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Szobi kiscsillag születik az isko-
lásoknál. Sürgés, forgás, rendez-
kedés és öltözködés. Farsangi
bulira készül a felsõ tagozat feb-
ruár 12-én délután. A dekoráció
ötletes és tökéletes. A segítõ szü-
lõknek is rengeteg a dolguk,
mert a belépõt, tombolát és a
sok-sok sütit is õk árusítják. A
közönség is már türelmetlenül
várja a jelmezesek produkcióját.
Felhangzik a keringõ dallama és
máris megkezdõdik a karnevál.
A nyitótáncot hagyományosan a
nyolcadik osztályosok adják elõ.
Szépek, komolyak. A lányok
valóságos kis hölgyek, de a fiúk

is elegánsak ám! A kellõ han-
gulatot megadva megindult a jel-
mezesek produkciója. A reklám-
blokkot a Gyógyszer, a Negró és
a Bank adta, Fenyõ Miklós a csó-
kokat osztogatta. A Star Team:
Babák ügyesen mozogtak, az ír
táncosok lába pedig csak úgy
pergett. Kiss Enikõ és Kakas Re-
beka igazi kiscsillagként énekelt,
és Mózes Bernadett is remekelt.
A hatodikosok tánca is szép volt.
A mazsorettesek sötétben villó-
dzó botja igazi fantáziavilágba
varázsolt minket. A Keresztapá-
ban mindenki mindenkit megölt,
még szerencse, hogy csak játék-
ból. Szegény Medveczki Annán
átment a 220 volt, még Kakas

Rebeka sem éleszthette fel. Ez-
után a zsûri elvonult meghozni
nehéz döntését. Közben folyt a
tánc, lehetett falatozni fino-
mabbnál finomabb sütiket, me-
lyeket az ügyes szülõk sütöttek.

Megszülettek a helyezések:
egyéniben I. Mózes Bernadett,
Párosban I. Kakas Rebeka -
Kiss Enikõ, II. Kakas Rebeka -
Medveczki Anna, csoportban I.
az ír tánc és a Keresztapa, II.
Fantázia, III. Csók király. Kü-
löndíjban részesültek: Zsûri és
Reklámblokk, és a 8. osztályo-
sok keringõje.

A csoportok gyönyörû, finom

tortákat és más édességeket nyer-
tek. Igazi különlegességet láthat-
tunk a Brazíliából származó
Pontape mester személyében, aki
kapuérát mutatott be társával,
buzdítva a szobi gyerekeket is a
harci tánc tanulására. Élvezetes,
izgalmas és jó volt a buli. A gye-
rekek "szuperul" érezték magu-
kat. A belépõbõl, tombolából, bü-
fébõl befolyt összeget a 8. osztá-
lyosok kapták meg, melyet az év
végi kirándulásra, ballagásra
költhetnek. Köszönet a felkészí-
tõ tanároknak, a segítõ szülõknek
és a farsangi bált támogató szpon-
zoroknak!

VÖLGYESI LÁSZLÓNÉ

további farsangi cikkünk a 7. oldalon

A Szobi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása, va-
lamint a Börzsönyvidéki Bölcsõ-
de, Óvoda, Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási,
Egységes Gyógypedagógiai és
Módszertani Intézmény, Fekete

István Általános Iskolában és
Napsugár Napköziottho-nos Tag-
óvodában a Társadalmi Megúju-
lás Operatív Program (TÁMOP
- 3.1.4/09/1 Kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés - in-
novatív intézményekben) kereté-
ben a TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-
0041 számú, kompetencia alapú
oktatás, egyenlõ hozzáférés a szo-
bi innovatív intézményekben cí-
met viselõ pályázat megvalósítá-
sa folyik a 2009/2010. tanévben.
A projekt kezdete: 2009. szep-
tember 1., a projekt vége: 2010.
augusztus 31.

A pályázat célja: minõségi
nevelés, oktatás. A pályázat
alapvetõ célja a sikeres munka-
erõ-piaci alkalmazkodáshoz
szükséges, az egész életen át
tartó tanulás megalapozását
szolgáló képességek fejlesztése
és kompetencia alapú oktatás
elterjesztése a magyar közokta-
tási rendszerben. Ennek érdeké-
ben a pályázat a kompetencia
alapú oktatás módszertanának
és eszközeinek széleskörû elter-
jesztését célozza, a pedagógu-
sok módszertani kultúrájának

korszerûsítését, a tanulók ké-
pességeinek és kulcskompeten-
ciáinak egyénre szabott fejlesz-
tését és megerõsítését, a rend-
szerben meglévõ szelektív ha-
tások mérséklésével, valamint
az egyenlõ hozzáférés és esély-

egyenlõség szempontjainak ér-
vényesítésével.

A pályázat további célja,
hogy a különféle infrastruktu-
rális fejlesztéseket összekap-
csolja a szükséges szakmai fej-
lesztésekkel, annak érdekében,
hogy azok egymás hatásait erõ-
sítve, komplex módon járulja-
nak hozzá az oktatás minõségé-
nek javulásához.

folytatás a 4. oldalon

Itt a farsang, áll a bál

A 8. osztályosok nyitótánca ismét nagy sikert aratott

30 millió forint pályázati
forrás az óvodának és az

iskolának az Európai Uniótól

A projektindító nap január 4-én volt

A tartalomból:
Önkéntes tûzoltóság

és polgárõrség
2. oldal

Korszerûsítik a
zeneiskola

fûtésrendszerét
3. oldal

Uniós pénzbõl újult
meg az út

a Börzsöny körül
10. oldal
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Az elmúlt évek során -
sajnos - gyakorlattá vált,
hogy az önkormányzat a
mostoha normatív fi-
nanszírozás és az egyre
nehezebb gazdasági
környezet következté-
ben hónapról-hónapra
bérhitel felvételére
kényszerül.

A bérhitelrõl annyit
mindenképpen érdemes
elmondani, hogy ez a hi-
tel hónapon belüli
visszafizetéssel vehetõ
fel. A hitel tehát az ön-

A képviselõ-testület feb-
ruár 2-án megtartott ülé-
sén döntött arról, hogy a
Dr. Schmidt Géza Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanács-
adó és Szolgáltató Betéti
Társasággal, illetve Tóth
János bejegyzett könyv-
vizsgálóval köt szerzõ-
dést a 2009. évi költség-
vetési beszámoló könyv-
vizsgálói auditálására vo-
natkozóan, 340.000 forint

Idén is szükség van
folyamatos bérhitelre

kormányzat szempont-
jából nem "halmozódó
hitel", azonban folyama-
tos felvételéhez a képvi-
selõ-testület hozzájáru-
lása szükséges.

Döntésével a testület
felhatalmazta a polgár-
mestert és a jegyzõt a
bérhitel igénylésére,
mértékének és idõpont-
jának szükség szerinti
megállapítására, azon-
ban esetenként annak
összege nem haladhatja
meg a 15 millió forintot.

Szob Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete február 2-án
megtartott ülésén hatá-
rozott arról, hogy Szobi
Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület újraszervezésére és
a helyi polgárõrség
megszervezésének elõ-
készületére irányuló
képviselõi elõterjeszté-
seket támogatja, egyben
a szervezéssel és elõké-
szítéssel kapcsolatos fel-
adatok ellátásával meg-
bízta az indítványok elõ-
terjesztõit, Orbán József
és Krasznai Zoltán kép-
viselõ urakat.

A tûzoltó egyesület
újraszervezését indokol-
ja a jelenleg is meglévõ
eszközállomány mûköd-

tetése, másrészt egy
ilyen szervezet hathatós
és gyors segítséget tud
nyújtani egy esetleges
tûz esetén a hivatásos
tûzoltók helyszínre ér-
kezéséig.

A helyi polgárõrség
megszervezésére tett
elõkészületi intézkedé-
sek megtételére elsõ-
sorban az utóbbi idõben
elszaporodott közterü-
leti  vagyontárgyak
(hulladékgyûjtõk, pa-
dok, lámpatestek stb.)
elleni támadások, más-
részt a környékben
megnövekedett  bûnö-
zés (besurranó tolvajlá-
sok, vagyon elleni bûn-
cselekmények, stb) hat-
nak ösztönzõleg.

+ ÁFA díjtétel ellenében.
Az ülésen felhatalmazta a
polgármestert és a jegy-
zõt, hogy az önkormány-
zat 2010. évi likviditási
helyzetérõl szóló szakér-
tõi vélemény elkészítésé-
re - 44.000 forint + ÁFA
áron -  vonatkozó szerzõ-
dést is az említett társa-
sággal kösse meg.

Kapcsolódó hír, hogy
a megrendelt, az önkor-

mányzat likviditási
helyzetérõl készült
szakvélemény a napok-
ban elkészült, amely
szerint csak egy szigo-
rú, fegyelmezett és taka-
rékos gazdálkodás, vala-
mint sikeres ÖNHIKI és
likvid pályázat együtte-
se eredményezheti az
önkormányzat 2010. évi
f i ze tõképességének
megõrzését.

Könyvvizsgálót bízott
meg a képviselõ-testület

A képviselõ-testület
február 9-én megtartott
ülésén határozott  az
Ipoly-völgyi Sporthor-
gász Egyesület Szob ké-
relmének támogatásá-
ról, amely szerint az
egyesület részére az ön-
kormányzat tulajdoná-
ban lévõ szobi 737/8
hrsz-ú földterület (gaz-
dasági vasút ipartelepe)

Önkéntes tûzoltóság
és polgárõrség

Ipoly folyó felé esõ ré-
szébõl 250 m2 térmérté-
kû földterületet un.
"horgásztanya" létreho-
zása céljából térítés nél-
kül használatba ad, to-
vábbá ugyancsak az ön-
kormányzat tulajdoná-
ban lévõ faházat évi
50.000 forint használa-
ti díj fejében adja át az
egyesületnek.

Horgásztanya az
Ipoly-parton
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A Kodály Zoltán Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény közel másfél
évtizede átadott épület-
együttesében az energia-
takarékosság jegyében
korszerûsítik a fûtés-
rendszert. A már jelenleg
is zajló beruházás követ-
keztében lehetõség lesz
arra, hogy a kihasznált-
sághoz, az oktatási rend-
hez igazodóan fûtsék az
épületegyüttest, azaz
egy-két terem használa-

TÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓ
Szob város jegyzõje értesíti a

Tisztelt Választópolgárokat, hogy a
Helyi Választási Iroda címe:

2628 Szob, Szent Imre utca 12.
HVI vezetõje: Kempfné Dudás Hilda

Elérhetõsége: 06-27/570-580

Választással kapcsolatos ügyben
 a fenti telefonszámon,

 ügyfélfogadási idõben kérhetnek tájékoztatást.

A Pest Megye I. Számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási

Bizottság választott tagjai:

Járikné Bakos Klára elnök
Véber Pálné elnökhelyettes

Kovács Gáborné tag
Makrai Lászlóné póttag

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA OEVI VEZETÕ

Amint arról lapunk ko-
rábbi számában beszá-
moltunk (Roncsok
nyomában, 2010. janu-
ár), a Börzsöny Múze-
um Baráti Köre szerve-
zésében az Ipoly folyó-
ban talált hajómarad-
ványt sikerült kiemel-
ni, biztos helyre szállí-
tani, majd egy bányató-
ba süllyeszteni.

A képviselõ-testület
február 9-én megtartott
ülésén döntött arról,

ta miatt nem kell ezentúl
valamennyi helyiséget
fûteni.

Önálló, fali kazán
(cirkó) fûtést kap az Ár-
pád utca felé nézõ épü-
letrész. A hátsó, hosszú
épületrész  a meglévõ
kazánról két szakaszban
lesz fûthetõ. A fenntartó
önkormányzat a beruhá-
zás következményeként
az épületegyüttes fûtés-
költségeinek csökkené-
sét várja.

hogy a Börzsöny Múze-
um Baráti Köre részére
térítés nélküli használat-
ba adja a tulajdonában
lévõ, az Ady Endre utcá-
ban található pincét a
hajó tárolása céljából. A
baráti kör ellentételezés-
ként vállalta,  hogy a pin-
ce használata fejében új,
korszerû pinceajtót épí-
tenek be és szerelnek fel,
kiépítik a pince elektro-
mos hálózatát, valamint
villanyórát szerelnek fel.

Korszerûsítik a zeneiskola
fûtésrendszerét

Kedves Nézõink!
2009 decemberétõl a Magyar Telekom kábelhá-

lózatán, az S8-as csatornán, a 154,25 MHz-en fog-
ható a térségi Danubia Televízió. Mûsorainkat az
alábbi településeken láthatják: Visegrád, Dunabog-
dány, Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer-Surány,
Szob, Zebegény, Kismaros, Szokolya, Verõce, Bör-
zsönyliget.

Adásaink minden nap 0, 10 és 19 órakor kez-
dõdnek. Friss mûsorral minden héten pénteken 19
órakor jelentkezünk elõször.

Adásaink tartalma:
Híradó (heti hírmagazin mûsor, kb. 40 perc).

Lapozgató (lapszemle, 5 perc).
Kalamáris (kulturális magazin, kb. 35 perc).

Kommentár nélkül (közéleti, kulturális és sport-
események közvetítése felvételrõl, 160-200 perc).

Mûsoraink megtekinthetõk a www.danubia-
televizio.hu weboldalon.

Észrevételeikkel, javaslataikkal keressenek meg
bennünket az info@danubia-televizio.hu e-mail cí-
men, vagy telefonon az alábbi számok valamelyi-
kén: 06-70/940-5034, 06-70/776-4706.

DANUBIA TELEVÍZIÓ

 SZERKESZTÕSÉGE

A Danubia Televízió
közleménye

Hajó a pincében

Tisztelettel meghívjuk a város lakosságát
2010. március 15-én, 17 órára
a József Attila Mûvelõdési Házba

az

1848-as forradalom
162. évfordulója

tiszteletére
rendezett megemlékezésre.

Verset mond: Kurta Gábor,
Ünnepi köszöntõt mond: Galanits Tamás,

majd a
„Márciusi ifjak” címmel színpadi játékot adnak elõ
a Fekete István Általános Iskola 4. osztályos tanulói.

Az ünnepség után  koszorúzás az Öreg temetõben lévõ
kopjafánál.

Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!
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folytatás az 1. oldalról
Mit is jelent számomra, va-

lamint az óvodában és az isko-
lában dolgozó pedagógusok
számára a TÁMOP?

A válasz egyszerû: megúju-
lást - amit elvár tõlünk a helyi
társadalom és a fenntartó.
Többletet, amiért tenni kell, hi-
szen ez a fennmaradás létkér-
dése. A jó hír a reklám, hogy
az idelátogatók elviszik jó hí-
rét az óvodánknak és az isko-
lánknak.

Mit is jelent a kompetencia?
Valamire való képességet. Mit
jelent a kompetenciaalapú ne-
velés és oktatás? A sikeres
munkaerõ piaci alkalmazko-
dáshoz szükséges egész életen
át tartó tanulás megalapozását
célzó képességek fejlesztése.
Ez az általános iskola felada-
ta.

A minõségi közoktatás kö-
zös ügyünk, ez joggal fogalma-
zódik meg ma a közoktatás a
helyi szülõi társadalom felõl.

folytatás a 4. oldalon

folytatás az 1. oldalról
Minden gyermek egyszeri,

egyedi és megismételhetetlen,
ezért értelmi és érzelmi képes-
ségeit messzemenõleg figye-
lembe kell venni, fejleszteni,
hogy az életbe egyenlõ esé-
lyekkel induljon minden gyer-
mek és ez már a hozzáadott pe-
dagógiai értéket jelenti.

A program az óvodai nagy
csoportban kezdõdik, felmenõ
rendszerben biztosítja az új tí-
pusú nevelési-oktatási prog-
ramban való részvétel lehetõ-
ségét. Az óvodában elkezdett
programra épül az iskolai ok-
tató munka. Soha nem volt
még ilyen zökkenõmentes az
óvoda-iskola közötti átmenet!

Olyan óvodát és  iskolát
szeretnénk, ahová a szülõ szí-
vesen íratja be gyermekét, a
gyermekek szeretnek óvodába
és iskolába járni.

Ma már a változó világ vál-
tozó pedagógusokat kíván,
ezért az intézményekben dol-
gozó óvoda- és iskolapedagó-
gusai továbbképzéseken vesz-
nek részt. A szakmai megúju-
lás keretében megismerkednek
az új nevelési-oktatási módsze-
rekkel, az újszerû tanulásszer-
vezési eljárásokkal.

A pedagógusok napi mun-
kájuk során már használják az
a digitális taneszközöket, szá-
mítógépeket és az interaktív
táblát.  A jól felszerelt, modern
és igényes természettudomá-
nyos szaktanteremben minden
informatikai eszköz a gyerme-
kek és a pedagógusok rendel-
kezésére áll. A gyermekek ta-
nulási tevékenységét az Okta-
tási és Kulturális Minisztéri-
umtól kapott digitális tanulási
programok segítik. Ez már a
XXI. század iskolája!

Az intézmények munkáját
komplex szaktanácsadók segí-
tik. Megváltozik a tanári sze-
rep ma már a tanár nem a tu-
dás kizárólagos birtokosa, ha-
nem a gyermek segítõje, men-
tora.

A szakmai fejlesztési mun-
ka bemutatása. A pedagógiai
munka megújításának szüksé-
gessége és lehetséges irányai:

- Az iskolai innováció cél-
iránya a kompetencia alapú ok-
tatás gyakorlati megvalósítása,
eredményességének mérése.

- Megyei-régiós szinten az
általános iskolákkal való szak-
mai együttmûködés kialakítá-
sa, a jó gyakorlatok terjeszté-
se, átvétele.

- Az iskolai dokumentu-
moknak a szakmai elvárások-
kal, célokkal történõ átdolgo-
zása.

- A helyi tanterv fejleszté-
se, az esélyegyenlõségi tervnek
megfelelõ egyéni tanulói fej-
lesztési tervek (és gyakorlat)
hatékony alkalmazása.

- A város és a beiskolázási
körzet óvodáival való szakmai
kapcsolat további erõsítése, a
beiskolázás eredményességé-
nek biztosítása.

A program bevezetésének
ütemterve az iskolában:

2009 szeptember:
- felkészítõ továbbképzése-

ken való részvétel,
- taneszközök beszerzésé-

nek megkezdése.
2009 szeptember - 2010 jú-

nius:
- A kompetenciaalapú prog-

ramcsomagok bevezetése az
általános iskola 1., 2.a, 2.b, 5.o.
7.a, 7.b, tanulócsoportjaiban

- Horizontális tanulás bein-
dítása a nevelõtestületben.

- Jó gyakorlatok megisme-

rése, adaptálása
- Helyi innovációk kidolgo-

zása, publikálása
- Bemutató órák szervezése
- Ötletbörzék rendezése, is-

kolai feladatbank készítése
Az újszerû tanulási eljárá-

sok megvalósítását a program
kapcsán kiterjesztettük intéz-
ményi szintûre a témahét vo-
natkozásában. Az oktatás ke-
retén belül saját belsõ innová-
cióként kidolgozott projekt
megvalósítására kerül sor az 1.
osztálytól a 6. osztállyal bezá-
rólag, továbbá ez a folyamat
elõsegíti az óvoda-iskola átme-
netet.

A tömbösített oktatás és a
mûveltség terület tantárgy bon-
tás nélküli megvalósítására a
szakrendszerû oktatás keretén
belül a program megvalósítá-
sában már részt vevõ 7.a és 7.b
osztályos tanulókat vontuk be.

A beindított innováció fenn-
tartásának egyik biztosítéka,
hogy a pedagógiai programban
már megtalálható feladatok be-
vonásra kerülnek a pályázat
megvalósítási idõszakában.
Ilyenek: A báb, érzelem, zene,
siker projekt, az iskola névadó-
ja Fekete István hét programja

A program részletezése:
- A szövegértés-szövegal-

kotás kompetenciaterület fej-
lesztését támogató oktatási
program bevezetése, adaptáci-
ója, az elsõ, az ötödik és a he-
tedik évfolyamon.

- A matematika kompeten-
ciaterület fejlesztését támoga-
tó oktatási program bevezeté-
se, az elsõ és az ötödik évfo-
lyamon.

- Választott: idegen nyelv
kompetencia / angol/ 2.a és 2.b
osztályban

- Tantárgytömbösített okta-
tás bevezetése idegen nyelv és
magyar irodalom tantárgyak-
ban a 4, 8, és a 6 évfolyamon.

- Egy témahét megszervezé-
se: Fekete István témahét isko-
lai szinten megvalósuló prog-
ram, melyet a Pedagógiai
Program tartalmaz.

- Egy moduláris oktatási
program megszervezése:
Egészséges életmód- egészség-
védelmi nap.

Napsugár Napköziotthonos
Tagóvoda. Az intézmény fon-
tos értéke a sokszínûség, ame-

lyet nevelési programja is tük-
röz. A közös alapelvek, érté-
kek és célok mellett az egyéni
speciális tartalmak is megfo-
galmazódnak. Az óvodánk
egyéni arculattal és speciális
nevelési tartalommal mûködik.

Minden óvodapedagógus
legfontosabb feladata a gyer-
mekek szeretetteljes nevelése.

Az intézmény célja, olyan
nevelési rendszer mûködtetése,
amely lehetõvé teszi az óvo-
dáskorú gyermekek sajátossá-
gainak, egyéni fejlõdési ütemé-
nek megfelelõ személyiségfej-
lesztést. A nevelési eredmé-
nyek növelése érdekében, az
egymástól tanulás lehetõségét
kihasználják, szakmai felké-
szültségünket folyamatosan
fejlesztik.

Az óvodai nevelés  célja: a
gyerekek harmonikus szemé-
lyiségfejlõdésének elõsegítése,
sokféle tevékenységi lehetõség
biztosításával, a gyerekek élet-
kori sajátosságaihoz, egyéni
fejlõdési üteméhez, igényei-
hez, szükségleteihez igazodva.

Óvodai nevelésünk megala-
pozza az önálló tanulást segítõ
képességek, a kommunikációs
és a szociális kompetenciák
fejlõdését, ezzel segítve a gyer-
mekeknek az óvodából az is-
kolába való átmenetet.

A program bevezetésének
ütemterve az óvodában:

2009 szeptember - 2010 au-
gusztus

- a program megvalósítása
az óvodai nagy csoportokban,

- horizontális tanulás bein-
dítása a nevelõtestületben,

- helyi innovációk kidolgo-
zása, publikálása,

- jó gyakorlatok megisme-
rése, adaptálása.

A program részletezése:
- óvodai programcsomag

bevezetése 2 csoportban,
- egy legalább három hetes

projekt megszervezése: báb,
érzelem, zene, siker projekt
megvalósítása,

- egy témahét megszervezé-
se: Napsugár napok húsvéti ké-
szülõdés.

Mi várható el a program be-
vezetésétõl?

- alkalmazásképes tudás,
- a tudás érték és hatalom,
- motivált gyermekek,
- csapatmunka kooperáció,

egymás elfogadása,
- a tanári módszertani kul-

túra sok színûsége,
- a tanulásszervezés válto-

zatossága,

30 millió forint pályázati forrás az óvodának
és az iskolának az Európai Uniótól
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A szakmai és módszertani meg-
újulást segítõ tevékenységek és
pályázatok mellett az elmúlt
idõszakban lehetõség volt arra,
hogy iskolai környezetünket is
szépítsük és munkánkat hatéko-
nyabbá és eredményesebbé
tevõ eszközökkel gyarapítsuk
eszközparkunkat.

Az OKM által kiírt informa-
tikai eszközök beszerzését se-
gítõ pályázaton nyert pénz-
összegbõl sikerült 10 új számí-
tógépet vásárolnunk a számító-
géptermünkbe. Szintén e pályá-

zat segítségével meg tudtuk
vásárolni a térség elsõ interak-
tív tábláját. Ez a tábla amelyet
csak "csodatáblaként" említe-
nek a szülõk és a tanárok, tulaj-
donképpen egy számítógéphez
kapcsolt óriási, érintõképernyõs
monitor, mely lehetõvé teszi a
számítógéppel segített oktatást,
ezáltal látványosabb, érdeke-
sebb lesz a szemléltetés a diá-
kok számára, és kémiai  fizikai
kísérleteket, képeket, videókat,
animációkat mutathatunk be.

Tavaly õsszel jókedvûen

Itt a félév...
Az idei félév január 15-én zá-
rult. A 225 fõs iskolánk 20
százaléka ért el jeles vagy ki-
tûnõ tanulmányi eredményt.

Félévkor jeles tanulmányi
eredményt elért tanulók: 1.
osztályban Bábik Anna,
Báthori Anna, Dolezsál Brú-
nó; 2. osztályban Csintalan
Zoltán,  Frievald Ruben,
Hidvégi Zsófia, Stefkó Kor-
nél, Téglás Kamilla, Gyatyel
Dániel, Koczó Dominik, Ko-
vács Kata, Nagy Dániel; 3.
osztályban: Bresztyák Rebe-
ka, Huszti Boldizsár, Tóth
Veronika ;  4 .  osztályban:
Medveczki  Ágnes,  Bartók
Krisztián, Demeter Dániel,
Szabó Lõrinc, Orosz Regina,
Molnár Zsófia, Koczó Kíra,
Kantó Tibor, Nyéki Barna-
bás, Téglás Benedek; 5. osz-
tályban: Brulich Bernadett; 6.
osztályban: Száraz Eliza,
Klement Gergõ, Veres Mar-
tin, Valentin Dóra; 7. osztály-
ban: Borda Melitta, Pintér
Zsófia,  Márki  Hajnalka,
Nagy Réka; 8. osztályban:
Kajáry Attila, Bodzás Zsa-
nett, Pethõ Tamás, Medveczki
Anna.

Kitûnõ tanulmányi ered-
ményt elért tanulók: 1. osz-
tályban: Vígh Viktória ,  3.
osztályban: Hornyák Rebe-
ka, Sági Anna; 4. osztályban:
Valent in Zsóf ia,  Oravecz
Nóra ;  7 .  osztályban:  Tar
Luca, Néder Anita, Kollár
Bojána.

Gratulálunk!

Szépül és korszerûsödik az iskolánk

FELHÍVÁS
A 2010/11-es
tanévben ismét
indul az esti gim-
názium 9. évfo-
lyama a szobi
Fekete István
Általános Iskolá-
ban. Jelentkezés
a 27/570-685-ös
telefonszámon a
titkárságon.

mulatott szülõ és pedagógus az
Egészséges és Mûvelt Szobi If-
júságért Alapítvány és iskolánk
közös szervezésében megren-
dezett bálon. A bálból befolyt
összegbõl - a már elõzõleg ki-
hirdetett módon - a régi épület-
szárny alsó folyosóját tudtuk
csempével burkolni. Így az olaj-
lábazat helyett egy tartós, szép,
könnyen tisztítható csempe fe-
lület díszíti a falakat.

Az Apáczai Kiadó tan-
könyvvásárlásunkért 300.000
Ft hûségjutalommal kedvezett

iskolánknak A tavalyi és az idei
tanév hûségjutalmából 5 új, mo-
dern krétás táblát tudtunk vásá-
rolni a felsõ tagozatos tanter-
mekbe. A csere már nagyon
aktuális volt, hiszen a régi fa-
táblák állapota már elég rossz
volt.

A fenti tárgyi fejlesztések
mellett folyamatosan azon va-
gyunk, hogy eszköztárunkat
fejlesszük, bõvítsük és ezzel is
XXI. századi körülményeket
biztosítsunk tanulóinknak.

JÁRIK IZABELLA IGAZGATÓ

- a szobi gyerekek verseny-
képes tudása.

Esélyteremtés! Minden
gyermek tehetséges valamiben,
minden gyermek számít!!!

  Az, hogy mit és hogyan
hasznosítanak a pályázaton el-
nyert források bevonásának se-
gítségével, az kizárólag rajtunk
múlik. Egyéni belátásunkon,
gyakorlati tapasztalatainkon,
nyitottságunkon, élettapaszta-
latunkon, elhivatottságunkon,
rugalmasságunkon. Mondhat-
nám: adaptációs készségün-
kön, együttmûködési hajlandó-
ságunkon, csapatszellemün-
kön. Az ideális eset az, hogy
az egyes kollégák által meg-
szerzett tapasztalat és informá-
cióhalmaz összeadódik és a
legoptimálisabb módon hasz-
nosul intézményen és települé-
sen belül.

A pályázó fenntartó nevé-
ben, az intézmény vezetõjeként
bízom abban, hogy szándéka-
ink szerint a lehetõ legjobb ha-
tékonysággal használjuk fel a
rendelkezésre álló 30 millió fo-
rintot. Kiváló segítõ szakembe-
reket és valódi innovatív belsõ
pedagógiai tevékenységet díja-
zunk a tanév során, és bízunk
abban, hogy a pályázat igazi
nyertesei - hosszú távon - azok
a szobi kis- és nagydiákok lesz-
nek, akiket nagyobb örömmel,
szívesebben visznek majd a
szobi intézményekbe reggelen-
te szüleik és akiket nagyobb
lelkesedéssel, õszinte öröm-
mel, professzionálisabb szobi
pedagógusok készítenek majd
fel a társadalomban való helyt-
állásra, egyéni életpályájuk si-
keres alakítására.

Összefoglalva: olyan újítá-
sokat tervezünk, amelyek meg-
ítélésem szerint megfelelõ vá-
laszt tudnak adni a nevelés-
oktatás részérõl a mai  kor ki-
hívásainak, ugyanakkor szer-
vesen kapcsolódnak óvodánk,
iskolánk céljaihoz nevelési pe-
dagógiai programunkhoz. A
pályázat megvalósítását széles
körû nyilvánosság kíséri, fo-
lyamatosan tájékoztatjuk a szü-
lõi társadalmat, illetve az intéz-
mény honlapjára is felkerül
minden információ.

Kedves Szülõk! Kedves
Érdeklõdõk! Ha kíváncsik a
munkánkra, kérem, látogassa-
nak el hozzánk! Az óvoda és
az iskola ajtaja nyitva áll! Ke-
ressenek!

Járik Izabella igazgató

Ez az interaktív tábla nem csak Szobon, hanem a környékben is az
elsõnek számít

A korszerûen felszerelt számítógépterem
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A magyar kultúra napját 1989
óta a Himnusz születésének év-
fordulóján ünnepeljük. Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én
(Szatmár)Csekén keltezte nem-
zeti énekünket.

A Himnusz a magyarság
szimbóluma, jelképe piros-fe-
hér-zöld trikolórunkkal és ko-
ronás címerünkkel együtt.
Ugyancsak elválaszthatatlan

magyarságunktól, nemzeti lé-
tünktõl anyanyelvünk.

"Nyelvében él a nemzet" -
vallotta a magyar nyelv megújí-
tásának nagy alakja, Kazinczy
Ferenc. A magyar nyelv ápolá-
sának ügyét fiatalabb kortársa,
Himnuszunk költõje is fontos
kötelességének tartotta.
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
címû munkájában többek kö-
zött ezt írta: "Meleg szeretettel
függj a hon nyelvén! mert haza,
nemzet és nyelv, három egy-
mástól válhatatlan dolog; s ki
ez utolsóért nem buzog, a két el-
sõért áldozatokra kész lenni
nehezen fog."

173 éve vette papírra nagy
költõnk e sorokat, de intelme
nemcsak saját korának, hanem
a jövõnek is szól. Jelenünkben
talán arra figyelmeztetne, hogy
ne majmoljuk köznyelvünkben
az idegen kifejezéseket, s szám-
ûzzük beszédünkbõl a durvasá-
gokat.

A szobi kistérség iskolái eb-
ben az évben Vámosmikolán
emlékeztek meg a magyar kul-
túra napjáról. A helyi tagiskola
felhívása alapján a megemléke-
zésen részt vettek a mária-
nosztrai Virág Benedek Általá-
nos Tagiskola, a szobi Fekete

István Általános Iskola, a Nagy-
börzsönyi Általános Tagiskola,
a Kemencei Általános Tagisko-
la és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény, a bernecebaráti
Szokolyi Alajos Általános Tag-
iskola valamint az Ipolyszakál-
losi Alapiskola tanulói, pedagó-
gusai. Az ünnepségen megje-
lent Járik Izabella igazgató és
Bogányi Gergely zongoramû-

vész, a szobi Kodály Zoltán
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény igazgatója is.

A Himnusz közös eléneklé-
se és az ünnep rövid méltatása
után a zeneiskola vámosmi-
kolai növendékei - Szabó Ben-
ce és Szebeni Alexandra -, va-
lamint tanárai - Szakácsné
Gyõri Éva és Cs. Nagy András
-, továbbá a Boróka néptánc-
együttes ünnepi mûsora követ-
kezett. Közben nagy sikerrel
adta elõ Szakács Luca Móra
Ferenc: Búbos és Kenderma-
gos címû meséjét, mellyel a
szobi könyvtár által õsszel ren-
dezett mesemondóversenyen I.
helyezést ért el.

A mûsor után az iskolák kül-
döttségében részt vevõ 50 tanu-
ló játékos anyanyelvi vetélke-
dõn mérte össze tudását. A ve-
télkedõ anyagát Hommer Lász-
ló tanár úr állította össze a gyer-
mekirodalom, Petõfi Sándor
János vitéz, Arany János Toldi
címû mûve, továbbá nagy alko-
tóink munkáiból, a székely
nyelvhasználat valamint a köz-
nyelv azon szavaiból, kifejezé-
seibõl, amelyek mára "kikop-
tak" a közhasználatból.

Az elõkészületekben és a le-
bonyolításban közvetlen segítõi

voltak: Márkus Istvánné és
Géczi Vivien tanítónõk és Ve-
res Józsefné tanárnõ. A prog-
ram elõkészítésében, szervezé-
sében és lebonyolításában a tag-
iskola nevelõinek szinte kivé-
tel nélkül jutott feladat, teendõ.

Hommer tanár úr szinte té-
vés játékvezetõi rutinnal irányí-
totta a versengést. A verseny-
feladatok projektoros kivetítés-
sel egyidõben váltak olvasható-
vá a kezdõ öt, egyenként tízfõs
csapat számára. Rövidesen a
válaszlehetõségek is megjelen-
tek a kivetítõn, s ennek megfe-
lelõen a helyesnek tartott A, B,
C vagy D jelû tábla felemelé-
sével válaszoltak a színjelzést
kapott csapatok.

A játék tisztaságára 3 fõs
szakmai zsûri ügyelt: Kiss
Andrásné tanárnõ, Nagybör-
zsöny - a zsûri elnöke;
Hanzelikné Marcal Éva tanár-
nõ, Szob; mgr. Fábry Péter ta-
nár úr, Ipolyszakállos.

A elsõ forduló után a pont-
szerzés alapján egyik tízfõs csa-
pat befejezte a játékot, a mara-
dék négy csapatból sorsolással
öt nyolcfõs csapatot szerveztek.
A második forduló után a leg-
kevesebb pontot szerzett két
csapat vált meg a játéktól.

A maradék 3 csapatból sor-
solással 4 hatfõs csapatot szer-

veztek. A kérdéseket most már
a csapatok külön-külön kapták.
A játékszabály szerint a csapa-
tok a játékvezetõtõl vagy a zsû-
ritõl segítséget kérhettek, de
ilyen esetben kevesebb ponthoz
jutottak.

A kikerült újabb két csapat
után a "tizenkettes mezõny":

- Földes Bence, Németh Ge-

Nyelvében él a nemzet
orgina és Bálint Júlia Ipoly-
szakállos;

- Oravecz Ákos és Máté
Dóra Bernecebaráti;

- Tar Luca, Száraz Eliza és
Pintér Zsófia Szob;

- Urbán Dávid Kemence;
- Nerád Zsanett, Czeher

Barbara és Fidel Johanna Vá-
mosmikola.

A játék egyre izgalmasabbá
vált, hiszen a korábbi játékosok
nézõként, szurkolóként bent
maradt iskolatársaik sikeres
szerepléséért izgultak, s külö-
nösen az elõdöntõ és a döntõ
hozott szoros versengést. A
végeredmény: I. helyezett:
Máté Dóra 6. o. Bernecebaráti,
II. helyezett: Földes Bence 7. o.
Ipolyszakállos, III. helyezett:
Németh Georgina 8. o.
Ipolyszakállos, Száraz Eliza 6.
o. Szob.

Az anyanyelvünk megbe-
csülésének jegyében rendezett
játékos vetélkedõ a díjak átadá-
sával ért véget. A résztvevõ is-
kolák emléklapot, a "tizenket-
tes mezõny"-be került verseny-
zõk tanúsítványt, az elsõ három
helyezett jutalomkönyvet vehe-
tett át az iskola igazgatójától, a
tagintézmény-vezetõtõl és a
zsûri elnökétõl.

Az ünnepély elõtti regisztrá-
lás, sorsolás, várakozás izgal-
mait az önkormányzat konyhá-
ja teával, meggyes pitével,
szendviccsel, a szülõi munka-
közösség tagjai pogácsával és

süteménnyel oldották, tették el-
viselhetõvé. A vetélkedõ köz-
ben jól esett hallani egy nyug-
díjas pedagógus elismerõ sza-
vait a diákok, a versenyzõk he-
lyes viselkedésérõl. A magyar
kultúra napján ez természetes.
S talán máskor is, máshol is…

DR. KOCZÓ JÓZSEF

TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ
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Másnap, február 13-án
az alsó tagozatosok ké-
szülõdtek a farsangi bu-
lira. Náluk még nagyobb
volt az izgalom, mint a
felsõsöknél, hiszen olyan

is akadt, aki életében elõ-
ször bújt jelmezbe, pro-
dukált közönség elõtt. A
szülõk, nagyszülõk még
nagyobb számmal jöttek
el, mert szemük fénye, a
csöppségük most bonto-
gatja szárnyait, s ezt ter-
mészetesen meg kell
nézni. Jó kezdeményezés
és kellemes színfolt az,
hogy ovisok is bemutat-
kozhatnak, szerepelhet-
nek a karneválon.

S máris felcsendül a
muzsika és a két 4. osz-
tály a High School Mu-
sical zenéjére indítja
meg a karnevált. A fer-
geteges táncot a kis ovi-
sok felvonulása követte,
melyben a "vad" indián,
a kis katica, a szép her-
cegnõ a kis lovagjával, a
pöttöm tündér és a világ-
mentõ Superman csalt
mosolyt a közönség ar-
cára. Különben megnyu-
godhatunk, mert Super-
man megmenti a világot
2012-es végveszélytõl.
A 2. osztály vásárosai
dallal, tánccal, ügyesen
kínálgatták portékáikat.
Koszorús költõ barátunk
- Huszti Boldizsár - ismét
nagy sikert aratott szöve-
gével és elõadásával,
melyben közölte nagy
megelégedettségét a kö-
zönség és a zsûri értelmi
képességeivel. Az osztá-

lyok csoportos táncai, az
Ugri bugyi (1. o.), Han-
na Montana (3. a), Cow-
boyok (3. b), Majmok (2.
a) nagy sikert arattak a
közönség soraiban. Egy-

mást követték a szebbnél
szebb ötletes jelmezek: a
madárijesztõ, a gólya ké-
ménnyel, aki csak a far-
sangi bál miatt maradt
itthon télire. A rokkerek,
a Robin Hood, a villany-
szerelõ, a pöttyös kutya,
csillagfejû csavarhúzó, a

penészszínû zombi és a
fejnélküli lovas - akinek
mindig leesett a feje -, a
kalóz, az ördög, a vám-
pír, a kommandós, a ka-
tona és a fekete macska
riogatta a közönséget. A
szõlõfürt és a kémény-
seprõ, a szüretelõ pár
nagyon ötletesek voltak.
A három kis bohócot
még egy bohóc (szülõ) is
kísérte. A rendõrnõ, a
hastáncos, a vörös ördög,
a hawaii lány, a focista
is nagy tapsot kapott. A

Õsszel "olvasási ver-
senyt" hirdettünk isko-
lánk alsós és felsõ tanu-
lói és osztályai között,
azzal a nem titkolt  a cél-
lal, hogy gyerekeink sze-
ressék meg az olvasást,
hiszen tudjuk, hogy az
olvasás az alapja min-
denféle tanulásnak. A
gyerekek nagy izgalom-
mal készültek a megmé-

rettetésre, hiszen az
Igazgató  Néni egy sza-
bad napot ígért az tava-
lyi év végi eredményhez
legtöbbet fejlõdõ osz-
tálynak, amit a tanév vé-
gén használhatnak majd
fel. A gyerekek között
megindult a lázas ver-
sengés vajon melyik osz-
tály nyeri el az áhított
tanítás nélküli szabadna-
pot, amit kirándulásra,
játékra, szórakozásra
fordíthat majd a nyertes
osztály. Január utolsó
hetében  megtörtént a
félévi hangos olvasás
felmérése. A gyerekek
már nagyon kíváncsiak
voltak mennyit sikerült
javítaniuk a tanév végi
eredményekhez képest.
Az eredmények kihirde-
tése ünnepélyes keretek
között történt a felsõ tor-
nateremben, ahol felso-
rakoztak az osztályok és
a mérési eredményeket
(alsóban szótag, felsõben
sor) ki is vetítettük a ta-
nulóknak.  Az eredmé-
nyek szépen javultak A
felsõ tagozaton elsõ he-
lyezést elért 7.b osztály
két óra kedvezményt ka-
pott ajándékba, amit már
azon a héten igénybe is

vehettek és Budapesten
voltak moziban.

 A második és a  har-
madik helyezést elért
osztályok - focilabdát és
újságokat- kaptak aján-
dékba. A "Legtöbbet ol-
vasó" gyerekek oklevél-
ben részesültek. (2. a
Hidvégi Zsófia, 2. b Gyõ-
ri Patrik, 3. a Papp Zsolt,
3. b Lakatos Noémi, 4. a

Foltin Dominik, 4. b
Molnár Zsófia, 5. o
Brulich Bernadett, 6. a
Kurta Gábor, 6. b
Zimonyi Debóra, 7. a
Borda Melitta, 7. b Már-
ki Hajnalka, 8. a Szabó
Dávid, 8. b Medveczki
Anna).

Az osztályok között a
következõképpen alakul-
tak az eredmények: alsó
tagozaton I. 2.a, II. 2. b,
III. 4. a. Felsõ tagozaton:
I. 7. b, II. 6. b, III. 8. b.

Azt hiszem, érdemes
volt ezt a versenyt ki-
hirdetni a gyerekek kö-
zött, sokat fejlõdött a
gyerekek olvasási kész-
sége, rákaptak az olva-
sás ízére, de a legcsodá-
latosabb számomra
mégis az eredményhir-
detés bizonyult,  Ra-
gyogtak a szemek egy-
mást megtapsolva örült
az egész iskola gyer-
mekközössége a közös
sikereknek.

Természetes a tanév
végén a félévi eredmé-
nyekhez viszonyítva a
legtöbbet javító osztály
jutalma egy egész taní-
tás nélküli nap lesz.
Már elkezdõdött a ter-
vezés...

Olvasási verseny
kis kenguru olyan töké-
letes volt, mintha egye-
nesen Ausztráliából ug-
rált volna ide. A gépzse-
ni, a pincér, a páclé mes-
ter, a túró rudi igazán
ennivaló volt. Huk a zöld
saláta színével feltûnõ
jelenség.  A doktor a ro-
zoga felszerelésével jól
szemléltette a magyar
egészségügy állapotát. A
karneváli felvonulást a
4. osztályos pompom
fiúk és lányok humoros
tánca zárta. A zsûri el-
vonult dönteni, s közben
a közönség megroha-
mozta a finomabbnál fi-
nomabb sütiket, ették a
sült krumplit, és az új
különlegességet a sajt-
golyót, amely igen ízle-
tes volt. Szólt a zene,
játék, tánc és kacagás,
meg a rohangálás tette
izgalmasabbá a dél-
utánt. A zsûri ered-
ményhirdetése után min-
den csapat kapott egy
szép tortát. Az egyéniek
és a párosok édességet,
játékokat nyertek. Min-

den jelmezes kapott vala-
mit, nyert a tombolán,
vagy a zsákbamacskán. A
vidám délutánon, kelle-
mes idõtöltés mellett még
szép summát is gyûjtöt-
tek, melyet az osztályok
majd az év végi kirándu-
lásokra költenek. Ismét
csak azt mondhatom,
hogy csak velük sikerül-
hetett ilyen jól a buli: kö-
szönjük a pedagógusok-
nak, szülõknek és a
szponzoroknak!

 VÖLGYESI LÁSZLÓNÉ

Az alsósoknál is áll a bál!

3. b osztályosok cowboy-tánca

Dzsungel-tánc a 2. a osztályosok kismajmaitól

Az elsõ helyezett átveszi a díjat az igazgató asszonytól
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Farsang farkán vagyunk, idén
február 16-a húshagyókedd,
amikor "zárul a mulatság", hisz
másnap kezdetét veszi a Hús-
vétig tartó nagyböjt. Ipoly-
damásd, és a túlparti szomszéd,
Helemba (Chl'aba, SK) lakói
mindig komolyan vették a far-
sangot, és annak zárását is.

Farsang utolsó szombatján

mindkét faluban népes a jelme-
zes fölvonulás, hangos dalolás-
sal járja végig a szép számú
"maskura" a falut, találkozik is

a két település lakossága a fo-
lyónál. Ilyenkor a jelmezesek
némely háztól ajándékot kap-
nak, bort, gyümölcsöt, régeb-
ben szalonnát, kolbászt, tojást
is, olyasmit, amit a kedd esti
mulatságon közösen fogyaszt-
hatnak el.

Kedden délután a farsang
temetésével veszi kezdetét a

záróünnep, Farsang Tóbiást,
vagy Tónit búcsúztatják nagy
jajveszékeléssel ilyenkor. A
szertartás egy temetés paródiá-

Január 23-án, szombaton került
sor a helyi sportegyesület lab-
darúgó szakosztálya tisztségvi-
selõinek megújítására a József
Attila Mûvelõdési Házban. A
választást soha nem látott ér-
deklõdés övezte, amelyen a kö-
vetkezõ eredmények születtek:

Az új szakosztályvezetõ
Nagy István lett, rajta kívül
Drexler Sándor, Nagy Sán-

Ipolydamásdon és Helembán
temetik a farsangot

Tisztújítás a labdarúgó
szakosztályban

dor, Laczkó Balázs, Veres
Péter, Haraszti László és
Krasznai Zoltán kaptak helyet
a vezetõségben, mint tagok.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a régi tagok eddigi
munkáját. Az új elnöknek és a
megújult szakosztálynak pedig
sok sikert és kitartást kívánunk
az elkövetkezõ idõkre.

NAGY SÁNDOR

ja, a "gyászmenet", a "gyászo-
ló gyülekezet" igen jót mulat a
beöltözött pap és kántor évrõl
évre átalakított, aktualizált bú-
csúztató és sirató szövegein. A
rítus végén kiemelik Tóbiást, a
szépen kidolgozott szalmabábut
a koporsót helyettesítõ mosó-
teknõkbõl, és bizony tûzre ve-
tik. A búcsúztatók dalolva-
táncolva várják végig a bábu
elhamvadását, aztán átvonul-
nak a mulatozás színhelyére.

Ezt éjfélig tehetik elfogadott
módon, hisz akkor beköszönt
a hamvazószerda, és vele a
nagyböjt.

A farsangtemetés szokása
látványosan zárja az év egyik
ünnepkörét és átvezet egy má-
sikba, a húsvéti idõbe. A rítus
ezen túl egyúttal kifigurázza az
elmúlást, és fölmutatja a meg-
újulás lehetõségét. Elmúlik a
régi, jön az új, elmúlik a tél, jön
a tavasz, az élet körforgása ál-
landó.

ZOMBORKA MÁRTA

A 2010. évi farsangról szóló
képes beszámoló hamarosan
megtalálható a www.bmbkke.hu
honlapon.

Árpási Imre helembai fotó-
ja az 1990-es évek elejérõl

Zomborka Márta ipolydamásdi
fotói 2007-bõl
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Amikor számvetést teszünk az el-
múlt húsz évrõl, illik nem csak a
rosszról beszámolni, hanem a jó-
ról, az eredményekrõl is. Külön-
ben a számvetés egyoldalú lesz
(2010 január: Számvetés). Tény-
leg nem történt semmi pozitív?
Szob elnyerte a városi címet. Egy
mai húszéves nem tudja elképzel-
ni örömünket, amikor Szob-alsó
állomáson megállt a vonat! Hány
évet vártunk erre a pillanatra! Az
ütött-kopott óvoda helyett a kör-
nyék legszebb, legkorszerûbb
óvodájában járhatnak gyerekeink.
A két tornatermes általános isko-
lánk sem kutya. Megújult az
egészségügyi-szociális ellátás, a
város központjának szépítése és
korszerûsítése jelenleg is folya-
matban van. Nincsenek köztéri
szobrok, zeneiskola? Itt tényleg
nem történt semmi? Lehetne foly-
tatni a felsorolást, de aki csak a

feketét akarja látni, az szemet
huny a fehér fölött.

A cikkíró vesszõparipája az
üzemek (ipari és mezõgazdasági)
felszámolása, idegen kézre játszá-
sa. Talán egyszer megírhatná a
szobi termelõszövetkezet, az álla-
mi gazdaság, a gyümölcsfeldolgo-
zó valós történetét is. Kik, és mi-
ért szavazták meg a privatizálást,
miért szûnt meg annyi munkahely
Szobon? Idegen kezeknek nincs
gazdája? Egy komoly számvetés-
nél errõl is írnia kellett volna. Köl-
tõi kérdéssel zárult az írás: ….egy-
általán mikor fog elkezdõdni a de-
mokratikus élet? Válaszok rá rö-
viden. Hogy ez az írás megjelen-
hetett a cikkíróéval együtt, nem a
demokrácia meglétét igazolja?
Fránya dolog a demokrácia. Le-
het vele élni és visszaélni. Lehet
választani. És kell is!

FERENCZY EMIL

Tényleg nem értem a cikkíró  fel-
háborodását (2010 január: "Már
a mikulás sem a régi")! Hamisí-
tott mikulásokról ír, akik bohóc
sapkában, félmeztelenül futóver-
senyeken rohangálnak. Akik ezt
elkövetik, "felelõtlen, emberi mi-
voltukból kivetkezett emberek".
Bár én még bohócsapkás "télapót"
sem láttam (ez a sapka három vagy
négyágú, végein csöngettyûkkel),
ennek ellenére az én látott és sze-
retett mikulásom vörös palástot,
fehér szakállt viselt(vattából), fe-
jén piros süveg vagy más piros
anyagból készült kucsmaszerû fej-
fedõ. A gyerekek kedvence. A jók-
nak ajándékot, a rosszaknak pedig
virgácsot hozott.

A cikkíró elfeledkezett néhány
tényrõl. A magyar ünnepi népszo-
kásaink az idõk folyamán össze-
fonódtak a vallási ünnepünkkel,
megjelenési helyük pedig a temp-
lomon kívüli közösségi nyilvános-
ság lett. Egy sor vallásos eredetû
ünnephez (karácsony, vízkereszt,
húsvét stb.)sajátos népszokás is
kapcsolódott. A középkortól kezd-
ve a katolikus egyház szertartása-
inak, karácsonyi játékainak, já-
szolállítási szokásainak népi for-

maváltozatai is kialakulnak, lásd
a betlehemezést (pásztorjátékok)
- sokszor vérbõ humorral!

Néhány hónap múlva május
elseje lesz. Temesvári Pelbárt is
utalt prédikációjában arra, hogy
május elsején Fülöp és Jakab vér-
tanúságára emlékeztet az a magyar
népszokás, hogy országszerte má-
jusfát állítanak a falvakban. A le-
gények viszont így adták tudtára a
falunak, hogy melyik lánynak ud-
varolnak. Ez a nap egyben a ma-
jálisok és kirándulások napja is.
Szép, de kihaló népszokás. Nem
sérti a vértanúk emlékét. Vissza-
térve a mikuláshoz. Mikszáth Kál-
mán egyik legjobb - sajnos nem
nagyon olvasott - regényében Zrí-
nyi Miklós és szigetvári vitézei
feltámadnak. Amikor botorkálnak
a sötétben, hirtelen  megjelenik
egy kénköves füstöt okádó, villo-
gó, zakatoló és csattogó, fehér sze-
mekkel rohanó alvilági szörny. "Itt
az ördög! Itt az ördög" - kiáltot-
ták, majd vitézül megrohamozták
a vonatot. A tanulság?

A valóság nem mindig az, ami-
nek látszik. A Mikulás pedig az,
aminek látszik: a Mikulás!

FERENCZY EMIL

A márianosztrai  pálos szerzete-
sek  templomában  január 20-án
ünnepi szentmisén  emlékeztek
meg  Boldog Özséb 1270. január
20-án bekövetkezett haláláról.

A szentbeszédében dr. Erdõ
Péter esztergom-budapesti bíbo-
ros, prímás idézte fel Boldog
Özséb életútját.

Boldog Özséb kiemelkedõ
papi munkásságának elismerése-
ként esztergomi kanonoknak ne-
vezték ki. Gyakran találkozott a
Baranya megyei patacsi és pilisi
remetékkel, majd megismerte,
megszerette a barlangokban lakó
remetéket.

1250-ben  megalapította  az
egyetlen  magyar alapítású férfi
szerzetesrendet. (Hivatalos neve:
Szent Pál Elsõ Remete Szerzete-
seinek Rendje (latinul: Ordo
Fratrum Sancti Pauli Primi
Eremitae, O.S.P.P.E.) Boldog
Özséb 20 évig, haláláig élt az
Elsõ Remete Szent Pál oltalmá-
ba ajánlott  közösségben.

Rend alapítása a tatárjárás
után történt, amikor az ország ál-
lapota hasonló volt a jelen körül-
ményekhez.

A Pálos Rendnek Lengyelor-
szágban, Németországban, Své-
dországban, Spanyolországban
és Portugáliában is éltek  közös-
ségben tagjai. Magyarországon
170 kolostoruk mûködött.

II. József szerzetesrendeket
feloszlató rendelete betiltotta te-
vékenységüket.

1934-ban  Serédi Jusztinián
bíboros hercegprímás a Szent
Gellért-hegyen található Szikla-
templomot  átadta gondozásra a
Pálos Rendnek.

Évszázadok alatt a Pálos
Rend  számos szentírásfordítót,
államférfiút, hercegprímást, érse-
ket, püspököt (köztük Esterházy
Pál váci püspököt), valamint az
egyházi élet több kiemelkedõ
alakját adta hazánknak és az egy-
háznak.

Emlékezzünk azokra is, aki-
ket a II. világháború utáni egy-
házüldözés idején meghurcoltak,
bebörtönöztek és kivégeztek.
Õrizzük emléküket. Az üldözte-
tés 15 személyt érintett.

Virág Benedek életét, amelyet
a rendnek szentelt,  így összegez-
te:

"Születtem, szerettem hazámat
s dolgoztam érte, ez az én életem
története. Tegyetek ti is így, ta-
nítsátok utódaitokat  és ha azok
is így tesznek, Magyarország bol-
dog lesz."

Ezen emlékeztetõ azon elõde-
ink nevében íródott, akik az
Ipoly-völgyébõl évente elzarán-
dokoltak a pálosok  márianoszt-
rai kegytemplomába.

SIMON JÓZSEF

A hatalom megszerzéséért és bir-
toklásáért folytatott választási
kampány megindult. A fõvárosi
(és nagyvárosi) szavazóbázis elõ-
legként megkapta a távhõ árának
(forgalmi adójának) csökkenté-
sét. Ellentételezésként a gázár
támogatását április hónaptól
megvonják. Ez a lépés a fõként
vidéken élõ polgártársainkat sújt-
ja, akiknek nincs lehetõségük táv-
hõszolgáltatást igénybe venni.
Ezek tények.

Megkezdõdtek a kampányfó-
rumok is. Természetesen elsõ-
ként a nyugdíjasok szavazatainak
megszerzése érdekében, azonban
teljesen egyoldalúan és pocskon-
diázva az ellenfeleket. Egy sze-
rencsétlen nyugdíjas asszony -
nem tudni kinek nevében -, a kor-
mány jó munkájáról nyilatkozott,
belenyugodva az elvett 13. havi
járandóságába. Bizonyára reme-
te életet él és kivételesen vett
részt a rendezvényen, mert fogal-
ma sincs a nyugdíjasokat is érin-
tõ intézkedések soráról. A
kampányoló politikus szánalmas

példával tarkította silány monda-
nivalóját. Mondja, hogy nem
meri ellenzéki beállítottságú or-
voshoz vinni édesapját, mert ott,
mint baloldali embert megkülön-
böztetik, és kevésbé veszik ko-
molyan kezelését. Õ ilyen ország-
ban nem akar élni. A példa na-
gyon sántít, ugyanis az orvosi
eskü a beteg gyógyításáról szól,
és az orvosok ehhez tartják is
magukat. Az orvosi eskü nem té-
vesztendõ össze a politikusok ál-
tal az országházban tett esküvel,
amely ugyan a választói akarat és
a megbízatáshoz hû munkavég-
zést irányoz elõ, azonban legfel-
jebb pártfrakció-hûség kerekedik
ki belõle.

Még ott nem tartunk, hogy a
politikusokat és az orvosokat egy
sorban osztályozzuk. Egy koráb-
bi párt és miniszterelnök ajánla-
tát fogadja meg az említett
kampányoló képviselõ-jelölt:
"Akinek nem tetszik, el lehet
menni"! Ne habozzon, fogadja
meg a jó tanácsot!

SIMON JÓZSEF

Egyoldalú számvetés

Néhány gondolat
a mai népszokásokról

Boldog Özsébre emlékeztek

A kampány elkezdõdött

Az Önök írták rovatban található cikkek
nem feltétlenül tükrözik

a szerkesztõség véleményét.
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Február 7-én ünnepelte 12. szü-
letésnapját a Peat-R Dance
Team Tánciskola.

Február 11-én Budapesten
léptünk fel a Morrisins Pub-ban
az Opera mellett. Élõben
kongával kísért Kempf Chris, a
háttértáncot a Peat-R Dance
Team tagjai szolgáltatták.

További jó hír, hogy az AD

Befejezõdött az útfelújítás a
Szob-Hont összekötõ út (1201-es
út) 32,8 kilométeres szakaszán. A
beavatkozást a Közép-Magyaror-
szági Operatív Program (KMOP)
keretében bonyolították le, az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) teljes körû finan-
szírozásával, ami összesen 1,3
milliárd uniós forintot jelent. A
projekt bemutatására január utol-
só hetében került sor Vámos-
mikolán. Az eseményen részt vett
Varju László, a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztérium
fejlesztési ügyekért felelõs állam-
titkára is.

"A regionális operatív prog-
ramok keretében lebonyolított
projektek célja a települések meg-
közelíthetõségének és közlekedé-
sének javítása, a térségi esély-
egyenlõség megteremtése -
mondta az államtitkár. - Az uta-
zási idõ csökkentésével, az utazá-
si kényelem növelésével az útfel-
újítások nagyban hozzájárulnak
az út mentén élõk életkörülmé-
nyeinek javításához. Ebben a
projektben Ipolydamásd, Letkés,
Ipolytölgyes, Vámosmikola, Ke-
mence, Bernecebaráti lakói van-
nak közvetlenül érintve, összesen
mintegy hatezer ember."

A közelmúltban lezárult útre-
konstrukciót Szarvas András, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest megyei igazgatója ismertet-
te. A kivitelezõ a kötelezõ köz-
beszerzés gyõztese, a Magyar
Aszfalt Kft volt. A munkálatok
során a meglévõ pályaszerkezet
profilmarását követõen többnyi-
re egy, illetve ahol szükséges
volt, két réteg aszfaltot építettek
be. Az érintett útszakaszokon ta-
lálható hidakon korlát-, burkolat-
és szigeteléscserét hajtottak vég-
re, megtisztították a vízelvezetõ
rendszert.

"A magyarországi közutak
KMOP által finanszírozott 2007-
2008-as felújítási programját a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. pro-
jektgazdaként irányítja - mondta
el Szarvas András. - Feladatai

közé tartozik a projektjavaslatok
feltárása, a projektek elõkészíté-
se, a tervezõ és a kivitelezõ kivá-
lasztása, a kiviteli tervek elkészít-
tetése, a kivitelezés alatt a mûsza-
ki ellenõri feladatok ellátása, a
monitoring, a teljes adminisztrá-
ció, a projektmenedzsment és az
elszámolás, valamint az átadott
útszakaszok figyelemmel kíséré-
se további öt esztendõn keresztül.
A Közép-Magyarország régióban
30 útszakasz újul meg ebben az
akciótervben."

Bárdi Alex, Vámosmikola
polgármestere örömét fejezte ki,
hiszen a felújított útszakasz nagy
könnyebbséget jelent a munkába
igyekvõknek, akik közül sokan
gépkocsival járnak dolgozni Esz-
tergomba, Vácra, Budapestre -
sokan csak a szobi vasútállomá-
sig, ahol lerakják autójukat -,
vagy a másik irányba, Nógrád
megye felé. A polgármester
ugyanakkor azt reméli, hogy a
közeljövõben megújulhat a 1201-
es út további 3 km-es, Hontig tar-
tó Nógrád megyei szakasza is.

Országosan a Regionális Ope-
ratív Programok 2007-2008-as
akciótervében Magyarország hét
statisztikai régiójában összesen
183 négy és öt számjeggyel jelölt
mellékútszakasz felújítására nyí-
lik lehetõség 2008-2010 folya-
mán. A felújítások 73 projektben
valósulnak meg, összesen 1114 ki-
lométeren, 50 milliárd forintból.

A felújítási projektben érintett
útszakasz (1201-es út)

Uniós pénzbõl újult meg
az út a Börzsöny körül Studio együttes  felkérésére

egy dal erejéig a háttértáncot a
Peat-R Dance Team szolgáltat-
ta.

Várjuk azok jelentkezését
akik szívesen részt vennének
egy most készülõ új musical
produkcióban.

          HUGYECZ PÉTER

AEROBIC SPORTEDZÕ, TÁNCOKTATÓ

A Peat-R Dance Team hírei

EBOLTÁS
Értesítem a város lakosságát, hogy

március 2-án 9-tõl 16 óráigmárcius 2-án 9-tõl 16 óráigmárcius 2-án 9-tõl 16 óráigmárcius 2-án 9-tõl 16 óráigmárcius 2-án 9-tõl 16 óráig
és március 9-én 13-tól 16 óráigés március 9-én 13-tól 16 óráigés március 9-én 13-tól 16 óráigés március 9-én 13-tól 16 óráigés március 9-én 13-tól 16 óráig

kerül sor az ebek kötelezõ éves veszettség elleni
védõoltására.

Az oltás minden 3 hónapot betöltött
ebre kötelezõ.

Ebben az évben minden, a régi oltási
könyvvel rendelkezõ kutya új, sorszámozott,

úgynevezett: "kisállat egészségügyi könyvet"
kap. A könnyebb adminisztráció érdekében
kérem, hogy a régi oltási könyvét minden

ebtartó hozza magával.
Az oltás helyszíne: állatorvosi rendelõállatorvosi rendelõállatorvosi rendelõállatorvosi rendelõállatorvosi rendelõ

(Szent Imre utca 16/1.)
Aki házi oltást kér, kérem, jelezze a

+36-30/954 2378-as telefonszámon, illetve
az oltások ideje alatt az oltó állatorvosnál vagy a

rendelések idõpontjában a rendelõben.
Háznál történõ oltást végezni minden

állatorvosnak csak elõzetes felkérésre szabad.
DR. KALÁCSKA LAJOS

Humorsarok
"Addig röhögtünk a fõnök viccén, amíg megértettük, hogy
az a mai feladat."

- Nagymama, miért olyan nagy a szád?
- Nagymama, miért olyan nagy a szemed?
- Nagymama, miért olyan nagy az orrod?
- Jajj Piroska, menj már innen azzal a nagyítóval!

Amikor a taxi átrobog a piroson, az utas felszisszen.
- Ugyan, - mondja a sofõr - mi taxisok minden piroson
áthajtunk!
Aztán a küvetkezõ zöld lámpánál megáll.
- Most miért állt meg?
- Hátha jön egy másik taxis.

Egy részeg filozofál a kocsmában:
- Pontosan emlékszem arra, hogy mikor nõsültem. Arra is
kiválóan emlékszem, hol nõsültem meg. Arra a dologra
viszont egyáltalán nem emlékszem, miért is nõsültem meg?

Eladó. Szobon, a Kossuth utcában, a központtól 5 percre, csöndes, nyugodt
környezetben komfortos társasházi lakás eladó. A 37 m2 –es lakásban egy szoba,
konyha, fürdõszoba, elõszoba, spájz található, hozzá kamra és tároló helyiség
tartozik. A földgázvezetékre történõ csatlakozás lehetõsége megoldott (csatlakozó
csonk a lépcsõházban). Az ingatlan fûtését cserépkályha biztosítja. Ár: bruttó
6.350.000 Ft. Ingatlan címe: 2628 Szob, Kossuth u. 11. I. emelet 4. Érdeklõdni a
06-27-570-690-es vagy a 06-27-570-540-es telefonszámon lehet.
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A Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság felhívása

A vízirendészeti szolgálat szeretné, ha ebben az évben csök-
kennének a balesetek, ezért indokoltnak tartja, kellõ idõben
felhívni a lakosság figyelmét a jégen való tartózkodás és köz-
lekedés legalapvetõbb szabályaira.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a
jég kellõ szilárdságú, nem olvad illetve nem mozog.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor
tekinthetõ kellõ szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meg-
haladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
- jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
- kikötõk és veszteglõhelyek területén,
- folyóvizeken.
Teherbírást csökkentõ tényezõk:
- fenékrõl elõtörõ kisebb, nagyobb források
- csatorna bekötések
- áradás, apadás által kialakított jégmozgás
- felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tar-

tózkodók számára veszélyes lehet.
Folyóvizeken jellemzõ a befagyás folyamatában, hogy a

már beállt jégmezõre újabb és újabb táblák torlódnak, rakód-
nak, ezek nem biztonságosak, rajtuk való közlekedés életve-
szélyes és tilos!

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást
idéznek elõ, apadás következtében a látszólag még szilárd
jég állapota megváltozik, beroppanása várható. Több na-
pos melegebb idõ hatására a felület mosódik, a jég vastag-
sága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közle-
kedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb jégfe-
lületen különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a
jég tényleges állapotát nem lehet idõben felismerni. Eze-
ken a területeken az éjszakai tartózkodás különösen ve-
szélyes.

Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, horgászegyesüle-
tek, horgászok és magánszemélyek figyelmét, akik valamely
vízterület tulajdonosai, kezelõi, hogy amennyiben a jégen
léket vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmen-
tessé vált területet távolról felismerhetõ módon, egy méter
magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fe-
hér csíkozású korláttal megjelölni, körülhatárolni!

Jégkitermelés, vagy más - jégen történõ - munkavégzés
esetén a munkáltató köteles figyelõszolgálatot szervezni és
mentõeszközt biztosítani.

Ajánljuk, hogy azokon a területeken, ahol felnõttek vagy
gyermekek tömeges megjelenése várható, pl.: szabad stran-
dok jegén, átkelési helyeknél, a jégbõl való mentéshez fel-
úszó, nagyfelületû tárgyakat, pl.: falétrát, pallót és megfelelõ
erõsségû és karbantartott kötélzetet tartsanak készenlétben.

Fontos tanács, hogy a jeges vízbõl a jégbõl mentett em-
bert azonnal ne vigyük túlfûtött meleg helyre, dörzsöléssel
próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen elõzõleg
a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt
minden esetben orvosi elsõsegélyben, orvosi ellátásban kell
részesíteni.

A vízirendészet felhívja a figyelmet, hogy télen is hatály-
ban vannak a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabá-
lyai!

A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.)BM rendelete alap-
ján a jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt
bekövetkezett balesetek megelõzése érdekében a
vízirendészet fokozottan ellenõrizni fogja!

A DUNAI VÍZIRENDÉSZETI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

A Váci Rendõrkapitányság veze-
tõje, Magyari Sándor levelet írt
dr. Beer Miklós váci egyházme-
gyés püspöknek. A levélben a kö-
zelmúltban elszaporodott, idõsek
sérelmére elkövetett csalásokra
hívja fel a figyelmet.

Sajnos, oly korban élünk,
amikor a bizalmat, együttérzést,
a mások bajai iránti empátiát
egyesek gátlástalanul kihasznál-
ják. Ezek az emberek nem az
adott településen élnek, hisz még
Szobon is szinte mindenkit isme-
rünk, hamar kiderülne a rosszban
sántikálás.

A célzott korosztály az egye-
dül élõ idõsek. Különösen azért,
mert õk még emlékeznek a gye-
rekkori idõkre, mikor nem kellett
zárni a kaput, lakást, mert nem
tûnt el semmi.

Melyek a leggyakoribb
módszerek?

- Segítségre szorulók:
Csak egy pohár vizet kérnék,

beteg a gyermekem, tisztába aka-
rom tenni a csecsemõt, nincs pén-
zem vonatra, esetleg sürgõs mû-
tétre kérnek pénzt.

Céljuk, hogy többedmagukkal
bekerüljenek a lakásba, és ott el-
vonva a lakástulajdonos figyel-
mét, meglopják.

Védekezés ellene: Senki ide-
gent ne engedjünk be már az ud-
varra sem! Ha erõszakoskodik,
hangosan, akár kiabálva is utasít-
suk ki. A hangos szótól elretten-
ve elmennek, sõt a szomszédok,
utcán járók figyelmét is felkelt-
jük ezzel.

- Hivatalos személynek adják
ki magukat, esetleg még pénzt is
kérnek.

A közüzemi szolgáltatók emb-
lémájával ellátott ruházatban, de
akár utcai ruhában megjelenve tar-
tozás kiegyenlítését, vagy csak a
szemle díját kérik. Még átvételi
elismervényt is írnak. A pecsétet
könnyû hamisítani.

Védekezés ellene: mindig
kérjük a fényképes igazol-
ványt, akár jegyezzük fel a sze-
mély nevét, igazolványának
számát is. Kötelesek megmon-
dani. Pénzt soha ne fizessünk,
kérjük, hogy küldjék ki a szám-
lát. A közmûnél telefonon ér-
deklõdhetünk is dolgozójuk
után.

A legbiztosabb módszer, ha
arra kérjük, hogy jöjjön vissza
akkor, amikor egy családtagunk
is jelen lehet. A csaló nem fog
visszajönni.

Házalók, felvásárlók, ado-
mánygyûjtõk:

Az ilyen embereket soha ne
engedjük be még az udvarra sem.

A házalók a náluk lévõ termé-
ket próbálják eladni. Legyünk
benne biztosak, csak értéktelen
holmit fogunk vásárolni, drágán.

A felvásárlók gyakran az ud-
varon meglátott tárgyra tesznek
ajánlatot, így jutva be a lakásba.
A feleslegessé vált tárgyakat ne
ilyen módon, hanem rokonaink,
ismerõseink segítségével (pl. hir-
detés) értékesítsük, vagy ajándé-
kozzuk el nekik.

Az adománygyûjtõk sajnos
nagyon sok karitatív szerveze-
tet járattak már le. Egyben biz-
tosak lehetünk: a jótékonyság-
ra szánt pénzünk soha nem jut
el a rászorulókhoz. Ebben az
esetben soha ne adjunk kéz-
pénzt, kérjünk csekket, melyet
késõbb le lehet ellenõrizni,
hogy valós adatokat tartalmaz-
e. H valaki adományt ad, inkább
a hivatalosan megjelenõ hirde-
tésekben szereplõ számlaszám-
ra fizessen.

Most csak pár példát ismertet-
tem a rendõrségi felhívás alapján.
A csalók képzelõereje végtelen,
mindig új és új módszerrel sze-
retnének hozzájutni a javainkhoz.

Általánosságban követendõ
szabályok:

-Óvakodjunk az idegenektõl,
ne engedjük be õket az udvarra,
lakásunkba.

- A kaput, lakást tartsuk zár-
va, még akkor is, ha csak egy kis
zöldségért megyünk a kertbe.

- Az idegenekkel a kapun ke-
resztül beszéljünk, kérjük meg
õket, hogy térjenek vissza ké-
sõbb, mikor már rokon, ismerõs
is ott lesz.

- Amennyiben mégis been-
gedtük, ne hagyjuk õket egyedül.
Ha vizet kér, adhatunk a kapun
keresztül is.

- Ha hivatalos személynek adja
ki magát, kérjünk fényképes iga-
zolványt. Ha szóvá teszi ezt, hi-
vatkozzunk arra,  hogy ez köte-
lessége. Jegyezzük fel adatait.

- Ha valaki rosszullétre hivat-
kozik, küldjük el a rendelõbe.
Valószínû, hogy mire odaér,
meggyógyul.

A legfontosabb, hogy figyel-
jünk egymásra, különösen az
egyedül élõ, idõs szomszédok-
ra. Ha találkozunk velük, kér-
dezzük meg, segíthetünk-e vala-
miben, hozzunk-e a boltból va-
lamit. Sokszor egy pár jó szó is
örömet okoz, derût visz minden-
napjaikba.

LAKATOS JÓZSEF

Legyünk óvatosak!
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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: dr. 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

Az m-party Farsang idén isAz m-party Farsang idén isAz m-party Farsang idén isAz m-party Farsang idén isAz m-party Farsang idén is
megrendezésre kerül!megrendezésre kerül!megrendezésre kerül!megrendezésre kerül!megrendezésre kerül!

Idõpont: Február 27., szombatIdõpont: Február 27., szombatIdõpont: Február 27., szombatIdõpont: Február 27., szombatIdõpont: Február 27., szombat
Új Hell Energy Drink promóció

és akció!
Minden egész alakos jelmezben érkezõ

vendégünk egy italra!
Díjazzuk a legjobb jelmezt, a legjobb

párost és csoportot, illetve
a legjobb mûsort!

Ajándékok, ital akciók, meglepetések!
A hangulatért felelõsek:
Tyrel, Ernie, és Csiki
2008-as Video Klip:

http://www.youtube.com/
watch?v=f6vZ2lJeex8

Márciusban III. m-party Dj-verseny!
2008-as Video klip:

http://www.youtube.com/
watch?v=ZCJgZFk8nNE

KÁBELTV-NET-TELEFONKÁBELTV-NET-TELEFONKÁBELTV-NET-TELEFONKÁBELTV-NET-TELEFONKÁBELTV-NET-TELEFON
Elõfizetõi szerzõdés megkötése minden héten
hétfõn, 15-tõl 19 óráig a polgármesteri hivatal
emeleti tanácstermében.

Érdeklõdni a 06-20-242-3474-es telefonszá-
mon lehet.

Keresem a 2009. október 23-án el-Keresem a 2009. október 23-án el-Keresem a 2009. október 23-án el-Keresem a 2009. október 23-án el-Keresem a 2009. október 23-án el-
veszett turistabotomat. Nekem nagyveszett turistabotomat. Nekem nagyveszett turistabotomat. Nekem nagyveszett turistabotomat. Nekem nagyveszett turistabotomat. Nekem nagy
érték volt, mert 1959 óta ezzel tú-érték volt, mert 1959 óta ezzel tú-érték volt, mert 1959 óta ezzel tú-érték volt, mert 1959 óta ezzel tú-érték volt, mert 1959 óta ezzel tú-
ráztam, tele van jelvényekkel, sokráztam, tele van jelvényekkel, sokráztam, tele van jelvényekkel, sokráztam, tele van jelvényekkel, sokráztam, tele van jelvényekkel, sok
szép kirándulás emléke fûzõdik hoz-szép kirándulás emléke fûzõdik hoz-szép kirándulás emléke fûzõdik hoz-szép kirándulás emléke fûzõdik hoz-szép kirándulás emléke fûzõdik hoz-
zá. Kérem a becsületes megtalálót,zá. Kérem a becsületes megtalálót,zá. Kérem a becsületes megtalálót,zá. Kérem a becsületes megtalálót,zá. Kérem a becsületes megtalálót,
hogy jutalom ellenében juttassahogy jutalom ellenében juttassahogy jutalom ellenében juttassahogy jutalom ellenében juttassahogy jutalom ellenében juttassa
vissza nekem. Hálás  köszönettel.vissza nekem. Hálás  köszönettel.vissza nekem. Hálás  köszönettel.vissza nekem. Hálás  köszönettel.vissza nekem. Hálás  köszönettel.
Tel.: 06-20Tel.: 06-20Tel.: 06-20Tel.: 06-20Tel.: 06-20/////5977-111.5977-111.5977-111.5977-111.5977-111.


