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Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!

A 2013. év, mint "Újév" szá-
mos területen hoz változást.
Ugyanakkor az természetes,
hogy a változások elé olykor
kétkedve, bizalmatlanul,  talán
még hitetlenkedve is nézünk.
Vajon meghozza-e az elvárt ja-
vulást az új? Könnyebb lesz-e,
elérhetőbb lesz-e, érthetőbb,
egyszerűbb lesz-e az új. A vál-
toztatás szándékát általában bi-
zalmatlanul fogadjuk és idegen-
kedünk a megszokott és a már
beváltnak hitt vagy tudott dol-
gok változtatásával szemben.

Az új év az önkormányzati
feladatellátás tekintetében rend-
kívül komoly változásokat hoz
mind maga a közigazgatás, mind
pedig az önkormányzati intéz-
mények működtetése tekinteté-
ben is. Szob városa azzal, hogy
2013. január 1-jétől újra járási
székhely lett, a helyben élő pol-
gároknak remélhetően jobb in-
tézményi környezetet jelent
majd. Az tény, hogy már a váro-
si jogállás megszerzésével is az
okmányiroda, gyámhivatal, épí-
téshatóság és számos más  intéz-
mény helyben került kialakítás-
ra, gyakorlatilag biztosította az
itt élők szinte teljes körű igaz-
gatási jellegű kiszolgálását. A
járási székhellyé válás ezt a po-
zíciót még inkább megerősítet-
te, sőt ez talán inkább megfor-
dítva igaz, hiszen ezen előfelté-
telek megléte adhatott alapot a
járási székhellyé válásnak.

2013. év januárjától letisz-
tultabbá válik a közigazgatás
rendszere. Az államigazgatási
feladatok többsége a járási kor-
mányhivatalokhoz kerül, míg
maga a települési-önkormány-
zati igazgatás marad az önkor-
mányzatoknál. A járási hivatal
teljes kiépítése a kormány ter-
vei szerint az év végére fejező-
dik majd be az ún. kormányab-
lakok kialakításával.

A köznevelés, a közművelő-
dés, a közgyűjteményi felada-
tokat ellátó intézmények fenn-
tartásában is átalakulás zajlik.
Ennek következtében a Fekete
István Általános Iskola és a
Kodály Zoltán Zeneiskola álla-
mi  fenntartásba (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ -
KIK) és működtetésébe kerül át.
Ugyanakkor a Börzsöny Közér-
dekű Muzeális Kiállítóhely ön-
kormányzati fenntartású intéz-
mény lesz. A szakorvosi rende-
lőintézet működtetésének kér-
dése néhány héten belül dől el.
Ez utóbbi esetben a jogalkotó
meghagyta annak lehetőségét,
hogy az önkormányzat maga
döntheti el, hogy átadja-e álla-
mi fenntartásba az intézményt,
vagy pedig megtartja azt önkor-
mányzati működtetésben.

A költségvetésnek az úgyne-
vezett feladatfinanszírozásos
rendszere egy teljesen új típusú
önkormányzati gazdálkodást
vár majd el. Ami komoly kihí-
vás lesz majd településünk ese-
tében. Az önkormányzati fel-
adatellátás számos területére -

Központi Műhely, Központi
Konyha stb. - nem biztosít igé-
nyelhető támogatást a központi
költségvetés, azaz az önkor-
mányzatnak ezekre magának
kell előteremtenie a forrást. To-
vábbi probléma az ún. feladat-
finanszírozásnál a támogatási
mérték központi meghatározá-
sa. Így például a közművelődés
feladatainak ellátására alig több
mint 3 millió forintot biztosít a
költségvetés. Ez az összeg tu-
lajdonképpen az energia és köz-
mű költségek (szén, gáz, víz,
elektromos áram, csatorna, sze-
métszállítás) díjtételeit is alig
fedezi le.

A 2013. év önkormányzati
gazdálkodásáról készülő rende-
let elfogadásakor tehát igen
összetetten kell majd gondol-
kodnia a képviselő-testületnek.
Számos területen központilag
leszabályozott lesz az önkor-
mányzat gazdálkodási lehetősé-
ge. A sok-sok év alatt kialakult
helyi elvárásoknak és igények-
nek ezen korlátok között mi-
ként, milyen szinten tud majd
megfelelni önkormányzat, azt

Boldog új évet a település
minden lakójának!

még nem láthatjuk világosan.
És itt még nem is szóltunk a fej-
lesztésekről, amelyek városun-
kat mindig is jellemezték.

Valójában egy újévi köszön-
tőben nem azt itt leírtakról szok-
tak szólni. Most azonban még-

is elhagyhatatlanul fontosnak
tűnik, hogy a Szobon élők a jó-
kívánságokkal együtt rövid tá-
jékoztatást is kapjanak a helyi
közigazgatási és intézményi
változásokról.

Szob Város Önkormányzat
Képviselő-testülete szívből kí-
ván valamennyi szobi polgár-
nak sikerekben gazdag új évet.
Része legyen a sikereknek az is,
hogy a jelen írásban vázolt vál-
tozások mindenkinek hozzanak
könnyebbséget, eredményesebb
ügyintézést, jobb települési
közszolgáltatást.

 Kedves Szobi Polgárok!
Legyenek büszkék arra, hogy a
Szobi járás székhely településé-
nek polgárai. Ugyanakkor kel-
lő figyelmességgel és alázattal
viszonyuljanak az ügyintézés
céljával, illetve egyéb szolgál-
tatásért ide látogatókkal szem-
ben.

Szeretetben és egészségben
gazdag új esztendőt!

Tisztelettel:
                REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

A Börzsöny Múzeum 2013. január 1-jétől önkormányzati fenntartású intézmény lett
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2013. január 22. - Munkalátogatás-
ra érkezett január 22-én Tarnai Ri-
chárd, Pest megyei kormánymeg-
bízott, valamint Rosdy Tamás fő-
igazgató a Szobi Járási Hivatalhoz.
A kormánymegbízott megtekintet-
te az épületet, a szervezeti egysé-

geket, illetve a hivatalban dolgozó
munkatársakkal is találkozott.

Szob városába látogatott Tarnai

Richárd kormánymegbízott ked-
den, hogy a január 1-jével felálló
járási hivatal működéséről tájéko-
zódjon. Az intézményben a kor-
mánymegbízottat a hivatal vezető-
je, Dr. Maruszki Gábor fogadta és
vezette körbe.

A kormánymegbízott a telepü-
lésen megtekintette az átvett irodá-
kat, berendezéseket és eszközöket,
megismerkedett az önkormányzat-
tól érkezett munkatársakkal, és in-
formálódott az okmányirodák ügy-
félforgalmáról is.

"Örömmel értesültem arról,

2012. decemberében megjelent
egy jogszabály, ami szerint a
jelenleg önálló intézményként
működő rendelőintézetek fenn-
tartóinak ez év február 15-ig
nyilatkozniuk kell az intézet
további működtetéséről, abban
a tekintetben, hogy meg kíván-
ják-e tartani saját fenntartásuk-
ban. Amennyiben a jelenlegi
fenntartó (az önkormányzat)
nem nyilatkozik, úgy a rende-
lőintézet a  fent hivatkozott jog-
szabály értelmében automatiku-
san állami fenntartásba kerül
május 1-jétől.

Jelentős problémát okozhat,
hogy  annak tudatában kell dön-
tést hoznia jelenlegi fenntartó-
nak, Szob Város Önkormányza-
tának, hogy a szobi rendelőin-
tézet ellátási körzetében még a
15 ezer főt (állandó lakost) sem
éri el az ellátottak száma. Ez
rendkívül nehéz döntés abban
az értelemben, hogy a távlato-
kat nézve ilyen alacsony lét-
számmal vajon az állam meg-
tartja-e a szobi rendelőintézetet.
E döntés előkészítése érdeké-
ben nyílt fórumot tartott az ön-
kormányzat képviselő-testülete
2013. január 28-án (hétfőn) este
18 órai kezdettel a Szobi Szak-
orvosi Rendelőintézet aulájá-
ban.

A rendezvényen a képvise-
lő-testület tagjain kívül megje-
lent Harrach Péter a térség or-
szággyűlési képviselője, dr.
Nagy Magdolna járási tisztifő-
orvos, dr. Gosztonyi Jenő az
intézmény igazgatója valamint
a térség számos polgármestere,
orvosa, illetve a rendelőintézet
sorsáért aggódó polgárok.

Remitzky Zoltán polgármes-
ter felvezetőjében ismertette a
rendelőintézetek állami fenntar-
tásba kerülésének jogszabályi
hátterét, majd átadta a szót az
intézmény igazgatójának dr.

Gosztonyi Jenőnek. Az igazga-
tó úr felelevenítette a rendelő-
intézet múltját, illetve vázolta
jelenének problémáit. Az ülésen
felszólalt továbbá Harrach Pé-
ter országgyűlési képviselő, aki
biztosította a jelenlévőket arról,
hogy bárhogy döntsenek is az
intézmény sorsa felől a képvi-
selők, ő a jövőben is mindent
meg fog tenni annak érdekében,
hogy a járóbeteg-szakellátás
továbbra is helyben, Szobon le-
gyen biztosítva. Felajánlotta to-
vábbá segítségét abban, hogy az
önkormányzat vezetői és a kor-
mányzati döntés-előkészítők
között közvetít a tekintetben,
hogy mire számíthatnak, ha az
intézmény önkormányzati fenn-
tartása mellett döntenek, ugyan-
is ennek részletei még ma nem
ismertek. A tisztifőorvos
asszony és felszólaló polgár-
mesterek mind-mind hitet tettek
amellett, hogy a rendelőintézet-
nek a jövőben is fenn kell ma-
radnia.

Remitzky Zoltán  polgár-
mester a fórum zárszavában
elmondta, hogy ő mindenkép-
pen azzal a döntési javaslattal
áll majd a képviselő-testület
elé, hogy a szakorvosi rende-
lőintézetet az önkormányzat
ne adja állami fenntartásba,
azt maga próbálja meg tovább-
ra is fenntartani. Ennek leg-
főbb indokaként a szolgálta-
tásra való önkormányzati rá-
hatás, továbbá a településeken
élők érdekérvényesítő képes-
ségének csökkenését, esetleg
elvesztését  látja az állami
fenntartás esetén.

A rendelőintézet önkor-
mányzati vagy állami fenntartá-
sának kérdésben február 15-ig
kell döntést hoznia a képvise-
lő-testületnek.

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN
JEGYZŐ

hogy zökkenőmentes volt januárban
az indulás a Szobi Járási Hivatal-
ban" - emelte ki Tarnai Richárd.
"Azt is jóérzéssel tapasztaltam,
hogy a járási hivatal dolgozói min-
dent megtesznek annak érdekében,
hogy az ügyfelek minél magasabb

szintű szolgáltatást kapjanak az ál-
lamtól." A kormánymegbízott hoz-
zátette, az átalakítás azt a célt szol-

gálja, hogy a 2013 végére felálló
Kormányablakok rendszerével
megvalósuljon az egyablakos ügy-
intézés, mely lehetővé teszi, hogy
az emberek könnyebben, gyorsab-
ban tudják elintézni hivatalos ügye-
iket.

A Szobi Járási Hivatalba
látogatott a kormánymegbízott

További információ:
Lukasik Zsófia
sajtóreferens
+36 20 237 3896
lukasik.zsofia@pmkh.hu

Reggel nyolctól este nyolcig
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatal
Okmányirodai Osztálya 2013. február 1. napjá-
tól munkanapokon reggel 8.00 órától este 20.00
óráig tart ügyfélfogadást a kormányablakok fél-
fogadásához igazodva.

Fórum a szakorvosi
rendelőintézet jövőjéről

dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott a Szobi Járási Hivatal Okmány-
irodájában

dr. Maruszki Gábor hivatalvezető (balra) és dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott (jobbra)

mailto:zsofia@pmkh.huReggel


Segítség a mindennapokban!
Mobil Egészségőr!

Legyen hétvége, ünnepnap
vagy éjszaka a Vario Medicare
készülékkel bármikor hívható
segítség!

A Vario Medicare biztonság-
érzetet és ellenőrzési lehetősé-
get biztosít idős, esetleg beteg
szeretteink számára, hogy min-
dennapos életüket otthonukban,
saját környezetükben élhessék,
mégis mindig odafigyelhesse-
nek rájuk.

A Vario Medicare: személy-
védelemre, személyfelügyelet-
re, állapotkövetésre valamint te-
lefonálásra alkalmas készülék.

A felhasználók a készüléken
található S.O.S. gomb,  vagy az alapcsomagban található, csuklóra csatolható vészjelző megnyo-
másával kérhetnek azonnali segítséget szeretteiktől, vagy a gondozást végző egészségügyi szol-
gáltatótól.

A Vario Medicare érzékeli a szabadesést, így értesülhetünk véletlen balesetek, vagy elesések
bekövetkezéséről.

A készülékben található lépésszámlálónak és a beépített GPS-nek köszönhetően a felhasználó
tartózkodási helye és mozgása folyamatosan nyomon követhető.

Segélykéréskor a Vario Medicare érzékeny mikrofonja megbízhatóan továbbítja a helyszínről
a beszédet, hangokat, zörejeket, hangszórója pedig hangosan és érthetően tolmácsolja az egész-
ségügyi diszpécser kérdéseit és megnyugtató, segítséget ígérő szavait.

A készülékekre és a szolgáltatásra való igényt a  polgármesteri hivatal földszinti iktató irodájá-
ban lehet leadni.

Szolgáltatás havi előfizetési díja: 5.900,- Ft ( melyet az igénylő fizet )
Az igényleadás jelen esetben felmérésül szolgál,ezért semmi elkötelezettséggel nem bír sem az

igénylő sem a szolgáltató részéről.

IGÉNYFELMÉRŐ ADATLAP

Igénylő adatai:

Név:..............................................................................

Cím:............................................................................

Telefon:................................................................

Röviden
GONDOSKODÁS ÖSSZEFOGÁS-
SAL. A képviselő-testület 2012.
december 27-én megtartott ülésén
elfogadta a “Gondoskodás össze-
fogással" SZEBK  intézményve-
zetője által készített, szociális
alapszolgáltatási és szakosított
feladatellátás 2012. évi elvégzett
munkájáról szóló tájékoztatást.

SZOBI SZAKORVOSI RENDE-
LŐINTÉZET. A képviselők szintén
elfogadták az önkormányzat fenn-
tartásában működő Szobi Szakor-
vosi Rendelőintézet  2012. novem-
ber 5. napjától megbízott intéz-
ményvezetőjének a tájékoztatását
az eltelt időszak pénzügyi és gaz-
dálkodási tevékenységéről, vala-
mint a Szobi József Attila Műve-
lődési Ház és Szabadidő Központ
2012. évi munkájáról készített in-
tézményvezetői tájékoztatást.

START MUNKAPROGRAM. A
képviselők a 2012. december 27-
i ülésükön tárgyalták a 2012. évi
Start Munkaprogram tapasztala-
tairól, illetve az önkormányzat
2012. év III. negyedévi pénzügyi
és gazdálkodási tevékenységéről
készített tájékoztatásokat, ame-
lyeket jóváhagyólag fogadtak el.

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE.
A képviselő-testület támogatta
Gomba Község Önkormányzatá-
nak kezdeményezését, miszerint
a jelenlegi Közép-magyarországi
Régió az Európai Unió 2014-
2020 közötti programozási idő-
szakában két NUTS 2 szintű te-
rületi egységet alkosson: Buda-
pestet és Pest megyét.

SZOBI VÁROSFEJLESZTŐ
KFT. A képviselők a 2012. de-
cember 27-én megtartott testüle-
ti ülésen dr. Holocsi Krisztián le-
mondását a Szobi Városfejlesztő
Kft. ügyvezetői megbízatásáról
tudomásul vették, majd a 2013.
január  21-én megtartott  ülésen
Jehodek Brigittát bízták meg az
ügyvezetői feladatok ellátásával.

MŰVELŐDÉSI HÁZ. A képvi-
selő-testület Paluch Anitát 2013.
január 1. napjától - 2013. június 30.
napjáig bízta meg az önkormány-
zat fenntartásában működő Szobi
József Attila Művelődési Ház és
Szabadidő Központ vezetői felada-
tainak ellátásával. Az intézmény
korábbi vezetője Ságiné Székely
Edit 2013. január 1-jétől a járási hi-
vatal alkalmazásába került át.
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Tisztelt Lakosság!
A járások kialakításáról, va-

lamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény alap-
ján 2013. január 1. napjával
megalakult a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Szobi Járási Hiva-
tala.

A Szobi Járási Hivatal ille-
tékességi területe az alábbi te-
lepülésekre kiterjed ki:
Bernecebaráti, Ipolydamásd,
Ipolytölgyes, Kemence, Kis-
maros, Kóspallag, Letkés, Má-
ria-nosztra, Nagybörzsöny,
Nagymaros, Perőcsény, Szob,
Szokolya, Tésa, Vámosmikola,
Verőce, Zebegény.

A Járási Hivatal székhelye:
Szob város.

Itt található a hivatalvezető
által közvetlenül vezetett törzs-
hivatal (Okmányiroda, Hatósá-
gi Osztály), valamint a szak-
igazgatási szerve a Gyámhiva-
tal.

A Szobi Járási Hivatal fel-
adatainak hatékonyabb ellátá-
sára Nagymaros városban Ki-
rendeltséget működtet , Verő-
ce és Vámosmikola községek-
ben ügysegédek segítik a ha-
tósági munkát.

A hatékony ügyintézés ér-
dekében, a járás földrajzi elhe-
lyezkedését figyelembe véve a
Verőcei ügysegédhez tartozó
települések: Verőce, Kismaros,
Szokolya, Kóspallag, Zeb-
egény, Vámosmikolai ügyse-
gédhez tartozó települések:
Vámos-mikola, Bernecebaráti,
Ipoly-damásd, Ipolytölgyes,
Kemence, Letkés, Mária-
nosztra, Nagybörzsöny,
Perőcsény, Tésa.

A verőcei ügysegéd ügyfél-
fogadás helye:  Polgármesteri
Hivatal 2621 Verőce, Árpád u.
40. Az ügyfélfogadás ideje:
hétfő  8 órától 17 óra 30 per-
cig; szerda, csütörtök 8 órától
16 óráig; péntek  8 órától 12
óráig

Ügysegéd: Nagyné Lip-
pai Éva ,  telefonszám: 27/
3 5 0 -0 3 3 ,  e - ma i l  c íme :
lippai.eva.@szob.pmkh.gov.hu

A vámosmikolai ügysegéd
ügyfélfogadás helye:  Polgár-

mesteri Hivatal 2635 Vámos-
mikola, Kossuth u.2. Az ügy-
félfogadás ideje: hétfő, kedd,
csütörtök  8 órától 16 óráig;
péntek  8 órától 15 óráig

Ügysegéd: Konczné Antalicz
Rita, telefonszám: 27/579-
570;27/579-576, e-mail címe:
antalicz.rita@szob.pmkh.gov.hu

Az ügysegédek legfonto-
sabb feladata, a szakmai segít-
ségnyújtás a Szobi Járási Hi-
vatal hatáskörébe átkerült fel-
adatok tekintetében.

A járási törzshivatalhoz ke-
rülő hatósági feladatok:

1.) Okmányirodai feladatok
teljes köre ((lakcímnyilvántar-
tás, útlevél-igazgatás, gépjár-
mű-nyilvántartás.

2.) Szociális igazgatási fel-
adatok:

a) időskorúak járadéka
megállapítása, felülvizsgálata,
folyósítása

b) ápolási díj megállapítása,
felülvizsgálata, folyósítása

c) alanyi és normatív alapon
járó közgyógyellátásra való jo-
gosultság megállapítás

d) egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság megál-
lapítása, erről hatósági bizo-
nyítvány kiállítása.

e) hadigondozotti ügyekben
az első fokú hatósági jogkör
gyakorlása

3.) Kommunális igazgatás-
sal kapcsolatos feladatok:

a) temető fenntartásával és
üzemeltetésével összefüggő
feladatok ellátásának ellenőr-
zése

b) temetkezési tevékenység
folytatásával kapcsolatos enge-
délyezés

4.) Menekültekkel kapcso-
latos feladatok:

a) menekült, az oltalmazott
és a menedékes részére a be-
fogadás anyagi feltételeinek to-
vábbi igénybevételéről, vala-
mint a külön jogszabályban
meghatározott ellátásokról és
támogatásokról való döntés

b) a befogadás anyagi fel-
tételei, valamint a külön jog-
szabályban meghatározott ellá-
tások és támogatások korláto-
zásáról, megvonásáról illetve
megtagadásáról való döntés

5.) A polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyil-
vántartásával kapcsolatos fel-
adatok közül:

a) a személyi adat és lak-
címnyilvántartás vezetése a já-
rás illetékességi területén lak-
címmel rendelkező polgárok
tekintetében.

6.) Földügyi igazgatással
kapcsolatos feladatok közül:

a) részarány-földtulajdono-
sok közgyűlésének összehívá-
sa,

b)részarány-földtulajdono-
sok értesítése a földkiadó bi-
zottság megszűnéséről készí-
tett                     határozatról

7.) Hegyközségi szervezet-
tel kapcsolatos feladatok kö-
zül:

a) Új hegyközség alakí-
tása céljából az érdekeltek be-
jelentkezésének fogadása, je-
lentkezettek jegyzékének
összeállítása, közzététele,  ér-
dekeltek bejelentésének foga-
dása az előkészítő bizottság
megválasztásáról

8.) Állatvédelemmel, állat-
tartással kapcsolatos feladatok
közül:

a) állatotthon létesítésének
engedélyezése

b) állatpanzió és állatmen-
hely létesítésének engedélye-
zése és a szolgáltatás felügye-
lete az  állatotthon létesítése és
üzemeltetése tekintetébenú

9.) Honvédelemmel kapcso-
latos feladatok közül:

a) az illetékességi területén
bejelentett lakóhellyel rendel-
kező kiképzett tartalékosok,
potenciális hadkötelesek lak-
cím- és anyakönyvi adatainak
pontosításában történő közre-
működés

b) az illetékességi területén
bejelentett lakóhellyel rendel-
kező hadkötelesek adatainak
pontosításában történő közre-
működés

10.) Ipari igazgatással kap-
csolatos feladatok közül:

a) Távhő:
b) szolgáltatói hőközpont

elhelyezésére, üzemeltetésére,
karbantartására vonatkozóan
az ingatlantulajdonossal kötött
megállapodás hiányában, az

engedélyes kérésére a haszná-
lati jog megállapítása és a fi-
zetendő kártalanítás mértéké-
nek megállapítása

c) a felhasználási helyre tör-
ténő bejutás határozatban tör-
ténő elrendelése

d) Villamosenergia:
e) fogyasztásmérő leolvasá-

sának, ellenőrzésének vagy
cseréjének, az ellátásból törté-
nő kikapcsolásnak vagy a fel-
használói berendezés ellenőr-
zésének tűrésére, és együttmű-
ködésre vonatkozó kötelezett-
ség megállapítása

f)mérőhelyre való bejutás
engedélyezése

g) Földgáz:
h) a fogyasztásmérő beren-

dezés leolvasásának, ellenőrzé-
sének, cseréjének, a földgázel-
osztási szolgáltatásból történő
felfüggesztéshez szükséges in-
tézkedéseknek, vagy a felhasz-
nálói berendezés ellenőrzésé-
nek a tűrésére és együttműkö-
désre vonatkozó kötelezettség
megállapítása

i) mérőhelyre való bejutás
engedélyezése

11.)  Kereskedelmi igazga-
tással kapcsolatos feladatok
közül:

a) állandó menazséria mű-
ködésének engedélyezése

12.) Vízügyi igazgatással
kapcsolatos feladatok közül:

a) az ingatlan tulajdonosá-
nak kötelezése az ingatlan be-
kötésére, amennyiben az ingat-
lan   víziközmű-rendszerbe tör-
ténő beköttetését a víziközmű-
rendszer üzembe helyezésétől
számított egy éven belül nem
teljesíti

b) az ingatlanok víziközmű
használatba történő bekötésé-
nek elrendelése

c) a fogyasztó kötelezése a
szolgáltató hozzájárulása nél-
kül végzett bekötés, építmény,
berendezés, felszerelés elbon-
tására, leszerelésére, átalakítá-
sára

d) vízvezetési és szenny-
vízelvezetési szolgalom ala-
pítása

e) a fogyasztó teljesítésre
történő kötelezése, ha a szol-
gáltató felhívására határidőn
belül  nem tesz eleget a hibák
kijavításának, illetve az előírá-
soktól eltérő vízközmű-hasz-
nálat megszüntetésének,

f) egy ingatlan ellátására
több ivóvíz bekötővezeték lé-
tesítésének engedélyezésea
közterületen kialakítandó víz-
mérőhely helyének megállapí-

Hirdetmény:
Szobi Járási Hivatal
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tása
g) a tulajdonos kötelezése a

létesítmények megfelelő átala-
kítására vagy megszüntetésére

h)a nem védett természeti
területen a nádaratás, illetve a
nádas égetésének az  engedé-
lyezése

13.) Kulturális örökségvé-
delemmel kapcsolatos felada-
tok közül:

a) régészeti emlék vagy le-
let felfedezője bejelentésének
fogadása és az illetékes múze-
um értesítése

14.) Oktatással kapcsolatos
feladatok közül:

a) a tanköteles tanuló igazo-
latlan mulasztása esetén a tör-
vény vagy kormányrendelet ál-
tal meghatározott feladat- és
hatáskörök ellátása

b) a tanköteles tanuló tanul-
mányai külföldön történő foly-
tatásának bejelentése fogadása

c) az írásbeli  érettségi
vizsgák feladatlapjainak a
vizsgaszervező iskolák kö-
zötti  elosztásában történő
közreműködés

d) az érettségi vizsga köz-
ponti írásbeli feladatlapjainak
átadása a vizsgabizottságot
működtető közoktatási intéz-
mény megbízottjának

15.) Növényvédelmi igaz-
gatással kapcsolatos feladatok
közül:

a)  a  méregjelzésű vagy
tűz- és robbanásveszélyes
növényvédő szer elvesztésé-
re, elcserélésére, eltulajdoní-
tására, növényvédő szernek
élelmiszerbe, takarmányba
keveredésére, ivóvízbe, vagy
vízfolyásba jutására vonat-
kozó bejelentés továbbítása a
növény- és talajvédelmi szol-
gálat részére

16.) Ingatlanvállalkozással
kapcsolatos feladatok közül:

a) az üzletszerű társasház-
kezelői és ingatlankezelői te-
vékenység tekintetében ingat-
lanvállalkozás-felügyeleti ha-
tóság

17.) Közlekedési igazgatás-
sal kapcsolatos feladatok kö-
zül:

a) a járdák, gyalogutak és
azok műtárgyai építésének,
korszerűsítésének, fennmara-
dásának és megszüntetésének
engedélyezése, illetve ezek
nem közlekedési célú igény-
bevételével kapcsolatos eljárás
lefolytatása

18.) Környezetvédelmi
igazgatással kapcsolatos fel-
adatok közül:

a) levegőtisztaság-védelmi
hatósági ügyekben az első fokú
hatósági eljárások lefolytatása

19.) Járási gyámhivatalhoz
kerülő hatósági feladatok:

a) A városi gyámhivatalok
hatáskörébe tartozó gyámható-
sági feladatok teljes köre

 A jegyző hatáskörébe tarto-
zó gyámhatósági feladatok kö-
zül:

b)az ügygondnok, eseti gond-
nok kirendelése, felmentése,
munkadíjának megállapítása

c) a teljes hatályú apai elis-
merő nyilatkozat felvétele (a
települési önkormányzat anya-
könyvvezetői továbbra is fel-
vehetik a teljes hatályú apai el-
ismerő nyilatkozatot)

d) a gyermek ideiglenes ha-
tályú elhelyezése

e) a szülő azon nyilatkoza-
tának felvétele, melyben hoz-
zájárul gyermeke ismeretlen
személy általi örökbefogadásá-
hoz

f) védelembe vételről és
megszüntetésről való döntés

g) családi pótlék természet-
beni formában történő nyújtá-
sáról való döntés és a felülvizs-
gálat

h) iskoláztatási támogatás
folyósítása szüneteltetésének
kezdeményezése, a szünetelte-
tés felülvizsgálata

20.) Szabálysértési eljárá-
sok lefolytatása.

Tisztelettel:
 DR. MARUSZKI GÁBOR

HIVATALVEZETŐ

Ez év január 6-án az urnához já-
rultak a zebe-gényiek, mivel a
testület feloszlatta magát. A pol-
gármester Hutter Jánosné
(Gyurcsok Ildikó) lett 337 érvé-
nyes szavazattal. Sinkó
Vilmosné 176, Ipolyi István Zol-
tán 93, Krebsz Gábor 17 sza-
vazatot kapott.

A képviselő-testület is meg-

újult. A két régi testületi képvi-
selő mellett (Pásztor László és
Ferenczy Ernő Ervin) beválasz-
tották Krebsz Gábor, dr. Sántha
József Attila, Himmerné Wetzl
Annamária, Gózon Francisco
képviselőket.

Tartalmas, eredményes mun-
kát kívánunk!

-F-E-

A Magyar Karitász a Katoli-
kus Egyház szeretetszolgála-
tának egyik intézménye,
amely egy világot átfogó há-
lózat tagja. A plébániákon mű-
ködő Karitász csoportok az or-
szágos szervezettel együttmű-
ködve végzik tevékenységü-
ket. Az új esztendő kezdetén
szokás összegezni az elmúlt
évben végzett munkát, és
megfogalmazni a tervezett fel-
adatokat. Ezt tennénk most mi
is az alábbi beszámolóval:

2012-ben is abból tudtunk
gazdálkodni, - amit a hívek a
templomban a Szent Antal
perselybe  tettek, - ami a jóté-
konysági gyertya árusításból
jött össze, - amit a Váci
Karitász Központból kaptunk:

- Pl.: tüzifát az Ipoly Erdő
Zrt-től, ezt házhoz is szállítot-
ták.

- 20 üveg Béres cseppet
szintén szétosztottunk

- 50 ezer forint értékben
kaptunk vásárlási lehetőséget,
ezzel segítve 10 családot a tan-
év kezdésekor.

Önerőből segítettünk né-
hány alkalommal gyógyszert
kiváltani, áramszámlák befize-
tését, két tanuló nyári táboro-
zását, tűzifa vásárlást.

Templomi gyűjtésből -cu-
kor, liszt, rizs, olaj, keksz,
édességek  stb. - összeállított
csomagból 15 család kapott.
Ezt a gyűjtési formát (tartós
élelmiszer) ebben az évben is
húsvét és karácsony előtt sze-
retnénk megismételni.

 A karácsony előtti készület-
nek - december 15. és 23. kö-
zött - évek óta részévé vált az
a gyakorlat, hogy esténként
más-más családnál gyűltünk
össze közös "Szállást keres a
Szent Család" imára. Ezzel egy
évszázados hagyományt eleve-
nítettünk föl az adventi időben.
Örvendetes, hogy egyre bővül
a kör: mind az imádkozók
mind a vendéglátók száma.

A csoport tagjai a saját lelki
fejlődésüket is ápolják azzal,
hogy a Váci Karitász Központ
szervezésében lelki gyakorla-
ton -egy, két, három napos
programon - vettek részt. A
Máriabesnyőn tartott

továbbépzés a tapasztalatok ki-
cserélésére, a lelki felüdülésre,
a pihenésre és más
karitászosokkal új kapcsolatok
teremtésére adott alkalmat.

A karitász megalakulásá-
nak országos ünnepén is ott
voltunk. Felemelő érzés volt
együtt lenni az egész ország-
ból érkezett csoportok tag-
jaival. Erdő Péter celebrált
szentmisét a Szent István
Bazilikában, megemlékezve
Árpádházi Szent Erzsébet-
ről, aki a szegények jótevő-
je , így tu la jdonképpen a
karitász mozgalom elkezdő-
je volt.

Amit eddig eredményesnek
ítéltünk meg, azt folytatjuk
idén is. Bővítjük a gyűjtési al-
kalmainkat. Szeretnénk szoro-
sabb kapcsolatot kialakítani a
Családsegítő Szolgálat mun-
katársaival, és az Idősek Ott-
hona lakóival.

Ezt a kis értékelést azért is
tettük, mert szeretnénk, ha a
város minden lakója tudna a
munkánkról. Nem vagyunk so-
kan, nem zártkörű, és nem csak
katolikusokból áll a karitász
csoportunk, ezért hívunk, bá-
torítunk mindenkit, aki segítő
munkánkban szeretne részt
venni!

2000. október 19-én alakult
a csoportunk. Azóta vezetőnk
Lázár Györgyné Zsófi.

A hosszú esztendők alatt
végzett munkája eredményes
volt. Most átadta a "stafétát"
Ghyczy Tamásné Ildikónak.
Zsófi, köszönjük az eddigi ve-
zetői munkádat, a csoportban
továbbra is ott leszel, és segí-
ted az új vezetőt! Ildikó,  kívá-
nunk erőt, egészséget, a mun-
kában együtt leszünk továbbra
is!

SZOBI KARITASZ

A Szobi Karitász
tevékenységéről

Időközi választás Zebegényben
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Köszönöm a lehetőséget, hogy
bemutathatom az intézmény-
ben folyó éves munkát, hiszen
így betekintést kapnak azok is
a pedagógiai munkánkba, akik
csak külső szemlélőként tekin-
tenek az intézményre. Sokszor
megtapasztaltam könnyű véle-
ményt formálni valamiről kí-
vülállóként, de igazán csak
azok tudják a történéseket,
akik ott élnek és dolgoznak.
Így volt ez eddig is, és így lesz
a jövőben is, de azt biztosan
mondhatom első a gyermek és

a minőségi nevelő oktató
munka. S hogy ezt meg is va-
lósítottuk erről szólnak a kö-
vetkező események és ered-
mények.

Már az éves mottó is azt jel-
zi, hogy a tudás létráján fel le-
het mászni, sőt fel kell mász-
ni, hiszen ma már a tudás ala-
pú társadalomban az élet-
hosszig való tanulás dominál.
Az alapokat pedig az általános
iskolának kell leraknia.

Iskolánk tanulólétszáma:
227 fő, ebből bejáró 60 tanuló.
A bejáró tanulók biztonságos
szállításáról iskolásbusz gon-

doskodik. A 2012-es év ki-
emelkedő jelentőségű volt is-
kolánk életében.  Persze ez
nem meglepő, hiszen az elmúlt
öt évben is élen jártunk a vál-
tozásokban, több publikáció is
megjelent az iskola életéről or-
szágos pedagógiai lapokban.

Hosszú kitartó és rendezett
munka és komoly ellenőrzések
mellett sikerült elnyerni az elő-
minősített referencia-intéz-
mény címet, amelyet 2011
márciusában Budapesten vet-
tünk át. Ezt a címet Pest me-

gyében mindössze 23 intéz-
mény nyerte el. Ez a cím lehe-
tőséget adott arra, hogy intéz-
ményünk részt vegyen a kiírás-
ra került TÁMOP 3.1.7-11/2
Referencia-intézmények or-
szágos hálózatának kialakítása
és felkészítése című pályáza-
ton, ahol 4 millió forintot nyer-
tünk. A pályázat keretében kol-
légáink ismételten továbbkép-
zéseken vettek részt, ahol a
mentorálás, a hálózatépítés, a
változásmenedzselés módsze-
reit sajátíthatták el. A pályázat-
nak köszönhetően újabb infor-
matikai eszközöket vásárolhat-

"Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra."
A Fekete István Általános

Iskola mindennapjai 2012-ben
tunk. A projekt zárását orszá-
gos rendezvénnyel kötöttük
össze, az Almafesztivállal.

Két országos rendezvényt
szerveztünk. Az egyik orszá-
gos rendezvény volt az áprilisi
Kele nap. A Fekete István Ál-
talános Iskolák országos talál-
kozóját annak 11 éves történe-
te során immár második alka-
lommal rendeztük meg. Az
évek folyamán iskolánk szinte
minden alkalommal megnyer-
te az elsőnek járó serleget.
2012-ben a szobi Kele napon

húsz iskola vett részt 654 pá-
lyázattal. Mivel a rendező is-
kola nem vehet részt a díjazás-
ban a gyömrői iskola lett az
első helyezett. Iskolánk diák-
jai azonban olyan kiváló telje-
sítményt nyújtottak, hogy a
pontokat összeszámolva
messze az elsők lehettünk vol-
na. A gyermekek nagy örömé-
re egy gyönyörű serleget kap-
tak ajándékba. A rendezvény
megvalósításához a NEFMI-
től 300.000 Ft támogatást kap-
tunk. Második országos ren-
dezvényünk volt "A köznevelés
változásai a reformok útján"

című országos közoktatási
konferencia, országos szakte-
kintélyű előadókkal, melynek
kísérő rendezvénye az Alma-
fesztivál. Az Almafesztivált
mindig ősszel - immár negye-
dik éve-rendezi iskolánk.

Legfontosabb munkánk a
nevelő- oktató munka. 2012/
13. tanév szeptemberében már
az új Köznevelési Törvény ér-
telmében kezdtük meg a taní-
tást. Már a törvény nevéből is
kitűnik, hogy a nevelésre ki-
emelten fókuszál. Napjaink-
ban a nevelés a közösségfor-
málás egyre fontosabbá válik,
hisz a gyerekek között sok a
konfliktus, egymás csúfolása,
kiközösítése. Módosítottuk a
Pedagógiai programunkat, az
1. és 5. évfolyamon bevezetés-
re került az öt testnevelés óra.
A nevelőmunkánk hatékony-
ságát emelte a tanulók havon-
kénti magatartás és szorgalom
értékelése az iskola közössé-
ge előtt. A példaként kiállított
tanulókkal szeretnénk gyer-
mekeinket a megfelelő tanulá-
si és magatartási normákra ne-
velni. Aki kitartó volt a tanu-
lásban és magatartásban az ka-
rácsonykor Angyalkadíjban
részesült. A Diákönkormány-
zat és az iskolai Belügymi-
niszterek tanácsa maga állít
követelményeket, szabályokat
diáktársaik elé. A megfelelő
ruházat, hajviselet, telefon-
használat szabályait tanulóink
elfogadták, és egymással elfo-
gadtatják.  A kompetenciaala-
pú nevelés-oktatás 1-8. osztá-
lyig bezárólag átszövi a taní-
tási-tanulási folyamatot. Isko-
lánknak saját innovációja van
a BÉZS program. A báb és
drámafoglalkozások kereté-
ben segítjük elő a személyiség
sokoldalú fejlesztését, a bábo-
zás és mese szépségeit, a kul-
turált viselkedés formáit. Isko-
lánkban a közösségnevelés
már 1. osztályban elkezdődik
a közösségi órák keretében.

Az iskolába lépő nagy cso-
portos gyerekekkel már júni-
usban találkoztunk, hiszen az
óvodai évzáró ünnepet, az is-
kola könyvtárában tartották
meg az ovisok. A gyerekek
beilleszkedése az iskolai élet-
be zökkenőmentes volt.

A tanulást, a tevékenységek
nagy részét a kooperatív tanu-
lásszervezéssel oldották meg a
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nevelők. E tanulásszervezési
mód a tanulási célok, módok és
tartalmak rendkívül széleskö-
rű lehetőségét kínálta: szociá-
lis tanulás, szociális készségek,
képességek fejlesztése, az
együttműködés, a munkameg-
osztás, a csoport és osztályhoz
tartozás, az általános készség -
és képességfejlesztés ismerete-
és információszerzés és feldol-
gozás, kreativitás, kommuni-
káció fejlesztés. A kooperatív
munkaforma lehetőséget adott
az egyéni felelősség, az egy-
mástól való pozitív függés, a
munkában való egyenlő rész-
vétel gyakorlása, alkalmazása.
Igyekszünk az ismereteket a
gyerekek mindennapi életéhez
közel hozni, erről szól Kakas
Bálint verse Petőfi Sándor
nyomdokai alapján.

A 2012. őszén induló tanév-
től minden évfolyamon a ne-
velők segítségével a tanulók
kötelező olvasmányt választot-
tak, és olvasónaplót készíte-
nek. A projekt célja elsősorban
az olvasás megszerettetése. S
ezt a gyerekekhez igen közel
álló Fekete István által írt re-
gényeken keresztül valósítjuk
meg. A  helyesírás fejlesztése
céljából az alsó tagozaton be-
vezettük a  mindennapos toll-
bamondást.

A napközis foglalkozás
141 fővel indult az év elején,
ez 5 csoport.  Legtöbb tanuló
az 1-2. osztályból való, akik
gyakran egyéni figyelmet igé-
nyelnek a házi feladat írásá-
nál. Szeptembertől állandó
helyet alakítottunk ki a felsős
napközis gyerekeknek, így
könnyebb a szervezése a ta-
nulási és a szabadidős tevé-
kenységeknek.

A pedagógusok által önként
vállalt órák,  szakkörök, kor-
repetálások alkalmával napi
rendszerességgel kapnak se-
gítséget a rászoruló diákok.
Ehhez jön még a tanulószoba
szaktanár vezetésével. Néhány
tanulónak ezek pótolják az ott-
honi tanulást, figyelmet.

Kompetencia mérés ered-
ményei: 6.osztály szövegértés:
helyi 1661, országos 1465,
matematika: helyi 1830, orszá-
gos 1486.

8. osztály szövegértés: he-
lyi 1759, országos 1577,  ma-
tematika helyi 1885, országos
1601.

Továbbra is kompetenciá-
hoz kapcsolódó gyakorlatokat,
feladatokat oldunk meg tan-
órán illetve tanórán kívül. Ál-
landó gyakorlás szükséges az

eredmények megtartásához,
javításához. Próbakompeten-
cia mérést vezettünk be.

A tanév során folyamatosan
tanulmányi versenyeken vesz-
nek részt diákjaink. Helyi, le-
velezős, megyei, országos, tér-
ségi versenyekre készítjük fel
a gyerekeket.

Szakköreink sokfélék: tö-
megsportok, foci, kézilabda,
kosárlabda, rajz, énekkar,
IVK, színjátszó szakkör.

Több mint tíz éves hagyo-
mány az év végi vizsga nyol-
cadikosainknak. A vizsga egy
fontos megmérettetés, ami elő-
segíti végzőseink tudásának
rendszerezését.

Év végén a tanévzáró ünne-
pélyen adjuk át elismerő díja-
inkat a legkiválóbbaknak. "Az
év tanulója", "Az év sportoló-
ja" díj mellett kiosztottuk a Fe-
kete István emlékplakettet, a
Közösségért díjat. 2012-ben a

Börzsöny nagydíjat is szobi ta-
nulók vehették át.

Erdélyben, Kolozsvárott a
János Zsigmond Unitárius Kol-
légiummal - tehetséggondozó
központtal- testvériskolai kap-
csolatot létesítettünk.

Természetesen évek óta ha-
gyományos programjainkat is
megrendeztük. Ilyen volt a far-
sang, a Petőfi szavalóverseny,
a tanulmányi versenyek, Már-
cius 15-ei műsor, Anyák napja,
Fekete István témahét, kirándu-
lások, ballagás, őszi és tavaszi
futóverseny,térségi fociver-
seny, papírgyűjtések, október
23-ai ünnepség, elsősök avatá-
sa, advent, mikulás, karácsony.

 Éves programok
- Januárban egy kis műsor

keretében emlékeztünk meg a
Magyar Kultúra Napjáról.

- Februárban farsangi bálo-
kat tartottunk. Sok tanulónk és

szüleik szórakoztak az álarcos-
bálon.

- Márciusban az 5. évfolya-
mon többhetes projektmunkát
végeztünk.

- Áprilisban névadónkra
emlékezve Fekete István téma-
hetet szerveztünk. Április else-
jén projektnyitó napot tartot-
tunk.

- Április 22-én megrendez-
tük a Fekete István Iskolák or-
szágos találkozóját.

- Tavaszi papírgyűjtést szer-
veztünk.

- Májusban egészségvédel-
mi napot tartottunk.

- A gyereknapot is megün-
nepeltük. A gyerekeknek aka-
dályversenyt szerveztünk, vala-
mint különféle ügyességi ver-
senyeket.

- Júniusban az osztályok ki-
rándulás keretében ismerked-

tek hazánk nevezetességeivel.
Megemlékeztünk a Nemzeti
összefogás napjáról. Megtar-
tottuk a hagyományos 8. osz-
tályos vizsgát.

- BÉZS fesztivál
- Szeptemberben tanévnyi-

tó bulit szerveztünk.
- Októberben iskolánk 8. év-

folyamos tanulói színvonalas
műsorral szerepeltek az októ-
ber 23-ai ünnepélyen, megem-
lékeztünk az aradi vértanukról.

- Mesemondó versenyt ren-
deztünk.

- Papírgyűjtés volt. 8. osz-
tály által szervezett suli buli.

- Novemberben lezártuk a
TÁMOP 3.1.7. projektet. Az
elsősök avatására is ekkor ke-
rült sor.

- November 22-én országos
konferenciát rendeztünk, a ha-
gyományos 4. Almafesztivállal
egybekötve.

- Decemberben az adventi
napok keretében műsorral egy-
bekötött gyertyagyújtás volt a
tornateremben.

- Mikulás napot szervez-
tünk, gyerekeknek ajándéko-
zással egybekötött klubdél-
utánt.

- Az utolsó iskolai napot
karácsonyi műsor zárta napot,
ahol átadtuk az Angyalkadíja-
kat.

Angyalka díjasok: 1.a:
Oravecz Emma, Váczi Virág,
1.b: Kőszegi Szabina, Rózsa-
hegyi Noémi, 2.a: Varga Milán,
2.b: Mádai Anna, Brulich Me-
linda, Bata Enikő, 3.a: Fidel
Erika, 3.b: Bábik Zsófia, Mé-
száros Jázmin,  4.o.: Bábik
Anna, Báthori Anna, Vígh Vik-
tória, 5.a: Hídvégi  Zsófia, 6.a:
Pásztor Adél, 6.b: Sági Anna,
7.a: Valentin Zsófia, 7.b: Koczó
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Kira, Molnár Zsófia.

A hatékonyabb és a szer-
vezettebb szakmai munka ér-
dekében minden hónapban
munkaértekezletet  tar to t-
tunk, melyen a következő
havi iskolai programokat,
szakmai feladatokat és az ak-
tuális problémákat beszéltük
meg.

Tanulóinknak ebben a tan-
évben is több napos ország-
járó tanulmányi  kiránduláso-
kat szerveztünk. 1.a Állatkert,
Cirkusz 1.b Mezőgazdasági
Múzeum, 2.a Sátortábor Tö-
rökmezőn (2 nap), 2.b Állat-
kert, 3.o. Országház, Hősök
tere,  Veresegyház Medve-
farm, 4.a Tihany, Veszprém,
4.b Országház, Csodák Palo-
tája 5.a  Veresegyház,
Gödöllő,5.b Berkenye 2 nap,
6.a Szentendre 3 nap, 6.b Nő-
tincs 2 nap, 7.o. Csattogó-
völgy 2 nap, 8. a Pap-sziget 3
nap, 8.b Zánka 4 nap.

Év végén a tanévzáró ünne-
pélyen adjuk át elismerő díja-
inkat a legkiválóbbaknak. "Az
év tanulója", "Az év sportoló-
ja" díj mellett kiosztottuk a Fe-
kete István emlékplakettet, a
Közösségért díjat. 2012-ben a
Börzsönyi kistérségi iskolai
nagydíjat is szobi tanulók ve-
hették át.

"Év tanulója" 3. o. Bábik
Anna, Vígh Viktória, 4.a Hídvé-
gi Zsófia, 4. b Kovács Kata, 5.a
Bresztyák Rebeka , Pásztor
Adél, 6.a Valentin Zsófia 6. b
Koczó Kíra, Molnár Zsófia, 7.o.
Jaics Regina

 "Év sportolója" 4.a Stefkó
Kornél 5.a Abrudán Emilía, 6.
b Demeter Dániel 8. b Huszti
Domonkos.

Fekete István Emlékplakett:
Valentin Dóra 8.a Száraz Eliza
8.b.

Mesemondó verseny 1-2.
osztály I. Feleki Hanna, II. Ró-
zsahegyi Noémi, III. Kiss Ger-
gő. 3-4. osztály I. Kantó Zsu-
zsanna, II. Bábik Zsófia, III.
Mészáros Jázmin.

Papírgyűjtés. Alsó tagozat:
I. 1.a osztály,  II. 3.a osztály,
III. 2.b osztály. Felső tagozat:
I. 6.a osztály,  II. 7.a osztály,
III. 5.a osztály.

Őszváró  labdarúgó Kupa
(Vác): 1. Szob, 2. Vác I., 3. Ível
SE I.

IV. VL10 kupa (Vámos-
mikola) 1. Szob, 2. AC Villám
Focisuli Budapest, 3. Berne-
cebaráti.

Szobi csapat: Bartók Krisz-
tián, Demeter Dániel, Dörnyei
Gergő, Dörnyei Dániel, Dutka
Detre, Farkas Erik, Gimesi
Martin, Kutasi Kristóf, Németh
Patrik, Stefkó Kornél, Varga
Márton.

2012-ben is folytatódott

együttműködésünk a Szegedi
Tudományegyetemmel. Több
éve, hagyományosan matema-
tikai-logikai, szövegértés és
természetismeret témakörében
országos felmérésben vesznek
részt alsós és felsős osztálya-
ink. 2011-2012-es tanévben
először a DIFER mérésben is
részt vettünk.  2012 őszén egy
kísérleti on-line teszt-mérés-
ben vettek részt a második osz-
tályos diákjaink.

Tankönyvtámogatásban ré-
szesültek száma összes tanuló-
inknak több mint 50 %-a 130
fő. Ingyenes tankönyvben ré-
szesülnek azok a tanulók, akik
3 vagy többgyermekes család-
ban élnek, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülnek, akik tartósan
betegek vagy SNI tanulók. In-
gyenes tanulók az államtól fe-
jenként 12000 Ft-ot kapnak, ha

a tankönyvcsomag ennél töb-
be kerül azt a fenntartónak kell
állni. Iskolánk az elmúlt évek-
ben bevezette a tartós tanköny-
vek használatát, aminek segít-
ségével a fenntartónak egy fil-
lért sem kellett hozzátenni a
normatív támogatáshoz.

Ebben az évben is folytató-
dott az esti gimnáziumi okta-
tás, immár negyedik éve biz-
tosítunk lehetőséget az érettsé-
gi megszerzésére a helyi és a

környékbeli lakosoknak.
Nevelőmunkánk haté-

konysága a szülői társada-
lom segítsége nélkül elkép-
zelhetetlen. A szülői munka-
közösség jól működik isko-
lánkban, Nagy Gyuláné Bo-
rika segíti és koordinálja a
szülői munkaközösséget.
Rendszeresen tartunk szülői
értekezleteket, de osztályfő-
nökeink szinte napi kapcso-
latban vannak a szülőkkel.
Rendszeres kapcsolatot tar-
tunk a Gyermekjóléti Szol-
gálattal, a védőnővel, fogor-
vossal és a gyermekorvossal,
a rendőrőrssel.

A 2013. január 1-jétől is-
kolánk állami fenntartásba
került. Továbbra is székhely-
iskolai feladatokat lát el, tag-
iskolák: Bernecebaráti, Nagy-
börzsöny, Letkés, Vámos-
mikola, Kemence, Mária -
nosztra Kóspallag. A szobi
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járási tankerülethez tartozik
még Nagymaros, Szokolya,
Kismaros és Zebegény isko-
lája is. Iskolánk adott otthont
a január 22-én megrendezett
magyar kultúra napjának,
ahol a tankerület iskolái is
részt vettek. Ebben a tanév-
ben májusban tanulmányutat
szervezünk Angliába, majd
júniusban testvériskolánkba
látogatunk Kolozsvárra.

Áprilisban jótékonysági

bált szervezünk a gyermekek
javára, a befolyt összeget az év
végi tanulmányi kirándulások-
ra fordítjuk.

Az igazi nagy változásokat
2013 szeptembere hozza majd,
minden évfolyamon öt testne-
velés óra lesz, bevezetésre ke-
rül az erkölcstan oktatása, új
kerettanterv lép életbe.  Mi to-
vábbra is tesszük a dolgunkat,
mint eddig. Eredményeink ezt
igazolják. Iskolánk bekerült az
ország három legsikeresebb is-
kolája közé.

Az iskolába járó 240
gyermek nevében köszönöm
minden szülőnek, támogató-
nak önzetlen, odaadó segít-
ségét, higgyék el mindez
megtérül majd a gyermeki
mosolyokban, köszönömök-
ben, hiszen ezek a felnövek-
vő gyermekek lesznek Szob
polgárai.

JÁRIK IZABELLA



Ezúton szeretném megragad-
ni az alkalmat, hogy gratulál-
jak a Fekete István Általános
Iskola igazgatójának és taná-
rainak, azért a színvonalas
programért, amit január 22-én
a magyar kultúra napján a já-
rási iskolák bevonásával, el-
sőként rendeztek meg.

Mint néző ültem végig a
programot, mely a 6. osztá-
lyosok táncával kezdődött.
Ezt követően zenés, verses
aláfestéssel vetítést láthattunk
híres magyar tájakkal, nagy
magyarokkal, hungariku-
mokkal. Utána következett a
verseny, melyen Vámos-
mikolától Verőcéig vettek

részt 4-4 fős csapatokban a di-
ákok. Nincs jobb szó rá,
"SZUPER JÓ" feladványok-
kal, projektoros kivetítéssel,
lelkes segítőkész tanárokkal,
sok ajándékkal. Nem a győ-
zelem volt a legfontosabb,
hanem a színvonalas műsor,
és az, hogy a gyerekek élvez-
zék a versenyt, jól érezzék
magukat és jó élményekkel
távozzanak. Remélem, ezzel
hagyományt teremtett az isko-
lánk!

Köszönjük kedves tanítók
ezt a fantasztikus napot és a
sok-sok előkészítő munkáto-
kat! Csak így tovább!

EGY LELKES NÉZŐ

A Magyar Kultúra Napja

Hagyományainkhoz híven
december 6-a ismét ajándé-
kozással telt el.

A felső tagozatosok az al-
sós testvérosztályuknak ké-
szítettek meglepetést, ame-
lyeket a kicsik énekkel, ver-

sekkel köszöntek meg.
Ezen a napon az óvodá-

sok is ellátogattak az isko-
lánkba, őket az alsós tago-
zatosok köszöntötték ver-
sekkel, énekekkel és bábo-
zással, illetve mikulás aján-
dékokkal.

Természetesen a nagyok
sem maradtak ki a jóból, így

Köszönet a kupakokért
Tisztelt Városlakók! Köszönjük az összegyűjtött kupako-
kat és kérjük, támogassanak minket továbbra is! A kupakok
árából vettük meg a Karácsonyi ajándékokat, Orbán József-
től kaptuk a közös fenyőfát. A Szikriszt Tüzép pedig 5 aján-
dékcsomagot ajánlott fel, amelyeket a gyerekek között a cso-
portokban kisorsoltunk. A gyerekek nevében köszönjük és
hálásak vagyunk a támogatásért!

AZ ÓVODA DOLGOZÓI

Mikulás az iskolában

Kakas Bálint:
Egy estém otthon

Vacsorázni kezdtünk,
Mikor megcsörren a telefon,
Szaladtam a telefonért, téves hívás
Irány az asztal.

Vajas zsemlém megkenem,
Szalámimat rá teszem,
tetejére még egy kis sajt,
Zöldségekkel megeszem.

Utána egy pohár tej,
Ezzel be is fejezem,
Ágyamba ugrom ügyesen,
Kedvenc könyvem elő veszem.

30 oldalt elolvasok,
Mikor anya jó éjt kíván.
Paplan alatt lámpa mellet,
Dugiban még olvasok.
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hozzájuk is eljött a mikulás
a nagy puttonyával. Izgatot-
tan várták, hogy mikor jön
már?! Persze megérkezett
minden egyes osztályhoz,
ahol az összes diák jóság-
cukrot kapott. Még mi nyol-

cadikosok az utolsó évben is
vártuk a mikulást. A jóság-
cukrot mi is megkaptuk
mindannyian.

Iskolánk aulájában már a
karácsonyfa is teljes pompá-
ban fel van állítva. Nagy
örömmel telt el ez a nap,
mindenki jól érezte magát.

KÉSZÍTETTE: NAGY KINGA

www.szob.hu
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A nevelési évet egy kirándulás-
sal szoktuk kezdeni, tavaly Esz-
tergomba mentünk. Először a
Duna Múzeumot látogattuk
meg, ahol sok érdekes és hasz-
nos ismeretet szereztünk és a
pancsolás szinte kötelező volt.
Azután a délutánt a Máltai ját-
szótér kipróbálásával töltöttük.
Ha tehetjük, elmegyünk színház-
ba; lehetőségünk volt már a Bors
nénit megnézni Budapesten, de
élvezték Bubu kalandjait a mű-
velődési házban, a Budai Báb-
színház vendégjátékában is.

Az Idősek napján minden év-
ben rövid műsort adunk mi is. A
vidám hangulatú versek, énekek
nagy tetszést aratnak az ovisok
előadásában.

A következő kirándulásunk
szintén óriási élmény volt. A

Tropicáriumból alig akartak ha-
zajönni a gyerekek. Vissza és
vissza kellett térnünk a "vihar-
hoz", a rájákhoz, az alagúthoz,
szinte mindent megnéztünk két-
szer, volt amit háromszor is.

A Télapó fogadása mindig
nagy izgalommal tölti el a gye-
rekeket, ilyenkor az általános is-
kolások is meglepnek minket
egy kis műsorral és ajándékkal.

Az óvodai Karácsony attól
függően gazdag vagy szegény,
hogy abban az évben mennyi ku-
pakot tudtunk gyűjteni.

Az Adventi nyílt délutánun-
kon szülők, nagyszülők, gyere-
kek közösen készíthetnek aján-
dékokat, süthetnek süteményt.
Hagyomány, hogy a zeneiskola
alsós növendékei - régi ovisa-
ink - rövid műsora nyitja a dél-
utánt.

Az oviban farsangkor a közép-
ső- és nagycsoportosok fogadják
a "vendégeket" a kicsik és a
bölcsisek csak vendégeskednek.
Aki akar beöltözik, de nem köte-

lező, az oldott jó hangulat a fon-
tos.

A TÁMOP3.1.4. kompeten-
cia alapú nevelés keretében ta-
vasszal egy három hetet megha-
ladó projektet hajtunk végre
Napsugár napok-tavaszváró
Húsvéti Készülődés címmel.
Azután Bolygónk a Föld téma-
hét következik.

Igyekszünk az állatkerti ki-
rándulást minden évben megva-
lósítani, tavaly a gyerekek kí-
vánságára kétszer is elmentünk.

Az Édesanyákat a városi
Anyák napján köszöntjük egy
kis műsorral és ajándékkal, ki-
véve a kiscsoportot, mert ők még
egy kis felnőtt segítséget kapnak
az oviban az alkalomhoz.

Az évzáró műsor is a közép-
ső- és a nagycsoportban van

megtartva.
A városi gyereknapon színes,

változatos elfoglaltságokat kíná-
lunk a gyerekeknek, akik nagy ér-
deklődéssel és lelkesen vesznek
részt a programokban. A harma-
dik intézményi innováció a
BÉZS.

Óvodánkban, a helyi nevelé-
si programba ágyazottan, immár
harmadik éve zajlik a Kompe-
tencia alapú nevelés, melynek
keretében helyet kap önálló in-
tézményi innovációnk  a BÉZS.
program megalapozása, mely
átmenetet képez az óvoda és is-
kola között, megkönnyítve az
óvoda-iskola átmenet nehézsé-
geit!

Itt kap helyet a táncnap, me-
lyet képzett néptánc tanárnő tart
óvodánkban.

Nevelési munkánk részeként
nap, mint nap a mesék birodal-
mába röpítjük gyermekeinket a
bábok csodálatos megelevene-
désével. Dramatikus játékokkal
segítjük gyermekeink minden-

napi életből merített élményei-
nek feldolgozását

A jelenlegi nevelési évünk.
Minden programunknak van fe-
lelőse, aki megszervezi, majd a
végén értékeli a megvalósulást.
A szeptembertől decemberig tar-
tó időszakban az évkezdő kirán-
dulás már elmaradt, mert a busz
költsége olyan magas, hogy ez
évben csak egy kirándulást mer-
tünk tervezni.

Október 21 Idősek napja.
“Ebben az évben is szeretettel
köszöntöttük városunk idős pol-
gárait. Az ünnepi műsor elején
szerepeltünk egy rövid jelenettel,
énekkel és nagy sikert arattunk.
Öröm volt látni a boldog és né-
hol meghatódott arcokat!”

Program felelőse: Csiga-biga
csoport

December 5. Mikulás. "Hull
a pelyhes fehér hó, jöjj el ked-
ves Télapó….!"-zengett az ének
2012. december 5-én óvodánk-
ban.

Mint minden évben, tavaly is
meglátogatta a gyerekeket Tél-
apó bácsi. Ajándékot osztott, di-
csérgette, bíztatta a gyerekeket.
Ő, a nagyszakállú, aki mindig
mindent lát és hall. A Télapó jó-
ságát dallal, énekkel hálálták
meg a kis lurkók.

Mikulás bácsi megígérte,
hogy jövőre újra eljön hozzájuk,
de addig is fogadjanak szót és
jók legyenek.

"Jöjj el hozzánk várunk Rád,
kedves öreg Télapó.….!" A prog-
ram felelőse: a Katica csoport.

December 13. Adventi dél-
után. "Az Adventi időszak min-
denki életében egy felfokozott
hangulat, a felnőttek is nagyon,
de a gyerekek még inkább vár-
ják a Karácsonyt. Óvodánkban
eljött a várva-várt nap, az óvó-
nők előre kigondolták, hogy mi-
vel készülnek a közös tevékeny-
ségekhez, melybe a szülőket is
bevonjuk.

A vezető óvónő köszöntötte a
vendégeket, majd meghallgattuk
a zeneiskolások műsorát, Volt
óvodásainkat áhítattal figyeltük,
furulyáikon felcsendültek a ka-
rácsonyi dallamok.

Majd kezdetét vette a
kézműveskedés: süteménykészí-
tés, sütés, gipszfestés, grízkép
mintázás, papírfenyő fűzés.

Gyönyörű munkák készültek
a süteményillatú, kidíszített au-

lában. A gyermekek örömmel,
csillogó szemekkel vitték haza az
elkészített alkotásaikat."

A program felelőse: a Gom-
ba csoport.

December 17. Karácsonyi
ünnep. "December 17-én dél-
előtt ünnepeltük az óvodában a
karácsonyt. Két helyi vállalko-
zó járult hozzá: Orbán Józseftől
karácsonyfát kaptunk, a Szikriszt
Bt-től csoportonként 1-1 aján-
dékcsomag került kiosztásra.

A sikeres óvodai kupakgyűj-
tés eredményeként ebben az év-
ben is került ajándék az óvodás
gyerekeknek a karácsonyfa alá.

Az óvoda apraja-nagyja
összegyűlt egy közös ünneplésre
és jókedvűen énekeltek. versel-
tek. Ezen idő alatt a csoportszo-
bai karácsonyfák alá megérkez-
tek az ajándékok. A gyerekek iz-
gatottan bontogatták a csoma-
gokat és örömmel vették birtok-
ba az új játékokat.

Szeretnénk mindenkinek kö-
szönetet mondani, akik segítsé-
get nyújtottak e szép ünnep mél-
tó megünnepléséhez." Program
felelőse: a Süni csoport

2013 januárjától intézmé-
nyünk Szob Város Önkormány-
zatának fenntartásába került, így
önálló intézményként működhe-
tünk tovább.

Vágyaink, terveink vannak:
szeretnénk eljuttatni az ovisokat
a Sehol Szigetre, a Medvefarm-
ra, a Duna Múzeumba, a
Tropicariumba, Visegrádra és a
Fővárosi Állat- és Növénykert-
be. Ezek a helyek nagy élményt
jelentettek mindig, és nem sze-
retnénk megfosztani ettől a le-
hetőségtől a most induló csopor-
tokat sem.

Természetesen kihasználjuk
a város nyújtotta lehetőségeket
is, hiszen jó kapcsolatunk van
a József Attila Művelődési
Házzal, az Érdy János Könyv-
tárral, a Fekete István Általá-
nos Iskolával, a Börzsöny Mú-
zeummal, a Kodály Zoltán Ze-
neiskolával, a Börzsöny Kis-
vasúttal. Nagyon szerény lehe-
tőségeinket maradéktalanul ki-
használva olyan hasznos és
maradandó élményekhez sze-
retnénk juttatni minden ránk
bízott kisgyermeket, amelyek
kiegészítik a mindennapi csa-
ládi nevelés folyamatát.

A mi óvodánkban napsuga-
ras, vidám gyermekkora legyen
minden kisgyermeknek!

KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA
ÓVÓNŐ

Visszatekintés az elmúlt évre

www.szob.hu
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Jelenleg a szobi Idősek Otthona
a "Gondoskodás Összefogással"
SZEBK egyik tagintézménye,
melynek 2008.júliusától vagyok
a vezetője. Ez alatt a 4 és fél év
alatt számos változás történt az
intézményünkben, melyet a kö-
vetkező fejezetekben kívánok
megemlíteni.

I. Ellátotti létszám alakulása,
II. Alkalmazottak létszáma, III.
Felújítás-korszerűsítés az intéz-
ményben, IV. Szükségletek.

I. Ellátotti létszám alakulása.
Az ellátotti létszám az elmúlt
esztendőkben csekély mérték-
ben de emelkedett (a klub kivé-
telével), amely köszönhető rész-
ben ellátási igények növekedé-
sének,  részben pedig az intéz-
mény fejlesztésének. Sajnos
egyre többet tapasztaljuk, hogy
az idős emberek már nehezen
tudják ellátni magukat otthona-
ikban, hozzátartozóik akik ellát-
hatnának őket pedig még aktív
korúak, dolgoznak. Egyre gya-
koribb továbbá az egyedülálló
idős ember is aki jelzi a szolgál-
tatásaink szükségességének igé-
nyét, mivel egymaguk már kép-
telenek boldogulni a napi élet-
vitelük során is.

Létszám növekedésünk má-
sik tényezője a bentlakásos in-
tézményünkre jellemző, misze-
rint férőhelybővítés történt: 12
főről először 13 fő-re 2009. szep-
temberétől pedig 16 főre bővül-
tünk a felújítás és korszerűsítés-
nek köszönhetően. Ebben az év-
ben pedig kialakítottunk egy há-
zaspár szobát is, mely reménye-
ink szerint további két helyet fog
majd jelenteni (a működési en-
gedélyezés folyamatban van).Így
az engedélyezés után 18 fővel
tudunk majd működni az Idősek
Otthonában.

További információ még a
bentlakásos intézményünkkel
kapcsolatban, hogy az átmeneti
ellátás szolgáltatását tartós bent-
lakássá minősítették át 2010. má-
jus 17-től.

Ebben az évben krízis hely-
zet alapján 2 főt vettünk fel.

Elhalálozás a 2012-es évben
1 fő volt.

Szobon kezelt várólistások
száma: 4 férfi és 11 nő.

Az ellátási formáink szerint

szakfeladatonként változik az in-
tézmény dolgozóinak létszáma is.

II. Alkalmazottak létszáma és
beosztásuk. A házi segítségnyúj-
tás területén kettő hivatásos
házigondozó tevékenykedik.
Egyik státusos kolléga jelenleg
GYED-en van helyettes vette át
ideiglenesen a munkáját, a má-
sik kolléga immár 22 éve szol-
gálja az otthonukban élő idős
embereket.

Bentlakásos intézményünk-
ben azaz az Idősek Otthonában
az intézményvezető mellett öt
gondozónő tevékenykedik 12
órás váltásokban. Jelenleg itt is
GYED-en van egy kolléga, akit
szintén ideiglenes munkaerő he-
lyettesít.

Intézményünknek dolgozik
még a karbantartó és ételszállító
munkatárs is napi 6 órában, to-
vábbá megbízási szerződés alap-
ján dr. Lőrincz Kálmán házior-
vos is heti 4 órában.

 Az intézmény személyi lét-
számának változásán túl, válto-
zott az intézmény épülete is mind
belülről, mind pedig kívülről.

III. Felújítás - korszerűsítés.
2008 nyarán fenntartónk a Szo-
bi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása pályázatot
nyújtott be a Szobi Gondozási
Központ és Gondozó Ház épü-
letének felújítására és korszerű-
sítésére. Ezen Európai Uniós tá-
mogatási pályázaton 16 millió
forintot nyertünk, melyből 2009.
május 15-től elkezdődhettek a
munkálatok.

Munkálatok röviden:
- régi közösségi helyiség

(nagyterem) közfallal való elvá-
lasztása - két négyágyas lakószo-
ba kialakítása,

- régi kétágyas férfiszoba
közfalakkal való háromfelé vá-
lasztása - egy zuhanyzó,egy wc
mosdóval és egy mozgáskorlá-
tozottak részére szolgáló wc ki-
alakítása,

- régi három darab WC, egy
légtéren átalakítása - két új wc
kagyló és egy darab mosdó el-
helyezése/beépítése,

- a négy lakószobába mosdó-
kagylók felszerelése,

- új épületrész kialakítása -
hozzáépítés - jelenleg közösségi

helyiség/nappali,
- új terasz és közlekedhetőbb

rámpa kialakítása,(itt csak meg-
jegyzem, hogy a terasz telitalá-
lat lett, mert az idősek nagyon
szeretnek ide kiücsörögni a pa-
dokra a nap minden szakában),

- festés - mázolás a két köz-
lekedő folyósón.

A felsorolt munkálatokkal
2009. július 31-re készült el a ki-
vitelező. Az új és átalakított épü-
let részek az idősek igényeinek
és szükségleteiknek megfelelő-
en készültek el. A terasz és az
összefolyós zuhanyzó kifejezet-
ten elnyerte lakóink tetszését. Az
intézményünkben, azóta szerke-
zeti átalakítás nem történt.

IV. Szükségletek és igények.
Kérések amire szükségünk len-

Beszámoló a szobi "Gondoskodás
Összefogással" Idősek Otthonáról

ne nagyvonalakban: polcos egy-
szárnyú szekrények a ruhák tá-
rolására, éjjeli szekrények, pol-
cok az ágyak fölé,a falra
képek,egy dupla polcos étel il-
letve ágyneműszállító kiskocsi,
fürdetőszék, a megnövekedett
létszámhoz textilíák (ágynemű
huzatok, lepedők, ágytakarók,
falvédőszőnyegek ágyak fölé),
egyedi fényforrások 8 db van de
még szükség lenne 10 db-ra az
ágyak fölé, elhasználódott/visel-
tes televizíók cseréje,az 1-es és
2-es szobában a parketta cseréje
nagyon fontos lenne.

Fent leírt tárgyi feltételek biz-
tosítása az intézményünkben
lakó idős emberek komfortérze-
tét és kényelmét, minden napi
életvitelük könnyebbé tételét hi-
vatott szolgálni. Ezért kérem
Önöket, hogy amennyiben lehe-
tőségük és módjuk van rá ado-
mányaikkal segítsék meg az Idő-
sek Otthonát.

Köszönettel:
MÉSZÁROS MÁRTA

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ

FELHÍVÁS
VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ

SZÁMÁRA
A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele ér-
dekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján mó-
dosult a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény. A
2013. január 1-ével hatályba lépett rendelkezés értel-
mében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó ter-
mőföldterületet használó, hanem

VALAMENNYI FÖLDHASZNÁLÓ KÖTELES
BEJELENTENI A HASZNÁLATÁT a területileg
illetékes járási földhivatalnál.

A törvény értelmében földhasználó az is, aki termő-
föld tulajdonjogával rendelkezik és annak használa-
tát nem engedte át más személy részére.

A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a
földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu
honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót az földhivatal
bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingat-
lan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese,
azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztar-
tozás minimális összegénél.

www.f�ldhivatal.hu
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Böngészem a Szobi Hírnök ka-
rácsonyi számát, amikor a sze-
mem megakad az írás címén:
"Karácsonyfa-ünnepi fa". No
vajon mit tesz író társam az ün-
nepi karácsonyfa alá? Egy jajki-
áltásnak tűnő felszólítást, hogy
"gondolkodjunk el a keresztény
Európa jelenlegi Istent elvető ál-
lapotán, amíg nem késő!"

A formállogika szerint ez az
írás konklúziója, ezt pedig a pre-
misszákból (helyesen felállított
igaz állításokból) lehet levonni.
Akkor nézzük ezt közelebbről,
ezeket az Isten elvetőségét igazo-
ló állításokat! Idén először! Idén
először a Fehér Ház ünnepi fának
nevezte a Karácsonyfát. Ez még
nem Európa, de sebaj! Már nyo-
mósabb bizonyíték az istentaga-
dásra, hogy Brüsszelben "megtil-
tották a karácsonyfa köztéren
való felállítását." Zavarta volna
a forgalmat? Nem tudom milyen
szándékkal tették, de nem biztos
ténye az istentagadásnak. A har-
madik premissza a szegedi kép-
zőművészeti kiállítás hírhedt al-
kotása. Mit ábrázol a kép: Egy
asztalt először is tizenkét tányér-
ral, a tányérokon ürülék. (Ez bi-
zony gusztustalan!) Az asztal fe-
lett pedig egy koponyákat ábrá-
zoló kép lóg. A szerző szerint a
12 tányér a falon elhelyezett kép
az utolsó vacsorára emlékezteti a
keresztény látogatókat, mivel "a
koponyákhoz óhatatlanul a Gol-
gotát… társítja a néző." Mivel
nem láttam a kiállítást, a képet
sem, nekem más jut eszembe. Ha
a "valódi" utolsó vacsoráról len-
ne szó, akkor a szoba falán nem
lenne egy felakasztott kép, csak
a falfestmény és a mozaik! A ko-
ponya pedig nem a Golgota jel-
képe, hanem az elmúlás, a halál
jelképe a keresztény képzőművé-
szetben. Szerzőnk a "Golgota-ke-
resztre" gondolhatott, ott tényleg
a kereszt tövén van egy koponya,
Ádám eredendő bűnének jelképe.

Mellesleg a koponyát mások
is felhasználták nem csak ke-
resztény képzőművészet: a feke-
te egyenruhás SS (Schutz-
Staffel) koponya csontokkal
(Hűség mindhalálig!), a tengeri
kalózok fekete zászlón (Minden
ellenállás hasztalan!), de irodal-
mi példát említve Hamlet is
(Lenni vagy nem lenni…).

Az érvelés is sántít, hogy az
"eredeti utolsó vacsora megjele-
nítője után… csak pancser veszi
a bátorságot, hogy ebben a té-

mában alkotni merészeljen." Le-
onardo de Vinci alkotása világ-
hírű ugyan, de én nem nevezném
Tintoretto ugyanazon című alko-
tását förmedvénynek, Tintorettót
pedig pancsernek! (Tessék a két
képet összehasonlítani. Sőt!)

Én úgy gondolom, hogy a
képzőművész mindig üzen vala-
mit nekünk. Ha felháborodunk,
akkor elérte a célját akkor is, ha
az ember ízlésének nem tetszik
az ürülékes tányér. Azt hiszem,
igaza van Temesi Ferenc írónak:
"A vallás a szívben van és nem a
térdben." Nem lehetne így néz-
ni a képet?

A vallásos érzelmek tisztelet-
ben tartásáról eszembe jut egy
régi történet, ami velem esett
meg.

1968 márciusában frissen ki-
nevezett művelődési felügyelő-
kén ültem az íróasztalomnál és
néztem a kalocsai járás (óriási
területű) térképét. Kopogtak.
Középkorú férfi lépett be az aj-
tón, a dunapataji múzeum igaz-
gatója. Gratulált a kinevezésem-
hez, majd halkan engedélyt kért
arra, hogy egy kiállítást szervez-
hessen. Nem tudtam mire vél-
jem, hiszem a múzeum alapvető
feladata a kiállítások bemutatá-
sa. "Nézze uram, Önnek ez mun-
kaköri kötelessége, ehhez nem
kell engedély. Csinálja meg, csak
pénzt ne kérjen, mert nincs a já-
rási munkatervben plusz kiállí-
tás." - mondtam. Szomorúan
rám nézett: "Én nem pénzt kérek
Öntől, hanem engedélyt." Meg-
ismételtem, hogy nem kell enge-
dély egy kiállításhoz. "De kell,
ehhez kell." - suttogta. "Miért,
milyen kiállítás ez, csaknem por-
nográfia?" - kérdeztem nevetve.
Aztán kiderült a lényeg, ugyan-
is gazdag ikongyűjteménye volt
a múzeumban, mind a 18-19.
századból, ezt szeretné a nyilvá-
nosságának bemutatni, de "elő-
deim" nem járultak hozzá. Meg-
nyugtattam: "Csinálja meg, raj-
tam nem múlik! De árulja el ne-
kem, miért ellenezték ezt a kiál-
lítást?" Elképedtem a választól:
"Azért, mert az ikonkiállítás sér-
tette volna a nem vallásos em-
berek érzelmeit…"

A kiállításnak óriási sikere
volt Dunapatajon, az újságok
nem írtak semmit róla, a szocia-
lizmus nem dőlt össze. És még
annyit: az igazgatótól kaptam há-
lából egy üveg francia konyakot.

FERENCZY EMIL

Igen, tagadhatatlanul valami elin-
dult. Talán március végén a tavasz-
váró húsvéti készülődésen. Emlé-
keznek még a tojáskereső gyermek-
arcokra? Lehet, hogy azok az arcok
indították el.

De elindulhatott a retro majális
felvonulásán, amikor a Postától a
régi ABC épületéig az egész Árpád
úton hömpölygött a tömeg. Mi vol-
tunk, mindannyian. Felvonultunk.

Vagy ott volt már a lufikban,
amikkel a május végi gyereknapon
a lurkóink rohangáltak a játszótéren.

Hasonló, megismételhetetlen
pillanat (valóban egy óra) volt szá-
momra az Élő képek kiállítása más
perspektívából, a kulisszák mögött.
Amikor körbe pillantottam elmasz-
kírozott jelmezbe burkolózó "kollé-
gáim" között, akkor éreztem, hogy
itt biztos a siker, hiszen ha ilyen a
"munka fonákja", milyen lehet a
"színe"? Hihetetlen látvány és hihe-
tetlen érés volt. Köszönöm!

Akad még egy-két lehetséges
helyzet, zug, pillanat, ahol elbújha-
tott az, amit keresünk, a megfogha-
tatlan, a közösségi élet kezdete. Az
azonban biztos, hogy a Thália-nap-
ja és az Egészség nap (a maga jóté-
konysági "Tekerj! Gyalogolj!" fel-
hívásával) nem rejtegette magában
a sikeres pillanatokat. De nincs mit
tenni, azt gondolom, hogy ettől is
csak többek lettünk, nem szabad fel-
adni, egyszer minden idea beérik,
vagy a "szervezők" vagy a "befoga-
dók" részéről.

Hogy milyen lett volna az Apák
napi családi délután az őszi nap-
sütés pártfogása nélkül, azon már
nem kell rágódni, hiszen ott volt,
jó volt. Ugye nektek is jó volt, Apu-
kák?

Ugyanezt a pártfogást Dér Jan-
kótól már nem kaptuk meg, így a
Forgatag falak közé szorult, de így
sem vesztett semmit az ünnep az őt

megillető ragyogásából, legfeljebb
majdnem mindenki egy csepp mé-
zeskalács melengető illatával távoz-
hatott.

Ez hát a tabló, amit a 2012-es
évről készíthetünk. Sok-sok oldalt
lehetne teleírni azokkal a nevekkel
és történeteikkel, akik időről-időre
sajátjukként kezelték e tabló "képe-
it". Időt, fáradságot, (sokszor pénzt)
nem sajnálva heteket, hónapokat töl-
töttek együtt, hogy aztán a jeles na-
pon a "frontvonalon" is bizonyíthas-
sanak. De ne aggódjanak értük, né-
zem Őket egy ideje, ez valami kü-
lönleges becsípődés mindannyijuk-
nál, minthogy különleges emberek
mindannyian.

Minden tudósítás végén ott sze-
repeltek a nevek, akik nélkül ez vagy
az nem jött volna létre. Annyira
megszoktuk már, hogy sokszor el
sem olvassuk, elfelejtjük a tényle-
ges mondanivalót. Azt, hogy tény-
leg köszönjük, és igazán nem jöhet-
ne létre nélkülük semmi.

Annyira megszokott, hogy csak
akkor ismerjük fel a fontosságait, ha
elvesztenénk. Ezért kérem a támoga-
tókat (most csak így "közös" néven
nevezve) tartsanak ki, mert ez, ami el-
indult rajtuk is múlott.

De minek is a szervező és a tá-
mogató, ha nincs, aki érdeklődne,
részt venne, hallgatna, nézne. Így hát
kedves Érdeklődő, Résztvevő, Lá-
togató, Hallgató Rád van továbbra
is a legnagyobb szükség.

Zárógondolatként megemlíte-
ném, hogy valószínű csak mi lehe-
tünk ilyen szerencsések, hogy abban
az évben, amikor máshol mások a
világvégét rettegték, mi itthon vala-
minek a kezdetét raktuk le.

Mutassunk továbbra is fügét, a
félig üres poharasoknak és félig teli
poharainkkal koccintsunk egy ha-
sonló boldog újévre!

JAS

Karácsony után Valami elindult…
(Tabló 2012)

A szobi egyházközség advent elő-
készítő idejének négy vasárnapján
közösen készült a szeretet ünnepé-
re. A templom énekkara mind a
négy vasárnapján részt vett a litur-
giában a várakozási idő lélekeme-
lő átélésében. Áldozatos felkészü-
lését kísérje Isten áldása.

Szilveszter esti hálaadáson fejez-
ték be az elmúlt évet, megköszönve
Isten segítségét a résztvevők. Azt,
hogy kinek mit hozott a szeretet ün-
nepe mindenki maga tudja értékel-
ni. Általános értékelés azonban le-
hetséges. Bizonyosan vannak akik

 Jézus Krisztus születésének napját
ünnepelte a keresztény világ

valóban érezték  a  szeretet működé-
sét és vannak, akik a gyűlölet, a ha-
rag és az elhagyottság érzését kap-
ták. Az év végi  és újévi napokban
sokan gondoltak szomorú fájdalmas
évfordulókra. A karácsonyi ünnepek-
hez kapcsolódik egykori Bíboros
hercegprímásunk Mindszenty József
elhurcolása, majd Brenner János
cisztercita szerzetes meggyilkolása.
A szeret hiánya tönkre teszi nem csak
az egyén, de az egész világ életét.
Imádkozzunk a szeretet világának
helyreállításáért.

    SIMON JÓZSEF
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Gondolatok egy békés napra
(hétfő)
- Ami egyszer a jövő volt, az tör-
ténik most, ami most történik, az
múlttá válik - tehát nem érdemes
aggódni.

- Ha a feladataidat becsülettel
látod el, gondolataid, beszéded és
cselekedeteid a teljes bizalom je-
gyeit fogják magukon viselni.

- Ha valakit arra késztetsz,
hogy olyannak higgyen, aki va-
lójában nem vagy, akkor tulajdon-
képpen kit csaptál ez által?

- Vonzd magadhoz a békét,
hogy hatással lehess a békétlen
lelkekre.

- Hogyan lehetne béke a világ-
ban, ha az emberek önmagukban
sem találnak békességet?

- Ha élvezem , amikor megdi-
csérnek, azt jelenti, hogy könnyen
megbántódom, ha rágalmaznak.

- Amikor a harag tüzével ége-
ted magad, szemedbe megy a füst.

- Minél többet találgatsz, an-
nál kevesebb nyugtod lesz.

- A rózsa tüskék között él,
mégsem sérül meg általuk. Mi a
helyzet veled?

- Ha mérges vagy, energiáid
nagy része felhasználódik, ha-
szontalanná válik. Gazdálkodj
bölcsen az energiáddal!

Gondolatok egy szeretetteljes
napra (kedd)

- Ha nem tudsz ugyanolyan
szeretetteljes maradni, mint  ami-
lyen törvénytisztelő, biztos, hogy
valamilyen erő hiányában szen-
vedsz.

- Elvész a boldogság, ha bár-
milyen irigység, vagy gyűlölkö-
dés lopakodik gondolataink
közé. A szeretet és a jókívánság-
ok meggyógyítják a bánatot.

- Legalább olyan lelkes legyél
mások sikereivel kapcsolatban is,
mint saját sikereidet illetően.

- Nem számít, hogy valaki
mennyire rossz személyiség, leg-
alább egy erénnyel biztosan
rendelkezik. Légy olyan, mint a
kolibri és szívd fel az erények
édességét!

- Ha valamilyen feladatot a
szeretet érzésével hajtunk végre,
akkor a siker azonnal

- Ha elkerülök valakit a bőr-
színe miatt, olyan, mintha vala-
kit azért gyűlölnék, mert nem  tet-
szik a ruhája, amit visel.

- Az a szeretet, ami bánatot

okoz, az egyáltalán nem szeretet.
- Ha valaki nem tartja meg

ígéretét, egy közeli barátot ve-
szíthet el.

- Néha segítő kezedet az em-
berek eltolják. Ne törődj vele,
gondolataidon keresztül tovább-
ra is adj szeretet és légy türelmes.

- Ebben a keserű világban
egyetlen csepp szeretet is óceán
a sivatagban.

Gondolatok egy erőteljes nap-
ra (szerda)

- Ha felismered, hogy minden-
ki egy egyéniségként játssza sa-
ját egyedülálló szerepét, akkor
könnyen kifejlesztheted a tűrőké-
pesség erejét.

- Amikor olyan érzésed van,
hogy nagyon keményen tűrnöd
kell, akkor még mindig csak pró-
bára teszed tűrőképességedet.

-  A tegnap haszontalan gon-
dolatait, érzéseit és cselekedeteit
teljesen töröld el, úgy, hogy mára
nyoma se maradjon.

- Mindannyiunknak  szembe
kell nézni problémáinkkal, de lé-
nyeges, hogy hogyan nézünk
szembe velük.

- Ki kell fejlesztened az önbe-
csülést, különben mindig valaki
lábai alatt fogsz heverni.

- Ha nagyon félsz a sötétség-
től, nem logikus, hogy becsukod
a szemed.

- Nem a győzelem, hanem a
próbák ideje teszi az embereket
naggyá.

- Egy becsületes ember soha-
sem fél idegenek szemébe nézni.

- Mindenki megtanulhatja, ho-
gyan kell jól beszélni, de hányan
élnek úgy, hogy tanulni lehessen
tőlük?

- Sok ember rengeteget gon-
dolkozik és sokat beszél, de a cse-
lekvések idején háttérben marad.

Gondolatok egy tudással teli
napra (csütörtök)

- Az igazi erő és hatalom az
önmagunk feletti erő és hatalom,
nem pedig a mások feletti.

- Ne hagyd, hogy bármilyen
probléma nyugtalanítson. Nézz
mindig szembe velük, tekintsd
úgy, hogy olyan vizsgák ideje,
amelyeken át kell menned.

- Ha világi tudás birtokába
jutsz, könnyen öntelt leszel, szel-
lemi tudással viszont egyre na-
gyobb alázatra teszel szert.

- Mielőtt bárkire ujjal muto-
gatnál, vagy kritizálnád, nézd
meg, mennyi piszok van a saját
körmeid alatt.

- Mi különböztet meg a ma-
gasan képzett embert az állattól?
- A gondolkodás.

- Gondolataink minősége ha-
tározza meg a személyes boldog-
ságunk fokát.

- Ha nem becsülöd meg amid
a jelenben van, hogyan tudod ér-
tékelni mindazt, amit a jövő tar-
togat számodra?

- Csak miután felébredtél, ak-
kor tudatosul, hogy addig aludtál.

- Teljesen mindegy, mennyire
szép szavakat használsz, megítél-
ve a cselekedeteid által leszel.

- Egy egér talált egy szem só-
kristályt és máris fűszeresnek
képzelte magát.

Gondolatok egy tiszta napra
(péntek)

- Mivel minden cselekedet
magja egy tiszta gondolat, csak jó
és tiszta magokat ültessünk el,
hogy gyümölcse a legjobb legyen.

- Ha távol állsz az igazságtól,
valószínűleg a hamisság társasá-
gát becsülöd többre.

- Ahol nincs szeretet, ott nem
lehet béke. Ahol nincs tisztaság,
ott nem lehet szeretet.

- Ha ocsmány beszédet hasz-
nálsz azt jelenti, hogy nem vagy
elég intelligens ahhoz, hogy más
szavakat találj.

- Ha eltakarod a szemedet,
semmit nem látsz. A legrosszabb,
ha hamisság takarja el a szemedet.

- Miért kellene bizonygatni ár-
tatlanságodat? Hagyd, hogy má-
sok maguktól jöjjenek rá.

- Mondhatod, hogy sokat
tudsz, de a tudásod csak a csele-
kedeteid által lesz nyilvánvalóvá.

- A lelkiismereted jó barát.
Hallgass rá gyakrabban!

- Légy önmagad! Légy termé-
szetes! Sokkal könnyebb, mint
megjátszanod, hogy valaki más
vagy.

- Az egyszerűségben nagy
szépség rejlik. Ami egyszerű, kö-
zel van a tisztasághoz.

Gondolatok egy kegyelemmel
teli napra (szombat)

- Ha arcod csupa aggodalmat
tükröz, másokat is aggódásra
késztetsz. Jó ez?

- Ha mások hibákat követnek

el, ne tartsd számon azokat. Csak
olyan értelemben vedd            fi-
gyelembe, hogy együttműködés-
sel megszüntethesd azt.

- Mi okoz nagyobb fájdalmat?
A hiba elkövetése, vagy a miatta
ért bírálat?

- Ha túlzottan elmerülünk a
jövő miatti félelmeinkben, elsza-
lasztjuk azokat a dolgokat, amit
a jelen ajánl fel számunkra.

- Ha nevetsz mások szeren-
csétlenségén, ezáltal magad tu-
datlanságát árulod el.

- Néha féltékenységből máso-
kat ócsárolunk, de így csak ma-
gunkat járatjuk le.

- Ha eltűröd a pletykálkodást,
legközelebb te leszel az, akit ki-
beszélnek.

- Ha tudatodban túl sokat fog-
lalkozol terheiddel, nehéznek fo-
god érezni magad és ezért
könnyen elfáradsz.

- Az, aki fájdalmat okoz má-
soknak, megtapasztalhatja-e,
hogy mi az igazi öröm?

- Abban a pillanatban, amikor
lejáratod felebarátaidat, elveszí-
ted mások tiszteletét és bizalmát.

Gondolatok egy örömteli
napra (vasárnap)

- Szentelj időt a magad tö-
kéletesítésére és akkor nem ma-
rad időd mások kritizálására.

- A haszontalan munka ne-
hézkessé, fáradttá tesz, míg a
hasznos munka boldoggá, fel-
világosulttá és felfrissültté.

- Az örömteli élet igazi alap-
ja az egyensúly. Ahhoz, hogy je-
lened és jövőd mindig ragyogó
maradjon, erre állandóan figyel-
ned kell.

- Az arc szépségét a vidám-
ság adja. Aki mogorva, az va-
lójában csúnya.

- Az élet olyan, mint egy
színdarab. Hogyha megérted,
nagy boldogságban lesz részed.

- Néha egy mosoly felér egy
csepp vízzel a sivatagban.

- Kell, hogy gondot fordíts
kikapcsolódásra, de ellenőriz-
ned kell, hogy vajon mindez
belső énedet is gazdagítja-e?

- Ha el tudod érni azt, hogy
a jelen pillanatod  boldog, sok-
kal nagyobb esélyed lehet arra,
hogy a következő pillanatban is
boldog legyél.

- A buta ember mindig azt
akarja, hogy a többiek rá figyel-
jenek, míg a bölcs mosolyog a
társaságban.

- Ne felejtsd el, hogy egy
rendkívüli lélek vagy. Senki
sem játszhatja a szerepedet job-
ban, mint te.

Arany gondolatok minden napra
(folytatás)
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Sokan mondják, hogy egy tánc-
iskola felépítése sok idővel jár.
Én végigjártam a lépcsőfokokat.
Több évnek kellett eltelnie, mire
mindenki megismert minket, en-
gem, a nevünket! Ha csak a fia-
talokat kérdeznénk, szinte min-
denki tudja, hogy kik vagyunk,
de azért a reklám mindig kell,
mert a nélkül még a nagyok sem
lennének sehol sem!

1998. február 7-én kezdtem el
a hip-hop táncoktatást Letkésen
egy felkérés alapján. Nem sokra
rá, Szobon is felkért egy szülő,
hogy ott is kezdjek el tanítani!
Először 7 gyerekkel kezdtem el
az oktatást, aztán egyre több gye-
rek jött hozzánk, az évek alatt,
volt 100 tanítvány is! Ebben az
időben jártam világsztárok kon-
certjeire többek között DJ. Bobo
"Magic turnéjából" merítettem
ihletet az első látvány show-
imhoz, ami akkoriban nagy szám
volt Szobon! Biztosan mindenki
emlékszik arra az időkapus dísz-
letemre, ahol a levegőből eresz-
tettek le a színpadra és a közön-
ség csak ámult bámult, hogy mi
történik. Ekkoriban turnéztunk a
látvány show-inkkal, mert divat-
ja volt! Közben olyan szintre fej-
lődtünk, hogy versenyeken is
részt vettünk. Elsőként hazain,
ahol, de jó érzés volt úgy haza
jönnünk a busszal, hogy mind-
egyik gyerek nyakában érem ló-
gott. 2007-ben Szobról egy gye-
rek csoportot kivittem Belgium-

ba, Brugge-be egy nemzetközi
megmérettetésre. Itt bizony a
gyerekcsoportom elhozta az első
helyet, amire a mai napig büsz-
ke vagyok. A nemzetközi ver-
senyről jut eszembe, hogy jóma-
gam egy budapesti csapat tagja
voltam 4 évig. Az Éva Funky
hip-hop S.E.-nél akikkel egy
VB-on 2. helyezést értünk el Né-
metországban. Ezt az élményt a
mai napig nem felejtem el.

2004-ben jött az ötlet, hogy
valami különleges produkcióval
kéne előrukkolnunk. Ekkor jött
a "Chicago Musical" ötlete, amin
egy évig dolgoztunk. 2005-ben
mutattuk be a darabot hatalmas
sikerrel, oly annyira, hogy pót-
előadást kellett tartanunk, Esz-
tergomban is bemutattuk a dara-
bot és több TV-s csatornán az
RTL Klub és az M1-en is fellép-
tünk élőadásban vele és 1 évig
turnéztunk a táncos részeivel!
Persze az évek alatt a két keze-
men nem tudnám megszámolni,
hányszor voltunk élőadásban fel-
lépni és interjút adni!

2008-ban ünnepeltük fennál-
lásunk 10. évfordulóját és ennek
apropójából egy időutazásos lát-
vány show-val kápráztattuk el a
közönséget, ahol én voltam az
első itt Szobon, aki pirotechni-
kát is használt. A műsor önma-
gáért beszélt! Az évek alatt több
generációt megtanítottam tán-
colni, és rengeteg fellépésünk
volt a környéken és az ország

különböző fesztiváljain is.
2010-ben meglátszott a vál-

ság, mert annak ellenére, hogy
kevés havidíjért tanítok a mai
napig, bizony ezt a kevés össze-
get is kevesen tudják kifizetni,
illetve, a gyerekek és a szülők
hozzá állása sem az igazi, ezért
a mai napig, egyelőre kevés em-
berkével működünk, de én bízok
abban, hogy lesz valami pozitív
változás, és újra sokan leszünk,
mint a kezdet kezdetén. Aki sze-
reti a táncot, mozgást, a sportot,
annak mindig is a szenvedélye
marad, mint nekem, és mindig is
arra vágyom, hogy új és új pro-
dukciókkal kápráztassuk el a kö-
zönséget, egyszerűen azt az élet-
érzést átadni mindenkinek, ami
belülről jön.

A 2012-es év az újra építés-
ről szólt, minden téren. Lett új

A Peat-R  Dance Team 15 éve!

munkám a MÁV-nál, ami mel-
lett újra van időm oktatni a tán-
cot Letkésen és Szobon is egy-
aránt! 2012 első felében mind-
két helyen sikeresen zajlottak az
órák nyár elejéig, amit a szobi
városnapon be is mutattunk.

2012 szeptemberében új csa-
pat alakult mindkét településen,
ahol decemberig összeállt új stí-
lusban egy tánckoreográfia, ami-
vel 3 helyszínen 14 táncossal,
nagy sikerrel léptünk fel (többek
között Szobon is)! A tánc mel-
lett jó pár éve az énekléssel is
foglalkozom, így decemberben
megjelent Peat-R- "Ó szép fe-
nyő" címmel saját kiadásban 3 új
dallal egy maxi CD-m is.

2013. február 7-én lesz  a
Peat-R Dance Team tánciskola
fennállásának 15. éve!

Az évek alatt megtanultam,
hogy csak magamra számíthatok,
és azt is, hogy sosem szabad fel-
adni az álmainkat, és tennünk kell
érte, és minden megvalósul. Én
ezt teszem már 15 éve.

2013-ban is várjuk az új évad-
ra a táncolni vágyó gyerekeket
csoportjainkba, kicsiktől a na-
gyokig!

Köszönet a fotókért Pintér
Gábornak. Jelli Ákosnak és Jelli
Márknak a plakát és borító ter-
vezetért, a konga dobért Kempf
Krisztiánnak. Himmer Gellértnek
a stúdió munkáért.

Köszönet a támogatóknak:
Orbán Józsefnek, Pacziga Tibor-
nénak, Móni szalonnak, Kakas
Húsboltnak, Nógrád Szíve bará-
ti körnek! Köszönöm a figyel-
met!

HUGYECZ PÉTER
(SPORTEDZŐ, TÁNCOKTATÓ)

Tel.: 06-30-324-204
 www.peat-rdanceteam.hu
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Az A-54 PGSE 2012. novem-
ber 17-én tartotta a 2012. év
versenyeredmények szerinti díj-
kiosztóját.

Több évre visszanyúló ha-
gyomány az egyesület életé-
ben, hogy az éves eredmények

alapján serlegeket kapnak a
legjobb eredményeket elérő
galambok "gazdái".

Az ünnepélyes összejövetelek-
nek korábban Pásztor István VB.
elnök, a Nyugdíjas Klub, vagy a
József Attila Művelődési és Sza-
badidő Központ adott helyet.

2012-ben Krasznai Zoltán -
zártkörű rendezvény keretében-
biztosított lehetőséget az egye-
sület életében jelentős esemény-
nek. Ezúton is köszönjük.

Meghívott vendégeink is
megtisztelték a tagságot jelen-
létükkel. Bede Sándor egyete-
mi elfoglaltsága miatt sajnos

nem tudott részt venni a díjki-
osztón.

Remitzky Zoltán polgármes-
ter és Nagy Ottó a 06-os tagszö-
vetség elnöke röviden értékel-
te, illetve összegezve méltatta
ennek a kis közösségnek tevé-

kenységét, több évtizedes mű-
ködését. A jövőre nézve bizta-
tást adtak arra, hogy a lehető-
ségekhez képest további támo-
gatással fogják segíteni a helyi
civil szerveződésű egyesületet.

Fidler József adta át a díja-
kat a nyerteseknek, és ezek után
mindenki jóízűen falatozhatott
Bánár Zsolt és Holler Károly
főztjéből.

Reméljük és bízunk benne,
hogy a hagyományt tovább tud-
juk folytatni, és várunk minden-
kit, aki a posta galambászat
iránt érdeklődne.

KLIMENT GYULA A-54 PGSE

Ismét eltelt
egy versenyévad

A Szobi Szúnyogok jégpályát
készítettek a Duna parton,
amit még elkészülte előtt
többször megrongáltak, havat
hordtak rá, szerszámokat do-
báltak szét, összetörték a hő-
mérőt, összekarcolták a jeget!
Ehhez kapcsolódva egy kis re-
akció...

Sérült embertársaink segít-
séget kérnek...

...mással ugyanis nem ma-
gyarázható az a "vandaliz-

Szobi Szúnyogok
mus", ami a jégpályán történt.
Csak arra lehet következtetni,
hogy valóban egy sérült em-
ber ezt a módját választotta
annak, hogy a figyelmet fel-
hívja magára, szóval segítsé-
get kérjen!

Elképzelhető még, hogy
nem volt egyértelmű minden-
ki számára, hogy ott pár négy-
zetmétere jégpálya készül, és
véletlenül szétdobálták a havat,
a hólapátot, merő figyelmetlen-

ségből eltörték a hőmérőt.
Vagy esetleg sértő volt va-

laki számára, a Szabadidő és
Sportcentrum rendeltetésszerű
használata? (T.i.: a korcsolyá-
zás, mint szabadidős és sport-
tevékenység)

Ha ezen előzmények közül
egyik sem helytálló, akkor
már csak az örök kérdés ma-
rad hátra: miért? és ez most
nem költői kérdés, többen vár-
juk a választ, aki tud, kérem,
segítsen!

Utóirat: Ha a hóba vésett
szó a pálya készítőire vonat-
kozott, miszerint  azonos ne-

műekhez vonzódnak, biztosít-
hatok mindenkit, nem így van.
Okunk van feltételezni tehát,
hogy nem megszólításként
szerepelt a szó, hanem az el-
követők aláírásaként!

Akkor pedig minden értek!

Három-négy évvel ezelőtt
kezdődött minden, amikor a
lárvából szúnyog lesz komoly
fejlődésen megy keresztül.
Nálunk jégkorongrajongók-
nál is ez történt. Igazából a
"vírust", ahogyan mi hívjuk
már gyerekkorunkban bekap-
tuk azután ezt évtizedekig si-
került elnyomni. De aztán
egyre jobban kezdett elural-
kodni néhányunkon. Első
időkben az időjárás jókedvé-
re hagyatkoztunk és amint
fagyni kezdett máris rohan-
tunk Kismarosra a Duna holt-
ágra vagy az Ipolyrétre nagy
fagy esetén pedig a Dajcsra.
Mindegy hol milyen körül-
mények között csak kerget-
hessük a pakkot! Élménybe-
számolóinkat előadva, megle-
petve tapasztaltuk, hogy köz-
vetlen baráti körünkben jó pár
"fertőzött" található. Ezen fel-
buzdulva tavaly lehetőség
után kutattunk hol is űzhet-
nénk imádott sportunkat, a
jégkorongot, rendszeresen
időjárástól függetlenül. Így
akadtunk rá a Táti Jégpályá-
ra, ahol tavaly novembertől
idén áprilisig minden kedden
összejöttünk és nekiálltunk
fejleszteni hokis tudásunkat.
Volt honnan fejlődni, de a
rendszeres edzések az akarat
nem múlt el eredmény nélkül.
Gyorsultunk, ügyesedtünk és
a szezon végén meglepve ta-
pasztaltuk milyen szintre si-
került eljutnunk mind sebes-
ségben mind játékban. A nyári
holtszezonban nekiálltunk be-
szerezni a hokihoz szükséges
védőfelszereléseket, mert

Szúnyoginvázió

nagy örömünkre már szükség
van rájuk. Idén is november-
ben kezdtük az edzéseket és
január 4-én már Szobi Szú-
nyogokként lejátszottuk első
barátságos mérkőzésünket
egy szintén Táton edző csa-
pattal. Nagy küzdelemben a
meccs végén engedtük ki ke-
zünkből a győzelmet így 12-
10-es vereség lett a vége. Eb-
ből is látszik, van még fejlő-
dési lehetőség a csapatban, de
ahogyan eddig ezentúl is ke-
ményen edzünk és visszavá-
gunk!

Ugyan mi felnőtt fejjel
kezdtük újra, de van nekünk
két Szúnyoglárvánk is. Feleki
Hanna és Golán Áron novem-
ber óta a Táti Tigrisek jégko-
rongcsapat supermini korosz-
tályos csapatának tagja. Heti
három edzésen képzett edző
csepegteti beléjük a tudást. A
vírus már nem kell, hisz ők is
fertőzöttek!

És akkor a Szúnyogok név
szerint: Feleki Mátyás, Feleki
Zoltán, Golán Krisztián,
Huszák Gergő, Kiss Zoltán
(Pempő), Lehoczky Csabi,
Lehoczky Ottó, Nyéki Dani,
Nyéki Károly, Skripek Károly,
Sziva Zoltán, Tóth Tamás.
Tiszteletbeli tagunk: Koncz
Krisztián.

www.peat-rdanceteam.hu
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Humorsarok
Két szőke nő megy az utcán és
találnak egy tükröt. Az egyik
felveszi, és belenéz:
- Te, ez a csaj nagyon ismerős
nekem!
A másik is belenéz:
- Te hülye, ez én vagyok!

- Jean, kóstolja meg ezt a konya-
kot! Mit talál benne furcsának?
- Azt, hogy megkínált vele uram!

Szob Város Önkormányzata értesíti a lakos-
ságot, hogy 2013. január 1-jétől kötelező az
ebek microchip azonosítóval történő meg-
jelölése. A microchip beültetése elvégezhető
a szobi állatorvosi rendelőben hétköznap
délelőtt 8-tól  10 óráig, délután 17-től 18
óráig, vagy az ebtulajdonos kérésére háznál
is előzetes időpont-egyeztetés után. Csak
microchippel megjelölt ebek olthatók ve-
szettség ellen.

Február 2-án és 9-én 18.15
órakor 2013-ban először in-
dul útjára hagyományteremtő
jelleggel a Kismarosi Ámulat
Társulat és a Királyréti Erdei
Vasút közös Farsangi kisvo-
nata.

A vonat, mint egy mozgó
nézőtér repít a telet búcsúztató
Börzsöny hegyei közé. Az út-
közben átélt zenés-táncos jele-
neteken felül Királyréten tüzes
bemutatóval, kiszebáb égetés-
sel, forró itallal várjuk az érdek-
lődőket.

A program során szeretnénk
feleleveníteni a különbőző né-

pek farsangi népszokásait.
A vonat február 2-án és 9-én

18.15-kor indul Kismarosról,
várható visszaérkezés körülbe-
lül 20 órakor.

Jegyek rendelhetőek telefo-
non a 06-20/951-4912-es tele-
fonszámon, vagy az
info@hajtanypalya.hu e-mail
címen, illetve 2013. január 6-
tól válthatóak a kisvasút
kismarosi  jegypénztárában
személyesen is!

Jegyárak: teljes árú 1800 fo-
rint; kedvezményes árú gyerme-
keknek, nyugdíjasoknak, vas-
utasoknak 1200 forint.

360 informatikai és idegen
nyelvi képzés már elindult a
Tudásod a jövőd! projekt ke-
retében, január 22-én pedig
újabb képzések jelentek meg.
A program keretében százez-
ren vehetnek részt minimális
önerő mellett idegen nyelvi és
informatikai képzésben 2014
augusztusáig.

A Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Hivatal a már 24
képző intézménnyel aláírt
megállapodáson túl, további
83 képző intézménnyel kötött
együttműködési megállapo-
dást. A megállapodások mel-
lett a képzések meghirdetése
is ütemezetten halad, így en-
nek köszönhetően január 22-
én újabb képzések jelentek
meg.

Magyarországon még nem
volt korábban példa olyan
horderejű és kedvezményes
felnőttképzési programra,
mint a Tudásod a jövőd!. A
programban egészen minimá-
lis önerő befizetésével bárki
idegen nyelvi és/vagy infor-
matikai képzésen vehet részt,
aki betöltötte a 18. életévét és
nem áll középiskolával, felső-
oktatási intézménnyel tanulói/
hallgatói jogviszonyban (ki-

vételt képeznek a költségtérí-
téses képzésben résztvevők),
így a program több ezer em-
bernek ad komoly esélyt a fej-
lődésre.

A kormány bruttó 90 ezer
forintos keretösszeggel tá-
mogatja az idegen nyelvi és
informatikai képzését, a tá-
mogatás a költségek 95-
98%-át fedezi. A hátrányos
helyzetű kistérségekből je-
lentkezőknek csak 2 % ön-
részt kell befizetniük, a töb-
bieknek 5%-ot. A felnőttkép-
zési program kiemelten ke-
zeli a munkanélkülieket, a
kismamákat, a legszegé-
nyebb környezetben élőket
és a 45 év felettieket.  Az
élethosszig tartó tanulás je-
gyében a képzéseknek nincs
felső korhatára. A jelentke-
zők a következő két évben az
ország egész területén össze-
sen 300 képző helyen tanul-
hatnak majd.

További információ és je-
lentkezés az Érdy János
Könyvtárban, illetve a József
Attila Művelődési Házban.
(Tel: 06-27/370-217, 06-27/
370-071, információ internet:
www.tudasodajovod.hu)

Sok kicsi….
Kedves Olvasó! Mint tudott, a Magyar Nemzeti Bank
2013. február 28-ig névértéken beváltja a korábban for-
galomból kivont 1 és 2 forintos érméket. Amennyiben
Ön rendelkezik ilyen érmékkel és szívesen felajánlaná
jótékony célra, ezt megteheti a Szobi József Attila Mű-
velődési Házban hétfőtől-péntekig 8 és 18 óra közöttm,
illetve a Szobi Érdy János Könyvtárban nyitvatartási idő-
ben. A befolyt összeget a Szabadidőközpontra fordítjuk.
Ötletgazda: Feleki Mátyás. Köszönjük a segítséget!

Köszönet!
Szeretnénk köszönetünket kife-
jezni: Éva Baker Pékség, Gond-
viselés Patika, Édenkert Sörö-
ző, Herfli Söröző, Dunapart
Üzletház, Kriszta fodrászat,
Bartókné Mariann, Ladányi
Kálmán, Tóth Lajos személyek-
nek és vállalkozásoknak, hogy
támogatásukkal lehetővé tették,
a Szobi Nyugdíjas Klub tagjai
számára, a 2012. óévbúcsúzta-
tó bál színvonalas megrendezé-
sét december 30-án. Nagyon jól
esett a gondoskodásuk!

A KLUB TAGSÁGA
NEVÉBEN A VEZETŐSÉG

360 informatikai és idegen
nyelvi képzés indult el a

 Tudásod a Jövőd! programban

FARSANGI KISVONAT
a Kismarosi Ámulat Színtársulat és a

Királyréti Erdei Vasút közös szervezésében

mailto:szobihirnok@gmail.comNyomdai
mailto:info@hajtanypalya.hu
www.tudasodajovod.hu

