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Kedves Édesanyák! 
Minden évben van egy kedves nap, amiről so-
hasem feledkezhetünk meg. Május első vasár-
napján az édesanyákat ünnepeljük. Az anyák 

napja világszerte megünnepelt nap, amely 
alkalmából Szob Város Önkormányzata nagy 

szeretettel köszönti az Édesanyákat!

A húsvét a kereszténység legnagyobb 
ünnepe, az "ünnepek ünnepe" (sol-
lemnitas sollemnitatum). Idén hús-
vétvasárnapot és húsvéthétfőt április 
17-én és 18-án ünneplik a nyugati 
keresztény egyházak. A húsvét Jézus 
Krisztus feltámadásának és vele az 
emberiség megváltásának ünnepe. 

Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte 
halálra Poncius Pilátus, nagypénte-
ken keresztre feszítették, és vasárnap 
hajnalban, föltámadván a halálból, 
megmutatkozott tanítványainak.

Az ünnepet negyvennapos, a 
hamvazószerdától nagyszombatig 
tartó böjti időszak készíti elő, köz-
ponti liturgiája a nagyszombat es-
ti-éjszakai húsvét vigíliája. Ekkor 
ünneplik a világosság győzelmét a 
sötétség, az élet győzelmét a bűn és 
halál fölött, amiben egybefonódik 
a kereszthalál és a feltámadás. A 
nagyszombat napján szentelt húsvéti 
gyertya a feltámadott Üdvözítőt a vi-
lág világosságaként jelképezi. 

Jézus mondta: „Én vagyok a világ 
világossága: aki engem követ, nem jár 
sötétségben, hanem övé lesz az élet 
világossága.” (Jn 8.12) Mivel tehát a 

világ világossága maga Jézus, nélküle 
olyanok vagyunk, mint a meg nem 
gyújtott gyertya: egyetlen fénysuga-
runk sincs az emberek számára. 

Korunk talán legsötétebb idősza-
kát éljük ma át a világban: járvány, 
háború, gazdasági és morális válság. 
Éppen itt az ideje, hogy a sötétségből 
világosság ragyogjon fel. Jézus, aki 
maga a világ a világossága, minket is 

A település minden 
lakójának áldott 

húsvéti 
ünnepeket kíván: 

Szob Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

Húsvét, az „ünnepek ünnepe”

azzá szeretne tenni. A közelgő hús-
véti ünnep talán a legalkalmasabb 
időpont arra, hogy befogadjuk szí-
vünkbe a világ világosságát, és ezál-
tal engedjük, hogy az élet győzedel-
meskedjen a halál felett.

Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nunk áldott húsvéti ünnepeket a 
Szobi Hírnök minden kedves olva-
sójának!
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„A hagyományt nem ápolni 
kell, hisz nem beteg, nem is 
őrizni, mert nem rab.

Hagyományaink csak ak-
kor maradhatnak meg, ha 
megéljük őket.” – Sebő Ferenc

A népi hagyományok nem 
csak a kultúra őrzése miatt 
fontosak, hiszen nagyon je-
lentős a közösségépítő, és 
összetartó ereje, arról nem is 
beszélve, hogy mókás és kel-
lemes időtöltést is biztosít. A 
mai városi népszokások már 
sajnos a plázába járás, és a 
tv-nézés minden nap, pedig 
a régi hagyományok sokkal 
szórakoztatóbbak, és érték-
rendjükben is magasztosab-
bak, mint a mai szokásaink, 
még akkor is, ha már sok kö-
zülük idejétmúlt.

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy nehéz táncpróbákra 
hívni, és hosszabb ideig meg is 
tartani a gyermekeket, hiszen 
ma nem divatos a néptánc, 
ahogy a népzenehallgatás 
sem. Ma egy kamaszgyerme-
ket olyan sok külső hatás ér, 
hogy kevesen látják értelmét 
a néptáncolásnak.

Nehéz ezért motivációt 
találni. Pedig nem volt olyan 
rég, mikor a gyermekek vég-
kimerülésig játszottak mon-
dókák kíséretében, össze-
gyűlve táncoltak, énekeltek 
az óvodák és iskolák udvarán, 
vagy az utcákon, tereken. 
Ezek az elfoglaltságok az ön-
feledt kikapcsolódáson, szó-
rakozáson túl jól elősegítik 
az összerendezett mozgást, 
fejlesztik a ritmusérzéket, 
közvetve pedig segítik a tan-
tárgyak tanulását is. A test 
fizikális edzésén kívül a nép-
tánc hatékonyan járul hozzá a 
magyarságtudat erősítéséhez, 
ugyanakkor javítja a mentá-
lis egészséget, növeli az ön-
bizalmat, és fejleszti a társas 
kapcsolatok iránti érzéket: 
együttműködésre, alkalmaz-
kodásra, a másik nem, a má-
sik személy, a másik csoport 
elfogadására és megbecsülé-
sére ösztönöz.

Ezen gondolatokat közép-
pontba állítva a 2022-ben 
35. születésnapját ünneplő 
Danubius Táncegyüttes egy 
– máshol már jól működő 
- kezdeményezéssel fordult 
az általános, és középiskolai 
igazgatókon, osztályfőnö-
kökön keresztül a szobi, és 
környékbeli gyermekekhez, 
fiatalokhoz!

A PARTNER PROGRAM 
elnevezésű ingyenes foglal-
kozásunkban - mely mozgás-
sal egybekötött "kirándulás" 
a magyar néphagyományok 
világába - főszerepet kap a 
magyar népi kultúra, hagyo-
mányaink megismertetése, 
megszerettetése, ahol fősze-
replő a mozgás, a közösségi 

élmény megélése, az egymás-
ra való odafigyelés.

Rendezvényünk keretein 
belül általános és középisko-
lás korú gyerekek találkozhat-
nak azzal a sokszínűséggel, 
ami a magyar néprajzi tájegy-
ségeket és a paraszti kultúrát 
jellemzi, s amelyet mai napig 
a génjeinkben hordozunk.

Komplex óráinkon a gye-
rekek a magyar néptánc alap-
jai mellett megismerkedhet-
nek a népviselettel (eredeti 
darabok felpróbálása és vise-
lése mellett), a ruhák színei-
nek, anyagainak jelentésével, 
a népi hangszerekkel, és be-
pillantást nyerhetnek abba az 
életmódba, amelyben előde-
ink évszázadokon keresztül 

Danubius partner program

élték a mindennapjaikat és 
megtapasztalhatják az együtt 
éneklés és a tánc örömeit.

A 60 perces foglalkozá-
sokon néptáncoktató, és 
néptáncosok személyes ok-
tatással, vetített képekkel, 
filmrészletekkel és videó-
anyagokkal biztosítják a gye-
rekek számára a játszva tanu-
lást.

Természetesen egy óra 
alatt örökségünk egyetlen 
morzsájának átadására lehet 
csak időnk – így egy tema-
tikusan felépített sorozattal 
álltunk az érdeklődők rendel-
kezésére.

Eddig a zebegényi általá-
nos iskola első és harmadik 
osztályosai látogattak meg 
bennünket - énekeltünk, tán-
coltunk, népviseletet öltöt-
tünk, és persze jót játszottunk 
- emlékezetes, vidám perce-
ket tölthettünk el!

A Partner Programunk 
tavaszi fejezete április 6-án 
zárult, igény szerint gondol-
kodunk az őszi folytatáson!

Danubius 
Táncegyüttes
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Szob Város Önkormányza-
tának a Kormány döntése 
értelmében mintegy 1,5 
milliárd forint fejlesztési 
forrás áll rendelkezésére 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
Plusz forrásaiból. E pénz-
ügyi keretet az önkormány-
zat 2027-ig jogosult lehívni 
a jóváhagyás előtt álló vá-
rosfejlesztési stratégiájának 
és programtervének megfe-
lelően.

E másfél milliárdos tá-
mogatás prioritási tenge-
lyekbe rendeződik, amelyek 
külön-külön meghatáro-
zott fejlesztési célokkal és 
ehhez rendelt forráskerettel 
rendelkeznek. A program-
tervben szereplő fejlesztési 
célok hosszadalmas egyez-

tetési folyamat eredménye-
ként kerültek megfogal-
mazásra, amely egyeztetési 
folyamatba az önkormány-
zat bevonta a lakosságot és 
a helyi vállalkozói réteget 
is.

Az 1. prioritási tengely 
keretében 619 millió forint 
áll önkormányzatunk ren-
delkezésre, amelyből első-

sorban a belterületi utak, 
járdák felújítását (építését), 
rendezett parkoló-területek  
kialakítását tervezi a város. 
Ebből a forrásból tud meg-
valósulni majd a nagy par-
koló is a Duna-parton, de 
innen történik meg a közte-
rületi parkok és játszóterek 
felújításának, közterületi 
okos eszközök, új térfigye-
lő kamerák és közterületi 
bútorok kihelyezésének is 
a finanszírozása. A városi 
sportpálya felújítása, illet-
ve a közművelődési intéz-
ményeink korszerűsítése e 
prioritási tengely keretében 
valósulhat meg.

A 2. prioritási tengely 
keretében elsősorban épü-
letenergetikai fejlesztések 
történnek majd meg 200 

millió forint értékben. A 
tervek szerint a zeneisko-
la, a polgármesteri hivatal, 
a könyvtár és a művelődé-
si ház épületei energetikai 
korszerűsítésére költi az 
önkormányzat ezt az ösz-
szeget.

A 3. prioritási tengely 
keretében az ESZA+ for-
rásból 260 millió forint, 
míg az ERFA forrásból 421 
millió forint, azaz összesen 
681 millió forint áll rendel-
kezésre.

Az ESZA+ forrásból 
különféle egészségügyi 
prevenciós programok és 
szolgáltatások, valamint 
közösségi programok meg-
valósítását lehet finanszí-
rozni, de innen biztosítható 
a forrás az önkormányzati 
intézmények dolgozóinak 
továbbképzésére és az ah-
hoz kapcsolódó eszközbe-
szerzésekre is. A 3. tengely 
másik, úgynevezett ERFA 
keretéből valósul meg az 
elkövetkező években – ki-
emelt beruházásként – a 
szakorvosi rendelőintézet 
komplex fejlesztése, továb-
bá az óvoda és a családse-
gítő szolgálat épületeinek 
felújítása.

Jelenleg a szobi városfej-
lesztési stratégia Pest megye 
jóváhagyására vár, amint ez 
megtörténik, akkor kerül-
nek a dokumentumok az 
irányító hatóság elé végle-
ges elfogadásra. A végleges 
jóváhagyás után kezdheti 
meg önkormányzatunk az 
egyes megvalósítani terve-
zett fejlesztésekhez szük-
séges tervek elkészíttetését, 
majd a beruházások kivite-
lezését. Mindez azt jelenti, 
hogy várhatóan a jövő év-
ben indulhat el e nagysza-
bású fejlesztési program 
szemmel is látható megva-
lósítása a településünkön.

Köszönjük a támogatást, 
a segítséget Rétvári Bence 
országgyűlési képviselőnk-
nek,  Pest Megye Önkor-
mányzata elnökének Szabó 
Istvánnak és  elnökhelyet-
tesének Szerenka Tibornak!

Másfél milliárd forint 
támogatás Szobnak!

Ingatlan értékesítés
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján értékesítésre hirdeti meg az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Árpád u. 9. szám alatt ta-
lálható, 578/4 hrsz-ú, 571 m2 területnagyságú, kivett lakóház és udvar megnevezésű 
ingatlanát. A település központjában elhelyezkedő ingatlanon egy komfort nélküli, 
120 m2-es, felújításra szoruló családi ház található. 

A kikiáltási ár: 9 130 000 Ft
Licit időpontja: 2022. április 20. (szerda), 13 óra

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
(Szob, Szent Imre u. 12.)

Licitlépcső: 100 000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előzetes időpont egyeztetés után 
az ingatlan megtekinthető. Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz 
Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es telefonszámon.

Az ingatlan jelenlegi, „lakóház” rendeltetési módjának fenntartásához fűződő te-
lepülési érdekre tekintettel, az önkormányzat ezúton tájékoztatja a tisztelt érdeklő-
dőket, hogy az ingatlan eltérő célú hasznosításához, azaz a rendeltetési mód megvál-
toztatásához az adásvételt követően sem járul hozzá.

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a licit során kialakult bruttó 
vételár 10 %-át kell foglaló címén egy összegben megfizetnie, amely a vételárba be-
leszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két héten belül (14 naptári nap) az 
adásvételi szerződés megkötésére jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával egyi-
dejűleg köteles a vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata
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Röviden
CSATORNA A képvise-
lő-testület döntött arról, 
hogy a „Lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támo-
gatására” kiírt pályázati 
felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani. A pályázatot az 
önkormányzat nyújthatja be 
- mint a (közmű)ellátásért 
felelős  -, azonban annak 
támogatásban részesülése 
esetén az elnyert összeget át 
kell adnia a közműszolgálta-
tónak, esetünkben a DMRV 
Zrt-nek.

ÓVODA A képviselő-tes-
tület márciusi ülésén ismer-
te meg és fogadta el a Szobi 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
új alapdokumentumait, így 
az intézmény Házirendjét, 
Szakmai Programját, Téríté-
si Szabályzatát, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, vala-
mint  Továbbképzési Tervét.

KÖNYVTÁR A képvise-

lő-testület márciusban fogadta 
el a Szobi Érdy János Könyvtár 
és Információs Központ 2021. 
évi tevékenységéről készült tá-
jékoztatóját, valamint a 2022. 
évi munkatervét.

BIZOTTSÁG A képvi-
selő-testület a munkáját 
segítő bizottsági struktú-
ra átalakításáról döntött. 
Megszüntette a korábban 
önálló bizottságként mű-
ködő Településfejlesztési 
Bizottságot. A megszűnt bi-
zottság korábbi feladatkö-
rét a pénzügyi bizottságra 
ruházta át, amelynek új el-
nevezésében is utalt a kibő-
vült feladatokra (Pénzügyi 
Ellenőrző és Településfej-
lesztési Bizottság). E bizott-
ság tagjainak létszámát 5 
főben határozta meg a kép-
viselő-testület, amelynek 
tagjait az alábbiak szerint 
választotta meg: Csimár 
Kinga képviselő tag, elnök, 
Zentai Kornél képviselő tag, 
Fésűs József képviselő tag, 
Krasznai Zoltán képviselő 

tag, Polónyi Éva külsős tag.

KÖZBESZERZÉSI TERV 
A képviselő-testület március 
hónapban hagyta jóvá az ön-
kormányzat 2022. évi közbe-
szerzési tervét.

SZÖVETSÉG A képvise-
lő-testület döntött arról, 
hogy az önkormányzat Kis-
városok Szövetségében meg-
lévő tagságát 2022. április 
1-jei hatállyal meg kívánja 
szüntetni.

C S OM AG AU TOM ATA 
A képviselők döntöttek az 
ideiglenesen a könyvtár be-
járatához elhelyezett csoma-
gautomata végleges helyéről. 
A képviselő-testület döntése 
értelmében a Packeta Hun-
gary Kft. által üzemeltetett 
csomagautomata végleges 
helye a Szob, Arany János 
utca 22. szám (szakorvosi 
rendelőintézet) előtti közte-
rületen lesz.

NAPELEM-PARK A kép-

Termőföld értékesítés
Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljárás útján 
értékesítésre hirdeti meg a szobi 0201/3 hrsz. alatti, kül-
területen található, szántó művelési ágú 662 m2 alapte-
rületű (2,30 AK) ingatlanát.

Kikiáltási ár: 500.000 Ft
Licit időpontja: 2022. április 20., (szerda) 14.00 óra.

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Iroda.

Licitlépcső: 50.000 Ft.

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, elő-
zetes időpont egyeztetés után az ingatlan megtekinthe-
tő.

Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Fe-
rencz Gyöngyi polgármesternél a 06-27/570-690-es te-
lefonszámon. A liciten győztes, termőföld tulajdonjogá-
nak megszerzésére jogosult, leendő vevőnek a licitálás 
helyén, a licit során kialakult bruttó vételár 10 százalé-
kát kell foglaló címén egy összegben megfizetnie, amely 
a vételárba beleszámít. A liciten győztes a licitálás idő-
pontját követő két héten belül (14 naptári nap) az adás-
vételi szerződés megkötésére jogosult. A vevő a teljes 
vételár megfizetésére az adásvétel kamarai jóváhagyásá-
ról szóló értesítés átvételét követő 5 napon belül köteles.

Szob Város Önkormányzata

viselő-testület úgy döntött, 
hogy támogatja a szobi nap-
elempark üzemeltetőjének, 
az NRGION Solarpark Szob 
Kft-nek a napelempark bő-
vítésére vonatkozó terveit. A 
napelempark teljesítménye 
a duplájára nőne a tervezett 
beruházás eredményekép-
pen. A képviselő-testület 
álláspontja szerint, napjaink 
egyre kiszámíthatatlanabb 
és bonyolultabb energetikai 
helyzetében minden olyan 
beruházás támogatásra érde-
mes, amely a régiónk ener-
giabiztonságának növelését 
elősegíti.

IDŐSOTTHON Eredmé-
nyesen zárult a „RE-STRUC-
TURE, SKHU/1802/3.1/043 
számú projekt keretében a 
szobi Idősek Otthona részére 
történő eszközök szállítása 
a Bútorzat, lakberendezési 
tárgyak eszköz kategóriában” 
tárgyú beszerzési eljárás. A 
képviselő-testület az eljárás 
nyertesének az ÁRSA MED 
Kft-t hirdette ki.

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Szavazatszámláló 
Bizottságok megbízott és delegált tagjainak, valamint a He-
lyi Választási Iroda munkatársainak, amiért az április 3-án 
megtartott országgyűlési választások és országos népsza-
vazás szervezésében, lebonyolításában segítségemre voltak. 
Hálásan köszönöm segítőkész munkájukat! 

dr. Holocsi Krisztián jegyző,  HVI vezető

Tájékoztató a kéményseprő-ipari 
társasházi sormunka ütemtervről
Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a kéménysep-
rő-ipari tevékenységről szóló 
2015. évi CCXI. törvényben, 
valamint a kéményseprő-ipa-
ri tevékenység ellátásának 
szakmai szabályairól szóló 
21/2016. (VI. 9.) BM rende-
letben meghatározott közfela-
dat elvégzése érdekében a BM 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági El-
látó Központ, mint kémény-
seprő-ipari szerv a 2022. évi 

kéményseprő-ipari sormunka 
ütemterveit megyei bontás-
ban elkészítette.

Az ütemterv szerint, a ké-
ményseprő-ipari sormunkára 
Szobon 2022. október 3. és 
november 30. között kerül sor.

A sormunka ütemtervvel 
és a tevékenység ellátásával 
kapcsolatos minden további 
részletes információ a szerve-
zet lakossági weboldalán ér-
hető el: www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/
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Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy az aktív hul-
ladékszállítási szerződéssel 
rendelkező  háztartásoknak, 
a Duna-Tisza közi Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. által díjmentesen bizto-
sított zöldhulladékos zsákok 
éves mennyisége (háztartá-
sonként 32 db zsák) 2022. 
március 30-tól átvehető a 
Szobi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati irodájában, 
ügyfélfogadási időben. 

Amennyiben személye-
sen nem tudja átvenni a 
zöldhulladékos zsákokat, a 
hozzá tartozó meghatalma-
zás a www.szob.hu honla-
punkról letölthető, illetve 
az ügyfélszolgálati irodán is 
kérheti a nyomtatványt.

Ügyfélfogadási idő:
hétfő:   8:00 – 15:30
szerda: 8:00 – 15:30
péntek: 8:00 – 12:30

Már átvehetőek a zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló zsákok a 

polgármesteri hivatalban

A 2022/2023. tanévre tör-
ténő általános iskolai be-
iratkozásról a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiak-
ban: Nkt.) 50. §. (7), illetve 
a 2021/2022. tanév rendjé-
ről szóló 20/2021. (VI. 8.) 
EMMI rendelet 7. §-nak 
megfelelően a 2022/2023-as 
tanévre szóló általános isko-
lai beiratkozásra az alábbi 
időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csü-
törtök) és 2022. április 22. 
(péntek)

A személyes megjelenés 
a beiratkozás során kötele-
ző, azonban az előzetes on-
line jelentkezés jelentősen 
meggyorsítja az ügyintézés 
folyamatát.

Az elektronikus beiratko-
zás szülői felülete 2022. áp-
rilis 6-tól válik elérhetővé.

Az Nkt. 45. § (2) szerint 
a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. 
napjáig a hatodik életévét 
betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozáshoz kapcso-
lódóan az alábbi dokumen-
tumokra van szükség:

• a gyermek személyazo-
nosságát igazoló hatósági 
igazolvány,

• a gyermek nevére kiállí-
tott TAJ kártya,

• a gyermek nevére kiállí-
tott lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány,

• nyilatkozat   az  élet-
vitelszerű   ott  lakás-
ról,  (20/2012.  (VIII.  31.)  
EMMI  rendelet  22.  §  (7-8) 
szabályozza az életvitelszerű  
ottlakás fogalmát!)

• nyilatkozat a közös szü-
lői felügyeleti jog gyakorlá-
sára vonatkozóan.

A 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 22. § (2) 
alapján az adott évben tan-
köteles korba lépő gyer-
meket a szülő (...) köteles 
beíratni a lakóhelye szerint 
illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára. 
Amennyiben a választott 
iskola igazgatója a gyermek 

felvételét elutasító döntést 
hoz, a szülő a gyermekét a 
döntés véglegessé válását 
követő öt napon belül kö-
teles beíratni a kötelező fel-
vételt biztosító iskola első 
évfolyamára.

A körzethatárok megte-
kinthetők:  https://kir.hu/K.
IR2   KORZET   3h/Pub/
Index

A szülő az Nkt. 37. § (2-
3) bekezdése értelmében az 
iskola elutasító döntése ellen 
- a közléstől, ennek hiányá-
ban a tudomására jutásá-
tól számított tizenöt napon 
belül - jogorvoslattal élhet, 
jogorvoslati kérelmet nyújt-
hat be a fenntartóhoz.

Amennyiben a tanköteles 
korú tanuló külföldön tel-
jesíti tankötelezettségét - a 
köznevelési intézmény ér-
tesítése mellett - be kell je-
lenteni  az Oktatási Hivatal 
számára.

A szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és 

a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 247. § (1) 
bekezdése értelmében az a 
szülő vagy törvényes képvi-
selő, aki a szülői felügyele-
te vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az 
iskolába nem íratja be, aki 
nem biztosítja, hogy súlyos 
és halmozottan fogyatékos 
gyermeke a fejlődését biz-
tosító nevelésben, nevelés  
oktatásban vegyen részt (...) 
szabálysértést követ el.

Verebélyi 
Gábor Ákos
tankerületi 

igazgató

2022. évi házhoz menő zöldhulladék gyűjtési rend:

Április Május Június Július
14; 28 12; 26 9; 23 7;21

Augusztus Szeptember Október November
4; 18 1; 15; 29 13; 27 10; 24

2022. évi házhoz menő szelektív hulladék gyűjtési rend:

Május Június Július Augusztus

5 2; 30 28 25

Szeptember Október November December

22 20 17 15

Az iskolai beiratkozásról

www.
szob.

hu
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Előzmények
A Szobi Fekete István Álta-
lános Iskola 2019-től közös 
projekt keretében működik 
együtt a Makerspace szer-
vezettel, melynek kereté-
ben a Makerspace által ki-
fejlesztett Maker Red Box 
alkotópedagógiai csomag 
közoktatáson belüli alkal-
mazásának lehetőségeit 
teszteljük. A szervezet az 
idei évben kiállítóként meg-
jelent a londoni nemzetközi 
BETT Show oktatási kiállí-
táson, melyre rajtuk keresz-
tül én is meghívást kaptam.

Intézményünk az elmúlt 
évben sikeresen pályázott 
a HighTech Suli program-
ra, melynek keretében egy 
teljesen felszerelt digitális 
tantermet nyert az iskola, 
valamint 3 pedagógusunk 
öt hónapos alkotópedagó-
giai képzésen vett részt. A 
program részeként lehető-
ség nyílt delegálni a BETT-
re utazó küldöttségbe a 
képzésen részt vevő peda-
gógusokat, melyek közül a 
szervezők Kőnig-Topsál An-
namária tanárnőt választot-
ták ki, így intézményünket 
ketten képviselhettük a ran-
gos nemzetközi kiállításon.

Trendek
A kiállítás első napján a 
magyar delegáció részére 
oktatási szakértők tartot-
tak bevezető tájékoztatót 
az oktatásügy jelenlegi ki-
hívásairól és az erre adható 
válaszokról a nemzetközi 
tapasztalatok felhasználásá-
val.

Az osztályterem szerepe 
átalakulóban van, nem fel-
tétlenül csak ezen a színté-
ren megy végbe az oktatási 
folyamat. Az osztályterem 
inkább egy csomópont-
hoz lesz hasonlítható, ahol 
a tanulók információkat 
kaphatnak az elsajátítandó 

tananyagról, majd az iskola 
egy másik helyiségében – 
például a könyvtárban, vagy 
más közösségi helyiségben 
– feldolgozzák a tananya-
got, nem feltétlenül csak az 
osztálytársaikkal együtt-
működve. Ezt a lehetőséget 
nemsokára a hazai iskolai 
gyakorlatban is tudjuk al-
kalmazni, mivel az iskolák 
rendelkeznek széles sávú 
WiFi hálózati kapcsolattal 
és felmenő rendszerben a 
felső tagozatos és középis-
kolás tanulók kapnak hor-
dozható számítógépet az 
államtól.

A jelenlegi hazai oktatási 
folyamatokban a tanuló leg-
többször a digitális tartal-
maknak inkább fogyasztója, 
mint létrehozója. A nem-
zetközi trendek, valamint a 
gyerekek digitális szokásai 
azt mutatják, hogy hatéko-
nyabb, ha a tanulási folya-
matban a digitális tartalmak 
létrehozóiként is számítunk 
a tanulókra. A jelenben is 
rendelkezésre álló digitális 
eszközökkel már most lehe-
tőség nyílik ezen fejleszté-
sek elindítására. Bátran be 
lehet vonni az iskolai hasz-
nálatba a tanulók okostele-
fonjait, melyekkel egyszerű-
en lehet előállítani digitális 
tartalmakat, amit egy egy-

szerű példán keresztül mu-
tatok be. Egy gyors felmérés 
keretében kiderült, hogy 
tanítványaim mindegyike 
használja a TikTok alkalma-
zást, mellyel többek között 
olyan dolgokat tanulnak 
meg, melyeket az iskolában 
nem (főzés, barkácsolás, 
komolyabb programozási 
feladatok …), rövid, néhány 
perces videókon keresztül. 
Mivel a TikTok rendszeren 
nem feltétlenül csak hasz-
nos anyagok jelennek meg, 
célszerű egy védettebb al-
kalmazást használni erre 
a célra, például a kiállítás 
Microsoft standján bemu-
tatott Flipgrid alkalmazást. 
Ez mind a Microsoft Teams, 
mind a Google Classroom 
alkalmazásaiba beépíthető, 
így könnyen tudjuk integ-
rálni meglévő iskolai rend-
szereinkhez.

Alkotó pedagógia
A kiállításon a magyar dele-
gáció vezetői több tematikus 
bejárást is szerveztek, me-
lyek közül az alkotópedagó-
giával, a mérés-értékeléssel 
és a Microsoft rendszereivel 
foglalkozó túrák jelentettek 
számomra szakmai szem-
pontból a legtöbbet.

Az alkotópedagógiai 
bejáráson rengeteg robo-
tikával foglalkozó kiállítót 

ismerhettünk meg, akik az 
óvodás kortól a középisko-
láig kínálnak eszközöket. 
Látható volt, hogy a nem-
zetközi oktatási trendekben 
egyre hangsúlyosabb sze-
repet kap az automatizálás, 
a robotika és az alkotópe-
dagógia. Örömmel tapasz-
taltam, hogy az általunk is 
használt Maker Red Box 
termék nemzetközi mér-
cével mérve is versenyké-
pes, több tekintetben egy 
komplex alkotópedagógiai 
eszköz, melynek segítségé-
vel a tanulók integrálhatják 
a különböző tudományte-
rületeken elsajátított tudá-
sukat, valamint hatékonyan 
segítheti őket a pályaválasz-
tásban.

A mérés-értékelés terü-
letén többnyire komplex 
rendszereket mutattak be 
a kiállítók, melynek segít-
ségével lehetőség nyílik a 
mérések eredményeinek 
azonnali visszacsatolásá-
ra, mellyel hatékonyabbá 
tehető a tanulók fejlesztési 
folyamata. Örömmel láttuk 
a magyar standnál a Red-
menta kiállítóit, akik részle-
tesen ismertették a rendszer 
lehetőségeit és fejlesztési el-
képzeléseiket.

Microsoft
Érdeklődve vártam a Mic-
rosoft ismertetőjét, mivel 
iskolánk évek óta részt vesz 
a Microsoft Innovatív Isko-
la programban. Betekintést 
nyerhettünk a gyerekek szá-
mára kifejlesztett hordozha-
tó hardver eszközök haszná-
latába, melyek fejlesztésénél 
olyan szempontokat vettek 

Beszámoló a március 23-25. között 
Londonban megrendezett

BETT Show oktatási kiállításról
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figyelembe, mint az eszköz 
súlya, az akkumulátor mű-
ködési ideje, az érintőké-
pernyő használat, valamint 
a könnyű vezeték nélküli 
kapcsolódás más eszközök-
höz. A hardvereknél – szá-
mítógép, kijelző, fejhallgató 
– az egyik fő szempont a 
mobilitás biztosítása.

A szoftverjeik fejlesztésé-
nél fontos szempont, hogy 
lehetőleg minden elérhető 
legyen a TEAMS alkalma-
záson keresztül. Rengeteg 
gamification eszköz került 
a rendszerükbe, valamint a 
megszokott értékeléseken túl 
rengeteg adatot gyűjthetünk 
tanulóinkról, így sokkal ár-
nyaltabb értékelést tudunk 
adni. A Microsoft a hagyo-
mányos office eszközökön 
túl a kódoláson és a multi-
médián keresztül az oktatás-
ban használható játékokig 
– Minecraft – egy teljesen 
komplex rendszert kínál az 
iskoláknak úgy, hogy külső 
alkalmazásokat is integrál-
hatunk a rendszerünkbe.

Összegzés
A BETT-en való részvétel 
mindkettőnk számára nagy 
élmény volt, sok hasznos 
tapasztalattal érkeztünk 
haza. Köszönet illeti a ma-
gyar delegáció tagjait, akik 
mindent megtettek azért, 
hogy ezt a három napot tar-
talmasan el tudjuk tölteni. 
Jó volt megállapítani, hogy 
sok tekintetben iskolánk 
nemzetközi mércével mér-
ve is modern eszközöket 
használ, pedagógusainknak 
megvan minden lehetősége 
arra, hogy tanulóinkat a le-
hető legkorszerűbb tudással 
láthassák el.

Moór Róbert
intézményvezető

Kőnig-Topsál Annamária 
beszámolója

Fantasztikus lehetőség 
adódott számomra azzal, 
hogy High-tech sulis tanár-
ként részt vehettem a világ 
legnagyobb oktatástechno-
lógiai kiállításán, a londoni 

Bett Show-n. A kiállításon 
olyan innovatív termékek 
és szolgáltatások jelennek 
meg, amelyek sokrétű, iz-
galmas lehetőségeket kí-
nálnak az oktatásban az 
óvodás kortól egészen a fel-
nőttképzésig. A standoknál 
mindig adott volt a lehető-
ség az eszközök, alkalma-
zások kipróbálására, ezen 
kívül számos előadáson is 
részt vehettek a látogatók.

Magyarok a BETT-en
Több magyar cég is kép-
viseltette magát a bemu-
tatón úgy, mint a Maker’s 
Red Box (kerettörténetre 
épülő alkotópedagógia), 
Mozaweb (interaktív tar-
talmak minden tantárgy-
hoz), Redmenta (feladat-
lap készítés és kiértékelés), 
BOOKR Kids (angol nyelv-
tanulást támogató alkalma-
zás), Craftbot (3D nyomta-
tók gyártása), Tell Me Tales 
(a mesélés közben azonnal 
megjelenik a történet a ké-
pernyőn 3D-s animációs 
filmként), Practikid (objek-

tív képességmérés). 
Vezetett túrák

A jelenlévő magyar peda-
gógusok számára a Digitális 
Jólét Program szakemberei 

tematikus vezetett túrákat 
szerveztek a könnyebb tá-
jékozódás érdekében. A 
túrák között szerepelt a 
szakképzés, Microsoft túra, 
digitális eszközökkel támo-
gatott értékelés, alkotópe-
dagógia, Lego Education, 
Arduino Education, vala-
mint mesterséges intelli-
gencia (MI) az oktatásban. 

Ami a legjobban 
tetszett

Részese voltam egy 
interaktív játszótérnek, 
amelyben játékos formá-
ban ötvöződött a fizikai 
aktivitás a tudás mérésével. 
A LÜ alkalmazással a falra 
különféle kivetített inter-
aktív feladatok jelennek 
meg, a megjelenő lehetsé-
ges válaszok közül a helye-
set labdával kell eltalálni. A 
tanulás színtere a tanterem 
helyett a tornaterem, mint-
ha egy videójátékba csöp-
pennénk. Nagyon élvezetes 
játék!

Ezúton is köszönöm, 
hogy részt vehettem ezen 
a nagyszabású oktatástech-
nológiai kiállításon.

Kőnig-Topsál 
Annamária

A tavasz ébredése!
Tavaszi szellő cirógatja,

A fakadó rügyeket.
Simogatva ébresztgeti,

Lehel bele életet.
Előbújt már a hóvirág,

A kikelet hírnöke.
Új ruhát ölt a természet,
A télnek már hűlt helye!
Madárfüttyre ébredezik,

Erdő, mező és a rét.
Ezt várták az emberek is.
Ezt a csodás szép zenét!
Ki a házból a szabadba!

Felejtsük a fagyokat!
A természet lágy ölében,
Sétálgassunk nagyokat!

Vigyázzunk az egészségre!
Ne hajtsuk túl magunkat!

Csak a szép maradjon benne,
Azzal töltsük agyunkat!

Szob, 2022. március 18.        id. Virág Sándor
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Tájékoztatjuk a Kedves Szü-
lőket, hogy a Szobi Napsu-
gár Óvoda és Bölcsődében a 
2022/2023-as nevelési évre 
szóló beiratkozás, az alábbi 
időszakban, és módon tör-
ténik:

Az óvodai beiratkozás 
időpontja: 2022. április 25-
26. (8-16 óra között) sze-
mélyes megjelenéssel az in-
tézményben, vagy az előző 
nevelési évhez hasonlóan, 
online is lebonyolítható.

A felvételhez szükséges 
szándéknyilatkozatot Szob 
Város Önkormányzatának 
honlapjáról (www.szob.hu) 
tudják letölteni.

Online jelentkezés esetén 
a szándéknyilatkozatot kér-
jük, hogy kitöltve, mindkét 
szülő által aláírva, szkennel-
ve, esetleg lefotózva legké-
sőbb 2022. április 26-ig az 
alábbi e-mail címre küldjék 
el a Szobi Napsugár Óvoda 
és Bölcsőde vezetője részé-
re: Hámoriné Schubauer 
Mónika – szobiovi@gmail.
com

A személyes beiratkozás 
gördülékenyebb lebonyo-
lítása érdekében, szintén 
lehetőség van Szob Város 
Önkormányzatának hon-
napjáról a szándéknyilat-
kozatot letölteni, és kitöltve 
a beiratkozásra magukkal 
hozni.

A beiratkozáshoz szüksé-
ges dokumentumok:

• A gyermek születési 
anyakönyvi kivonata,

• A gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyer-

mek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító igazolványa

• A gyermek lakcímet 
igazoló hatósági igazolvá-
nya,

• A gyermek TAJ száma,
• Sajátos nevelési igényű 

gyermek esetén a szakértői 
és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményének másola-
ta,

• A beírató szülő személyi 
azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványa,

• Tartós betegségről or-
vosi igazolás - amennyiben 
a szülő rendelkezik ilyen 
igazolással.

További tájékoztatás 
munkanapokon 8-16 órá-
ig az alábbi telefonszámon 
kérhető: 06/70-382-6777.

A 2022/2023-as nevelési 
évre azon gyermekek jelent-
kezését várjuk, akik 2022. 
szeptember 1. és 2023. au-
gusztus 31. között szeretnék 
az óvodai nevelést igénybe 
venni.

Az óvodai beiratkozás 
kötelező azoknak a gyerme-
keknek, akik a 3. életévüket 
2022. augusztus 31-ig betöl-
tik, tehát 2019. szeptember 
1-e előtt születtek, és még 
nem járnak óvodába.

A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 2015. szeptember 1-től 
hatályba lépő rendelkezése 
szerint a gyermeknek abban 
az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési 
év kezdő napjától (szeptem-
ber 1.) kötelező az óvodába 

járás és legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozá-
son kell részt vennie.

Férőhely esetén az óvo-
dába felvehető az a gyermek 
is, aki 2019. szeptember 1. 
után született és a nevelési 
év során betölti a 2,5 éves 
kort.

Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harma-
dik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül be-
tölti, feltéve, hogy minden, 
a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkező há-
roméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető (Nkt. 8. 
§ (1)).

Azoknak a gyerekeknek, 
akik nem óvodakötelesek, 
de szeretnék az óvodai ne-
velést igénybe venni, abban 
az esetben tudjuk biztosíta-
ni az óvodai férőhelyet, ha 
az adott időpontig beíratják 
őket, és ez alapján előjegy-
zésbe vesszük.

 
Bölcsődei igényfelmérés

A Szobi Napsugár Óvoda 
és Bölcsőde mini bölcsődei 
csoportja 20 hetes kortól, 3 
éves korig fogadja a gyerme-
keket. Azoknak a gyerekek-
nek a jelentkezését várjuk, 
akiknek mindkét szülője 
munkahellyel rendelkezik, 
és hivatalos munkáltatói 
igazolást tud leadni, vagy 
nappali tagozatos felsőokta-
tási képzésen folytat tanul-
mányokat, ahonnan iskola-
látogatási igazolást kap.

A bölcsődei igényfelmé-
résre való jelentkezés nem 
jelent automatikus felvételt a 
bölcsődébe. A mini bölcső-
débe felvett gyermekek sze-
mélyéről felvételi bizottság 
hoz döntést.

Bölcsődei előjegyzéshez 
szükséges okiratokat a kére-
lem benyújtásával egy idő-
ben 2022. április 25-26-án 
(8-16 óráig) tudják leadni 
személyesen az intézmény 
vezetőjének. Online jelent-
kezés esetén a felvételi kére-
lem dokumentumát kitöltve, 
mindkét szülő által aláírva 
szkennelve, vagy fénykép 
formájában kérjük az intéz-
mény e-mail címére elkül-
deni (a munkáltatói igazo-
lásokat is): szobiovi@gmail.
com. A felvételi kérelem do-
kumentumai letölthetők 
Szob Város Önkormányzata 
honlapjáról (www.szob.hu)

A kérelemhez csatolandó 
dokumentumok:

• A gyermek születési 
anyakönyvi kivonata,

• A gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított szemé-
lyi azonosító igazolványa

• A gyermek lakcímet 
igazoló hatósági igazolvá-
nya,

• A gyermek TAJ száma,
• A gyermek oltási könyve,
• A beírató szülő személyi 

azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványa,

• Tartós betegségről or-
vosi igazolás - amennyiben 
a szülő rendelkezik ilyen 
igazolással.

Hámoriné 
Schubauer Mónika

intézményvezető

Óvodai beiratkozás
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Gasztrostaféta Olvastad?
Ha arról kellene nyilatkoz-
nom, mit szeretek olvas-
ni, akkor csak azt tudom 
mondani MINDENT IS! 
Most egy olyan regényt 
szeretnék a figyelmetekbe 
ajánlani, ami nem annyira 
populáris, bár a mozifilmes 
feldolgozások és streaming 
szolgáltatóknál megjelenő 
sorozatoknak köszönhető-
en most kicsit népszerűbb 
ez a műfaj. Tolkien - Gyű-
rűk ura, J. K. Rowling Harry 
Potter, vagy az elképesztően 

népszerűvé vált George R. R. Martin Trónok harca sorozata. 
(Megjegyzem 15 évvel ezelőtt olvastam és „hülyének” néz-
tek.) Igen, egy fantasy-t fogok ajánlani! 

Sarah J. Maas Crescent City - A föld és a vér háza. A 
történet olyan világban játszódik, ahol nem az ember az 
uralkodó faj, mert évszázadokkal korábban egy törésen ke-
resztül más világokból érkeztek különböző fajok; angyalok, 
tündérek, boszorkányok, vámpírok, alakváltók stb. A főhős 
egy nő, Bryce, aki egy ember-tündér félvér. 24 éves, előt-
te az élet, elvégezte az egyetemet, elkezdett dolgozni egy 
boszorkánynál, mindennapos bulik sorozata kíséri életét. 
Vár rá a Zuhanás! Egy gyilkosság miatt ez hirtelen meg-
változik, felfordul addigi élete. A nyomozással útjára indul 
egy nagyon sok fordulatot, izgalmat, fájdalmat, csalódást, 
szerelmet tartogató történet. És mit kapsz? Amit TE elkép-
zelsz, a fantázia világában nincsenek határok! A vége? A jó 
elnyeri jutalmát a gonosz meglakol, szerelem, boldogság, 
happy end? Na! Nem! Sarah J. Maas mindig külön világot 
teremt regényeiben és sok kérdést megválaszolatlanul, il-
letve nyitva hagy. Alig várom a folytatást! Angolul már ol-
vasható House of Sky and Breath címen.

A következő izgalmas regény ajánlót tőled várom Bá-
bik Zsófia.

Lezárult a Megyei Bajnokság. 
Sajnos, mint már többször is, 
egy hajszállal lemaradtunk 
az érmes helyezésről!
Februárban: Szob - Gyömrő   

5 - 5.
Márciusban: Vác - Szob   

6,5 - 3,5.
Vác az NB II-es játékosaival 
megerősített csapattal állt ki 
ellenünk, így győztek fölény-
nyel. Egy pont hiányzott az 
érmes helyezéshez, bármikor 
alakulhatott volna úgy, hogy 
megszerezzük, sajnos nem 
így lett!
A végeredmény így alakult:

1. Dunaharaszti
2. Vác

3. Törökbálint
4. Szob.

Március 26-án Vácott, régi 
barátunk, Rigó Pál csapatve-
zető emlékére Emlékverseny 
volt, 34 résztvevővel.

Csapatunkat Virág Sán-
dor, és Csiba Benő képviselte, 
közepes eredménnyel.

Sajnos ismét elhunyt egy 
régi kedves csapattagunk, 
Havellant Péter! Emlékét 

megőrizzük!
Tagjaink sikerei: Levele-

zési sakkban Dr. Csiba Tibor 
Nemzetközi Mesteri címet 
szerzett. A Pest Megyei Ifjú-
sági Bajnokságban Virág Bá-
lint korcsoportjában az első 
lett, így bejutott az országos 
döntőbe!

Május elsejére szabadtéri 
versenyt tervezünk, remél-
jük, az időjárás támogatni 
fog!

Kellemes Húsvéti Ünnepe-
ket kíván a Sakkcsapat nevé-
ben: 

Csiba Benő 
Csapatvezető

Isteni máktorta
Héri Bori receptje

5 tojásfehérjét felverünk habnak, 5 tojássárgáját ki-
keverjük 150 g porcukorral, majd hozzáadunk 100 
ml olívaolajat, 150 gr darált mákot, csipetnyi sót, fa-
héjat (esetleg mézeskalács fűszert) 1 narancs reszelt 
héját és 100 gr mazsolát. 

Az így kapott tészta alapot kisebb, kivajazott tor-
taformába vagy tepsibe öntjük, 180 C0-on 20 perc 
alatt megsütjük. Kihűtjük.

Lehet félbevágva tölteni, vagy a tészta tetejére te-
hetjük az alábbi krémet: 200 gr krémsajtot keverünk 
össze 2 narancs kifacsart levével vagy 2,5 dl narancs-
lével, 10 dkg cukorral, 1 vaníliás pudinggal. Felfőz-
zük és hagyjuk kihűlni. 

A krémmel megkent vagy megtöltött sütemény-
re  tehetünk mazsolát, megszórhatjuk mákkal vagy 
csíkozhatjuk csokoládéval. Aki szereti a mákot, ezt a 
süteményt imádni fogja. Nagycsaládosok dupla ada-
got süssenek!

A stafétát Kutasi Juditnak adom át.

Sakk tavasz, 2022.

Olvasni jó! Vincze Bogi könyvajánlója

Papírgyűjtés
A Szent László Gimnázium Diákönkormányzata a ta-
nulók környezettudatos nevelése, közösségi programok 
fedezése és sporteszközök beszerzése érdekében papír-
gyűjtést szervez, melynek keretében várjuk a behozott:  
fekete-fehér újságokat, színes újságokat (magazinokat), 
szórólapokat, prospektusokat, katalógusokat, irodai pa-
pírokat, naptárakat, régi füzeteket, régi tankönyveket, 
telefonkönyveket, puha fedelű könyveket. A kartonpa-
pírt külön lapra hajtogatva és kötegelve kérnénk. A pa-
pírhulladékokon kívül műanyag kupakot is átveszünk.

Időpont: 2022. június 1-10., 7.15-től 8 óráig és 
15.30-tól 18 óráig. Helyszín: 2628 Szob, Árpád u. 11. 
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Az előző számban a Magyar 
Nemzeti Levéltár honlapján 
található, az első világháborús 
elesetteket tartalmazó adatbá-
zis információit mutattam be. 
Felső-Ausztria levéltárának 
honlapján elérhető egy másik 
hasznos első világháborús for-
ráscsoport, a veszteséglisták. 
1914 augusztusától kezdve a 
monarchia vezetése néhány na-
ponta egy-egy új füzetet adott 
ki, melyekben az elesettek, 
fogságba esettek vagy a sebe-
sültek nevei, az azonosításhoz 
szükséges adatai (szül. év, lak-
hely, alakulat megjelölése) sze-
repeltek. (A veszteséglistákban 
viszonylag ritkán találunk el-
halálozásokat. Ezekről inkább a 
családot levélben értesítették.) 
A szobiakra rákeresve az eddig 
ismert 64 elesett mellé még 9 
új nevet jegyezhetünk fel. Így a 
helységünkhöz kötődő áldoza-
tok száma 73-ra emelkedett. A 
veszteséglistákon csupán sebe-
sültként vagy fogolyként szere-
pelő férfiak közül 10 valójában 
végül életét vesztette. Ilyen pl. 
Trieb Pál, akiről az 1916. május 
10-én megjelent veszteséglista 
azt adta tudtul, hogy a Kurszki 
Kormányzóságban hadifogoly, 
viszont a Magyar Nemzeti Le-
véltár jelenlegi adatbázisa sze-
rint már 1915. szept. 13-án 
elhunyt orosz földön.  Dutka 
Mihály szakaszvezetőről az 
1916. május 29-i veszteséglistát 
olvasók úgy tudhatták, hogy 
sebesülten orosz fogságba esett. 
A Magyar Nemzeti Levéltár for-
rásai szerint viszont már 1915. 
április 11-én elhunyt az omszki 
hadifogolytáborban. Wittovszki 
Károly az 1915. augusztus 10-i 
veszteséglista szerint sebesülten 
orosz fogságban volt. Szintén 
ezt tüntették fel egy másik orosz 
kórház nevével a 1916. június 
7-i kiadásban. Az 1917. február 
19-i szám szerint fogolycserével 
hadirokkantként hazakerült. 
Érdekes, hogy újra a harcme-
zőre kerülhetett, mert a levéltári 
adatbázis szerint 1917 október 
26-án halt hősi halált. A két for-
rást kiértékelve kiderült, hogy 
jelenleg (az elektronikusan elér-
hető adatok alapján) 73 hősi ha-
lottról és 103 sebesültnek vagy 
fogolynak jelentett szobi férfiről 

tudunk. Szóbeli közlés alapján 
ismerek olyan szobit, aki az 
1914 utáni években fogságban 
volt, de a mostani listánkban 
nem szerepel. Ez alapján biztos, 
hogy a felhasznált adatbázisok 
nem tekinthetőek teljesnek.  

Ahogy már az előző szám-
ban írtam, Szob hatalmas vesz-
teségeket szenvedett néhány 
környékbeli és hasonló lélek-
számú helységhez viszonyít-
va. A jelenleg ismert 73 elesett 
nagyjából a duplája Ipolyszalka 
vagy Vámosmikola  adatainak. 
Még kiugróbbak a mi számaink, 
ha azt is tudjuk, hogy hason-
ló lélekszámú Somogyszobról 
csupán 10-15 fő (nagy részük 
sebesült vagy fogoly) került be 
a veszteséglistákba. Jelenlegi 
tudásunk szerint a Szobhoz va-
lamilyen formában kötődő (itt 
lakó vagy itt született) elesettek 
közül huszonöten a 26. számú 
közös gyalogezred tagjaként 
hunytak el az 1914 utáni évek-
ben. Szintén sokan, összesen 
19-en a 14. számú honvéd gya-
logezredhez tartozva távoztak 
az élők sorából. 11 elesett csa-
patteste jelenleg ismeretlen, 18 
férfi pedig összesen 17 alakulat 
(gyalog- és huszárezredek, két 
vadászzászlóalj, egy motorizált 
egység) tagjaként áldozta életét 
a hosszú háborúban. A 26-os és 
a 14-es ezredek túlsúlyának az 
oka az, hogy Hont megye e két 
alakulat sorozási területe volt. 
1914 augusztusában mindkét 
alakulat az oroszok ellen bevet-
ve kezdte meg a háborút. Gyil-
kos harccal teli éveket töltöttek 
Galíciában és környékén, majd 
a huszonhatosokat 1917 októ-
berében az olasz frontra vitték, a 
tizenhetesek 1916 őszén Erdély-
be kerültek és a román behato-
lókat segítettek a Kárpátokon 
túlra űzni. 1918 őszén a francia 
hadszíntérre dobták át őket, de 
itt már nem kerültek bevetésre. 

A veszteséglisták elesetteket 
említő sorait tanulmányozva lát-
szik, hogy a haláleseteket néha 
már két hónap alatt tudatták az 
olvasókkal, de gyakori, hogy két 
év múlt el addig, míg egy-egy 
harcos elhunytának a ténye el-
jutott a kiadvány készítőihez és 
így a lapon keresztül a családjá-
hoz. Valószínűleg az egészséges 

harcosok viszonylag gyakran ír-
tak haza, így a posta hónapokig 
tartó elmaradása jelezhette az 
itthoniaknak, hogy valami rossz 
történt a katonával. Persze a ha-
láleset közléséig akár éveken át 
reménykedhettek, hogy a lapok 
hiányát csupán az írást megne-
hezítő sebesülés vagy fogságba 
esés okozza. Néha a hír bizony-
talansága is reményre adhatott 
okot. Az 1915. június 11-i vesz-
teséglista szerint Pericht Ferenc 
szakaszvezető Tomskban (Szi-
bériában) fogoly, de megjegy-
zik, hogy a személyazonosság 
nem állapítható meg pontosan. 
Kardos István oroszföldi halála 
közlésekor is ott szerepel egy 
biztató mondat: Legálisan nincs 
igazolva.

Nem találtam szobi kato-
na által írt visszaemlékezést, 
viszont az ezredek történetét 
követve képet alkothatunk a 
frontharcosok életéről, meg-
próbáltatásairól is. Szerencsére 
több kitűnő kiadvány is rendel-
kezésünkre áll. A 14. gyalogez-
red küzdelmeit az egykori ez-
redparancsnok örökítette meg 
két kötetben a háború utáni 
években: Németh (Deisler) Ká-
roly: A 14. honvéd gyalogezred 
története. A huszonhatosok 
2019-ben megjelent krónikája: 
Miklós Tamás – Négyesi Lajos: 
26-os hadiemlékkönyv. (Mind-
kettő elérhető az interneten a 
címet, szerzőket begépelve.) 
Az utóbbi munka végén az ez-
red hősei kerültek bemutatásra. 
Köztük szerepel a szobi Gaszler 
Károly szakaszvezető is. Ő volt 
az első a 3000 fős ezredből, aki 
elnyerte az Arany Vitézségi Ér-
met. Már az első ütközetekben, 
1914 nyarán a lublini előnyo-
mulásnál kitűnt vitézségével 
a 22 éves altiszt. A legelső üt-
közet Majdan-Jeziorkánál volt 
1914. aug. 27-én. Százada még 
tartalékban volt, ahonnan őt 
egy járőrrel a messze elöl har-
coló első zászlóaljhoz küldték. 
Az erdőben egy csapat orosz-
ra bukkant, akik egy terhelt 
lőszerkocsival bajlódtak, hogy 
azt megmentsék. Rajtuk ütött 
pár emberével és zsákmányul 
ejtette a kocsit a kísérők leg-
nagyobb részével. Másnap a 
Bychawka falu elleni támadás-

nál az első sorban tört előre. 
Különösen kitüntette magát 

szeptember 4-én Piotrkownál. 
A negyedik század az ellenség-
től már majdnem teljesen be 
volt kerítve, valamint a 15. szá-
zad azon szakaszai is, amelybe 
Gaszler volt beosztva. Ezzel az 
öt szakasszal szemben egy egész 
orosz zászlóalj (kb. ezer fő) volt 
és sorsuk már majdnem meg 
volt pecsételve. Gaszler azonban 
a földre feküdt, az oroszok nem 
is figyeltek rá és egy válságos pil-
lanatban eltűnt. Elszaladt a falu 
déli kijáratánál lévő pusztára, 
ahol honvédek voltak tartalék-
ban. Már csak egy szakasz volt 
ott, amelyet azonban ügyesen 
vezetett az ellenség betörési 
helyére és pedig fél szakaszt a 
falutól jobbra, fél szakaszt pe-
dig balra úgy, hogy az ellensé-
get azután mind a két irányból 
megtámadták. A kellő időben 
jött még néhány tartalék szakasz 
ezredünkből is és az oroszok kö-
rül olyan zavart okoztak, hogy a 
betört zászlóaljnak legnagyobb 
része megadta magát. 

Természetesen most már 
híres katona lett Gaszler, és ha 
valahol egy vállalkozásra volt 
szükség, ahová egész ember kel-
lett, őt bízták meg azzal. Éppen 
így tűnt ki szeptember 20-án, 
midőn százada mint felderí-
tő különítmény az ellenséggel 
szemben kinn (a vonalak közti 
senkiföldjén) maradt. Járőrével 
Siedlanka irányába ment előre, 
amikor kozákokkal találkozott 
és közülük egy más járőrnek 
a segítségével rövid idő alatt 
hat foglyot hozott be. Ezáltal 
a járőrkülönítmény feladatát 
fényesen megoldotta. Harcolt 
még Szuloszowánál és a Nidá-
nál is mindig vitézül, de 1914 
karácsony estéjén elkeseredett 
kézitusában hadifogságba ju-
tott. 1918 tavaszán megszökött 
a hadifogságból és újra bevo-
nult az ezredhez. (Az 1916. 
jún. 7-i veszteséglista alapján 
az 1892-es születésű Gászler 
Károlyt Tomszk környékén, az 
Uráltól 1000-1500 km-re kelet-
re tartották fogságban. Innen 
jutott haza.) 

A következő számban a for-
rásainkból ismert szobi kato-
nák adatait tervezem közölni.

Batizi Zoltán
 (Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény)

Szobiak a nagy háborúban - 2. rész
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Az első és legfontosabb, hogy 
a szemétnek nem a termé-
szetben és a közterületen van 
a helye.

PAPÍR ÉS KUPAK 
A Szent László Gimnázi-

um júniusban gyűjtést szer-
vez, lásd a gimi felhívását az 
újságunkban és a gimi face-
book oldalán.

ELEM
Több üzletben is található 
kihelyezett elemgyűjtő, de 
lehetőség van a könyvtárban 
is leadni a lemerült elemeket.

NYOMTATÓ 
FESTÉKKAZETTA ÉS 

TONER
Könyvtár és művelődési ház.

FÉNYCSŐ ÉS 
FÉNYFORRÁSOK

A könyvtár és művelődési 
ház, további infó: avarem.hu.

LEJÁRT, 
FELESLEGESSÉ VÁLT 

GYÓGYSZER
Leadható a gyógyszertárban 
kihelyezett gyűjtődobozban.

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉK

Ősszel van lehetőség telepü-
lésünkön leadni, de új készü-
lék vásárlása esetén a legtöbb 
értékesítő a hasonló terméket 

átveszi.

MOBILTELEFON
Akkumulátorával együtt le-
adható az általános iskolában 
a PontVelem program kere-
tében egész évben, további 
infó: pontvelem.hu.

RUHANEMŰ
Az általános iskola évente 
kétszer hirdet ruhagyűjtést, 
tavasszal és ősszel. A csa-
ládsegítő szolgálatnál is le-
adható, mindkét esetben a 
használt, de jó állapotú, tiszta 
ruhákat fogadják.

SÜTŐZSIRADÉK, 
ÉTOLAJ

Pet palackban vagy lezárt 
befőttesüvegben a sárga ku-
kába a Szent László Gimná-
zumnál, az általános iskola 
konyhájánál és a központi 
műhelynél (GAMESZ) elhe-
lyezhető, további infó: csep-
petsem.hu.

ÜVEG
A Szent Imre utcában talál-
ható gyűjtőkonténerben he-
lyezhető el.

MI KERÜLHET A 
SZELEKTÍVBE? 

(Mivel nincs már egységes 
zsák amire rá volt írva.)

A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés során az új-

rahasznosítható műanyag, 
a papír- és fémhulladék he-
lyezhető az átlátszó zsákba. 
Az összegyűjtött csomagolási 
hulladék mennyiségi korlá-
tozás nélkül kihelyezhető. Ne 
tegyünk a zsákba vegyszeres, 
zsíros, ételmaradékos hulla-
dékot, használt papír zseb-
kendőt! Csak a tiszta hulla-
dékot lehet újrahasznosítani! 
A gyűjtőzsákba annyi hulla-
dékot tegyünk, hogy a zsák 
összefogható legyen. A jobb 
helykihasználás érdekében 
tapossuk össze a műanyag 
palackokat, sörös dobozokat, 
lapítsuk össze a papír dobo-
zokat! Az összekészített hul-
ladékot a saját ingatlan elé, az 
úttól 1-2 méterre kell kihe-
lyezni a szállítási napot meg-
előző este vagy a megjelölt 
nap reggel 6:00-ig. További 
infó: dtkh.hu.

LOMTALANÍTÁS 
(Figyelem! Változás a 

lomtalanítás igénylésének 
menetében!)

A DTKH Nonprofit Kft. a 
lomtalanítást évente ingat-
lanonként térítésmentesen 
EGY alkalommal 2 m3 meny-
nyiségben házhoz menő 
rendszerben végzi, amit a la-
kosság a 2022-es évtől egész 
évben igénybe vehet.

Igénylést kizárólag a köz-
szolgáltatásban nyilvántar-

Tavaszi nagytakarítás kisokos, avagy 
mit hova szabad vagy érdemes

tott és szerződött, aktív (a 
szolgáltatást nem szünetelte-
tő), közüzemi díjhátralékkal 
nem rendelkező ingatlan-
használók nyújthatnak be.

Jelentkezni telefonos ügy-
félfogadási időben a 06/28-
561-200 telefonszámon le-
hetséges a 4-es menüpont 
kiválasztásával.

A lomtalanítás NEM kon-
ténerben történik.

A lomtalanítás körébe tar-
tozó hulladék típusok:

- bútorok (asztal, szék, 
szekrény, ágy, komód stb.)

- egyéb, fából készült tár-
gyak, amelyek a méretük mi-
att nem férnek el a hagyomá-
nyos gyűjtőedényben,

- szőnyegek, padlószőnye-
gek,

- matracok,
- ágyneműk,
- textilek, ruhaneműk,
- műanyagok (linóleu-

mok): padlók, kerti búto-
rok, műanyag medencék, 
műanyag játékok,

- személygépkocsi-, ke-
rékpár - és motorkerék-
pár-gumiabroncsok (ezekből 
háztartásonként max. 4 db 
helyezhető ki)

Nem tartoznak a lomtala-
nítás körébe, így nem kerül-
nek elszállításra:

- zöldhulladék: gally, salak, 
trágya, szalma, egyéb növé-
nyi és állati hulladék;

- építési hulladék, egyéb 
ipari hulladék, üveget tartal-
mazó nyílászáró;

- veszélyes elektromos, 
elektronikai készülékek (pl. 
TV-készülék, hűtőgép…);

- autó – és gépalkatrészek
- veszélyes hulladékok, 

(pl.: akkumulátor, festékes 
dobozok, kátrány származé-
kok, használt sütőolaj, zsira-
dék, gépjárműolaj);

- állati tetem, fertőző és 
undort keltő anyag;

- a heti hulladékszállítás 
körébe tartozó háztartási, 
valamint gazdálkodói tevé-
kenységből származó hulla-
dék. További infó: dtkh.hu.

Egy 
környezettudatos 

szobi lakos
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Előre szólok, ez most lehet, 
hogy kicsit erős lesz.

Szóval még egyszer nagy 
köszönet illeti mindazokat 
(kb 40 fő), akik velünk tar-
tottak március 5-én a Du-
na-part rendbetételén. Volt 
egy 4 fős csapat is, akik ko-
rábban álltak neki a mun-
kának, és a révkapitányság 
épülete alatti részt takarí-
tották ki, az önkormány-
zattal előre egyeztetettek 
szerint. Ez számunkra egy 
nagyon pozitív tapasztalat, 
hiszen az általunk meg-
hirdetett időpont nem volt 
megfelelő számukra, de en-
nek ellenére vették a fáradt-
ságot összeszerveződtek és 
nem várták meg a „sült ga-
lambot”. 

Reméljük, hogy mind-
annyian örömöt lelünk 
majd a gyönyörű kilátásban 
és megvigyázzuk a terüle-
tet, hogy mind a helyiek, 
mind az ide érkező vendé-
gek és turisták, kulturált, 
szemétmentes környezet-
ben pihenhessenek és töl-
tődjenek fel. 

Ezúton köszönjük azok-
nak is, akik valamilyen for-
mában támogatták a pro-
jektet.

És akkor jöjjön a fekete 
leves. Kinek nem inge, ne 
vegye magára! Kinek inge, 
öltözhet!

1. Míg az önkéntesek 
szabadidejüket rááldozva 
dolgoznak azon, hogy vá-
rosunk szebb, élhetőbb és 
tisztább legyen, addig van-
nak olyan lények (ember-
nek nem neveznénk őket, 
mert nem érdemlik meg, 
állatnak meg szintén nem, 
mert azok meg nem csinál-
nak ilyet), akiket nem érde-
kel a saját környezetük és 
szemetüket, építési hulla-

dékaikat mindenféle gond 
nélkül hagyják a külterületi 
részeken. Konkrétan a ta-
valy áprilisban Márianoszt-
rával közösen kitakarított 
régi nosztrai úton (két kon-
ténernyi szemetet szedtünk 
össze) újra van legalább egy 
konténernyi szemét, többek 
között veszélyes hulladék is. 

2. A kb. negyven + 4 fős 
önkéntes brigád lelkese-
dése becsülendő, de pár-
huzamosan a takarítással 
volt szerencsénk az ebéd 
készítése közben megta-
pasztalni, hogy mennyien 

Öröm és üröm 
azaz a II. Városszépítő projekt margójára

vesznek rész egy vegyes 
vásáron a művelődési ház 
előterében. Kissé elszomo-
rító, hogy kétszer annyian 
jönnek mindenféle kétes 
minőségű bóvli árut venni, 
mint akik egy közösségért 
hajlandóak megmozdulni 
(míg a városszépítő egy-
szer, maximum kétszer van 
egy évben, addig a vásár 
minimum huszon-harminc 
alkalommal). Kifogás per-
sze rengeteg van és mi meg 
mindent is megértünk, de 
hála a Teremtőnek vannak 
olyan kisgyermekes, nagy-
családos önkéntesek is, 
akiknek nincs kifogása, és 
jön és tesz a közösségért.

3. Nem lenne-e itt az ide-
je egy gerilla szemét-kom-
mandónak? Talán a napok-
ban került kitakarításra a 
gyógyszertártól a távolsági 
buszmegállóig tartó járda-
szakasz, az egyes híd kör-
nyéke. Egy egész napig sem 
sikerült gyönyörködni ben-
ne.  Kérdem én, hogy ...

- te, aki a buszhoz/vonat-
hoz mész, elszívod a cigid, 
megiszod az üdítőd, miért 
nem tudod elvinni a követ-
kező kukáig a szemetedet?

- te, aki megveszed és 
elfogyasztod a reggeli/déli 
kőműves aktimeledet a 
bódulattól már nem látod, 
hogy a szemétnek nem a 
bokorban-fűben-útszélén 
van a helye?

Csak szólok, az a sok sze-
mét, ami a nem megfelelő 
helyre kerül, bemosódik az 
esővízzel az élővizekbe és te 
meg utána azt iszod! Vagy 
ha te nem is iszol vizet, attól 
még a gyermeked, szüleid, 
rokonaid ihatják. 

Csak szólok, hogy most 
még van pár önkéntes, aki-
nek „nincs jobb dolga”, és 
akinek igénye van a rendre 
és a tisztaságra. És jön, és 
összeszedi a hátrahagyott 
szemetedet. De lehet, hogy 
az a valaki előbb utóbb 
megunja, és  akkor     ban-
dukolhatsz a bokáig érő 
szennyben. 

Panita
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A Szobi Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola 2022-
ben ünnepli alapításának 50. 
évfordulóját. Az évforduló 
kapcsán eseménysorozatot 
rendezünk jelenlegi és egyko-
ri növendékeink, pedagógu-
saink, kollégáink és meghívott 
vendégek közreműködésével. 
A rendezvények megvalósítá-
sában Magyarország Kormá-
nya - az 1879/2020. (XII.4.) 
Kormányhatározatában szóló 
döntés alapján - Szob Város 
Önkormányzatát, „Kulturális 
támogatás a zeneiskola fenn-
állásnak 50. évfordulója” tá-
mogatja.

Rendezvényeink:
Hangversenysorozat zeneta-
náraink és meghívott előadók 
fellépésével

1. Kodály koncert – ze-
neiskolai növendékeink köz-
reműködésével – 2022.  már-
cius 30. Szob, Zeneiskola

2. Kamarakoncert – zene-
tanárok, egykori és jelenlegi 

zeneiskolai növendékek köz-
reműködésével – 2022. ápri-
lis 13. Szob, Zeneiskola

3. Trió koncert – meghí-
vott előadókkal (Kóbor Éva 
(hegedű), Kiss Lucia (gor-
donka), Bogányi Gergely 
(zongora) – 2022. április 29. 
Szob, Zeneiskola

4. Jubileumi gálakoncert 
- egykori és jelenlegi zene-
tanárok, kollégák, növen-

dékek, valamint meghívott 
díszvendégek részvételével 
– 2022. június 11. Szob, Ze-
neiskola

Magyar Zene Háza láto-
gatás pedagógusaink és al-
kalmazottaink részvételével 
– 2022. április. 20. Budapest

Kodály szakmai nap – re-
gionális pedagógus szakmai 
nap - 2022. április 25. Szob, 

1949-ben beírattak Szegeden 
a belvárosi iskolába, méghoz-
zá az 1/A osztályba. Ez az 
épület a város közepén talál-
ható, előtte egy díszes tér, kö-
zepén volt a várfokot utánzó 
építmény, közepén zászló.

Mivel a tér közepén volt, 
az autók – nem volt sok – 
kénytelenek voltak kikerülni. 
Ez volt az országzászló tér, 
ami a következő évben sző-
rén-szárán eltűnt, várfokos-
tul, zászlórúddal és nevével 
együtt. Ilyen világ volt.

Szóval beírattak az isko-
lába, csuda boldog voltam. 
Másnap már együtt men-
tünk, nagymama, nagypapa, 
két vénkisasszony nagyné-
ném társaságában. Nekem 
ez kellemetlen volt, így lebe-

széltem őket, hogy négyen 
kísérjenek a továbbiakban, 
nagy gyerek vagyok, eltalálok 
egyedül is az iskolához. (Zá-
rójelben: utólag bevallották, 
hogy még napokig kísértek 
titokban míg elhitték, hogy 
nem tévedek el.)

Az első tanítási napon az 
osztályfőnököm bemutatko-
zott, majd megkérdezte, hogy 
ki milyen munkát vállal a 
köz érdekében. Hetes, kréta-
felelős, dekorációs, rendfele-
lős, egészségi felelős stb. Én 
rögtön ráharaptam az egész-
ségügyi felelősre. Már elkép-
zeltem milyen szépen festek a 
fehér karszalaggal, rajta egy 
nagy vöröskereszttel, adom 
a gyógyszert, még talán az 
injekciót is. Otthon már ké-

szítették is a karszalagot. 
nagyanyám szépen beszegte, 
patenttel megerősítette, a vö-
rös kereszt szinte világított, 
olyan szép volt.

Aztán jöttek a bajok. Al-
macsutka az asztal alatt, kré-
ta eldobva a sarokban, sze-
meteszacskó a padban. 

„A szemét összeszedése az 
egészégügyi felelős feladata, 
ha nem tudja a társait meg-
nevelni.” – hangzott az ítélet. 
Szedtem a szemetet, de nem 
sokáig, ugyanis a következő 
napon az ügyeletes tanár ész-
revette, hogy piszkos az abla-
küveg, nem lehet rajta kilátni, 
nekem kell ezt megcsinálnom 
tanítás után. A gyerekek ha-
zamentek, én meg fogtam egy 
rongyot és kezdtem törölgetni 

Zeneiskola
Kodály Emlékház láto-

gatás – növendékeink rész-
vételével Kodály Zoltán, 
névadónk halálának 55. és 
születésének 140. évforduló-
ja alkalmából – 2022. április 
27. Budapest

„Kodály körön” - Inter-
aktív sétaút gyerekeknek a 
zeneiskola történetéről és 
Kodály életútjáról, zeneis-
kolai növendékeink digitális 
projektje – Szob, 2022.  má-
jus 9-13.

„Szobi Kodály 50.” kiállí-
tás – Zeneiskolánk történeti 
kiállítása – 2022. május 28. 
Szob, Zeneiskola

A programokról részlete-
sen zeneiskolánk honlapján 
és Facebook oldalunkon ol-
vashatnak. (www.szobmusic.
hu/ és www.facebook.com/
szobizeneiskola )

Minden érdeklődőt sok sze-
retettel várunk!

Bogányi Gergely 
intézményvezető és

Fehérné Szabó 
Marianna 

intézményvezető-
helyettes

„Szobi Kodály 50.” 
rendezvénysorozat a Zeneiskolában

az üvegeket. Istenem, azok az 
ablakok több éven keresztül 
megúszták a takarítást. Fel-
másztam a falra, aztán pró-
báltam elérni a széleit is az 
ablaknak. Közben kinéztem 
a terecskére is, azok meg en-
gem néztek. Úgy látszik nem 
láttak még egy elsős gyereket 
ablakot tisztítani. 

Pattant az ajtó, bejött az 
igazgató, az ügyeletes tanár, 
a takarító néni, a takarító 
néni férje és még egy valaki.

Szépen megkértek hogy 
jöjjek le a párkányról, aztán 
megkérdezték, hogy mit csi-
nálok. Elmondtam, hogy az 
ügyeletes tanár utasított.

Az egyik sírt, a másik hal-
kan káromkodott, a harma-
dik pedig a fejét fogta. Nekem 
nem lett semmi bajom. 

Így kezdtem el az iskolát. 
Még annyit, a következő na-
pon felmentettek az egészség-
ügyi felelős posztomból.

Ferenczy Emil

A téma az utcán hever
Első élményem az iskolában
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Szobi 
Hírnök
Szob Város 

Önkormányzatának 
lapja

Felelős kiadó:  
Ferencz Gyöngyi  

polgármester
Szob, Szent Imre u. 12. 

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

email:
 holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: 
Proxa Kft., 

2167 Vácduka, 
Petőfi utca 28.

Tel.:06-20/911-9077
Felelős vezető: 
Furucz Anita

Egyre több cikk jelenik meg 
a kémiai szúnyogirtás hát-
rányairól, Magyarországon 
mégis túlnyomó többségben 
ezt a módszert alkalmazzák 
a települések. A Dunakanyar 
Környezetvédelmi Egyesület 
kiemelt célja, hogy az egész 
Dunakanyar átálljon az el-
avult, egészséget és környe-
zetet is károsító kémiai mód-
szerről a sokkal előnyösebb 
biológiaira.

 A szúnyogok nem csupán 
a viszkető csípés miatt kelle-
metlenek. Az elmúlt időszak-
ban hazánkban is megjelentek 
a különböző betegségeket ter-
jesztő, invazív szúnyogok.  A 
Magyar Tudományos Akadé-
mia 2018-as közleményében 
hangsúlyozza, hogy a jelenle-
gi, kémiai gyérítés nem csök-
kenti hatékonyan a szúnyog-
állományt. Elérhetőek viszont 
olyan megoldások, melyek 
a környezetre és az emberi 
egészségre is kíméletesek.

A kémiai irtás érezhető-
en alacsony hatékonyságú, 
és csak átmeneti megoldást 
hoz – párhuzamosan azon-
ban rengeteg veszélyt is rejt 
magában. A repülőgépről a 
levegőbe permetezett rova-
rirtó vegyszer több uniós or-
szágban már betiltásra került. 
Ennek hatóanyaga károsít-
hatja a hormonrendszert, és 
hozzájárul a figyelemzavaros 
hiperaktivitás (ADHD) ki-
alakulásához. Ez gyakran a 
szennyezett élelmiszerekkel, 
a beleken keresztül szívódik 
fel. Mivel a szer a kifejlett 
szúnyogokra hat, a lárvák-
ra, tojásokra nem, a perme-
tezést követően pár nappal 
újra tömegesen jelenhetnek 
meg a kifejlett szúnyogok új 
generációi, amik a következő 
irtásig tovább szaporodnak. 
Emiatt gyakran kell ismétel-
ni. A kezelés után egy órával 
megjelenő egyedekre már 
nincs hatással. További súlyos 
ökológiai hatás, hogy minden 
száz megölt rovar közül keve-

sebb mint egy a csípőszúnyog 
– az idegmérgek válogatás 
nélkül károsítják, irtják a re-
pülő méheket és más beporzó 
rovarokat, sőt a halakat, hül-
lőket, gerinceseket, a szúnyo-
gok természetes ellenségeit 
is. A beporzó rovarokon ke-
resztül nemcsak az élelmisze-
rellátásunkat kockáztatja, de 
a táplálékláncon át a fecskék 
egyedszámának drasztikus 
csökkenéséhez is hozzájárul.

A biológiai szúnyogirtás 
ehhez képest a szaporítóhe-
lyen, célzottan a lárvákat tá-
madja, így megelőzi a szúnyo-
gok megjelenését és további 
szaporodását is. Ezen kívül 
ártalmatlan a többi rovarra, 
állatra és az emberre is. Hasz-
nálata azonban alaposabb fel-
készülést és tervezést kíván, 
folyamatos monitorozással, 
élőhely-térképezéssel, és a la-
kosság bevonásával. A maga-

sabb induló költségek ellenére 
hosszabb távon mégis költ-
séghatékonyabb.

Az első évben a két mód-
szert párhuzamosan érdemes 
alkalmazni, fokozatos átállás-
sal.

Mi hát a megoldás? Oko-
san kell átalakítani a rend-
szert, ráadásul egyszerre, ré-
giós szinten. A Dunakanyar 
Környezetvédelmi Egyesület 
már megtette az első lépése-
ket a biológiai szúnyogirtás-
ra való áttéréshez. Felvettük 
a kapcsolatot szakértőkkel, 
szakmai szervezetekkel, kon-
ferenciákat szervezünk az 
önkormányzati döntéshozók-
nak, előkészítjük a döntést a 
településeknek. A Duna bal 
partján, Gödtől Szobig már 
minden település csatlako-
zott a kezdeményezéshez, 
és a szándéknyilatkozatot is 
aláírták (Göd, Sződliget, Vác, 
Verőce, Kismaros, Nagyma-
ros, Zebegény, Szob települé-
seken).

A Dunakanyar Környezet-
védelmi Egyesület elérhető 
FaceBook-on, Instagramon 
és a dunakkve@gmail.com 
email-címen. Ha szeretnétek 
csatlakozni, kérdésetek van, 
keressetek bennünket. Mun-
kánkat most leginkább az 
alábbi linken található kérdő-
ív kitöltésével lehet segíteni: 
https://bit.ly/Dunakerdoiv

Előző lapszámunkból 
véletlenül kimaradt az 

alábbi cikk:
Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mon-
dani a szobi idősek otthona 
lakói és dolgozói nevében a 
karácsonyi adományokért, 
Szikriszt és Társa Ágikának, 
Josko húsboltnak, Katolikus 
Karitásznak, valamint Svéger 
Györgyi néninek a bejgliért!

Szebbé tették lakóink ün-
nepét.

Szúnyogirtás: váltsunk hatékonyabbra!
A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület cikke
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Iskolánk bekerült a Tanítsunk 
Magyarországért! programba. 
Ez egy mentorprogram, mely-
ben egyetemisták mentorál-
nak általános iskolás diákokat, 
annak érdekében, hogy minél 
nagyobb sikerrel fejezzék be 
az általános iskolai tanulmá-
nyaikat, segítsenek nekik a 
pályaorientációban. Emellett 
fontos szerepet kap a közös 
élményszerzés is, a mentorok 
településen túli kiránduláso-
kat (múzeum, mozi, állatkert 
stb.) is szervezhetnek, amely 
tovább motiválhatja diákjain-
kat a fejlődésben. Partnerin-
tézményünk a Károli Gáspár 
Református Egyetem, jelenleg 
a programban iskolánk hete-
dik évfolyama és a 6.a osztály 
vesz részt. A visszajelzések 
egyelőre nagyon pozitívak 
úgy a hallgatók, mint a diák-
jaink részéről. Bízunk benne, 
hogy egy olyan folyamatot in-
dítottunk most útjára, amely-
nek mérhető lesz a pozitív 

hozadéka diákjaink életében 
rövid és hosszú távon is. 

EDU&FUN digitális 
élményközpont Budapest

Ötödik, hatodik és hetedik 
évfolyamos diákjaink láto-
gatást tehettek ebbe a fan-
tasztikus, a jövő technikáját 
bemutató helyre. A gyerekek 
szervezett program keretében 
találkozhattak humanoid ro-
botokkal, megismerkedhettek 

a robotok programozásával, 
tapasztalatokat szerezhettek a 
3D nyomtatásban, körülnéz-
hettek egy okosotthonban. Ez 
egy olyan kreatív hely, ahol a 
gyerekek játszva tanulhattak, 
felfedezhették és kipróbálhat-
ták a legújabb infokommun-
kikációs és digitális eszközö-
ket.  Nagy élmény volt!  

Nemzetközi Kenguru 
Matematikaversenyen 

Általános iskolai  hírek Iskolánk diákjai közül az idén 
is szép számmal vettek részt 
a Nemzetközi Kenguru Ma-
tematikaversenyen alsósok 
és felsősök egyaránt. Ezen a 
versenyen mindenki részt ve-
het, aki szeret gondolkodni, 
mert a könnyebb és nehezebb 
feladatok együtt mindenki 
számára sikerélményt biztosí-
tanak. Iskolánkban a legjobb 
eredményt Bihari Kinga 3. 
osztályos tanuló (megyei 9. 
helyezett) és Stefán Bendegúz 
4.a osztályos tanuló (megyei 
16. helyezett) érte el. Ezúton is 
gratulálunk nekik és további 
ilyen szép eredményeket kí-
vánunk!

Terror Háza Múzeum
Nyolcadik osztályosokkal  az 
Andrássy út 60-ba a Terror 
Háza Múzeumba látogattunk 
el. A XX. század két legkegyet-
lenebb remdszerével ismer-
kedhettek meg a tanítványa-
ink. A múzeum az épületben 
fogva tartott, megkínzott és 
meggyilkolt honfitársainknak 
kíván emléket állítani. 
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