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A Húsvétot megelőző időszakban, 
a Nagyböjtben negyven napon 
át készülünk keresztény hitünk 

legnagyobb ünnepének, Jézus üdvözítő 
szenvedésének és feltámadásának meg-
ünneplésére. A Húsvét az Egyház éle-
tében ősi keresztelési időpont, amikor 
a felnőtt hittanulók végül a keresztség 
szentsége által az egyházi közösség tag-
jaivá váltak, majd megkapták a Szentlé-
lek ajándékát a bérmálásban, és maguk-
hoz vették Jézust a szentáldozásban. 

Erre az eseményre éveken keresz-
tül készültek, hiszen nem egysze-
rűen egy szertartás véghezviteléről 
volt szó, hanem arról, hogy eldönt-
sék: akarják-e Krisztus tanítványa-
iként, követőiként élni az életüket. 
Először talán csak elgondolkodtak 
egy-egy keresztény ismerősük életé-
nek láttán, majd fokozatosan megis-
merkedtek Jézus személyével és ta-
nításával, később maguk is kipró-
bálták, hogy milyen Isten törvényei 
szerint élni. Az idő múlásával meg-
tanulták a keresztény alapimádságo-
kat és a hitvallást, és egyre intenzí-
vebben belekapcsolódtak a keresz-
tény közösség istentiszteletébe. 

Manapság sokan közülünk már 
gyermekkorban részesültek a ke-
resztségben, így számunkra a Nagy-
böjt elsősorban a keresztségi elkö-
telezettségünk újragondolását és meg-
újítását jelenti.  Egyfajta rendrakást, ta-
karítást, lomtalanítást és újrakezdést.  
Csupa olyasmit, ami hosszú távon igen 
hasznos dolog az életben.  Például mert 
segít annak tudatosításában, hogy mit 
is csinálok tulajdonképpen. Arra báto-
rít, hogy merjem bevallani és kijavíta-
ni mindazt, amit esetleg az utóbbi idő-
ben elhibáztam. Elevenen tartja bennem 
a felismerést, hogy érdemes addig korri-
gálni a dolgokat, amíg lehet, és nem ér-
demes megvárni, hogy összeomoljanak 
a dolgok bennem vagy körülöttem. 

A keresztények nagyböjti időszaka 
három eszközzel segít bennünket ebben: 
a böjt, az imádság és a felebaráti szeretet 
gyakorlásának eszközeivel.

A böjtölésben elsősorban önmagunk 
megfegyelmezését és kívánságaink, vá-
gyakozásunk kordában tartását tanul-
juk. Lemondunk olyasmiről, ami tulaj-
donképpen megengedett lenne, hogy ta-

nuljuk az önfegyelmet. Mert különben 
hajlamosak vagyunk arra, hogy elszáll-
junk, és magunkat tekintsük a világ kö-
zéppontjának. Hogy mindent és minden-
kit úgy tekintsünk, hogy a mi  szórakoz-
tatásunkra és kényeztetésünkre vannak. 
Az Egyház csupán két erős böjti napot je-

löl ki a Nagyböjt során, a Hamvazószer-
dát és a Nagypénteket, ezen felül a pénte-
ki napokon nem eszünk húsételt. A többit 
ránk bízza, mivel mi tudjuk, hogy az élet 
mely területein van szükségünk több fe-
gyelemre. Lemondhatunk például a tévé-
nézésről, túlzott mértékű internetezésről, 
nassolásról, helyette családi együttlétek-
re, beszélgetésekre és elhanyagolt kap-
csolatok ápolására fordíthatjuk időnket.

Ez utóbbi már átvezet bennünket a fe-
lebaráti szeretet gyakorlásának a témá-
jához. Mindazt, amit az önkényeztetés 
helyett meg tudunk spórolni, olyanok-
nak adjuk, akik nálunknál jobban rászo-
rulnak. Körülnézünk, tudatosítjuk ma-
gunkban, hogy felelősséggel tartozunk 
egymásért, és a felismeréseinket tettek-
re is váltjuk. Ennek egyik megnyilvá-
nulása, hogy karitász csoportunk ilyen-
kor szárazélelmiszer és pénzadományok 
gyűjtésével a karácsonyi időszakhoz ha-
sonlóan jó néhány családnak tud támo-

gatást nyújtani.  Fontos, hogy a szolida-
ritás eszméjét állandóan ébren tartsuk 
közösségeinkben. 

A nagyböjt harmadik eszköze az 
imádság gyakorlása. Megfegyelmez-
zük szertelen értelmünket és érzelmi 
világunkat, és illúzióinkkal leszámol-

va megpróbálunk a lényegre figyel-
ni. Hiszen mi másra is tanít minket az 
imádság és az elmélkedés, mint a dol-
gok helyes sorrendjének felismerésére, 
és megtartására, a lényeges és a lényeg-
telen dolgok megkülönböztetésére, csu-
pa olyasmire, amit a hétköznapok roha-
nása különben feledésre ítélne bennünk. 
Csupa olyasmire, amik pedig  tulajdon-
képpen életünk  legfontosabb kérdései.

Minden háziasszony tud-
ja, mennyi munkába kerül, 
amíg az ünnepre kitakarít-

ják, feldíszítik  a lakást, és előkészítik a 
terített ünnepi asztalt.  És minden okos 
ember tudja, hogy az ünnepre szüksé-
günk van a lelki előkészületre is. Van 
még néhány hetünk a Nagyböjtből. Ér-
demes élni vele.  

dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

(képünkön Munkácsy Mihály 
Golgota című alkotása)

Készület és fegyelem
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A több mint negyven éve 
épült iskolában üzemeltett 
Központi Konyha felújítá-
sára önkormányzatunk már 
a múlt évben is pályázatot 
nyújtott be. A 2013-ban be-
nyújtott pályázatunk sajnos 
nem járt sikerrel. 

Örömmel tájékoztathatjuk 
azonban most a kedves olva-
sót, hogy a Belügyminisz-
tériumhoz ez évben is be-
nyújtott pályázatunk sikeres-
nek bizonyult és a pályázat-
ban megjelölt összeget tel-
jes egészében elnyerte vá-
rosunk. 

Ezen felújító munkála-
tokat, mint kötelező önkor-
mányzati feladatot ellátó 
szolgáltatását a teljes beke-
rülési költség 80 %-os mér-

A LEADER vidékfejlesztési 
forrásból térfigyelő kamerák 
kerülnek elhelyezésre a város 
több pontján, mintegy 5 mil-
lió forint értékben. A Szobért-
Szobiakért Közalapítvány tér-
figyelő kamerák elhelyezésé-
re benyújtott pályázata a le-
hetséges maximális támoga-
tásban részesült. Fontos meg-
jegyeznünk, hogy a közalapít-
vány önrész biztosítása nélkül 
valósíthatja meg e fejlesztést. 
Ez különösen abból a szem-
pontból jó hír, mert a múlt év-
ben 27 %-os önrész biztosí-
tása mellett lett volna lehe-
tősége önkormányzatunknak 
ugyanilyen célú, azonban jó-
val kisebb volumenű fejlesztés 
megvalósítására. Ez azonban 
akkor adminisztrációs hiba 
folytán meghiúsult, amit ezen 
új lehetőség (önrész nélküli 
fejlesztés) elnyerésével nincs 
különösebb okunk sajnálni. 

A Szabadidő Központ és 
a Rév utca környékén, a mű-
velődési ház és a Szent Lász-
ló téren, polgármesteri hiva-
tal és környezetében, a szak-
orvosi rendelőintézetnél, va-
lamint a 12-es főúton, a vá-
ros két végpontján kerül el-

helyezésre összesen 19 darab 
kamera, amelynek adatait egy 
központi adatrögzítő számító-
gép adattárolása dokumentál 
majd. Információink szerint a 
kormányzatnak további szán-
déka térfigyelő rendszerek ki-
építésének támogatása, így 
önkormányzatunk ezt a beru-
házást első ütemnek tekinti e 
tárgyú fejlesztési stratégiájá-
ban, hiszen számos olyan te-
rülete van még városunknak, 
amelyek sajnos szándékos 
rongálások célpontjai. Ilye-
nek például a Kálvária Ká-
polna vagy a vasútállomás-
ok környéke. Más okból a te-
metők környezete és a Hideg-
rét, illetve az Ipoly folyó parti 
sávja. Ez utóbbiakat az illegá-
lis szemételhelyezés környe-
zetterhelése sújtja.

Remélhető, hogy e fej-
lesztés hozzájárul a telepü-
lés köz- és vagyonbiztonsá-
gának a településen élők ál-
tali jobb megítéléséhez azál-
tal, hogy vélhetően csökken 
majd a közterületeken elkö-
vetett szándékos rongálások 
és egyéb vagyon elleni bűn-
cselekmények előfordulásá-
nak gyakorisága.

tékben támogatja a pályá-
zat kiírója. Az önkormány-
zat tervei szerint a tanítási 
szünetben kerül sor a felújí-
tó munkákra, amelynek so-
rán a már több mint negyven 
éves igen nagy energiaigé-
nyű villanytűzhely is kicse-
rélésre kerül. 

Egyéb eszközbeszerzés-
re a pályázat nem nyújt le-
hetőséget, ugyanakkor azon-
ban a teljes járólap- és ol-
dalfali burkolatcserék, az ét-
termi rész tetőszigetelése és 
nyílászáró cserék (ahol in-
dokolt) történnek majd meg. 
Minden bizonnyal az élelme-
zésbiztonsági előírásoknak 
Központi Konyhánk a jövő-
ben minden kritériumában 
megfelel majd.

14,7 millió forintot nyert 
az önkormányzat a Központi 

Konyhája felújításához

A szakorvosi rendelőinté-
zet környezetében és a pol-
gármesteri hivatal utcájában 
mára már szinte elviselhetet-
len azon parkoló gépjármű-
vek mennyisége, amelyek kü-
lönböző céllal és okból érkez-
nek ezekre a helyszínekre. 

Legalább ennyire bosszan-
tó és zavaró a parkoló jármű-
vek rendezetlen elhelyezke-
dése is. Ezt a szinte kaotikus 
helyzetet szeretné az önkor-
mányzat feloldani most az-
zal, hogy közlekedési terve-
ző cég szakembereinek bevo-
násával a Dózsa György utcá-
nak a Mátyás Király és Arany 
János utca közötti szakaszá-
ra, az Arany János utcának a 
Mátyás Király és a kétlyukú 
híd közötti részére, továbbá a 
Szent Imre utca teljes hosszá-
ra parkolóhelyek kialakításá-
nak terveit készítteti el. A Dó-
zsa György út ugyan nem áll 
önkormányzati tulajdonban, 

ugyanakkor a közútkezelő-
vel előzetesen már egyeztetés 
történt e fejlesztések tekin-
tetében. A közútkezelő ezen 
előkészítéskor messzemenő 
együttműködéséről biztosí-
totta önkormányzatunkat. 

A geodéták néhány nap-
pal ezelőtt már megjelentek 
a városban. Az általuk vég-
zett, több mint 600 ezer forin-
tot meghaladó tervezői mun-
ka minden bizonnyal olyan 
körülmények megteremtésére 
szolgál majd szakdokumen-
tumként, ahol a gyalogosvé-
delem, a biztonságos gépjár-
mű közlekedés garantált lesz, 
és a városkép sokkal rende-
zettebb arculatot mutat majd. 

A tervezőmérnöki mun-
ka, valamint a számos szak-
hatósággal történő egyezte-
tés és engedélyeztetési eljárá-
sok után, reméljük ez év nya-
rán meg is épülhetnek majd a 
parkolóhelyek.

Parkolóhelyek kialakítását 
tervezi az önkormányzat

Térfigyelő kamerák
a város több pontján

Országgyűlési képviselők választása
2014. április 6-án, vasárnap

A szavazás 600 órától 1900 óráig tart
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár szemé-
lyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartóz-
kodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen át-
jelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhat-
ja le szavazatát.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy orszá-
gos listára lehet.

Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált vá-
lasztópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

A szavazás megkezdése előtt a választópolgárnak személy-
azonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját (személyi 
számát) igazolnia kell, amelyet érvényes igazolványok bemutatá-
sával (személyazonosító igazolvány vagy ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány,  vezetői engedély, útlevél, ideiglenes útlevél,  
és  lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyít-
vány, illetőleg igazolás személyi azonosító jelről) tehet  meg.

HVI
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Tisztelt Szobi Polgár, 
Kedves Olvasó!

Szob Város Önkormány-
zata az elmúlt évben 70%-
os támogatást nyert el a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség-
től (MLSZ) egy 20x40 mé-
teres műfüves kispálya meg-
építéséhez. A pálya az önkor-
mányzat tulajdonában, de a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) fenn-
tartásában működő Szobi Fe-
kete István Általános Isko-
la udvarán épül meg. Az in-
tézményfenntartóval történt 
megállapodás alapján a pá-
lya – átadását követően - a 
KLIK vagyonkezelésébe ke-
rül. A pályát tehát az iskola 
fenntartója üzemelteti majd, 
ő biztosítja a működéshez 
szükséges feltételek, így a 
szociális blokkok szolgálta-
tását is. 

A majdani üzemeltetővel 
folytatott tárgyalások alapján 
körvonalazódó megállapodás 
értelmében, a tanítási és az 
iskolai rendezvényeken túli 
időben, természetesen előre 
egyeztetett időpontokban

-  az önkormányzat által 
szervezett települési rendez-
vényekhez, továbbá a Szobi 
Napsugár Óvoda e helyszín-
re tervezett  sportprogramjai-
hoz térítés nélkül, 

- a bejegyzett és a telepü-
lésen működő sportegyesü-
letek és szakosztályaik, va-
lamint a Szent László Gim-
názium diákjai számára ked-
vezménnyel, 

-  a magánszemélyeknek 
pedig bérleti díj fejében biz-

tosítja majd a KLIK a létesít-
mény használatát.

Az új játéktér megépíté-
séről, és a szükséges 8 mil-
lió forintos önrész biztosítá-
sáról szóló döntésével az ön-
kormányzat elsősorban a di-
ákok, gyermekek sportolását, 
egészséges testmozgását, és 
természetesen a helyi sport-
élet utánpótlásképzését kí-
vánja elősegíteni. 

Az önkormányzat bízik 
abban, hogy a korábbi, izü-
leteket károsító aszfaltpálya 
egy részének helyén felépü-
lő, talán a sérülések és zúzó-
dások előfordulásának esé-
lyét csökkentő műfüves kis-
pályát lelkesedéssel és öröm-
mel veszik majd birtokukba a 
diákok, és maga a pálya is va-
lamelyest helyettesíteni tudja 
majd a „régi idők” grundja-
it, melyek sajnos szinte telje-
sen eltűntek az utóbbi évtize-
dekben.  

Az önkormányzat bízik 
abban is, hogy a pálya üzem-
be helyezését követően sem 
lesznek a pálya szomszédsá-
gában élők nagyobb zajter-
helésnek kitéve, mint ami-
lyet az iskola közelsége miatt 
egyébként megszokhattak. 
Ezt talán az is szolgálhatja 
majd, hogy a pálya üzemel-
tetéséhez gondnok is szüksé-
ges.

Reméljük, hogy a meg-
épülő pálya települési sport-
életünk újbóli felvirágozásá-
nak egyik indító eleme lesz.

Tisztelettel:
RemItzky zoltán 

polgáRmesteR

Heteken belül elkezdődik
 a műfüves pálya építése

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 
Gyurcsok Zoltán képviselő úr 2014. április 

hónapban az alábbi időpontokban tart
 képviselői fogadóórákat a polgármesteri

 hivatal emeleti tanácskozó termében:

2014. április 4-én, pénteken 17-től 18 óráig,
2014. április 18-án, pénteken 17-től 18 óráig.

Ismét bővült a vácI 
RendőRkapItányság állománya

Ünnepélyes keretek között 2014. február végén tette le 
az esküt az a tizenkét fiatal rendőr, akik március 1-jétől a 
Váci Rendőrkapitányság állományában teljesítenek szol-
gálatot. A fiatalok elsősorban közterületen látnak el szol-
gálatot, ahol az elméleti tudás elsajátítását követően, az 
idősebb kollégák irányításával most megfelelő gyakorla-
ti tapasztalatokra is szert tehetnek.

balesetek

A tavasz beköszöntével hajlamosak vagyunk az álmodo-
zásra, ennek a figyelmetlenségnek az ára azonban saj-
nos megmutatkozik a közutakon. Március első kétheti 
baleseti statisztikája ugyanis azt tükrözi, hogy figyelme-
sebben kellene közlekedni. Ebben az időszakban 3 anya-
gi káros, 3 könnyű sérüléssel és 2 súlyos sérüléssel járó 
közúti közlekedési baleset történt. Ebből 5 baleset tör-
tént Vác városában, 2 Csörög területén, 1 pedig a 2-es 
számú főúton. 

életet mentett  
a balesetI helyszínelő!

Szokatlan szerepkörben mutatkozott meg a Váci 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán 
szolgálatot teljesítő Bán Ferenc r. zászlós balesti hely-
színelő és járőrtársa Felföldi Mária r. őrmester. Már-
cius 8-án éjjel fél egy körüli időben éppen mozgó el-
lenőrzést hajtottak végre Vác belvárosában, amikor az 
egyik utcában arra lettek figyelmesek, hogy egy hölgy 
és egy férfi integet feléjük. Mint kiderült a házaspár 7 
éves kisfia légcsőelzáródással járó fulladásos rohamot 
kapott és a mentők még nem érkeztek meg. A két rend-
őr azonnal felismerte, hogy a gyermek állapota gyor-
san romlik és életveszélyben van, ezért úgy döntöttek, 
hogy a kisfiút és édesanyját a szolgálati gépkocsival 
azonnal a kórházba szállítják. Az ügyeletes orvosok 
véleménye szerint a rendőrök megmentették a gyer-
mek életét azzal, hogy felismerték a közvetlen életve-
szélyt, és azonnal cselekedtek. A szülők és az ügyele-
tes orvos is köszönetüket fejezték ki a Váci Rendőr-
kapitányság vezetője felé, a rendőrök példás helytál-
lásáért.

Rendőrségi hírek
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A szülő, gyermeke 
2014/2015. nevelési évre 
történő óvodai felvételét 
2014. április 23-án, szer-
dán vagy április 24-én, csü-
törtökön 8-16 óra között 
kérheti.

Az óvoda a gyermek há-
roméves korától a tanköte-
lezettség kezdetéig nevelő 
intézmény. Az óvoda felve-
heti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvéte-
létől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy min-
den, a településen lakóhely-
lyel, ennek hiányában tar-
tózkodási hellyel rendelke-
ző hároméves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvé-
teli kérelme teljesíthető.

Az a gyermek, aki 2014. 
évben tölti be ötödik élet-
évét, a nevelési év kezdő 
napjától, 2014. szeptember 
1. napjától köteles az óvo-
dai nevelésben - napi négy 
órában- részt venni! 

A gyermeket elsősorban 
abba az óvodába kell fel-
venni, amelynek körzeté-
ben lakik. Az óvoda köteles 
felvenni azt a gyermeket, 
akiknek a lakóhelye, en-
nek hiányában a tartózko-
dási helye, az óvoda körze-
tében található és az 5. élet-
évét 2014. évben tölti be.

Ha a jelentkezők szá-
ma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, a fenn-
tartó bizottságot szervez, 
amely javaslatot tesz a fel-
vételre.

Szob Város Önkormány-
zata fenntartásában mű-
ködő intézmény: a Szobi 
Napsugár Óvoda

A szülő az óvodai neve-
lésben történő részvételre 
kötelezett gyermekét köte-
les beíratni az önkormány-

zat által közzétett hirdet-
ményben meghatározott 
időpontban!

A napi négy órában óvo-
dai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, amennyi-
ben gyermeke az óvodakö-
telezettségét külföldön tel-
jesíti, köteles arról a beirat-
kozás idejének utolsó ha-
tárnapját követő tizenöt na-
pon belül írásban értesíteni 
a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőt.

A jelentkezéshez szüksé-
ges okiratok:

• a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya)   

• a gyermek felügyele-
ti jogát ellátó szülő nevére 
kiállított személyi azonosí-
tó és lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány.

• a gyermek nevére kiál-
lított születési anyakönyvi 
kivonat

• a gyermek nevére kiál-
lított TAJ kártya

A felvétel rendje:
• Jelentkezni a körzetileg 

illetékes óvodában kell!
• A jelentkezés során egy 

adatlapot kell kitölteni a 
gyermek személyes adata-
iról.

• A felvételről a Szobi 
Napsugár Óvoda óvodave-
zetője dönt.

• A felvételről az óvoda-
vezető írásban vagy elekt-
ronikus úton értesíti a szü-
lőt a beiratkozás napját kö-
vető 21. munkanapig.

• A döntéssel szemben 
felülbírálati kérelmet lehet, 
a kézhezvételtől számított 
15 napon belül, Szob Vá-
ros Jegyzőjéhez címezve 

és a Szobi Napsugár Óvo-
da (2628 Szob, Szent Imre 
u. 10.) intézményéhez be-
nyújtani.  

• Az a szülő, akinek gyer-
meke az óvodai nevelés 
részvételére még nem köte-
lezett, gyermeke felvételét 
bármikor kérheti, az újonnan 
jelentkező gyermekek foga-
dása az óvodai nevelési év-
ben folyamatosan történik.

A gyermekeket megillető 
szociális kedvezmény:

Óvodáztatási támogatás-
ra jogosult az a szülő, aki:

• a három-, illetve négy-
éves gyermekét beíratta 
óvodába, továbbá

• gondoskodik gyerme-
ke rendszeres óvodába já-
rásáról (a gyermeknek egy 

Nyílt nap az óvodában
2014. április 14-én és 15-én (hétfőn, kedden) délelőtt 
930-tól 1200-ig a Szobi Napsugár Óvodában nyílt nap 
lesz.

Ezeken a napokon lehetőség nyílik bepillantani az 
óvodai életbe, és leendő kiscsoportosainknak és szü-
leinek megismerkedni az óvó nénikkel. Szeretettel 
várjuk a már óvodánkba járó gyermekeink szüleit, és 
a leendő kiscsoportosokat is.

HámoRIné scHubaueR mónIka

Kérjük, segítsenek!
Kedves Szülők, Nagyszülők!
Kedves Szobi Polgárok!

 Ez úton szeretnénk kérni az Önök segítségét. Az 
iskolába járó gyerekek a technika és életvitel, háztar-
tási ismeretek keretében tanulnak szabni, varrni, fol-
tozni, kötni, horgolni. Ha bárkinek otthon olyan var-
rógépe van, amelyet szívesen az iskolának ajándékoz-
na, azt a gyerekek oktatása érdekében nagyon meg-
köszönnénk. Szükségünk lenne  még bábkészítéshez 
textíliákra, fonalakra, kötő és horgoló tűkre. Várjuk a 
használt, de még működő varrógépeket, anyagokat, 
fonalakat. A gyermekek nevében előre  is köszönjük.

Fekete IstVán általános Iskola neVében: 
JáRIk Izabella

Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről 2014
óvodai nyitvatartási napon 
legalább hat órát az óvodá-
ban kell tartózkodnia), va-
lamint

• gyermeke halmozottan 
hátrányos helyzetű.

A gyermekétkeztetési 
kedvezményre jogosult az 
a szülő, aki:

• rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben 
részesül gyermeke után: 
100%

• három- vagy többgyer-
mekes családoknál gyer-
mekenként: 50%

• tartósan beteg vagy fo-
gyatékos gyermek után: 50%

Az igénybevétel jogo-
sultságáról részletes felvi-
lágosítást az óvodavezető 
ad.

Szob, 2014. március 17.   
HámoRIné 

scHubaueR mónIka
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Iskolánk partneriskolaként 
részt vesz az Magyar Tudo-
mányos Akadémia – Szegedi 
Tudományegyetem Képes-
ségfejlődés Kutatócsoport 
által indított Szegedi Isko-
lai Longitudinális Program 
rendszeres adatfelvételében.  
A 2003-ban indult program 
a tanulók fejlődését az isko-
lába lépéstől a 8. évfolyamig 
végig követi. Évenként újabb 
első évfolyamos korosztály 
kapcsolódik be a vizsgála-
tokba. A kiválasztott tanuló-
csoportok rendszeres felmé-
rése lehetővé teszi a tanu-
lók fejlődését befolyásoló té-
nyezők elemzését, és az isko-
lai eredményesség sokoldalú 
vizsgálatát. 

A program keretében fél-
évente sor kerül a tanulók kü-
lönböző tesztekkel való fel-
mérésére. Az iskola a mérő-
eszközök felvételével támo-
gatja a tudományos kutatást, 
új oktatási módszerek kidol-
gozását, és az eredmények 
felhasználásával fejleszti sa-
ját oktató-nevelő munkájá-
nak hatékonyságát. 

2009 tavaszától a Szegedi 
Tudományegyetem Oktatás-
elméleti Kutatócsoportjának 
felkérésére a Szobi Fekete 
István Általános Iskola part-
nerként részt vesz a TÁMOP 
-3.1.9.-11/1-2002-0001 azo-
nosító jelű „Diagnosztikus 
mérések fejlesztése” című 
pályázat keretében megvaló-
suló online mérési program-
ban.   A Szegedi Iskolai Lon-
gitudinális Mérési Program 
az első olyan Magyarorszá-
gon végzett vizsgálat, amely 
rendszeresen ugyanazoknak 
a tanulóknak  a fejlődését 
méri. A mi iskolánk a prog-
ram második ciklusába kap-
csolódott be,  2009-ben csat-
lakozott a partneriskolai há-
lózathoz.

A „Diagnosztikus méré-
sek fejlesztése” projektnek a 

célja minél szélesebb körben 
használható, különböző élet-
korú és képességű, valamint 
sajátos nevelési igényű tanu-
lók mérésére alkalmas fel-
adatbank fejlesztése. Ezeket 
a feladatokat különböző ké-
pességű tanulók is megold-
hatják. A feladatsorok nem 
tudásszintmérő tesztek, nem 
célja a tananyag aktuális tar-
talmainak, követelményei-
nek lefedése. A feladatok egy 
része tantárgyi tudást, mű-
veltséget, más része tudás-
alkalmazást, gondolkodást 
vizsgál.

2009-2010-es tanévben a 
második, harmadik, negye-
dik évfolyamos tanulóin-
kat mérték szövegértés, szá-
molási készség, matematikai 
gondolkodás területén. 

2011 tavaszán a negyedik 
osztályosok induktív gondol-
kodását és számolási készsé-
gét vizsgálták. 

2011-2012-es tanévben 
folytatódott a kutatási prog-
ram. Ebben az időszakban 
az ötödik osztályosok olva-
sási képességének és induk-
tív gondolkodásának mérésé-
re került sor. Ugyanebben az 
időszakban egy újabb minta 
követésében vettünk részt, a 
2011 őszén kezdő tanulók is-
kolakészültségének (DIFER-
rel való) vizsgálatában, majd 

a csoportnak az olvasás-szö-
vegértés, illetve elemi szá-
molási készség mérésében.

 Ettől a tanévtől a mérések 
már név nélkül, mérési azo-
nosítókkal történtek. Mint 
partnerintézménynek egy 
elektronikus konzultációs fe-
lület elérése is lehetővé vált, 
ami megkönnyítette a mun-
kánkat.

2013-ra kibővült a vizsgá-
lat. Ebben a tanévben a hato-
dik osztályosok az olvasás, 
a természettudományos mű-
veltség és a matematika tesz-
tet töltötték ki. Újdonság volt 

a „Tanulói kérdőív az olva-
sásához”, melyben a tanu-
lók olvasásteljesítményét be-
folyásoló tényezőkről (pl. at-
titűd, olvasási szokások tan-
órán és azon kívül, különbö-
ző szövegformák és szöveg-
típusok ismerete) kérdezték 
tanulóinkat. Mivel a kuta-
tás célja a tudás fejlődésének 
feltárása mellett a hatékony-
ságot javító oktatási progra-
mok támogatása, egy tanári 
kérdőívet is kitöltöttünk.

2013-ban jelentős előre-
lépés volt az online tesztek 
megjelenése. 

2013-2014-es tanévben 
minden évfolyamunk részt 
vett valamilyen mérésben. 
Olvasás, háttérkérdőív, de-
duktív gondolkodás, DIFER, 

motivációs, IKT, szókincs-
mérés angol és német nyelv-
ből. Újdonságnak számít, 
hogy a szülők és tanárok is 
kaptak gyermekeik motivá-
ciós készségeikről kitölten-
dő tesztet.

A tesztek kitöltését az on-
line rendszer meglehetősen 
meggyorsította, a gyerekek 
nagyobb örömmel töltik ki.

Iskolánk pedagógiai mun-
kájára ösztönző hatással van, 
hogy részt vehetünk egy ko-
moly fejlesztő munkában. 
Különösen fontosnak tartjuk, 
hogy a három nagy művelt-
ségterület az olvasás-szöveg-
értés, a matematika és a ter-
mészettudomány területén 
visszajelzést kapunk az 1-6. 
évfolyamos diákjaink kész-
ségeiről, fejlődéséről, esetle-
ges lemaradásáról. 

Az intézményünk felada-

ta, hogy a projekt teljes idő-
tartama alatt az eDia elekt-
ronikai diagnosztikai méré-
si rendszer és kutatássorozat 
keretében elkészült kezdet-
ben papíralapú majd  számí-
tógép-alapú feladatok teszte-
lésével támogassa az online 
tesztfejlesztés folyamatát. 
Kezdetben a teszt feladatla-
pok és ezek eredményei pos-
tai úton érkeztek, és így is to-
vábbítottuk, majd az online 
felmérések bevezetése után 
online felületen férhetünk 
hozzá a tesztekhez és az ered-
ményeket is innen tölthet-
jük le. A táblázatban szereplő 
eredmények bizonyítják tanu-
lóink megfelelő tudását.

JáRIk Izabella

Igazgató

A Szegedi Tudományegyetem 
partneriskolája vagyunk…
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- Sziasztok! Na? Mi volt ma 
az iskolában?  - Á! Semmi!

Amióta iskolások a gye-
rekek, ez a párbeszéd min-
dennapos itthon és mindig 
ugyan ilyen: - Á! Semmi!

Persze a délután folya-
mán csepegtetik az infor-
mációkat: lassan kiderül mi 
volt a nagy szünetben vagy 
az ebéd utáni "játszóban", ki 
kivel focizott, kergetőzött, 
ki kinek az új barátja (néha 
love storykat is hallgatok), 
séták, futóverseny, stb... Ki-
derül továbbá, hogy ültetés 
volt az osztályban, ki az új 
padtárs és nap végére, lefek-
vés előtt egy picivel, kiderül 
az aznapi lecke is.

Ami sosem volt titok, az 
az, hogy mindkettejükben 
kezdetektől erős kötődés 
alakult ki az osztályfőnök-
ük iránt. Szerintem ezért le-
hetséges, hogy itthon gyak-
ran összekeverik a nevein-
ket, ha hirtelen mondandó-
juk támad.

Minden tavasszal lehető-
ségünk van (szülőknek) né-
hány nap erejéig részt venni 
az órákon, nyílt nap keretén 
belül megtudhatjuk, mi is az, 
ami a "semmi"-ből kimarad.

 Hát ez nem semmi! Meg-
próbáltam, a szabadidőm és 
a kötelezettségeimhez mér-
ten, a legtöbb órán részt 
venni a 3 nap alatt, nem bán-
tam meg. Ellenkezőleg, leg-
szívesebben az egész napot 
ott töltöttem volna, helyet 
cserélve akár a nebulókkal, 
akár a pedagógussal vagy 
azzal a szülővel, aki még to-
vább maradhatott.

Megdöbbentem, hogy mi-
re elég 45 perc, mert néha 
úgy elszalad, volt-nincs. 
Mégis! Nagyon-nagyon tet-
szett az a rengeteg játékos-
ság, amivel a számok biro-
dalmába kerültünk. Szó sze-
rint értendő: kastély, sár-
kány, királylány, kulcsok, 
korona, ahol minden fel-
adat csupán a játék-mese ré-
sze a végeredmény pedig az 

észrevétlen tanulás. Tesin 
a játék és a mozgás mellett 
is fegyelem volt, sok-sok 
olyan gyakorlattal, aminek 
a hasznát felnőttként értjük 
meg igazán. Külön szössze-
netet jelentett ez az óra ne-
kem, aki képesség tantár-
gyak terén (főként a testne-
velés) mindig is rútul áll-
tam. Meg is lett az eredmé-
nye! Ez azonban olyan óra 
volt, ha nem fog vissza a 
"komoly felnőtt image-om" , 
meg a szűk nadrágom, eskü-
szöm beálltam volna!

A nagyobbak körin (alsós 
szleng) zsiráfokat, kígyókat, 
araszokat, lépéseket mértek, 
szatócs boltban méterárút. 
Olyan szívesen játszottam 
volna velük! Csoportban dol-
goztak, de fegyelmezetten, 
amennyire tőlük várható. Ez 
pedig fontos: sem nagyobb, 
sem kisebb elvárás nem volt 
fegyelem terén, mint amit el-
bírnak. Olvasás órán azon 
kaptam magam, hogy elka-
landoztam: milyen órán va-
gyok? Nyelvtan? Környe-
zet? Néprajz? Olvasmányuk 
elemzése érintett minden 
említett témát. Itt is többször 
fordult elő, hogy bele-bele 
beszéltem volna, de örülök, 
hogy ez komoly felnőtt do-
log visszafogott ismét.

Fontosnak tartom kiemel-
ni azt az érzésemet, hogy 
ezek nem "kirakat órák", 
sem a gyerekek, sem a két 
pedagógus nem a közönség 
tapsért játszott. Na jó, lehet 
hogy a gyerek Anya vagy 
Apa dicséretéért. A gyere-
kek reakciója, a rutinjuk a 
különböző játékos felada-
toknál világossá tette, hogy 
ez mindennapos. Nem csak 
most és csak itt. 

Jómagam, aki lassan 20 
éve azon gondolkozom, 
hogy mi leszek, ha nagy le-
szek, kifejezetten hálás va-
gyok ezért a pár óráért, egy 
újabb szakmát tanultam meg 
tisztelni, köszönöm szépen!

            egy anyuka

Könyvtári hírek!
Leselejtezett könyvek, videokazetták kiárusítása 2014.
április 4-től 12-ig a könyvtárban nyitva tartási időben.

Szalay Könyvek újra a könyvtárban! Újra kaphatók 
könyvtárunkban a Szalay Könyvkiadó kedvezményes 
áru könyvei. Gyermekeknek foglalkoztató, mondókás 
füzetek már 240 forinttól! Húsvéti kifestő 300 forinttól. 
A kertészkedést szeretők már 200 forinttól találhatnak 
maguknak érdekes kiadványokat. 

Folyóirat kölcsönzés! A könyvkölcsönzés mellett fo-
lyóirat kölcsönzésre is van lehetőség könyvtárunkban. 
50 folyóirat közül lehet választani, szinte minden témá-
ban. Így politika, színházi élet, tudomány stb. Ajánlata-
ink: Galaktika, Rubicon, Élet és tudomány, Természet-
búvár, Székelyföld stb.

Gurul a gombolyag! Kézimunka körünk minden ked-
den 17 órától várja a kötés, horgolás iránt érdeklődőket! 
Bővebb felvilágosítás a könyvtárban nyitva tartási idő-
ben. Tel.: 06-27/370-217 Készüljünk együtt a húsvétra!

Matek, környezet, 
olvasás, tesi
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Meseország, utcabál, önfeledt 
játék, szórakozás és fergete-
ges hangulat jellemezte a far-
sangi mulatságot a Fekete Ist-
ván Általános Iskolában.

A farsanghoz a karácso-
nyi ünnepkör után a leggaz-
dagabb jeles napi szokásha-
gyomány kapcsolódik. Víz-
kereszttől Hamvazószerdá-
ig, vagyis a Nagyböjt kezde-
téig tartó időszak elnevezése, 
amelyet hagyományosan a vi-
dám lakomák, bálok, mulat-
ságok, népünnepélyek jelle-

meznek. Emellett még a pár-
keresés és az udvarlás ideje is 
volt, mivel régen ilyenkor tar-
tották az esküvőket is. A gaz-
dag lakomákkal a természe-
tet kívánták bőségre ösztö-
nözni. Csúcspontja a karne-
vál, amely a nagy mulatsá-
gok közepette valójában tél-
búcsúztató-tavaszköszöntő is 
egyben. 

Február 21-én és 22-én 
pénteken és szombaton az is-
kolánkba is beköltözött a kar-
nevál a tréfa és a bolondozás, 
mivel hagyományosan meg-
rendezésre kerültek a nagy 
farsangi mulatságok.

Az iskolába belépve a far-
sangi hangulatot egyrészről 
az aulában elkészített masz-
kabáli dekorációk, illetve a 
termekből kiszűrődő vidám 
dalok, jelmezes próbák han-
gulata adta meg. A farsangi 
báloknak ismét a művelődé-
si ház adott otthont, nagy volt 
a sürgés-forgás a folyosón és 

a színfalak mögött is, mivel a 
pedagógusok és a szülők lel-
kesen öltöztették gyermeke-
ket a látványosabbnál-látvá-
nyosabb jelmezekbe, hogy 
azokban tudjanak társaik és a 
zsűri előtt felvonulni.

A felső tagozatosok bál-
ját a nyolcadik osztályosok 
színvonalas utcabálokat idéző 
táncprodukciója nyitotta meg.

Ezután minden osztály 
egy látványos, vicces, ötle-
tes produkcióval készült. Vol-
tak: kalózok, cowboyok, apá-

cák, na és a 101 kiskutya 
Szörnyellával - szűnni nem 
akaró taps jelezte a közönség 
tetszését.

A kicsik farsangja egy 
meglepetéssel vette kezdetét, 
amikor az összes gyermek el-
utazott Meseországba, Óz va-
rázsló birodalmába. A bált itt 
is a legnagyobbak a negyedik 
osztályosok nyitották meg si-
kerprodukciókkal. Nagy si-
ker övezte a műsoros tánco-
kat, voltak: sárkányok, ping-
vinek, afrikai táncosok, Dr. 
Bubó és csapata, pálcikaem-
berek, dominók, cowboyok, 
törpikék, robotok, zebrák. Az 
alsó tagozatos gyermekek kö-
zött minden évben egyre több 
az egyéni jelmezes felvonuló 
is. Az idei karneválon is volt 
sok ötletes, kreatív, színvona-
las és sok munkával elkészí-
tett jelmez, és hozzá sok mo-
solygós gyermekarcot láthat-
tunk.

De a meglepetés csak ez-

után következett, hogy még 
izgalmasabbá tegyük a na-
pot és fokozzuk a hangula-
tot a pedagógusok is jelmez-
be  öltöztek. Lett is nagy ne-
vetés mikor a tanárok bevo-
nultak söprűvel és eltáncolták 
a boszorkánytáncot. A diákok 
tapsoltak, sőt visszatapsoltak 
bennünket, s kitartóan kiáltot-
ták tanáraik nevét.

A zsűrinek nehéz volt a dol-
ga, végül azt a döntést hozta 
meg, hogy mindenki első he-
lyezést ért el. A gyerekek bol-
dogsága határtalan volt, min-
denki nyertesnek érezte ma-
gát és jóízűen fogyasztották 
el a nyertes finomabbnál fino-
mabb tortákat.

Ez után sem hagyott alább 
a hangulat, hiszen egy igazi 
utcabállá alakult át a műve-
lődési ház nagyterme, ahol a 
gyermekek a pedagógusokkal 

Itt a farsang, állt a bál….
együtt mulatozhattak, énekel-
hettek és táncolhattak. 

Természetesen volt büfé, 
fánkevés, zsákbamacska és 

tombola, de mégis az önfe-
ledt szórakozás kapott legna-
gyobb hangsúlyt ezeken a na-
pokon. 

A sok fáradozás pedagógu-
sok és a szülők részéről nem 
volt hiábavaló, hiszen szép 
bevételt „báloztak” össze a 
diákoknak, amit év végén ki-
rándulásokra fordíthatnak az 
osztályközösségek. 

 A farsangi napokat a gyer-
mekek vidám légkörben, jó 
hangulatban töltötték, és biz-
tosan állíthatom, hogy ma-
radandó élményekkel tértek 
haza.

Köszönöm a szülők és a 
pedagógusok kitartó és áldo-
zatos munkáját. Köszönöm  a 

művelődési ház igazgatójá-
nak - aki egykor iskolánk ta-
nítványa volt -, hogy helyet 
adott a rendezvényeknek.

JáRIk IzabellaJ 
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Elkészült a mű, és az alko-
tó örül. Azt hiszem, hogy 
fogalmazhatok így, mert 
Jankovics Marcell művész 
úr egy interjúban azt mond-
ta, hogy szerette volna mél-
tó módon megjeleníteni, ké-
pekben is bemutatni a ma-
gyar irodalom egyik legki-
emelkedőbb alkotását. A mű 
fogadtatása és sikere igazol-
ják, hogy a kitűzött célt nem 
hogy csak méltó, hanem 
csodálatos módon sikerült 
megvalósítani, és így nem 
csak az alkotó, hanem mi is 
örülhetünk. Örömet szerezni 
még csak egy embernek is, 
nagyon jó érzés. Jankovics 
Marcell művész úr elsősor-
ban egy egész nemzetnek 
szerzett örömet. Az ember 
tragédiájának bemutatása 
után úgy jöttem ki az Uráni-
ából, hogy jó érzés volt ma-
gyarnak lenni, jó érzés volt 
egy ilyen szellemi örökség-
gel bíró nemzethez tartozni, 

és gazdagnak éreztem ma-
gam.

Jankovics Marcell mű-
vész úr nem csak a fel-
nőtteknek szerzett és sze-
rez örömet, hanem sokrétű 
munkássága és művei révén 
már a gyermekek lelkébe is 
belecsöpögteti az igazi érté-
keket, erkölcsöt és nem utol-

só sorban a magyarságtuda-
tot is. Olyan művek ezek, 
melyek örök értékeket hor-
doznak, így nem válnak ré-
gimódivá, hanem mindig 
aktuálisak. Kissé előresza-
ladva, hadd említsem csak 
a Magyar Népmeséket, me-
lyek megszületésében a mű-
vész úrnak fontos szerepe 

volt, és amelyeket mindig 
ugyanúgy elvarázsolva néz-
tem és nézek, mint a most 12 
éves kishúgom.

Magyar Népmesékről be-
szélek, miközben Az ember 
tragédiájának képanyagából 
nyitunk meg egy kiállítást, 
de beszélhetnék szimbólu-
mokról, grafikáról, filmren-
dezésről, művelődéstörté-
netről, és még sorolhatnám a 
művész úr sokoldalú alkotá-
si területeit. Éppen ezért en-
gedtessék meg hogy eddigi 
pályafutásának néhány fon-
tos állomását, művét és elis-
merését megemlítsem.

- 1941-ben született Bu-
dapesten.

- 1960-2007 között dol-
gozott a Pannóniafilm Kft-
nél: fázisrajzoló gyakornok-
ként kezdett, majd 1965-től 
rendezőnek nevezték ki, és 
1996-2007 között a Kft ügy-
vezető igazgatója volt.

- 1963 óta készít önálló-
an animációs filmeket, több 
száz film van a háta mögött, 
melyekből közel háromszá-
zat ő maga rendezett.

- Vezető rendezője volt a 
Gusztáv, Magyar Népme-
sék, és a Mondák a magyar 
történelemből című soroza-
toknak.

- A Jánosvitéz, Fehérlófia, 
Ének a csodaszarvasról 
című játékfilmeknek nem-
csak rendezője, hanem for-
gatókönyvírója és tervezője 
is volt.

- Több mint 20 éven ke-
resztül tanított animációt a 
budapesti Képzőművészeti 
Szakközépiskolában, majd 
az Iparművészeti Főiskolán, 
később Egyetemen.

- Képregényeket rajzolt, 
könyveket illusztrált, emb-
lémákat rajzolt, cikkei, ta-
nulmányai és könyvei jelen-
tek meg.

- Előadásokat, konferen-
ciákat tartott és tart az ani-
máció, a művelődéstörténet, 
irodalom, gyermeknevelés, 
kultúrpolitika és a közélet 
kérdéseiről.

- Kiállításai határon in-
nen és túl sikert arattak: a 
számos határon belüli vá-
rosok mellett, határon kívül, 

Kiállításmegnyitó – 
Az ember tragédiája
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Csíkszeredában, Pozsony-
ban, Szófiában és Rómában 
is megtekinthetőek voltak 
– hogy csak a fontosabbakat 
soroljam.

- Számos kitüntetés és díj 
birtokosa, szám szerint több, 
mint 40, melyekből néhá-
nyat emelnék ki:

• Balázs Béla díj – 1974
• Kossuth díj – 1978
• Magyar Köztársaság 

Középkeresztre – 1998
• Príma primissima díj, 

Népművészet és közműve-
lődés kategóriában – 2007

• Magyar Köztársaság 
Középkeresztje a csillaggal 
– 2013

• Ezek mellett számos film-
díj tulajdonosának mondhatja 
magát.

1989 óta dolgozott Az 
Ember tragédiája animációs 
filmváltozatán, mely aztán 
teljes egészében 2011-ben 
látott napvilágot. Ez renge-
teg idő, és gondolom, hogy 
ezt a művész úr érzékelte a 
legjobban.

Ebből is kiindulva me-
rem azt állítani, hogy a 
számtalan alkotás között 
ez a mű kiemelkedő helyet 
foglal el.

A megvalósításnak egyes 
mozzanatait itt is láthatjuk, 

de a vonások, színek tolmá-
csolásában örök igazságok 
elevenednek meg a film-
ben. Ehhez párosul az erede-
ti szöveg, a zene, melyek Az 
ember tragédiájának egye-
temességét hangoztatják. 
Így Mozart jelen lehet a fá-
raó világában, és különböző, 
egymástól távol élő korok 
és tanok képviselői együtt 

égethetik a fertőző eszmék 
könyveit. 

A sors kerekén is a legkü-
lönfélébb történelmi szerep-
lőkkel találkozhatunk, kik 
ugyanazon emberi sorsnak 
a “cipelői”, hasonló kérdé-
sekkel, küzdelmekkel és vá-
gyakkal.

Itt jön a műnek az egyik 
legfontosabb szerepe: Kér-

déseket tesz föl és tükröt 
tart. Mindannyian egy föl-
di életet kapunk ajándékba. 
Hogyan gazdálkodunk vele? 
A lehetőségeink hány száza-
lékát tudjuk megvalósítani?

A filmben, az eszkimó 
színben elmosódnak a kon-
túrok. ”Kétes világosság” 
van, ahogyan Madách is írja. 
Mi lesz az emberiség sorsa? 
- tehetjük föl a kérdést…

A jövő kontúrjait lassan-
lassan nekünk kell megraj-
zolni a jelen döntéseivel.

Újra és újra kell terem-
teni a világot, és ahogyan 
Jankovics Marcell művész 
úr mondta:

“Ádám szívével gondol-
kodni és ne Lucifer agyá-
val!”

Vass csaba

Elhangzott 2014. már-
cius 6-án a Börzsöny Mú-
zeumban Jankovics Mar-
cell: Az ember tragédiája 
című film grafikáiból ren-
dezett kiállítás megnyitá-
sán. Ezt követően került sor 
a film alkotójával való ta-
lálkozóra és a film vetítésé-
re a Szent László Gimnázi-
um (Luczenbacher kastély) 
Dísztermében.
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Minden évben nagy vára-
kozással, izgalommal élem 
át március 15-ét. Ez az ün-
nep az egyik (ha nem a!) 
legszebb ünnepem.

Így volt ez idén is. Jó 
volt látni a készülődést, az 
emberek jó kedvét, a tavasz 
jelenlétét, a fiatalok és idő-
sek ünnepi hangulatát. Át-
éreztem az ünnep szerve-
zőinek, szereplőinek izgal-
mát, még kicsit irigyeltem 
is őket, hiszen olyanra ké-
szülnek, azért dolgoznak, 
hogy örömet szerezzenek 
másoknak, megmutathat-
ják tehetségüket, szépségü-
ket. Közös élményben van 
részük és a siker a jutalma 
munkájuknak.

Sajnos az időjárás nem 
kedvezett az ünneplők-
nek, de jó szervezéssel ezt 
is megoldották, így dél-
után 14 órától a művelődé-

si házban ünnepelhettünk. 
Hangulatos korabeli „ká-
véházban” melegedhet-
tünk, kávézhattunk, teáz-

Megünnepeltük a ’48-as  forradalom 
és szabadságharc 166. évfordulóját

hattunk, finom házi készí-
tésű süteményt fogyaszt-
hattunk csendesen, barát-
ságosan beszélgethettünk. 

Közben az ünnepi műsor 
szereplői gyülekeztek. A 
hozzátartozók, ünnepel-
ni vágyók a nagyteremben 
elfoglalták a helyeiket, 
vagy álltak (mert sokan 
voltunk!), de nagy izga-
lommal, büszkeséggel vár-
ták a műsort. Én – és még 
szerintem nagyon sokan - 
ilyen megható, jól kidol-
gozott, színes, begyako-
rolt műsort talán még nem 
is láttam itt Szobon. Öröm 
volt nézni a sok fiatalt. Aki 
látta őket, büszke lehetett, 
hogy nekünk itt Szobon 
ilyen gyerekeink, fiatalja-
ink vannak. Látni lehetett 
rajtuk, hogy átérzik az ün-
nep fontosságát.

Mi pedig velük együtt 
meghatódva ünnepeltünk. 
Köszönjük a szervezőknek, 
szereplőknek!

k. Jné
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Köszönjük a kávéház támogatását az Éva Baker Kft-nek, Gáspárné Blankának, 
Nagyné Borinak, a Római Katolikus Plébániahivatalnak.

Továbbá köszönjük az ünnep emlékezetes műsorát a felkészítésben résztvevő 
tanároknak: Járik Izabella, Hockné Hruska Judit, Farkas Dorottya, Böör-Corsei 

Gréta, Kovács Tamás. A műsor forgatókönyvét és rendezését Járik Lászlónak, 
valamint a 92 szereplőnek a Fekete István Általános Iskola 4. 5. 6. és 8. osztályából.

Száz pár mozog, egyszerre mind,
Lesz véghetetlen labyrinth,
Egy összenőtt-font tömkeleg,
Megfoghatatlan egyveleg,
Melyben, ahány pár, annyiféle
A tánc alakja és szeszélye
Mégis azon egy zenemérték
Kormányozza mindenki léptét.

Majd egy napja keringe-
nek, visszhangzanak fejem-
ben Arany János Öldöklő an-
gyal című versének sorai. 
Tegnap délután befészkelték 
magukat, valahova jó mély-
re, belülre. Éjszaka megéb-
redtem és újra, csak újra: száz 
pár mozog, egyszerre mind...

Szorítottam magamhoz a 
lányomat a tömegben. Át-
karolta a nyakamat, a fü-
lét a számhoz tartotta, hogy 
jobban hallja, amit mesé-
lek neki. Arról, hogy milyen 
volt, amikor Anya még lány 
volt, szép és fiatal, hogy én 
is így táncoltam és énekel-
tem (mi tagadás, ezzel erő-
sen igénybe vettem a gyer-
meki képzelőerőt). Egy kör-

gyűrű szélén szájtátiztunk, 
Budapesten, a Papp László 
Sportaréna szabadtéri külső 
körletén, a folkkocsmába. 

Igen, bocsánat, de el-
vittem a gyerekeimet a 
folkkocsmába. Klasszikus 
catering lenne ez is, sörpa-
dokkal, fabódékkal, kemen-
cés lángossal, de akkor nem 
lehetne szájtátizni. Itt 20 
tagú banda húzta, fiatalok, 
prímások, brácsások, nagy-
bőgősök, a legfiatalabb, nos: 
Ő még most csak 14, vagy 
ilyesmi. Nem egyszerre áll-
tak fel, egyetlen prímás kezd-
te csak, néhány dalos ked-
vű táncossal. Jótékony fertő-
zésként terjedt tovább, egy-
re másra kerültek elő a hang-
szerek, táncosok  és mire hú-
szan húzták, addigra százan 
táncoltak. Vagy száz páran, 
már nem is tudom.

Sok mást is láttunk a 
XXXIII. Országos Táncház-
találkozón: kirakodóvásár, 
kézműves műhely, játékok, 
tánc tanítás, ének, valamint 

óriási tömeg! Mindent sze-
rettem volna megmutatni ne-
kik, hogy értsék, mi az, amit 
lehet szeretni, bolondulá-
sig. A sok szép portéka ruha, 
szoknya, gyöngyök, csipkék, 
viseletek, fülbe és hajba va-
lók, lábbelik (csillapíthatat-
lan vonzalom támadt példá-
ul köztem és egy hímzett női 
bakancs között, tudom, hogy 
jött volna velem, ha megfize-
tem az árát!), tehát a sok szép 
holmi elvarázsol kicsit, na-
gyot egyaránt. Vásárfia kö-
telező!

A közös tánctanulás olyan 
élmény, amit nem lehet le-
írni (Aranynak ugyan sike-
rült). Nincs elég szó, milyen 
pici egy óvódás, alsó tago-
zatos, amikor egy küzdőté-
ren századmagával ugyanazt 
lépi, tanulja! 

Köszönöm azoknak a szü-
lőknek, akik velünk tartottak, 
elhozták a gyerekeiket, mert 
így nem csak a saját magza-
tom „tűzkeresztségén” lehet-
tem ott. Vallom, hogy itt dől 

el minden, ami később for-
málhatja az egyéniségüket. 
Ha szabad, még egy pilla-
natra visszaszaladok arra a 
sörpados mulatságra. Ott az 
örömzenélés, éneklés öröm-
tánc most is olyan, mint elő-
ször, amikor megdöbbentem 
azon, hogy ez a dolog telje-
sen élő, nem csak én szere-
tem, hanem nagyon sokan, fi-
atalok is és idősek. 

Se rang, pozíció, sem nem, 
kor nem számít. Még a szár-
mazás sem, rengeteg külföldi 
látogatja előszeretettel eze-
ket a rendezvényeket, nem 
mindenki büszkélkedhet eny-
nyire élő hagyománnyal. Ez 
a táncházmozgalom, belesze-
retünk valamikor, abbahagy-
ni lehetetlen. Egy nyelven 
beszélünk.

                                Jas

Ui: nem jött volna létre a ki-
rándulás, ha az együttes nem 
támogatja. Köszi Andi, hogy 
leszervezted, és köszi, hogy 
kiálltad a sort!

Mozgalom, ami nem lohad
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Tisztelt Segítő Szándékú 
Levélíró Asszonyom!

Bár nem szoktak név-
telenül író levelére vála-
szolni, de a Szobi Hírnök 
legutóbbi számában meg-
jelent írás alatt szereplő 
két betűből nem volt ne-
héz következtetni a le-
vél írójára. Mindezt az-
óta volt szerencsém az 
Önök felkeresése után is 
tisztázni. 

Amint azt az Önök la-
kásán is elmondtam, jobb 
és szerencsésebb lett vol-
na telefonon vagy szemé-
lyesen megkérdezni a vé-
leményemet, de ez már a 
múlté. Ami megtörtént, 
az megtörtént!

Tisztelt Asszonyom! 
A további vitát lezár-
va, nagyon röviden:  Ön-
nek egy dologban való-
ban igaza volt! Az elmúlt 
években az eboltási díjak 
minden évben emelked-
tek, kivéve az idei évet, 
mert az idén maradt a ta-
valyi oltási díj!

Kezdeném azzal, hogy 
a  polgármesteri hivatal 
hangos bemondója rossz.  
(A polgármesteri hivatal 
hangosbemondója sajnos 
hónapokkal ezelőtt meg-
hibásodott, a szakem-
berek sem tudják a hiba 
okát.- a szerk.)

A korábbi években 
soha nem kellett szóró-
lapon az eboltásokat hir-
detni, mert a hangos be-
mondón a város lakossá-
gát élőben  és időben tud-
tam tájékoztatni. 

Azt is tudni kell (és 
természetesen nem az 
interneten megjelenő 
pletyka hozzászólások-
ból), hogy az eboltások 
díját minden évben az 

Állatorvosi Kamara ha-
tározza meg, amit az el-
múlt évek során min-
dig betartottam. A Szo-
bi  Hírnökben megjelenő 
tájékoztatáshoz pedig jó-
val korábban le kell adni 
a megjelentetendő hirde-
tés szövegét. Az Ön uta-
lásával ellentétben, a ren-
delői oltás nem drágább, 
csak higiénikusabb, mert 
az állat vizsgálata ol-
tás előtt elvégezhető. Ve-
szettség ellen csak egész-
séges eb oltható!

Ami konkrétan az Ön 
által kifogásolt (ahogy 
Ön írta: házalós) házalást 
illeti, szabad legyen a ka-
marai etikai szabályzatot 
idéznem:

„Az állatorvosi praxis 
tisztességtelen szerzése: 

Az állatorvos köteles 
tartózkodni az ügyfél-
szerzés minden tisztes-
ségtelen formájától, pra-
xis szerzés érdekében: 
megbízottat, ügynököt, 
felhajtót (ajánlót) nem 
vehet igénybe, tisztes-
ségtelen reklámtevékeny-
séget nem folytathat. Az 
állatorvos azért  mert őt 
más vagy harmadik sze-
mély részére ajánlotta, 
anyagi  térítést vagy más 
ellenszolgáltatást (ol-
csóbb oltást) nem nyújt-
hat.  Ez különösen érvé-
nyes az ebek veszettség 
elleni oltásokra. Az ál-
latorvos reklámtevékeny-
sége nem sértheti mások 
személyiségi jogait, nem 
ütközhet a jó erkölcsbe, 
jó ízlésbe és a hivatás 
tisztességébe.”

Természetesen a praxis 
tisztességtelen szerzése 
fogalmát kimeríti az ide-
genből kiszálló állator-
vos (mert lehet hívni Bu-

Egy cikk 
UTÓÉLETE...

A „Valamit nagyon nem 
értek” című írásom meg-
jelenése után lakásomon 
felkeresett dr. Kalácska 
Lajos állatorvos, mert 

A rendelőm és lakásom ajtaja mindenki 
előtt a nap huszonnégy órájában nyitva áll!

dapestről, vagy Szeged-
ről is, csak meg kell fizet-
ni) áron aluli tevékenysé-
ge: pl. fuvardíj, kiszállási 
díj felszámolásának vagy 
éppen a számlaadási kö-
telezettség elmulasztá-
sa, amit a legtöbb eset-
ben volt módom tapasz-
talni, és az ebtulajdnosok  
is elmondták. Remélem a 
válaszom sok mindent el-
mond, amit Önöknél  is 
megbeszéltünk.

Én sem akarok további 
levelezést, de arra azért 
nagyon szépen kérem, 
ha a jövőben bármilyen 
problémája adódik, ren-
delőm és lakásom ajtaja 
mindenki előtt a nap hu-
szonnégy  órájában nyit-
va áll!

Megkaptam az Ön ál-
tal elküldött részbeni ki-
igazító levelet. Köszö-
nöm, és remélem, hogy 
a válaszlevelemből meg-
érti azokat a nehézsége-
ket, amelyek az idei évi  
eboltás gördülékeny szer-
vezését és lebonyolítását 
akadályozták, s talán ér-
zékelheti az állategész-
ségügyben zajló anomáli-
ákat is. Az alma példájá-
ra a válaszom: mindenki-
nek van száz almája, csak 
van akinek más almájára 
is fáj a foga!
  Szob, 2014. március 22.                                                              

DR. kalácska laJos
    szakállatoRVos

nehezményezte a leírta-
kat.

Tudomásomra hozta, 
hogy idézem:

- „A rendelői oltás 
árán végzi (Szobon, hi-
szen helyi lakos) a háznál 
történő oltást, tehát ezért 
nem kér magasabb árat.”

- „Az oltás díját nem az 
állatorvos, hanem a ka-
mara szabja meg.”

Sajnos ezt azonban 
senki nem tudhatta, hi-
szen a szórólapjain (elő-
ző évek) és az utóbbi idő-
ben a Szobi Hírnökön ke-
resztüli tájékoztatásaiból 
ez egyáltalán nem derült 
ki! Simán jelzi a háznál 
történő oltáshoz való be-
jelentkezés lehetőségét, 
tehát ebből senki nem 
tudhatja, hogy nem lesz 
többletköltsége, ha ház-
hoz megy. 

Továbbá szeretném azt 
is közölni, hogy a meg-
jelent íráshoz több na-
pos jogszabály keresés és 
háttérmunka társult, ezért 
minden soromért, sőt az 
„a” betűkért is vállalom 
a felelősséget. Bárki utá-
na nézhet a világhálón.

Az interneten törté-
nő kutatások során talál-
tam rá a Piliscsabai Pol-
gár nevű önkormányza-
ti hivatalos lapra, mely-
nek egyik számából (itt 
is az állatorvosok közöt-
ti „versengésekről” lehe-
tett szó, ez is leellenőriz-
hető!) szeretném idézni 
egy olvasó hozzászólá-
sát: „100 almát nem le-
het elosztani úgy, hogy 
egynek 1.000 jusson”.

Végezetül a magam ré-
széről lezártnak tekintem 
az eboltási témát, hiszen 
ennek újbóli aktualitása 
csak egy év múlva esedé-
kes.

Változatlanul tovább-
ra is tájékoztató és segí-
tő szándékkal:

 F.J. = FIDleR JózseF
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A minősíthetetlenül el-
ítélendő, a hatalom meg-
szerzéséért folytatott 
harc közben is jut idő a 
kereszténységgel kap-
csolatos politikusi meg-
nyilatkozásokra.

Egy korábban volt mi-
niszterelnök nyilatko-
zata, ha hatalomra jut, 
megvonja az egyházak-
nak juttatott pénzügyi 
juttatásokat. A liberá-
lisok vezetője  pedig a 
következő nyilatkoza-
tot tette: "A keresztények 
ügye a holokausztozás, 
akiknek elődei nem vi-
selkedtek becsületesen, 
tisztességesen." 

A "holokausztozás" 
valamiféle nyelvújítás 
lehet, de mindeneset-
re méltatlan kifejezés 
a meggyilkolt áldoza-
tok emlékének kifejezé-
sére.  Azt sem lehet tud-
ni, hogy honnan jött rá e 
következtetésre. Felelőt-
len, meggondolatlan ki-
jelentés volt. Mivel saját 
magát nem tartja felelős-
nek, bizonyára nem tar-
tozik a keresztény em-
berek közé. De honnan 
vehette kijelentésének 
alapját?  

Hamisított történelmi 
tanulmányai során elfe-
lejtett tájékozódni, hogy 
milyenek a keresztény 
emberek. Alex Capetti 
könyvében leírja, hogy 
1945-ben egy lelőtt re-
pülőgép sebesült pilótá-
ját - akit megtaláltak az 

erdőben -, titokban be-
szállítottak a bajai feren-
ces kolostorba. Ott rej-
tették el és orvosi ellá-
tásban részesült az orosz 
hadsereg bejöveteléig. 

A háború utolsó évé-
ben, amikor a ma-
gyar hadsereg alakula-
tai Pozsonyliget falunál 
átlépték a határt, az or-
szágúton halott embe-
rek feküdtek. A töltés-
ről lenézve több halottat 
is lehetett látni. Volt aki 
hanyat fekve még moz-
gatta feje felett a kezét. 
Egy Király utcai zsidó 
ember átlőtt nyakkal ült 
az útszéli kilométer kö-
vön. Az egyik őrmes-
ter le akarta lőni, hogy 
ne szenvedjen. A köze-
lében állók azonban le-
beszélték, mondván né-
hány óra múlva oda ér-
nek az orosz katonák és 
így majd megmenekül, 
életben marad. 

Ezek, és ehhez hason-
ló számtalan történetről 
a  tisztelt képviselőjelölt 
úr nem hallott kiképzé-
se során. Ha valaki meg-
alapozott tények alap-
ján mond véleményt, az 
igazat mond. Aki alap-
talanul ítélkezik, az ha-
zug ember, arra is képes, 
hogy a kollektív bűnös-
séget is elismerje. Vajon 
tisztában van-e azzal, 
hogy az ő elődei mit tet-
tek, vagy mit mulasztot-
tak el megtenni?

sImon JózseF

aki immár az NB II-ben 
Győrben és Szobon hét-
ről hétre remek eredmé-
nyeket produkál 25 éve-
sen.

Másik ifjú tehetsé-
günk Virág Bálint szin-
tén a korcsoportjában (9 
éves) összetettben 3-4 
ponttal vezet. Lényegé-
ben megnyerte a Pest 
megyei második korosz-
tály többfordulós baj-
nokságát. Egy forduló 
van hátra.

Csapatbajnoki mérkő-
zések is vannak hátra: áp-
rilis 6. Szigetszentmiklós 
– Szob.

A Havi Hírverő Sakk 
rapid 10x10 perces havi 
fordulók zajlanak rend-
szeresen. 

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Csiba benő
Csapatvezető

Immár lezárult a február, 
és nekünk nagyon jól zá-
rult.

Kezdem a legfrisseb-
bel:   február  23-án Szob 
– Göd 6 – 4; a tavalyi 
bronzérmest győztük le.

Így a két februári 
csapatbajnokin: Szob – 
Alag/Göd 14 – 6.

Hasonló győzni aka-
rással a csapat érdemes 
az éremszerzésre.

Hat forduló után a ta-
bella: 

1-2. Szigetszentmik-
lós (NB I/B háttér) - Tö-
rökbálint (NB II): 33,5 
pont, 6 mérkőzés, 3. 
Dunaharaszti (NB I/B, 
NB II): 32,5 pont, 5 mér-
kőzés, 4. Szob: 29 pont, 5 
mérkőzés.

Külön kiemelném a 
csapatból, baráti társa-
ságból Molnár Gábort, 

ÚJABB ELISMERÉS
2014. március 8-án a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség küldött-közgyűlé-
sén, amely egyben a 2013-as verseny-
évadot lezáró kitüntetések kiosztó ün-
nepsége is volt, Kliment Gyula sport-
társunk bronz fokozatú elismerést ve-
hetett át.
Az A-54 PGSE Szob egyesületben így 
már a második bronz fokozat kitünte-
téssel ismerték el postagalambász tevé-
kenységünket. 
GRATULÁLUNK!

 a-54 pgse tagsága

Milyenek is valójában?

Az Önök írták rovatban szereplő cik-
kek nem feltétlenül egyeznek meg a 
szerkesztőség véleményével.

Sakkfebruár 2014 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett édes-
apánkat, Mácsai Józsefet utolsó út-
jára elkísérték, sírjára virágot he-
lyeztek, vagy bármily más módon 
kifejezték együttérzésüket.

gyászoló csaláD

Túrmezei Erzsébet

Feltámadott
Uram, koporsóra hullanak a hantok,
de te, a Feltámadás és az Élet,
biztatsz engem: „Feltámad a testvéred!”
Mint húsvéti harangszó, zeng a hangod.

„Hiszed -e?” - kérdezed. Hiszem, Uram
Ez a boldog hit ragyog át a gyászon.
Hisz akitől búcsúzunk, viszontlátom
örök fényben, nem földi borúban.

Ha itt egyek voltunk szeretetedben,
ott is egyek leszünk, még teljesebben,
még felhőtlenebb közösségben nálad.

Hullanak a hantok, de bíztató hangod
zenél, mint a húsvéti harangok:
„Feltámad a testvéred! Feltámad!”

Életének 79. évében, március 8-án Mácsai 
József lelkét visszaadta teremtőjének. Ke-
resztény életet élő tagja volt településünk-
nek. Jó érzésű, segítőkész  és  szorgalmas 
volt életében. Utolsó útjára, végső nyughe-
lyére család tagjai, rokonai, valamint jó ba-
rátai, ismerősei és tisztelői sokasága kísér-
te. Településünkön sokan szerették, becsül-
ték személyét. Isten veled kedves Öcsi bácsi, 
nyugodj békében.

A kegyelmes Isten fogadjon be országába.

Köszönetet mondunk mindenkinek, 
akik Rusznyák Bélánét, a szeretett 
Édesanyát, Nagymamát utolsó út-
jára elkísérték. Sírjára a szeretet és 
megemlékezés virágait elhelyezték, 
a család fájdalmában osztoztak.

a gyászoló csaláD
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Humorsarok
Egy szőke pszichológusnő az iskolában kap állást. 
Rögtön az első nap meglát egy fiút, aki nem futkáro-
zik a többiekkel, csak áll magában. Odamegy hozzá 
és megkérdezi:

- Jól érzed magad?
- Jól.
- Akkor miért nem futkározol a többi fiúval?
- Mert én vagyok a kapus.

Piac a Húsvéti Készülődésen
Április 13-án szombaton 14 órától kézműves és helyi ter-
mékek piacát rendezzük meg a Börzsöny Múzeum kis ut-
cájában (Szent László utca) a Húsvéti készülődés kereté-
ben. Várunk minden érdeklődőt, aki eladna és azokat is, 
akik vásárolni szeretnének. Lekvártól a mézig, Szörptől a 
palántán át a sonkától egészen az élő állatig bármit adhatsz 
és vehetsz.

Helyfoglalás és információ az Érdy János könyvtárban: 
06-70 382-7357, 06-27 370-217 vagy a József Attila Mű-
velődési Házban 06-70-442-6678

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán


