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Kedves Szobi Polgár!
Tisztelt Olvasó!

“2008. június 25-én döntés
született a Szob-Nagybörzsöny
kisvasút teljes, turisztikai célú
helyreállításának második
üteme c. kiemelt projekt Közép-
Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében történõ támo-
gatásáról.

Korábban az elsõ ütem
ugyancsak európai uniós tá-
mogatással valósult meg. A
második lépéssel teljes hosszá-
ban járható lesz a vasúti pá-
lya, így a Börzsöny belsõ terü-
letei is elérhetõvé válnak.

A kormánydöntéssel meg-
nyílik az út az öko- és aktív tu-
rizmus, ezen keresztül pedig a
Börzsöny és az egész kistérség
gazdasági fejlõdése elõtt. A
kisvasút ugyanis nem csupán a
jobb megközelíthetõségét szol-
gáló közlekedési eszköz, hanem
komplett ökoturisztikai termék.
Az ökoturizmus feltételeinek
biztosításával a hegységben új,
rekreációs, illetve aktív turisz-
tikai kínálat – ökoturisztikai
paradicsom – alakítható ki.

A 2 milliárd forint körüli
beruházás keretében sor kerül
a peronok bõvítésére, szociá-
lis helységek kialakítására, ál-
lomásépületek és látogatóköz-
pont létesítésére, akadálymen-
tesítésre, valamint technikai
eszközök és jármûvek beszer-
zésére. Az aktív zöld turizmus
jegyében a fejlesztésben nagy
hangsúlyt kap a kerékpárszál-
lítás lehetõsége.” – olvashat-
juk a Pro Regio Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fej-
lesztési és Szolgáltató Kht.
döntéssel kapcsolatos sajtó-
közleményében.

E kétségtelenül örömteli hír
hallatán az ember azt hihetné,
hogy a feladat oroszlánrészén
túl vagyunk azzal, hogy a támo-
gató kormánydöntés megszüle-

tett, azonban a munka nagyobbik
része még hátra van. Mindezzel
persze nem kisebbíteni szeretném
a program kapcsán eddig elvégzett
munkát, amely önmagában is rend-
kívüli jelentõségûnek mondható,
azonban most jön el az az idõszak,
amikor a programban részes három
önkormányzatnak (Márianoszt-ra,
Nagybörzsöny és Szob) elõ kell
teremteni a 15 %-os önerõt úgy,
hogy ehhez – ismereteink szerint -
további állami pénzek már nem
csatolhatók.

Csupán a pontosítás kedvéért
érdemes megjegyeznünk, hogy a
sajtóközleményben olvasható “2
milliárd forint körüli” beruházá-
si összeg valójában 1 milliárd

749 millió forint, amelybõl 262
millió forintot kell a három em-
lített önkormányzatnak biztosí-
tania. A 15 %-os önerõt figye-
lembe véve, a kormány június
25-én meghozott döntésével te-
hát 1 milliárd 487 millió forint
összegû támogatásban részesítet-
te a kisvasút felújítását, ami azt
jelenti, hogy az elkövetkezendõ
hetekben minden apró részleté-
ben kidolgozandó program ezt a
támogatási összeget nem lépheti
túl, kevesebb azonban lehet.

Valamennyien örülhetünk te-
hát a döntésnek, azonban ha job-
ban belegondolunk, leginkább a
börzsönyi térséget benépesítõ
közösség hasznát szolgálja majd

Teljes hosszában járhatóvá válhat
a Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút

a beruházás, hiszen a társult
helyhatóságok azon túl, hogy
elvégzik magát a beruházást és
valamilyen módon elõteremtik
a szükséges önrészt, egyéb ok-
ból vélhetõen ritkán veszik
igénybe magát a szolgáltatást.
Hiszen nem a helyhatóságok
utaznak majd rajta, kapcsoló-
dó hozamként nem a helyható-
ságok nyitnak majd éttermet,
nem a helyhatóságok alakíta-
nak ki panziót a turistaforga-
lom kiszolgálására.

Hosszasan sorolhatnánk
még a várható elõnyöket, azon-
ban sokunk számára ma még
fel sem fogható, hogy a meg-
épülõ és mûködõ kisvasútnak
köszönhetõen milyen járulé-
kos hozamok realizálhatók
majd a vendéglátás és turiszti-
ka több területén, amelynek
valódi hasznai nem a helyha-
tóságoknál, hanem a települé-
sen élõk közösségénél csapód-
nak majd le.

Be kell látnunk, és ez jól fel-
fogott érdekünk is, hogy a Bör-
zsöny nem adhat teret különbö-
zõ ipari parkoknak, környeze-
tet károsan terhelõ fejlesztések-
nek. Kiút – az agrárium és a hoz-
zá fûzhetõ szolgáltatások mel-
lett – a turizmus, a táj potenciá-
lis adományának kiaknázása.
Nem kell olyan messzire tekin-
tenünk, elég ha csak a szomszé-
dos Ausztria példáját említjük,
ahol nemzeti húzóágazattá vált
a turizmus. Semmivel sem ke-
vésbé látványos a mi vidékünk,
hiszen folyóink, hegyeink, er-
deink vannak, levegõnk tiszta,
gyárkémények füstjétõl mentes.
Csupán rajtunk, itt élõkön mú-
lik, hogy mennyire vagyunk
képesek élni a lehetõséggel,
amelyben egy indítómotor és
húzómozzanat lehet a remélten
megépülõ kisvasút.

TISZTELETTEL:
 REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

A Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút nyomvonala
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Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a közterületek
használatáról 17/2008.(VII. 2.)
számmal új rendeletet alkotott,
amelynek talán a leginkább köz-
érdeklõdésre számot tartó ren-
delkezése értelmében kamion,
autóbusz, vontatótraktor, mun-
kagép, 3.5 t összsúlyt meghala-
dó tehergépkocsi, pótkocsi, va-
lamint utánfutó és lakókocsi
közterületen nem tárolható. A
rendelet értelmében tárolásnak
minõsül, ha a jármû este 22.00
és reggel 6.00 óra között egy
óránál hosszabb ideig, folyama-
tosan közterületen áll. A pótko-
csi, az utánfutó, a kamion és
munkagép esetében további
megszorítás, hogy reggel 6.00
és este 22.00 óra között sem
tárolható közterületen.

A kamion, az autóbusz, a

vontatótraktor, a munkagép, a
3.5 t összsúlyt meghaladó teher-
gépkocsi, a pótkocsi, valamint az
utánfutó és a lakókocsi részére
várakozóhely közúton jelölhetõ
ki, azonban közúton is csak
olyan helyen, amely lakóépület-
tõl legalább 150 méter távolság-
ban van. A felsorolt jármûvek
tárolására – a már említett köz-
úton kívül – az önkormányzat-
tól bérelt közterületen, bértáro-
lásra kijelölt vagy saját telephe-
lyen, illetve ha a jármû méretei
ezt lehetõvé teszik, az építési tel-
ken nyílik lehetõség.

A rendelet teljes szövege le-
tölthetõ a www.szob.hu inter-
netes oldalról (”rendeletek”
menüpont), valamit nyomtatott
formában is megtekinthetõ az
Érdy János Könyvtár és Infor-
mációs Központban.

Júliustól változtak a
közterület-használat szabályai
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Jelenleg az Ügyfélkapun keresztül az alábbi szol-
gáltatásokat veheti igénybe:

· értesítés okmányok érvényességi idejének le-
  jártáról,
· az okmányirodai szolgáltatások (ügyintézés kez-
  deményezése és idõpontfoglalás),
· az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
  (APEH) szolgáltatásai,
· a Kormányzati Portál szolgáltatásai,
· az Országos Felsõoktatási Információs Központ
  szolgáltatásai,
· az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
  szolgáltatásai,
· az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõ-
  felügyelõség szolgáltatásai,
· az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
  szolgáltatásai,
· a Vám- és Pénzügyõrség szolgáltatásai
· a KEK KH Adatszolgáltatás letiltása és vissza-
  vonása szolgáltatása,
· MVG Agrártámogatási kérelmek.

OKMÁNYIRODA SZOB

Letört ág
az óvoda udvarán

A július 13-ról 14-re virradó éj-
szaka a településen végigsöprõ
szélvihar igencsak megtépázta
az óvoda udvarán található pla-
tánfákat, illetve egy nagyobb
oldalágat le is tört az egyikrõl.

A letört, mintegy 10-12 mé-
ter hosszú, 20 cm átmérõjû faág

rádõlt a polgármesteri hivatal új
épületszárnyának tetejére, és
mintegy 5 méter magasságban
függve, bármelyik pillanatban
lezuhanhatott volna. A baleset-
veszély elhárítására az önkor-
mányzat a váci tûzoltóságot hív-
ta segítségül, akik dicséretes
gyorsasággal a helyszínre érkez-
ve azonnal hozzáláttak a veszély
elhárításához. A létrás tûzoltó-
autó segítségével szakszerûen el-
végzett mentési munkálatokat az

óvoda ablakából figyelhették a
gyermekek. (Néhányukban talán
még elhatározás is születtett a tûz-
oltó hivatás iránt, látva azok se-
gítõkész és bátor munkáját.)

A fát egyébként egy koráb-
bi, kívülrõl nem látható repedés
gyengítette. A történtek mintegy

figyelmeztetésül is szolgálnak az
önkormányzatnak arra, hogy
szakemberekkel felülvizsgáltas-
sa mind az óvoda, mind más in-
tézményei udvarán és környékén
lévõ fák állapotát, illetve a szak-
értõi vélemény birtokában dönt-
sön azok további sorsa felõl. El-
képzelhetõ tehát, hogy a közel-
jövõben a szakértõ által baleset-
veszélyesnek minõsített fák ki-
vágására is sor kerül.

HOLOCSKI KRISZTIÁN

FÜRÖDNI TILOSFÜRÖDNI TILOSFÜRÖDNI TILOSFÜRÖDNI TILOSFÜRÖDNI TILOS
A szabad vizekben való tartózkodás alapvetõ szabályai-
ról szóló 46/2001 (XII. 27.) BM rendelet 2. §- nak elõ-
írásai szerint tilos fürödni - a kijelölt fürdõhelyek kivéte-
lével - a határvizekben, és a városok belterületén lévõ
szabad vizekben.

Szob város közigazgatási területén található szabad vi-
zekben (Duna folyam, Ipoly folyó, Dajcs tó), kijelölt für-
dõhely hiányában a fürdés tehát tilos!

A balesetek elkerülése érdekében kérem, hogy a fent
idézett rendelet fürdést tiltó elõírásainak betartására fo-
kozottan ügyeljenek.

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA, JEGYZÕ

A balesetveszély elhárítására az önkormányzat a váci tûzoltóságot
hívta segítségül
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A település jegyzõjének
névre szóló levelébõl, illet-
ve a Szobi Hírnök júniusi
számából értesülhetett a
Tisztelt Olvasó arról, hogy
az idei évben  - az egyéb-
ként kötelezõ - tüdõszûrõ
vizsgálat elvégzésére nem
helyben, hanem Vácott ke-
rül sor. Az intézkedés vég-
rehajtása során számos jo-
gos és megalapozott,
ugyanakkor tévesen cím-
zett kritikát kapott önkor-
mányzatunk, hiszen amint
arra alább rávilágítunk, je-
len esetben a döntésre nem,
csak annak végrehajtására
terjedt ki a helyhatóságunk
hatásköre.

Amikor az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat (ÁNTSZ) meg-
bízott regionális tisztifõor-
vosa, Dr. Csaba Károly ha-
tározatban elrendelte a Kö-
zép-magyarországi Régió
területén élõ 30 év feletti la-
kosság kötelezõ tüdõszûrõ
vizsgálatának elvégzését,
arról nem rendelkezett,
hogy mindezt a szûrésre kö-
telezett polgár lakóhelyén
kell elvégezni. A polgár-
mesteri hivatal ezzel kap-
csolatban megkereste  a váci
Tüdõbeteg-gondozó Intéze-
tet, ahonnan azt a tájékoz-
tatást kapta, hogy kapacitás
hiányában ebben az évben
már nem tud kihelyezett
vizsgálatot végezni. E he-
lyett az intézet úgy próbálja
megoldani a vizsgálatok le-
bonyolítását, hogy minden
település részére kijelöl egy
hetet, amikor annak lakosa-
it fogadja. Mindez természe-
tesen indokolatlan terhet je-
lent nemcsak a szobi, de az
egész kistérségben élõkre
nézve, hiszen azon túl, hogy
napjainkban az utazás költ-
ségei sem elhanyagolhatóak
már, a tömegközlekedési
eszközökre történõ többszö-
ri átszállás, a várakozás is
nehezíti a vizsgálat helyszí-
nére történõ eljutást. Nem
beszélve arról, hogy egy
Vácott elvégzett néhány
perces vizsgálaton történõ

megjelenésért az esetek
többségében egy egész nap-
ra kiesik a munkavégzésbõl
az alkalmazásban álló.

Tekintettel az ügy
(kis)térségi jellegére, Re-
mitzky Zoltán polgármester,
a Szobi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú
Társulása elnökeként levél-
ben hívta fel Dr. Nagy Mag-
dolnának ,  az ÁNTSZ
Váci, Szobi, Dunakeszi
Kistérségi Tisztifõorvo-
sának figyelmét a helyzet
tarthatatlanságára. Az El-
nök úr levelében jelezte,
hogy “Igen komoly felhá-
borodással és ennek követ-
keztében a szûrõvizsgála-
ton való megjelenéstõl tör-
ténõ távolmaradással pá-
rosult ez az intézkedés,
nemcsak azért, mert hosszú
évtizedekig nem ez volt a
gyakorlat, hanem azért is,
mert valóban idõ és költ-
ségigényes kötelezettséget
rótt az állampolgárokra.
Mint a kistérség elnökének
tiszteletteljes kérésem az,
hogy szíveskedjen kezde-
ményezni a szobi kistérség
területére legalább két hely-
színen történõ mobil szûrõ-
vizsgálat lehetõségének
megteremtését, így lehetõ-
ség nyílna a Nagymarostól-
Letkésig húzódó települé-
sek lakóinak Szobra, míg
az északi térség hat telepü-
lésének Vámosmikolára,
szûrõvizsgálat céljából be-
utazni.” (Idézet a levélbõl.)

Fejlemény az ügyben,
hogy a lakossági felhábo-
rodás levélbe foglalását
köve tõen ,  i l l e tve  a r ra
mintegy reakcióként ígé-
retet kapott önkormány-
zatunk, hogy az ÁNTSZ
kistérségi szervezete min-
den tõle telhetõt megtesz
annak érdekében, hogy a
kistérségben ismét legyen
kitelepült szûrõvizsgálat.
Elképzelhetõ tehát, hogy
a jövõben ismét lehetõség
nyílik majd a vizsgálat
helyben történõ elvégzé-
sére.

HOLOCSI KRISZTIÁN

Pályázati kiírás
Szob Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény rendelkezései alap-
ján pályázatot hirdet Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény igazgató munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû 2013.
augusztus 14. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határo-
zott idõre, 5 év -ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Árpád utca
54.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 54-55 §-ában meghatározott közoktatási intézmény-
vezetõi feladatok.
Ellátandó feladatok: intézményvezetõi feladatok.  A munka-
körhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Kodály Zoltán Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetése igazgatói munka-
körben
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény rendelkezései rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

§ magyar állampolgárság,
§ cselekvõképesség,
§ büntetlen elõélet,
§ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség ,
§ nyelv
§ zenemûvészeti pályán szerzett tapasztalat - legalább 3-5
   év szakmai tapasztalat,
§ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
§ Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizs-
   ga, társalgási szintû nyelvtudás,
§ zenemûvészeti pályán szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ pályázó szakmai önéletrajza , az intézmény vezetésére
  vonatkozó program , a szakmai helyzetelemzésre épülõ
  fejlesztési elképzeléssel iskolai végzettséget tanusító ok
  iratmásolata , 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít
  vány, eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról
  igazolások, nyilatkozat , amelyben hozzájárul , hogy a
  138/1992.(X.8.) Korm.rend. 5.§. (10) bek-ben foglaltak
  véleményének kialakításához a pályázat tartalmát megis
  merhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör leg-
korábban 2008. augusztus 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Né-
meth Sándorné nyújt, a 27/570-580 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
a Szob Város Önkormányzat címére történõ megküldésével
(2628 Szob, Szent Imre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 1193/
2008., valamint a munkakör megnevezését: igazgató .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rend-
je: a véleményezést követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Okta-
tási Közlöny - 2008. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szob.hu honlapon szerezhet.

Kötelezõ tüdõszûrés
Otthonunktól távol és önköltségen
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Újra együtt ünnepelhettünk
Június utolsó hétvégéjén VIII. alkalommal rendeztünk városnapokat, amely a korábbi évekhez hasonlóan jelentõs érdeklõdésre
tartott számot. A jó idõnek is köszönhetõen sokan látogattak ki a révállomás melletti Szabadidõ Központba, a Börzsöny Múzeum-
ba, a vasúti laktanya épületébe, zenepavilonhoz, valamint a Luczenbacher sétányra, ahol kulturális, könnyûzenei és gyermekmûso-
rok várták az érdeklõdõket.

Városfák ültetése a Duna-parton

A majorette csoport mûsora a Zenepavilonnál A látványos elõadásra sokan voltak kíváncsiak

A fúvószenekar koncertje a Zenepavilonban Mészáros Ádám és Bor Bettina - Micsei F. Ferenc tanítványai - “Gesz-
tenyesori kiállításának” megnyitója

Különféle mûsorok szórakoztatták a közönséget a szabadtéri szín-
padon
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A szobi székhelyû Szobi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú
Társulása 25 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert el
közösségi busz beszerzésére.

A támogató Önkormányzati
Minisztérium kikötése szerint a tár-
sulás a megítélt összeget  legalább
egy 30 személyes busz  beszerzésé-

Vízelvezetõ árok épült az öreg-
temetõ új kerítése elõtt, amelyet
a Köztársaság utcában korábban
visszabontott mederlapokból,
teljesen önerõbõl valósított meg
az önkormányzat. Az árok elõtt
parkoló kerül kialakításra, ennek

A napokban aláírt támogatási szer-
zõdés értelmében az Önkormány-
zati Minisztérium 19.850.000 fo-
rint, vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesítette a pályázati
dokumentációt  elkészítõ Szobi
Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulását, amely támo-
gatást a társulás iskolaépületek-
kel kapcsolatos korszerûsítésre

Vízelvezetõ árok épült

Közösségi busz beszerzéshez nyert
támogatást a kistérségi társulás

re fordíthatja, valamint vállalnia
kell, hogy legalább 5 évig a busz
mindkét oldalán feltünteti a több-
célú kistérségi társulás nevét. A ked-
vezõ döntés következtében beszer-
zendõ jármû a jövõben iskolabusz-
ként segíti  a kistérség mindennap-
jait, ezen felül közösségi célokat is
szolgál majd.

fordíthatja. A pályázati kiírásra
tekintettel az elnyert összeget a
többcélú társulás fenntartásában
mûködõ Börzsönyvidéki Bölcsõ-
de, Óvoda, Iskola EGYMI intéz-
mény bernecebaráti és kemencei
általános iskola tagintézmények-
re kell fordítani, amelybõl külön-
féle rekonstrukciós munkák, illet-
ve átalakítások valósíthatók meg.

Kistelepülési iskolák
fejlesztéséhez nyújt támogatást
az Önkormányzati Minisztérium

Az olvasó kérdez,  dr. Orbán
Ildikó, az APEH Közép-ma-
gyarországi Regionális Igaz-
gatósága ügyfélkapcsolati fõ-
osztályvezetõje válaszol.

Kérdés: Egy alapítvány
kurátora vagyok. Minden év-
ben kapunk 1%-os felajánlá-
sokat. Úgy hallottam, hogy a
szabályok megváltoztak. Ho-
gyan?

Válasz: Jelentõs változás
van az adó 1 %-os felajánlott
összegének igénylésében. A
korábbi szabályok megenged-
ték, hogy a civil szervezet a
fennálló köztartozását a fel-
ajánlott egy százalékból ren-
dezze. A megváltozott szabá-
lyok szerint nem jogosult a
felajánlott összegre az a civil
szervezet, amelynek 2008. au-
gusztus 1-ét követõen akár
egy napig is köztartozása van.
Így csak az a civil szervezet
juthat hozzá a felajánlott
összeghez, amelyik 2008. jú-
lius végéig rendezi a köztar-
tozását. Köztartozás az adóhi-
vatalnál, vámnál, önkormány-
zatoknál, a magánnyugdíj-
pénztáraknál, egyéb állami,
hivatalos szervezetnél fennál-
ló fizetési kötelezettség.

Kérdés: Nyugdíjas va-
gyok. Köthetnek-e velem meg-
bízási szerzõdést egy munka
ellátására, vagy a nyugdíja-
sokra eltérõ szabályok vonat-
koznak?

Válasz: A nyugdíjasokra
eltérõ szabályok nem vonat-
koznak, ezért megbízási szer-
zõdés megkötésének nincs
akadálya. A megbízási díj
önálló tevékenységbõl szár-
mazó jövedelemnek minõsül,
a bevételbõl levonhatók a
tényleges, számlával igazolt
költségek, vagy 10 százalé-
kos költséghányad bizonyla-
tolás nélkül. Az így megha-
tározott jövedelem kerül a
bevallásba, és más jövedel-
mekkel összevontan adózik.

Fontos, hogy a jövedelem-
hez a nyugdíj hozzászámító-
dik, ami önmagában nem adó-
köteles, de a megbízási díj utá-
ni  adófizetési kötelezettséget
megemelheti.

A megbízási szerzõdésen
alapuló jogviszony alapján
biztosítási jogviszony akkor
jön létre, ha a díjazás összege
eléri a tárgyhónapot megelõ-
zõ hónap elsõ napján érvényes
minimálbér összegének har-
minc százalékát, illetve nap-
tári napokra annak harmincad
részét.

Kérdés: Lejárt a munka-
nélküli segélyem. Passzív jo-
gon meddig vagyok jogosult
egészségügyi ellátásra?

Válasz: Az álláskeresési el-
látások folyósításának idõtar-
tama alatt a magánszemély
biztosított. Ezért az egészség-
ügyi szolgáltatásra jogosultság
még a munkanélküli segély
lejártát követõ 45 napig fenn-
marad. Ha a folyósítás idõsza-
ka 45 napnál rövidebb volt,
akkor az egészségügyi szolgál-
tatásra jogosultság ezzel a rö-
videbb idõszakkal hosszabbo-
dik meg.

Ezt követõen, ha egyéb jog-
címen egészségügyi szolgálta-
tásra nem jogosult, havi 4350
forint (naptári napi 145 forint)
fizetésére köteles. Errõl az
adóhatóság felé kell bejelen-
tést tennie a 08T1011-es
nyomtatványon.

Kérdés: A munkáltatóm
jogellenesen szüntette meg a
munkaviszonyomat, ezért a
bíróság a részemre megítélte
az elmaradt munkabért, az
egyéb járandóságokat, és a
kártérítést. Kell-e ez után
adót fizetnem?

Válasz: A munkaviszony
jogellenes megszüntetésével
kapcsolatban a volt munkálta-
tó által megtérített elmaradt
jövedelem (elmaradt munka-
bér, végkielégítés) a volt mun-
kavállaló munkaviszonyból
származó jövedelemének mi-
nõsül és a adó- és járulékfize-
tési kötelezettséget az általá-
nos szabályok szerint kell tel-
jesíteni.

A kártérítés nem az elma-
radt jövedelmet pótolja, így az
adómentes jövedelem. Ebbõl
következõen nem tekinthetõ
adó- és járulékalapot képezõ
jövedelemnek.

Az olvasó kérdez

alapjául szolgál a kõbányától
kapott zúzott kõ, amelyet a na-
pokban terítettek szét a helyszí-
nen. A parkoló a tervek szerint
aszfaltburkolatot kap a jövõben,
azonban a munka elvégeztetésé-
re egyelõre nem állnak rendelke-
zésre az anyagi források.

Itt szeretnénk tájékoztatni a
Tisztelt Olvasót, hogy elkezdõ-
dött az öregtemetõ 12-es út fel-
öli kerítésének újjáépítésére az
adománygyûjtés. Hasonlóan a
már újjáépített kerítésrészhez, az
önkormányzat vállalta, hogy

amint a szükséges összeg össze-
gyûlik, a kerítés megépítését
munkatársaival elvégezteti.

Ezúton hívjuk fel a város lakó-
inak figyelmét, hogy bármilyen
anyagi segítséget köszönettel fo-
gadunk. Az adományaikat megte-
hetik a plébánián, hivatali idõben.

Megépült a vízelvezetõ árok az öregtemetõ új kerítése elõtt
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KöszönetKöszönetKöszönetKöszönetKöszönet
a  támogatásérta  támogatásérta  támogatásérta  támogatásérta  támogatásért

Harmadik alkalommal szerveztek
gyûjtést a szobi fiatalok az ovisok-
nak, másképpen fogalmazva egy-
kori ovisaink a jelenlegi ovisaink-
nak. Az összegyûlt adományokból
a nyári udvari játékhoz elenged-
hetetlenül szükséges homokozó
játékokat szeretnénk venni.

Az elmúlt évben történt, hogy
néhány szülõ, miután elolvasta
a felhívást az óvodában, megvet-
te a belépõt, bár tudta, hogy a
kínált zenei program távol áll
tõle. Az idén a fellépõ fiatalok
már szélesebb választékot kínál-
tak, és most is volt néhány szü-
lõ, aki vett a jegyekbõl.

A gyûjtés eredményét még
nem tudom, de abban biztos va-
gyok, hogy dicséret illet mind-
nyájatokat kedves lányok és fiúk,
hogy eszetekbe jutott segíteni.
Hagyományt teremtettetek és
példát mutattatok mindenkinek.

KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

ÓVODAPEDAGÓGUS

Tapasztalat
és tanulás

Az óvodás gyermek leghatéko-
nyabban úgy tanul, ha a tanu-
lás tárgyát megfoghatja, birtok-
ba veheti. A csoportos közös él-
mény megsokszorozza a hatást,
hiszen lerajzolhatják, eljátsz-
hatják azt.

Ezért örültünk, amikor a Vo-
lán Zrt szobi kirendeltsége ren-
delkezésünkre bocsátott egy
buszt, és lehetõvé tette óvodása-
inknak, hogy tegyünk egy kört a
városban. A jármûrõl és azon
való viselkedésrõl a gyermek sa-
ját tapasztalata alapján szerzett
ismereteket. Felmerülõ kérdése-
ire a sofõr hozzáértõ magyaráza-
tát kapta.

Köszönjük Gál Zsolt buszve-
zetõnek, hogy ilyen türelmes
volt velünk.

KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

ÓVODAPEDAGÓGUS

Ugrálóvár és arcfestés
Ritka alkalom manapság, hogy ingyen kapunk programot és még “házhoz” is jönnek vele. Nagy
örömmel értesültünk arról, hogy a Kölyökidõ Alapítvány jóvoltából egyik hétfõ délután egy egész
órán keresztül használhatunk egy ugráló várat, ráadásul arcfestõk is érkeznek.

Aznap délután zsibongott az egész óvodaudvar, az ugrálásra várakozókon két arcfestõ dolgozott,
minden kifestett gyermeket lefényképeztek. A szülõk a naptól kókadtan, a gyermekek festett arccal,
az élményektõl felpezsdülve mentek haza.

KOVÁCS GÁBORNÉ

TAGINTÉZMÉNY VEZETÕ

A gyerekek az élményeiket rajzban fejezték ki
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Július 12-én a szabadtéri színpa-
don a Szentendrei Amatõr Szín-
játszók elõadásában láthatták az
érdeklõdõk Shakespeare Szenti-
vánéji álom címû színdarabját. A
vidám darab rendkívül jó elõadás-
ban kellemes szombat délutáni
programot jelentett az érdeklõ-
dõknek. A színjátszók nagy lel-
kesedéssel játszottak, még úgy is,
hogy sajnálatos módon igen ke-
vesen ültek a nézõtéren. De aki
ott volt, annak felejthetetlen él-
ményt jelentett a Györe Zsófia
által rendezett elõadás, s a sok
vidám jelenet számos alkalommal
megnevettette a nézõket.

A program ötlete dr. Zsoldos
Lászlótól, a Szakorvosi Rende-
lõintézet orvos igazgatójától
származott, aki a csoport tagja, s
fergetegesen alakította a darab-
ban Lysander szerepét. Jó, hogy
errõl az oldaláról is megismerhet-
tük sebészorvosunkat! De mellet-
te a darabot játszó 19 amatõr szín-
játszó is nagyszerû alakítást
nyújtott. Az elõadás -  a szórako-
zás mellett - azt a célt is szolgál-
ta, hogy a napi anyagi gondok
miatt mûködési nehézségekkel
küzdõ Szakorvosi Rendelõinté-
zet javára adományokat gyûjt-
sünk általa. Sajnos az állami fi-
nanszírozás szûkössége miatt az
intézmény szinte napról-napra
mûködik, s igen nagy nehézsé-
gek árán lehet fenntartani, pedig
az egész térség járóbeteg-szakel-
látását biztosítja, s nem kell a

szolgáltatást igénybevevõknek
Vácra utazniuk, s hónapokat vár-
niuk elõjegyzésre. A megmara-
dás érdekében az intézmény ve-
zetése mindenhonnan megpró-
bál forrásokat elõteremteni, ilyen
forrásteremtésnek számított a szí-
nielõadás is, melyen  56.200 fo-
rint gyûlt össze.

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani az intézmény vezetése
nevében a szentendrei színját-
szóknak, akik térítés nélkül mu-
tatták be nagyszerû elõadásukat,
Gelencsér Ferencnek, a Popeye
Étterem tulajdonosának, aki a
színjátszók délelõtti szórakozá-
sát – hajózás a Dunán – biztosí-
totta és felajánlotta, továbbá
Horváth Ádámnak, a Marlin Sö-
rözõ vezetõjének, aki a színészek
vendéglátását – szendvicsek, sör,
üdítõitalok – önként felvállalta,
továbbá Csontos Györgynek, a
Központi Mûhely dolgozójának,
aki a nézõk számára a padokat,
valamint a hangtechnika szállí-
tását biztosította, Csikós Balázs-
nak a hangosítás megoldásáért,
s mindazon kedves nézõknek,
akik eljöttek megtekinteni az
elõadást, s pénzadományukkal
hozzájárultak a rendelõ további
mûködtetéséhez.

Reméljük, a következõ jóté-
konysági mûsoron többen lesz-
nek kíváncsiak egy színvonalas
elõadásra, mellyel segíthetnek is.

A SZAKORVOSI RENDELÕINTÉZET

VEZETÕSÉGE

Szentivánéji álom
és szobi valóság

Városnapi Klinyecz Sakkverseny
A 2008. évi városnapok alkalmából megrendezett sakkversenyre 25 ifjúsági és felnõtt versenyzõ nevezett. A
résztvevõk a sakkbarátság jegyében jöttek el játszani, amelyet fõként  Kakas István társunk egy éves tanításának
köszönhetünk. A kistérség más településeirõl, így Bernecebarátiból és Kemencérõl is érkeztek sakkozók a meg-
mérettetésre. Csapatban jobban szerepeltek a vendégek, vélhetõen azért, mert nekik több lehetõségük van a
gyakorlásra.

Szob - Bernecebaráti/Kemence 4-8

Egyéniben:
1. Jeszenszky Dániel Szob
2. Mészáros Bálint Kemence
3. Repiczki Tamás Kemence

A felnõtt versenyben 11 fõ vett részt, a mezõny hiányos volt.
1. Zala Gyula Vác SE.
2. Szász József Szobi SC.
3. Kiss Pál Vác SE.

A jó hangulatban eltelt versenynapot pulykagulyással sikerült színesíteni.
Remélem jövõre is találkozunk!

CSIBA BENÕ CSAPATVEZETÕ

Könyvtári hírek
A Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
július 21 és augusztus 11. között zárva tart. Nyitás au-
gusztus 11-én hétfõn 13 órakor.

A könyvtár honlapján megtalálhatók a VIII. Szobi Vá-
rosnapok egyes programjain - köztük a városfák ültetésérõl -
készült képek. Várjuk azokat a városnapon készült fotókat -
e-mailben vagy személyesen a könyvtárban - melyeket szí-
vesen közzétennének. E-mail: erdykonyvtar@gmail.com,
www.erdykonyvtar.szob.emagyarorszag.hu.

Kellemes pihenést kívánunk minden kedves olvasónknak!

A hagyományokhoz híven
idén is megrendezik Nagy-
maroson július 18-20. kö-
zött a Regejáró Misztrál
Fesztivált. A határainkon
innen és túl immár több ezer
saját rajongót számláló
Misztrál együttes évrõl évre
meghívja Nagymarosra a
mûfaj itthon és külföldön
ismert vagy kevésbé ismert
jeleseit. A fiatalabbak szá-
mára pedig évrõl évre meg-
rendezi a dalnokversenyt,
melynek gyõztese a követ-
kezõ évben fellépõként mu-
tatkozhat be a nagyszínpad-
ok egyikén.

A hétesztendõs fesztivál-

VII. Regejáró
Misztrál Fesztivál

hoz az idén is Kettõs Tamás
szuggesztív, a mesélõked-
vet, a hagyományt és kor-
szellemet ötvözõ grafikái
párosulnak.

Az énekelt versek és a
népzenei alapokon nyugvó
alkotások olyan szabad és
tág teret engednek a muzsi-
kusnak, hogy a zenei stílu-
sok dalonként változhatnak,
míg az akusztikus hangzás-
világ és az emberi énekhang
a tisztaságot tükrözik. Fel-
színre kerülnek az értéke-
ket közvetítõ verssorok és
a közösségi élmény kap-
csán felfedezhetjük a ben-
nünk rejlõ igazat.
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Június 22-én vasárnap ünnepel-
te a reformáció utáni újjáalaku-
lásának 230. és a templom meg-
áldásának 220. évfordulóját a
nagykõrösi egyházközség. A
templom fõoltárképe Szent Lász-
lót ábrázolja, aki egyébként a
szobi templom védõszentje is.

Az ünnepi szentmise 10 óra-
kor kezdõdött. Az Istentisztelet-
re hívó harangok szépszámú ke-
resztény embert értesítettek az
ünnep kezdetérõl. A Szentmise
áldozatot Dr. Beer Miklós a váci
egyházmegye püspöke mutatta
be. A Szentmise alatt a templom
énekkara énekelt, melyet az idei
évben egyházzenei karmester
diplomát szerzett kántor vezetett.
A keresztény embernek jó érzés
tölti el a szívét, amikor Krisztus
emlékezetére végzett szertartás
egy közösség igazi összetartozá-

Minden ország támasza, talpkö-
ve a tiszta erkölcs. Ezt a létfon-
tosságú igazságot ma semmikép-
pen nem akarja biztosítani az or-
szág számára az erre megbízott és
hivatott vezetõ réteg.  Egyre-más-
ra kerülnek napvilágra és jennek
meg a híradásokban a tiszta er-
kölcsbe ütközõ tevékenységek.
Hogy milyen útra tévedtünk, azt
a koalíciós pártok szakítása is
mutatja. Ember legyen a talpán,
aki el tudja dönteni, hogy most
valóban szakítás történt-e, vagy
csak egy minden részletében
megtervezett és megkomponált
színjáték az egész.

Mialatt a figyelem a liberális
párt körüli botrányokra irányult,
az alatt szállította házhoz a pos-
tás az “Új Magyarország” névre
keresztelt színes tájékoztató kiad-
ványt. E kiadvány hét pontban
tájékoztat – egyesek szerint félre
– többek között arról, hogy a
nyugdíjak vásárlóértéke milyen
ütemben emelkedett. A sikertör-
ténetnek számító emelkedést
számszerû adatokkal alátámasz-
tott ábra is szemlélteti. Nyugdí-
jasként a mindennapi életben
nem ezt tapasztalom. Igaz, ha so-
kat és kellõen sûrûn mondják ne-
künk a feketére azt, hogy ez már-
pedig fehér, akkor, ha mindjárt el
nem is hisszük, de korábbi meg-
gyõzõdésünk ellenére legalábbis
kételkedni fogunk. (…. fehér vol-
na? Lehet, hogy tényleg fehér.)
Aztán beletörõdünk. ( Igen, ez fe-
hér. Nem is tudom, miért gondol-
tam korábban, hogy ez fekete.)

- Csökkentek a gyógyszerárak.
Gyógyszertári vásárlásaim nem

pontosan ezt igazolják. Ebben az
esetben megnyugszom abban a
tudatban, hogy biztosan csak én
vagyok olyan balszerencsés,
hogy már megint nem azoknak a
szereknek az ára csökkent, ame-
lyeket én is használok. Ilyenkor
örülök annak, hogy legalább má-
sokon tudott segíteni az állam.
Szerencse a szerencsétlenségben,
hogy legalább megkérdezik, hogy
adhatják-e a hasonló hatóanya-
gú olcsóbbat. Akkor viszont mi-
ért árulják a drágábbat?

- A mezõgazdaság jövedel-
mezõ. Hosszasan bizonygatják,
hogy mennyi támogatást kapnak
a magyar gazdák az Uniótól. (Ar-
ról viszont senki nem beszél,
hogy mondjuk a francia gazda
mennyit kap.) De beszélhetnénk
arról is, hogy miért sorvad egyre
inkább a mezõgazdasági terme-
lés, miért tudja a régi uniós tag-
államban termelõ gazda olyan
olcsón adni a termékét, hogy a
magyar gazda nem tud vele ver-
senyezni. Biztosan mindkét gaz-
da ugyanannyi támogatást kap.
Virágzó agrárország voltunk…
Most miért kell ízetlen import-
élelmiszert, gyümölcsöt fo-
gyasztanunk? Az ivólevek, ször-
pök alapanyagául szolgáló
egészséges gyümölcsök idehaza
eladhatatlanok, nem kell senki-
nek, illetve kell, de ingyen. Az
importitalok talán egészségeseb-
bek?

Azt hiszem, ha ez így megy
tovább nemhogy új Magyaror-
szág nem lesz, de még a régi is
elenyészik.

SIMON JÓZSEF

Két korábbi esztendõben (2005 és
2006) az egyházi iskolák állami
támogatása 2.7 milliárd forinttal
kevesebb volt, mint ami a Magyar
Állam és a Szentszék között 1997-
ben aláírt vatikáni szerzõdés alap-
ján járt volna. Az Alkotmánybíró-
ság döntése értelmében alkot-
mányellenes a közoktatási törvény
azon rendelkezése, amely a vatiká-
ni szerzõdéssel ellentétesen állapí-

Tiszta erkölcs és jövõkép

sát tanúsítja. Szentmise után a
Püspök atya, kezében tartva az
Oltáriszentséget, elindult a kör-
menetre, ahol több esetben azzal
áldást adott a lelkesen éneklõ hí-
veknek. A templomi zászlókat
vivõ férfiak között többen a fia-
talabb nemzedékhez tartoztak. A
körmenet után a szépen rendben
tartott udvaron ebédet osztottak
a megjelenteknek.

A Püspök atya az évforduló
alkalmából rendezett ének - és
rajzverseny eredményét hirdette
ki. Az egyházközség plébánosa
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik e méltó ünnepséghez
munkájukkal, anyagi és szerve-
zési tevékenységhez hozzájárul-
tak. A Mindenható Isten kegyel-
me kísérje a nagykõrösi egyház-
község további munkáját, életét.

SIMON JÓZSEF

Egyházi iskolák állami
támogatásának gyakorlata

- alkotmányellenes

totta meg az egyházi iskolák nor-
matív finanszírozásának mértékét.

Hihetetlen ez a demokrácia.
Szabadok vagyunk mindentõl és
mindenkitõl. Még magunktól is.
Nem köt semmi. Ebbe a képbe
teljesen beleillik, hogy az illeté-
kes szerveket már az érvényesen
létrejött és hatályban lévõ szer-
zõdések sem kötik.

Azért valami mégis beleron-
dít az idilli képbe, hiszen újab-
ban – helyenként - már az igaz-
ságot is kibogozzák. Nem lehet
éveken keresztül hazudni, elõbb-
utóbb minden kiderül.

Az egyházi iskolák évszázadok

óta végeznek oktató és nevelõ tevé-
kenységet. Egyébként az oktató és
nevelõ munka  egész Európában az
egyházak nevéhez fûzõdik, más-
részt jó lenne, ha végre észrevennénk
és felfognánk, hogy az országunk-
ban keresztény többség él. Amint az
a híradásokból kiderült, a keresztény
kórházak dolgozóit is hátrányos
helyzetbe hozták. Õk sem kapják
meg ugyanazt a fizetést, mint az ál-

lami kórházak alkalmazottai.
Vajon miért kell megkülön-

böztetni és ilyen elkeseredett har-
cot folytatni az egyházak ellen?
Talán azért, mert azt tanítják, hogy
szeressétek, és ne gyûlöljétek egy-
mást, mert az igazságot és az igaz-
ságosságot tekintik a társadalom
igazi értékmérõjének a hazugság-
gal és az igazságtalansággal szem-
ben? Vajon melyek az igazi érté-
kek? Ki-ki maga döntse el.

SIMON JÓZSEF

(Az oldalon olvasható cikkek
nem feltétlenül tükrözik a szer-
kesztõség álláspontját.)

Látogatás a nagykõrösi
egyházközségnél
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A törvényi elõírásoknak megfelelõen a
2007. évi beszámolót “A közhasznú szerve-
zetekrõl” szóló 1997. évi CLVI. törvényben
elõírtak alapján közhasznúsági jelentésben
terjesztem elõ a T. Kuratórium felé, amely
tartalmazza “A számviteli törvény szerinti
egyes egyéb szervezetek beszámoló készí-
tési és könyvvezetési kötelezettségének sa-
játosságairól” szóló 224/2000. (XII.19) Kor-
mányrendeletben elõírt közhasznú egysze-
rûsített éves beszámolót (mérleg és
eredménykimutatás), valamint az egyéb el-
számolásokat és kimutatásokat.

A beszámolási idõszak eredmény kimu-
tatásában szereplõ bevételek és kiadások be-
mutatása:

Bevételek: közhasznú célra, mûködés-
re kapott támogatások: támogatás vállal-
kozásoktól 12 080 eFt, támogatás magán-
személyektõl 95 eFt, személyi jövedelem-
adó 1% 196 eFt. Egyéb bevételek: kamat-
bevétel 2 eFt.

Kiadások: közhasznú tevékenység ráfor-
dításai: anyagjellegû ráfordítások (könyve-
lési, könyvvizsgálati díjak, ügyvédi munka-
díj, bankköltségek) 717 eFt, egyéb ráfordítá-
sok (közhasznú célú támogatások) 12 050 eFt,
értékcsökkenési leírás 306 eFt.

Közhasznú célú támogatások részletezé-
se célonként: Szob település lakói életkö-
rülményeinek kulturális, oktatási, közbiz-
tonsági, szociális szempontból történõ javí-
tására irányuló törekvések támogatása:
 - közösségi célú beruházások támogatása
11 050 eFt, gyermeknapi rendezvény támo-
gatása 50 eFt, városi ünnepségek támogatá-
sa 700 eFt, kulturális célú egyesületek tá-
mogatása 250 eFt.

Közalapítványunknál az elõzõ évekhez
hasonlóan 2007. évben sem volt személyi
jellegû kifizetés.

Meghatározott célra kapott támogatások
felhasználása: mûemlékvédelmi célra nyi-
tó 100 eFt, bevétel 0 Ft, kiadás 0 Ft, marad-
vány 100 eFt. Közbiztonsági célra nyitó:
97 940 Ft, bevétel 10 eFt, kiadás 0 Ft, ma-
radvány 107 940 Ft. Önszervezõdõ közös-
ségek támogatása nyitó: 0 Ft, bevétel 250
eFt, kiadás 250 eFt, maradvány 0 Ft. Egész-
ségügyi célra (ultrahang) nyitó: 35 eFt, be-
vétel 0 Ft, kiadás 0 Ft, maradvány 35 eFt.
Gyermeknapi rendezvények támogatása
nyitó: 0 Ft, bevétel 95 eFt, kiadás 50 eFt,
maradvány 45 eFt.

Az “szja 1%-os” bevételét 2007. évben a
közösségi célú beruházások támogatására
használtuk fel.

Eszközeink és forrásaink a beszámolóhoz
mellékelt mérleg szerint alakultak 2 427 eFt-
os mérlegfõösszeggel.

Az eredménykimutatás a vonatkozó kor-
mányrendelet elõírásai szerint készült el.

Ezúton köszönöm meg mindazoknak a
munkáját, akik az elmúlt év folyamán is ön-
zetlenül segítették Közalapítványunkat.

Szob, 2008. január 28.
KUTI ANDREA ELNÖK

Szobért-Szobiakért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2007.
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1848/49 -160  esztendõ távlatából
A Hont megyei “vezérkar” 2.

Hont vármegye egykori
székhelyéhez, Ipolyság-
hoz közel fekvõ Felsõtúr
több jeles szülöttével já-
rult hozzá a magyar sza-
badságért, függetlenségért
folyó politikai és katonai
küzdelemhez. Írásunkban
három Pongráczról esik
szó, akik ahhoz az õsi ne-
mesi családhoz tartoztak,
mely családfáját 1241-ig
tudta  visszavezetni .  A
Liptó vármegyébõl szár-
mazó óvári és szentmiklósi
Pongrácz család az 1800-
as évek elején telepedett le
Hont megyében. A felsõ-
túri ág tagjai nagy mûvelt-
ségû,  társadalomtudo-
mányokkal és mûvésze-
tekkel foglalkozó közne-
mesek voltak.

Pongrácz István hon-
véd õrnagy.  1821.  au-
gusztus 21-én született
Felsõtúron. Nemesi szár-
mazású középbir tokos,
apja megyei fõszolgabíró.
A tulni utásziskolán vé-
gez, 1840-tõl hadapród-
ként szolgál.  1848. au-
gusztus 16-tól fõhadnagy
a 8. huszárezrednél Galí-
ciában, októbertõl hon-
védvezérkari százados a
feldunai hadtestben. Részt
vett a bányavárosok téli
hadjáratában, a kápolnai
és a mezõkövesdi csatá-
ban. 1849 márciusától õr-
nagy, hadosztály vezérka-
ri tiszt. A tavaszi hadjárat
alkalmával a hatvani ütkö-
zetben Gáspár tábornok
oldalán higgadt, józan vi-
selkedésével t iszttársai
megbecsülését vívta ki.
Ebben az ütközetben a vé-
le t lennek köszönhetõ,
hogy életét nem vesztette.
Június elejétõl a világosi
fegyverletételig az 1. had-
tes t  vezérkar i  fõnöke.
Részt vett az 1849. au-
gusztus 2-i debreceni csa-
tában, amit 1867-ben rész-
letesen leírt, s 1868 elején

a Debreceni  Lapokban
meg is jelent. A szabad-
ságharcról naplót vezetett,
ez a kézirat azonban el-
tûnt. Aradon bebörtönöz-
ték, és 10 év fogságra ítél-
ték. 1852-ben kegyelmet
kapott. 1867-tõl gazdálko-
dó, a Hont megyei hon-

védegylet tagja. 1879-ben
tábornoki címmel nyugdí-
jazták. 1900. augusztus 7-
én Esztergomban érte a
halál.

Pongrácz László hon-
véd ezredes. Felsõtúron
született 1824. december
15-én, Pongrácz István
testvéröccse. A gyõri böl-
csészakadémián végzett.
1840-tõl hadfi az 58. gya-
logezrednél. 1847-tõl had-
nagy, nemesi testõr Bécs-
ben. 1848. szeptember 20-
án leköszön, és hazatér
Magyarországra. Október
3-tól fõhadnagy majd szá-
zados, december közepétõl
zászlóaljparancsnok a 23.
honvédzászlóaljban. 1849.

márciusától õrnagy. Külö-
nösen kitünteti magát Bu-
davár bevételénél. Május
22-én 3. osztályú katonai
érdemjelet kap, egyben ez-
redessé és dandárnokká
léptetik elõ a Kmety-had-
osztályban. Kmety tábor-
nok távozása után õ vezeti

a hadosztály csapatait a
borosjenõi fegyverletéte-
lig, augusztus 20-ig. Ez-
után fogságba kerül, de si-
kerül megszöknie és el-
hagyja Magyarországot.
1867-ben tér haza. 1882-
ben altábornagyi címmel
nyugdíjazzák. Budapes-
ten halt meg 1890. január
17-én.

Óvári és szentmiklósi
Pongrácz Lajos .  1815.
február 15-én születet t
Felsõtúron. Gimnáziumi
tanulmányait Selmecbá-
nyán és Vácott végezte,
majd a pesti egyetemen
bölcsészetet és jogot ta-
nult. Közéleti, politikai
pá lyafu tásá t  1842-ben

Hont vármegye szolgabí-
rájaként kezdte, 1848-ban
tiszteletbeli fõjegyzõ lett.
Ez év õszén Kossuth La-
jos pénzügyminisztériu-
mába került titkárnak. A
szabadságharcból  Hont
megyében és Pesten nem-
zetõrként vette ki részét.
A szabadságharc bukása
után jószágigazgató az
Alföldön. Említésre mél-
tó Pongrácz Lajos irodal-
mi tevékenysége.  Pesti
diákévei alatt versesköte-
tei jelentek meg, írt útiraj-
zokat, történelmi esszé-
ket, és irodalomtörténeti
tanulmányokat. Hont me-
gyében irodalmi lapot je-
lentetett meg Literatúrai
Füzér címmel. Az 1860-
as években sokoldalú tár-
sadalmi és kulturális tevé-
kenységet végzett Ipoly-
ságon, hozzájárult a dré-
ge ly i  hõs ,  Szondy
György emlékének ápolá-
sához. Nagy gondot for-
dított a néphagyományok
felkutatására is. 1899. au-
gusztus 10-én Budapesten
hunyt el. Kívánsága sze-
r in t  szü lõfa lu jában  a
templom melletti sírkert-
ben temették el.

2002-ben az Ipolysági
Magyar Alapiskola Felsõ-
túr neves szülöttének nevét
vette fel.

Felhasznált irodalom:
Bona Gábor: Tábornokok
és törzstisztek a szabad-
ságharcban 1848-49. Bu-
dapest, 1983. Lendvay Ti-
bor: Az Ipolysági Magyar
Alapiskola történetébõl.
Ipolyság, 2002. Puskás
Péter:  Honti  csi l lagok
1848 egén. Gracza Antal
és Záhony István vérrel és
tintával írt igaz históriája.
Kemence, 2007. Szénássy
Árpád: Az 1848/49-es sza-
badságharc emlékhelyei.
(Pozsonytól Komáromon
át Ipolyságig), Komárom.

KOCZÓ JÓZSEF

Pongrácz Lajos 1815-1899
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A Szobi Érdy János Könyvtár és In-
formációs Központ a Szobi József
Attila Mûvelõdési Ház és Szabad-
idõ Központ közremûködésével idén
is megrendezte a 6-15 éves korosz-
tály számára a hagyományos, nap-
közis jellegû táborát június 30. és
július 8. között.

A gyermekek sok színes progra-
mon vettek részt a tábor ideje alatt.
Lehetõségük volt kézmûves tevé-
kenységeket végezni, táncot tanulni,

Nyári tábor
sportolni, különbözõ fejtörõ és
ügyességi játékokon összemérni tu-
dásukat, de többször járt strandon is
a kis csapat. A képek magukért be-
szélnek!

Köszönet a segítségért: Csatári
Dzsenifernek, Csikós Balázsnak,
Éva-Baker Kft-nek, Nefelejcs Virág-
boltnak és Paluch Erikának.

További képek:
www.erdykonyvtar.szob.emagya-

rorszag.hu.

Egyes dolgokat természetesnek
veszünk. Hozzátartoznak a min-
dennapjainkhoz, megszoktuk.
Csak akkor tûnik fel hiányuk, ha
valami nincs rendjén. Ilyen alka-
lom volt, mikor a templom órá-
jának számlapját leszerelték, el-
vitték felújítani. (Köszönet érte.)
Hiányzott, még ha nem is néz-

50 évesek a Szent László
templom harangjai

tünk fel minden nap, vajon hány
óra van.

Ez a várakozás volt tapasztal-
ható akkor is, amikor a programo-
zás meghibásodásakor nem a meg-
szokott idõben hallottuk, vagy
nem is hallottuk a harangszót.

Kezembe akadt a Szob város-
sá nyilvánítására kiadott, Mánd-
li Gyula által írt kiadvány, a
Szob 2000. Nagyon sok hasznos

információ van benne városunk
múltjáról. A Szent László temp-
lomot ismertetõ szöveg végén ez
olvasható:

“A templomnak négy harang-
ja van, amelyek közül a lélekha-
rang a legrégebbi, még a régi Ár-
pád kori templomból származik. A
két nagyharang közül az egyik a
Szent László-harang, a másik a
Boldogasszony-harang. Mindket-
tõt 1958-ban öntették újra a szobi

hívek, mert a háború folyamán a
nyilasok összetörve el akarták vin-
ni, hogy beolvasszák fegyvernek.
Ám a vasúton dolgozók az állomás
raktárában elrejtették, és nem en-
gedték elszállítani a darabokat, s
újból öntötték õket. A templom vé-
dõszentjének ünnepére szentelték
fel és helyezték el a toronyban.”

Tehát a Szent László-harang és a
Boldogasszony-harang idén 50
éves!

Mindezt azoknak a vasúti dol-
gozóknak köszönhetjük, akik el-
rejtették. Vajon kik voltak õk?
Emlékszik-e valaki a nevükre? Jó
lenne, ha mindezt a ma élõk is
megtudnák, és méltóképp megem-
lékeznénk tettükrõl, mely abban
az idõben igen veszélyes volt.

Azzal a kéréssel fordulunk a
tisztelt lakossághoz, hogy aki tud
errõl az eseményrõl, a személyek-
rõl, valamilyen formában tudassa
a Szobi Hírnök szerkesztõségével.

KÖSZÖNETTEL LAKATOS JÓZSEF

A mellékelt fotókat a temp-
lom 225 éves felszentelése alkal-
mából rendezett fotókiállításra
kaptam Sukola Mártától és
Turcsányi Imrétõl.

Kötélhúzás a szabaidõ központban

Élvezték a pancsolást a táborosok

Kreatív kézmûves alkotások születtek a tábor ideje alatt
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VasemberVasemberVasemberVasemberVasember
 - színes, szinkronizált amerika fantasztikus akciófilm

Az elõadások kezdete: 18.30 óra. Jegyek ára: 300 forint.
Érdeklõdni lehet: 06-30/ 332-5934.

MozimûsorMozimûsorMozimûsorMozimûsorMozimûsor

József Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjai
Július - augusztusJúlius - augusztusJúlius - augusztusJúlius - augusztusJúlius - augusztus

Július 21., hétfõ 9-tõl 16 óráig
Árusítás - vegyes

Július 25., péntek 9-tõl 13 óráig
Árusítás - vegyes

Július 30., szerda 12-tõl 16 óráig
Véradás

Augusztus 4., hétfõ 9-tõl 12 órától
Árusítás - vegyes 

Augusztus 12., kedd 9-tõl 14 óráig
Árusítás - vegyes

Augusztus 13., szerda 14-tõl 15 óráig
Árusítás - eurojóker

Humorsarok
Egy öregasszony remegõ lábakkal kérdi a rendõrt:
- Mondja biztos úr, ha rálépek a sínre nem ráz meg
az áram?
- Nem néni kérem, csak tessék vigyázni, hogy a má-
sik lába ne érje a felsõ vezetéket!

A vízimentõ-tanfolyamon az elsõ óra elején az elõ-
adó szigorúan a hallgatók szemébe néz, majd
mondja:
- Hölgyeim és uraim! Egy dolgot jegyezzenek meg:
ez a mûfaj nem olyan, mint a sporthorgászat. Itt nem
kell a kicsiket visszadobni!


