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Kedves Szobi Polgár!
Tisztelt Olvasó!

Generációk nõttek fel kénysze-
rû rabságban, hiszen közel egy
évszázadon keresztül építette
börtöne falait az ember itt, a
Kárpát-medencében. A börtön
falaival azonosított határok fel-
állítása az I. világháborút lezá-
ró trianoni békediktátummal
vette kezdetét, amelyet a II. vi-
lágháborút követõ években he-
lyenként szögesdróttal és akna-
zárral is megerõsítettek.

Hosszú, bezártságban eltöltött
idõnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy a korábbi, befelé forduló
szemléletünket mintegy felül-
vizsgálva, világossá váljon mind-
annyiunk számára: a határ másik
oldalán is emberek élnek, és ezek
az emberek nem szükségképpen
ellenségek, nem gonoszak és nem
rosszak, épp ellenkezõleg, ven-
dégszeretõk és barátok, hovato-
vább még akár rokonok is.

A világ határok közé szorít-
va szürke és egynemû, amely-
be a színt a szabadság, mint
örök és egyetemes érték viszi.
E szabadság jelentheti egyrészt
a valamire való szabadságot,
másrészt a kötöttségektõl, aka-
dályoktól való mentességet. Ha-
zánk Schengeni Egyezményhez
történõ csatlakozásával, illetve
az annak alapján “eltûnõ” ha-
tárokkal egyrészt szabadságot
kaptunk a határellenõrzés nél-
küli határátlépésre, másrészt
mentességet a korábban ezzel
járó “gyomorgörcstõl”.

Az új évben már bárhol, és
bármikor átléphetjük a “határt”
– tehát nem csak a korábbi kije-
lölt átkelõhelyeken –, amennyi-
ben más schengeni országba uta-
zunk be. Bár a határellenõrzés
megszûnik a belsõ határokon, sze-
mélyazonosságot igazoló ok-
mánnyal azonban rendelkeznünk
kell az utazásaink, illetve a határ-
átlépés során. Itt kell megemlíte-

nünk, hogy személyazonosító iga-
zolvánnyal nem rendelkezõ, 14 év
alatti kiskorú magyar állampolgár-
ok továbbra is csak önálló, érvényes
útlevél birtokában utazhatnak kül-
földre! A határellenõrzés megszûné-
se csak az ún. “belsõ” határokra vo-
natkozik: ha kívülrõl utazunk be a
schengeni övezet területére (illetve
a schengeni övezetet akarjuk kifelé
elhagyni), akkor a határátlépésre to-
vábbra is csak a kijelölt határátke-
lõhelyeken és a szokásos határellen-
õrzést követõen kerülhet sor.

A szobiaknak, illetve az Ipoly
folyó két oldalán élõknek a határ-
nyitás még különösebb, és gya-
korlati értékkel bír, hiszen a
schengeni övezethez 2007. de-
cember 21-én történõ csatlakozás
elsõsorban Szlovákia felé jelent
óriási lépést, hiszen az eddig el-
választó Duna folyam és Ipoly fo-
lyó a két ország, a két nemzet, il-

Amit a természet egybekötött,
ember szét ne válassza!
Az Ipoly folyó már nem elválaszt, hanem összeköt

letve a magyar nép elszakított ré-
szeit összekötõ kapoccsá vált.

A december 21-i találkozás az
Ipoly folyót átszelõ Szob és
Helemba közötti vasúti, illetve a
Letkés és Szalka közötti közúti hí-
don egy újra egymásra találást, va-
lamiféle rácsodálkozást jelentett a
szinte követhetetlen gyorsasággal
zajló folyamatokra. Néhány évvel
ezelõtt fegyveres határõrök hada né-
zett farkasszemet egymással a ha-
tár mindkét oldaláról, mára a határ-
õrség intézménye is megszûnt.

A határok megnyitása mindkét
országnak csak elõnyére válhat, hi-
szen gondoljunk csak az egymás-
sal szomszédos kultúrák szabad
érintkezésére, a magyar néptánc és
folklór, a szlovák népzene és népi
mesterségek egymást megbecsülõ
és tisztelõ (újra-) találkozására, az
iskolák és munkahelyek, az egész-
ségügyi szolgáltatások ma még

ugyan nem ismert, de a közeli jö-
võben kimunkálódó átjárhatósá-
gára, a mindkét államban élõk
számára kedvezõ bevásárlási és
turisztikai lehetõségekre stb.

A határok eltûnésével együtt
az “egyik napról a másikra”
megnyíló lehetõségek e példáló-
zó, és korántsem teljes körû fel-
sorolása ellenére szinte biztosra
vehetõ, hogy valamennyiünk
számára csak évek multával lesz
majd teljes, és a maga helyén
kezelendõ a most újra vissza-
szerzett “mozgási szabadság”
értéke és üzenete. Ennek az üze-
netnek és értéknek a mielõbbi
felismeréséhez és megértéséhez
kívánok valamennyi, az Ipoly
folyó mentén élõ embernek bé-
kés “schengeni jövés-menést”!

TISZTELETTEL:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

A 2007. december 21-i találkozás az Ipoly folyót átszelõ a Letkés és Szalka közötti közúti hídon egy újra egymás-
ra találást, valamiféle rácsodálkozást jelentett a szinte követhetetlen gyorsasággal zajló folyamatokra



2                                                    Önkormányzati hírek                                     Szobi Hírnök

Összefoglaló a képviselõ-testület döntéseirõl
Szob Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete 2007. de-
cember 14-én megtartott ülésén
foglalkozott a Szobért-Szobia-
kért Közalapítványtól elnyert
15 és fél millió forint összegû tá-
mogatás sorsával. Mint ismere-
tes, Szob Város Önkormányzata
pályázatot nyújtott be az említett
közalapítványhoz abból a célból,
hogy az Európai Unió által támo-
gatott “Kultúrpark a város szívé-
ben” megnevezésû program
(Köztársaság tér és utca fejleszté-
se) euró alapú finanszírozása kö-
vetkeztében elõálló árfolyam-kü-
lönbözet fedezésére forrást bizto-
sítson. Tekintettel azonban arra,
hogy az árfolyam-növekedés kö-
vetkeztében keletkezett többlet-
költséget és a teljes árfolyam-kü-
lönbözetet a központi költségve-
tés, mint a projekt társfinanszíro-
zója 2007. novemberében kifizet-
te, az alapítványtól elnyert címké-
zett támogatás felhasználása jog-
szabályba ütközõvé vált, hiszen
ugyanarra a feladatra, 2 forrásból,
2 jogcímen támogatás nem hasz-
nálható fel. Az önkormányzat a
képviselõ-testület döntése értel-
mében az említett összeget vissza-
utalta az alapítvány számlájára. A
Szobért-Szobiakért Közalapít-
vány tevékenységével kapcsolatos
hír, hogy a képviselõk még ezen
az ülésen pályázat benyújtásáról
döntöttek az alapítványhoz,
amelyben az erre a célra adomá-
nyozott forrás terhére kívántak tá-
mogatást szerezni a Városkará-
csony rendezvényével kapcsolatos
költségek biztosítására, illetve
közmûfejlesztések önerõ-kiegé-
szítésére.

A következõ napirendi pont
keretében a képviselõ-testület
az egyre romló önkormányza-
ti, illetve az ezzel párhuzamo-
san egyetlen megoldást jelen-
tõ, többcélú kistérségi társulá-
si finanszírozási kondíciók le-
hetõségeit figyelembe véve, tu-
domásul vette a Gondoskodás
Összefogással Intézményfenn-
tartó Társulás jogutódlással
történõ megszüntetését. A
megszûnt intézmény feladatait
2008. január 1-jétõl kezdõdõen
a Szobi Kistérség Önkormány-
zatainak Többcélú Társulása ál-
tal létrehozott, Gondoskodás
Összefogással Szociális Alap-
szolgáltatási és Szakosított Ellá-
tásokat Biztosító Központ
(SZEBK) látja el, amelynek a
szobi idõsek otthona tagintézmé-

nye lett. Az intézmény vala-
mennyi dolgozója az év elsõ
napjától kezdve a bernecebaráti
székhellyel felállított kistérségi
intézmény alkalmazottja lett. (A
képviselõ-testület 2008. január
22-én megtartott ülésén hatal-
mazta fel az alpolgármestert a
SZEBK általi feladatellátás tár-
gyában kötendõ megállapodás
aláírására.)

Az ülés krónikájához tar-
tozik még, hogy a képviselõ-
testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a megismert
szerzõdés-tervezet tartalmá-
val megegyezõ megbízási
szerzõdést kössön a GOLÁN
Produkció Betéti Társasággal
(2660 Balassagyarmat, Rákó-
czi u. 17.) az önkormányzat
által mûködtetett intézmé-
nyek elektromos energia fel-
használása felülvizsgálatának
elvégzésére.

Szob Város Önkormányza-
ti Képviselõ-testülete soron
következõ ülését 2007. decem-
ber 27-én tartotta, amelyen
többek között felhatalmazta
Remitzky Zoltán polgármes-
tert, és dr. Lõrincz Kálmán kép-
viselõt, a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság tagját, hogy az
önkormányzat fenntartásában
mûködõ Szob Város Szakor-
vosi Rendelõintézete orvos-
igazgatói feladatainak 2008.
január 1-jétõl történõ ellátása
tárgyában, a poszt megbízás-
sal történõ betöltésére alkal-
mas személyek felkeresését, il-
letve azokkal a tárgyalásokat
haladéktalanul kezdjék meg.

Ezt követõen a Polgármeste-
ri Hivatal Titkársági és Ügyvi-
teli Irodájának 2006. és 2007. évi
tevékenységérõl szóló beszámo-
lót ismerhették meg, majd fo-
gadták el a képviselõk.

A következõ napirendi pont
keretében a Szobi Nyugdíjas
Klub kérelmét tárgyalta a tes-
tület, amelyben az általános is-
kolával szemközt, a plébánia
mögött található önkormány-
zati épület tartós használatba
adását kérték klubhelység cél-
jára. Tekintettel arra, hogy az
épület jelenleg az általános isko-
la használatában áll, ahol tech-
nika terem, illetve annak raktá-
ra mûködik, a képviselõk a ké-
relmet nem tudták támogatni.

Végül a képviselõ-testület
Balázs Ildikónak, a Kulturális,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bi-

zottság Elnökének a “Közössé-
geket támogató alapra” be-
nyújtott pályázatok elbírálá-
sáról szóló tájékoztatását hall-
gatta meg és fogadta el. A szak-
bizottság döntése alapján az
alább felsorolt civil szervetek ré-
szesültek a nevük mellett feltün-
tetett összegû támogatásban:

Szobi Nyugdíjas Klub: 30.000
forint, a 54 PGSE Szob: 30.000
forint, Szobi SC Sakk Szakosz-
tály: 30.000 forint, Szobi SC Ka-
jak Szakosztály: 40.000 forint,
Szobi SC Tenisz Szakosztály:
40.000 forint, Szobi SC Labda-
rúgó Szakosztály: 50.000 forint,
Börzsöny Múzeum Baráti Köre:
50.000 forint, Danubius Tánc-
együttes: 50.000 forint, Danubi-
us Táncegyüttes Majorette Cso-
port: 50.000 forint, Dunakanyar
Fúvósegyüttes: 50.000 forint.

Szob Város Önkormányza-
ti Képviselõ-testülete 2008. ja-
nuár 15-én tartotta évi elsõ,
rendes ülését.

Az elsõ napirendi pont ke-
retében a megépített kisvasút
Szob-Márianosztra közötti sza-
kaszának üzemeltetésére, illet-
ve a helyközi személyszállítási
tevékenység ellátására non-
profit gazdasági társaság létre-
hozásáról döntött a képviselõ-
testület. A Börzsöny Kisvasút
Fenntartó és Üzemeltetõ Non-
profit Kft néven, Mária-nosztra
Község Önkormányzatával közö-
sen (50-50 százalékos  tulajdon-
résszel) alapított társaság törzs-
tõkéjét 500.000 forintban állapí-
tották meg, illetve ennek megfe-
lelõen az alapítók megállapodtak
abban, hogy fejenként 250.000
forint értékû törzsbetétet bocsá-
tanak a társaság rendelkezésére.
A cégbejegyzéssel és a közzété-
tellel kapcsolatban felmerülõ
költségeket szintén egyenlõ
arányban viselik a felek.

Ezt követõen a létrehozott
társaság ügyvezetõ-igazgatói
feladatainak ellátásával határo-
zatlan idõre Paulik János Gyula
vasúti gépészmérnököt bízta
meg a testület, majd hozzájáru-
lását adta ahhoz, hogy a kisva-
sutat üzemeltetõ kft székhelye-
ként a Szob Város Önkormány-
zata tulajdonát képezõ, Szob,
Szent Imre u. 12. szám alatti in-
gatlant használhassa.

A képviselõ-testület az ülé-
sen határozatot hozott arról,
hogy a múlt év novemberi és
decemberi döntéseit, amelyek a

szakorvosi rendelõintézet veze-
tõi álláshelyeinek ideiglenes be-
töltésérõl szóltak, pályáztatás-
sal, végleges állásbetöltéssel kí-
vánja lezárni. Ennek megfelelõ-
en felhatalmazást kapott a jegy-
zõ, hogy a szakorvosi rendelõin-
tézet intézmény-igazgatói, más-
részt az orvos-igazgatói állások
betöltésére vonatkozó pályázati
felhívásokat az Egészségügyi
Közlönyben közzétegye.

Ezt követõen a meghirdetett
intézmény-igazgatói, illetve or-
vos-igazgató állásra érkezett
pályázatok képviselõ-testület
általi megalapozott elbírálásá-
hoz szükséges elõkészítõ fel-
adatok ellátására, és a szakmai
vélemény megfogalmazására
ad-hoc bizottságot hozott létre
a testület. Az ad hoc bizottság-
ban helyet kaptak a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tagjai
(Balázs Ildikó, dr. Lõrincz Kál-
mán, Tóth Lajos), a rendelõinté-
zet közalkalmazotti képviselõje
(Nagyné Szloboda Edit), a ma-
gyar Orvosi Kamara (név szerint
meg nem jelölt) képviselõje, il-
letve tanácskozási joggal dr.
Nagy Magdolna tisztifõorvos.

A következõkben a képvise-
lõ-testület a településközpon-
tok fejlesztésére a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
által kiírt pályázathoz szüksé-
ges szakdokumentumok (in-
tegrált városfejlesztési straté-
gia, akcióterületi terv) elkészí-
tésére benyújtott ajánlatokat
bírálta el. A Közbeszerzési Bi-
zottság javaslata alapján a Szent
László tér és utca fejlesztésére
(Fõtér II. ütem) benyújtani kí-
vánt pályázathoz szükséges, fent
említett dokumentumokat az
ADITUS Kft (1055 Budapest,
Balassi B. utca 19.) készítheti el.
Szintén az említett társaságot
bízta meg a képviselõ-testület a
kistérségi járóbeteg szakellátás
fejlesztésére (szakorvosi rende-
lõintézet) az NFÜ által megje-
lentetett pályázati kiíráson tör-
ténõ induláshoz szükséges szak-
dokumentumok (megvalósítha-
tósági tanulmány, kapacitás pá-
lyázat) összeállításával.

Ezt követõen a jogszabályi
változásoknak eleget téve a
képviselõk módosították az ön-
kormányzat fenntartásában
mûködõ intézmények alapító
okiratát. Ennek megfelelõen
módosult Szob Város Szakorvo-
si Rendelõintézete, a Kodály Zol-



Szobi Hírnök                                                 Önkormányzati hírek                                                           3

Kedves Szobi Polgár!
Tisztelt Olvasó!

Szob Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete olyan dönté-
sérõl kell tájékoztatnunk a Szo-
bi Hírnök olvasóját, illetve a vá-
ros valamennyi polgárát, amely
az önkormányzat gazdálkodásá-
ban a kialakult körülményekre
tekintettel elkerülhetetlen volt.

Mindjárt itt a bevezetõben le
kell szögeznünk, hogy csak a
mûködõképes önkormányzat
hajthat végre a településen fel-
újításokat, fejlesztéseket, illet-
ve bármilyen beruházást. A mû-
ködésképtelenné váló önkor-
mányzat – a hatályos jogsza-
bályok értelmében – vala-
mennyi forrását az ún. adósság-
kezelõ által irányítottan csak a
települési önkormányzat köte-
lezõen ellátandó feladataira for-
díthatja. A kötelezõen ellátan-
dó feladatok között példának
okáért nem szerepel sem a ze-
neiskola, sem a szakorvosi ren-
delõintézet mûködtetése, azaz
egy esetleges mûködésképte-
lenné válás estén ezen intézmé-
nyeit is fel kellene adnia a vá-
rosnak. Hasonlóan radikális
mértékben kellene csökkenteni
– az egyre szélesedõ réteg szá-
mára egyetlen megélhetési for-
rásul szolgáló – szociális segé-
lyezéseket, illetve még a jelen-
legi alacsony mértékû, önszer-
vezõdõ közösségek, civil szer-
vezetek mûködését elõsegítõ tá-
mogatásokat is meg kellene
szüntetni.

Mindezeken túl – mint aho-
gyan fentebb írtuk – semmiféle
önkormányzat általi fejlesztés
nem valósulhatna meg váro-
sunkban, hiszen esetünkben a
beruházások kizárólagos forrá-
sául szolgáló pályázati pénzek
az önkormányzati önrész bizto-
sításának hiányában elérhetet-
lenné válnának. Más szóval, ha
az önkormányzat nem tudja biz-
tosítani a szükséges önerõt, a pá-
lyázaton való részvételi jogo-
sultságát is elveszti. Mindezek-
bõl talán az Olvasó számára is
érzékelhetõ, hogy a településen
egy teljesen más intézményi és
önkormányzati-szolgáltatási
környezet állna fenn, ha az ön-
kormányzat forrásainak hiányát
valamilyen módon nem pótolná.

Látható tehát az a kényszer-
pálya, amely a testületre nehe-
zedik akkor, amikor a mûködõ-

képesség fenntartásáért hoz
meg döntéseket. Az önkor-
mányzat 2000 óta folyamatosan
emelkedõ mértékû hitelt vett fel
a mûködés, és a feladatellátás
biztosítása érdekében. A köz-
ponti költségvetés által rendkí-
vül alulfinanszírozott önkor-
mányzati intézmények még a
települési önkormányzatnál ke-
letkezõ sajátos mûködési bevé-
telek teljes mértékû intézményi
mûködésre fordításával is egy-
re nehezebb helyzetbe kerültek.
Más szavakkal ez azt jelenti,
hogy a zavarmentes intézmény-
mûködtetés és feladatellátás ér-
dekében folyamatosan egyre
nagyobb összértékû forrás-ki-
egészítésre szorultak.

A 2000-ben felvett 40 mil-
lió forint összegû mûködési hi-
tel 2007-re 170 millióra nõtt. Az
önhibáján kívül mûködésképte-
len önkormányzatok támogatá-
sára elkülönített alapból évente
komoly összegû pályázatokat
nyertünk, mindezek ellenére
alakult ki ez a gazdálkodási ál-
lapot, hiszen például tudott az
is, hogy valamennyi közüzemi
szolgáltatás sokkal komolyabb
tételként jelentkezik az önkor-
mányzatok esetében, mint a
háztartásoknál, ahol már szin-
tén a fizetõképesség határa fe-
lett vannak az árak. (Gondol-
junk csak arra, hogy ma a ma-
gyar háztartások többsége ko-
moly hitelállománnyal mûkö-
dik, illetve e mellett kutatások
bizonyítják, hogy a lakosság
eladósodásával párhuzamosan
folyik a tartalékaik felélése is –
sajnos nincs ez másként az ön-
kormányzatok esetében sem.)
2007. évben tovább növelte az
önkormányzati mûködés prob-
lémáit az is, hogy az ÖNHIKI
elszámolásnál hátrányt jelentett
a hitelállomány, hiszen annak
30 százalékával megegyezõ
összeggel csökkentették a tá-
mogatás mértékét. Elõrelátható-
lag ez a jövõben sem lesz más-
ként, ezért a hitelállományától
mindenképpen szabadulnia kel-
lett az önkormányzatnak, hi-
szen nem elég baj az, hogy egy
város csak hitelek segítségével
tud mûködni, még azzal is ter-
heli az állam, hogy ennek 30
százalékával csökkenti az
ÖNHIKI támogatást. (2008-ban
ez az arány elõreláthatólag 70
százalékos lesz.)

2007. december 5-ig nem

számított hitel típusú tartozás-
nak a kötvény, éppen ezért a
képviselõ-testület úgy döntött,
hogy a fennálló hitelállományát
170 millió forint értékû kötvény
kibocsátásával egyenlíti ki. A
3,85 százalék éves kamatú,
svájci frank alapú kötvény ki-
bocsátására 2007. november
17-én került sor. Az önkor-
mányzatnak az elsõ három év-
ben csak a kamatokat (évi 8
millió forint) kell törlesztenie,
majd 2010-tõl 17 éven át fizeti
vissza tartozását a pénzintézet-
nek. (Évi 10 millió forintot és
kamatait kell az önkormányzat-
nak átutalnia.)

Ezzel a tranzakcióval sike-
rült az önkormányzatnak hitel-
állományától megszabadulnia,
illetve pillanatnyi lélegzetvétel-
hez jutnia.

Mindez azonban semmi
esetre sem jelenti a pénzügyi
présbõl történõ szabadulást, hi-
szen a 2008. év önmagában is
rendkívül terhelt lesz az önkor-
mányzati gazdálkodás tekinte-
tében. Az ún. teljesítménymu-
tatókhoz rendelt bázisfinanszí-
rozás hozzávetõlegesen az in-
tézmények tényleges kiadásai-
nak mintegy 40-45 százalékát
fedezik. Bár  - a cikk írásakor –
az önkormányzat költségvetési
rendelete még nem került elfo-
gadásra, de az már világosan
látszik, hogy például az óvoda
mûködéséhez a normatív támo-
gatáson felül több mint 30 mil-
lió forintot, az iskola mûködé-
séhez közel 50 milliót, a zene-
iskola költségvetéséhez 20 mil-
lió forintot kell biztosítani a
képviselõ-testületnek. És ekkor
még nem költött a város egy fil-
lért sem közvilágításra, a köz-
területek-gondozására, a helyi
utak karbantartására, a temetõ
fenntartására, a szociális és
egészségügyi intézményekre. A
felsorolt költségek mindegyike
a település mûködtetése körébe
tartozik, azaz még sehol nincs
a fejlesztés kérdésköre.

Azt hiszem mindebbõl a
Kedves Olvasó számára is át-
érezhetõ, hogy nem volt
könnyû döntése a képviselõ-
testületnek akkor, amikor a
múlt év novemberében a fent
leírtakról, az elmondottak sze-
rint határozott.

TISZTELETTEL:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Pillanatnyi lélegzetvételhez jutottunk
Pénzügyi döntés az önkormányzati mûködõképesség fenntartása érdekében

tán Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, a Szob Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala,
az Érdy János Könyvtár és Infor-
mációs Központ, a József Attila
Mûvelõdési Ház és Szabadidõ
Központ alapító okirata.

Az ülés következõ napiren-
di pontja keretében bérhitel fel-
vételérõl döntött a képviselõ-
testület. Az önkormányzat 2008.
évre vonatkozó költségvetése el-
fogadása elõtt is világosan látha-
tó, hogy az évrõl-évre csökkenõ
mértékû központi támogatás mel-
lett az önkormányzat hónapról-
hónapra bérhitel felvételére
kényszerül. A bérhitelrõl annyit
mindenképpen érdemes elmon-
dani, hogy ez a hitel hónapon
belüli visszafizetéssel vehetõ fel.
A hitel tehát az önkormányzat
szempontjából nem “halmozódó
hitel”, azonban folyamatos felvé-
teléhez a képviselõ-testület hoz-
zájárulása szükséges.

A képviselõ-testület a kö-
vetkezõkben megvizsgálta az
önkormányzat 2008. évi likvidi-
tási helyzetérõl szóló szakértõi
vélemény, valamint a 2007. évi
költségvetési beszámoló könyv-
vizsgálói jelentésének elkészíté-
sére érkezett ajánlatokat. A
testület a Dr. Schmidt Géza Bt
önkormányzati pénzügyi-gaz-
dálkodási szaktanácsadó, illetve
Tóth János független könyvvizs-
gáló a 2007. évi költségvetési
beszámoló könyvvizsgálói
auditálására vonatkozó 340.000
forint + ÁFA összegû ajánlatát
fogadta el, majd felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzõt, hogy
az önkormányzat 2008. évi lik-
viditási helyzetérõl szóló szak-
értõi vélemény elkészítésére -
42.000 forint + ÁFA  áron–  vo-
natkozó szerzõdést a Dr.
Schmidt Géza Bt-vel kösse meg.

Végül a képviselõk támo-
gatták Baksza Pál és neje Bak-
száné Békési Zsuzsanna kérel-
mét, amelyben a József Attila
Mûvelõdési Ház nagytermé-
nek térítés nélküli használat-
ba adását kérték a január 18-i
jótékonysági mûsoruk meg-
tartásához. A rendezvény bevé-
telébõl a romániai Lészped fa-
luban élõ csángó-magyar gyer-
mekek magyar nyelvi oktatását
támogatják a szervezõk.

A képviselõ-testület üléseirõl
készült jegyzõkönyvek és a ren-
deletek teljes terjedelemben az
Szobi Érdy János Könyvtár és
Információs Központban nyitva
tartási idõ alatt megtekinthetõk.

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ

REMITZKY ZOLTÁN POLGÁRMESTER
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KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szob
Város Szakorvosi Rendelõintézetének Szob,
Ipolysági utca 3. szám alatti telephelye 2008.
február 8. napjával megszûnt. A telephelyen
folytatott szakrendelések (reumatológia, fizi-
koterápia, pszichiátra) a Szob, Arany János
utca 22. szám alatti rendelõintézetünkbe ke-
rültek át, változatlan rendelési idõ mellett.

Szíves megértésüket köszönjük.

Közlemény
Tájékoztatjuk a Kedves Szülõket, hogy a védõnõi
szolgálat átköltözött az Árpád utcában található

háziorvosi rendelõ épületébe (Szob, Árpád utca 11.).
Egészséges csecsemõ és kisgyermek tanácsadás:

csütörtök, 8-tól 10 óráig,
Védõnõi tanácsadás: szerda, 13-tól 15 óráig.

Védõnõ: Nagy Lajosné, (telefon: 06-27/370-289)

Közlemény
Tájékoztatjuk a tisztelt fogyasztókat, hogy a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak vég-
rehajtási rendelete alapján az elektromos mûvek (ELMÛ)
ügyfélszolgálati irodát nyitott városunkban, amellyel
egyidejûleg a “Mozgó ügyfélszolgálatot” megszüntet-
te.

Az elektromos mûvek ügyfélszolgálati irodája Szob
Város Polgármesteri Hivatala (2628 Szob, Szent Imre u.
12.) régi épületszárnyának földszinti irodahelységében
mûködik, nyitva tartási ideje: hétfõ: 12 órától 20 óráig.

Dr. Lõrincz KálmánDr. Lõrincz KálmánDr. Lõrincz KálmánDr. Lõrincz KálmánDr. Lõrincz Kálmán
általános szakorvos

foglalkozás-egészségügyi szakorvos
módszerspecifikus szakpszichoterapeuta

értesíti a város lakosságát,
hogy a háziorvosi rendelés ideje

(Szob, Árpád u. 11.)
Február 4-tõl az alábbiak  szerint változott:

Rendelési idõ:Rendelési idõ:Rendelési idõ:Rendelési idõ:Rendelési idõ:
hétfõ de.   8-tól – 12 óráig

kedd du. 13-tól – 17 óráigkedd du. 13-tól – 17 óráigkedd du. 13-tól – 17 óráigkedd du. 13-tól – 17 óráigkedd du. 13-tól – 17 óráig
szerda  de.   8-tól – 12 óráig

csütörtök du. 12-tõl – 16 óráigcsütörtök du. 12-tõl – 16 óráigcsütörtök du. 12-tõl – 16 óráigcsütörtök du. 12-tõl – 16 óráigcsütörtök du. 12-tõl – 16 óráig
péntek  de.   8-tól – 12 óráig

A doktor úr elérhetõségei:A doktor úr elérhetõségei:A doktor úr elérhetõségei:A doktor úr elérhetõségei:A doktor úr elérhetõségei:
mobil: 06-20/576-6332
rendelõ: 06-27/372-050

Szob Város Önkormányzatának jegyzõjeSzob Város Önkormányzatának jegyzõjeSzob Város Önkormányzatának jegyzõjeSzob Város Önkormányzatának jegyzõjeSzob Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdetpályázatot hirdetpályázatot hirdetpályázatot hirdetpályázatot hirdet

munkaügyi, informatikai ügyintézõimunkaügyi, informatikai ügyintézõimunkaügyi, informatikai ügyintézõimunkaügyi, informatikai ügyintézõimunkaügyi, informatikai ügyintézõi
feladatok ellátásárafeladatok ellátásárafeladatok ellátásárafeladatok ellátásárafeladatok ellátására

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet,
- legalább középfokú végzettség
- felhasználói szintû számítógépes ismeret
- a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) korm. rendelet 1.sz. melléklete II. fejezet 1. és
6. pontjában II. besorolási osztályban meghatározott
szakképesítések meglétének valamelyike.

Elõnyt jelenthet:
- közigazgatási alapvizsga megléte,
- önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
- gépírás ismeret
- középfokú számítástechnikai szakképesítés

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- szakképzettséget, iskolai végzettséget tanúsító ok-
iratok, bizonyítványok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozott idõre szól, elõreláthatólag:
2011. április 30-ig. Próbaidõ: 3 hónap.

Ellátandó feladatok:
- polgármester, jegyzõ ügyviteli  tevékenységének el-
látása
- a polgármesteri hivatal köztisztviselõinek munkavi-
szonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, adat-
szolgáltatás,
- statisztikák, adatszolgáltatások, kimutatások elekt-
ronikus rögzítése.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. március 3.

A pályázatot “Köztisztviselõi pályázat” jeligével ellá-
tott zárt borítékban kell benyújtani Szob város jegy-
zõjéhez, cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

A pályázat elbírálásának határideje:  2008. márci-
us 14. A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása
a csatolt dokumentumok alapján  történik.

A munkakör legkorábban 2008. március 17. nap-
jától tölthetõ be.

Illetmény, egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), valamint
A köztisztviselõk illetménykiegészítésérõl szóló 6/
2007.(II.16.) Kt.sz. rendelet rendelkezései alapján.

További információ: Kempfné Dudás Hilda jegyzõ-
tõl kérhetõ, telefon 06-27/570-580
A pályázati eljárás eredménytelenné történõ nyilvání-
tásának jogát fenntartjuk.
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Hirdetmény
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a
2008. március 9-én megtartásra kerülõ országos népsza-
vazással kapcsolatban a névjegyzék 2008. február 20-tól feb-
ruár 27-ig tekinthetõ meg a Polgármesteri Hivatalban.

A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételükrõl
2008. február 22-ig kapják meg postai úton az értesítõt.
Aki nem kapott értesítõt, a jegyzõnél érdeklõdhet annak
okáról. Ha a névjegyzékbõl kimaradt, minél elõbb kezde-
ményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján
erre már nem lesz lehetõsége.

A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ polgár kérel-
mére belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársa-
ság nagykövetségein és fõkonzulátusain adhatja le sza-
vazatát.

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2008. március 4-ig  a
polgármesteri hivatalba történõ megérkezéssel,  szemé-
lyesen vagy meghatalmazott útján

2008. március 7-én 16.00 óráig,

a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt

2008. február 22-én 16.00 óráig

lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzõtõl.

Szob, 2008. február 13.

                                       K E M P F N É DUDÁS HILDA

HVI VEZETÕ

HIRDETMÉNY
Szavazni 2008. március 9-én 6.00 órától 19.00 óráig le-
het Szob városában alábbi szavazókörökben:

1. számú szavazókör: MÁV Laktanya
    (2628 Szob, Ipolysági u. 26.)

1. számú Szavazatszámláló Bizottság összetétele:
elnök: Mádai Mihályné
tagok: Petyerák Nándorné

Fleischer Vilmosné
póttagok: Kantóné Durján Mónika

Papné Fülöp Gabriella
jegyzõkönyvvezetõ: Skripek Károlyné

2. számú szavazókör: Polgármesteri Hivatal
    (2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

2. számú Szavazatszámláló Bizottság összetétele:
elnök: Kunya Sándorné
tagok: Kluha Rozália

Mácsai Veronika
póttagok: Nyirádi Tiborné

Varga Károlyné
jegyzõkönyvvezetõ: Németh Sándorné

3. számú szavazókör: Zeneiskola
    (2628 Szob, Árpád u. 54.)

3. számú Szavazatszámláló Bizottság összetétele:
elnök: Kaposiné Gonda Ibolya
tagok: Gubis Györgyné

Szölgyén Szilvia
póttagok: Grósz Józsefné

Mihalik Mártonné
Réti Éva
Galanits Béláné

jegyzõkönyvvezetõ: Dutka Károlyné

Szob, 2008. február 13.
                 K E M P F N É DUDÁS HILDA

HVI VEZETÕ

HirdetményHirdetményHirdetményHirdetményHirdetmény
Szob városban a településszintû lakosok

(azon személyek, akiknek a lakóhelyéül utca,
házszám nélkül Szob város szerepel),

valamint az igazolással szavazók

Szob 3. számú szavazókörében

(2628 Szob, Árpád u. 54., Zeneiskola)

adhatják le szavazataikat.

A mozgásukban gátolt választópolgárok
kérésükre  mozgóurnával szavazhatnak.

 Mozgóurna csak írásban kérhetõ.

Mozgóurnát a szavazás napja elõtt
a jegyzõtõl, a szavazás napján a

szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

Szob, 2008. február 13.

K e m p f n é Dudás Hilda
HVI vezetõ

HIRDETMÉNY
ÉRTESÍTEM A TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROKAT,
HOGY NÉPSZAVAZÁS ÜGYBEN FELVILÁGOSÍTÁS A HE-
LYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÕJÉTÕL KÉRHETÕ.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA CÍME:

SZOB VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2628 SZOB, SZENT IMRE U. 12.

TELEFONSZÁMA: 27/570-690

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÕJE:

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ

TELEFONSZÁMA: 27/570-580

SZOB, 2008. FEBRUÁR 13.

            K E M P F N É DUDÁS HILDA

HVI VEZETÕ
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Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2006. no-
vember hónapban tartott ülésén
megválasztotta a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökét
és tagjait.

A Bizottság a 2007-es év
során változatlan létszámban
és  össze té te lben végezte
munkáját. Itt szeretném meg-
említeni, hogy a bizottság
tagjai és elnöke, az elõzõ vá-
lasztási ciklusban is együtt
dolgoztak, jól ismerik ezt az
odafigyelést igénylõ terüle-
te t .  Egyedül i  b izot t ság ,
amely azonos összetételben
dolgozik a 2006-os válasz-
tást követõen.

A Szociális és Egészségügyi
Bizottság – az általa elkészített
– éves munkaprogram alapján
végezte tevékenységét, tartotta
bizottsági üléseit, kiegészítve az
idõközben kapott feladatokkal.

Az elmúlt évben 15 bizott-
sági ülés megtartására került
sor. A bizottsági üléseken a
részvételi arány jónak mondha-
tó, melyet bizonyít az is, hogy
a 15 ülésbõl 9 esetben teljes lét-
számmal képviseltette magát a
tagság. Meghívottként részt vett
a bizottság ülésein egy alkalom-
mal Remitzky Zoltán polgár-
mester, öt esetben Kempfné
Dudás Hilda jegyzõ, és szintén
egy alkalommal Ujlaky Zoltán
a Kistérségi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat mb.
vezetõje is. Részvételüket kö-
szöni a bizottság.

A magas részvételi arány
biztosította, hogy a rendelke-
zésre álló információk alapján
a legjobbnak tartott döntést
hozza a bizottság. A döntések
meghozatalánál jónak bizo-
nyult – mint elõzõekben is
említettem – , hogy a bizott-
ság hosszabb ideje dolgozik
azonos összetételben, és meg-
felelõ tapasztalatokkal rendel-
kezik. Ugyancsak ezt bizo-
nyítja az, hogy a döntések
meghozatala minden esetben
egyhangú volt.

Külön meg kell említeni a

januári hónapot, amikor is há-
rom alkalommal ülésezett a bi-
zottság. Továbbá a júniusi és
júliusi hónapokban végzett te-
vékenységét, amikor is a Szob
Város Szakorvosi Rendelõinté-
zet konkrét vizsgálatát, átvilá-
gítását végezte. Feltárta a hiá-
nyosságokat, javaslatokat tett
ezek megszüntetésére, valamint
3 alternatívát dolgozott ki a
szakorvosi rendelõintézet to-
vábbi mûködésére vonatkozó-
an. A végleges döntést a képvi-
selõ-testület mondta ki.

A bizottság ülésein “A szo-
ciális igazgatásról és a szoci-
ális ellátásról” szóló törvény
végrehajtásából adódó felada-
tokat dolgozta ki és a helyi
rendelet átdolgozását végezte,
a hozzátartozó mellékletekkel.
Hasonló feladatot végzett a bi-
zottság “A gyermekek pénzbeli
és természetbeli” rendelet tel-
jes átdolgozásával. Mind a bi-
zottság tagjai és az Igazgatá-
si, Népjóléti és Családügyi
Iroda komoly munkát végzett
és oldott meg. Itt szeretném
megköszönni a Jegyzõ
asszony munkáját, aki a bi-
zottsági üléseken is részt véve
segített a problémás ügyek ki-
dolgozásában.

A bizottság fontosnak tar-
totta, hogy az egyes segélye-
zési formák - továbbra is - kü-
lön-külön tételként szerepelje-
nek, a konkrét pénzösszegek
feltüntetésével. Az eddig is
szétválasztott polgármester és
bizottság által felhasználható
pénzkeretek mellé, feltüntetés-
re kerültek a képviselõ-testü-
let által adható segélyezési for-
mák is, összegszerûen. Az
egyes tételek felhasználásával
a bizottság jól gazdálkodott. A
bizottsági hatáskörbe utalt se-
gélyezési formák közül egy
esetben, a méltányossági lakás-
fenntartási támogatás kifizeté-
sénél került sor elõirányzat túl-
lépésére, a többi esetben meg-
takarítás történt.

A bizot tság az ülésein
döntött továbbá a beérkezõ
kérelmekrõl, a különbözõ se-
gélyek odaítélésérõl, jogo-

sultsági feltételek megszûné-
se esetén a kedvezmények
visszavonásáról. A kérelmek
beadásánál a különféle ren-
dele tekhez kidolgozot t  –
mel lékle tként  szereplõ  –
nyomtatványokat használták
az igénylõk. A Polgármester
úrral egyeztetve rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás
címen közel 300.000 Ft ke-
rült kiutalásra, melyet a ka-
rácsonyi ünnepek elõtt meg-
kaptak a rászorultak. A ka-
rácsony elõtti utolsó bizott-
sági ülésünkön az összes be-
érkezett kérelmet elbíráltuk,
az új esztendõre nem vittünk
át nyitva hagyott ügyeket.

A bizottság döntései, hatá-
rozatai ellen az elmúlt évben
panasz nem érkezett, a képvi-
selõ-testületnek így nem kellett
döntést hoznia, illetve felül-
vizsgálatot végeznie. A segé-
lyek elosztásánál problémát
jelent a tûzifa, mint természet-
beni segély. Ezen segélyezési
formát igyekszünk megtartani
- bár 2007-ben mintegy 5-6
esetben tudtunk adni tûzifát-,
ezzel kapcsolatos lépéseket a
Polgármester úr a tavalyi év-
ben elkezdte. Bízom abban,
hogy 2008-as év vége felé is-
mét tudunk kedvezõ döntést
hozni tûzifa ügyben. Ugyan-
csak problémát jelent, hogy az
önkormányzat pénzügyi hely-
zete több esetben nem teszi le-
hetõvé a pénzbeli segélyek ki-
osztását, ilyenkor a bizottság-
nak – sajnos – nemleges hatá-
rozatot kell hoznia.

A Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság tevékenysége új
elemeket is tartalmazott. Az el-
múlt évben pályázatokat is
adott be a bizottság, például:
Gyermekétkeztetési Alapít-
vány: 15 gyerek ingyen étke-
zése. Héra Alapítvány: áram-
díj támogatás.

Több vizsgálatot végzett, il-
letve elkészült anyagokat véle-
ményezett és javasolta a képvi-
selõ-testületnek elfogadásra.

Segélyezésnél új formát is
alkalmazott pl.: iskolai tanulók
színházjegy támogatás megálla-
pítása, megszûnt közgyógyel-

látási igazolványok helyett
gyógyszer-támogatási segély.

A bizottság részt vett az
Igazgatási, Népjóléti és Csa-
ládügyi Iroda által szervezett
Szociális Konferencia elõké-
szí tõ  munkálataiban és  a
Konferencia konkrét lebo-
nyolításában (pl.: a bizottság
elnöke volt a konferencia le-
vezetõ elnöke is). A konfe-
rencián a térség minden te-
lepülése több fõvel képvisel-
tette magát, és elégedetten
fogalmazták meg azon kéré-
süket, hogy színvonalas kon-
ferenciával  megkezdet t
együttmûködés a jövõben is
folytatódjon.

A fent leírtak alapján úgy
érzem, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a fel-
adatát 2007-es évben tervszerû-
en és jól végezte. Bizonyítja ezt
az is, hogy határozatai ellen
panasz nem érkezett és rendel-
kezésre álló pénzkeretet jó gaz-
da módjára használta fel.

Szeretném megköszönni a
Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság valamennyi tagjának
részvételét az üléseken és aktív
közremûködését.

Köszönöm a hivatali dolgo-
zók hozzáállását, különösen az
Igazgatás, Népjóléti és Család-
ügyi Iroda közremûködését, se-
gítségét, külön figyelembe
véve, hogy az év nagyobb ré-
szében csak 2 fõ volt az iroda
dolgozói létszáma.

Kérem Szob Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületét,
hogy a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság beszámolóját
2007. évrõl fogadja el.

Szob, 2008. január 15.

Tisztelettel:
T Ó T H   LAJOS,

A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI

BIZOTTSÁG ELNÖKE

(A képviselõ-testület 2008.
február 5-én megtartott ülé-
sén a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság beszámolóját
elfogadta – a szerk.)

Beszámoló a Szociális
és Egészségügyi Bizottság munkájáról
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Néhány hete hivatalosan is
OIL! név alatt mûködik Szo-
bon, a 12-es fõút mellett a
helybeliek és átutazók számá-
ra egyaránt magas színvonalat
képviselõ magán töltõállomás.

A szobi kút Magyaror-
szágon sorrendben a tizen-
egyedik,  Pest  megyében
pedig a második OIL! töl-

tõállomás (a megye másik
ilyen kútja Dunavarsányban
található).

A hazánkban lassan is-
mertté váló márkanév tulaj-
donosa az üzemanyag nagy-
és kiskereskedelemmel fog-
lalkozó német Mabanaft cso-
port. A több mint hatvanéves,
jelenleg is családi tulajdon-
ban mûködõ cég, a német piac
mellett Európa több országá-
ban és az Egyesült Államok-
ban is jelen van.

OIL! töltõállomásokkal
Magyarországon kívül a
szomszédos Ausztriában,
Svájcban és természetesen
Németországban találkozha-
tunk. Az említett országok-
ban, hozzászámítva a hazaia-
kat is, összesen mintegy 280
benzinkút viseli a fehér, zöld,
lila színeket felvonultató, a
mai nemzetközi irányzatnak
megfelelõ, minimalista stílus-
jegyeket.

A márkanév-tulajdonos

Mabanaft Magyarországon
nem saját tulajdonú üzem-
anyag kutakkal jelenik meg,
hanem mindig helyi vállal-
kozókkal köt hosszú távú
együttmûködési szerzõdést.
E szerzõdés kereteiben a
magyar kúttulajdonos-üze-
meltetõk megõrzik függet-
lenségüket, saját üzletpoli-

tikát folytatnak. Mindehhez
pedig német design-t  és
nem utolsó sorban német
minõségû üzemanyagokat
kapnak.

Bede Sándor, a kút tulajdo-
nosa - akit a szobi gyógyszer-
tár vezetõjeként már jól ismer-
het a helyi lakosság - ügyel
arra, hogy a korszerû üzem-
anyagok árusítása mellett a
töltõállomásra betérõ vendé-
gek minden tekintetben magas
színvonalú kiszolgálásban ré-
szesüljenek.

A szobi OIL! benzinkút
nem titkoltan az Ipoly-men-
ti lakosoknak, valamint a
helyi kis- és középvállalko-
zóknak szeretne kedvezni
rendkívül versenyképes ára-
ival. A vállalkozások szá-
mára nyújtott kedvezmé-
nyek mértékérõl a töltõállo-
más személyzete örömmel
ad felvilágosítást. További
i n f o r m á c i ó k : w w w . o i l -
benzinkutak.hu

Újra mûködik benzinkút
a településen

Tisztelt Olvasók!

Személyi jövedelemadójuk 1 %-nak felajánlásával az idei
évben is támogassák a Szobért Szobiakért Közalapítványt cél-
jai elérésében. A közalapítvány többek között célul tûzte ki a
település lakói életkörülményeinek javítását célzó programok,
a környezetvédelem, a kiemelkedõ tehetségek támogatását; a
város mûemlékeinek megõrzésének és felújításának elõsegí-
tését.

Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik
az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1 %-nak felaján-
lásával hozzásegítették a közalapítványt céljai eléréséhez.

KUTI ANDREA
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Vagyon elleni bûncselek-
mények megelõzésére kívá-
nom felhívni a Tisztelt Ol-
vasó figyelmét!

Ismét csalók jelentek meg
a környékbeli településeken,
akik különbözõ indokokkal
keresik fel áldozataikat, pél-
dául fémhulladék felvásárlás,
házaló árusítás, kedvezmé-
nyes ház körüli munkák el-
végzésének ígéretével kérnek
bebocsátást az ingatlanokba,
majd ellopják a házigazda
megtakarított pénzét, egyéb
értékeit.

Elsõsorban nyugdíjasok-
hoz és idõskorúakhoz ko-
pogtatnak be, akik hiszé-
kenységét, esetleges figyel-
metlenségét kihasználva, il-
letve megtévesztéssel – pél-
dául pohár vizet, vagy WC
használatot kérve – követik
el a jogsértõ cselekményei-
ket.

Kérjük, legyenek körül-
tekintõek, és idegenek elõtt
ne vegyék elõ értékeiket!

DUSINSZKI MIHÁLY

RENDÕR ÕRNAGY

SZOBI RENDÕRÕRS PARANCSNOKA

Rendõrségi felhívás

Benzinkút a XXI. század színvonalán - várják az autósókat

Szobért Szobiakért
Közalapítvány felhívása
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Nemrég még csak kóstolgattuk a
kistérség fogalmát. Aztán meg
azzal foglalkoztunk, mit, hogyan
tudunk egymásnak segíteni, ho-
gyan tudnánk kihasználni a kis-
térség adta lehetõségeket a leg-
hatékonyabban. A kistérségi ne-
velési-oktatási intézmények pe-
dagógusai meglátogatták, megis-
merték egymást. Jó volt ez, hi-
szen addig egymás mellett, de
szinte elszigetelten éltek. Közös
továbbképzéseken, rendezvénye-
ken, szakmai kiránduláson vettek
részt. Közben a levegõben már
lehetett érezni, hogy a törvényi
szabályozás változásával nálunk
sem maradhat minden a régiben,
tovább kell lépni, orvosolni kell
a felmerülõ – fõleg gazdasági jel-

legû - problémákat.
2007. szeptember 1-jén új idõ-

számítás kezdõdött. A közokta-
tási és a költségvetési törvény ál-
tal meghatározott megszorítások
és a csökkenõ gyermeklétszám
tekintetében egyes kistelepülése-
ken nem maradhatott volna meg
iskola, óvoda. Lépni kellett. Szob
Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása megalapítot-
ta közös nevelési-oktatási intéz-
ményét, mely 8 településen, 15
telephelyen látja el az óvodai, ál-
talános iskolai, alapfokú mûvé-
szetoktatási és a szakszolgálati
feladatokat. Ezek tükrében a neve
is elég terjedelmes lett: Bör-
zsönyvidéki Bölcsõde, Óvoda,
Általános Iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási és Egységes
Gyógypedagógiai és Módszer-
tani Intézmény, Fekete István
Általános Iskola. A szobi embert
különleges büszkeséggel töltheti
el az, hogy az intézmény székhe-
lye a szobi Fekete István Általá-
nos Iskola lett.

Szervezeti rendszerét a min-

dennapokban benne élõknek is
nehéz még megjegyezni, hiszen
új felépítésrõl van szó. Olyannyi-
ra új és példaértékû, hogy az or-
szágban az elsõk közt álló, Pest
megyében pedig az elsõ olyan
intézmény, mely ilyen sokrétû
feladatot vállalt magára, ilyen
nagy területen. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium valamint
az Oktatási Hivatal is nagymér-
tékben segíti az integrált intéz-
mény munkáját. A fenntartó a
Kistérség Önkormányzataiból
alakult Társulás, illetve ennek
képviseletében a polgármesterek-
bõl álló Társulási Tanács. Az in-
tézmény – mely Bernecebarátitól
Szobig integrálja a nevelési-ok-
tatási intézményeket - élén az

igazgató áll. Általános helyette-
se a székhely intézmény vezetõ-
je. A tagintézmények élén a tag-
intézmény-vezetõk állnak (akik
eddig az egyes intézmények igaz-
gatói illetve óvodavezetõi vol-

tak). Demokratikus vezetõi funk-
ciót lát el a tagintézmény-veze-
tõkbõl álló közösség az Intéz-

Új intézmény született
ményvezetõk Tanácsa, mely az
intézmény életét meghatározó
jogszabályok és tervezetek tekin-
tetében segíti az igazgató mun-
káját. A vezetõi tanács döntés-
elõkészítõ, javaslattevõ és véle-
ményezõ testület. A többi – a kis-
térségi munkában már bizonyított
- munkaközösség is életben ma-
radt, így van óvodai, tanítói, hu-
mán, reál munkaközösség.

A fenti szervezeti fel-
építés nagyban segíti a közokta-

tás rendszerének mikroszintû át-
alakulását, fejlõdését, a minõsé-
gi nevelõ-oktató munka feltétele-
inek megteremtését, a közös és
rendszeres felügyeletet, szakmai
segítségnyújtást. Az integrált in-
tézmény gyógypedagógusokat,
logopédust, gyógytestnevelõt
foglalkoztat, közös tehetséggon-
dozó versenyeket, tartalmas
programokat szervez a diákok-
nak. Idén elõször a térség gyer-
mekei közös nyári táborban is-

merkedhetnek egymással Velen-
cén.

Szolgáltatásainak megújulá-

sáról és mindennapos tevékeny-
ségérõl, Szob város és a kistér-
ség nevelési-oktatási feladatainak
ellátásáról és eredményeirõl az

intézmény vezetõi és pedagógu-
sai rendszeresen tájékoztatják a
Tisztelt Olvasót e lap hasábjain
is. Intézményünk nyitott, és nyi-
tottabbá szeretne válni. Várjuk a
térség és a város érdeklõdõ pol-
gárait, segítõ szülõit, leendõ és
már végzett tanulóit egyaránt.

JÁRIK IZABELLA

IGAZGATÓ

Tisztelt Adózó!
Kedves Szobi Polgár!

Az alábbi kéréssel a tavasz
folyamán többen fogják
Önt megkeresni. Mi kérjük
Önt az elsõk közt, hogy
2007. évi jövedelemadója
egy százalékával támogas-
sa az Egészséges és Mûvelt
Szobi Ifjúságért Alapít-
ványt, illetve ezen keresz-
tül a szobi gyermekek
úszásoktatását, kirándulá-
sait, jutalmazását. Segítsen
ezzel az aprósággal, hisz ez
majd mindannyiunk javára
válik. Köszönjük!

A kedvezményezettA kedvezményezettA kedvezményezettA kedvezményezettA kedvezményezett
adószáma:adószáma:adószáma:adószáma:adószáma:

1 8 6 7 6 5 9 4 – 1 – 1 31 8 6 7 6 5 9 4 – 1 – 1 31 8 6 7 6 5 9 4 – 1 – 1 31 8 6 7 6 5 9 4 – 1 – 1 31 8 6 7 6 5 9 4 – 1 – 1 3
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Szociológusok, pszichológusok,
közgazdászok gyakran panasz-
kodnak hazánkban az emberek
közti bizalomhiányra, az együtt-
mûködési hajlandóság alacsony
szintjére, és ennek társadalmi és

gazdasági szempontból negatív
következményeire. E problémát
felismerve a hazai és európai
uniós fejlesztési források fel-
használásában közremûködõ, a
pályázókkal napi rendszeresség-
gel kapcsolatot tartó Pro Régió
Ügynökség partnerség-építõ
programba kezdett.

A korábbi tapasztalatok
alapján összeállított program
két részbõl állt.

Az elsõ rész a helyi szerep-
lõk kommunikációs, konfliktus-
kezelõ és prezentációs készsé-
geinek fejlesztését célozta. A
Szobi kistérségben Martos
György vidékfejlesztési mene-
dzser közremûködésével szer-
vezett tréningeken önkormány-
zati dolgozók, helyi vállalkozók
és civil szervezetek képviselõi
vettek részt.

A program második részé-
ben – felhasználva a tréningek
során tanultakat – egy konkrét
projekt partnerségi rendszeré-
nek kialakítására került sor. A
Szobi kistérségben a “Szob-
Nagybörzsöny közötti kisvasút
teljes, turisztikai célú helyreál-
lítása – II. ütem” lett a kiválasz-
tott projekt. A mûhelymunká-
kat professzionális moderáto-
rok vezették. A megbeszélése-
ken az érintett önkormányzat-
ok képviselõi mellett jelen volt

a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága, az Ipoly Erdõ
Zrt., a MÁV Zrt., valamint a
vállalkozók képviseletében a
Dunakanyar-Ipolymente-Bör-
zsöny Turisztikai és Vendéglá-

tó Hálózat, a civilek képvisele-
tében pedig a Nagybörzsöny-
Szob Erdei Kisvasútért Közala-
pítvány, a Magosfa Alapítvány
és az Ipolymente-Börzsöny Na-
túrpark Egyesület.

A mûhelymunkák eredmé-
nyeként tisztázódott, hogy me-
lyik partner mivel tud hozzájá-
rulni a projekt sikeréhez, mit
vár a projekt megvalósulásától,
az hogyan kapcsolódik az álta-
la képviselt szervezet elképze-
léseihez, illetve több, az egyez-
tetések során felmerült problé-
ma együttes megoldására is sor
került.

A program és az ennek kere-
tében zajlott találkozók 2007.
decemberében lezárultak, ám az
együttmûködés szükségességét, a
projekt életszerûségét jelzi, hogy
a kialakult partnerség azóta is él:
rendszeres egyeztetés zajlik a
mûhelymunkák résztvevõi kö-
zött. A program hozzájárult a
“Szob-Nagybörzsöny közötti kis-
vasút teljes, turisztikai célú hely-
reállítása – II. ütem” projekt ala-
pos elõkészítéséhez, melynek
eredményeképpen európai uniós
források felhasználásával remél-
hetõleg megépülhet az eddig hi-
ányzó Márianosztra–Nagyir-
táspuszta szakasz.

BURGERMEISTER ÁDÁM

KISTÉRSÉGI TANÁCSADÓ

Partnerség-építés
a Szobi kistérségben

Mûhelymunka a kistérségben

Kedves szobi polgárok!
Decemberben megjelent

egy cikk a szob.lap.hu-ról.
Azóta rengeteg érdeklõdõ le-
velet kaptam. Némelyik ked-
vesebb, némelyik kevésbé
kedves volt. A levelekben a tisz-
telt érdeklõdõk a szob.lap.hu-ra
való felkerülés mikéntjérõl tuda-
kozódtak.

A levélírók legnagyobb ré-
sze, úgy vettem észre, sajnos
nincs tisztában azzal, hogy mi-
lyen feltételekkel lehet erre az
oldalra felkerülni. Úgy hi-
szem, sokaknak fog segíteni ez
a rövid cikk abban, hogy kö-
zelebb kerüljenek az
internethez, és ezzel saját vál-
lalkozásuknak, érdekeltsége-
iknek, környezetüknek megte-
remtsenek egy olyan ismertsé-
get, melyet csak ez a médium
tud nyújtani.

Az internet korunk leg-
gyorsabban fejlõdõ eszköze.
Nagyon fontos, hogy tartalmát
mi szerkeszthetjük. Ahhoz vi-
szont, hogy olyan tartalmat
tudjunk létrehozni, amely csak
a miénk (képekkel, szövegek-
kel stb.) létre kell hoznunk egy
oldalt (weblap, weboldal).
Ezen az oldalon aztán kifejez-
hetjük magunkat: reklámozha-
tunk, képeket rakhatunk fel,
elmondhatjuk a véleményün-
ket, stb. A szob.lap.hu-n ezek-
nek az oldalaknak a címei
(linkjei) találhatóak. A
szob.lap.hu tartalmazza az
interneten általam fellelt
összes Szobbal kapcsolatos ol-
dal címét. Ha valaki megláto-
gatja az oldalt, láthatja, hogy
tematikusan fel vannak sorol-
va ezek a címek, és ha rájuk
kattan, eljut bizonyos oldalak-
ra. Ezek az oldalak tartalmaz-
zák aztán az információt,
melyre az olvasó kíváncsi. A
szob.lap.hu tehát úgy mûkö-
dik, mint egy nagy tartalom-
jegyzék: a Szobbal kapcsola-
tos oldalak tartalomjegyzéke.

Mik az elõnyei a
szob.lap.hu-nak? Miért jó, ha
fent vagyunk rajta? Az
interneten nagyon egyszerû-
nek tûnik a keresés: beírjuk

amire kíváncsiak vagyunk,
aztán kapunk egy halom cí-
met, ami az adott témáról szól.
Ezek után elkezdhetünk eze-
ken az oldalakon keresgélni,
hogy az általunk keresett in-
formáció melyiken található
meg. A szob.lap.hu-ra kattint-
va viszont a Szobbal kapcso-
latos dolgok téma szerint van-
nak elrendezve, ami nagyon
megkönnyíti, és meggyorsítja
a keresést. Elõnye továbbiak-
ban még az is, hogy ajánlha-
tunk rá további oldalakat. Ha
úgy érezzük, hogy egy álta-
lunk az interneten fellelt oldal
kapcsolatban van Szobbal, egy
gombnyomással értesítjük a
szerkesztõt, az pedig megte-
kinti az ajánlott oldalt, és ha
az Szobbal kapcsolatos, akkor
felveszi a szob.lap.hu-ra. Ez-
által tehát mi is szerkesztõkké
válunk. Természetesen,
amennyiben saját vállalkozá-
sunknak van weboldala, azt is
ajánlhatjuk a szob.lap.hu-ra,
és azon ennek az oldalnak a
címe díjmentesen! meg fog
jelenni, természetesen akkor,
ha ez a vállalkozás valami-
lyen módon kapcsolódik
Szobhoz. Elõnye még a
szob.lap.hu-nak, hogy aki az
interneten Szobot keresi, az
nyilvánvalóan a ’Szob’-szót
fogja beírni a keresõbe. A
szob.lap.hu a keresõk elsõ ol-
dalán található meg, ami azért
jó, mert aki egy bizonyos té-
mával kapcsolatban keres, ál-
talában nem jut a második ol-
dalnál tovább a böngészõk-
ben. Az a nyerõ tehát, aki az
elsõ, vagy a második oldalon
tud megjelenni. Ne feledje
senki: a szob.lap.hu-n való
megjelenés ingyenes!

 Legyünk tehát nyerõk!
Ajánljuk magunkat a
szob.lap.hu-ra, ajánljuk ma-
gunkat a világnak!

Ha valakinek bõvebb in-
formációra van szüksége, ír-
jon a szob.lap.hu fórumába,
vagy keressen meg engem a
nypx@citromail.hu címen.
Igyekszem minden levélre
válaszolni.

Szob.lap.hu ismét
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A 2007. májusi  rendezvé-
nyünk sikerén felbuzdulva -
ahol közel hetvenezer forin-
tot gyûjtöttünk az óvodának
nyári játékokra - karácsony-
kor megismételtük. A gyûjtés

két részbõl állt, amíg mi, a
Club Szob tagjai ismét szóra-
kozva gyûjtöttünk a buliban,
addig a szülõk támogatói je-
gyeket vásárolhattak az óvo-
dában. A karácsonyi rendez-
vényünkön sajnos keveseb-
ben jelentek meg mint ta-
vasszal, de a hangulat ismét
fergetes volt. Az akció során
sikerült összegyûjtenünk
több mint hatvanezer forin-
tot, amit átadtunk az óvoda
vezetõjének.

Pár héttel késõbb egy ked-
ves kötelességünknek kellett
eleget tennünk. Meghívást
kaptunk az óvoda karácsonyi
ünnepségére, ahol a gyerekek
mûsora után Laczkó Balázs

Jótékonysági rendezvény
az óvoda támogatására

képviselõ egy rövid beszédet
mondott, de a gyerekek izgal-
ma erõsebb volt, mint a kép-
viselõnk hangja, így megkap-
ták az általunk gyûjtött pénz-
bõl és egy vállalkozó által fel-

ajánlott összegbõl vásárolt já-
tékokat. A gyerekek arcán is-
mét azt a mosolyt lehetett lát-
ni, amit tavasszal.

Az elmúlt évben közel 140
ezer forintot sikerült össze-
gyûjtenünk. Terveink szerint a
jótékonysági rendezvényünket
az idén is megismételjük, és
reméljük, hogy még többen
csatlakoznak hozzánk.

Köszönetet szeretnék
mondani a gyûjtésekben való
részvételért Krasznai Zoltán
és Laczkó Balázs képviselõk-
nek, az óvoda vezetõségé-
nek, a 105 sörözõnek, de leg-
fõképp a Club Szob szerelõ-
csapatának!

EGRI GÁBOR MESZI

Nagy öröm a kicsiknek

A rosszindulatú daganatos meg-
betegedések Magyarországon
az összes haláleset  mintegy
egynegyedét okozzák. A
méhnyakrák halálozás elkerülé-
sének leghatékonyabb módsze-
re a lakossági szûrõvizsgálat. A
rákbetegségtõl félünk. Azt gon-
dolnánk, hogy megelõzése ér-
dekében bármire képesek len-
nénk. Sajnos nem így van. A
méhnyakszûrésre invitáló meg-
hívólevelet Magyarországon
még ma is sokan figyelmen kí-
vül hagyják. Rendszeres szûrõ-
vizsgálattal pedig minden 10
méhnyakrák miatti halálesetbõl
9 megelõzhetõ lenne. A skan-
dináv országokban a nõk több
mint 90%-a rendszeresen eljár
méhnyakszûrésre, aminek ered-
ményeként alig hal meg nõ
méhnyakrák miatt ezekben az
országokban.

A méhnyakszûréssel nem-

csak a rákos elváltozások ismer-
hetõk fel, hanem az ún. rákot
megelõzõ állapotok is. Ezek ke-
zelésével elérhetõ, hogy a rák
ki se alakuljon. A méhnyak-
szûrés egyszerû. A csupán né-
hány percig tartó vizsgálat so-
rán az orvos tapintást követõen
egy nagyítóval (kolposzkóp)
megtekinti a méhnyak felszínét,
és váladékot vesz, amit azután
egy laboratóriumban mikro-
szkóp alatt megvizsgálnak. A
legtöbb nõnek az a véleménye,
hogy a vizsgálat egyáltalán nem
fájdalmas.

A szûrõvizsgálaton való
megjelenés elsõsorban a 25 és
65 év közötti hölgyeknek aján-
lott.

NE FELEDJÉK: méhnyak-
szûrés, legalább 3 évente egy-
szer.

ÁNTSZ VÁCI, SZOBI,
DUNAKESZI KISTÉRSÉGI INTÉZETE

Méhnyakszûrés, legalább
három évente egyszer!

Fõzzön 8 játszóteret!
A Delikát 8 csapata az elmúlt évben 8 játszó-
teret adott át az ország különbözõ pontjain, a
“Fõzzön 8 játszóteret” program keretében. Az
idei évben a játék újra indul és ismét 8 sze-
rencsés település örülhet egy új, európai szab-
ványnak megfelelõ játszótérnek.
2008-ban is érdemes gyûjteni a vonalkódokat,
hiszen az utolsó játszótér garantáltan ott épül fel,
ahonnan a lakosság számához viszonyítva a leg-
több pályázat érkezik.
A játék részleteit elolvashatják a www.delikat.hu
internetes oldalon.

DELIKÁT 8 MARKETING CSAPAT

FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK,
ÖNSZERVEZÕDÕ KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE

A Szobi Hírnök szerkesztõsége 2008-ban is lehetõséget kíván biztosítani a településen mûködõ, ahhoz kötõdõ civil
szervezetek számára, hogy magukról, tevékenységükrõl tájékoztassák az olvasóközönséget. A lehetõleg az egy gépelt
oldalt meg nem haladó bemutatkozó, tájékoztató jellegû anyagokat március 7-ig várjuk a holocsik@gmail.com, vagy a
szobihirnok@invitel.hu  e-mail címekre, illetve a papír alapon elkészített tájékoztatók ugyanezen idõpontig adhatók le az
Érdy János Könyvtár és Információs Központban vagy a Polgármesteri Hivatalban. (Egy-egy bemutatkozó cikkhez kap-
csolódóan maximum 2 db fényképfelvétel megjelentetésére tudunk lehetõséget biztosítani.) Az elkészített tájékoztató-
kat a lap márciusi számában tesszük közzé.

SZERKESZTÕSÉG
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A Szobi Hírnök korábbi szá-
mában köszönetet nyilvání-
tottunk a tavaly októberben
Szobon megrendezett Erdõk
a Börzsönyben címû konfe-
renciához nyújtott támogatá-
sokért. Akkor (lapzártakor)
még nem tudtuk, hogy a
Szob Város Önkormányza-
tához benyújtott pályázati
kérésünk milyen ered-
ménnyel zárul majd, amely-
hez a Kulturális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság
végül 50  ezer forint támo-
gatást ítélt meg.

Köszönjük, és már ebben
a reményben szerkesztettük a
rendezvény plakátját úgy,
hogy Szob Város címere a fõ-
támogatókhoz (Ipoly Erdõ
Rt, Duna-Ipoly Nemzeti
Park, Magyar Természettu-

Az új évadzáró látványshow
mûsorunk december 21-én pén-
teken, a szobi  József Attila
Mûvelõdési Házban került
megrendezésre, amely ez alka-
lommal is sikeres, teltházas elõ-
adás volt. Nálunk már szinte
hagyomány, hogy minden év
decemberében megrendezzük
az évadot lezáró mûsort, ame-
lyen ez alkalommal is közel 50
tanítványom vett részt. (Itt nem
csak a szobi, hanem a
vámosmikolai,  illetve a
bernecebaráti csoportjaim is
bemutatkoztak.) Természete-
sen nagyon sok újdonsággal
szolgáltunk a kedves közön-
ségnek, többek között nyitó
táncként egy new style stílus-
ban készült hip-hop produkció
volt látható, a “Producerek”
musicalbõl egy történetes mix,
Dirty Dancing, illetve  minden
csoport bemutatott  új hip-hop
számot.

A rendezvényen hallható
volt az új maxi cd-rõl 2 dalom,
amelyek közül kiemelném a
“Velem érezd” címû slágert. (A
dalból videoklipp készült, ame-

lyet az interneten több mint öt-
ezer érdeklõdõ nézett már meg.
Az új maxi cd megrendelhetõ.)
A zeneszerzõ, Oravecz Kristóf
is beállt vokálozni, illetve gitá-
rozni, és persze ne feledkez-
zünk meg a vendég fellépõkrõl,
akik színesítették, és  emelték
az est színvonalát: The Rockets
együttes (volt Freezer zenekar),
a front ember Oravecz Kristóf,
Éva Funky Hhip-hop S.E.,
Rabi Imi break táncos, Aya
szobi hastáncosok. Az est szín-
vonalat a fény és hangtechni-
kával is fokoztuk, amiért
Zsarnóczai Rajmondnak tarto-
zunk köszönettel.

Itt szeretnék köszönetet
mondani a szponzoroknak,
hogy hozzájárultak a mûsor
költségvetéséhez! Reméljük, a
jövõben is számíthatunk
Önökre!

A mûsorról dupla DVD is
készül. (A lemezt a procon-
video készíti el, és várhatóan
két hét múlva kapható lesz!)

Bõvebb információ:
www.danubiusdanceteam.fw.hu

HUGYECZ PÉTER

dományi Múzeum) hasonló
nagyságban jelenjen meg.

A kiegészítés mindehhez
csupán még az, hogy az elõ-
zõ cikkben szereplõ kép alá-
írása nem teljes terjedelem-
ben jelent meg. Emiatt aztán
sokan nem is értették, ho-
gyan és miért kerül a
zebegényi Szent Erzsébet-
forrás képe az eseményrõl
szóló tudósításhoz. Nos
azért, mert iható forrásvíz-
ként ezt tálaltuk fel a konfe-
rencia kávé- és ebédszünet-
ében a résztvevõknek. Aki
bõvebb információt keres a
forrásvízrõl, az megtalálhat-
ja a www.bmbkke.hu honla-
pon a Források a Börzsöny-
ben címû menüpont alatt.

BÖRZSÖNY MÚZEUM

BARÁTI KÖRE

FORGÁCSOLÁSFORGÁCSOLÁSFORGÁCSOLÁSFORGÁCSOLÁSFORGÁCSOLÁS
VÁLLALOK:
Esztergálást

Marást
AWI hegesztést

Szabó Zoltán forgácsoló
Címem:2628 Szob Diófa u. 14.

Tel/Fax: 06 27 372 340
Mobil: 06 70 381 3340

Web: szaboforgacsolas.hu
E-mail: szaboforgacsolas@invitel.hu

Danubius Dance Team
évadzáró látványshow mûsora

VÁRJUK - KÉRJÜK AZ ÖN SEGÍTSÉGÉT!ÁRJUK - KÉRJÜK AZ ÖN SEGÍTSÉGÉT!ÁRJUK - KÉRJÜK AZ ÖN SEGÍTSÉGÉT!ÁRJUK - KÉRJÜK AZ ÖN SEGÍTSÉGÉT!ÁRJUK - KÉRJÜK AZ ÖN SEGÍTSÉGÉT!
A TE TÁMOGATÁSODAT IS!A TE TÁMOGATÁSODAT IS!A TE TÁMOGATÁSODAT IS!A TE TÁMOGATÁSODAT IS!A TE TÁMOGATÁSODAT IS!

SEGÍTSD AZ 1 %-OSSEGÍTSD AZ 1 %-OSSEGÍTSD AZ 1 %-OSSEGÍTSD AZ 1 %-OSSEGÍTSD AZ 1 %-OS
ADÓFELAJÁNLÁSSAL A DANUBIUST!!!ADÓFELAJÁNLÁSSAL A DANUBIUST!!!ADÓFELAJÁNLÁSSAL A DANUBIUST!!!ADÓFELAJÁNLÁSSAL A DANUBIUST!!!ADÓFELAJÁNLÁSSAL A DANUBIUST!!!

ADÓSZÁMUNK: 19179478-1-13.ADÓSZÁMUNK: 19179478-1-13.ADÓSZÁMUNK: 19179478-1-13.ADÓSZÁMUNK: 19179478-1-13.ADÓSZÁMUNK: 19179478-1-13.

Itt szeretnénk kifejezni köszönetünket
azoknak, akik a

2007. évi 1 %-os SZJA
felajánlásukkal segítették együttesünket!

Ez alkalommal 204.000 forint
került a számlánkra,

mely összeget németországi 
utazásunkhoz használtunk fel, valamint
százalékos arányban a mazsoretteknek

és a moderntáncosoknak adtunk át.

Januártól megújultunk!
Új név, új stílus, de a régi lendület!!  Peat-R Dance Team

2008. február 7-én ünnepeljük fennállásunk 10. születésnapját!

Köszönet és kiegészítés
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Szerdai nap volt… Már az utol-
só beteg is elhagyta a rendelõ-
intézetet, és mint hosszú évek
óta, most is ott állt a feldíszített
karácsonyfa a folyosón. Vala-
mire várt… Igen! Vészterhes
idõkben is angyalszárny suho-
gására várt…

Öreg orvos vagyok. Ennek
dacára, munkahelyem csak
kettõ volt. A székesfehérvári
és a váci kór-
ház, de eddi-
gi életem so-
rán, az egész-
ségügyi dol-
gozókból ára-
dó effajta
b e n s õ s é g e s
összetartozás
érzését, még
nem tapasz-
taltam. Két-
s é g t e l e n ,
hogy ez a kö-
r ü l m é n y ,
csakis az egy-
kor volt inté-
zetvezetõ fõ-
orvos  lelkü-
letébõl  fa-
kadhat: magyarul úgy mond-
juk, “amilyen az adjon Isten,
olyan a fogadj Isten.” Vagy
akinek jobban tetszik, annak
úgy is mondhatom, hogy fe-
kete bárányok közt igen nehéz
fehérnek maradni. De lehet!

Déli tizenkettõ volt. Meg-
fáradt és megtört orvoskollé-
ga lépett a zenegéphez, azu-
tán fölcsendült az örökszép
karácsonyi ének: “Csendes
éj…” Asszisztensnõk és orvo-
sok arcán a meghatottság, a
szemek, a karácsonyfa színe-
sen villódzó fényeire szöge-
zõdtek. A gyertya illata elve-
gyült az orvosságok szagával.
És mintha csillagszóró szórta
volna, ezer és ezer darabra
szóródott szét a szeretet. Egé-
szen el a betegekig…

Nem tudhatom, hogy a Szob
és környezõ falvaiban élõkben
megjelent-e ez az tiszta érzés.
Itt nem csak a tudásunkat ad-
juk nektek, hanem a tudásunkat
szeretettel! A Polgármesteri
Hivatal papírszagú irodái közül
egy volt, ahol ezt valaki meg-
érezte…

Aztán a rendelõintézetért
sokat fáradozó  kollégánk, aki
megszólaltatta a zenét, most
maga is megszólalt. Remegõ
kézzel, föltette pápaszemét és

köszöntötte a méltósággal egy-
begyûlteket, kívánva mindazt,
amit az érettünk született szent
Fiúért lehet és fölolvasott egy
karácsonyra íródott verset….
Végül arra kérte a jelenlévõket,
hogy mondjuk el az Úr szent
imádságát…

Ebben a pillanatban feleke-
zeti hovatartozástól, rangtól és
nemtõl   függetlenül, a folyo-

són szétterült
a templomi
áhítat… Mi
Atyánk, aki a
mennyekben
vagy…, vala-
mennyi száj-
ból égbe kül-
detett a kö-
szönet és a
hálaadás. A
könyörgés,
amely nem
csak a bûne-
ink bocsána-
táért szólt,
hanem az
e s e t l e g e s
szándék nél-
küli tévedé-

seinkért is, amelyeket fordítson
az Úr a betegek javára.
Könyörgés, amely  elhangzott
a mindennapi kenyerünkért
csakúgy, mint betegeink nyo-
morúságban kijutott  mindenna-
pijáért… Mert Tiéd az ország,
a hatalom és a dicsõség .-
Ámen..

Döbbent csend. Orvosok
hittel imádkoznak. Asszisz-
tensnõk á l lásfé l tõ  h i t te l
imádkoznak. Hisszük, hogy
betegeink szeretete sem fo-
gyatkozik meg, hisz aki el-
olvassa a szolgálat szellemé-
rõl írottakat, érzi hogy a szo-
bi rendelõintézet valamennyi
munkatársa nem csupán ön-
magáért él!

Innen köszönjük mindazok-
nak, akik szolgálatukkal, segí-
tõkészségükkel megteremtették
ennek a “házi ünneplésnek” a
feltételeit. Fizetségük, hogy a
szeretet szárba szökött!

Akik pedig gátjai, a tudás-
sal nyújtott szeretetnek, azok
ezen a karácsonyon is jó jegyez-
zék meg: “Könnyhullatásom
volt kenyerem éjjel és nappal,
mikor mindennap  azt mondták
nekem: “ Hol van a te Iste-
ned?” (Zsoltárok 42:4.)

Mi tudjuk hol van!
                  DR. SIMON JÓZSEF

Egy a parancsolatokból
Minden év elején az elõzõ esz-
tendõ értékelésével foglakozik
az ember. Átgondolja, elemzi a
történteket. Elemzésre kerülnek
a gazdasági megszorítások is,
amelyek egyrészt az ún. “re-
form”, másrészt az adósságál-
lomány csökkentésének követ-
kezményei. Ki-ki a maga bõrén
érzi, hogy részére nézve milyen
következményekkel járt, illetve
járnak a megszorítások. A kor-
mánykoalíció által kiadott in-
gyenes újságból a fõváros lakói
már olvashatták a felvilágosító
tájékoztatást. Sajnos a vidéknek
szánt példányszámokból csak a
szeméttelep kukásait tájékoztat-
ták, tudtuk meg a híradásokból.
Az egészségügyben történt vál-
toztatások részleteinek elhallga-
tott következményeit a gyakor-
latban is érzékeli az ember. A
lényeg, hogy a választópolgár-
ok által az országgyûlésbe de-
legált képviselõk, szemben a
társadalom érdekével megsza-
vazták az egészségügy átalakí-
tásáról szóló törvényt. Majd a
jól végzett munka után kelle-
mes pezsgõs bulin öröm má-
morban úsztak. Ezekrõl szokták
mondani, hogy a politikai elit.

Ellentmondásoktól hem-
zsegnek a tájékoztatások. Né-

hány ezek közül: “a vizitdíj a
háziorvosnál marad”, “a vizit-
díj összegét be kell fizetni a tár-
sadalom biztosításnak”. Akkor
most az orvosoké –e a vizitdíj,
vagy a tb kassza rendelkezik
vele? Ezek után a reform készí-
tõi analfabéták, vagy már min-
denki hazudik? Gyógyulhat-
nánk járóbetegként is – szólt a
megállapítás. Ez igaz is lehet-
ne, ha a betegszállítás megol-
dását hozzáértõ emberek dol-
gozták volna ki. Ha a vizitdíj az
orvosnál marad, fejlesztheti
rendelõjét. No, de ezt miért a
beteg fizesse?

Évekkel ezelõtt biztosító tár-
saságok alakultak, úgy mondták,
hogy a biztosítani szándékozók
érdekében. A biztosítást az em-
ber a kárveszély miatt szokta köt-
ni. A nagy liberalizáció szellemé-
ben január elsejei hatállyal az
egyik biztosító társaság felmond-
ta kötelezõ gépjármû biztosítá-
sunkat, “fokozott kárveszély” in-
dokával. (82 éves vagyok.) Így
várhatjuk az egészségügy átala-
kítását is. Társadalmi és közéle-
tünk olyan állapotban van, mint
a porcelánbolt az elefánt látoga-
tása után. Ezt az országgyûlés
tagjai nem veszik észre?

SIMON JÓZSEF

Fokozott kárveszély

Évrõl-évre megismétlõdik a
Nyugdíjas Klub szilveszteri
összejövetele. Tagságunk nagy
szeretettel és érdeklõdéssel vár-
ja az év utolsó napjának meg-
ünneplését. Felszabadultan, vi-
dáman telik el az a néhány meg-
hitt óra, amelyet együtt töltünk
el. A klub, megalakulása óta
egyre kedvesebb közösséggé
alakult, amirõl talán támogatói
is meggyõzõdtek már, akik ki-
sebb-nagyobb mértékben járul-
nak hozzá egyesületünk életé-
nek színesebbé, jobbá tételéhez.

Az összejövetelek szervezé-
sében és megrendezésében ön-
zetlen résztvevõk mûködnek
közre, akik mindezért fogadják
a tagság köszönetét.

Minden korábbi rendezvé-
nyünkre jó szívvel, elégedetten
emlékezünk, és eddig úgy érez-
hettük, hogy megbecsült tagjai
vagyunk városunknak. Tagjaink
a nyugdíjas évek eléréséig mun-
kahelyükön végezték feladatai-
kat, helytálltak családjukban, és

sokszor kemény munkával ne-
veltek fel egy újabb nemzedéket.
Ezért, ha hálát nem is, de úgy
gondolom némi tiszteletet min-
denképpen elvárhatnánk.

Sajnálattal vettük tudomá-
sul, hogy a 2007. évi Szilvesz-
ter nem ennek a tiszteletnek a
megnyilvánulása jegyében telt
el. Szórakozni vágyó tagságunk
este 6 órára megérkezett az ál-
talános iskola étkezõjébe, ahol
mindenki elfoglalta a helyét. A
vendégeket nem meleg szeretet-
tel, csak szeretettel vártuk. A
terem ugyanis fûtetlen volt. A
kabátok gyorsan visszakerültek
gazdáik vállára, többen az éjfélt
meg sem várva, hazaindultak.

Télvíz idején, a hideg idõben
– helyesen – a hajléktalanokat
is megilleti a meleg helység. A
szobi nyugdíjas klub tagjait úgy
látszik, nem.

Az összejövetelt nemzeti
imánkkal, a Himnusz eléneklé-
sével fejeztük be.

SIMON JÓZSEF

Hûvös fogadtatás
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Bevallom, többször is elolvas-
tam Simon József írását (“XXI.
századi ének a búzamezõkrõl”,
XVII. évf. 10. szám), ennek el-
lenére nem értettem gondolata-
inak célját. Szinte mózesi isten-
csapások érik Magyarországot,
amely csapásokat tételszerûen
is felsorolja a szerzõ: a mezõ-
gazdaság eredményei elmarad-
nak, az élelmiszerek drágulnak,
a földeket kivonják a termelés-
bõl, az állatokat levágják, a
mezõgazdaságot hozzá nem
értõ emberek irányítják (!), ide-
gen (!) érdekek építik le azt,
nincs iparunk és kereskedel-
münk, tejhiány alakult ki, 50
forintos tojás (!) stb. Ennyi csa-
pást tényleg nem lehetne elvi-
selni a búzamezõk országában,
ha ez egyidejûleg mind igaz
lenne.  Ha nem tudná Simon Jó-
zsef úr, hogy ebben a kis ha-
zánkban rendszerváltás volt
1990-ben, úgy most emlékez-
tetném erre. A magyar mezõ-
gazdaság addig a világ élvona-
lához tartozott, az Egyesült Ál-
lamok szintjén állt. Paradox, de
az erõszakkal létrehozott TSZ-
rendszer produkálta ezt a kivá-
ló eredményt, tartotta el a ráfi-
zetéses ipart, adott munkalehe-
tõséget a falvak lakóinak a mel-
léküzletágakkal együtt. A rend-
szerváltás elsõ “vívmánya” lett
az erõszakkal létrehozott, kivá-
lóan produkáló “szocialista”
mezõgazdaság szétverése. Pe-
dig csak a “szocialista” jelzõt
kellett volna elhagynunk a szö-
vetkezetek szervezetét nem! A
bejáratott szovjet (ez is szocia-

lista!) piac sem kellett ezért.
Majd a Nyugat átvesz tõlünk
mindent. A jól mûködõ és pro-
dukáló termelõszövetkezetek
(is) atomjaira – “ egyéni gaz-
dálkodókra” – hullottak, na-
gyon sokszor a tagság tiltako-
zása ellenére. Nem idegen ér-
dekek diktálták ezt kedves Si-
mon József.

Ön is láthatta az eredményt
Szobon, gondoljon csak a szo-
bi Új Barázda TSZ történetére!
Lát-e a környékünkön búzame-
zõket vagy kukoricatáblákat?
Vajon miért nem? A rendszer-
váltással kiöntöttük a csecsemõt
is a fürdõvízzel együtt. Ez tör-
tént, amit Ön is nagyon jól tud.
Mindennek eredménye a jelen
mezõgazdasága.

Egy dologban egyetérthe-
tünk: ha a politika ad a mezõ-
gazdaságnak “szakembereket”
miniszternek meg államtitkár-
oknak – történelemtanár, jo-
gász, politológus, közgazdász
stb. végzettséggel -, akkor csak
nosztalgiázhatunk a régi “nagy-
ságunkról”, az orosz piacról, jó
magyar (igazi) borokról.

Ön Wass Albert gondolatai-
val zárta írását. Én tudok egy
szebb és igazabb állítást, Tán-
csics Mihályt idézném a “Nép
szava Isten szava” címû röpira-
tából:

“A földbirtok –tulajdonnak a
legfõbb és egyetlen bizonysága
a mívelés, ki azt míveli, az
mondhatja igazán övének.”

További jó munkát és egész-
séget kíván:

FERENCZY EMIL

Bizony – kedves Simon József
– nem csak a szavak ereje múlt
el (A szavak ereje, XVII. évfo-
lyam 12. szám), hanem a fia-
talságunk is, meg ami hozzá
kapcsolódott. Nincs már meg-
szokott Kossuth Rádió-szignál,
nincs Jó ebédhez szól a nóta,
de lehetne folytatni a felsoro-
lást: Csimbumcirkusz gyere-
kek, Miska bácsi levelesládá-
ja, Szabó család stb. Nincs már
kurblis telefon, néprádió, má-
zsányi televízió, szekrény mé-
retû lehallgató-készülék, orsós
magnetofon, de III/III-as ügy-
osztály sem a BM-nél. (Mint
ahogyan belügyminisztérium
sincs Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnök II. kormányában –
a szerk.)

Bizony akkor még csak a
Kossuth- és a Petõfi rádió
“szórta” a mûsort. Most? Ki-
tárult a világ, válogatni lehet
a csatornák között. Amelyik
rádió mindenbõl csak csipet-
nyit kínál, az elveszett a pia-
con, mert nem ad semmit. Ön
ne tudná, hogy piacgazdálko-
dás van ma Magyarországon?
Bizony, könyörtelenül dúl a
harc a hallgatókért (nézõkért),
és a szó ereje (a reklám!) nem
gyengül(t) ebben az informá-
ciós társadalomban. Hogy a
televíziók egy része “szennyes
elõadásokkal szórakoztatja
nézõit” – Istenem, valakik
csak nézik – nem? Aki
Gyõzikére kíváncsi és szereti
(egyike a legnézettebb mûsor-
nak Magyarországon!) az nem
a Spektrum csatorna ismeret-
terjesztõ mûsorára kattint. A

rádión, és a televízió távkap-
csolóján gombok is vannak –
nem? A szabad mûsorválasz-
tás állampolgári joga minden
nagykorú embernek, az igényt
viszont lehet befolyásolni. Itt
érhetõ tetten az írástudók, az
iskola, a családi környezet fe-
lelõssége.

Megváltozott a világ, mi is
megváltoztunk, akár akarjuk,
akár nem. Írásom címét eléne-
kelhetjük egyedül, vagy csopor-
tosan, de ettõl még nem lesz
más a világ.

Gondolatfüzérének befeje-
zõ részével viszont egyáltalán
nem értek egyet, remélem nem
gondolta komolyan. Kénytelen
vagyok idézni Önt: “ … a kul-
turális szféra, a film, a színház
és muzsika darabjairól kritiku-
sok véleményt tártak a társa-
dalom elé. Lehet, hogy kiirtot-
ta õket a szavak ereje?.” Hála
a jó Istennek, hogy a rendszer-
váltással ezeket a “kritikuso-
kat” a hazug (politikailag meg-
rendelt) szavuk ereje irtotta ki
a kulturális életbõl. Csak né-
hány képzõmûvész és író ne-
vét említeném, akik megszen-
vedték a (hamis) szavak erejét:
Szász Endre, Gyémánt László,
Tóth Menyhért, Kassák Lajos,
Pilinszky János, Gerelyes End-
re, Faludy György, Kertész
Ákos, Déry Tibor. Nem foly-
tatom a sort.

A fentiekkel azt hiszem
egyetértene az Ön által nagyra
becsült író is, Wass Albert.

További jó munkát és egész-
séget kívánok!

FERENCZY EMIL

Siratunk,
vagy nosztalgiázunk?

Miért múlik el minden,
ami szép….

Korszerû, kétsávos út épül az Ipoly völgyében
Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv keretében
korszerûsítik a Szobot
Parassapusztával összekö-
tõ 1201 számú közutat.

“Az új Magyarország
egységének megteremtésé-
hez, társadalmi kohéziójá-
nak elõsegítéséhez elenged-
hetetlenek a jó minõségû
utak, amelyek áthidalva a
távolságokat fizikailag is

közelebb hozzák a falvak és
városok polgárait egymás-
hoz. A közutak minõségének
javítása egész Magyarország
érdeke. Gyorsabban jutunk el
az iskolába, munkahelyre,
szabadidõnkben rövidül az
utazással töltött idõ. Az Új
Magyarország Fejlesztési
Terv utakat érintõ beruházá-
sai eredményeként érezhetõ-
en javulni fog az utazás mi-

nõsége.”  - olvashatjuk a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség honlapján (www.nfu.hu).

Örömteli hír, hogy a szo-
bi kistérségi társulás által el-
készíttetett tervek alapján be-
nyújtott, a térségünket átsze-
lõ 1201. j. összekötõ út Szob
és Parassapuszta közötti
(0+000 - 34+006 kilométer-
szelvények közötti) szaka-
szának felújítására benyújtott

pályázatot a kormány a ki-
emelt projektek sorába
emelte.

(A projektgazda a Ma-
gyar Közút, Állami Közút-
kezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki
és Információs Kht) A dön-
tés következtében belátható
idõn belül korszerû, kétsá-
vos úton közlekedhetünk az
Ipoly folyó völgyében.

SZOBI KISTÉRSÉG



14      Múltunk / Jelenünk                             Szobi Hírnök

Közeledik az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc
160. évfordulója. Történelmet
is tanító pedagógusként az a
tapasztalatom, hogy egy-egy
jelentõs történelmi esemény
országos történéseit, pl. a pesti
forradalom helyszíneit, sze-
replõit, elég jól ismerik a ta-
nulók, s a történelem iránt fo-
gékony felnõttek is.

Szépen fel tudják idézni
március idusának pesti esemé-
nyeit, helyszíneit: Pilvax ká-
véház, egyetem, Landerer-
nyomda, Nemzeti Múzeum,
városháza, Táncsics börtöne
Budán, diadalmenet a város
utcáin, a Nemzeti Színház fél-
beszakadt esti elõadása (Bánk
bán!). Ismertek az események
szereplõi is: Petõfi Sándor, Jó-
kai Mór, Vasvári Pál, Irinyi
József, Táncsics Mihály,
Degré Alajos, Vidats János.
Más a helyzet a szûkebb haza,
a szülõföld, a lakóhely egykor
híres személyiségei vagy ese-
ményei tekintetében. Bizony,
ezek gyakran kihullanak az
emlékezet rostáján! A mosta-
ni és ezt követõ írásaimban a
Börzsöny-vidék, az egykori
Dél-Hont feledésbe merült
1848-49-es eseményeirõl, ka-
tonai és közéleti szereplõirõl
– legalább nevük említésével
– valamint emlékük ápolásá-
ról kívánok szólni.

Vajon Szokolya és
Kóspallag diákjain, lakosain
kívül a környékbeliek hallot-
tak-e Kantsur Andrásról vagy
Fekete Imrérõl?

A települések sem olyan
túl régen állítottak emléktáb-
lát a szabadságharc leverése
után kivégzett egykori lako-
saik emlékére. Szokolyán a
református parókia falán ol-
vasható:

Kóspallagon az iskola ne-
vében is õrzi, valamint emlék-
táblán örökítették meg:

Hetven évvel ezelõtt
Kolacskovszky Lajos gyûjtõ-
munkát végzett a Börzsöny
falvaiban arról, hogy a népi
emlékezetben miként õrzõdött
meg a múlt, a történelem.

Mielõtt ezt a sajátos “tör-
ténelmet” megismernénk, te-
kintsük át a környékünket
érintõ fontosabb hadiesemé-
nyeket! Szerzõnk errõl az
alábbiakat említi:

“A déli Börzsöny az 1848/
9-i szabadságharc utólján
élénk hadmozdulatok színhe-
lye. Görgey Artúr fõvezér
1849. július 12-én sietve hagy-
ta el Komáromot; másnap már
Szobnál pihent. Igyekeznie
kellett, hogy az oroszok el ne
vágják a visszavonulás útját.
Mégis Nagymarosnál már be-
leütközött Bebustov tábornok
cserkeszlovasaiba. Görgey
azonban Vácon keresztül az
átvonulást kierõszakolta, s in-
nen, sarkában a muszkákkal,
július 17-én továbbment
Rétság felé.” (Kolacskovszky
Lajos: A Börzsöny multja a
néphagyomány szerint. Turis-
ták Lapja, 1938. 313. o.)

Ezzel egybehangzóan,
ugyanakkor megemlítve azt,
hogy Görgey seregeivel két-
szer is áthaladt a Duna-Ipoly
térségében, Mándli Gyula így
örökítette meg 1848/49 Szob
környéki eseményeit:

“A szabadságharcban nincs
jelentõs szerepe a községnek.
1849 elején Görgey vezetésé-
vel a fel-dunai sereg a bánya-
városok felé indult, s e sereg

balszárnya, Piller ezredes ve-
zetésével a Duna mentén, Szo-
bon keresztül vonult át. Görgey
csapatai még egyszer jártak a
falu határában, amikor az
orosz betörés hírére Komárom-
ból Vác felé haladtak, itt tar-
tottak pihenõt.” (Mándli Gyu-
la: Szob és környéke. DUNA-
KANYAR, 1983/1. szám. 38. o.)
Az utóbbi  hadmozdulattal
összefüggésben megemlíten-
dõ, hogy Korcsmáros László,
Ipolyda-másd közelmúltban el-
hunyt helytörténésze kiderítet-
te, hogy Görgey csapatai Ko-
máromból Pest felé az Ipolyon
vert katonai hídon keltek át,
s az átvonuláskor egy éjsza-
kára Ipolydamásdon volt

Görgey szálláshelye. (Hege-
dûs Károlyné: Az 1848-49-es
szabadságharc emlékhelyei
Pest megyében. Kecskemét,
2000. 293. o.)

Visszatérve Kantsur And-
rás és Fekete Imre személyé-
hez, a szájhagyomány ekként
õrizte meg a két vértanú em-
lékét:

“Valamelyik muszka ezred
– beszélték nekem a Börzsöny-
ben – akkor Ipolydamásdon
feküdt. Fekete József (!),
kóspallagi guerillavezér, hir-
telen nekitámadt a gyanútlan
oroszoknak, az ellenállókat le-
verte, egy sereg tisztet foglyul
ejtett és elragadta a hadipénz-
tárt. Mire a muszkák észbe
kaptak, a gerillák akkor már

túlvoltak árkon, berken…
Fekete Józsefnek még van-

nak rokonai Kóspallagon. De
ezek jóformán semmit sem
tudnak felõle. Kohn Jenõ,
kóspallagi boltos és korcsmá-
ros az informátorom. Tavaly
nyáron, amikor nála a régi
dézsmaház árnyékában hûsöl-
tem, nagy szeretettel beszélt
nekem a guerillavezérrõl.

– Fekete József – úgymond
– értelmes ember volt, négy
latin iskolát végzett. Tovább
nem tanulhatott, elvitték kato-
nának “kötéllel”. Bécsújhe-
lyen szolgált. Itt értesült a
magyar szabadságharc kitöré-
sérõl. Éppen õrt állott. Nem
sokat teketóriázott; harmad-
magával megszökött. A szöke-
vények magukkal vitték a fa-
köpönyeget (õrbódét): a Laj-
tán azzal keltek át. Itthon Fe-
kete József guerillavezérnek
csapott fel. A kóbor honvéde-
ket és a Börzsöny szegényle-
gényeit mind maga köré gyûj-
tötte. Lehettek vagy kétszá-
zan… A guerillák az
ipolydamásdi kaland után
nagy garral, lármával tértek
vissza Kóspallagra. A tábori
pénztárt hatalmas, megvasalt
szekereken hozták magukkal.
A kocsik mellett kétfelõl bekö-
tött szemekkel baktattak a fo-
goly muszka tisztek.
Kóspallagon éppen véget ért
a vasárnapi nagymise; akkor
érkezett a templom elé a csa-
pat, elõl Fekete József emelt
karddal. A szerencsés fogás
örömére ennek a csárdának az
udvarán három nap és három
éjjel folyt a dáridó; a guerillák
dudaszó mellett ittak,
kurjongtak, lövöldöztek, szór-
ták a pénzt. Nagybátyám, né-
hai Gutfreund Jakab volt ak-
kor a korcsmáros; õ az üzletet
még 1810-ben alapította. Csak
úgy dõlt hozzá a pénz; 15 lite-
res fazeka színig megtelt
ezüstrúbelekkel. A mulatság
után a guerillák újra bekötöt-
ték a foglyok szemét, aztán ide-
odahurcolták õket a Börzsöny

1848/49 – 160 esztendõ távlatából
Vértanúk a Börzsöny vidékérõl

FEKETE IMRE
A SZABADSÁGHARC

KÓSPALLAGI
VÉRTANÚJA EMLÉKÉRE

KIVÉGEZTÉK A PESTI
ÚJÉPÜLETBEN

1849. OKTÓBER 6-ÁN
ÁLLÍTTATTA

KÓSPALLAG KÖZSÉG
1991. OKTÓBER 6-ÁN

ÁRKAY KANTSUR ANDRÁS
1792-1849. VIII. 29.

AZ 1848-49-ES
SZABADSÁGHARC

MÁRTÍR LELKÉSZÉNEK
EMLÉKÉRE 1984

Görgey Artúr
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rengetegeiben, hogy irányt té-
vesszenek, végre Vác és Verõ-
ce közt valamennyit szélnek
eresztették. Hanem azért a
bosszús muszkák mégis csak
idetaláltak. Egy szép napon a
szuronyok erdeje fogta körül
a községet. A guerillák persze
eltüntek, mint a kámfor. A pap,
a bíró, a bakter s a korcsmá-
ros kegyelmet kértek az orosz
parancsnoktól. Ez jószívû em-
ber lehetett, megsajnálta a
nyomorult falut, a föld népét
nem is bántotta. Ellenben a de-
putációt (küldöttséget) irgal-
matlanul a deresre húzatta, s
annak minden tagjára olvasat-
lan huszonötöt veretett rá. A
szabadságharc után Fekete
szanaszét bujdosott a Bör-
zsönyben és a Cserhátban,
utoljára a gyarmati vásáron
felismerték, megvasalták,
Pestre vitték, ahol 1851-ben,
vagy 1852-ben agyonlõtték. Ez
lett a vége Fekete Józsefnek.

Kantsur András szokolyai
ref. lelkészt már elõbb, 1849
november     havában agyon-
lõtték az Újépületben. Azért
végezték ki, mert néhány el-
rabolt értéktárgyat engedett el-
rejteni a ref. templomban,
vagy pedig a toronyból figyel-
meztetõ jelzéseket adott vol-
na le a guerilláknak. De hová
lett a tömérdek hadikincs?

– 1884 elején a taxi hercegi
erdõségben karinthiai horvá-
tok vágták a fákat, faragták a
fazsindelyeket. Valahol Király-
rét körül dolgoztak. Inni, vásá-
rolni Kóspallagra jártak. Egy
szép napon öt munkás hirtelen
eltünt. Hová lettek? Mi lett ve-
lük? Senki emberfia nem tud-
ja. Visszahagyták minden cók-
mókjukat. Miért mentek el a
horvátok olyan sebbel-lobbal?
Miért nem vitték el batyujukat?
És miért nem vették fel
másfélhavi, jogos járandósá-
gukat? Nyilván, mert irtás köz-
ben ráakadtak a kincsre. Talán
éppen a nagy tölgyfák alatt,
amelyek ebbõl a szempontból
régóta gyanúsak voltak már?
Olyan sietve távoztak, hogy a
pénzt itt is, amott is elszórták.
Egy öreg orvvadász, néhai
Lukács József maga is talált
pénzeket az erdõn, de sohasem
vallotta ki, hogy mennyit sze-

dett össze.” (Kolacskovszky:
id. mû, 313-314. o.)

A szájhagyomány, mintegy
90 esztendõvel az események

után, így örökítette meg Feke-
te Imre és Kantsur András
alakját, tetteiket. Bizonyára
tetten érhetõ benne a túlzás,
nagyítás, esetleg a szépítés
meg a tévedés is, hiszen az
adatközlõ Fekete Imre helyett
Fekete Józsefet említ. (Mészá-
ros Károlyné mûvében ugyan-
akkor a Hont megyei V. nem-
zetõrségi század névsorában
valóban említ Fekete József ti-
zedest Kóspallagról; 246. o.)

Mit tud a történetírás vagy
a helytörténet a Börzsönyvidék
két mártírjáról?

A Kóspallagról készült hely-
ismereti füzetbõl az alábbiakat
tudhatjuk meg: “Fekete Imre
1849 augusztusának elsõ nap-

jaiban foglyul ejtett csapatával
egy császári huszártisztet, aki
fontos üzenetet vitt Bécs felé. A
tisztet másnap elengedte, de
okmányait nem adta vissza, ha-
nem eldugta a közeli erdõben.
Pár nap múltán õt is elfogták,
megkínozva kivallatták. Az ira-
tok helyét azonban nem árulta
el. A halálos ítéletet 1849. ok-
tóber 4-én mondták ki rá. Peré-
ben súlyosbító körülmény a ka-
tonatiszt elfogása, a hírforga-
lom akadályozássa volt. Két nap
siralomház után 1849. október
6-án Pesten fõbe lõtték. Ezen a

napon oltották ki Batthyány
Lajos életét is. Emlékét iskola
neve és az udvaron 1991-ben
felavatott tábla õrzi. Azóta min-
den év október 6-án rá és az
aradi 13-ra emlékeznek.”
(Kóspallag. Összeállította és
szerkesztette: Kiss László, Kiss
Marianna; 2002.)

Bõvebben ír róla Puskás Pé-
ter, s nála olvashatjuk Kantsur
(Kancsur) András református
lelkész meghurcolásának, ge-
rinces helytállásának és kivég-
zésének históriáját. A kemencei
helytörténész közli a kivégzés
indoklását célzó katonai elõter-
jesztés magyar fordítását is:
“Kantsúr Andrást, a saját beis-
merése alapján, hogy orgazda-
ként elrejtett olyan pénzeket,
melyeket egy rebellis és rabló
horda folyó év augusztus elsõ
napjaiban  erõszakkal elvett egy
császári futártól, f. év augusz-
tus 27-én statáriális eljárás so-
rán elítélték és agyonlõtték…

Pest, 1849. szeptember 24.”
(Puskás Péter: Boronkay La-

jos – Kossuth honti kormánybiz-
tosa. Kemence, 2001. 249. o.)

A történet részletesebb
megismerésébõl kitûnik, hogy
a tiszteletes úr esete azt pél-
dázza, hogy a jó pásztor még
életét is áldozza nyájáért.

        KOCZÓ JÓZSEF

Szob 2008 - No comment

Az elkövetõk is köztünk élnek
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Kedves Olvasó!

Szeretnék bemutatni Ön-
nek egy, a környéken me-
rõben új vállalkozást: az
M-party rendezvényszer-
vezést.

Vállalkozásunk, mint a
nevébõl is kitalálható, ren-
dezvényszervezéssel fog-
lalkozik!

Terveink fõleg a Szobi
József Attila Mûvelõdési
Házban megszervezésre
kerülõ eseményekre épül-
nek, de esetenként a város
más pontjain is lesznek
programjaink. Nem kizárt,
hogy a környék települése-
in is tartunk rendezvénye-
ket!

Célunk, hogy javítsunk
a mûvelõdési ház kihasz-
náltságán, mert - valljuk be
- a város lakosságának nem
túl sok szórakozási és ki-
kapcsolódási lehetõsége
van itt helyben.

Ha valaki igényes szó-
rakozásra vagy koncertre
vágyik, akkor máris utaz-
nia kell. Így a helyi fiata-
lok nagy része Budapestre
és Vácra jár szórakozni, ott
alakítanak ki új kapcsola-
tokat, amelyek elõbb-
utóbb azt eredményezik,
hogy végül el is költöznek
a városunkból.

Terveink között szere-
pelnek olyan rendezvé-
nyek lebonyolításai, mint a
már jól megszokott Club
Szob bulik, amiket fõleg a
fiatalabb korosztálynak tu-
dok ajánlani zenei jellegé-
bõl adódóan. Lesznek bá-
lok, mulatós esték az idõ-
sebb korosztálynak, szur-
kolói klubok, ahol élõ,
projektoros kivetítéssel lát-
hatók a magyar válogatott
mérkõzései, egyes Formu-

la-1 versenyek, a labdarú-
gó EB meccsei és az Olim-
pia versenyei. Koncertek a
helyi és környékbeli zene-
karokkal, kisebb színházi
elõadások, Stend Up
Comedy mûsorok, jóté-
konysági bulik, kézmûves
foglalkozások és kiállítá-
sok. Együttmûködve a
könyvtárral, közös szerve-
zésben író-olvasó találko-
zók szervezését, filmvetí-
téseket, úti beszámolók
megrendezését tervezzük.

Elkészült a webolda-
lunk (www.m-party.hu),
ami folyamatos fejlesztés
és frissítés alatt áll. Ezen
az oldalon a környék
összes településének prog-
ramjai megtalálhatók lesz-
nek, szerepelnek rajta
majd a fontosabb rendez-
vények, események, étter-
mek, szálláslehetõségek és
szórakozó helyek ajánla-
tai.

Az M-party team fotó-
sai minden eseményen
megjelennek és fotóznak,
az így elkészült képeket a
weboldal galériájában le-
het megtalálni. A fórumon
elmesélhetik élményeiket
a programokról!

Aktuális programjaink-
ról értesülhet majd a Szo-
bi Hírnök utolsó oldalán,
az Ipolyinfo hirdetései kö-
zött, plakátokról és termé-
szetesen a www.m-
party.hu–n. Amennyiben
regisztrált iwiw felhaszná-
ló, ott is megtalál minket
m-party néven.

Ha felvesz minket az
ismerõsei közé, akkor mi
minden aktuális progra-
munkról részletes tájékoz-
tatást küldünk!

EGRI GÁBOR, MESZI

WWW.M-PARTY.HU

A József Attila
Mûvelõdési Ház felhívása
Tisztelt Szobi Lakosok!

Gyûjtünk minden olyan, már megunt vagy ki-
dobásra váró bútort, ami még jó állapotban
van. Szeretnénk berendezni egy vendégszobát,
illetve egy klubhelységet, amelyekhez szüksé-
günk lenne kanapéra, fotelokra, szekrények-
re, fogasokra, valamint asztalokra! Természe-
tesen a bútorok elszállítását megoldjuk!

Érdeklõdni lehet:
Laczkó Balázsnál a  06-30/262-6301 és  Egri

Gábornál a 06-30/200-5958–as telefonszám-
okon, vagy személyesen a könyvtárban, illetve
a mûvelõdési házban.

M-party
rendezvényszervezés

Programok minden korosztálynak

Baba-Mama Klub indult janu-
ár 26-án a szobi a József Atti-
la Mûvelõdési Házban. Az
összejöveteleket hetente két-

szer, hétfõnként 10 órától 12
óráig, és csütörtökönként 16
órától 17 óráig tartjuk.

Jelenleg 6-8 szülõ vesz
részt gyermekeivel a kötetlen
foglakozásokon. A gyermekek
azonnal beilleszkedtek az új
környezetbe, szívesen vették
birtokukba az új területet. Cé-

Baba-Mama Klub
a mûvelõdési házban

lunk, hogy a gyermekek és
szülõk megismerjék egymást
és jól érezzék magukat.

Szeretettel várunk minden

érdeklõdõ szülõt, aki részt sze-
retne venni a klub életében.

Érdeklõdni lehet a 06-20/
345-3293-as telefonszámon;a
kisbaba2007@citromail.hu e-
mail címen, vagy személyesen
a fent említett idõpontokban a
klubhelyiségben.

SZERVEZÕK

A gyerekek mindig nagyon élvezik a foglalkozásokat...
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Az Érdy János Könyvtár és Információs Központ nyil-
vános könyvtárként arra törekszik, hogy használói szá-
mára biztosítsa a magyar és az egyetemes
kultúrkincshez, a hazai és a nemzetközi információk-
hoz és tudásanyaghoz való szabad hozzáférést.

E cél megvalósítása érdekében támogatjuk:
– az írni-olvasni tudás fejlesztését;
– az egész életen át való önképzést;
– az oktatás különbözõ színterein való tanulást;
– a közéletben való részvételhez szükséges állam-

polgári tudnivalók és jogi szabályozások megisme-
rését;

– a gazdaság, kultúra, a tudomány és a mûvészet
kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges informáci-
ók és tudásanyag megszerzését;

– a szabadidõ hasznos eltöltését;
– a lakosság általános tájékozódásához, a mûvelõ-

déshez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes
szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgálta-
tások biztosítását.

Alapfeladatként jelöljük meg továbbá, hogy a fenti
célok elérése, megvalósítása érdekében:

– gyûjteményünket a helyi igényeknek megfelelõ-
en, folyamatosan fejlesztjük, megõrizzük, gondozzuk
és rendelkezésre bocsátjuk;

– tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer
dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgál-
tatásokról;

– biztosítjuk más könyvtárak állományának és szol-
gáltatásainak elérését;

– részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és
információ cserében.

Ingyenes alapszolgáltatások: könyvtárlátogatás, a
könyvtár helyben használata, állományfeltáró eszkö-
zök használata, információ a könyvtár és a könyvtári
rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatásokról, közhasznú információk nyújtása.

Beiratkozással igénybe vehetõ szolgáltatás: kölcsön-
zés, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, téma-
figyelés, könyv elõjegyzés, internethasználat.

Küldetésnyilatkozat
A januári hónapban vásárolt
könyveink közül ajánlanánk
Wass Albert regényeit ked-
velõ olvasóinknak az író
több könyvét. Tapasztalata-
ink szerint sokan kölcsönzik
az õ mûveit, ezért az elmúlt
hónapban zajló könyvvásár-
lási akción az alábbi kötete-
it vásároltuk meg:

A sólyom hangja; A szik-
la alatti férfi; Életem: vol-
tam; Nem nyugaton kel a
nap; Eliza és a ház, amit
Jacob épített; Csillag az éj-
szakában; Hanky tanár úr.

Szeretnénk felhívni a vá-
ros apraja-nagyjának a fi-
gyelmét, hogy könyvtárunk-
ban könyv- és folyóirat köl-
csönzésen kívül, ingyenes

internet- és számítógép
használatra is van lehetõség.

Pályázati pénzbõl felújí-
tott korszerû számítógépek
állnak a használók rendelke-
zésére.

Bárki igénybe veheti ezt
a szolgáltatásunkat a könyv-
tár nyitva tartási idejében. A
délutáni zsúfoltság miatti
várakozás elkerülése végett
személyes vagy telefonos
bejelentkezést kérünk,
amely alapján a kért idõ-
pontra gépet tudunk bizto-
sítani.

A könyvtár jelenlegi te-
lefonszáma 27/370-217,
ami a közeljövõben 27/ 570-
575-re  változik majd.

KUNYA SÁNDORNÉ

Könyvkuckó

Fagyi süteményFagyi süteményFagyi süteményFagyi süteményFagyi sütemény

Elkészítés: 6 db tojás sárgá-
ját 40 dkg cukorral és 15 ka-
nál vízzel kikeverjük. Hozzá-
adunk 15 dkg darált diót, 30
dkg lisztet, 1 ½ sütoport és a 6
tojásfehérje felvert habját. Sü-
tõpapírral bélelt tepsibe a ka-
pott tésztát megsütjük.
Töltelék: ¼ liter tejben 3 ka-
nál lisztet felfõzünk. Ha kihûlt,

összekeverjük az elõzõleg ki-
kevert  15 dkg vaj, 15 dkg por-
cukor, 1 tojás sárgája, 1 cso-
mag vaníliás cukorral.
Tetejére: 15 dkg porcukrot 3

Olgi konyhája
tojás fehérjével gõz fölött hab-
verõvel kikeverjük. A krém te-
tejére kenjük, majd a tetejére
csokoládét reszelünk.

Ha esetleg magas a tészta
kettévághatjuk, és akkor dup-
la krém készítésével 2 adag sü-
teményt kapunk.

BaileysBaileysBaileysBaileysBaileys

Hozzávalók: 2 db sûrített tej,
3 dl tejszín, 2 dl rum, 3-4 evõ-
kanál csokis cappucino, 2 db
vaníliás cukor. Az egészet
összekeverni. Kedves kreatív, kézimunkáz-

ni szeretõ hölgyek és urak!

Ebben az évben is szeret-
nénk megrendezni az elmúlt
évben nagy sikert arató Nõ-
napi kézimunka kiállítást.
Ennek érdekében kérjük,
hogy akinek kiállításra érde-
mes bármilyen technikával
(hímzés, kötés fafaragás,
festés stb.) készült kézimun-
kája van - amely lehet régi,
örökölt is  - jelentkezzen a
Szobi Érdy János Könyvtár-
ban személyesen vagy tele-
fonon.

A múlt évi kiállítóinkra
feltétlenül számítunk!

 SZERVEZÕK
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A Szobi Hírnök nyilvá-
nosságán keresztül sze-
retnénk köszönetünket
kifejezni Szob Város
Önkormányzata Kultu-
rális, Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottságának.

2007. december 7-
én tartott ülésükön az A
54 PGSE pályázatára is
biztosítottak vissza
nem térítendõ támoga-
tást. Pályázatunkat a
2008. évi szövetségi
tagdíj befizetésére
használtuk fel.

Fentieken túl kü-
lön, nagy köszönetet
mondunk Krasznai

Meghívó az Életmód KlubbaMeghívó az Életmód KlubbaMeghívó az Életmód KlubbaMeghívó az Életmód KlubbaMeghívó az Életmód Klubba
- Szeretne egy kellemes üdítõ ital mel-
lett többet megtudni a saját egészsé-
gérõl?
- Szeretné megtudni, hogyan lehetne
mindig csúcsformában?
- Szeretne egészségesen lefogyni, vagy
egy jobb koleszterin szintet?
Szeretettel várom azokat a kedves ven-
dégeimet, akik igennel válaszoltak a
fenti kérdésekre és hajlandóak változ-
tatni életmódjukon.
Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín:Helyszín: Érdy János Könyvtár, Szob
Idõpont: péntekenként 16.30-tól

TISZTELETTEL: STEMLER JÁNOS

Zoltán vállalkozónak,
akinek   egyéni ado-
mánya megemelte  a
kapott összeget.

Nagyon örülünk,
hogy a döntéshozók  (a
szûkösség ellenére) elõ-
re tekintenek és nem
hátra. Tanújelét adva
annak, hogy elismerik
tevékenységünket.

Reméljük, hogy a
Közösségeket Támoga-
tó Alap késõbbiekben
meghirdetett pályázata-
in is eredményesen tu-
dunk részt venni.

KLIMENT GYULA

A54 PGSE ELNÖK

Köszönjük

Nagybörzsöny-Szob ErdeiNagybörzsöny-Szob ErdeiNagybörzsöny-Szob ErdeiNagybörzsöny-Szob ErdeiNagybörzsöny-Szob Erdei
Kisvasútért KözalapítványKisvasútért KözalapítványKisvasútért KözalapítványKisvasútért KözalapítványKisvasútért Közalapítvány

Az Alapítvány célja az 1992-ben le-
állított, majd 2003-ban újraindított
Nagybörzsönyi Erdei Vasút üzemének
támogatása, és a még újra nem indí-
tott szakaszok visszaépítésének és
üzembe helyezésének támogatása. Je-
lenleg a megépült Szob-Márianosztra
szakasz üzemének beindítása, illetve
a Márianosztra-Nagyirtáspuszta sza-
kasz pályázata beadásának támogatá-
sa a legfõbb cél.
Nagybörzsöny-Szob Erdei KisvasútértNagybörzsöny-Szob Erdei KisvasútértNagybörzsöny-Szob Erdei KisvasútértNagybörzsöny-Szob Erdei KisvasútértNagybörzsöny-Szob Erdei Kisvasútért

Közalapítvány adószáma:Közalapítvány adószáma:Közalapítvány adószáma:Közalapítvány adószáma:Közalapítvány adószáma:
18676264-1-1318676264-1-1318676264-1-1318676264-1-1318676264-1-13
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József Attila Mûvelõdési Ház programjai

Kárpátia koncert
március 1., szombat

Szobi József Attila Mûvelõdési Ház
Vendég: Waszlavik Gazember László

Fellép: Crazy Granat

Kapunyitás: 19 óra, vendég: 20 óra, koncert: 21 óra.

Belépõjegyek elõvételben 1500 Ft, a helyszínen 1800 Ft
Elõvételben kapható: Herfli Sörözõ

(Árpád u. 20. nyitva: 11-22:00)
Info, jegyrendelés: 20/426-5243, 30/370-7524

www.karpatiazenekar.hu, www.pallaiprodukcio.hu

2008. február 18. hétfõ - Árusítás - vegyes 9 órától 12 óráig
2008. február 19. kedd - Árusítás - használt ruha 9 órától 14 óráig

2008. február 20. szerda - Árusítás - vegyes 9 órától 12 óráig
2008. február 25. hétfõ - Árusítás - vegyes 9 órától 13 óráig

2008. február 26. kedd - Árusítás - használt ruha 9 órától 12 óráig
2008. március  1. szombat - Kárpátia koncert Kapunyitás: 19 órakor

2008. március  5. szerda - Árusítás - vegyes 9 órától 12 óráig
2008. március 6. csütörtök - Árusítás - használtruha 9 órától 16 óráig

2008. március 7. péntek - Gyermekszínház - Hófehérke meséje 10, illetve 13 óra

M-party – Club Szob rendezvények a mûvelõdési házbanM-party – Club Szob rendezvények a mûvelõdési házbanM-party – Club Szob rendezvények a mûvelõdési házbanM-party – Club Szob rendezvények a mûvelõdési házbanM-party – Club Szob rendezvények a mûvelõdési házban
2008. február 23. szombat - Farsangi buli 20 óra Belépõdíj: 500.-Ft, zene: Retro és Modern tánczene

(Jelmezben érkezõknek a belépés INGYENES!)
2008. március 15. szombat - Magyar buli 21 óra. (Az este folyamán csak magyar elõadók dalai hallhatóak)

2008. március 23. szombat -  Húsvéti bál 20 óra, Zene: Crockodeal együttes. Fellép: Mazsoret csoport,
Musical Varázs (részletek a legnépszerûbb musicalokból), Danubius Néptánc Együttes, Hastáncosok.

Asztalfoglalás és jegyelõvétel márciustól.  Információ: 06-30/200-5958.

Mozimûsor
 2008. február 28. csütörtök 18.30 órától

MÉZENGÚZMÉZENGÚZMÉZENGÚZMÉZENGÚZMÉZENGÚZ
- színes, szinkronizált amerikai animációs vígjáték. 90 perc.

Jegyek ára: 300.-Ft Információ: 06-30/332-5934
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.  Tel.: 27/570-690

Felelõs szerkesztõ: Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com

Nyomdai elõállítás: DunaPress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

Tel./fax: 27/316-100
Felelõs vezetõ: Fischer Erzsébet

HumorsarokHumorsarokHumorsarokHumorsarokHumorsarok
- Bácsi kérem, a papa szeretné kölcsönkérni
ma estére a magnóját – mondja Móricka a szom-
szédnak.
- Táncolni akartok?
- Nem…. Aludni.

- Mi szeretnél lenni, kisfiam? – kérdezi Mórickát
a bácsikája.
- Olyan naplopó, mint te vagy, bácsikám.

Móricka és Samuka beszélget a játszótéren:
- Én hétéves vagyok – mondja Móricka. – Hát te?
- Nem tudom.
- Cigizel?
- Nem.
- Nõzöl?
- Azt sem.
- Na, akkor csak olyan öt körül lehetsz…

Egy csiga mászik fel a tölgyfára. Ötven év múlva
elér a feléhez, majd megcsúszik és lezuhan a föld-
re. Keservesen megüti magát, majd így szól:
- Na lám csak! Ez a vége a nagy sietségnek!

HIRDESSEN ÖN IS
A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!
Az elektronikus formátumban elkészített közleményeket
a szob@vnet.hu, illetve a holocsik@gmail.com e-mail cí-
mekre várjuk. A hirdetések személyes leadására az Érdy
János Könyvtár és Információs Központban (2628 Szob,
Árpád utca 17.) nyitva tartási idõ alatt, valamint Szob Vá-
ros Polgármesteri Hivatalában (2628 Szob, Szent Imre u.
12.) félfogadási idõben nyílik lehetõség.

Díjtételeink: Egész oldal: 10.000 Ft
Fél oldal: 5.000 Ft
Negyed oldal: 2.500 Ft

Hirdetésfelvétel minden hónap 5. napján, 16 órakor zárul.

SZERKESZTÕSÉG


