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Maradj otthon! Számtalanszor 
hallottuk, olvastuk e felhívást az 
elmúlt hetekben. A koronavírus 
terjedése miatt kialakult járvány-
helyzetben talán ez a legtöbb, amit 
mi magunk is tenni tudunk a vé-
dekezés sikere érdekében.

Aztán annak érdekében, hogy 
az otthon maradásra történő felhí-
vásnak minél könnyebben tudjunk 
eleget tenni, az elmúlt időszakban 
számos olyan állami-kormányza-
ti-, illetve önkormányzati szintű 
döntés született, ami behatárolta, 
korlátok közé szorította azokat az 
úti célokat, ahová egyáltalán elme-
hetnénk.

A lehetőség szerinti otthon ma-
radást, illetve a lakosság egymással 
történő érintkezésének minimali-
zálását célozták azok a helyi intéz-
kedések is, amelyek a Szobi József 
Attila Művelődési Ház és Szaba-
didő Központban, a Szobi Érdy 
János Könyvtár és Információs 
Központban, valamint a Börzsöny 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény-
ben határozatlan időre látogatási 
tilalmat vezettek be, vagy amely el-
rendelte a játszóterek, az új sport-
park lezárását, a kisvasút üzem-
szünetét, de az óvoda és a bölcsőde 
ügyeleti rendszerben történő mű-
ködtetése is ezt a célt szolgálta. 
Hasonlóan minimálisra korlátoz-
tuk a polgármesteri hivatalban a 
személyes ügyintézés lehetőségét, 
az ügyfelekkel történő elektroni-
kus, illetve postai úton történő 
kapcsolattartás előtérbe helyezése 
mellett. Személyes ügyintézés csak 
azokban az ügyekben lehetséges 
(előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján), ahol feltétlenül szüksé-
ges a személyes jelenlét (ilyenek 
például egyes anyakönyvi ügyek). 
Szintén a személyes érintkezések 
lehetőségének -, illetve a turis-
taforgalom korlátozását célozták 
azok a munkaszüneti napokra 

bevezetett intézkedések, amelyek 
csak a Szobon állandó lakóhellyel, 
vagy bejelentett tartózkodási hely-
lyel rendelkező, egy háztartásban 
élők számára engedte meg a cso-
portos (azaz együtt 2 főnél több 
személy) közterületi tartózkodá-
sát. 

A járvány ideje alatt megtett in-
tézkedések sorába tartozik a szak-
orvosi rendelőintézet részleges 
átalakításának engedélyezése egy 
térségi járványközpont kialakítása 
érdekében. A szakorvosi rendelő-
intézet az átalakítással, részleges 
felújítással alkalmassá vált a jár-
ványban megfertőződött betegek 
ellátására. Természetesen a rende-
lőintézet kapacitásai csak abban az 
esetben kerülnének igénybevétel-
re, ha térségünkben is tömegessé 
válnának a megbetegedések, és a 
kórházak nem bírnák a megnöve-
kedett terhelést. 

A katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-

Maradj otthon!Maradj otthon!

ANYÁK NAPJAANYÁK NAPJA
Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük 

az édesanyákat, és hálát adunk értük. az édesanyákat, és hálát adunk értük. 
Isten áldását kérjük életükre!Isten áldását kérjük életükre!

Sajnos az idei évben a megszokottól eltérően Sajnos az idei évben a megszokottól eltérően 
kell köszöntenünk az édesanyákat. kell köszöntenünk az édesanyákat. 

Igazi meglepetés lesz, Igazi meglepetés lesz, 
amely sok-sok szeretettel készül.amely sok-sok szeretettel készül.

Szob Város ÖnkormányzataSzob Város Önkormányzata

kezdésében foglaltak szerint a ki-
hirdetett veszélyhelyzet ideje alatt 
a képviselő-testület hatásköreit a 
polgármester gyakorolja. E ren-
delkezésnek megfelelően a fenti 
intézkedéseket polgármesterként 
magam hoztam meg, de valameny-
nyi döntésem előtt kikértem – és a 
jövőben is ki fogom kérni - a meg-
választott képviselő-testület tagja-
inak véleményét. A veszélyhelyzet 
ideje alatt a képviselőkkel egyez-
tetve, egyetértésük mellett hozom 
meg a várost érintő döntéseket.

Végül szeretném megköszön-
ni a város valamennyi lakójának, 
Önöknek, hogy ilyen fegyelme-
zetten, egymásra odafigyelve élik 
mindennapjaikat ebben a külö-
nösen nehéz helyzetben. Kérem, 
hogy tartsanak még ki, legyenek 
továbbra is ilyen fegyelmezettek! 
Ezt a járványt csak együtt győz-
hetjük le, ezért ha tehetik, marad-
janak otthon!

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester
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Kissé felemásnak tűnhet jelenlegi 
helyzetünk, hiszen lapunk hasábjain 
másutt (lásd.: Néhány szó a járvány 
„mellékhatásairól” című írást) arról 
számolunk be, hogy milyen megszo-
rító (fi nomabb szóhasználattal: „vál-
ságkezelő”) intézkedések megtételére 
kényszerül az önkormányzat a járvány 
miatt kialakult helyzetben, jelen cikk-
ben pedig több folyó beruházásról 
adunk tudósítást. Jogosan vetődhetne 
fel a kérdés: hogy ha nincs elég pénz, 
kiadásokat kell lefaragni, akkor miért 
és egyáltalán miből építkezik a város?

Lapunkban korábban megjelent írá-
sokban többször is említésre került, 
hogy az önkormányzat beruházásait 
elsősorban – az utóbbi években szinte 
kizárólagosan – pályázati úton elnyert 
forrásokból valósítja meg. Az önkor-
mányzat a központi költségvetésből 
kapott állami támogatást és a saját – 
így pl. az adókból származó - bevételeit 
túlnyomó részt az intézményhálózat 
fenntartására és a város üzemeltetésére 
fordítja. Az adóbevételek átirányításá-
ból, illetve a várható be nem érkezésé-
ből eredő bevételkiesés ezért elsősor-
ban az intézményi- és városüzemeltetés 
területén okoz problémát. 

Az önkormányzat az elmúlt évek-
ben számos beruházás megvalósításá-
ra nyert el pályázati úton támogatást, 
amely támogatások kötött felhaszná-
lásúak, és elkülönítetten kezelendőek. 
Mindez azt jelenti, hogy az elnyert 
támogatások – amelyek döntő többsé-

gében – az önkormányzat elkülönített 
számláira leutalásra kerülnek, nem 
használhatóak fel csak a beruházások 
megvalósításával összefüggő költsé-
gekre (egyszóval arra, amire azt a tá-
mogató adta). 

Így vagyunk aztán abban a helyzet-
ben, hogy az önkormányzati működés 
egyes területein kiadásokat kell lefarag-
ni, vagy későbbi időpontra átütemezni, 
ugyanakkor a beruházások területén 
megkezdődhetett a Rév átkelőnél a he-
lyi termelői piac épületének és terének 
kialakítása, vagy a csónakház bővítése, 
felújítása. Az intézményi energiahaté-
konyság növelését célzó pályázatunk 
biztosítja a forrást az általános iskola, 
az idősek otthona, illetve a „meseház” 
energetikai korszerűsítéséhez. Kihasz-
nálva a kényszerű szünetet, jelenleg az 
általános iskolában folynak a munká-
latok. De ugyanígy pályázati forrásból 
valósul meg a Szobot Ipolydamásddal 
összekötő kerékpárút építése is.

A jelenleg zajló építkezések mellett 
most is folynak olyan beruházások 
előkészületei, amelyekre vonatkozó-
an támogatási döntéssel, vagy már a 
számláin lévő forrással rendelkezik az 
önkormányzat. Bízunk abban, hogy a 
most megvalósuló beruházások is va-
lamelyest segítségére tudnak lenni a 
városnak a járvány leküzdése utáni új-
rakezdésben.

Tisztelettel: 
Ferencz Gyöngyi

                  polgármester

A járvány ellenére 
építkezik a város

Folyik a munka a csónakház bővítésenFolyik a munka a csónakház bővítésen

A helyi termelői piac kialakításaA helyi termelői piac kialakítása

A helyi termelői piac kialakításaA helyi termelői piac kialakítása

Az általános iskola hőszigeteléseAz általános iskola hőszigetelése

Az általános iskola hőszigeteléseAz általános iskola hőszigetelése

A Szobot Ipolydamásddal összekötő A Szobot Ipolydamásddal összekötő 
kerékpárút építésekerékpárút építése

A Szobot Ipolydamásddal összekötő A Szobot Ipolydamásddal összekötő 
kerékpárút építésekerékpárút építése
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Különleges energiákat moz-
gat meg a járvány elleni 
küzdelem: a civilek kreativi-
tása, az önkéntesek segítsé-
ge komoly támogatást jelent 
az önkormányzat számára 
vírus elleni védekezésben.

Amint arról már hírt ad-
tunk, az arra rászorulók, il-
letve az idős lakosok részé-
re – az ételkiszállítás mellett 
- megszervezésre került 
a számukra történő bevá-
sárlás, illetve a megrendelt 
áru házhoz szállítása is. A 
bevásárlás lebonyolításá-
ban nagy segítséget nyújta-
nak az önkéntesek, amelyet 
nem lehet eléggé megkö-
szönni számukra.

A művelődési ház – illet-
ve annak vezetője, Paluch 
Anita – szervezésében és 
koordinációja mellett, ön-
kéntesek bevonásával meg-
kezdődött a vírus elleni 
védekezést segítő szájmasz-
kok varrása és az igénylők 
részére történő kiszállítása. 

Nagy segítség ez a bajban, 
hálás köszönet érte.

Köszönet illeti továbbá 
a polgárőrök munkáját is, 
akik a veszélyhelyzet ki-
hirdetése óta folyamatosan 
járőröznek a településen, 
elősegítve ezzel is a meg-
hozott korlátozó intézke-
dések érvényre juttatását. 
A járőrözés hatékonyságá-
nak érdekében az önkor-
mányzat a veszélyhelyzet 
idejére a polgárőrök ren-
delkezésére bocsájtotta az 
önkormányzat Opel Astra 
típusú személygépkocsiját. 
A járőrözés mellett a bol-
toknál is segítséget nyújta-
nak abban, hogy egyszerre 
ne tartózkodjanak sokan a 
vásárlótérben, de ha szük-
séges, a rászorulók részére 
történő bevásárlásban is 
közreműködnek. Köszönet 
helytállásukért.

Tisztelettel: 
Ferencz Gyöngyi

polgármester

Négy éven át tartó, határon 
átnyúló akcióterv indult 
az Alsó-Ipoly völgyében, 
amellyel a periférikus térség 
gazdasági és munkaerőpi-
aci aktivitásának fokozását 
tűzte ki célul a PONTIBUS 
Európai Területi Társulás. 

A R E - S T A R T 
(SKHU/1703/3.1/010) egy 
adott földrajzi régióra kon-
centráló akcióterv, amely-
ben több települési ön-
kormányzat, közigazgatási 
szerv, gazdasági szereplő és 
civil szervezet vesz részt. 
Az akcióterv célja, hogy az 
Alsó-Ipoly völgyre jellem-
ző, elsősorban a periférikus 
helyzetből adódó gazdasá-
gi és társadalmi lemaradás 
csökkenjen, a munkaerő-
piac élénküljön, miközben 
refl ektáljon az elöregedő 
korszerkezet jelentette kihí-
vásokra. A 2019. júliusában 
indult és 2023. nyaráig tartó 
akciótervet– a Pest Megye 
Önkormányzata és a szlo-
vákiai Nyitrai Kerületi Ön-
kormányzat által alapított 
– PONTIBUS Európai Terü-
leti Társulás koordinálja. A 
RE-START az INTERREG 
V-A Szlovákia-Magyaror-
szág EgyüttműködésiProg-
ramon (www.skhu.eu) belül 
került kialakításra. Akció-
tervünk prioritásai között 
találhatjuk többek közt az 
idősekre alapozott gazdaság 
(„silvereconomy”) fejleszté-
sét, szociális otthonok létre-
hozását, munkaerő-képzési 
programok indítását, 50 
év feletti lakosok munka-
erőpiaci re-integrációjának 
elősegítését és a határon át-
nyúló kapcsolatok bővítését 
is. A RE-START akcióterv 
7 projektje összesen 4 148 
886,37 euró ERFA (Európai 
Regionális Fejlesztési Alap) 
támogatással valósul meg.

Az akcióterv az alábbi 
hét önálló projektből áll, 

amelyek egy-egy témakört 
fednek le:

RE-BOOT: mentorprog-
ram az 50 év felettiek mun-
kaerőpiaci re-integrációja 
számára, a térség egészség-
ügyi fejlesztése mobil szű-
rőbusz üzemeltetésével, 
kap ac it ásko ordinác iós 
rendszer létrehozása a helyi 
szociális intézmények bevo-
násával.

RE-STRUCTURE: szo-
ciális otthonok építése,  
megosztott szolgáltatások 
létrehozása a szociális in-
tézmények részére szociális 
konyha és mosoda építése 
révén.

RE-NEWAL: térségi mo-
bilitás elősegítése kisbu-
szokkal, eszközök beszer-
zése a RE-STRUCTURE 
keretében épülő konyhához 
és mosodához.

RE-HABILITATION: 
szociális gondozói képzés 
indítása.

RE-CREATION:rekreá-
ciós és szabadidős szolgálta-
tások szervezése elsősorban 
idősek számára, közösségi 
ház építése és tájház bővítés.

RE-BIRTH: képzés és 
szabadidős tevékenységek 
idősek számára, generációk 
közötti párbeszéd elősegí-
tése.

RE-START AP – CCP: a 
teljes akcióterv koordináci-
ója és kommunikációja.

Annak ellenére, hogy 
különálló projektekből áll 
az akcióterv, a projektek 
közötti szinergiák is kiak-
názásra kerülnek a közös 
kapcsolódási pontok és az 
átfogó koordináció révén. 

A legfontosabb 
telefonszámok 

Hétköznap szobi háziorvosi rendelők: 
06-27/372-050 Vagy 06-27/370-289 

Hétvégén, és rendelési időn kívül 
térségi orvosi ügyelet: 

06-27/370-073 

Információs zöld számok: 
06-80/277-455 Vagy 06-80/277-456 

Szob Város Önkormányzata: 
06-27/570-690, 
Polgármester: 

06-70/944-9321 

Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ: 
06-70/371-0922 

Ebéd igénylése:
 06-27/370-372 

Bevásárlás kérése: 
06-27/371-701

Maszk igénylés:
 06-70/442-6678

Ki hol tud, ott segít! RE-START: Foglalkoztatás 
bővítését célzó akcióterv az 

Alsó-Ipoly térségében
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Sokat hallhattunk, olvas-
hatunk az elmúlt hetek-
ben arról, hogy a korona-
vírus okozta járvány azon 
túl, hogy egészségünket, 
életünket veszélyezteti, 
igen komoly hatással lesz 
a világ-, ezen belül ha-
zánk - és így településünk 
- gazdaságára is. Tudjuk, 
ha a gazdaság lassul, ke-
vesebb munka lesz, ha ke-

vesebb a munka, munka-
helyek szűnnek meg, ami 
miatt pedig kevesebb lesz 
az emberek pénze, így az-
tán kevesebbet költenek, 
ami még több munkahe-
lyet hoz veszélybe, és így 
tovább. E negatív folya-
matok az önkormányza-
tot sem kerülhetik el, ez-
zel tisztában vagyunk.

Már a Kormány ön-
kormányzati források 
állami védekezési alapba 
történő átirányításáról 
szóló bejelentése előtt, 
a város 2020. évi költ-
ségvetésében soronként 
végigvettük a bevétele-
ket és kiadásokat abból 
a szempontból is, hogy 
melyek azok a bevételek, 
amelyeknél a járvány kö-

vetkeztében csökkenésre 
kell számítanunk, de azt 
is próbáltuk megbecsülni, 
hogy milyen lehet ennek 
a mértéke. Áttekintettük, 
hogy melyek azok a ki-
adások, amelyeket idő-
ben el tudunk tolni, vagy 
le tudunk faragni. Az 
önkormányzat likviditási 
helyzetének stabilizálása 
érdekében nyilvánvalóan 

szükséges a költségvetés 
kiadási oldalát is átalakí-
tani.

Azzal, hogy a Kormány 
a gépjárműadó bevételek 
átirányításáról döntött, 
mintegy 6,5 millió forint 
bevételkiesést jelent ön-
kormányzatunknak. A 
kialakult helyzetre tekin-
tettel számítanunk kell 
arra is, hogy az idegen-
forgalmi adóból tervezett 
1 millió forint sem fog 
befolyni a költségvetésbe. 
A közterület-használati 
díjak terén is el kell szen-
vednie néhány 100 ezer 
forintos kiesést az önkor-
mányzatnak, azt viszont 
egyelőre nehéz megjó-
solni, hogy az iparűzési 
adó befizetését milyen 

mértékben tudják majd 
teljesíteni a vállalkozá-
sok. Tovább bonyolítja a 
helyzetet, hogy a kijárási 
korlátozások következté-
ben bajba jutott vállalko-
zások talpon maradásá-
nak elősegítése legalább 
olyan fontos cél, mint az 
önkormányzat fizetőké-
pességének megtartása.

A kialakult helyzet ke-

zelése érdekében szük-
séges volt néhány pénz-
ügyi-gazdasági jellegű 
intézkedést megtenni, 
döntést meghozni. Az 
eddig született helyi - ne-
vezzük így - „válságkeze-
lő” döntések, intézkedé-
sek a következők:

1. A képviselő-tes-
tület minden tagja 2020. 
december 31-ig lemon-
dott az 50.000 forintos 
tiszteletdíjáról. A polgár-
mester és az alpolgármes-
ter a havi járandóságából 
szintén 50.000 forintot 
ajánlott fel a válság helyi 
kezelésére az év hátrale-
vő részében. Mindez 3,5 
millió forint megtakarí-
tás eredményez a költ-

Néhány szó a járvány „mellékhatásairól”
ségvetésnek.

2. A Közösségeket 
Támogató Alap pályázati 
felhívása visszavonásra 
került, az erre szánt for-
rás (2 millió forint) szin-
tén a válságkezelést szol-
gálja.

3. A polgármesteri 
hivatal személyi jellegű 
kiadásaiból 2 millió fo-
rint lefaragásáról szüle-
tett döntés.

4. Létszámstop az 
intézményeknél. A megü-
resedett álláshelyeket 
csak rendkívül indokolt 
esetben lehet feltölteni. 
(Jelenlegi tudásunk sze-
rint ez minimum 4 mil-
lió forint megtakarítást 
eredményez.)

5. A vállalkozások 
nehéz helyzetére tekin-
tettel döntés született 
a közterület-használati 
szerződések felülvizs-
gálati folyamatának ve-
szélyhelyzet idejére tör-
ténő felfüggesztéséről.

6. Az önkormányza-
ti lakások bérleti díjának 
felülvizsgálati folyamata 
is határozatlan időre fel-
függesztésre került.

 
Egyelőre ezek azok a 

lényegesebb döntések, 
amelyeket a kialakult jár-
ványhelyzet, illetve annak 
következményei „kény-
szerítettek” ki. Az aktuális 
fejleményeket az önkor-
mányzat folyamatosan 
értékeli, és ha szükséges-
nek ítéli, további „válság-
kezelő” intézkedésekről 
hoz döntést. Titkon re-
méljük ugyanakkor, hogy 
ilyenekre a továbbiakban 
nem lesz már szükség.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester
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Március 13-án voltunk 
utoljára együtt az iskolá-
ban, tanárok és diákok. A 
következő héten a járvány 
miatti korlátozásokkal új 
korszak kezdődött.

Áttértünk a digitális táv-
oktatásra. A kezdeti zök-
kenők után hamar belerá-
zódtunk az új helyzetbe. 
Izgalmas és érdekes volt a 
kapcsolattartásnak ez az 
új módja. A tanároknak új 
típusú feladatokat, mód-
szereket kell alkalmazni, 
a tanulóknak pedig sok-
kal fegyelmezettebben és 
jobban koncentrálva kell 
dolgozni. A dolog haszna, 
hogy a gyerekek menet 
közben megtanulják az in-
ternetes források kritikai 
használatát is. Kezdetben 
csak a pontatlanságokra, 
elírásokra figyeltek fel, ké-
sőbb a különböző források 
eltérő szemléletére, felfo-
gására, majd eljutottak a 
köztük való válogatásig, 
választásig, így az egyé-
ni álláspont kialakításáig. 
Persze, ehhez rendszeres-
ség, önfegyelem, céltuda-

tosság, akaraterő és köte-
lességtudás szükséges. 

Köszönet és elismerés il-
leti a családokat, a szülőket, 
hogy mindehhez biztosít-
ják a hátteret. Nem csupán 

a tárgyi feltételek és a meg-
felelő körülmények megte-
remtésével, hanem a lelki-
támasszal is. Amire most 
nagy szükség van, mert a 
gyerekeinknek gyorsított 
ütemben kell alkalmaz-
kodniuk a megváltozott 
körülményekhez. És ez se-
gítség, biztatás, együttérzés 
és végtelen türelem nélkül 
nem megy. Fel kell nőniük 
az eléjük állított feladat-
hoz, érettebbé kell válniuk.

Az érettségi vizsga is 
módosított rendszerben 
lesz az idén. Az eredeti idő-
pontokban (május 4-től) 
lesz az írásbeli, szóbeli 
vizsga pedig csak azokból 
a tárgyakból lesz, amiből 
nincs írásbeli, illetve aki-
nek gyengén sikerül az 
írásbelije (nem éri el a ket-
test, de a szóbelire bocsáj-
tás feltételét, a 12,5 %-ot 
igen), az szóbeli vizsgát 

tehet. Reméljük, az utób-
bira nem lesz precedens. A 
vizsga egészségvédelmi fel-
tételeit a kormányzat bizto-
sítja (maszkok, kézfertőtle-
nítő stb.).

Fontos közelgő esemény 
a jövő tanévet nálunk kez-
dő tanulók 9. évfolyamra 
történő beiratkozása. En-
nek pontos időpontjáról az 
iskola honlapjáról tájéko-
zódhatnak az érintett diá-
kok.

A nappali tagozatos di-
ákjaink mellett az esti ta-

2020. február hónapban született Veres Árpád és Gaál 
Ildikó Dalma Réka valamint Mezei Olivér és Nagy Bar-
bara     Bálint nevű gyermeke.

2020. március hónapban született  Orbán Tamás és 
Molnár Ildikó Tamás Ákos nevű gyermeke.

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

Anyakönyvi hírek

A Szent László Gimnázium 
élete Covid idején

gozatra járó felnőtt diákja-
ink is derekasan kiveszik a 
részüket a távoktatás rájuk 
háruló kemény munkájá-
ból. Van, aki szülőként és 
egyben iskolánk diákja-
ként, tehát több oldalról 
ismerheti meg a digitális 
oktatás sokszínűségét. Re-
méljük, a 2020/2021-es 
tanévet a hagyományos 
módon kezdheti meg min-

den diákunk. Így az esti ta-
gozatra továbbra is várjuk 
azokat, akik úgy gondolják, 
hogy a munka mellett van 
idejük és erejük a tudásuk 
gyarapítására egy érettségi 
bizonyítvány megszerzésé-
nek érdekében. 

Szent László 
Gimnázium
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A Szobi Fekete István Általá-
nos Iskolában 2017. őszétől 
indult el a Microsoft  Offi  -
ce 365 rendszer bevezetése. 
Az első szakaszban a szobi 
intézmény nevelőtestüle-
tének tagjai és a felső tago-
zat tanulói kaptak fi ókokat, 
melyen keresztül elindult az 
intézményi kommunikáció 
az Outlook és a Teams al-
kalmazások használatával. 
2018-ban iskolánk csatlako-
zott a Microsoft  Innovatív 
Iskola Programhoz, melynek 
keretében több felső tagoza-
tos tanár kolléga ismerkedett 
meg a rendszer használatá-
val, és kezdte használni az 
alkalmazásokat a tanórá-
kon. Nagy segítséget jelen-
tett, hogy több tablet gépet 
kaptunk a fenntartótól, és az 
elmúlt év őszén a várva várt 
központi wifi  hálózat fejlesz-
tése is megvalósult intézmé-
nyünkben és tagintézménye-
inkben.

Március 16-tól így rendel-
kezésre állt az infrastruktu-
rális alap a digitális oktatás 
megszervezésének. Mivel a 
szobi iskola alsó tagozatán 
és a tagintézményekben még 
nem használták a rendszert, 
egy minimális digitális prog-
ramot vezettünk be. Ez azt 
jelentette, hogy a szülők és 
a diákok felé csak annyi el-
várás volt, hogy rendelkez-
zenek egy okos telefonnal. A 
Teams rendszeren keresztül 
a pedagógusoktól megkapott 
feladatot a munkafüzetben, 
vagy füzetben meg kellett ol-
dani, majd a megoldásról ké-
szített fotót fel kellett tölteni 
a rendszerbe. Az első hét vé-
gére a munka már nagyjából 
zökkenőmentesen folyt.

Természetesen a kollégák 
többségében elindult a kí-
sérletező kedv, egyre-másra 
születtek az innovatív meg-
oldások, melyekről az alábbi 
beszámolók tanúskodnak.

Szob felső tagozat
Digitális munkarend? Di-

gitális oktatás? Távoktatás? 
Online oktatás? Csupa olyan 
fogalom, amivel az elmúlt 
egy hónap során kellett 
megismerkedni nem csak 
nekünk, hanem az egész vi-
lágnak.

Hatalmas kihívást jelent 
ez minden résztvevő számá-
ra – gyerekek, szülők, pe-
dagógusok! Szerencsére az 
Offi  ce 365-ös rendszert már 
korábban több kollégám is 
használta feladatkiosztásra 
és bekérésre, így kicsit köny-
nyebb dolgunk volt a beve-
zetéssel a felső tagozaton.

Azonban így is sok egyez-
tetésre, megbeszélésre került 
és kerül sor folyamatosan. 
Felső tagozaton minden osz-
tály külön csoportot kapott 
a teams-ben minden tantár-
gyához, ahova érkeznek a 
feladatok, s ahová visszavár-
juk a megoldásokat.

Az első hét kisebb káosza 
után megegyeztünk egyfajta 
„digitális órarendben”, hogy 
mindenki számára követ-
hető legyen a feldolgozandó 
tananyag. 5-6. évfolyamon 
ez a következőképpen néz ki: 
hétfő és szerdai napokon ma-
gyar és matematika, kedden 
és csütörtökön történelem és 
angol, pénteken természetis-

meret tantárgyakkal kell fog-
lalkozniuk. Ezeken a napo-
kon csoportjaikban kapnak 
eligazítást, magyarázatokat, 
online órákat, hogy segítsük 
őket a tanulásban, majd a ki-
osztott feladatokhoz várjuk 
vissza a „házi feladatokat”. A 
felsőbb évfolyamokon is el-
osztottuk a terhelést.  A kész-
ségtárgyakból heti vagy havi 
elosztásban kapják a felada-
tokat. A szülőktől érkezett 
pozitív visszajelzések alapján 
ezzel csökkentettük a gyere-
kek és a családok terheit, s 
segítettünk egyfajta napi-és 
hetirend kialakítását.

A heti tapasztalatokat 
péntekenként mindig egy 
teams értekezleten beszél-
jük meg a felsős kollégákkal. 
Egyeztetünk az osztályfőnö-
kökkel, hogy kik nem kap-
csolódtak be a munkába, 
kikkel nem tudtuk felvenni 
a kapcsolatot, kiderül, hogy 
milyen egyéb problémák 
merültek fel a hét során. Ha 
kell változtatunk! Szeren-
csére, ahogy telik az idő és 
ügyesedünk, egyre kevesebb 
probléma merül fel.

Nehéz megszokni a sze-
mélyes kapcsolatok hiányát, 
de legalább a virtuális térben 
–„osztálytalik”, teams meetin-

gek, online órák kereteiben 
találkozhatunk, s örülhetünk 
egymásnak.

Kapcsolat a Szobi Kodály 
Zoltán Zeneiskolával

Intézményünk szoros kap-
csolatot ápol a Szobi Kodály 
Zoltán Zeneiskolával, töb-
bek között a már említett 
Microsoft  Innovatív Iskola 
Program kapcsán. A zeneis-
kola is használja oktatásra a 
Teams programot, így rövid 
tesztelés után sikerült a két 
intézményben tanuló diákok 
hozzáférését beállítani úgy, 
hogy az iskolai fi ókjuk hasz-
nálatával vendég felhaszná-
lóként a zeneiskolai tanárok 
is tudnak velük foglalkozni.

A digitális átállásnál legel-
ső szempontként azt vettük 
fi gyelembe, hogy a diákok 
egy felületet használva foly-
tathassák tanulmányaikat. A 
tananyag, a feladatok és az 
online órák nyomon köve-
tése így sokkal egyszerűbb 
számukra. A két fi ók ösz-
szekapcsolásával egyetlen 
kattintással léphetnek át az 
egyik iskola "épületéből" a 
másikba. A zenészek szá-
mára rendkívül fontos eb-
ben az új munkarendben is 
a folyamatos kontroll. Az 
elméleti feladatok mellett a 
felületen biztonságosan és 
jó minőségben indítható vi-
deóhívásokkal az "otthoni" 
gyakorlás során felbukkanó 
hibák rögtön javíthatók. Így 
a zenemű megszólaltatása 
pontosabb és hitelesebb lesz. 
A technikai trükkökre is ha-
mar rátaláltunk. (Pl. hova 
helyezzék az eszközt, hogy 
muzsikálás, éneklés közben 
jól látható és hallható legyen 
a tanuló.) Úgy tapasztaljuk, 
hogy ezek a valós idejű (real 
time) órák nagyon fontosak 
számukra: sokat mesélnek, 
alig várják ezeket a találko-
zásokat. Örömmel teszünk 
eleget ezeknek a kéréseknek! 
Biztosak vagyunk abban, 
hogy bezártság érzetükön 
ezzel sokat enyhítünk.

Moór Róbert
intézményvezet

Digitális oktatás Szobon
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Neparáczki Endre és 17 társa 
2019-ben egy angol nyelvű 
cikkben számolt be néhány 
Kárpát-medencei hun, avar 
és honfoglalás utáni magyar 
sír genetikai vizsgálatáról. 
Most a magyarokhoz kötődő 
eredményeket ismertetem a 
bevezető után.

A fi ági leszármazást vi-
szonylag könnyű követni, 
így apai vonalakról már sok 
adattal rendelkezünk. Min-
den férfi  azért lett hímnemű, 
mert az apjától egy férfi  nemi 
kromoszómát (Y kromo-
szómát) kapott. Ez a kb. 60 
millió elemből álló – tehát 
viszonylag rövid – férfi  nemi 
kromoszóma generációkon 
át szinte egyáltalán nem vál-
tozik. Az apák úgy adják át a 
fi aiknak, ahogyan ők a saját 
apjuktól kapták. Pontosab-
ban néhány generációnként 
egy-egy apró, jelentéktelen, 
a születendő fi úcska életét 
egyáltalán nem befolyásoló 
véletlen változás – mutáció 
– módosíthatja kicsiny, szin-
te jelentéktelen mértékben. 
Ezen apró változásokat (a 
60 millió elem közt) megta-
lálva és számukat megálla-
pítva tudják meghatározni a 
genetikusok, hogy két férfi  
apai ágon közeli rokon-e, 
vagy pedig mondjuk kb. 200 
generációval ezelőtt (azaz 
kb. 5000-7000 éve) élt a kö-
zös apai ágú ősük. Kiderült, 
hogy az ausztráliai őslako-
sok, az indiánok, az európa-
iak és az afrikai férfi ak nemi 
kromoszómái lényegében 
mind hasonlítanak egy-
máshoz. Az eltérések száma 
alapján kiszámították, hogy 
kb. 235 ezer évvel ezelőtt 
élt az a férfi , aki apai ágon 
minden mai férfi nak (és így 
persze a nőtestvéreinknek 
is) az elődje. Ő az emberiség 
bölcsőjének tekintett Ke-
let-Afrikát mondhatta ott-
honának, ahonnan utódai 
közül sokan máig a fekete 
földrészen maradtak, néhá-
nyan viszont 65-70 ezer éve 

átvándoroltak a Közel-Ke-
letre, majd onnan hódították 
meg Európát, Ázsiát, Auszt-
ráliát, Amerikát. Tegyük 
fel, hogy e távoli – apai ágú 
– ősünknek Göndör volt a 
családneve. Ez esetben ma a 
Föld minden lakója a Gönd-
ör nevet viselné. Ne feledjük, 
hogy 235 ezer éve ezen apai 
ősünk mellett több száz vagy 
több ezer ember élt Afrika 
keleti részén! Valószínűleg 
mindnyájan rajta vannak 
képzeletbeli családfáinkon, 
azaz az ő génjeiket ugyanúgy 
hordozzuk, mint a kutatá-
si lehetőségek miatt többet 
emlegetett apai ágú elődün-
két. (A genetikusok az anyai 
vonalat, tehát az anyánk any-
jának az anyjának… vonalát 
is meg tudják határozni, de 
a népek múltjának kutatásá-
hoz általában az apai vonalak 
nyújtanak több segítséget.)

A tudósok dolgozataikban 
mindannyiunk apai ágú ősét 
„A” betűvel jelölik. A követ-
kező évezredek során új mu-
tációkat felmutató és egyben 
több milliós népcsoportok 
jól meghatározható ősévé 
vált utódai különféle kódo-
kat kaptak. 

A bevezetőben említett 
2019. évi cikkben 29 hon-
foglalás utáni, 10. századi 
sírról olvashatunk, melyeket 
7 temetőből válogattak ki a 
kutatók. Nem szabad elfe-
lejteni, hogy több ezer sírt 
ismerünk e századból és azt 
sem, hogy a genetikus nem 
azt mondja meg, hogy mi-
lyen nyelvet beszélt valaki, 
hanem azt, hogy apai ősei 
mely 4, 6, vagy akár 20 ezer 
éve kialakult haplocsoport-
ból  eredtek, illetve azt, hogy 
a teljes génkészlete melyik 
része dél- vagy kelet-euró-
pai, stb. eredetű. 

A kutatás váratlan ered-
ményeket hozott. Meglepően 
sok, összesen tíz férfi  rendel-
kezett szláv apai felmenők-
kel!  Sokakat meglepett, hogy 
közéjük tartozott a karosi 2. 

számú temetőben nyugvó, a 
tehetős harcosok közül is ki-
emelkedő gazdagságú, nyil-
ván nagyhatalmú vezető. A 
vizsgálat előtt fi nnugor vagy 
török eredetre tippelt vol-
na sok régész. Szintén nem 
vártuk azt, hogy 5 személy 
csontmaradványai majd 
egyértelműen germán apai 
ágú ősökről tanúskodnak. 
(A 4. századtól a 17. századig 
éltek gótok Kelet-Európában 
folyamatosan beolvadtak a 
környező népekbe. A Kár-
pát-medencében is találhat-
tak germánokat a honfog-
lalók.) Ha összeszámoljuk, 
anyagunkban már 50% felett 
van a szláv és a germán apai 
eredetű harcosok száma! Egy 
férfi  az R1b1a1b1a1a2b hap-
locsoportja szerint a keltákra 
és a latinokra jellemző eu-
rópai típushoz tartozott. Ta-
lán Kárpát-medencei őslakó 
volt, vélik a kutatók, annyi-
ra idegen lenne a sztyeppei 
környezetben. Az E1b1b 
haplocsoporthoz 2 fő sorol-
ható. Az E1b1b apai vonalak 
a Balkán déli felén és a Kö-
zel-Keleten mai is a népesség 
20-30%-át teszik ki, de ki-
sebb arányban Kelet-Európa 
pusztáin és Kazahsztánban is 
megtalálhatóak. Az N1a kez-
detű haplocsoportok tagjai 
több ezer éve fi nnugor nyel-
vet beszélhettek, de azóta e 
haplotípus viselői más né-
pekbe is beleolvadtak. A 29 
mintából 2 fő (N1a1a1a1a4) 
a mai kelet-szibériai népek-
hez, valamint a manysikhoz, 
hantikhoz és a kazahokhoz 
kötődik. Az N1a1a1a1a2 
haplocsoportba hárman tar-
toztak. Apai rokonaikat ma 
a fi nnugor népek egy részé-
nél, köztük a manysiknál és 
a hantiknál, a magyarok leg-
közelebbi nyelvrokonainál 
találjuk meg. Emellett azon 
népeknél is felbukkan e tí-
pus, amelyekbe fi nnugorok 
olvadtak be a korábbi száza-
dokban. 

Egy Q1a és két R1a1a-

1b2a2 apai haplocsoportú 
férfi  származása Közép- és 
Kelet-Ázsiához kötődik. E 
két haplocsoport ma Eu-
rázsia számos részéről ismert 
– kis gyakoriságban.  A hu-
nok csontanyagában is azo-
nosították ezeket, de ettől ne 
véljünk minden Q1a haplotí-
pusú személyt hun utódnak! 
Csak töredékük lehet az. A 
Q1a Európában nagyon rit-
ka, a magyarokon belüli 1%-
os és a székelyeknél mért 2% 
körüli aránya kiemelkedő-
nek számít a kontinensen, és 
jelzi nem túl határozott, de 
szomszédjainknál erősebb 
keleti kötődésünket. A 29 
honfoglalóból 3 fő (J1, J2a1a 
és G2a2b csoportok részei) 
apai felmenői a Kaukázusból 
kerülhettek Kelet-Európába 
majd a Kárpátokon belülre. 

A honfoglalók mind 
hasonló tárgyakat, fegy-
vereket használtak, együtt 
harcoltak, de most látjuk, 
hogy eredetüket tekintve 
nagyon különböztek. A tel-
jes DNS-üket vizsgálva ki-
derült, hogy volt köztük 3 
teljesen és 3 nagyobbrészt 
kelet-ázsiai, de 9 fő teljesen, 
7 pedig legalább kétharmad 
részben európai volt. A 
maradék 7 férfi  kb. fele-fe-
le arányban kötődött a két 
területhez. A minták közt 
találunk olyan személyt, 
aki apai ágon szláv eredetű, 
de az apai kromoszómán 
kívül nincs más európai 
génje, csak kelet-ázsiai. Egy 
hasonló szláv apai vonalat 
hordozó férfi  viszont kizá-
rólag európai ősökkel ren-
delkezett. A részben vagy 
egészen európai férfi ak 
közt számos világos bőrű, 
kék szemű, világos hajú, sőt 
szőke (esetleg vörös!) hajú 
is akadt. Ők kb. a felét tet-
ték ki a vizsgált honfoglaló 
csapatnak, csak a másik fele 
rész volt barna szemű, sötét 
hajú, azaz a mi fogalmaink 
szerint „ázsiai” megjelené-
sű.

Batizi Zoltán
Börzsöny Közérdek 
Muzeális Gyjtemény

A honfoglalók testközelből
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Mivel mélyen átérzem 
méltatlanságomat, hogy 
Isten szolgájának tettei-
ről írjak, így inkább arról 
szólnék, hogy mit éltünk 
át nagypéntek délutánján.

Kaptunk egy kérdést, 
hogy mennyire nehéz 
elviselni a bezártságot. 
Nem az, szólt a válaszunk.

Ám az igazi nehéz-
ség az az üresség, amit a 
szertartások hiánya okoz. 
Bár pixelpontok segítsé-
gével követhetjük azokat 
a technika révén, de kis-
sé olyan ez, mintha egy 
fényképet simogatnánk 
egy személyes ölelés he-
lyett.

Ebbe a kiszomjazott 
helyzetbe érkezett meg a 
mi papunk, magával hoz-
va egy ereklyét, ami arról 
a fáról való, amely meg-

váltásunkat hordozta ma-
gán messze keleten, több 
mint kétezer évvel ezelőtt 
pont ezen a szent napon. 
Kívülről nézve talán csu-
pán egy gyors, jámbor 
eseménynek hatott, ám a 
valóságban - később majd 
visszatekintve erre - min-
den valószínűség szerint 
az egyik legszebb húsvéti 
éveink közé fog tartozni.

A járvány előtti idő-
szakban talán túlságosan 
hozzászoktunk azokhoz a 
kegyelmekhez, ami nem 
is annyira magától érte-
tődő. Tízet léptünk, és ott 
ülhettünk a szentmisén. 
Krisztus testét magunk-
hoz vehettük vasárnap-
ról vasárnapra. Ez most 
nincs. Ám váratlanul a 
mi kisvárosunk ajándé-
kot kapott. Mint ahogy a 

konszekráció alkalmával 
a pap in persona Christi 
szól, úgy láthattuk nagy-
péntek délutánján a mi 
papunkat Jézust elhozva 
nekünk, aki az ajtóban állt 
és kopogott (Jel. 3. fej.).

Biztos nem volt egysze-
rű egész délután melegen 
felöltözve kilométereket 
gyalogolni, ám a szeretet 
mindent eltűr..., mindent 

"Maradjatok meg 
szeretetemben." (Jn 15)

elvisel (Kor I. 13.) Abban 
viszont biztos vagyok, 
hogy a pusztában nem 
lett otthagyva a kilenc-
venkilenc, miközben ta-
lán több, mint egy elve-
szett juh is átélhette (Lk. 
15.), hogy Isten a szeretet, 
amikor lehet, hogy csak 
kíváncsiságból ablakán 
át végignézte ezt a nem 
mindennapi eseményt.

Kedves Tamás atya! 
Magam és családom ne-
vében köszönöm, hogy 
ilyen pásztora van ennek 
a maroknyi nyájnak. Ál-
dott Húsvétot! 

Szeretettel: 
Sági Tamás
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Gasztrostaféta

Madártej szelet Paulik Eszter receptje

Ezt a gyorsan elkészíthető receptet anyukámtól tanul-
tam. Nálunk nagy családi kedvenc.

Hozzávalók:
A piskótához:

8 db tojás
8 ek cukor

8 ek fi nomliszt
1 tk sütőpor
A krémhez:

8 db tojássárgája
4 ek cukor

5 ek fi nomliszt
2 ek vaníliás cukor

4 dl tej
18 dkg margarin
10 dkg porcukor

A tetejére:
4 dl habtejszín

10 dkg csokoládé reszelék

Elkészítés: A piskótához a 8 tojásfehérjét a 8 evőka-
nál cukorral habbá verjük, ezután a 8 evőkanál lisztben 
elkeverjük a sütőport, majd a kemény habhoz adjuk, és 
sütőpapírral bélelt tepsiben megsütjük. (Sütési hőfok: 
180°C-on 15-20 perc alatt sül meg, tepsi mérete: 35x25 
cm)

A krémhez a tojássárgákat, 4 evőkanál cukrot, 5 evő-
kanál lisztet, 2 evőkanál vaníliás cukrot 4 dl tejben elke-
verünk. Sűrűre főzzük és hagyjuk kihűlni. A margarint 
a porcukorral alaposan kikeverjük, a kihűlt krémhez 
adjuk, majd a megsült tésztára simítjuk.

A tetejére 4 dl tejszínből kemény habot verünk, és 
csoki-reszelékkel megszórjuk.

A stafétát Antal Zsuzsának szeretném átadni.

A különféle csalásoknak, 
átveréseknek bárki áldo-
zatul eshet. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy az ál-
dozatok rendkívül széles 
körből kerülnek ki, létezik 

azonban egy különösen 
sebezhető réteg, ez pedig 
az idősek csoportja. 

Elsősorban nekik szól 
a Nemzeti Bűnmegelőzé-
si Tanács Csalóakadémia 
című filmsorozata. A fil-
mek szereplői Gáspár Ti-
bor és Jéger Zsombor, akik 
a mestert és tanítványát 
alakítják. Gáspár Tibor, a 
rafinált öreg róka, az ifjú 
és ambiciózus, ám rutin-
talan segítőjét próbálja 
bevezetni a szakma rejtel-
meibe. Miközben a soro-
zatban az ifjú titán egyre 
jobban ráérez a műfajra, a 
nézők megismerhetik csa-
lók leggyakoribb trükkje-
it, végtelen kreativitását. A 
filmekben persze nem sze-
repelhet az összes ámítás 
és hazugság, amit bevet-
nek a bűnözők.

A tanulság az, hogy a 
báránybőrbe bújt farkas 
bármikor megjelenhet az 
életünkben, de kellő óva-
tossággal, éberséggel elke-
rülhetjük, hogy megsza-
badítsanak értékeinktől. 
Az idősekre a szokásosnál 
több bűnöző koncentrál, 
nagyobb rajtuk a nyomás, 

többen próbálják meg ki-
használni jóhiszeműségü-
ket, arra számítanak, hogy 
korukból fakadóan köny-
nyebben átverhetők má-
soknál. Ez talán így is van, 

ha felkészületlenül éri őket 
a csalók próbálkozása. 

Az idős emberek vé-
delmében, az áldozattá 
válásuk megelőzésében a 
legfontosabb szerepet a 
közeli hozzátartozók, ro-
konok, barátok kapják. 
Ők azok, akik segíthetnek 
tájékozódni, felkészíteni 
őket a filmekben is be-
mutatott helyzetekre. Egy 
gondos unoka, egy törődő 
rokon, figyelmes barát le-
het a legnagyobb támasz 
a bajban. Ezért nemcsak 
az idős emberek tájékoz-
tatása, hanem a család, a 
rokonok figyelmének fel-
keltése is.

A kisfilmek megnyitha-
tók az alábbi linkről:

https://bunmegelozes.
blog.hu/2019/11/04/csa-
loakademia_igy_verik_
at_az_idoseket_a_csalok

Bűncselekmény gyanú-
ja esetén azonnal értesítse 
a rendőrséget a 107 vagy 
112-es segélyhívószámon!

Pest Megyei 
Rendr-fkapitányság 

Bnmegelzési 
Osztály

„CSALÓAKADÉMIA” – 
így verik át az időseket
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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./fax.: 27/570-690, 

email: holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihály u. 6.

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

Olvastad?
Nem tudom, hogy miért, de nagyon szeretem a disztó-
pikus könyveket. Mégis most úgy gondoltam, ezekben 
a „nehéz” időkben nem traktálnám a kedves olvasót 
egy a jelenleginél rosszabb világ vízióját leíró művel. 
Nem állítom, hogy a választott könyvem témája sok-
kal könnyedebb, de a múltban játszódik és azon túl, 
hogy a címe is igen beszédes, a történet akár még igaz 
is lehetne.

Nyolc részes fi lmsorozat is készült belőle, amit a 
könyv elolvasása után meg is néztem, és nagy örö-
mömre szolgált, hogy a korábban elképzelt szereplők 
és helyszínek szinte pontosan úgy elevenednek meg a 
vásznon, mint a gondolataimban.

MaríaDueñas: Öltések közt az idő
Spanyolországban járunk 
egy igen zűrzavaros érá-
ban, a spanyol polgárhá-
ború, majd a második vi-
lágháború időszakában. 
Történetünk kulcsfi gurá-
ja egy nő, őt követhetünk 
az élete útján, de nem az 
a klasszikus-romantikus 
lányregény. Van itt tör-
ténelem, szerelem és ma-
gány, csalás és hűség, há-
ború és béke, kémkedés, 
család és még sorolhat-
nám hányféle élethelyzet-
be keveredik főhősünk.

A történetben SiraQuiroga (SziraKiroga) gyer-
mekkorától tanoncként egy varrodában dolgozik, és 
fi atal-felnőttkorára elsajátítja a varrás minden csín-
ját-bínját. Ez a tevékenység kíséri végig gondosan el-
tervezett életét mely pillanatok alatt változik meg, hol 
a szerelem, hogy az aktuális politikai helyzet miatt. 
Sokszor egyedül kell boldogulnia egy férfi ak dominál-
ta társadalomban, és belefog karrierje egyik legveszé-
lyesebb vállalkozásába is, a jobb világ reményében…

A könyv az utolsó oldalig izgalmakban gazdag, de 
nem nélkülözi a tartalmas leírásokat, melyből megis-
merhetjük a környezetet és a körülményeket.

Ajánlom mindenkinek, aki szereteti a kalandos tör-
téneteket, de nem csak egy kis egydélutános laza ol-
vasgatásra vágyik.

A stafétát Csimár Kingának adom át!
Panita

A téma az utcán hever
Gondolatok illemről

Az 1840-es években – társaságban – ha valaki tüsszen-
tett, úgy illett mondani: Vettem észre tüsszentését, Uram! 
A válasz pedig: Uram, köszönöm kedves észrevételét!

A mindennapi találkozás esetében pedig napszaknak 
megfelelően Isten segítségét is kérték: Adjon Isten jó reg-
gelt! 

A mai világban már rövidültek a mondatok, elég egy 
köszönöm a tüsszentéskor (Egészségére!; Köszönöm!), 
illetve „Jó reggelt kívánok!”

Rohanó világunkban főleg a fi atalabb nemzedék feled-
kezik meg a köszönésről, az emberi kapcsolatok alapjá-
ról.

Esik az eső, a vasútállomás információs táblája nem 
működik. Vonat pedig csak nem akar jönni. Egyre gyak-
rabban nézem az órámat. Olyan 30-as fi atalember lép 
mellém. Se köszönés, se megszólítás, csak ennyit mond: 
Idő? 

Tudom is, értem is mit szeretett volna kérdezni, de a 
kisördög nem hagy békén az agyamban. Felnéztem az 
égre, aztán közöltem komoly arccal: Felhős az ég, egy da-
rabig még esni fog…

Nem tudom mire gondolhatott, mert elsomfordált. A 
hányaveti beszéd az amerikai fi lmek magyar szinkronjá-
ból szűrődött be nyelvünkbe. „Mi a pálya?” kérdésre mit 
lehet válaszolni?

Készülök leszállni a vonatról, amikor köszönés, meg-
szólítás nélkül egy régi diákom az ajtónál rám dörren: A 
helyzet? 

Néz rám, csak néz, mit lehet ilyenkor tenni… Kezdjek 
előadást tartani az illemről?

Mit tettem? Válaszoltam úgy, hogy ne érezze magát 
megalázva: A földrajzi helyzetünk kb. északi szélesség 48 
fok, hosszúság kb. 19 fok.

Remélem okult az esetből, vagy nem?
Ebben a rohanó világban egy picurkát gondoljunk a 

másik emberre is, adjuk meg a másik embernek is a tisz-
teletet. Mert emberek vagyunk.

Ferenczy Emil

NE HAGYJA VESZNI ADÓJA 1%ÁT! 
TÁMOGASSA HELYI SZERVEZETEINK 

EGYIKÉNEK MUNKÁJÁT! 
Danubius Táncegyüttes 19179478-1-13

Szobért-Szobiakért Közalapítvány 18679418-1-13
Szob Város Polgárőr Egyesület 18203796-1-13
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Közterületi padok felújítása, 
kicsit másképp Retro majális

Rendhagyó módon a digitális világban.
 Keresse a Facebook-on.

www.www.
szob.huszob.hu

Folyamatosan újulnak meg közterületi padjaink. Elsőként 
a templom előtti téren újultak meg a padok, amely padok 
mindegyikén más-más idézetet olvashatunk, ezzel is egy kü-
lönleges hangulatot teremtve a térnek. Az idézeteket Nagy 
Gyuláné (Borika) festette fel a padokra. Köszönet érte.
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