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc valamint az ön-
kényuralom alatti állapotait is
felvázolja.

Ezt követõen Puskás Péter
tartott elõadást Boronkay Lajos
Kossuth honti kormánybiztosá-
nak élete, történelmi szerepe
címmel. Közben a helyi általá-
nos iskola tanulói olvastak fel
szemelvényeket a mûbõl.

Ezután a résztvevõk megte-
kintették az iskola egyik termé-
ben azt a helytörténeti gyûjte-
ményt, amelyet szorgos munká-
val és nem kis anyagi áldozatvál-
lalással ugyancsak Puskás Péter
gyûjtött össze, és néhány éve az

1848/49 - 160 esztendõ távlatából
A Hont megyei “vezérkar” 3.

intézmény rendelkezésére bocsá-
tott. Honfoglalás elõtti korokból
származó régészeti leletek, ma-
gyar és idegen nyelvû könyvrit-
kaságok és régi használati tárgya-
kon túl minden bizonnyal Hont
vármegye közgyûlésének erede-
ti, bekötött jegyzõkönyvei a ki-
állítás legértékesebb darabjai.

A program a közeli Tésa fa-
lucskában folytatódott. Tésa
Község Önkormányzatának jó-
voltából megvalósult ugyanis az
az óhaj, amit Puskás Péter köny-
vében felvetett: illõ volna, ha
Hont vármegye jeles személyisé-
gének, élete jelentõs részét Tésán
töltõ és a helyi templom kriptá-
jában nyugvó Boronkay Lajos
tevékenységének emléket állíta-
nának.

Pest megye legkisebb közsé-
gének polgármestere, Bérci
Albertné köszöntõ szavai után
dr. Kiss László avatta fel Boron-
kay Lajos emléktábláját.

Ennek felirata a következõ:

E  TEMPLOM
KRIPTÁJÁBAN NYUGSZIK

NEZETTEI BORONKAY
LAJOS

1810-1863
AZ 1848/49. ÉVI MAGYAR

SZABADSÁGHARC IDEJÉN
BORONKAY LAJOS

VOLT A TÖRTÉNELMI
BARS ÉS HONT
VÁRMEGYÉK

KORMÁNYBIZTOSA
EMLÉKÜL ÁLLÍTOTTA

TÉSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2002. MÁRC. 9.

Az emléktáblára a helyi és a
kemencei önkormányzat, általá-
nos iskola, dr. Kóródi Mária or-
szággyûlési képviselõ valamint
az egykori megyeszékhely,
Ipolyság város küldöttei helyez-
ték el koszorújukat.

  Puskás Péter helytörténeti
kutató 1848-49 honti alakjainak
megismertetéséért és a kis Tésa
neves lakója emlékének megõr-
zéséért kifejtett tevékenységét
példaértékûnek tekinthetjük.

Felhasznált irodalom:
Puskás Péter: Boronkay Lajos

– Kossuth honti kormánybiztosa.
Kemence, 2001.

Csáky Károly: Jeles elõdeink.
130 kisportré az egykor Hontban
tevékenykedõ neves  személyek-
rõl. Dunaszerdahely, 2002.

KOCZÓ JÓZSEF

dr. Kiss László a Boronkay-emléktábla avatásán 2002-ben
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2008. augusztus 28.,  csütörtök2008. augusztus 28.,  csütörtök2008. augusztus 28.,  csütörtök2008. augusztus 28.,  csütörtök2008. augusztus 28.,  csütörtök

A hihetetlen HulkA hihetetlen HulkA hihetetlen HulkA hihetetlen HulkA hihetetlen Hulk
 - színes, szinkronizált amerika fantasztikus akciófilm

Az elõadások kezdete: 18.30 óra. Jegyek ára: 300 forint.
Érdeklõdni lehet: 06-30/332-5934.

MozimûsorMozimûsorMozimûsorMozimûsorMozimûsor

József Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjai
augusztus - szeptemberaugusztus - szeptemberaugusztus - szeptemberaugusztus - szeptemberaugusztus - szeptember

Augusztus 25., hétfõ 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes

Augusztus 29., péntek 9-tõl 13 óráig
Árusítás - vegyes

Szeptember 1., hétfõ
Tanévnyitó - Fekete István Általános Iskola

Szeptember 10., szerda 14-tõl 17 óráig
Árusítás - ruha, cipõ

József Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjai
Állandó heti programokÁllandó heti programokÁllandó heti programokÁllandó heti programokÁllandó heti programok

Hétfõ
Viola és az Ayse csoport próbája 17-tõl 19 óráig

Kedd
Néptánc próba 16-tól 18 óráig
Aerobik próba 19-tõl 20 óráig

Szerda
Peat-R Dance Team modern tánccsoport próba

17-tõl 20 óráig

Csütörtök
Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba 

16- tól 18 óráig
Peat-R Dance Team próba 18-tól 20 óráig

Aerobik próba 19 -tõl  20 óráig

Péntek
Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba 

17- tól 20 óráig
Biblia szakkör19-tõl 21 óráig

Szombat
IMÉ hastánccsoport próbája 17-tõl 21 óráig

ProgramajánlóProgramajánlóProgramajánlóProgramajánlóProgramajánló
szeptember-október
Szeptember 13. (szombat)

Évadnyitó buli. Modern Tánczene és Sláger Party. Nem csak a
20 éveseké a világ! DJ Tyrel

 Szeptember 19-20. (péntek, szombat)
DJ verseny. Péntek: verseny 21 órától. Örömzenélés DJ Ernie
1 órától.Szombat: verseny 21 órától. Örömzenélés DJ Tyrel 1
órától. A JELENTKEZÉSEKET VÁRJUK!

 
Október 3. (péntek)

Szingli buli. Minden hölgy a vendégünk egy koktélra!
 

 Részletek, információ és jelentkezés:
www.m-party.hu vagy Tel.: 30/200-5958

Jön! Jön! Jön!Jön! Jön! Jön!Jön! Jön! Jön!Jön! Jön! Jön!Jön! Jön! Jön!
Novemberben az

Erzsébet Katalin Bál

www.m-party.hu

HIRDESSEN ÖN ISHIRDESSEN ÖN ISHIRDESSEN ÖN ISHIRDESSEN ÖN ISHIRDESSEN ÖN IS
A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!

Az elektronikus formátumban elkészített közleményeket a
szob@vnet.hu, illetve a holocsik@gmail.com e-mail címek-
re várjuk. A hirdetések személyes leadására az Érdy János
Könyvtár és Információs Központban (2628 Szob, Árpád utca
17.) nyitva tartási idõ alatt, valamint Szob Város Polgármes-
teri Hivatalában (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) félfogadási
idõben nyílik lehetõség.

Díjtételeink: Egész oldal: 10.000 Ft
Fél oldal: 5.000 Ft
Negyed oldal: 2.500 Ft

Hirdetésfelvétel minden hónap 5. napján, 16 órakor zárul.

SZERKESZTÕSÉG

A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig
Szerda: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig

Péntek: 8-tól 12.30-ig

Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12., tel.: 27/570-690

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 8-tól 12.30-ig, 13-tól 16.30 óráig
Kedd: 8-tól 12.30-ig

Szerda 8-tól 12.30-ig, 13 és 15 óra között
parkolási igazolványok intézése

és az interneten bejelentkezett ügyfelek fogadása
Péntek: 8-tól 11 óráig

Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.,
tel./fax: 27/370-336, illetve 27/570-690/22-es mellék
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.  Tel.: 27/570-690

Felelõs szerkesztõ: Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com

Nyomdai elõállítás: DunaPress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

Tel./fax: 27/316-100
Felelõs vezetõ: Furucz Angelika

Humorsarok
Ki az abszolút diplomata?
- Aki úgy el tud küldeni a fenébe, hogy alig várod az indulást.

Ki az abszolút lusta lovag?
- Aki felmenteti magát lovagi torna alól.

Mi az abszolút kettõs érzés?
- Amikor az anyósod karambolozik az új kocsiddal.

Két skót találkozik. Mondja az egyik:
- Adjál egy cigit!
- Nem adok.
- Oké, akkor rágyújtok a magaméból, de megadod!

A sárkány egy páncélos lovaggal találkozik.
- Micsoda pechem van - sóhajt fel - megint konzerv!


