
Szobi Hírnök
XXIX. évf. 4. szám - 2019 április * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

A település minden lakójának 
áldott húsvéti ünnepeket kíván:

 
Szob Város  Önkormányzatának

Képviselő-testülete

„Mi egy büszke nemzet vagyunk, nem 
szeretünk birodalmi alattvalók lenni”

„Mi egy büszke nemzet va-
gyunk, nem szeretünk birodal-
mi alattvalók lenni” - mondta 
Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitká-
ra március 14-én Szobon.

A március 15-i nemzeti ün-
nep alkalmából tartott meg-
emlékezésen a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője arról 
beszélt, hogy Európa történe-
tében a nemzetek mindig a 
szabadságot jelentik, a nemze-
tek tudták kivívni az emberek 
szabadságát akkor, amikor a 
saját függetlenségüket is ga-
rantálták. Hozzátette, hogy 
a birodalmak voltak viszont 
azok, amelyek veszélyeztették 
az emberek szabadságát azzal, 
hogy a nemzetek függetlensé-
gét legyűrték. 

A parlamenti államtitkár 
az 1848-49-es eseményeket 

felidézve arról beszélt: a forra-
dalom kivívta az emberek sza-
badságjogait, a nemzet pedig 
szabadságharcot vívott a füg-
getlenségéért. Hozzátette, hogy 
nem megalkuvók vagyunk, 
hanem szabadságszeretők, akik 
nem tűrik az elnyomást és a 
kölcsönös tiszteleten alapu-
ló együttműködést részesítik 
előnyben.

Rétvári Bence szólt arról, 
hogy a magyarok nem tűrik, 
ha birodalmi törekvések akar-
ják a nemzet jogosítványait 
lopakodva vagy fenyegetve el-
vonni. "Nem engedünk tehát a 
48-ból, de nem kérünk a 49-ből 
sem, nem kérünk a fenyegetés-
ből és nem kérünk a retorziók-
ból, amelyek megtörni szeretnék 

az országot" - fogalmazott az 
államtitkár. 

Rétvári Bence beszélt arról 
is, hogy a XX. század történe-
tében Közép-Európa sokszor 
beáldozható volt, előbb odave-
tették a szovjeteknek, később 

pedig a nagy multinacionális 
vállaltoknak, amelyek felvásá-
rolták a piacokat és kihasznál-
ták az embereket, olcsó mun-
kaerőként tekintettek rájuk. 

Kiemelte: ez a helyzet most 
megszűnt és Közép-Európa 
többé nem beáldozható, hanem 
egyenrangú fél. Azt mondta, 
hogy mindenkit elfogadnak 
partnerként, aki három szót ki 
mer mondani: család, nemzet 
és keresztény kultúra. 

Az államtitkár ünnepi be-
szédét követte a Szobi József 
Attila Általás Iskola növen-
dékeinek igen színvonalas 
ünnepi műsora, amelyben a 
forradalom eseményeit idéz-
ték fel, jelenítették meg egy ze-
nés-táncos színjáték keretében. 
Az ünnepi műsor tartalmában 
és megjelenésében is méltó volt 
nemzeti ünnepünkhöz, ame-
lyért külön köszönet és dicsé-
ret illeti az azt előadó diákoka-
tés felkészítő pedagógusaikat.

Kedves Édesanyák!
Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem 

feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édes-
anyákat ünnepeljük. Az anyák napja világszerte megün-
nepelt nap, amely alkalmából Szob Város Önkormány-

zata nagy szeretettel köszönti az Édesanyákat!
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Szobon 99 millióra pályáz-
tak – sikerrel! Utak, járdák, 
M2-es autópálya, emele-
tes vonatok, a dunai hajó-
zás újratervezése…! Olyan 

mértékű közlekedésfejlesz-
tés zajlik, amire eddig még 
nem volt példa a térségben. 
Ezzel nemcsak a helyben la-
kók életminősége, az itt élő 
vállalkozások lehetőségei 
javulnak, hanem az idelá-

togatókat is jobb körülmé-
nyek fogadják – emelte ki 
avatóbeszédében Rétvári 
Bence.

Kapcsolódó hír, hogy az 

út Márianosztra község te-
rületére eső szakaszának 
felújítása is előkészítés alatt 
áll, aminek megvalósulása 
esetén ismét teljes hosszá-
ban járhatóvá válna a két 
települést összekötő út.

Átadták a „régi nosztrai 
út” felújított szakaszát
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2019.  március hónapban született Pintér László és 
Floch Andrea Laura, Pálos Norbert és Agonács Mó-
nika Noémi, Csík Attila és Bodzás Zsanett Lelle Róza 
nevű gyermeke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti vá-
rosunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészséget, 
hosszú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi hírek

A termelői piac 40 millió 
forintból, a termelői érté-
kesítési rendszer pedig 70 
milliós támogatásból valósul 
meg Szobon. A Börzsöny–
Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület, mint projektgazda 
szervezésében március 21-
én megtartott projektindító 
rendezvényen Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő ki-
emelte: akkor lehet igazán 

sikeres a vállalkozó, és akkor 
nyer legtöbbet a vásárló, ha 
a termelő és a vevő között 
közvetlen a kapcsolat, és nem 
kerülnek közéjük közvetítők. 
A Szobon most megvalósuló 
rövid értékesítési út arra al-
kalmas, hogy a termelők mo-
tiváltak legyenek a minőségi 
termék előállítására, és ahhoz 
a vásárlók minél olcsóbban 
jussanak hozzá.

Termelői piac létesül Szobon

HIREDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT

A szavazás napja:
2019. MÁJUS 26.

A szavazás:
6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegy-

zékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.

A névjegyzék a helyi választási irodában 
(polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára
- ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 
2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét 

a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).
AjáNlás

A választójoggal rendelkező választópolgár 
2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes 
ajánlása szükséges. Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

szAvAzás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 

személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett 
szavazóhelyiségben. A mozgásában korlátozott 

választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó 

választópolgár  belföldön az általa megjelölt településen
 átjelentkezéssel, külföldön Magyarország 

külképviseletein adhatja le szavazatát.
Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásét forduljon
a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodá-
hoz, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti válAsztási irodA

SZOB VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

Vezetője: dr. Holocsi Krisztián jegyző 
Helyettes vezetője: Lőrinczné Repiczki Júlia irodavezető

 Elérhetőségek: 2628 Szob, Szent Imre utca 12. 
Telefon: (27) 570 690 / 24-es mellék 

E-mail: igazgatas@szob.hu, szob@szob.hu

Folytatódik a játszótér kialakítása
A képviselő-testület áprilisi ülésén döntött arról, hogy a ta-
nuszoda előtti parkban (Széchenyi sétány 592 hrsz.) az elmúlt 
évben megkezdett játszótér-kialakítás befejezéséhez szükséges 
további játszóeszközök beszerzésére a legkedvezőbb ajánla-
tot adó ACER Kft-vel (2462 Martonvásár, Bajcsy – Zsilinszky 
u. 1.) köt szerződést. A képviselő-testület bízik abban, hogy 
gyermeknap alkalmából birtokba vehetik új játszóterüket az 
apróságok.

TeSzedd akció!
A TeSzedd akció keretében, 
március 18. és 22. között egy 
8 m3-es konténert megtöltő 
szemetet szedtünk össze a vá-
ros közterületeiről.  8 m3-rel 
kevesebb szemét van tehát a 
város közterületein, és bízunk 
abba, hogy egyhamar nem is 
„termelődik” újra.

Köszönet mindenkinek, aki részt vett az akcióban és segít-
ségünkre volt a munkában. 
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Eladó teherautó!
Szob Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete nyilvános liciteljárás útján 
értékesítésre hirdeti  meg a tulajdonát 
képező, 2005-ös évjáratú, műszaki 
vizsgával nem rendelkező (lejárt), 
MAN  8.180 4x2 BB típusú tehergép-
járművét. A gépjármű keveset futott 
(281.377 km), műszaki állapota azon-
ban nem kifogástalan (a gyújtáskulcs 
aljzat, az irányjelző, és a billencs hid-
raulikája javításra szorul), a motor jó 
állapotú, a karosszéria korróziómen-
tes.

A tehergépjármű kikiáltási ára: 
3.000.000 Ft + ÁFA

Licit időpontja: 
2019. május 9., 14 óra

Licit helye: 
Szobi Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Iroda 
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Licit lépcső: 100.000 Ft

A licit időpontja előtt munkana-
pokon bármikor, előzetes időpont 
egyeztetés után a tehergépjármű meg-
tekinthető. A tehergépjárművel kap-
csolatban érdeklődni Kantó Tibornál 
a 06 70/651 1200 telefonszámon lehet. 

A liciten győztes leendő vevőnek 
a licitálás helyén, a licit során kiala-
kult bruttó vételár 10%-át kell fogla-
ló címén egy összegben megfizetnie, 
amely a vételárba beleszámít. A lici-
ten győztes a licitálás időpontját kö-
vető két héten belül (14 naptári nap) 
az adásvételi szerződés megkötésére 
jogosult. Az adásvételi szerződés alá-
írásával egyidejűleg köteles vevő a tel-
jes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

Röviden
EFI A képviselő-testület március 28-i 
ülésén döntött arról, hogy az „Egész-
ségfejlesztési Iroda kialakítása című 
projekthez kapcsolódó óvodáskorú gyer-
mekek úszásoktatásra történő utazta-
tására” tárgyú beszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőnek a Panoráma 
Busztransz Kft-t (2628 Szob, Kossuth 
L. u. 5. II/5.) hirdeti ki.

HEP A képviselő-testület márciusi ülé-
sén döntött arról, hogy a 2013. július 9. 
napján, 107/2013. (VII. 09.) számú Kt. 
határozattal elfogadott Szob Város Ön-
kormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját (HEP) az új HEP elkészül-
téig, de legfeljebb 2019. december 31. 
napjáig hatályban tartja.

Iskola A képviselő-testület március 
28-i ülésén ismerte meg a Váci Tanke-
rületi Központ tájékoztatását a Szobi 
Fekete István Általános Iskola Mária-
nosztra telephely létesítésének szándé-
káról, amelyet tudomásul vett.

Egészségügy A képviselő-testület 
április 4-én megtartott ülésén ismer-
te meg és fogadta el a szobi mentőál-
lomás, dr. Téglás Levente fogorvos és 
Kőházy Andrea védőnő tájékoztatását a 
2018. évben végzett munkájukról.

Beszámolók A képviselő-testület 
áprilisi ülésén ismerte meg és fogadta 
el a Szobi Érdy János Könyvtár és In-
formációs Központ, valamint a Szobi 
József Attila Művelődési Ház 2018. évi 
tevékenységéről készült tájékoztatókat, 
illetve a két intézmény 2019. évre vo-
natkozó munkatervét.

Konyhafejlesztés A képviselő-tes-
tület támogatta Kantó Tibor, a Szobi 
Városüzemeltetési és Közétkeztetési 
Intézmény vezetője által előterjesztett 
konyhai ipari mosogatógép beszerzésé-
re irányuló előterjesztését.

Közterületi munkák A képvise-
lő-testület döntött arról, hogy Szob vá-
ros közterületeinek fűnyírási, kaszálási 
feladatainak ellátására a GREEN POLI-
CE Kft-vel (2615 Csővár, Rákóczi út 18.) 
köt szerződést. A képviselők döntöttek 
arról is, hogy a város közterületeinek 
virágosítási feladatainak ellátására a Kis 
Herceg Virágkertészeti Áruda és Virág-
bolttal (2628 Szob, Mátyás király u. 24.) 
köt szerződést az önkormányzat.

Csónakház A képviselő-testület áp-
rilisban döntött arról, hogy a „Szobi 
csónakház vízitúra megállóhely felújí-
tása” tárgyú építési beruházás kivitele-

zőjének kiválasztása érdekében a Kbt. 
113. § (1) bekezdése szerinti, előzetes 
összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt 
közbeszerzési eljárást folytat le.

Helytörténet A képviselő-testület 
megismerve dr. Koczó József helytör-
ténet-kutató „Puszták, majorok és mal-
mok az Alsó-Ipoly mentén és a Börzsöny 
vidékén” című helytörténeti munkája 
megjelentetéséhez előterjesztett támo-
gatás iránti kérelmét, úgy döntött, hogy 
a kiadvány megjelentetését 40 példány 
megvásárlásával támogatja, a vásárlás-
hoz szükséges 48.000 Ft-ot (40 példány 
x 1.200 Ft) a Közösségeket Támogató 
Alap terhére biztosítja.

Ipoly Grand Prix A képviselő-tes-
tület megismerve Máté Endre, a 2019. 
május 2-án kezdődő  Ipoly Grand Prix 
– 100 km-es vízi maraton az Ipoly fo-
lyón elnevezésű rendezvény szervező-
jének támogatás iránti kérelmét, úgy 
döntött, hogy a rendezvényen legfel-
jebb 3 fő szobi állandó lakos részvéte-
lét, összesen 40.000 Ft összeggel támo-
gatja. A támogatás azt a rendezvényen 
résztvevő állandó szobi lakost illeti, aki 
a rendezvényen történő részvételének, 
illetve a részvételi díj befizetésének 
igazolásával, a rendezvényt követő 5 
munkanapon belül kéri Szob Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
címzett kérelmében a befizetett rész-
vételi díj egészének/egy részének (az 
igénylők számától függően) megtéríté-
sét.

Cross Hungary A képviselő-testület 
döntött arról, hogy a Cross Hungary 
országkerülő autós túra rajtjához a te-
lepülés Duna parti utcáinak igénybevé-
telét (Sport, Park és Rév utcák) 2019. 
május 22-én térítésmentesen biztosítja. 
Bővebb információ a rendezvényről: 
www.crosshungary.hu.

Behajtási engedély A képvise-
lő-testület áprilisban döntött arról, 
hogy ideiglenesen, a tervezett Du-
na-parti szabadtéri strand megnyitá-
sáig, de legfeljebb 2019. december 31. 
napjáig 10.000 Ft megfizetése ellenében 
gépjárművel történő behajtást biztosít a 
Széchenyi sétány Rév átkelő és Luczen-
bacher sétány által lehatárolt területére 
azon kérelmezők részére, akik a behaj-
tást csónak, illetve kishajó vízre bocsáj-
tása céljával írásban kezdeményezik. 

Ipoly Feszt A képviselő-testület az 
Ipoly Feszt szobi rendezvényeihez kap-
csolódóan döntött arról, hogy a szerve-
ző, Dunakanyar Rendezvényiroda Kft. 
(2600 Vác, Hattyú u. 32.) 2019. június 
21-22-23. napokra vonatkozó terület-
bérlet iránti kérelmét támogatja.

Free wifi
Az első lépés az okos 
város felé vezető úton

Hamarosan ingyenes wifi elérési 
pontok kerülnek kiépítésre a város 
több pontján abból a támogatásból, 
amit Szob Város Önkormányzata a 
„WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi 
közösségekben történő előmozdítása” 
című felhívásra beadott pályázata út-
ján nyert el az Európai Bizottságtól. 

Az elnyert támogatásból - vár-
hatóan még a nyár folyamán – a vá-
ros egyes közterületein, így például 
a Duna parti sétányon, vagy épp a 
templomtéren, és egyes forgalmasabb 
közintézmények területén létesülnek 
ingyenes wifi elérési pontok.



Szobi Hírnök                                                                                                                                                  5

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Szobi Napsugár 
Óvoda és Bölcsődében a 2019/2020-as nevelési évre szóló 
beiratkozás, az alábbi időpontokban lesz:

2019. április 29-én, hétfőn 8-16 óráig,
2019. április 30-án, kedden 8-16 óráig.

A 2019/2020-as nevelési évre azon gyermekek jelentkezé-
sét várjuk, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. 
között szeretnék az óvodai nevelést igénybe venni. A be-
iratkozáskor előjegyzésbe vett gyerekek számára tudjuk a 
férőhelyet biztosan garantálni.
A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket: 
- Akik a 3. életévüket 2019. szeptember 1-ig betöltik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
2015. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a 
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
(szeptember 1.) kötelező az óvodába járás és legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. 
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
- Akik 2019. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során 
betöltik a 2,5 életévüket, és a 2019/2020-as nevelési évben 
igénybe kívánják venni az óvodai nevelést.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik élet-
évét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Óvodai előjegyzéshez szükséges okiratok
- óvodai felvétel iránti kérelem,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek ne-
vére kiállított személyi azonosító igazolványa
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek TAJ száma,
- aajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és reha-
bilitációs bizottság szakvéleményének másolata,
- a beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványa,
- tartós betegségről orvosi igazolás, amennyiben a szülő 
rendelkezik ilyen igazolással.
A Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei cso-
portja 20 hetes kortól, 3 éves korig fogadja a gyermekeket. 
Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akiknek 
mindkét szülője munkahellyel rendelkezik, és hivatalos 
munkáltatói igazolást tud leadni, vagy nappali tagozatos 
felsőoktatási képzésen folytat tanulmányokat, ahonnan is-
kolalátogatási igazolást kap.

Bölcsődei előjegyzéshez szükséges okiratok
 - a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek ne-
vére kiállított személyi azonosító igazolványa,
- a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek TAJ száma,
- a gyermek oltási könyve,
- a beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványa,
- tartós betegségről orvosi igazolás, amennyiben a szülő 
rendelkezik ilyen igazolással. 
Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves szülőt, nagy-
szülőt, de legfőképpen, leendő kiscsoportos óvodásainkat.

Hámoriné Schubauer Mónika
intézményvezető

Mintegy nyolcvan praxisközös-
ség nyert a Három generációval 
az egészségért pályázaton.

Lezárult az alapellátást erő-
sítő Három generációval az 
egészségért pályázat, amelyen 
81  – köztük a Szob Város Ön-
kormányzata vezetésével meg-
alakult – praxisközösség nyert 
támogatást - közölte az emberi 
erőforrások minisztere pénte-
ken Budapesten, sajtótájékozta-
tón. 

Kásler Miklós felidézte, 5,4 
milliárd forint vissza nem térí-
tendő támogatásra pályázhattak 
felnőtteket és gyerekeket ellátó 
praxisok, praxisközösségek. A 
felhívásra 200 pályázat érkezett, 
a 81 támogatott átlagosan 67 
millió forintos támogatásban 
részesült - ismertette a miniszter.

Kásler Miklós elmondta, 
a pályázat célja a prevenció, a 
szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzése, a rizikófaktorok 
felmérése, a lakosság egészség-
tudatosságának erősítése, az 

onkológiai szűréseken való rész-
vétel növelése, valamint a gyere-
kek egészséges életre nevelése.

Horváth Ildikó, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) egészségügyért fele-
lős államtitkára kiemelte, a 81 
nyertes praxisközösségben 465 
háziorvos dolgozik, akik még 
jobb munkát tudnak majd vé-
gezni az egészségfejlesztés és be-
tegségmegelőzés terén a helyiek 
igényihez igazodva.

A pályázatnak köszönhetően 
nyártól már 130 praxisközösség 
működik az országban, amelyek 
1,2 millió embert látnak el, ez 
jelentősen erősíti az alapellátást 
- tette hozzá.

Elmondta, a pályázat nyer-
tesei együttműködnek majd 
dietetikusokkal, gyógytorná-
szokkal, pszichológusokkal, 
védőnőkkel, szakellátókkal, 
egészségfejlesztési irodákkal, a 
Gottsegen György Kardiológiai 
Intézet pedig módszertani tá-
mogatást nyújt majd.

A szobi pályázat is a 
támogatottak között
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2018. őszén a Szobi Fekete 
István Általános Iskola intéz-
ményvezetőjeként és a Szobi 
Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola intézményveze-
tő-helyetteseként csatlakoztunk 
a Microsoft Magyarország egy 
éves vezető képzésére. Ezidáig 
a meghirdetett tréningsorozat 4 
találkozóján vehettünk részt. A 
találkozókon szervezetfejlesztő 
technikákkal, gyakorlatokkal, 
vezetéselmélettel, XXI. századi 
tanulásszervezéssel, a digitális 
pedagógiát alkalmazó iskolák 
és szakértők tapasztalataival 
ismerkedhettünk. Faladata-
inkon többnyire csoportosan 
dolgoztunk. A képzés legfőbb 
célja: olyan szervezetfejlesztő 
technikák és digitális megoldá-
sok megismerése volt, melyek 
segítségével saját projektet ál-
lítottunk össze. A projekteket 
ki-ki a saját iskolájában valósít-
ja meg, bemutatásukra április 
25-én kerül sor Budapesten, a 
Microsoft székházban. A kép-
zésen az ingyenes Office 365 
programra épülő Microsoft 
Teams alkalmazást használtuk/
használjuk egyezményes kom-
munikációs platformként. Az 
Office 365 iskolai verziója min-
den magyarországi, akkreditált 
oktatási intézmény számára in-
gyenes. Innovatív iskolákként 
az O365 program szolgáltatást 

- rendszergazdánk segítségé-
vel – mi is használatba vettük, 
így tettük meg az első digitális 
lépést a biztonságos kommuni-
káció egységesítésének, a haté-
kony 21. századi tanulás-tanítás 
megvalósításának útján.

Az általános iskolában a je-
len tanévben kerül bevezetés-
re az O365 rendszer, melynek 
keretében a pedagógusok és 
a felső tagozatos tanulók saját 
iskolai fiókot kapnak, melynek 
segítségével az elektronikus 
kommunikáció és az interne-
ten keresztül való tanulás szin-
te minden lehetősége elérhető 
lesz. A felület egy zárt rendszer, 
melyet csak az iskolai fiókkal 
rendelkezők érhetnek el, így 
az interneten ránk leselkedő 
veszélyektől védve vagyunk. A 
rendszert nem csak informa-
tika órán használjuk, hanem 
közismereti órákon is beveze-
tésre kerül, a tankerületi köz-
ponttól kapott tableteken és 
az informatika terem számító-
gépein keresztül. A Microsoft 
alkalmazásai és szakmai támo-
gatása nagy segítséget nyújt 

ahhoz a fejlesztési folyamathoz, 
melynek keretében átalakítjuk 
iskolánk pedagógiai program-
ját, így az iskolai oktatás kor-
szerű választ adhat a 21. század 
változásaira. A nevelőtestület 
tagjai április és május hóna-
pokban tanfolyami képzés ke-
retében sajátítják el a rendszer 
alapjait.

A zeneiskolában a zenetörté-
net-zeneirodalom tárgy online 
(blended) képzésének beveze-
tésén dolgozunk. Kialakítot-
tunk egy informatika termet, 
ahol a wifi kiépítése, projektor 
felszerelése, egy számítógép, 
illetve néhány laptop beüze-
melése megtörtént. Új asztalok, 
székek érkeznek még, de várjuk 
támogatók segítségét a terem 
21. századi kialakításához! A 
zeneismeret tanszak tanáraival 
már február végétől a tantárgy 
online kereteinek, tananyagá-
nak kialakításán, összeállításán 
dolgozunk. Kommunikációs 
felületünk a Teams alkalmazás, 
ahol legutóbb web-értekezletet 
is tartottunk.

Tanulóinknak az első kon-
taktórát április 8-ra hirdettük, 
amikor az O365 zeneiskolai 
regisztrációját, az első Teams 
belépést és egy játékos online 
faladatot terveztük. Célunk: 
a zenetörténet-zeneirodalom 
tárgyat tanuló, 6 településéről 

érkező diákjaink képzésének 
megkönnyítése időben és tér-
ben egyaránt. Mindemellett az 
internet és a digitális tartalmak 
biztonságos és hasznos felhasz-
nálására szeretnénk nevelni a 
jövő generációját.

Az első lépések után remél-
jük, hogy hosszú távú átalaku-
lásunkban, IT infrastruktúra 
kiépítésében a Microsoft Ma-
gyarország partnerként támo-
gatja iskoláinkat a jövőben is. 
Köszönetet mondunk továbbá: 
Zombori Gábor rendszergazdá-
nak, valamint a Váci Tankerü-
leti Központnak, hogy lehetővé 
tette számunkra a programon 
történő részvételünket és szak-
mailag támogatja fejlesztési el-
képzeléseinket.

Moór Róbert és
 Fehérné Szabó 

Marianna

Microsoft Innovatív 
Iskola Programok Szobon

Az Innovatív
 Iskola 

Programról 
bővebben:
https://education.

microsoft.com/cour-
ses-and-resources/re-

sources/microsoft-inno-
vativ-iskola-program

https://www.youtube.
com/watch?time_con-
tinue=7&v=7B2tB-

KES0sc

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség még 2015-ben írt ki 
először pályázatot önkor-
mányzatok vagy intézmény-
fenntartók részére, Országos 
Tornaterem Felújítási Prog-
ram címmel. A Váci Tanke-
rületi Központ több intézmé-
nyével is részt vett a fejlesztési 
lehetőségben. A tankerület 
szakreferensei - az iskolák 
igényei alapján - készítették 
el valamennyi intézményre 
vonatkozóan a teljes pályázati 
anyagokat.

A pályázat negyedik üte-

mében három iskola – a 
Szentendrei Izbégi Általános 
Iskola, a Pomázi Mátyás Ki-
rály Általános Iskola és a Sző-
di Hunyadi János Általános 
Iskola – termei már megújul-
tak. 

Jelenleg is zajlik még a 
munka a Váci Petőfi Sándor 
Általános Iskolában és a Szo-
bi Fekete István Általános 
Iskolában (képünkön), ahol 
a sportszerek mellett a gépé-
szeti és az elektronikai felújí-
tás is megvalósul, valamint a 
nyílászárók cseréje is megtör-
ténik.

A Váci Tankerületi Köz-
pont felvállalta a települési 
önkormányzatok helyett, a 
fejlesztéshez szükséges önré-
szek biztosítását, amelyek az 
elnyert összegek harminc szá-

zalékát teszik ki. 
A Szentendrei Izbégi Ál-

talános Iskola tornatermének 
felújítása több mint 21 millió, 
a Pomázi Mátyás Király Ál-
talános Iskola több mint 10 
millió, a Sződi Hunyadi János 
Általános Iskola több mint 48 
millió, a Váci Petőfi Sándor 
Általános Iskola több mint 
57 millió, míg a Szobi Fekete 
István Általános Iskola több 
mint 48 millió forintba került.

Hamarosan azonban meg-
újulnak még a Váci Árpád 
Fejedelem Általános Iskola és 
a Pomázi Német Nemzetiségi 
Általános Iskola sporttermei 
is, hiszen a közelmúltban hir-
dettek eredményt a pályázat 
következő ütemében.

Szobi tornatermek is megújulnak a 
Váci Tankerületi Központ támogatásával
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• A rendőrség roppant érde-
kes bűnmegelőzési előadást 
tartott február 27-én tanu-
lóinknak. A téma a drogpre-
venció, az internetes bűnözés 
és a közlekedéssel kapcsolatos 
problémák voltak. Az érdek-
lődő, néha megdöbbent és 
csodálkozó kérdések és hoz-
zászólások azt mutatták, hogy 
bizony szükség van az ilyen 
tájékoztatókra.

• Február végén és március 
elején lezajlottak a szóbeli fel-
vételi elbeszélgetések. Azóta a 
jelentkezők már megkapták 
az értesítést, hogy felvételt 
nyertek-e. Persze azt az is-
kola nem tudja, hogy a nyol-

cadikosok még hány helyre 
jelentkeztek, így a végleges 
létszám majd áprilisban derül 
ki. Kíváncsian várjuk az ered-
ményt, vajon hány kilencedi-
kesünk lesz szeptembertől?

• Sulimisszió:  A jezsuita 
szerzetesrend Inigo csoport-
ja missziós napokat tartott 
Szobon március első hetében. 
Munkájukba bekapcsolódott 
a Váci Egyházmegye Ifjúsá-
gi Irodája és az Észak-Duna 
Mente közösség. A négynapos 
program keretében március 
elsején lelki napot tartottak a 
gimnáziumban diákoknak és 
tanároknak egyaránt csopor-
tos foglalkozásokkal, ahol a 

barátság volt a téma.
• A Március 15-i Nemzeti 

Ünnepünk tiszteletére tartott 
megemlékezés iskolai kere-
tekben és rendhagyó módon 
zajlott. Több helyszínen fel-
váltva láthattunk részletet a 
Bánk bánból, illetve video-
felvételt az forradalmi ese-
ményekről. A szereplők és az 
előkészítők mind a 10. osztály 
tanulói voltak, akik nagyon 
színvonalas teljesítményt 
nyújtottak.

• Egészségnapot tartottunk 
március 27-én, amelyen vol-
tak szűrővizsgálatok (testsúly, 
vércukor, vérnyomás, gerinc- 
és talpvizsgálat stb.), elsőse-

Szent László Gimnázium - krónika a 
tanuláson túli tevékenységünkről

2019 február–március hóban

gélynyújtó oktatás, előadás a 
helyes táplálkozásról (kósto-
lóval!), a cigaretta ártalmairól 
és különböző testmozgási le-
hetőségek: aerobik, jóga, kick 
boksz, akadálypálya. Gyere-
keink talán több új és fontos 
információval gazdagodtak, 
mint máskor egy hét alatt. 
Köszönet érte a közreműkö-
dőknek: az Egészségfejlesz-
tési Iroda munkatársainak, 
a mentősöknek, a védőnő-
nek, a sportoktatóknak, a lo-
vag-nindzsának és minden 
szervezőnek.

• Előzetes: Április 27-re 
az iskola udvarán terepren-
dezést és raklapokból kerti 
padok készítését tervezzük az 
öreg diák klub szervezésében. 
Szeretettel várjuk résztvevő-
nek a mostani és az öreg di-
ákokat, a szülőket és minden 
segítőkész jó embert.

Gasztrostaféta
Kedvenc Kuglóf receptem
Ságiné Székely Edit receptje

A sok kuglóf-recept közül ez mindig jól sikerül, omlós, 
puha, és a gyermekeim is bármikor szívesen megeszik 
reggelire vagy uzsonnára tejjel, kakaóval vagy teával.

Hozzávalók: 
 25 dkg margarin, 25 dkg cukor, 1 tasak vaníliás 

cukor, 4 tojás, 2 ek. rum (vagy aroma), 1 teáskanál 
fahéj, 25 dkg finomliszt, 1 tasak sütőpor, 25 dkg 

mazsola, 12 dkg darált dió

Díszítés: 
vaníliás porcukor

A vajat a cukorral, vaníliás cukorral, a tojásokkal, 
rummal és a fahéjjal elkeverjük, majd kisebb ada-
gonként hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet, 
végül a mazsolát és a darált diót. A tésztát kivaja-
zott, lisztezett kuglóf-formába öntjük, előmelegí-
tett sütőben – elektromos sütőben 160-170 Co-on, 
gázsütőben 2-es fokozaton – kb. 70-80 percig süt-
jük. Amikor kihűlt, vaníliás porcukorral megszórva 
tálaljuk. 

A gasztrostafétát Kuti Andreának adom át.

EBEK KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSA 
2019. ÉVBEN 

Értesítem a város lakosságát, hogy az ebek 2019. évi köte-
lező veszettség elleni védőoltása az alábbi időpontban lesz 

megtartva a szobi állatorvosi rendelőben.
 Az oltás minden 3 hónapos kort betöltött ebre kötelező!  

Az oltás díja: 5000 Ft + 300 Ft/tabletta
(Az eb súlyától függően, 10 kilógrammonként  1 tabletta.)

A háznál történő oltás bejelentése a rendelőben, vagy a 
30/954-2378-as telefonszámon lehetséges.

A rendelői oltás időpontjai:
2019. április 25. 

délelőtt: 8 órától 12 óráig,
délután: 15 órától 18 óráig.

Pótoltás: 
2019. április 29. 

délelőtt: 8 órától 12 óráig,
délután: 15 órától 18 óráig. 

A veszettség elleni oltás érvényessége a 
Kisállat Egészségügyi Könyvben megtalálható.

 
Dr. Kalácska Lajos 

szakállatorvos
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Dr. Kalácska Lajos:
 

Csak egy igazság van… 
Elszálltak az évek deres már a hajunk,

hiába is bánjuk, az idő feledtünk is eljárt.
Érezzük, ha lefelé megyünk a lejtő is csúszós már.

És ha nem vigyázunk, el is esünk, de
sajnos, ez a már a korral jár.

 
Többször is megnézzük a gázt, vajon elzártam?

és azt hisszük, már fő az ebéd,
pedig még alá sem gyújtottam!

S amikor újra megnézed, látod, hogy
feltetted, de az már a korral jár!

 
Akárhogy vigyázol, néha leeszed magad,

ilyenkor hitvesünk joggal kifakad.
A gyermekeink ilyenkor csak mosolyognak,
de sose  bánd, s ha vigasztalnak, mond azt,

gyermekeim, ez már a korral jár!
 

Fodrásznak, borbélynak - ha ritkán is -
föladjuk a leckét, hogy a pár szál ritkuló

fehér hajunkat merre is fésüljék.
Jobbra vagy előre, esetleg hátra,

de teljesen mindegy, mert ez  is a korral jár.
 

Mindig biztos helyre teszel minden számodra
fontos tárgyat, és naivan azt hiszed, hogy

holnap biztos megtalálod!
Ha nem találod, majd lassan belátod,

hogy sajnos ez is a korral jár!
 

A szemüveged is örökké keresed,
és bosszankodva úgy gondolod, hogy

szellemek jártak itt. Majd később észreveszed, 
 hiszen régen feltetted már, de

sajnos  barátom, ez is a korral jár!
 

Ha boltba mész, mire oda érsz, már
nem tudod, mit akarsz, hogy szégyenbe
ne maradj, azt veszel, ami nem is kell.

Mire haza érsz, eszedbe jut - de már késő -,
de sajnos ez is a korral jár.

 
Ha orvoshoz mész, elmondod, hol mi fáj,
az orvos megvizsgál, s csak legyint,  majd

azt mondja, kedves barátom
-tudom magamról -, hiszen nekem is fáj,

de sajnos ez is a korral jár!

Azért ne csüggedjünk, hasonló korú
társak, ez az élet rendje, vállaljuk csak bátran!
Volt Nekünk is tavasz, nyílt Nekünk is virág.

Őrüljünk az ősznek, reméljük sokszor megérjük
még, hiszen az idő múlása is sajnos a korral jár!

 
Menjünk el a templomba, mondjunk el egy imát!

Köszönjük meg Istennek, hogy ennyi évet ád!!
Ajándék már minden óra, minden nap, és ezt

Te is érzed, nagyon meg kell becsülni,
Mert ez már tényleg a korral jár! 

Szob, 2017

HÓD KFT. 
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,

l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú 

biztos állást ajánlunk.
 Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
 a 06 27/354-195 telefonszámon.

HÓD KFT. 
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési 

munkaterület vezető munkakörbe, 
Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetéből.

Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy kivite-
lezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség lehetőségeihez 

képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig 
a 27/354-195 telefonszámon.

id. Virág Sándor:

Locsoló kalandom!
Húsvétnak másnapján

Az a szokás járja,
Kölni vizet locsol
Legény a leányra!

Hogy ez a szép szokás, 
Nehogy kútba essen,
Szomszéd leányához
Rögvest átsiettem!

Még az ágyban feküdt, 
Vártam, hogy felkeljen,

Közben elszavaltam
A locsoló veresem.

Mivel meg sem mozdult,
Elfogyott, türelem,
Kanna hideg vízzel

Nyakon teremtettem!

Kiugrott az ágyból,
Szórta az átkokat,
Fejemhez vagdosta
Hímes tojásokat!

Tombolt a dühébe,
Felverte a házat,

Futva menekültem,
Mentve az irhámat!

Így lett az ünnepből
Egy lidérces álom,
Igaz, régen történt,

De még ma is bánom!
Szob, 2017. április 17.
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Március 29-én nyílt meg a 
Börzsöny Közérdekű Muze-
ális Gyűjteményben a szobi 
Kodály Zoltán zeneiskola köz-
reműködésével „A repülő ré-
gész” címmel az öt éve elhunyt 
Miklós Zsuzsa emlékkiállítá-
sa. Miklós Zsuzsát az 1970-es 
évek első felében régészhallga-
tókánt szakdolgozati témául a 
Börzsöny-hegység középkori 
településtörténetét választotta. 
A fiatal egyetemista a Szobi já-
rás településein kutatott, azaz 
a hegység nyugati és déli felén 
végzett terepbejárásokat. Ak-
kortájt egy-egy község terüle-
tén általában csupán 2-5 régé-
szeti lelőhely volt ismert. Ezek 
lehettek ma is álló középkori 
templomok, középkori kővá-
rak vagy az erdőben még felis-
merhető árkokkal rendelkező 
őskori földvárak. 
A Magyar Nemzeti Múzeum-
hoz a XIX. század közepe óta 
néha a környékünkről is elju-
tott egy-egy, véletlenül előke-
rült lelet, pl. szőlőültetéskor 
előkerült agyagedény néhány, 
a török korban elrejtett érem-
mel vagy az eső által a dombol-
dalon kimosott régi csontváz 
mellől származó fegyverek, 
ékszerek. 1960 táján régészek 
egy kis csoportja kezdte meg a 
régészeti terepbejárások végzé-
sét. Kijelöltek egy vidéket, álta-
lában egy-egy járást, és annak 
minden bejárható, régészetileg 
kutatható részén, azaz minden 
szántóföldön végigmentek. A 
mezőgazdasági területeken 
az őszi vagy a tavaszi szántás 
után, de még a gabona, búza, 
stb. kizöldülése előtt lehet le-
leteket keresni. A sorra kerülő 
táblákon általában 2-3 régész 
kutatott egyszerre. Egymástól 
10-20 méterre haladva lehajtott 
fejjel, tekintetüket mindig a ta-
lajon tartva sávokban járták be 
az összes megművelt földet. A 
Kárpát-medencébe az időszá-
mításunk előtti 6. évezredben 
jutott el a Közel-Keletről a föld-
művelés technikája. A földdel 
dolgozók letelepedtek, évekig 
egy helyben laktak. A gabona 
tárolásához és az étkezéshez 
általuk használt agyag edények 
gyakran megrepedtek, eltör-
tek. A házak körül eldobált 
edénytöredékek – a lerágott 
állatcsontokkal és a véletlen 

elhagyott kőbaltákkal, később 
a fémeszközökkel együtt – még 
7000-8000 év után is láthatóak 
a felszínen és így kijelölik elő-
deink lakóhelyét. 

Miklós Zsuzsa az 1970-es 
évek első felében egyedül vál-
lalta a Szobi járás terepbejá-
rását. Pesti lányként biciklijét 
vonatra téve jutott el a környé-
künkre. A vasútról leszállva 
egész nap tekert az alacsony, 
vékony testalkatú lány a Du-
nakanyarban vagy az Ipoly vi-
dékén. Hátizsákja a nap végé-
re kerámiával, kőeszközökkel 
sokszor teljesen megteltve ko-
moly súlyként húzhatta vállait. 
A leletanyagot Miklós Zsuzsa 
a szobi Börzsöny Múzeumba 
vitte el és hónapokon át lel-
tározta minden apró töredék 
tulajdonságait lejegyezve. A 
járásunk középkoráról szóló 
szakdolgozata 1975-ben ké-
szült el. A küzdelmes munka 
eredményeként 1975-re Mik-
lós Zsuzsa megsokszorozta a 
környéken ismert lelőhelyek 
számát. Ez évben a Magyar 
Tudományos Akadémia Régé-
szeti Intézetében kapott mun-
kát. Itt dolgozott haláláig, 66 

éves koráig. (65 évesen sem 
hagyta abba a munkát, hiszen 
egyedülállóként a régészet volt 
mindig a legfontosabb számá-
ra.) A Régészeti Intézetben 
nem ellenezték, hogy négy év-
tizeden keresztül munkaideje 
jelentős részében a váci és a 
szobi múzeumban dolgozott 
támogatva e vidékek régészeti 
kutatását. Főleg az Árpád-kor-
ban épült apró, általában okle-
velekben nem is említett egy-
szerű, primitív építmények, 
az úgynevezett „kisvárak” ér-
dekelték, melyekkel ő kezdett 
el igazán aktívan foglalkozni. 
Számtalan ilyen kis erősség 
feltárása után, leletanyagukat 
keltezve kiderítette, hogy ezek 
a 12-13. században készültek. 
Talán egy-egy falut vagy akár 
csak pár jobbágycsaládot ura-
ló nemesek menedékhelyei 
lehetettek ezek a pár szobányi 
méretű, hegyek, dombok te-
tején található, árokkal és cö-
löpfallal körülvett váracskák, 
melyek legfeljebb a szomszéd 
birtokos csapatainak tudtak el-
lenállni. Miklós Zsuzsa éveken 
át ilyen lelőhelyeket kutatott 
Bernecebarátitól a szokolyai 

erdőségekig. Ő tisztázta pl. a 
két ipolydamásdi vár, a kóspal-
lagi halastó melletti Bibervár 
és a közelében levő toronyaljai 
pálos kolostor építéstörténetét, 
alaprajzát. Az országban első-
ként középkori kőfejtőt talált a 
nagymarosi erdőben és ezt fel-
tárva kimutatta, hogy a közeli 
középkori fürdőt az itt bányá-
szott kőből építhették a 13-14. 
században. (Azóta már levéltá-
ri adatok alapján tudjuk, hogy 
ezen erdei fürdő Zsigmond ki-
rálynak is kedvelt pihenőhelye 
volt.)    

Itteni kutatásai során Mik-
lós Zsuzsa a Börzsöny szerel-
mese lett. Igaz, hogy 40 éves 
kora tájt a Gödöllői-dombság-
ban és Tolna megyében is ku-
tatásokat kezdett, de élete vé-
géig a mi hegységünk maradt a 
kedvence. (Végső akarata sze-
rint itt szórták szét hamvait.) 
A Börzsöny Múzeum mostani 
állandó régészeti kiállításának 
kialakításában is jelentős részt 
vállalt.   

Néhány mondat az intéz-
ményünkben nemrég nyílt 
kiállítás szövegéből: „Miklós 
Zsuzsa életét teljes mértékben a 
régészetnek szentelte. A közép-
kori hazai várak kutatójaként 
e szakterület egyik legnevesebb 
szaktekintélye volt évtizedeken 
keresztül. 1995-ben védte meg 
kandidátusi disszertációját, 
mely címe: Falvak, várak, ko-
lostorok a Dél-Börzsönyben. 
Négy évtized alatt számtalan 
ásatást, kutatást irányított. Ön-
álló kötetei, tanulmányai jelen-
tek meg, tanulmányköteteket 
szerkesztett. A régészeti célú légi 
fotózás és légifelderítés elismert 
szakértője – és egyben hazai út-
törője – volt. 1979-ben egyetemi 
doktori fokozatot nyert el, 1995-
től kandidátus volt. 1995-ben 
Nívódíjat, majd 2001-ben és 
2012-ben Schönvisner-díjat ka-
pott. A szakmai sikerek és kol-
légai elismerése nem vakították 
el, megmaradt mindig csendes, 
kedves, közvetlen embernek.” 

A kiállításban nem csaj en-
nek a Börzsönyhöz szorosan 
kötődő kiváló szakembernek 
a munkásságával, hanem a ré-
gészeti célú légi fotózással is 
megismerkedhetnek látogató-
ink.

Batizi Zoltán
Börzsönyi Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

A Börzsönyt kutatta ásóval és repülőről

A kiállításmegnyitó (Árpási I. fotója)

A felszínen láthatatlan árkok 
Miklós Zs. légifotóján
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A téma az utcán hever
Kommunikáció I. Várom a vonatot. A hangosbeszélő vég-
re bemondja, hogy a Nyugati pályaudvarról induló zónázó 
vonat érkezik és tovább közlekedik Szobra. Aztán folytatja, 
hogy a vonat minden állomáson és megállóhelyen meg-
áll! Ez igen! Emberek, beépültünk! Vagy talán valaki rossz 
gombot nyomott meg?
Kommunikáció II. A szomszédos asztalnál nyakkendős úriember, 
előtte egy korsó sör. A felszolgáló fehér fityulás fiatal lány, neki szól 
a kérés.

- Kisasszony, legyen olyan kedves…
- Igen uram?
- Legyen szíves megmondani van melegítőjük?
A kislány készséges: Hogyne! Mit parancsol? Vodka, konyak, pá-

linka, mit adjak?
- Nem, nem, nem erre gondoltam – mondja az úr – elég hideg a 

sör, kint is hideg van…
A kislánynak kikerekedett a szeme: értem, a melegítő az nálunk 

nincs, talán a ruházati boltban biztosan van. A túrkálóban biztosan…
Most a vendég csodálkozik.
- Én csak a sörömet szeretném megmelegíteni. Sörmelegítőre 

gondoltam. 
- Jaaa… vízforralóra gondot az úr? Sajnos mi ilyet nem tartunk. 
Az úr kezével simogatja a korsót, aztán átszól az asztalomhoz.
- Érdekes, magyarul beszélünk, egy jelképes határ választ szét ben-

nünket, mégsem értjük meg egymást. A melegítő itt röviditalt vagy 
ruhát jelent. A sörmelegítő végül vízforraló. Változik a magyar nyelv!

Csóválja a fejét, ingatja. Kortyolgatja a sört, én meg arra gondolok, 
hogy nem a nyelvünk változott, hanem egyes szokások süllyedtek el 
az idő tengerében. A „szomszédban” még megmaradtak.

Ferenczy Emil

Kenguru sofőrszolgálat
„Elugrunk érted”

Mi is az a sofőrszolgálat, mikor érdemes igénybe venni, 
hogyan működik?

A sofőrszolgálat nem összetévesztendő a köznyelven 
ismert TAXI-s szolgáltatással. 

Amennyiben az ügyfél úgy döntött, nem ül volán 
mögé mert:

- fáradt, egészségügyi okok végett nem tud a veze-
tésre koncentrálni, vagy

- alkoholt fogyasztott, nem kockáztatja saját és kör-
nyezete épségét, nem utolsó sorban jogosítványát,  

ebben az esetben felhívja sofőrszolgálatunkat, meg-
rendeli a szolgáltatást, és a legrövidebb időn belül hely-
színre megyünk érte. Saját gépjárműjével együtt kerül 
haza, illetve az általa kért helyszínre.

Tehát a Kenguru sofőrszolgálat olyan szolgáltatás, 
ahol az ügyfél a saját gépjárműjével együtt jut el a kí-
vánt helyszínre.

Kiknek ajánljuk?
Rendezvényekre, esküvőkre, céges, baráti, családi 

összejövetelekre, hogy senki ne maradjon ki a jóból.
 Ezen felül hétvégenként péntek és szombat estékre, 

ha autóval érkeznél a kiszemelt helyszínre, de alkoholt 
is fogyasztanál. 

Szolgáltatás elérhető:
2019. május 1-től hétvégenként, péntek és szombat 

este 19:00 – órától másnap reggel 05:00 óráig.
Ünnepnapot - amennyiben az hétköznapra esik - 

megelőző este 19:00-órától másnap reggel 05:00 óráig
Ezen időszakon felül egyedi elérhetőséget biztosí-

tunk esküvők, céges és magán rendezvényekhez. Sza-
bad kapacitásunkat figyelembe véve előzetes egyeztetés 
szükséges.

Célunk?
Legfőbb célunk, hogy megrendelőt és autóját bizton-

ságban, gond nélkül a megadott helyszínre szállítsuk.
Továbbá látogass el Szobra, használd ki a lehetősé-

geket, legyen az koncert, borvacsora, vagy csak egy 
spontán este. Vegyél részt a szomszédos településeken 
(Váctól – Kemencéig) megrendezésre kerülő rendezvé-
nyeken, érezd jól magad, és ha szükséged van ránk hívj 
bátran, velünk biztonságban hazaérsz.

Sofőrjeink hivatásos gépkocsivezetők. Több éves 
balesetmentes vezetési gyakorlattal, továbbá ezen szol-
gáltatáshoz szükséges pályaalkalmassági vizsgával ren-
delkeznek.

Kenguru sofőrszolgálatunk rendelkezik tevékenysé-
gi biztosítással, felkészülve a nem kívánt eshetőségekre 
is.

Árainkról személyesen, vagy a megadott telefonszá-
mon érdeklődhetsz. Hamarosan feltöltjük a Facebook 
oldalunkra is. Esküvökre, céges rendezvényekre egyedi 
árajánlatot kérj.

Svéger Szandra és Szilárd
Elérhetőségünk:

Tel.: 06-20/851-2606, 
E-mail: svegerszandra@gmail.com

Keress a facebookon: Kenguru sofőrszolgálat

LAKODALOM? VÍGASSÁG? SZÜLINAP? 
'CSAK ÚGY' BULI

Ideális helyszíne a NapPorta, Szob-Csákhegyen!
Szép környezet, közös emlékezés, egésznapos együttlét.

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
E:  napporta@gmail.com

www.napporta.hu

MUNKAHELYI SZÜLINAP?
 CSAPATÉPÍTÉS? ÖSSZETARTÁS!

Ideális helyszíne a NapPorta, 
Szob-Csákhegyen!

Szép környezet, nagy találkozások, 
egésznapos együttlét.

E:  napporta@gmail.com
www.napporta.hu

Szobi Hírnök
Szob Város

 Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: 

Ferencz Gyöngyi
 polgármester

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

Felelős szerkesztő:
dr. Holocsi Krisztián

Tel.: 27/570-690, 
e-mail: 

holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, 
Mihály u. 6.

Tel.:06-20/373-0580
Felelős vezető: 
Furucz Zoltán
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