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“Ki találta ezt ki? Kinek az
ötlete volt?” - Szögezték
nekem a kérdést többen a
forgatag ideje alatt, és az
óta is többször. A gondolat
Golánné Beke Anita (sokak
számára Jas) és Lehoczky
Ottó fejében született meg
már sok évvel ezelõtt. Az-
tán az elmúlt évben arra az
elhatározásra jutottak, hogy
megpróbálják megvalósíta-
ni elképzelésüket.  Úgy
gondolták, ha más telepü-
lések össze tudtak hozni
egy ilyen rendezvényt, mi
szobiak miért ne lennénk rá
képesek, és igazuk volt.
Szeptemberben megkeres-
tek minket, könyvtárosokat,
elmondták mi az elképzelé-
sük, és kértek, hogy
amennyiben tudunk, segít-
sünk nekik. Számunkra na-
gyon szimpatikus volt az öt-
let, és természetesen öröm-
mel vettünk részt a szerve-
zésben. Elsõ lépésként a
polgármester urat kerestük
meg, aki mindjárt mellénk
állt, és támogatásáról bizto-
sított. A következõkben Jas
és Ottó vezetésével létre-
hoztunk egy szervezõ csa-
patot. Az elõkészítõ megbe-
széléseken jobbnál jobb öt-
letek hangzottak el. A fel-
adatokat felosztottuk, az
oroszlánrészt azonban a két
fõszervezõ vállalta. Mind-
eközben 100 adag halászlé
elkészítéséhez elegendõ hal
felajánlása érkezett, amely-
hez szükséges fûszereket
szintén ajándékként kaptuk.
Csatlakoztak csapatunkhoz
az általános iskola, a zene-
iskola, az óvoda, a tánccso-
port, az önkormányzati kép-
viselõk és sokan mások. Iz-
galommal készülõdtünk. Az
óvó nénik már hetekkel az
ünnep elõtt díszeket készí-
tettek a templom elõtti tér fá-

inak ékesítéséhez, a tanító
nénikkel közösen dolgoztak
a kézmûves-kedéshez szük-
séges anyagok elkészítésé-
ben. A polgármester úr fé-
nyeket szereltetett fel a tér
oszlopaira, a könyvtárban
szerveztük az árusokat, és
tartottuk velük a kapcsola-
tot. Próbáltunk minél több
embert megnyerni az ügy-
nek. A plakátokat Likmus
Kata rajzolta Jas közremû-
ködésével. A rendezvény
elõtt táhát már hetekkel lá-
zasan folyt a készülõdés.

A fiúkra a rendezvény
napján várt kemény munka,
amely elsõsorban a sátrak
felállítását, a fények és sá-
torfûtés összeszerelését je-
lentette. Ebben a munkában
a Szent László Gimnázium
tanulói is részt vettek. A
rossz idõ miatt a betlehem és
az angyalka házának felállí-
tására is ezen a napon került
sor.

A szemerkélõ esõ ellené-
re a nyitónapon sok ember
látogatott ki a térre, és cso-
dálkozva járkált a kézmûves
termékeket kínáló standok
között, ahol megtalálható

volt a különleges házi lek-
vár, méz, gyöngybõl, bõr-
bõl készült ékszer, különbö-
zõ anyagokból elõállított
szebbnél szebb ajándék-
tárgy, karácsonyfadísz, sü-
temény stb.

Az óvó- és tanító nénik
által a plébánia épületében
tartott kézmûves foglalkozá-
sok  jó szórakozást nyújtot-
tak a gyermekek számára.
Az angyalpostára is sorra
érkeztek a Jézuskához írt kí-
vánságokkal teli levelek. A

Karácsonyi forgatag

Éppen 10 éve volt 2008 kará-
csonyán annak, hogy önkor-
mányzati kezdeményezésre a
település közössége elsõ ízben
ünnepelte együtt a Megváltó
születésének szent ünnepét.
Tisztán emlékszem a gyertya
lángjára, amely 1998. decem-
ber 20-án az általános iskola új
épületszárnyának helyszínén
ragyogta be az ünneplõ soka-
ság lelkét.

Nem messze e gyertyagyúj-
tás helyszínétõl, 10 év múlva
újabb “fény” gyulladt, amely

Köszönet érte…

forgatag másnapján az idõ-
járás is kedvezõen alakult,
így jó hangulatban, vidáman
folytatódott a rendezvény,
amelyhez Nagy Dávid zene-
iskolai hallgató és Danubius
Táncegyüttes produkciói
szolgáltatták az igazi kará-
csonyi hangulatot. A hideg
ellen forralt bort kortyolgat-
va, az éhség ellen sült kol-
bászt, hurkát fogyasztva vi-
dáman beszélgettek az em-
berek. A nap zárásaként ke-
rült sor az ingyenes halászlé
elfogyasztására, amelynek
finom ízeit Kakas Tibornak,
Orbán Ferencnek (Egér) és
Pomaházi Norbertnek kö-
szönhetjük.

A záró napra is maradt
meglepetés, hisz a Zengede-
zõ és a Dunakanyar Fúvós-
együttes Kvintettje  hangu-
latos zenei mûsorával  méltó
befejezést adott a három na-
pos rendezvénynek, amely
valóban egy karácsonyi for-
gatag volt.

Úgy gondolom, hogy
azok a felnõttek és gyere-
kek, akik velünk együtt kint
voltak a téren, magukkal
vitték a vidámságot és a ka-
rácsonyi hangulatot. Tulaj-
donképpen ez volt cél, és
ezt sikerült megvalósítani.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

azonban túlnõtt e gyertya láng-
ján és napokra beragyogta a vá-
ros szívét, az egész Szent Lász-
ló teret. A fényt maga a polgá-
rok közössége gyújtotta az egy-
más iránt érzett megbecsülés és
szeretet kifejezésére. Civil kez-
deményezésre, civil szervezés-
ben, csipetnyi intézményi köz-
remûködéssel az alpesi városok
idilli világát idézõ, valóságos
karácsonyi hangulat költözött
a templom elõtti térre decem-
ber 20-a és 22-e között.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Az óvó- és tanító nénik kézmûves foglalkozást tarottak
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Az elmúlt hónapokban jelentõs
felháborodást váltott ki a Duna
folyam nagyvízi medrének ki-
jelölésére indított eljárás az
érintett települések, illetve la-
kosságuk körében.

A jelenlegi tervek szerint
Szob város esetében a Duna
nagyvízi medrének kijelölése a
város beépített, lakott területé-
nek mintegy húsz százalékát
érintené, nem beszélve arról,
hogy az eljárás megindításáról
értesítõ hirdetményben közölt
ingatlanlista nagyfokú pontosí-
tásra szorul, hiszen az esetek
40%-ában olyan területeket tar-
talmaz, amelyeken emberemlé-
kezet óta nem jelent meg a Duna
vize. Az esetek egy másik je-
lentõs részében olyan ingatla-
nok is felsorolásra kerültek,
amelyek a telek domborzati vi-
szonyai következtében csak kis
mértékben, esetleg annak kert-
részében önt el a folyam, emi-
att azonban értelmetlen  lenne
az egész ingatlant ilyen megje-
löléssel sújtani.

A lakosság és települések ve-
zetõi körében a legnagyobb ag-
godalmat mégis a nagyvízi me-
der kijelölésével összefüggésben
valószínûsíthetõ következmé-
nyek váltották ki. Így példának
okáért utalhatunk a várhatóan
bekövetkezõ ingatlan-értékcsök-
kenés káros következményére,
vagy éppen arra, hogy az ilyen
ingatlanok esetében a banki és
biztosítási ügyletek  lebonyolí-
tása (kölcsön és  biztosítási szer-
zõdések) szinte ellehetetlenül.

Szob Város Önkormányzata
levélben fejezte ki tiltakozását
az intézkedés ellen, illetve a tér-
ség országgyûlési képviselõjé-
tõl, Harrach Péter úrtól kért
segítséget. Az ügyben tartott
lakossági fórumon Remitzky
Zoltán polgármester tájékoztat-
ta az érintetteket a kialakult

helyzetrõl, illetve a várható
következményekrõl. Szob Vá-
ros Önkormányzata álláspontja
szerint egy ilyen mértékû és
horderejû döntés meghozatala
elõtt mindenképpen indokolt
lenne az ingatlan-tulajdonosok-
kal  történõ személyes egyezte-
tés, másrészt kívánatos lenne a
kártalanítás kérdésének felveté-
se is, hiszen az érintettek súlyos
vagyonvesztést lennének kény-
telenek elszenvedni a kormány-
rendelet következetes végrehaj-
tása esetén.

A kibontakozott lakossági
ellenállás és összefogás eredmé-
nyeképpen a Közép-Duna-völ-
gyi Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság idõközben fel-
függesztette (KTVF:274-48/
2009 számú végzésével) az el-
járást, illetve az ügyben január
13-án tartott szõdligeti fórumon
Harrach Péter az országgyûlés
alelnöke és dr. Bóth János, Vác
város polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ ígéretet tettek
arra vonatkozóan, hogy a par-
lamentben kezdeményezik a
vonatkozó jogszabály(ok) mó-
dosítását, illetve azok minden-
napi élethez és a valósághoz
történõ igazítását.

A nagyvízi medrek kijelölé-
sérõl hozott kormányrendelet
végrehajtása ellen indított had-
járatnak az elsõ “csatáját” a
polgárok nyerték, hiszen az el-
járó igazgatóság gyakorlatilag
“fegyverszünetet kért” azzal,
hogy az eljárást felfüggesztet-
te. Mindez persze még nem je-
lenti azt, hogy a “háborúnak”
vége lenne és a “békeszerzõ-
dést” alá lehetne írni.

Az ügy további fejleménye-
irõl, illetve az önkormányzat
esetleges intézkedéseirõl a ké-
sõbbiekben természetesen tájé-
koztatjuk Tisztelt Olvasóinkat,
és kiemelten az érintetteket.

A P+R parkoló építésével
kapcsolatban az elmúlt hó-
napban közbeszerzési tárgyú
kérdésekben születtek dönté-
sek.

A képviselõ-testület a P+R
parkoló létesítése Szob váro-
sában címet viselõ építési be-
ruházás kivitelezési munkáira
vonatkozóan nyílt ajánlattételi
felhívás közzétételérõl, a pro-
jekt kiviteli tervezési munkái-
ra, illetve a menedzsment te-

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete január 20-i ülé-
sén pályázat benyújtásáról dön-
tött a Szobért-Szobiakért Ki-
emelten Közhasznú Közalapít-
ványhoz.

A képviselõ-testület január 20-
án megtartott ülésén döntött
arról, hogy a Dr. Schmidt Géza
Betéti Társasággal, illetve Tóth
János független könyvvizsgáló-
val köt szerzõdést a 2008. évi
költségvetési beszámoló könyv-
vizsgálói auditálására vonatko-
zóan, 340.000 Ft + ÁFA díjté-

Téli hadjárat
Lakossági összefogás a nagyvízi medrek

(árterek) ügyében

A pályázati összegként megje-
lölt 1.1 millió forintra, a Szobi
Napsugár Óvoda  felújítási
munkálatainak elvégzésére el-
nyert támogatás önrészének ki-
egészítéséhez lenne szükség.

Önrész kiegészítésére
pályázik az önkormányzat

vékenységre vonatkozóan pe-
dig egyszerû meghívásos aján-
lattételi felhívás megküldésé-
rõl határozott január 20-i ülé-
sén.

Szintén ezen az ülésén dön-
töttek a képviselõk arról, hogy
a beruházással kapcsolatban a
nyilvánosság biztosítása érde-
kében szükséges feladatok el-
látására a Garmondtext Lap és
Könyvkiadó Kft-vel köt szer-
zõdést az önkormányzat.

tel ellenében. Az ülésen a tes-
tület felhatalmazta a polgármes-
tert és a jegyzõt, hogy az ön-
kormányzat 2009. évi likvidi-
tási helyzetérõl szóló szakértõi
vélemény elkészítésére - 42.000
Ft + ÁFA  áron –  vonatkozó
szerzõdést is az említett társa-
sággal kösse meg.

Könyvvizsgálót bízott meg
a képviselõ-testület

Tájékoztatom a tisztelt lakos-
ságot, hogy Szob Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-
testülete 2009. február 10-én
megtartott testületi ülésén dön-
tést hozott arról, hogy megtiltja
a kutyák bevitelét, beengedé-
sét a révállomás és a mûvelõ-
dési ház mellett található lejá-
ró (Luczenbacher-sétány)
közti területre.

Az intézkedés megtétel-
ét a következõk indokolták.
A Széchenyi-sétány (Duna
part) nagyfokúan szennye-
zett a kutyaürüléktõl. A
szennyezettség környezet-
károsító, köztisztasági, köz-

egészségügyi és járvány-
ügyi problémákat okozhat.

A sétány ezen szakasza a
lakosság részérõl sûrûn láto-
gatott. A szülõk szívesen hoz-
zák le gyermekeiket játszani,
másrészt a park a felnõttek pi-
henését is szolgálja. A tiltás-
sal érintett terület mindkét vé-
gét tábla jelzi a jövõben. Ké-
rem a kutya tulajdonosokat a
testületi döntés betartására,
amely a kitáblázás idõpontjá-
tól lép hatályba.

“Tegyük szebbé Szo-
bot!”

GYENES GÁBOR

KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
közvilágítással kapcsolatos hibabejelenté-
seket Gyenes Gábor közterület-felügyelõ-
nél, a 06-30/951-3319 –es telefonszámon
szíveskedjenek jelezni.

Rendben halad a P+R parkoló
beruházásának elõkészítése

Tiltott terület a kutyáknak
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Akik munkájukkal, vagy anyagi
támogatásukkal segítették a

rendezvény létrejöttét:
Angyali Gyula, Balázs Ildikó, Balázsi Géza, Fésûs Jó-
zsef, Frievald László, Galóca CBA, Garai Andrea,
Gondviselés Patika, Határ ABC, HOFI fatelep, Huszti
Péter, Kakas Tibor, Krasznai Zoltán, Laczkó Balázs,
Lehoczky Ottó, Orbán József, Tóth Lajos, Polónyi Éva,
Remitzky Zoltán.

A kézmûves foglalkozáshoz nyújtott segítségét kö-
szönjük a  Napsugár  Óvoda óvónõinek (köztük
is Kipilláné Gonda Marikának), és a Fekete István Ál-
talános Iskola tanítónõinek (köztük is Frievaldné
Hetényi Ildikónak és Nagyné Héri Borbálának,  az
SZMK elnökének).

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az óvodások, a zeneisko-
lások, az általános iskolások,
a fúvós, vonós és húros hang-
szereken játszó muzsikusok, a
ma-zsorettek mûsorán túl ki-
rakodóvásár tette színesebbé
az adventi készülõdést. A por-
tékák között megtalálhatóak
voltak különféle sütemények,
kézmûvesek és kistermelõk
termékei mellett, a fagyos téli
estéken nélkülözhetetlen for-
ralt bor, és az ínyenceket is
rabul ejtõ halászlé.

“Barátom, csudákat
élünk!” Széchenyi István e lel-
kendezõ szavakkal méltatta az
1848-as márciusi forradalmat
és eredményeit, amelyet nem
különben egy közös cél érde-
kében összefogott közösség ért
el. Azt hiszem nem esem túl-
zásba, ha e neves államférfi
szavait kölcsönözve kijelen-

Karácsonyi forgatag
tem: a forgatag három napja
alatt csudákat éltünk meg, ki-
csiny városunk, kisszámú pol-
gárainak nemes-lelkûségérõl
szerezve tanúbizonyságot.

Éppen ezért az önkor-
mányzat képviselõ-testülete
határozatba foglaltan tisztele-
tét és köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult a 2008.
évi városkarácsony hangula-
tának szebbé, meghittebbé té-
teléhez. Köszönet a civilek-
nek, a vállalkozóknak, a köz-
remûködõ intézményeknek,
szervezeteknek, közösségek-
nek, a termelõknek, a szorgos
kezeknek.

Ismét meggyõzõdhettünk
arról, hogy életünket, ünnepe-
inket is mi magunk tehetjük
jóvá vagy meg jobbá.

             REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Azt hiszem túlzás nélkül
kijelentheti a két ötletgazda,
hogy “megcsináltuk, mi,
szobiak”! Civil kezdemé-
nyezéssel, az önkormányza-
ti tagok, az intézmények és

a város lakóinak összefogá-
sával.

Ottóék elõször nem is
voltak tudatában annak, mi-
lyen hatalmas feladatra vál-

lalkoztak. Minderre csak a
szervezés folyamán döb-
bentek rá. A kezdeteknél
felvetõdött problémákra en-
nek megfelelõen az elsõ re-
akciójuk az volt, hogy “jö-
võre nem csinálunk ilyet”.
Ez a vélemény természete-
sen megváltozott, látva az

emberek vidám hangulatát,
mosolygós arcát, hallva a
gratulációkat és dicsérõ sza-
vakat, amelyek kárpótoltak
a sok munkáért. A sátrak
bontásánál fáradtan, de teli
jó érzéssel már a követke-

zõ évi forgatag szervezését
tervezgettük.

Õk találták ki, és mi, ne-
kik köszönhetõen sokan
összefogtunk, mögéjük állva

közösen megcsináltuk. Ke-
vés pénzbõl, adakozásból és
persze sok-sok munkával.

Reméljük, a jó példa ra-
gadós lesz, és mások fejében
is megfogalmazódnak majd
hasonló, megvalósításra váró
ötletek.

KUNYA SÁNDORNÉ

Köszönet érte…

Az önkormányzat 2009. évre
vonatkozó költségvetése elfo-
gadása elõtt is nyilvánvaló
volt, hogy az egyre súlyosabb
gazdasági helyzetben az önkor-
mányzat hónapról-hónapra
bérhitel felvételére kényszerül.
A bérhitelrõl annyit minden-
képpen érdemes elmondani,
hogy ez a hitel hónapon belüli
visszafizetéssel vehetõ fel. A
hitel tehát az önkormányzat

szempontjából nem “halmozó-
dó hitel”, azonban folyamatos
felvételéhez a képviselõ-testü-
let hozzájárulása szükséges.
Döntésével a testület felhatal-
mazta a polgármestert és a
jegyzõt a bérhitel igénylésére,
mértékének és idõpontjának
szükség szerinti megállapításá-
ra, azonban esetenként annak
összege nem haladhatja meg a
30 millió forintot.

Idén sem javult a helyzet a
gazdálkodás tekintetében

Az emberek csodálkozva járkáltak a kézmûves termékeket kínáló
standok között

A szemerkélõ esõ ellenére a nyitónapon sok ember látogatott ki a
térre
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2009. január 1-jével újabb négy
település (Vámosmikola, Tésa,
Kemence és Bernecebaráti) épí-
tésügyi hatósági ügyeinek ellá-
tását végzi a szobi polgármes-
teri hivatal építéshatósági iro-
dája. Mindez azt jelenti, hogy

2009-ben az ország jelenleg
mûködõ hulladéklerakóinak
többsége bezár, így többek kö-
zött a márianosztrai telep is.
A jövõben térségünkben az
Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvé-
delmi Önkormányzati Társu-
lás telepein történik majd a
hulladék kezelése és ártalmat-
lanítása.

Remélhetõleg az év elsõ fe-
lében még mûködhet a
márianosztrai lerakó, amely-
nek köszönhetõen egyelõre
még nem jelentkezik a díjté-
telekben az a jelentõs emelke-
dés, amely egyfelõl a hulladék
távoli lerakó(k)ba történõ el-
szállításából, másrészt annak
ártalmatlanításából következik
majd. Ennek megfelelõen feb-
ruártól “mindössze” 120 Ft
emelkedéssel kell számol-
nunk, amely azt jelenti, hogy
a korábbi 800 Ft helyett 920
Ft-ra növekszik a havidíj. A
díj megfizetése változatlan
módon, negyedévente törté-
nik. Az 50 literes kukák ese-
tében értelemszerûen a díj fe-
lével számolhatnak a szolgál-
tatást igénybe vevõk.

Az év második felétõl azon-
ban végleg bezárja kapuit a
márianosztrai lerakó. Ettõl
kezdve az elõzetes tervek sze-
rint, vácrátóti átrakodóval
Gyálra történik majd a hulla-
dék elszállítása. Újabb válto-
zás 2010 januárjától várható,
ugyanis ettõl az idõponttól ter-
vezik üzembe helyezni a
kerepesi, illetve a nógrádmar-
cali új hulladékmegsemmisítõ-
ket, amelyekben már az Euró-

pai Unió által elõírt szabályok-
nak és feltételeknek megfele-
lõen történik majd az ártalmat-
lanítás. Azt ma még pontosan
megmondani nem lehet, hogy
mekkora díjtétel emelkedéssel
jár együtt az új rendszerre tör-
ténõ átállás, azonban azzal a le-
hetõséggel is számolnunk kell,
hogy akár a jelenlegi duplájá-
ra is nõhet. A díjnövekmény
elsõsorban a nagyobb távolság-
ra történõ szállítás-, illetve
hulladék-ártalmatlanítással
kapcsolatos költségek megjele-
nésébõl ered.

Településünk számára ko-
moly problémát jelent majd a
köztéri hulladéktárolók, a te-
metõi és intézményi konténe-
rek tartalmának elszállíttatása.
Pillanatnyilag úgy látszik,
hogy a köztéri hulladék be-
gyûjtése és ártalmatlanítása a
jövõben jelentõs közpénzt
emészt majd fel, tekintettel
arra, hogy jelenleg annak
összegyûjtését és a mária-
nosztrai lerakóba történõ el-
szállítását az önkormányzat
saját teherautójával oldotta
meg, azonban a jövõben erre
nem lesz lehetõség. Mindebbõl
következõen számítanunk kell
arra is, hogy az eddig szokás-
ban lévõ ingyenes lomtalaní-
tási akciók is megszûnnek az
év második felétõl.

Éppen ezért komoly közös-
ségi összefogásra és személyes
fegyelemre, illetve áldozatvál-
lalásra lesz szükség ahhoz,
hogy városunkat ne lepje el a
szemét és továbbra is megol-
dott legyen az intézményesí-
tett szilárd hulladék elszállí-
tás és kezelés.

A környezetterhelési díjról szó-
ló 2003. évi LXXXIX. törvény
rendelkezése alapján a talajter-
helési díj fizetési kötelezettsége
azt a kibocsátót terheli, aki a mû-
szakilag rendelkezésre álló köz-
csatornára nem köt rá. A törvény
a díj megfizetésére vonatkozó-
an fokozatos rendszert állít fel,
évrõl évre növelve annak tény-
legesen meg is fizetendõ arányát.

A hivatkozott törvényben
foglaltakkal összhangban a talaj-
terhelési díjról szóló többször

A hulladékgazdálkodás
rendszere átalakul

a kistérség 12 településén az
építéshatósági ügyek tekinteté-
ben a szobi jegyzõ jár el. (A
szobi kistérségben egyedüliként
Zebegény község polgármeste-
ri hivatala látja el önállóan az
említett hatósági feladatot.)

Bõvült a szobi polgármesteri
hivatal illetékességi területe az

építéshatósági ügyek tekintetében

módosított 11/2005.(V.18.)
Kt.sz. rendelet 1. számú függe-
lékének módosítása megtörtént.
Ennek értelmében a 2009. évre
megállapított talajterhelési díj-
nak már a 90 %-át ténylegesen
is meg kell fizetnie annak, aki-
nek ugyan lehetõsége volna rá,
mégsem csatlakoztatja ingatlanát
a szennyvízcsatorna-hálózatra.

A talajterhelési díjról rendel-
kezõ törvény elõírásai szerint
ennek mértéke következõ évtõl
eléri a 100%-ot.

A svájci Locarnoban található
Clinica Santa Chiara vezetõsé-
ge 24 db kórházi ágyat, egy-egy
fémszekrényt, pólyázó asztalt és
röntgen képvizsgáló készüléket,
illetve párnákat, lepedõket aján-
dékozott kistérségünk több szo-
ciális és egészségügyi intézmé-
nyének.

A szobi idõsek otthona 2 db,
a kemencei idõsek otthona 5 db,
a vámosmikolai – fõvárosi – idõ-
sek otthona 10 darab, az
ipolytölgyesi gyermekotthon 6
db, a letkési háziorvos 1 db kór-
házi ágyat kapott. A röntgen kép-
vizsgálót a szobi szakorvosi ren-
delõintézet, míg a pólyáztató
asztalt a letkési háziorvos vehet-

te birtokba.
Az adományok Dr. Gyõrik

Vilmos (Svájcban élõ) orvos
közvetítése és Dr. Kalácska La-
jos állatorvos közremûködése
folytán juthattak el intézménye-
inkhez, akik egyebek mellett je-
lentõs részt vállaltak a közel fél
millió forintot kitevõ fuvarozá-
si -, vám - és egyéb költségek
viselésében is.

Köszönet a klinika vezetõi-
nek - Danieler Ferretti és Dr.
Angelo Pelloni - igazgató urak-
nak az adományokért, illetve
Dr. Gyõrik Vilmos orvosnak és
Dr. Kalácska Lajos állatorvos-
nak segítõ közremûködésükért
és áldozatvállalásukért.

Emelkedett a talajterhelési díj
megfizetendõ részének mértéke

Nagylelkû ajándék
Egészségügyi felszerelések és bútorok érkeztek Svájcból

A város lakosságának együttélé-
se, az egymásra történõ odafi-
gyelés érdekében szükséges sza-
bályozni a helyi zaj és rezgésvé-
delem szabályait. A képviselõ-
testület által elfogadott rendelet-
módosítás új rendelkezéseket
tartalmaz a helyi zajterheléssel
járó tevékenységek végzésével
kapcsolatban, többletszabályo-
kat állapít meg a rendezvények
szervezõire, a vendéglátó egysé-
gek üzemeltetõire vonatkozóan.
A lakosság legszélesebb rétegeit
érintõ szabályozás az alábbiak
szerint módosult:

A város belterületén tilos:
- kellemetlen, köznyugalmat

zavaró, erõs zajjal járó ipari, vál-
lalkozó tevékenység folytatása,

- akár emberi hanggal, akár

hangszerrel, technikai és egyéb
eszközökkel, gépjármûvekkel
(fûnyírógép, kapálógép, beton-
keverõgép, fûrészgép, traktor
stb.) történõ, a köznyugalmat és
a közcsendet sértõ zaj okozása

a.) munkanapokon 0 – 7 , va-
lamint 22 – 24 óra között,

b.) szombaton és munkaszü-
neti napokon: 0 – 8, valamint 23-
24 óra között,

c.) vasárnap és ünnepnap-
okon 0 - 9 , valamint  22 - 24 óra
között,

d.) több lakásos lakóépület-
ben 22-24 valamint 0-7 óra kö-
zött tilos köznyugalmat zavaró
zajjal járó tevékenységet végez-
ni, kivéve, ha a társasházi lakó-
épület házirendje másképp nem
rendelkezik.

Tízet ütött már az óra,
térjetek hát nyugovóra!
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A Máltai Szeretetszolgálat
országos pályázatot hirdet
idõs személyek számára az-
zal a céllal, hogy életfeltét-
eleiket saját otthonukban ja-
vítsa.

E célkitûzést a lakásuk
olyan komfortjavító, kisebb
felújításával valósítanánk
meg, amely betegségeikre,
képességvesztéseire ad vá-
laszt, és elsõsorban azokat az
akadályokat szünteti meg,
alakítja át, amely az idõs em-
berek önálló életfeltételeit
rontják. A pályázat eredmé-
nyeképpen olyan akadály-

mentesítések végezhetõk el a
lakásokban, amelyeknek ér-
téke nem haladja meg a brut-
tó 400.000 forint értéket, és
nem a lakás komfortfokoza-
tának javítását, hanem a ben-
ne élõ idõs emberek életét
könnyíti meg.

A pályázat beadási határ-
ideje 2009. február 23., hét-
fõ éjfél.

A pályázatról bõvebben a
www.mal ta i .hu/ idosbara t
internetes oldalon olvashat-
nak, illetve információ és se-
gítség kérhetõ a kistérségi
családsegítõ szolgálattól.

Tisztelt Munkaadók, Cégveze-
tõk!

Szob Város Szakorvosi Ren-
delõintézete (2628 Szob, Arany
János utca 22.) szeretné figyel-
mükbe ajánlani foglalkozás –
egészségügyi szolgáltatását.

Elõírás, hogy valamennyi
cégnek, - legyen az akár egy
személyes cég-, szerzõdésben
kell állnia egy foglalkozás
egészségügyi szolgáltatóval
(üzemorvossal), aki az idõsza-
konként szükséges munka alkal-
massági vizsgálatot elvégzi.

Az új jogszabályok értelmé-
ben szigorú büntetésre számít-
hat az a cég, akinek nincs ilyen
szerzõdése. Ha nem mindegy,
hogy a cég költségvetésébõl
mennyit emészt föl az immá-
ron kötelezõ orvosi vizsgálat,
érdemes megfontolni, melyik
üzemorvossal kötünk szerzõ-
dést.

Szeretnénk segítséget nyúj-
tani, a sok idõt, fáradságot és
anyagi ráfordítást igénylõ fel-
adat megoldásához. A munkál-
tató számára rendkívül nagy
felelõsség és kötelezettség, hogy
a munkahelyi egészségrõl és
biztonságról saját hatáskörben
kell gondoskodnia.

Mit tartalmaz az Üzemorvosi
Szolgáltatásunk?

Munkaköri alkalmassági
vizsgálatok :

· A munkába lépés elõtt és mun-
kakör változtatáskor.
· Idõszakos alkalmassági vizs-
gálatok az elõírás szerinti idõ-
közönként.
· Indokolt esetben soron kívüli
orvosi vizsgálatok végzése.
Többletszolgáltatások
· A hét 5 napján van foglalko-
zás-egészségügyirendelés, a bel-
gyógyásztaton.
· Minden szükséges vizsgálatot,
helyben 1 nap alatt elvégzünk.
· Nincs várakozási idõ.

Üzemorvosunk: dr.  Goszto-
nyi Jenõ Fõorvos belgyógyász,
üzem-egészségügyi szakorvos

Szolgáltatásunkat, mérsé-
kelt áron nyújtjuk Önöknek,
hisszük, hogy szolgáltatásunk-
kal segítjük partnereink tevé-
kenységét és hozzájárulunk az
egyének egészségi állapotának
javításához is.

Jó erõben, hatékonyan dol-
gozó munkatársak - tehát az
Önök sikerében fontos partner
az üzemorvos.

Ha felkeltettük érdeklõdé-
sét, úgy kérjük keresse meg in-
tézményünket (levélcím: 2628
Szob, Arany János utca 22.;
tel.: 06-27/370-073; email:
szobigazgatas@invitel.hu)  a
sikeres együttmûködés céljá-
ból.

SZOB VÁROS SZAKORVOSI

RENDELÕINTÉZET VEZETÕSÉGE

Dr. Závorszki Károly értesíti a vá-Dr. Závorszki Károly értesíti a vá-Dr. Závorszki Károly értesíti a vá-Dr. Závorszki Károly értesíti a vá-Dr. Závorszki Károly értesíti a vá-
ros lakosságát, hogy az I. számúros lakosságát, hogy az I. számúros lakosságát, hogy az I. számúros lakosságát, hogy az I. számúros lakosságát, hogy az I. számú
háziorvosi körzetben a pénteki ren-háziorvosi körzetben a pénteki ren-háziorvosi körzetben a pénteki ren-háziorvosi körzetben a pénteki ren-háziorvosi körzetben a pénteki ren-
delés ideje 2009. február 1-jétõldelés ideje 2009. február 1-jétõldelés ideje 2009. február 1-jétõldelés ideje 2009. február 1-jétõldelés ideje 2009. február 1-jétõl
8-tól 11 óráig tart.8-tól 11 óráig tart.8-tól 11 óráig tart.8-tól 11 óráig tart.8-tól 11 óráig tart.

Idõsbarát pályázat Üzemorvosi szolgáltatás

EBOLTÁS
ÉRTESÍTEM A VÁROS LAKOSSÁGÁT,ÉRTESÍTEM A VÁROS LAKOSSÁGÁT,ÉRTESÍTEM A VÁROS LAKOSSÁGÁT,ÉRTESÍTEM A VÁROS LAKOSSÁGÁT,ÉRTESÍTEM A VÁROS LAKOSSÁGÁT,

HOGY AZ EBEK KÖTELEZÕHOGY AZ EBEK KÖTELEZÕHOGY AZ EBEK KÖTELEZÕHOGY AZ EBEK KÖTELEZÕHOGY AZ EBEK KÖTELEZÕ
VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁTVESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁTVESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁTVESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁTVESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁT

2009. március 3-án 9-tõl 13 óráig, és2009. március 3-án 9-tõl 13 óráig, és2009. március 3-án 9-tõl 13 óráig, és2009. március 3-án 9-tõl 13 óráig, és2009. március 3-án 9-tõl 13 óráig, és
2009. március 10-én 13-tól 18 óráig2009. március 10-én 13-tól 18 óráig2009. március 10-én 13-tól 18 óráig2009. március 10-én 13-tól 18 óráig2009. március 10-én 13-tól 18 óráig

 VÉGZEM AZ ÁLLATORVOSI RENDELÕBEN.
(Szob, Szent Imre u. 16.)

Aki kutyájának házi oltását kéri, az személyesen,
illetve a 06 30/954-2378-as telefonszámon jelezheti

erre irányuló szándékát.  Az oltás díja: 3000Ft
Ehhez járul a féreghajtó tabletta költsége,

amely 10 testsúly-kilógrammonként 200 Ft.
Felhívom figyelmüket, hogy a kutya oltási könyvét

feltétlenül hozzák magukkal!
Aki az eb oltási könyvét nem hozza magával, vagy a

kutya elõször kerül oltásra, annak kisállat egészségügyi
könyvet kell kiállítani, amelynek költsége: 500 Ft.

Az oltást elmulasztókkal szemben a hatósági
állatorvos (kerületi fõállatorvos) eljárást indít meg,
és mindennemû felelõsség az ebtartót  terheli.

DR. KALÁCSKA LAJOS
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Sakkhírek
Ifjúsági csapatunk - Mészáros
Bálint, Kendrik Gábor, Jeszensz-
ky Dániel, Repiczki Tamás - a
Szalkai Dénes emlékversenyen
vett részt Vácott. Az 1993/94-es
korcsoport jól szerepelt, fél pont
hiányzott bronzéremhez. A tel-
jes igazsághoz hozzátartozik,
hogy sok csapatot - köztük min-
ket is – hátráltatott verseny idõ-
pontjának és a felvételi vizsgák-
nak az egybeesése.

Felnõtt csapatunk a megyei
bajnokságban két idegenbeli
szereplésén, egy vereséget és egy
gyõzelmet könyvelhetett el.

Vác-Szob: 6,5-3,5, Sziget-
szentmiklós - Szob: 4-6

A bajnokság állása: (Nagy a
tömörülés az élmezõnyben.) 1.
Gödöllõ 32,5 pont; 2. Szob 32
pont; 3-4. Vác-Fót 31,5 pont; 5.
Szigetszentmiklós 28 pont.

Érdemes megemlítenünk,
hogy Gödöllõ, Fót és Vác csapa-
tainak NB II-es erõsítés beállítá-
sára is lehetõségük van, így a töb-
bi csapat velük szemben ebbõl a
szempontból hátrányban van. A
folytatásban Szob, Vác és Fót
csapatai egyszer-egyszer szabad-
naposak lesznek.

Mindent megteszünk az érem-
szerzésért, bár a realitásnak a 4-
5. hely megszerzése tûnik.

CSIBA BENÕ

SZAKOSZTÁLY-VEZETÕ

Tájékoztatni szeretném a Tisz-
telt Olvasókat arról, hogy mi-
lyen változások történtek 2008-
ban a Szobi SC labdarúgó szak-
osztályának utánpótlás (U-13)
korosztálynál.

2008. februárjában kértek fel
a csapat irányítására, és mivel
a labdarúgás az egyik legfon-
tosabb az életemben - rendsze-
resen foglalkozom vele -, így
elfogadtam a felkérést.

Márciusban kezdtük el a kö-
zös munkát a csapattal, heti két
- három  edzéssel. Mivel a baj-
nokságból ekkor már csak öt
mérkõzés volt hátra, a kitûzött
cél a játékosok megismerése és
a tisztes helytállás volt. Az öt
mérkõzésbõl kettõ döntetlent és
három vereséget ért el csapat.
A 12 csapatos mezõnybõl a 11.
helyen végzett a bajnokságban.

Ezek után a játékosok, a ve-
zetõk és a szülõk egyaránt úgy
vélekedtek, hogy a megkezdett
munkát tovább kell folytatni, és
a következõ idényben megpró-
bálni minél elõrébb végezni a
tabellán. Az elmúlt bajnokság
végén nem hagytuk abba a mun-
kát, és keményen edzettünk to-
vább 24 játékossal. (Volt, aki
abbahagyta a focit iskolai tanul-
mányai miatt, amibe természe-
tesen beleegyeztünk, illetve tá-
mogattuk a döntést, hiszen a ta-
nulás az elsõ!) Az alapozás után
egy kis pihenés következett. Au-
gusztusban elutazott a csapat a
Velencei – tóhoz edzõtáborba.
Mintegy 30 gyerek utazhatott -
köszönhetõen a szülõknek-, akik
ugyanúgy, mint egész évben,
ezúttal is támogattak bennünket.
Az utazást szülõi támogatásból
és a tagdíjakból sikerült finan-
szírozni. Sok fürdés, edzés kö-
zepette egy remek, összetartó
csapat alakult ki a 24 focista

Sikeres õszi szezonon vagyunk túl

Néhány perc az egészségért
Értesítjük a város tisztelt polgárait, hogy immár 5. alkalommal, idén is meg-
rendezzük a  “Néhány perc az egészségért’’ elnevezésû sportnapunkat!

Idõpont: 2009. március 7., szombat 10 órátólIdõpont: 2009. március 7., szombat 10 órátólIdõpont: 2009. március 7., szombat 10 órátólIdõpont: 2009. március 7., szombat 10 órátólIdõpont: 2009. március 7., szombat 10 órától
Helyszín: Fekete István Általános Iskola tornatermeiHelyszín: Fekete István Általános Iskola tornatermeiHelyszín: Fekete István Általános Iskola tornatermeiHelyszín: Fekete István Általános Iskola tornatermeiHelyszín: Fekete István Általános Iskola tornatermei

Részletek hamarosan olvashatók lesznek a kihelyezett plakátokon és szóró-
lapokon! Információ: Viczena Csaba, tel.: 06-30/429-1743 és Laczkó Ba-
lázs, tel.: 06-30/262-6301.

srácból. Hazafelé az edzõtábor-
ból egy edzõmérkõzést is szer-
veztünk a Budapest Testvériség
ellen, akik már évek óta együtt
játszottak akkor. Miután remek,
magabiztos, látványos játékkal
5:2 –re gyõztünk idegenben,
joggal gondolhattuk, hogy a fel-
készülésünk sikeres volt. 2008.
szeptember 6 – án el is kezdtük
a bajnoki sorozatot. Hétrõl-hét-
re küzdöttünk azért, hogy ebben
a bajnoki kiírásban jobban sze-
repeljünk, mint az elõzõben.

Eredmények:
Szob – Fót  5:0

Erdõkertes – Szob  0:8
Szob – Galgahévíz  2:0

Verõce – Szob  3:1
Szob – Tura  1:1

Kistarcsa – Szob  1:9
Szob – Mogyoród  4:1

Isaszeg – Szob  3:0
Szob – Iklad  0:1

Vácrátót – Szob  1:1
Hévizgyörk – Szob  2:1

Az 5 gyõzelem, a 2 döntet-
len és a 4 vereség mellett 31 rú-

gott, és 17 kapott góllal a 6. he-
lyen áll a csapat. A számok tük-
rében kijelenthetõ, sikeres õszi
szezonon vagyunk túl, és bízunk
abban, hogy a folytatás is ilyen
lesz!

Végül köszönet a támogatók-
nak és a szülõknek, akik segítet-
ték a csapat sikeres szereplését.
Külön köszönet azoknak, akik
anyagilag és rengeteg idõvel
(utazás, kirándulás) is segítettek:
Krasznai házaspár, Veres házas-
pár, Kenderák házaspár, Tyutyu,
Gieber Gyuláné, Sztruhárné
Grédely Irén és persze köszönet
a játékosoknak is: Busai Balázs,
Busai Mátyás, Csánó László,
Gieber Gergõ, Hromada Bence,
Krasznai Márk, Kulcsár Máté,
Stefkó Martin, Szabó Dávid,
Véber Dávid, Veres Patrik,
Polczer Krisztián, Crab Arnó,
Harangozó Ádám, Lázár Albert,
Matolcsi Martin, Kenderák Zol-
tán, Jeszenszki Dániel, Jeszen-
szki Ruben, Petõ Tamás,
Sztruhár Zoltán, Nagy László.

Hajrá Szob!
VINCZENA CSABA EDZÕ

Utánpótlás nevelésiUtánpótlás nevelésiUtánpótlás nevelésiUtánpótlás nevelésiUtánpótlás nevelési
program indulprogram indulprogram indulprogram indulprogram indul

A Szobi SC lakossági megkere-
sésre - a jelenlegi felnõtt, és U-
13-as csapatok sikeres szereplé-
sén felbuzdulva - , új utánpótlás
nevelési programot indít el,
amely a remények szerint több-
féle korosztályban sok  gyereket
és fiatalt megmozgat majd.

2009. márciusától több kor-
osztályos csoportot szeretne el-
indítani a szakosztály, és remél-
jük, hogy a sok szobi gyerek
mellett, a környékbeli települé-
sekrõl is érkeznek ide focizni
vágyó fiatalok. A kistérségben
legyen Szob a központ az után-
pótlás nevelése számára!

 Elsõsorban 6 és 20 éves kor
közötti gyerekek és fiatalok je-
lentkezését várjuk. Korosztályok:
felnõtt: 18 éves kortól, ifjúsági:
14-18  éves kor között,  U-13: 10-
tõl14 éves között,  U-10: 6 és 9
éves kor között, valamint az óvo-
dai elõkészítõ.

A tájékoztató és jelentkezés
helye, ideje:  Szobi József Attila
Mûvelõdési Ház, február 14.
(szombat) 10 óra. Információ:
Viczena Csaba, tel.: 06-30/429-
1743,Kraszani Zoltán, tel.:  06-20/
393-3391.

Az edzõmunka mellett a pihenésre jutott idõ
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Tizenkét név, azaz tizenkét hús-
vér, eleven – olykor nagyon is
eleven – gyerek, aki 2009. január
20-án édesanyjukkal együtt részt
vett a Baba-mama klub második
összejövetelén. A találkozóra
“rendhagyó” módon nem a régi
kisóvoda épületében került sor,
hanem a szobi nevelési tanácsadó
foglalkoztató helyiségében.

Az intézményrõl röviden csak
annyit, hogy 2001 óta mûködik
városunkban Pest megye fenntar-
tásában. A “zord” intézményi for-
ma mögött pedig három kedves
és igen jószándékú asszonyt kell
elképzelnünk. Õk hárman a
gyógypedagógia, a logopédia és
a gyermekpszichológia területén
segédkeznek a 3-18 év közötti
gyerekek mindennapjaiban je-
lentkezõ, de nem éppen minden-
napi problémáinak megoldásá-
ban.

Ezen problémák legtöbbjének
megoldási kulcsa – nem meglepõ
módon – a megelõzés. A korai
életszakaszban elkövetett nevelé-
si hibák késõbbi következménye-
irõl hallgathattuk az intézmény
vezetõjétõl, Kökényesyné Pintér
Ágnestõl elõadást.

Ennél aktuálisabb témát keres-
ve se találhattunk volna.  Egyrészt
most mi vagyunk azok, akik kis-
gyermekes szülõként a korai ne-
velésben érintettek vagyunk,
másrészt manapság egyre riasz-
tóbb számadatokat és híreket hal-
lani a mai gyerekek tanulási-
(diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia, stb.) és magatartás-
beli nehézségeirõl.

 A problémát az iskolapadban
már nehéz orvosolni, ezért az is-
kolába kerülés elõtt, jó pár évvel…
még kora gyermekkorban kell he-
lyes neveléssel megelõzni.

Ha hisszük, ha nem, minden
tanult képességünk (beszéd, írás,
olvasás, stb.) alapja a jó mozgás-
fejlõdés. A mozgásfejlõdés alatt,
pedig nem az értendõ, amikor a
szülõk, a rokonok, a szomszédok
legnagyobb örömére gyermekünk
megtette az elsõ lépéseket, hanem
mikor pár hónapos kis poron-
tyunk átfordult a hasára, illetve
hátára, majd elkezdett kúszni, azt
követõen mászni, mikor képessé
vált a segítség nélküli felülésre,
majd felállt és kb. egy éves korá-
ra megtette a mindenki számára
feledhetetlen elsõ lépéseket, és
elkezdett járni.

Tehát a mozgás fejlõdése egy

folyamat, amelyet a jó szándékú
szülõnek nem kell siettetnie, az-
zal az indokkal, hogy a szomszéd
azonos korú, sõt akár 1-2 hónap-
pal fiatalabb gyermeke már szin-
te szalad, a mi kis szemünkfénye
meg még csak az ágy szélébe ka-
paszkodva toporog egyhelyben.

Babánk minden egyes mozdu-
latának gyakorolásával egyre
jobban fejlõdik az idegrendsze-
re, aminek mi, szülõk csak örül-

hetünk, hiszen ez lesz majd az
alapja többek között a beszéd fej-
lõdésének is.

De csak az alapja. Sajnos csak
attól nem fog megtanulni gyerme-
künk beszélni, hogy hagyjuk õt
kúszni-mászni. Ahhoz, hogy gyer-
mekünk az iskolában kívülrõl
fújja a Petõfi versek egész sorát,
és az osztály legszebb fogalma-
zását írja, ahhoz bizony a szülõ-
nek a gyerek egészen pici korától
kezdve, folyamatosan kell gyere-
kével kommunikálnia (eleinte
csak beszélni hozzá, majd késõbb
beszélgetni vele). Nem elég, ha
porontyunkat a televízió elõtt fe-
lejtjük – néhány órára – azzal a
tudattal, hogy az a beszéd is be-
széd, csak ez éppen a bûvös do-
bozból szól. Arccal a gyerek felé
kell fordulnunk, rá figyelve kell
hozzá beszélnünk, hiszen a beszé-
det utánzással tanulhatja meg.
Kisbabánk egyszerûen lelesi
szánkról, hogyan kell csücsöríte-
ni, artikulálni. Szegény gyerek
naphosszat nézhetné a televízió-
ban sugárzott filmek amerikai és
egyéb nemzetiségû színészeinek
száját, akkor sem tanulna meg ma-
gyarul beszélni, hiszen a száj

mozgása és az általa hallott hang
sose kerül szinkronba (hiába is
szinkronizált a film).

Na és persze az sem árt, ha idõn-
ként házi kiskönyvtárunkból elõ-
kapunk egy-egy mesekönyvet és
felolvasunk belõle. Ugyanis míg
mi olvasunk, addig a gyerek el-
képzeli milyen is az a kacsalábon
forgó palota, hogyan nézhet ki az
a rettenetes, csúf és félelmetes
hétfejû sárkány.

A lényeg, “az elképzeli”. Iga-
zából nincs rá szükség, hogy egy
tökéletes kézügyességgel megál-
dott grafikus az általa elképzelt
módon papírra vesse a szõke her-
ceg vagy a királykisasszony figu-
ráját, hiszen valljuk be õszintén,
mindannyiunkban él egy saját
magunk által elképzelt kép ezek-
rõl a mesefigurákról. Adjuk meg
az esélyt gyerekünknek, hogy õ
is elképzelhesse õket saját fantá-
ziája szerint. Ezzel alapozzuk meg
gyermekünk majdani gondolko-
dását.

Bizony a gyerek nevelése,
mozgás-, beszéd-, értelmi-, érzel-
mi fejlõdésének segítése nem egy-
szerû dolog. A tisztába tevésen,
az etetésen túl babánkhoz bizony
folyamatosan beszélnünk kell,
idõnként mesét kell olvasnunk
neki, gondoskodunk kell az
ingergazdag környezetérõl (ami
nem egyenlõ azzal, hogy meg-
vesszük és telehalmozzuk a kis-
ágyát, szobáját a legszebb, leg-
csillogóbb, legdrágább játékok-
kal).

A gyereknek teret kell bizto-
sítanunk, hogy tapasztalatot tud-
jon gyûjteni. Át tudja élni milyen

is az, amikor becsípi az ujját a
visszacsukódó fiók, mikor meg-
botlik, elcsúszik és beüti a fejét
(hogy utána rögtön felpattanva
gyorsan körülnézzen, látta-e va-
laki a mutatványt, mert ha eset-
leg igen, akkor azonnal rázendít
egy kiadós ordításra, egyéb eset-
ben, pedig elfelejtve a dolgot, egy
újabb “rosszaságba” fog). Fontos,
hogy megtapogathasson, meg-
kóstolhasson, kipróbálhasson
mindent maga körül.

Persze nem arról van szó, hogy
a gyerekünket hagynunk kell,
hogy az egész házat felforgatva
csinálja azt, amihez éppen kedve
van. A megfelelõ tér biztosítása
mellett, bizonyos (minden család
által maga szabott) korlátokat kell
alkalmaznunk sokszor ördögfió-
kaként viselkedõ gyermekünkkel
szemben. Korlátra, jó korlátra
szükség van, hisz ez a gyerek éle-
tében támpontot jelent, biztonsá-
got nyújt, melyhez alkalmazkod-
ni tud, ami által egyfajta fegyel-
met sajátíthat el. A megfelelõ sza-
bályok felállításával, és azok kö-
vetkezetes betarttatásával elkerül-
hetjük, hogy angyali kisbabánk-
ból olyan középiskolás kamasz
váljék, aki a suliban leköpi, meg-
rugdossa a tanárát, vagy épp meg-
tépi a nem igazán kedvelt osztály-
társnõjét.

Lelki szemeim elõtt látom so-
kuk – tapasztalt, többgyermekes
anyukák, apukák, óvónõk, taná-
rok, nagyszülõk – arcát, akik e cik-
ket olvasva nyugtázzák, hogy ez
mind szép és jó, de az élet és fõ-
leg a gyereknevelés nem ennyire
egyszerû….

Igen az élet – sajnos vagy sze-
rencsére – nem ilyen egyszerû, de
nem is kell túlbonyolítani. Van
pár dolog, amit következetesen be
kell tartani, és érdemes a gazdag
tapasztalattal rendelkezõ szakem-
berek tanácsait, intelmeit megfo-
gadni.

Úgy gondolom, egy kisgyer-
mekes szülõben mindig sok a bi-
zonytalanság vajon jól csinálja-e
a dolgokat, azonban az elõadá-
son hallottak - melybõl néhány
fontos gondolatot emeltem csak
ki írásomban - a gyerek nevelése
során jó támpontként szolgálhat-
nak.

Bízom benne, hogy a cikket
elolvasva, elgondolkodva a leír-
takon, esetleg olyan valaki is
megfogad belõle valamit, aki nem
volt ott az elõadáson. És akkor
már megérte tollat ragadni.

A többi anyuka nevében is
ezúton szeretném megköszönni
Kökényesyné Pintér Ágnes elõ-
adását és vendégszeretetét.  Szá-
munkra nagyon hasznos volt.

FEKETE ILDIKÓ

Ismét találkoztak a babák…
Lilla, Flóra, Gábor, Hanna, Tomi, Zsombor,

Anna, Tamás, Emma, Larina, Gergõ és Dorka

Az anyukák a korai nevelési hibákról hallhattak elõadást
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A napokban nyílt meg a
Hygia Egészségközpont a
kistérség északi csücské-
ben található településen,
Kemencén.  A központ
önmeghatározása szerint,
elsõsorban “életmód-táp-
lálkozás” tanácsadással és
biofizikai tényeken alapu-
ló módszerrel,
biorezonanciával foglal-
kozik.

“Az egészségközpont-
ban egy ún. átfogó álla-
potfelmérõ rendszert al-
kalmazunk, amelynek se-
gítségével többek között
megállapítható a szervek
mûködési zavara, illetve
betegsége, kiszûrhetõk
vele a daganatos megbe-
tegedések (már kialakulá-
suk kezdeti fázisban is), a
candidiázis (amelyet ko-
runk népbetegségének
tartanak és sokféle
tünetegyüttes hátterében

állhat), a cukorbetegség
(kezelése során mérhetõ
eredményeink vannak), az
allergiát okozó anyagok,
az ásványi anyag -, nyom-
elem - és vitaminhiány.
Mindemellett a dohány-
zásról történõ leszokás-
ban is jelentõs segítséget
tudunk nyújtani.

A kezelések Bicom ké-
szülékkel történnek. A
készülék megalkotása –
15 év terápiás tapasztala-
taira építve - számos ne-
ves szakember érdeme
(pl.: V. A. Popp, Dr. Voll,
Dr. Morell). Mostani for-
mátuma Brügemann né-
met fizikus munkájának
köszönhetõ.

A biorezonancia mód-
szere azon biofizikai té-
nyen alapul, hogy a szer-
vezet sejtjeinek (szervek-
re jellemzõen) megvan a
saját, rá jellemzõ egészsé-

A biorezonancia módszere
 Egy nagy jövõ elõtt álló gyógyítási módszer

ges elektromágneses rez-
géstartománya, a mûkö-
dési zavarokat pedig kó-
ros elektromágneses inga-
dozás jelzi. Ezek az elekt-
romágneses rezgések érzé-
kelõk segítségével mérhe-
tõk. A gyógyítás  - Dr.
Morell ötlete alapján –
visszatükrözéses mód-
szerrel történik. A rendel-
lenes rezgések az érzéke-
lõk segítségével a Bicom
készülékbe vezetõdnek,
majd a készülék azokat a
helyes rezgéstartomány
felé megváltoztatva
visszatükrözi a testnek. A
kezelések során beindul-
nak az öngyógyító folya-
matok. A módszer fájda-
lom - és mellékhatás men-
tes.  A gyógyulási folya-
mat mindig egyéni, sze-
mélyre szabott, hiszen a
gép a szervezet saját rez-
géseivel dolgozik. A ké-

szülék ORKI engedéllyel
rendelkezik és a Semmel-
weis Orvostudományi
Egyetem tesztjén 91 %-os
eredménnyel felelt meg.
(Az említett adatokat
Kecskeméti Lajos:
Gyógyíthatalan betegség
nincs! címû könyvébõl
merítettem, amely köny-
vet ajánlok minden ked-
ves olvasó figyelmébe.)

A módszer megismeré-
séhez saját betegségei-
men keresztül vezetett az
út. Az elmúlt években aszt-
ma tüneteket mutató aller-
gia, pikkelysömör (psoria-
sis) kísérõ betegségeként
izületi gyulladás (psoria-
sis arthropatica) jelentke-
zett nálam. Megoldást ke-
resve tanultam természet-
gyógyászatot (Béky Lász-
ló - természetgyógyász
szövetség elnöke - iskolá-
jában), majd egyre komo-

lyabb tünetekkel kínlódva
jutottam el a Bioderm Al-
lergia Központba Kecs-
keméti Lajoshoz. Itt elõ-
ször gyógyulásom kezdõ-
dött el, majd a tanulá-
som. Tapasztalataimmal
szeretnék másoknak is
segítséget nyújtani. For-
duljanak hozzám biza-
lommal!”

Cím: 2638 Kemence,
Fõ út 184. Tel: 20/249-
6601 vagy 20/568-9175

Bõvebb információt
kaphatnak szolgáltatása-
inkról honlapunkon: http:/
/hygia.borzsonynet.hu/

GYÖRGY BEÁTA

A HYGIA EGÉSZSÉGKÖZPONT

TERMÉSZETGYÓGYÁSZA
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Január hónapban két hétre fe-
nekestül felfordult a mûvelõdési
ház élete, minden felé festékes
vödrök és ecsetek hevertek
szerte széjjel, azonban ezek az
átmeneti akadályok senkit nem
zavartak. Aki arra járt, az lát-
hatta, hogy milyen munkálatok
folynak az épületben.

A felújítást teljes egészében
- az elõteret rendszeresen bérbe
vevõ - baráti társaság végezte, a
szükséges alapanyagokat pedig
az m-party rendezvényszervezés
szerezte be és viselte a költsége-
ket, miután sikerült megállapod-
nia az önkormányzattal abban,
hogy az alapanyagok árát beszá-
míthatja az elõtér bérleti díja-
ként. Teljesen új arculatot és szí-
neket kapott a helyiség, a fehér
mellett a narancs, a zöld és a kék
színek igazán fiatalos külsõt köl-
csönöznek az elõtérnek.

A helyiség kifestése mellett

hiszen ezek után világosban is
lehet kivetíteni a teremben, más-
részt sokkal hangulatosabb lett,
és még hõfogó funkciót is ellát!
Az ajtókat lefestettük, bepászítot-
tuk és megszüntettük az ablakok
remegését!

 Az elõtér falait hamarosan
képek is fogják díszíteni a Peat-

Megújult a Szobi József Attila
Mûvelõdési Ház elõtere

felújításra kerültek a villanyve-
zetékek is,  amelyek ezek után
egy sokkal kisebb és kulturáltabb
csatornában futnak, és a kényel-
messég kedvéért több kiállást is
felszereltünk. Az áradások miatt
megsüllyedt falakon a repedése-
ket kijavítottuk. A mosdók is át-
estek egy festésen. Itt sokkal több
munka volt, hiszen ki kellett pó-
tolni a leesett csempéket, a be-
tört, bevert ajtókat, és helyre kel-
lett rakni a szétcsúszott ajtótoko-
kat is. A nõi mosdó igazán han-
gulatosra sikerült a lányok fan-
táziájának köszönhetõen. Az elõ-
tér ajtóit felszereltük függönyök-
kel, amelynek több elõnye is van,

R Dance Team, a Danubius
Néptánc Együttes és az m-party
rendezvényszervezés életébõl.

A munkákat átlagosan 8 em-
ber végezte napi 8-10 órában,
14 napon keresztül. Sajnos még
mindig nincs vége, de már csak

apróbb simítások vannak hátra.
A felújítás során többen is

bejöttek, és elismerõen köszön-
ték meg a munkánkat, de volt
olyan is, aki “agyonpuszilgatta”
a csapatot. A második hét végé-
re igen elfáradt a csapat, néha
bántuk, hogy belevágtunk, de az
eredmény mindenkit kárpótolt.

Végre kulturáltabb körülmé-
nyek között szórakozhatnak a
fiatalok, a nyugdíjas klub tag-
jai, és próbálhatnak a helyi mû-
vészeti csoportok!

Akik részt vettek a munkák-
ban: Ormándi Kata, Hering

Kata, Klein Andrea, Sztruhár
Anikó, Paluch Anita, Gyatyel
Móni, Szalai Barbi, Pusztai
Berni, Csikós Balázs, Egri Pé-
ter, Koncz Krisztián, Nagy Ri-
chárd, Nyirádi Tibor, Járik

András és Egri Csaba
A felújításról készült képek

megtekinthetõk a www.m-
party.hu internetes oldalon, a Vác

Tv által készített riport pedig
megtekinthetõ az alábbi linken:
estv.hu/news.php?exetend.10167

Az m-party programjairól
információkat, részleteket
www.m-party.hu oldalon sze-
rezhetnek, ugyanitt találhat fo-
tókat a rendezvényekrõl!

Kis ízelítõ: február 14.
szombat: Valentin napi
Coctail party, február 27. pén-
tek:  M-party farsang, (Retro
parti nem csak 20 éveseknek!)

 EGRI GÁBOR  MESZI

M-PARTY RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Hangulatos lett az elõtér

Munkában

A “dolgos” csapat

Meg is szomjaztunk
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A templom a szalagavató es-
téjén zsúfolásig megtelt szü-
lõkkel, testvérekkel, nagy-
szülõkkel, közeli és távoli ro-
konokkal, ismerõsökkel, ba-
rátokkal, és természetesen a
Szent László Gimnázium és
Diákotthon tanáraival. A ve-
lõig ható hideg bizony oda-
benn is érzõdött, jóllehet
ahogy a türelmetlen emberse-
reg a végzõs növendékeket
várta, errõl bizonyosan min-
denki gyorsan elfeledkezett.

A tizenkettedik A osztály
nem is váratott sokáig magá-
ra, 5 órakor pontban megér-
kezett a templom bejárata elé,
majd orgonaszó kíséretében
ünnepélyesen, a nagy pillanat-
hoz illõ méltósággal és vára-
kozó izgalommal bevonult a
szentélybe osztályfõnökével
az élen.

A huszonhét diák csak szû-
kösen fért el a szentély fél-
körében az oltár mögött.
László atya, a gimnázium
igazgatója feléjük fordulva
mondta el ünnepi beszédét,
amelyben az élethez szüksé-
ges érettségrõl beszélt .
“Amint az õserdei törzs fia-

taljaira a felnõtté válás hiva-
talossá tételéhez elengedhe-
tetlen egy hónapos túlélõtúra
a vadonban, úgy tör rá diák-
jainkra a közelgõ májusi-jú-
niusi érettségi vizsga minden
mepróbáltatásával és nehéz-
ségével” – így László atya.
“Ám ahogy egy törzs sem veti
alá ifjait felkészítetlenül a
megmérettetésnek, a Szent
László Gimnázium növendé-
kei sem maradnak megfelelõ
képzés nélkül – szólt az igaz-
gató, majd hozzátette: a fel-
tûzésre kerülõ szalag a ’tör-
zsön belüli’ védettség jelképe
is egyben.”

László atya áldása után
mindenkire felkerült az isko-
la címerével ellátott szalag. A
hivatalos rész befejeztével jö-
hetett immáron a szalagtûzés
megünneplése, amelyre a ti-
zenkettedik osztály már szep-
tember elejétõl készült.

A mûvelõdési házba átér-
ve a növendékek rohamos át-
öltözésbe kezdtek, hogy kis-
vártatva keringõi ruhában
ékeskedjenek. Az ünnepség
nyitótánca bécsi keringõ volt.
Tizennégy csodaszép lány és

Bálteremtõl az õserdõig
Néhány szó a Szent László Gimnázium és Diákotthon

2009. január 9-én megtartott szalagavatójáról

tizennégy csinos fiú lejtette a
valcert, melyet az osztályba
tartozó Garai Krisztina érett
éneklése kísért. A három ol-
dalon ülõ szülõk, rokonok,
ismerõsök és tanárok tapsa
nem maradhatott el.

A táncot követõen az osz-
tályfõnök virágcsokorral és
apró ajándékkal köszönte meg
Zentai Zita tánctanárnõnek a

türelmes betanítást. Majd
Garai Krisztina önálló éneke
következett. Az érett, egyedi
hanggal rendelkezõ Kriszti
Etta James kiváló jazzénekes-
nõ At last címû számát éne-
kelte – a közönség nagy örö-

mére és tetszésére.
Ez idõ alatt az osztály töb-

bi tagja elkészült a rock and
roll-táncra, nem kis izgalom-
mal toporogtak a fellépésre
várva. Majd végre berobban-
hattak a színre és eltáncolták
a vérpezsdítõ számot. Ám ez-
zel nem lehetett vége az esté-
nek, hiszen hátravolt még a
szülõkkel megejtendõ kerin-
gõzés. Ehhez természetesen
újra át kellett öltözniük ke-
ringõi ruhájukba. Az így adó-
dó szünetben a meghívottak
kép- és videóössze-állítást lát-
hattak az osztály négy (az an-
gol elõkészítõsök számára öt)
tartalmas esztendejébõl. A
vetítés során az iskola hét-
köznapjait bemutató fényké-
pek a rablótanyai, pécsi, mát-
raházai és felvidéki kirándu-
lások képeivel váltották egy-
mást. Az összeállítást Tóth
Dániel, az osztály egyik tagja
készítette.

Végre elérkezett a szülõ-
gyermek tánc pillanata, a mû-
velõdési ház a táncoló párok
nagy forgatagában bálterem-
mé alakult át.

Az estét a diákok és taná-
raik koccintása zárta be.

SOLTÉSZ SÁNDOR

 OSZTÁLYFÕNÖK

Azz ünnepséget bécsi keringõvel
nyitotta meg az osztály egy része

A végzõsök Rock and roll tánccal lepték meg a szülõket
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2008-ban ünnepelte a Peat-R
Dance Team hip-hop táncisko-
la fennállásának 10 éves évfor-
dulóját.

Több mint fél évig azon gon-
dolkodtam, hogyan is ünnepel-
hetnénk meg ezt a különleges
évfordulót. A többi egyesületi
taggal közösen arra jutottunk,
hogy az elmúlt 10 év kiemel-
kedõ slágereit újra megkoreog-
rafáljuk, illetve felkérünk régi
táncosokat is, hogy legyenek
segítségünkre. Többen igent
mondtak a felkérésnek, és
ugyan egykissé remixelt formá-
ban, de mindenki átélhette az
elmúlt évtized kiemelkedõ slá-
gereit.

nik, mondhatni elvarázsoltunk
mindenkit a közel 3 órás pro-
dukcióval.

A visszajelzésekbõl az szûr-
hetõ le, hogy érdemes volt
ennyi munkát belefektetnünk a
mûsor elkészítésébe, megérte
jubileumi show-val ünnepel-
nünk.

Természetesen ez alkalom-
mal is voltak vendégfellépõink,
akiknek köszönöm, hogy meg-
tiszteltek minket jelenlétükkel
és produkciójukkal emelték az
est színvonalát!

Köszönönet többek között a
Dirty Funkynak, akik már több-
ször bizonyították profi tánctu-

nak: Kárpáti Zsuzsának (az
EKI Fõigazgatója) Edelman
Györgynek (váci Kalapács Kft.),
Gondviselés Patikának, Kakas
Húsboltnak, Határ ABC-nek,
Orbán Józsefnek, Polónyi Évá-
nak, Móni Szalonnak, Kazin-
cziné Nikinek, Mádai Mihály-
nak, Nefelejts Virágboltnak,
Krasznai Zoltánnak, Szobi
CBA-nak, Alsó-szobi vegyes-
boltnak, Pacziga Tibornénak
(Vámosmikola), Pásztor &
Társa Bt-nek, Benedek László-
nak (Bernecebaráti), Sport bolt-

Tízéves jubileumi gála

Természetesen a díszlet is az
idõutazásról szólt. Aki emlék-
szik a kezdetekre, tudhatja,
hogy volt nekünk egy csillag-
kapus show mûsorunk, ami
már annak idején is nagy siker
volt. Az újra megalkotott dísz-
let, a hang, illetve a fénytech-
nika önmagáért beszélt.

Egyedülálló fény-, illetve
pirotechnikával dolgoztunk,
amelyek korábban nem voltak
láthatóak a szobi mûvelõdési
házban, ahol a nézõtér szinte
megtelt a szobi és más telepü-
lésrõl érkezõ érdeklõdõkkel.
Már a nyitó tánc is különleges-
ségnek számított, hiszen szó
szerint a csillagkapu áttörésrõl
szólt. A régi slágerek  újra meg-
elevenedtek, amelyek elõadá-
sa a régi táncosokkal kiegé-
szülve nagy sikert aratott. A
közönség csak úgy kapkodta a
fejét, hogy épp hol, mi törté-

dásukat, Józsa Tamarának, aki
csodálatos musical énekeivel
kápráztatta el a közönséget, és
akivel  nagy sikert aratott kö-
zös duettünk, Szirmai Móni pop
énekesnek, aki elõször mutat-
kozott be nálunk, de énekhang-
jával elvarázsolt mindenkit, és
természetesen külön köszönet a
vendég mûsorvezetõnknek, MC
DUCKY-nak, aki profi módon
levezényelte gálánkat, és aki az
est végén lehengerelt minket új
Rap dalával, ami egyébként a
2009-es év egyik nagy slágere
lehet.

A szlogenünk is ez volt : “ezt
kár lett volna kihagyni”!

Természetesen ez a mûsor
sem jöhetett volna létre szpon-
zoraink nélkül. Éppen ezért
köszönettel tartozunk az alábbi
személyeknek és  társaságok-

nak, Boncza Vegyes Kereskedés-
nek, Garai Sárinak, Herfli Sö-
rözõnek, Sport Fogadónak (Ke-
mence), “Édeske” Alíz cukrász-
dájának (Nagymaros), M-Party
rendezvényszervezésnek ,
Csimár Helgának (smink), Ipo-
lyin-fónak, Szobi Hírnöknek,

Váci Naplónak,  és a Dunaka-
nyar Tv-nek.

Aki pedig nem lehetett ott,
az most újra átélheti az elmúlt

10 év slágereit, ugyanis elké-
szült a Peat-R Dance Team 10
éves Jubileumi Gála DVD dup-
la lemezes változatban, kiválló
minõségben, maradandó tarta-
lommal! Rendeld meg nálunk,
érdemes!

Peat- R Dance Team be-
iratkozás: folyamatosan vár-
juk fiúk és lányok jelentke-
zését, weboldal: www.peat-
rdanceteam.hu.

 A Peat-R Dance Team tánc-

iskola február 7-én volt hivata-
losan 11 éves!

Találkozunk a Ki mit tud
versenyen 2009. március 7-én,
Ipolytölgyesen!

HUGYECZ PÉTER

AEROBIC SPORTEDZÕ,
TÁNCOKTATÓ

A díszlet is az idõutazásról szólt

Egyedülálló fény-, illetve pirotechnikával dolgoztunk

A régi slágerek  újra megelevenedtek
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Keresztény életünk egyik
nagy ünnepe a Karácsony.
Az ünnepet megelõzi a
négy adventi vasárnap és a
közte lévõ hétköznapok.
Együttesen ezt nevezzük
adventi idõnek. Az Advent
a várakozás, a készület Jé-
zus születésének méltó
megünneplésére.

Azt tapasztalhattuk,
hogy mintha az elmúlt ka-
rácsonyunkra történõ felké-
szülés talán méltóbbra sike-
rült volna, mint a korábbi
években. Már évek óta
mûködik egyházközségünk
énekkara, és úgy érzi az
ember, hogy évrõl évre fej-
lõdik a templomi áhítat e
formája. Jó érzés tölti be az
ember lelkét a szépen ki-
dolgozott énekszámok hall-
gatása közben. Úgy tûnik,
szépen lassan visszatérünk
a korábban kialakult, de át-
menetileg elfelejtett szoká-
sok gyakorlására is. Ilyen
régi szép hagyomány a
“Szállást keres a Szent Csa-
lád”, de szintén emeli a ka-
rácsonyi elõkészület érté-
két, hogy a hajnali (reggel
6 órai) Rorate  misék is

visszakerültek vallásos éle-
tünk gyakorlásába. Az egy-
házközség az elmúlt évben
új lelkipásztort kapott. Bi-
zonyára azzal az elsõrendû
feladattal, hogy erõsítse,
fejlessze az egyházközség
közösségi életét, valamint a
város hitéletét. Mindezt
érezhetjük a vasárnapi
szentbeszéd(ei)ben is.
Nemcsak a szobi hívek, de
megyei fõpásztorunk is
imába foglalva kéri Isten
áldását tevékenységére,
amelyet három egyházköz-
ségben is gyakorol.

December 27-én az esti
szentmise kezdetén borszen-
telés volt. A Szent János nap-
ján korábban kialakult szo-
kásnak megfelelõen, a váro-
sunkban termelt szõlõbõl ké-
szült borra kértük Isten áldá-
sát. Az év végi hálaadó
szentmise keretében az egy-
házközség 2008-as történé-
seit ismerhettük meg. Az új
évre kérjük Isten segítõ ke-
gyelmét, hogy a szentmise
áldozatot bemutató pap át
tudja adni részünkre e szer-
tartás igazi lényegét.

SIMON JÓZSEF

Hatvan évvel ezelõtt, 1948.
december 26-án este 20 óra-
kor tartóztatták le az eszter-
gomi prímáspalotában Mind-
szenty József bíboros herceg-
prímás, esztergomi érseket.
Kihallgatása során
kegyetlen kínzá-
soknak, megaláz-
tatásoknak vetet-
ték alá. 1949. feb-
ruár 8-án hamis
vádak alapján
(köztársaság meg-
döntésére irányuló
bûncselekmény,
hazaárulás, kém-
kedés és valuta-
üzérkedés) életfogytiglani
fegyházra ítélték, amely a
keresztény világban nagy
felháborodást váltott ki.

2008. február 28-án kezdetét
vette Ipolydamásdon a törökök
által 1641-ben feldúlt damásdi
várrom részleges állagmegóvá-
sa. Az Ipolydamásdi Várak
Megmentéséért és Régiófej-
lesztéséért Alapítvány sikeres
pályázata eredményeként a
Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) Régészeti és Mûemlé-
ki Szakmai Kollégiumától a 2
MFt önrészhez 4,5 MFt támo-
gatást nyert el.

Az elsõ munkálatok idén az
önkormányzati tulajdonban
lévõ ún. belsõ vár területén
folytak, de ehhez már ezt meg-
elõzõen akadtak segítõk. A

Elfelejtett szokásaink
új életre kelnek

Mindez azért történt, mert a
katolikus egyházat, a vallást
a bíborossal együtt meg
akarták semmisíteni.

A bíboros személyiségét
jellemzi, hogy az egyház-

ért folytatott har-
cában nem ismert
megalkuvást. Ma-
gyar hazáját oda-
adóan szeret te ,
valamint a római
pápa tekintélyét
elismerte. Imád-
kozzunk Mind-
szenty József bol-
doggá avatásáért,
és soha ne feled-

kezzünk meg egyházun-
kért elszenvedett testi-lel-
ki megkínzásáról.

SIMON JÓZSEF

távolításához a Pest Megyei
Múzeumok Igazgatóságának
régészeti felügyelete mellett.
Az állagmegóvási munkálato-
kat Paál József okleveles épí-
tészmérnök, mûemlékvédelmi
és kivitelezõi szakmérnök el-
lenõrizte. Az elvégzett mun-
kát szakszerûnek értékelte, és
a záró bejáráson (amikor a
fotó is készült) részt vett Ro-
mányik Ferenc polgármester
úr, a szomszédos telkek tulaj-
donosai, és a Börzsöny Múze-
um Baráti Köre két tagja. A
falak takarásra kerültek a téli
csapadék elleni védelem érde-
kében.

Elkezdõdött
a Damásdi-várrom

részleges állagmegóvása

2007. és 2008. év során a pá-
lyázat elõkészítésében a Kul-
turális Örökségvédelmi Szak-
szolgálat (nemrég-múlt nevén
Állami Mûemléki és Restaurá-
lási Központ) munkatársai mû-
ködtek közre.

A Börzsöny Múzeum Bará-
ti Köre, és a középkori harci
játékokat bemutató Börzsöny
Nehézgyalogság tagjai, vala-
mint az alapítvány civil segí-
tõi több hónapos munkával
végezték el az elhanyagolt te-
rep megtisztítását a fáktól, az
elburjánzott bokroktól, és az
illegálisan felállított bódéktól.
Ezt követõen az alapítvány
megbízására a nagymarosi
HÓD Kft láthatott hozzá a kö-
zépkori falakat borító föld el-

Kovács Lászlóné alapítványi
képviselõ tájékoztatása szerint
a várrom mûemléki helyreál-
lítását szolgáló projekt máso-
dik szakasza a kibontott falak
megerõsítése, hiányzó részek
kiegészítése, helyreállítása lesz.

A terület régészeti feltárá-
sa a Pest megyei Múzeumi
Igazgatósággal együttmûköd-
ve ugyancsak NKA pályázati
támogatásból valósítható meg.
A területen elhelyezkedõ to-
vábbi falak konzerválására
ezután kerülhet sor, majd ezt
követõen lehet a turisztikai
célú hasznosítást, bemutatást
szolgáló fejlesztési elképzelé-
seket más forrásból megvaló-
sítani.

FÉSÛ JÓZSEF GY.

Hatvan éve történtA munka eredményét a helyszínen tekintették meg a meghívottak
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Karácsony elõtti napokban
történt. Csengettek hosszan
és kitartóan. A kiskapunál
egy elegáns nõ állt, kezében
felíró tömbökhöz hasonló
füzetecske. Udvariasan kö-
szönt, majd elbûvölõ mo-
sollyal közölte – közben be-
lepislantott a papírokba -,
hogy cégük nagy jutalom-
csomagját megnyertem. Ezt
szeretné nekem átadni és
egyben gratulálni a nyere-
ményhez. Közben már nyi-
totta az autó csomagtartóját
és kezdte kirámolni a külön-
féle nagyságú dobozokat.

- „Egy pillanat, Asszo-
nyom, én a lottó kivételével
semmiféle játékban nem ve-
szek részt, még a kereszt-
rejtvényeket sem adom
fel…” - kezdtem mondan-
dómat, de már jött is hatá-
rozott válasza:

- „Önt a számítógépünk
jelölte meg a házszám alap-
ján. Mivel ez nyeremény, il-
letve a cég ajándéka, díj-
mentes, nem kell fizetnie egy
fillért sem ezekért.”

Elküldtem. Itt valami át-
verés lehet, ilyenrõl én
még nem hallottam. Köz-
ben már vagy egy tucat
doboz sorjázott az ölében.
Aztán rábûvészkedett még
egy halom dobozkát és vá-
rakozóan így szólt:

- „Nos, akkor átveszi a
nyereményét?”

Beengedtem - igaz csak a
konyhába -, a konyhaasztalt
elborították a dobozkák, a
konyha légterét meg a kölni
szag. Közben megjött a ne-
jem is, együtt hallgattuk a
különféle parfümök nevét,
megcsodáltuk a pompás
üvegcséket, ugyanis minden
dobozt kinyitott. Szinte ter-
mékbemutató volt az egész.
Amikor az utolsó parfüm is
visszakerült a helyére, lel-
kendezõ mosollyal közölte:

- „Ezt a sok illatszert
nem tudnák megvenni a
nyugdíjukból, ezért nyerték
meg, remélem karácsony
elõtt örömet tudtunk szerez-
ni Önöknek!”

A tetõpont következett.

Zsebébõl kivett egy gyufás-
doboznyi fiolát és közölte,
ennyi ajándék után vegyük
meg a cég legújabb kölnijét,
csak harmincezer forintba
kerül, természetesen kedvez-
ményesen. Baleknak nézett.
Napokig szellõztettünk, na-
pokig nem tudtam élvezni az
ételek illatát a konyhában.
Megfogadtuk, bennünket
soha többé nem fognak át-
verni ilyen dumával.

Két nap múlva ismét
hosszan és kitartóan csen-
gettek. A kiskapunál ele-
gáns úr, kezében felíró tömb
és ceruza. Köszön, majd ud-
variasan közli, hogy a TV2
„Fõzõcske”  mûsorának
szerkesztõsége ajándékcso-
magot küldött nekünk. Ek-
kor már kuncogni kezdtem.
Közöltem, hegy nem ve-
szünk semmit. Ilyen szöveg-
gel másodszor nem lehet
megetetni bennünket. Elme-
séltem a parfümös hölgy
esetét, és szépen megkér-
tem, hogy ne nézzen ben-
nünket hülyének. Nagyon
megbántottam a szavaim-
mal, mert megesküdött az
édesanyja emlékére, hogy
ez a TV2 ajándéka, teljesen
ingyenes csomag, semmit
nem kell vásárolnom. „Lát-
ja, lelkiismeretlen emberek
lejáratnak bennünket, be-
csületes csomagkihordó-
kat…” – jegyezte meg, és
szinte elsírta magát. Been-
gedtem. A konyhaasztalt
teflonsütõk, lábasok, fedõk,
tálak garmadája borította.
(Felirat: Made in China.)
Minden darabot kicsoma-
golt, elmondta az elõnyeit,
helyes használatát is közöl-
te, majd gratulált a csomag-
hoz, amit egy nyugdíjas nem
tudna megvenni egyszerre.
Aztán a búcsúzásnál kibök-
te: - „Ja igen, a kiszállítási
költséget természetesen ki
kell fizetniük, ami kedvezmé-
nyesen mindössze húszezer
forint.”

Baleknak nézett õ is. Va-
jon hány nyugdíjast sikerült
becsapniuk?

FERENCZY EMIL

Ha az ember elolvas egy új-
ságcikket, azt vagy megér-
ti, vagy nem. Vagy elfogadja
az abban leírtakat, vagy
nem. Ugyanígy annak cáfo-
lata vagy tényeken alapul,
vagy mellébeszélésbe tor-
kollik.

A leírt szavak értelmezé-
se nélkül helytelen, rossz
következtetésre lehet jutni.
Sajnálatos dolog, hogy a ri-
ogatásként azonosítunk
olyan kijelentéseket, ame-
lyek valós tényeken, koráb-
bi közléseken alapulnak.

Mindennapi életünkben egy-
re több megoldatlan problé-
mával kerülünk szembe. Saj-
nálatos módon be kell lát-
nunk, hogy az elmúlt 18-20
évben pozitív fejlõdés nem
igen mutatkozott életünkben.
Az elmúlt idõszakban bekö-
vetkezett események azon-
ban mindenképpen elgondol-
kodtatók.

A globalizációnak kö-
szönhetõen elérkeztünk a
pénzügyi, illetve gazdasági
válságba. A sok nyilatkozat
között ködösítés rejti el, hogy
a gazdasági válság egyik oka
a túltermelés. Mindez pedig
a profitéhes nemzetközi tõke
áldásos tevékenységének kö-
vetkezménye. Ide jutott a fo-
gyasztói társadalom és a
mindörökre fenntartható fej-
lõdés meséje.

A mese vége – hazánkban
sokak számára - szomorú, el-
maradt a happy end. “Így nem
fejezõdhet be!” – Mondják
Õk, és Õk aztán jól tudják.
“Folytassuk!” És a mese ha-
zánkban újabb epizódokkal
folytatódik. Ezek közül
mindjárt az elsõben hallhat-
tunk a túlélés érdekében tör-
tént nemzetközi banki
hitelfelvétel(ek)rõl, majd a to-
vábbi részekben a folyósítás
feltételeinek megteremtésé-
rõl, és így tovább. Aztán
mintha ismétlés következett

Átverések
Legalább ugyanennyire saj-
nálatos, ha a véleményt al-
kotó a riogatás fogalmát
helytelenül alkalmazza, il-
letve annak közéleti meg-
nyilvánulását jelentõs ké-
séssel fedezi fel. E fogalom
használata például 2004-
ben lett volna aktuális, és
helyénvaló, amikor egy po-
litikus 23 millió román mun-
kavállaló beözönlésével “ri-
ogatta” a magyar választó-
polgárokat. Akkor kellett
volna véleményt mondani.

SIMON JÓZSEF

Riogatunk-e?

volna, hiszen ismét szóba
került a nyugdíjak és a szoci-
ális ellátások megnyirbálásá-
nak lehetõsége. Kíváncsian
várjuk a szappanopera foly-
tatását, pedig világosan látha-
tó: eljött az ideje annak, hogy
egy új, valóságosabb, humá-
nusabb életvitel felépítésébe
fogjunk bele.

Érdekes módon derék ve-
zetõinknek eszébe sem jut,
hogy példának okáért a pár-
toknak kifizetett ellátást, a
halmozott állások után felvett
pénzeket, a megszámlálhatat-
lan szakértõ és ezek díjazá-
sát, vagy éppen a milliós pré-
miumokat kellene rendezni.

Vajon mi történik akkor,
ha a felvett hiteleket nem tud-
ja az ország visszafizetni? De
legalább azt tudhatnánk,
hogy mit tartalmaznak ezek
a hitelszerzõdések. Mikor
kerül nyilvánosságra, hogy
mire költik azt az összeget,
amit a Nemzetközi Valuta-
alaptól vettünk fel kemény
kamat ellenében?

Piac ország lettünk, de
talán már a piactér sem a
miénk.

SIMON JÓZSEF

Lépjünk ki
a mesék világából!

Az Önök írták rovatbanAz Önök írták rovatbanAz Önök írták rovatbanAz Önök írták rovatbanAz Önök írták rovatban
található cikkek nem fel-található cikkek nem fel-található cikkek nem fel-található cikkek nem fel-található cikkek nem fel-
tétlenül tükrözik a szer-tétlenül tükrözik a szer-tétlenül tükrözik a szer-tétlenül tükrözik a szer-tétlenül tükrözik a szer-
kesztõség véleményét.kesztõség véleményét.kesztõség véleményét.kesztõség véleményét.kesztõség véleményét.
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Várjuk mindazok jelentkezését,
akik kedvet éreznek magukban,
egy-egy délutánt rááldozva,
hogy ismert és kevésbé ismert
írók mûveirõl családias hangu-
latban (tea és sütemény mellett)
beszélgessünk, gondolatokat
cseréljünk.

Könyvtárunkban már mûködik szombatKönyvtárunkban már mûködik szombatKönyvtárunkban már mûködik szombatKönyvtárunkban már mûködik szombatKönyvtárunkban már mûködik szombat
délelõttönként a  kézimunka kör délelõttönként a  kézimunka kör délelõttönként a  kézimunka kör délelõttönként a  kézimunka kör délelõttönként a  kézimunka kör 

 

A kézimunka iránt érdeklõdõk a foltvarrás techniká-
jával ismerkedhetnek meg a foglalkozásokon. Szere-
tettel várjuk a csatlakozni kívánó hölgyeket (esetleg
urakat)!

Szeretettel meghívjuk a kedves
érdeklõdõket 2009. február 25-
én 18 órakor a szobi könyvtár-
ban tartandó filmvetítésünkre,
amelynek témája a magyar test-
vérnépek egymásra találásáról
szól. A film bemutatja egy
olyan közösségi szellem újraé-
ledését, amely a múltban fakad,
a jelenben él és a jövõben to-
vább virágzik.

Ajánlom mindazoknak, akik
a mai értékvesztett társadalom-

Mind több és több emberben
ébred fel az igény az ország
sorsának megváltoztatása
iránt. E váltás békés megva-
lósításának érdekében, egyik
eszközeként jött létre moz-
galmunk, a Magyarok Szö-
vetsége. A Magyarok Szö-
vetsége társadalmi szervezet,
nem párt, hanem civil szer-
vezetek és a célokkal egyet-
értõ személyek szövetsége,
célja az egészséges és tisz-
tességes, élhetõ ország meg-
teremtése, a saját erõnkbõl,
a saját munkánkból.
Akarunk-e egy olyan orszá-
got, ahol nincs pártoskodás?
Akarunk-e egy olyan orszá-
got, ahol egységes nemzet
él?
Ez csak úgy lehetséges,
hogy a magyar ember meg-
szervezi közösségeit, és
visszaszerzi élete fölött az
irányítást.
Hogyan tegyük ezt meg?
A Magyarok Szövetsége la-

Még van idõ! Lehet készülni!
.

Ezúton szeretnénk felhívni a kézimunkázók figyel-
mét, hogy ismét megrendezzük az Anyák napján ha-
gyományos Kézimunka kiállításunkat. Ebben az év-
ben a gyermekek  által, vagy szülõvel, családtaggal
közösen bármilyen technikával készített munkákat
is várunk. 

kossági fórumain és összejö-
vetelein mindezt megtudjuk.
Idõpontja: 2009. március 3.
(Kedd) 18 óra 30 perckor a
Szobi József Attila Mûvelõ-
dési Házban.

Civil szervezetek százai,
és magánszemélyek tízezrei
csatlakoznak folyamatosan a
Szövetséghez, és kezdenek
el közösen cselekedni.
Ez itt a mi idõnk, fel kell egy-
mást hatalmaznunk az aka-
rattal az összefogásra!
Vállaljuk el azt a felelõssé-
get, amit az élet ránk szabott,
okozzuk az ország jövõjét!
Eddig több mint nyolcszáz
településen alakult meg a
helyi alapszervezet.

Egy ország szervezi most
újjá önmagát!

Nincs jobb, vagy balol-
dal, csak egy nemzet van!

www.magyarokszovetsege.hu

Magyarok Szövetsége

Köszönjük mindazon személyek és testületek együtt érzõ
szavait, akik Balassa Józsefné, Baba néni elhunyta mi-
att részvétüket fejezték ki.

A CSALÁD

2008. december 15-én, 73 éves korában elhunyt Balassa
Józsefné tanítónõ, valamennyi diák Baba nénije.
Generációk nõttek fel sok – sok éves pedagógiai munká-
ja során. Tanította volt diákjai gyermekeit is. Nevelõi pá-
lyafutása néhány éve a napköziben fejezõdött be. Szere-
tett volna még aktívan dolgozni, de a sors közbeszólt.
Õ volt az a pedagógus, aki a Tanítóképzõ elvégzése után
– az elsõ, gyakorlóévet kivéve – azonos helyen, Szobon
több mint 50 évig tanított kellõ megbecsülés mellett.
Örök álmát alussza a vámosmikolai családi sírboltban.

ban új utakat keresnek és a pár-
toskodáson és ellenségeskedésen
túl a bennünk élõ közös dolgok-
ra szeretnék a hangsúlyt helyez-
ni.

A film egy Kurultáj néven is-
mert rendezvény tükrében mu-
tatja be ezt az ébredõ közössé-
get és most ismételten levetítjük
az újabb érdeklõdõk számára.

Tájékoztatom a kedves ér-
deklõdõket, hogy a vetítés in-
gyenes.

Jelentkezés és információ:
2009. február 28-ig a Szob
Érdy János Könyvtárban nyit-
va tartási idõben, személye-
sen, telefonon vagy e-
mailben.

Tel: 06-27/370-217, e-mail:
erdykonyvtar@gmail.com

Filmvetítés a könyvtárban

Szépirodalmi könyvklub a
Szobi Érdy János Könyvtárban

Egy új(abb) civil kezdeményezés
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József Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjai
február, márciusfebruár, márciusfebruár, márciusfebruár, márciusfebruár, március

Február 15., vasárnap 10-tõl 16 óráig
Sakk bajnoki mérkõzés

Február 16., hétfõ 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes

Február 21., szombat
Nyugdíjas klub - farsang

Február 24., kedd 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes

Március 4., szerda 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes

Március 6. péntek 19 órától
Kárpátia koncert. Vendég: Sárdy Barbara és Papp Gyula.

Jegyek elõvételben a mûvelõdési házban 11 és 18 óra
között kaphatók. Tel.: 06-306262-6301.

Március 8. szerda
Nyugdíjas klub - nõnapi bál

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 hastánccsoport próbája 17-tõl 19 óráig

Mazsorett próba

Kedd
Danubius Néptáncegyüttes próba 16-tól 18 óráig

Aerobik próba 19-tõl 20 óráig

Szerda
Peat-R Dance Team modern tánccsoport próba

17-tõl 20 óráig

Csütörtök
Aerobik próba 19 -tõl  20 óráig

Péntek
Peat-R Dance Team próba 17-tõl 21 óráig

Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba 
16- tól 20 óráig

Szombat
IMÉ hastánccsoport próbája 17-tõl 19 óráig

Mazsorett próba

Kérünk mindenkit, minden kis-
és nagytáncost, minden kedves
szülõt, családtagot – hogy
2009. február 20-án, pénteken
17 órától tegyék szabaddá az es-
téjüket, és jöjjenek el a mûve-
lõdési házba a DANUBIUS-
FARSANGRA!

Az összejövetelt természete-
sen egy kis maskarázással is egy-
bekötjük: NEM MAGYAR nép-
viseletetekben “kell” érkezni,
hogy így is egy kicsit szélesed-
hessék látókörünk más nemze-
tek ruházatai terén. (Szomszé-
dos, vagy egészen távoli orszá-
gok egyaránt felvonultathatók!)

Kérnénk még a “konyha tün-
déreket”, hogy süteményeikkel
gondoljanak a felgyülemlõ
gyermektömegre, s mindenki
figyelmét felhívnám, hogy a
finom harapnivalókra bizonyá-
ra szomjasak lesztek: innivalót

hozzatok!
Egész este a talpalávalót a

“Danubius-szülõk-zenekara” – a
Zengedezõ zenekar (Isten éltes-
se Õket!) szolgáltatja.

Itt kérnék meg minden ked-
ves táncost és szülõt, hogy az
egyesület leltárázásához FEB-
RUÁR 22-IG a kint lévõ összes
népviseleti darabot (szoknya,
alsószoknya, blúz, kötény, cipõ,
csizma, és minden, ami nem
saját ruhadarab) legyen szíves
behozni – akár próbára, akár a
farsangi mulatságra!!

“Úgy tudunk mi táncolni,
mint a molnár tyúkjai,

mer’ az jól él a vámból:
az ellopott búzából!”

Mindenki jöjjön el a mulat-
ságba!

KUTI ANDREA

DANUBIUS HÍREK

Szilveszterkor éjszakáján a Nomád nevet vi-
selõ, 5 éves, németjuhász kan kutya meg-
szökött az elhelyezésére szolgáló kenelbõl.
Ha valaki információval rendelkezik a ku-
tya hollétérõl, kérjük, jelezze az eb gazdájá-
nál, Nagy Gyulánál a 06-30/406-5124 –es
telefonszámon.

Véradás
2009. február 16-án hétfõn, 11-tõl 152009. február 16-án hétfõn, 11-tõl 152009. február 16-án hétfõn, 11-tõl 152009. február 16-án hétfõn, 11-tõl 152009. február 16-án hétfõn, 11-tõl 15
óráig véradás lesz a polgármesteri hiva-óráig véradás lesz a polgármesteri hiva-óráig véradás lesz a polgármesteri hiva-óráig véradás lesz a polgármesteri hiva-óráig véradás lesz a polgármesteri hiva-
tal nagytermében. Minden segíteni szán-tal nagytermében. Minden segíteni szán-tal nagytermében. Minden segíteni szán-tal nagytermében. Minden segíteni szán-tal nagytermében. Minden segíteni szán-
dékozót szeretettel várnak a szervezõk!dékozót szeretettel várnak a szervezõk!dékozót szeretettel várnak a szervezõk!dékozót szeretettel várnak a szervezõk!dékozót szeretettel várnak a szervezõk!

Sürgõsen eladó, hétvégi háznak is alkalmas, 69 m2  hasz-
nos lakóterületû  kis családi ház Nagybörzsönyben. A
földszinten 2 félszoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba, a
tetõtérben 2 szoba található.  Az egyedi fûtéssel ren-
delkezõ házban víz, villany van, a telefon és az internet
csatlakozás is megoldott.

Ár megegyezés szerint.
Telefon: 06-20/498-9159.

A DANUBIUS TÁNCEGYÜTTES KÉRI A KEDVES SZÜ-
LÕKET, BARÁTOKAT, ISMERÕSÖKET, S MINDAZO-
KAT, AKIK ÉRTÉKESNEK TALÁLJÁK MUNKÁNKAT,
HOGY A 2008. ADÓBEVALLÁSUKBAN AZ 1 %-OS FEL-
AJÁNLÁST TÁNCOSAINK TÁMOGATÁSÁRA, A
19179478-1-13 ADÓSZÁM MEGJELÖLÉSÉVEL TO-
VÁBBI MUNKÁNK SEGÍTÉSÉRE FORDÍTSÁK.

2008. ÉVBEN EZ A TÁMOGATÁSI FORMA 170.936. FO-
RINTOT JELENTETT EGYESÜLETÜNKNEK, MELYET
MAZSORETTJEIN-KEL KÖZÖSEN FELLÉPÉSEINKRE UTA-
ZÁSHOZ ÉS JELMEZTÁRUNK KIBÕVÍTÉSÉRE FORDÍTOT-
TUNK. IITT IS NAGY TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK A SEGÍT-
SÉGÜKET!

A 2009. ÉVET EGY NAGY KÖZÖS FARSANGI MULATSÁG-
GAL KEZDJÜK!
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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: Garmondtext Kft
2167 Vácduka, Petõfi u. 28.

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

Humorsarok
Skót gyerek az apjához:
- Apu, szükségem van 4 fontra.
Apa:
- Mennyit mondtál? 3-at? Itt van 2, válassz egyet.

- Hogy hívják a vegetáriánus ragadozó madarat?
- Legelészölyv.

Katonák az udvaron. A táborparancsnok beszédet tart:
- Emberek, ez a laktanya nem az enyém, és nem is másé: ez a miénk!
Egy hang a tömegbõl:
- Adjuk el!

Katonaságnál rászól a közkatonára a felettese:
- Menjen a konyhára krumplit pucolni!
- Nem mehetek kérem, vírushordozó vagyok!
- Nem érdekel, azt majd más széthordja maga helyett...

Piacvezetõ, elektronikai alkatrész gyártó
vállalat Gödön  2009 márciusában induló

gyártóüzemébe munkatársakat
keres az alábbi pozíciókba:

BETANÍTOTT MUNKÁSBETANÍTOTT MUNKÁSBETANÍTOTT MUNKÁSBETANÍTOTT MUNKÁSBETANÍTOTT MUNKÁS
alkatrészek összeszereléshez,

gyártási folyamatok támogatásához

Prés, fröccsöntõ vagy összeszerelõ
üzemben szerezett tapasztalat elõnyt jelent.

2 és 3 mûszakos munkabeosztás.
Nõk és férfiak jelentkezését várjuk.

Utaztatás megoldott.

Bõvebb tájékoztatás és
felvétel idõpontja és helyszíne:

2009. február 19. 9- tõl 11 óráig2009. február 19. 9- tõl 11 óráig2009. február 19. 9- tõl 11 óráig2009. február 19. 9- tõl 11 óráig2009. február 19. 9- tõl 11 óráig
Polgármesteri Hivatal SzobPolgármesteri Hivatal SzobPolgármesteri Hivatal SzobPolgármesteri Hivatal SzobPolgármesteri Hivatal Szob

Szent Imre u 12.


