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Május elsején délelõtt, körülbe-
lül 10 óra tájban elindult Szob új
büszkesége a kisvonat. A Szob-
Márianosztra vonalat 1912-ben
építették, és a márianosztrai kõ-
bányából szállította a követ Szob-
ra, ahol uszályra rakták, és tovább
szállították. Az ötvenes években
megpróbálkoztak a teherszállítás
mellett a személyforgalom bein-
dításával is, de ez néhány év után
abbamaradt. Az utolsó szerelvény
1992. december 22-én gördült vé-
gig a síneken.

1996-ban alakult meg a Szob-
Nagybörzsöny Kisvasútért Köz-
alapítvány, de a felújítás elkezdé-
séig még egy évtizedet kellett
várni. 2006-ban egy európai uni-
ós pályázat elnyerésével elindul-
hatott a vonal felújítása, ami mára
elkészült.

A kisvasút körülbelül fél 11
tájban indult neki az útnak, gyö-
nyörû idõben, egy kocsival, teli
utasokkal. A forgalmi jelzõlám-

pák még nem mûködtek, így a
rendõrség, és a forgalomirányító
személyzet segített a fõúton tör-
ténõ átkelésben. A kertekbõl a
lakók vidáman integettek az uta-
soknak. Útban Márianosztra felé

Ha elindul a vonat…
Május elsején útjára indult a Börzsöny Kisvasút

a kisvonat elhaladt a gyönyörûen
felújított Mária-kút mellett, ahol
szintén turisták és a kisvasutat
üdvözlõk álltak sorfalat, integet-
ve. A márianosztrai végállomás-

hoz közeledve sajnos egy kanyar-
nál a kisvasút utasai egy enyhe
döccenést éreztek, majd a szerel-
vény megállt, és közölték, hogy
a kocsi egyik kereke leugrott a
sínrõl. Több utas, és a kisgyere-

kek is felajánlották segítségüket
a kocsi visszadöccentéséhez, de
kiderült, hogy ez azért nem olyan
egyszerû. Amíg a helyzet megol-
dódott, az utasok felsétáltak az
immár csak pár száz méterre lévõ,
gyönyörû környezetben, és na-
gyon szépen elkészült
márianosztrai végállomáshoz.
Néhányan beültek a helyi
presszóba, néhányan pedig kelle-
mesen elbeszélgettek. A helyzet
hamarosan megoldódott, és az
utasok visszautazhattak Szobra,
ahol sok szeretettel fogadták õket.
A kisvonat ezek után még több-
ször megtette az utat Szob és
Márianosztra között.

Üröm az örömben, hogy a

május 7-én megtartott szakható-
sági ellenõrzések alkalmával né-
hány hiányosságot tártak fel, ame-
lyek kijavításáig a vonal nem kap-
hat használatbavételi engedélyt.
Az elõírt munkák elvégzése né-
hány hetet igénybe vesz majd,
ami egyben azt is jelenti, hogy
ezen idõszak alatt a  kisvasúton a
közlekedést szüneteltetni kell.

 NYÁRI PÉTER

Az elsõ indulásra várva. Hamarosan naponta közlekedik

Útban Márianosztra felé. Kalandos volt az utazás

Az utasok élvezték a kellemes nyári idõt és a szép tájat

Nagybörzsöny-Szob
Erdei Kisvasútért

Közalapítvány
Az Alapítvány célja az
1992-ben leállított, majd
2003-ban újraindított
Nagybörzsönyi Erdei Vas-
út üzemének támogatá-
sa, és a még újra nem in-
dított szakaszok vissza-
építésének és üzembe
helyezésének elõsegíté-
se. Jelenleg a megépült
Szob-Márianosztra sza-
kasz üzemének beindítá-
sa, illetve a Márianosztra-
Nagyirtáspuszta szakasz
pályázata beadásának tá-
mogatása a legfõbb cél.

Nagybörzsöny-Szob Erdei
Kisvasútért Közalapítvány

adószáma:

18676264-1-13
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Gõzerõvel….
Az elmúlt hónapban is gõzerõvel folyt a Szob-Nagybörzsöny
erdei kisvasút teljes felújítását célzó kiemelt projekt elõkészíté-
se. A már elkészült Szob–Márianosztra és Nagybörzsöny-Nagy-
irtás szakaszokat összekötõ Nagyirtás-Márianosztra közötti pá-
lyatest felújítását megvalósítani kívánó program keretében ápri-
lis hónapban Szob Város Önkormányzata gesztorként ajánlatté-
teli felhívást tett közzé a projektel kapcsolatos turisztikai szak-
értõ tevékenységek biztosítására, a marketing terv kidolgozásá-
ra, elkészítésére, valamint a vasútmérnöki szakértõ tevékenysé-
gek biztosítására, az üzemeltetési modell kidolgozására, és a rész-
letes üzleti tervek elkészítésére.

A Pest Megyei KéményseprõA Pest Megyei KéményseprõA Pest Megyei KéményseprõA Pest Megyei KéményseprõA Pest Megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kftés Tüzeléstechnikai Kftés Tüzeléstechnikai Kftés Tüzeléstechnikai Kftés Tüzeléstechnikai Kft

értesíti a lakosságot, hogy a 27/1996. (X.30.)
BM rendelet értelmében elõírt kötelezõ kémény-
seprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó felada-
tokat Szob város közigazgatási határain belül

2008. május 5-tõl 2008. május 30 –ig2008. május 5-tõl 2008. május 30 –ig2008. május 5-tõl 2008. május 30 –ig2008. május 5-tõl 2008. május 30 –ig2008. május 5-tõl 2008. május 30 –ig

(közületek, társasházak stb.), a társaság arcké-
pes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozói látják el,
valamint díjat szednek.

2007. évben az önkormányzat
pénzügyi szempontból igen ne-
héz, 18 éves történetének talán
legnehezebb évét zárta. A fo-
lyamatosan emelkedõ energia-
árak, a különféle szolgáltatások
költségterheinek viselése, az
évrõl-évre drámai mértékben
zuhanó központi támogatások
együttes hatása következtében
egyre nehezebb helyzetbe kerül
önkormányzatunk.

E teljes önkormányzati elle-
hetetlenülés irányába vezetõ fo-
lyamatok elleni „védekezés-
ként” a helyhatóság az elmúlt
években állandó hitelfelvételre
kényszerült, míg 2007-re odá-
ig jutott, hogy a finanszírozási
kondíciók kényszerítõ hatására,
intézményeinek egy részét kis-
térségi fenntartásba adta. Azon-
ban mindezen intézkedések el-
lenére sem jut az önkormány-
zat annyi bevételhez, hogy mû-
ködését biztosítani tudja, és ek-
kor még nem is említettük a
mintegy 170 millió forintos
adósságállományt. Az elmúlt
évben növelte az önkormányza-
ti mûködés problémáit, hogy az
ÖNHIKI pályázat elbírálásánál
hátrányt jelentett a hitelállo-
mány, hiszen annak 30%-val
megegyezõ összeggel csökken-
tették a támogatás mértékét. A
jelentõs mértékû hitelállomány-
tól tehát mindenképpen szaba-
dulnia kellett az önkormányzat-
nak, ezért a képviselõ-testület
úgy döntött, hogy a fennálló hi-
telállományát 170 millió forint
értékû kötvény kibocsátásával
egyenlíti ki. (A kötvény ekkor
nem számított hitel típusú tar-
tozásnak.) Ezzel a tranzakció-
val sikerült az önkormányzat-
nak hitelállományát átrendez-
nie, pontosabban szólva mint-
egy átütemeznie a rövidlejára-
tú hiteltartozását, hosszúlejára-
tú alacsony kamatozású kötele-
zettségre. Ezzel átmeneti léleg-
zetvételhez jutott.

A képviselõ-testület Szob Vá-
ros Önkormányzata 2007. évi
bevételeinek teljesítését
1.470.930.000 forintban állapí-
totta meg. Érdekességként meg-
említhetõ, hogy ennek az összeg-
nek közel egyharmada szárma-
zott felhalmozási és tõkejellegû
bevételekbõl, amely a hatékony

A képviselõ-testület elfogadta a
2007. évi zárszámadási rendeletet

pályázati munkát dicséri. Az ön-
kormányzat 2007. évi kiadásai-
nak teljesítését 1.470.536.000
forintban hagyta jóvá.

Szob Város Önkormányzata
2007. évi gazdálkodását  elem-
zõ könyvvizsgálói jelentés
összegzõ megállapítása, illetve
annak szóhasználata, úgy gon-
dolom mindent elárul pénzügyi
helyzetünkrõl. „Összességében
megállapítható, hogy hitelek
igénybevételével, valamint szi-
gorú takarékoskodás útján az
önkormányzat pénzügyileg átvé-

szelte a 2007. évet.”
És mi várható 2008-ban? A

jövõ semmi jóval nem kecseg-
tet, hiszen az önkormányzat mû-
ködése szempontjából mérföld-
kõnek számító, már beadott
ÖNHIKI pályázaton is jóval ke-
vesebb összegre pályázhattunk,
mint az elmúlt évben. Azt hi-
szem óriási eredmény lenne, ha
a jövõ évi könyvvizsgálói jelen-
tésben is az „átvészelte” megál-
lapítást olvashatnánk majd.

REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Kiírták a pályázatot a
zeneiskola igazgatói állására
Szob Város Önkormányzati Képviselõ-testülete április 29-én
megtartott ülésén döntött arról, hogy a Kodály Zoltán Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatói állásának betöl-
tésére pályázati felhívást tesz közzé. Az új igazgatónak 2008.
augusztus 1-tõl kell ellátnia feladatát.

Késik a tavasziKésik a tavasziKésik a tavasziKésik a tavasziKésik a tavaszi
lomtalanítási akciólomtalanítási akciólomtalanítási akciólomtalanítási akciólomtalanítási akció

A hagyományos tavaszi lomtala-
nítási akciót elõreláthatólag a
nyár elejére tudja megszervezni
az önkormányzat, aminek leg-
fõbb oka az, hogy nem tud meg-
felelõ számú embert biztosítani a
hulladék felrakodására. A koráb-
bi években ezt a feladatok az ön-
kormányzat a közhasznú foglal-
koztatási program keretében al-
kalmazott munkavállalókkal vé-
geztette el. Sajnos az idei évben
közhasznú munkavégzés kereté-
ben foglalkoztatható létszámke-
retünket 5 fõvel csökkenteni kel-
lett. A megmaradt állomány
(összesen 3 fõ)  munkaidejét pe-
dig kitölti a város közterületeinek
tisztán tartása (fûnyírás, szemét-
szállítás), amely munkában a lét-
számhiány miatt így is mutatko-
zik némi lemaradás.

Szob Város Önkormányzata
közmunkaprogramra pályázatot
nyújtott be, amelynek támogatása
esetén lehetõség nyílik majd újabb
munkavállalók foglalkoztatására,
akiknek elsõ feladatuk lesz a lom-
talanítási akció lebonyolítása. Az
akció pontos idõpontjáról a késõb-
biekben adunk tájékoztatást, mind-
ezzel együtt a város lakosságának
szíves megértését kérjük.

REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Megújult Szob VárosMegújult Szob VárosMegújult Szob VárosMegújult Szob VárosMegújult Szob Város
ÖnkormányzataÖnkormányzataÖnkormányzataÖnkormányzataÖnkormányzata

internetes honlapjainternetes honlapjainternetes honlapjainternetes honlapjainternetes honlapja
A napokban arra lehetett figyel-
mes az internet világában kalan-
dozó, ha felkereste www.szob.hu
címet, hogy Szob Város Önkor-
mányzat hivatalos honlapja meg-
újult, új arculatot kapott és kibõ-
vített tartalommal várja látogató-
it. A megújult honlapról már do-
kumentumok (beadványok, ké-
relmek) is letölthetõk, illetve bõ-
vebb információ szerezhetõ a
polgármesteri hivatal szervezeti
tagozódásáról és az egyes irodák
által végzett tevékenységrõl.

A tervek szerint az idénA tervek szerint az idénA tervek szerint az idénA tervek szerint az idénA tervek szerint az idén
sem maradnak el asem maradnak el asem maradnak el asem maradnak el asem maradnak el a

Városnapok rendezvényeiVárosnapok rendezvényeiVárosnapok rendezvényeiVárosnapok rendezvényeiVárosnapok rendezvényei
A 2008. évi Városnapok rendez-
vényei hagyományosan június
utolsó hétvégéjén (június 27-
29.) kerülnek megrendezésre.
Jelenleg a programok végleges
egyeztetése és a szerzõdésköté-
sek folynak, ezért bõvebb infor-
mációt a késõbbiekben tudunk
az olvasó elé tárni.
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Május elsején elindult a kisvas-
út Szobon. Rendkívül sok mun-
ka és szervezés elõzte meg ezt
a nagyszerû eseményt. Sajnos
a mai napig hallhatóak olyan
hangok, melyek az öröm helyett
a panaszt fejezik ki.

El kell ismerni, lehet olyan
dolgokat találni, melyek okot
adhatnak a panaszra, és a rek-
lamációra az öröm mellett. Re-
mélhetõleg egyre kevesebbet.
Szob internetes fórumán (http:/
/szoblog.blogter.hu/) hangot is
adott ennek a lakosság, nyilván-
valóan a pozitív véleményekkel
együtt. Erre való egy internetes
fórum.

Van azonban egy másik fó-
rum is, méghozzá a város fóru-
ma. Ez a rendszeresen ismétlõ-
dõ esemény a lakosság és a ve-
zetés közti élõ információcse-
rét szolgálja. Itt hozzák nyilvá-
nosságra a különbözõ terveket,
itt szavazhat meg a lakosság
bizonyos dolgokat, és itt hoza-
kodhat elõ panaszaival. Erre
való a fórum.

2008. április 23-án, szerdán
este 6 órai kezdettel volt egy
fórum, amely a lakosságot  kí-
vánta tájékoztatni a kisvasúttal
kapcsolatos tudnivalókról. A
fórum idõpontját közzé tették
mind a Szobi Hírnökben, mind
az interneten, a Szobi köztéren,
valamint a Szob blogon, plusz
még néhány olyan helyen az
interneten, amit naponta több
ezren olvasnak. Ennek ellenére
a megjelentek száma a „két ke-
zemen meg tudom számolni”-
val jellemezhetõ. Ha valaki
megnézi a képet, utána számol-
hat.

Felmerül a kérdés azonban,
látva a megjelentek igen cse-
kély számát, hogy vajon mi le-
het ennek az oka? A tájékozta-
tás megvolt. Az érdeklõdés is
megvolt, ezt észlelhettük saját
fülünkkel és szemünkkel. Az
idõpontra sem lehetett panasz,
hiszen 18 órakor már a legtöbb
ember otthon van.

Azt mindenképpen látnunk
kell, hogy egy vezetés nem lé-
tezik visszajelzés nélkül. Talán
a „néma gyereknek anyja sem
érti a szavát” mondás jellemzi
a legjobban ezt a helyzetet.
Nem elég, ha otthon elmondjuk
a véleményünket, ugyanis az
nem fog eljutni a megfelelõ fü-

lekbe. Ha egy lakossági fóru-
mon adjuk elõ ugyanezt, akkor
biztosak lehetünk abban, hogy
az információ eljut a célsze-
mélyhez. Ezek után lehet azt
mondani, hogy mi megtettük a
magunkét. Amíg csak a szom-
széd tud a gondunkról, addig
nem.

Addig is, egy kicsit megkés-
ve, de akit érdekel, az alábbi-
akban leírom, hogy mit hallhat-
tunk a fórumon.

A gyûlés Lakatos József
vetítésével kezdõdött, aki a kez-
detektõl fényképezte a kisvas-
út építkezését, valamint renge-
teg régi felvétellel is rendelke-
zik A vetítés nagyon érdekes
volt. A második részben
Remitzky Zoltán polgármester
beszélt a kisvasút építésének
eddigi szakaszairól. Maj a kö-
vetkezõkben Paulik János  tar-
tott elõadást, aki a Börzsöny
Kisvasút Nonprofit Kft ügyve-
zetõ igazgatója. Amit nagyon
fontosnak tartok kiemelni a be-
szédébõl, az a következõ:
NAGYBÖRZSÖNYBEN A
KISVASÚT ELINDULÁSA
ELÕTT SZINTE NEM VOL-
TAK SZÁLLÁSHELYEK.
AZÓTA 200-250 SZÁLLÁS-
HELY LÉTESÜLT (FALUSI
TURIZMUS: HA VAN EGY

Kisvasút és egyéb dolgok

400 ezer forint a civil szervezetek támogatására400 ezer forint a civil szervezetek támogatására400 ezer forint a civil szervezetek támogatására400 ezer forint a civil szervezetek támogatására400 ezer forint a civil szervezetek támogatására
Szob Város Képviselõ-testülete a „Közösségeket Támogató Alap
létrehozásáról” szóló 15/2004. (III. 31.) Kt. sz. rendelete alap-
ján 400.00 forint összegû forrást biztosít a helyben mûködõ civil
szervezetek számára. A pályázati felhívást az önkormányzat min-
den regisztrált civil szervezetnek eljuttatta. A határidõre benyúj-
tott pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizott-
ság bírálja el, és dönt a támogatások odaítélésérõl.

SZABAD SZOBÁNK, KIAD-
HATJUK), NAGYOBB ÜN-
NEPEKEN 600-800 FÉRÕ-
HELY SEM ELEGENDÕ! Azt
hiszem, ezen lassan ideje elgon-
dolkodnia minden szobinak.

Végül a hallgatóság szólha-
tott hozzá. Gondolom sokakat
érdekel a Préskertben, hogy mi
lesz a kocsibejárókkal. Nos, is-
mételten ígéretet kaptunk arra,
hogy a bejárók rendbe lesznek
rakva. Ez biztos. Én legalábbis
elhiszem, mivel úgy ítéltem
meg, hogy akik mondták, azok
szavahihetõ emberek.

Felajánlást tett még Fésû Jó-
zsef György (Börzsöny Múze-
um Baráti Körének elnöke) is,
aki a Mária-kúti megállónál
szeretne kialakítani egy kis bo-
tanikus kertet a Börzsöny fló-
rájából.

Említésre került még a kõ-
fesztivál is, melyrõl késõbb ka-
punk tájékoztatást. Most csak
annyit, hogy idén augusztus 30-
án lesz.

Jó volt ott lenni, és hallani,
hogy sok hozzáértõ ember, sok
munkával, és szeretettel dolgo-
zik ezen az ügyön. Legközelebb
remélem, többen leszünk, és
akkor más is leírhatja a vélemé-
nyét.

NYÁRI PÉTER

Fórum a kisvasútról. Érdekes dolgok hangzottak el

Pályázatok
benyújtásáról
döntöttek a
képviselõk

Amint az bizonyára az Olvasó
elõtt is ismert, Szob Város Önkor-
mányzata rendkívül nehéz, és egy-
re nehezebb anyagi helyzetben
van, ami egyebek mellett azt is
jelenti, hogy gyakorlatilag nincs
lehetõsége arra, hogy a város fej-
lesztését saját erõbõl oldja meg.
Az egyetlen lehetõsége a pályázati
kiírásokon történõ indulás, amely
ugyan rengeteg munkával jár, és
sokszor nem is koronázza siker,
de ha 5 benyújtott pályázatból
akárcsak egy is nyer, az feledteti
a négy elbukott kudarcát.

Mindezt szem elõtt tartva a
képviselõ-testület pályázat be-
nyújtásáról döntött a 2008. évi
Városnapok rendezvényei költsé-
geinek támogatására, a Szob-Ze-
begény közötti kerékpárút meg-
építésére (már sokadszor), a szo-
bi óvoda és bölcsõde részére esz-
közök beszerzésére, az óvoda inf-
rastrukturális felújítására (az épü-
let tetõszerkezetének és konyhá-
jának felújítása), a tájékoztatást
elõsegítõ információs rendszerek
fejlesztésére (utcanév táblák, in-
formációs táblák), az Arany János
utcai partfal veszélyelhárítására,
illetve játszóterek felújítására.
Emellett támogatták a képviselõk
a Szobi Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása által
benyújtani kívánt két pályázatot,
amelyek egy 40 személyes autó-
busz, illetve egy kisbusz beszer-
zésére irányultak.

Konfliktus- és
stresszkezelés
Április 21-én és 22-én Szobon
került megrendezésre - a kistér-
ség hat települése köztisztviselõi
(17 fõ) részvételével - a ROP
3.1.1 Új típusú képzések kereté-
ben a „Konfliktus-, és stressz ke-
zelés„ címû tréning. A konflik-
tus- és a stresszhelyzetek megfe-
lelõ szintû kezelése, illetve kezel-
ni tudása napjaink közigazgatási
tevékenységében, az ügyfelekkel
történõ napi kapcsolatokban va-
lamennyi köztisztviselõ számára
nélkülözhetetlen ismeret.

A továbbképzés résztvevõi
számára Polónyi Éva képviselõ-
asszony adományozott finom
pogácsát, amelyet e helyütt sze-
retnénk még egyszer tisztelettel
megköszönni.
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Május elsõ vasárnapján, anyák
napján hálás szívvel köszöntöt-
tük az édesanyákat. A szentmi-
se keretében fájdalommal telve,
de Isten akaratában megnyu-
godva idéztük fel az elhunyt

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma:
18679418-1-13

A kedvezményezett neve:
SZOBÉRT SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetõ, ha a nyi-
latkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig
az Ön nevét, lakcímét és adóazonosító jelét pontosan tün-
teti fel.

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 te-
lepülés lakói életkörülményei-
nek javítását célzó programok,
a környezetvédelem, a kiemel-
kedõ tehetségek támogatását; a

város mûemlékeinek megõrzé-
sének és felújításának elõsegí-
tését.

Itt szeretnénk megköszönni
mindazoknak a segítségét, akik
az elmúlt évben személyi jöve-
delemadójuk 1 %-nak felaján-
lásával hozzásegítették a köz-
alapítványt céljai eléréséhez.

KUTI ANDREA

    ELNÖK

Szobért Szobiakért Közalapítvány

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS
A Kistérségi Családsegítõ

és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi felhívást
ajánlja a munkát keresõk figyelmébe:

A MAGYAR SUZUKI ZRT
ESZTERGOMI MUNKAHELYRE,

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELÕKET KERES,
TÖBBMÛSZAKOS  MUNKARENDBE.

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ
a szolgálat vezetõjétõl, Ujlaky Zoltántól
 a 06-70-371-0922-es telefonszámon.

Vonalas telefonszám:
06-27-570-535 /34-es mellék.

Köszönet
A Szobi József Attila Mûvelõdési Ház veze-
tõsége tisztelettel megköszöni azoknak a la-
kosoknak a felajánlását, akik jelentkeztek
felhívására és segítettek bútorokkal beren-
dezni az intézmény vendégszobáját. Renge-
teg bútort ajánlottak fel, melyekbõl még az
elõtérbe is jutott. Mindennek köszönhetõen
már sokkal kényelmesebben lehet szórakoz-
ni, kikapcsolódni és természetesen várakoz-
ni a mûvelõdési házban.

LACZKÓ BALÁZS

Az édesanyák példaképe

édesanyák emlékét, majd annak
végeztével Dsida Jenõ és József
Attila egy-egy versét szavalta el
két ministráns kisleány. Mind-
két költõt az édesanyjuk iránt

érzett szeretet és hála hatotta át
e versek írása közben. A nap
délutánján az óvodás és iskolás
gyermekek tánccal, versmon-
dással, a furulya hangjával és
egyéb produkciókkal kedves-
kedtek az ünnepelteknek. A né-
pes közönség viharos tapssal
ismerte el a mûsorszámokat.

Május hónap Jézus Krisztus
anyja, a mi égi édesanyánk, a
Boldogságos Szûz Mária hó-
napja.  Õ az édesanyák példa-
képe. E hónapban a Római Ka-

tolikus Egyház naponta imád-
kozza a lorettói litániát, százez-
rek keresik fel a búcsújáró he-
lyeket. (Többek között ebben a
hónapban tartják Erdélyben a
csíksomlyói búcsút is.)

Hazánk területén is több
Mária kegyhely van.  Ilyen a
közeli Nógrád megyében talál-
ható Mátraverebély-Szentkút is,
amelyet fõként az Ipoly mentén

élõk, a palóc népek látogatnak.
A háborúk és más vészek

ideje alatt a hívõ emberek bi-
zalommal fohászkodtak a
Szûzanya oltalmáért. Napja-
ink zûrzavaros világában mi
is forduljunk égi édesanyánk-
hoz oltalomért ,  tel jesí tve
Mindszenty József hercegprí-
más kérését, imádkozzunk.
Ne szégyelljük a Rózsafüzért
imádkozni, vállaljuk hitün-
ket, vallásunkat.

SIMON JÓZSEF

...a nagyok pedig táncoltak

A kicsik verset mondtak...
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Második alkalommal került
megrendezésre a kézimunka
kiállítás, amelynek kezdemé-
nyezõje az elõzõ évben
Polónyi Éva önkormányzati
képviselõ asszony, a városi
könyvtár dolgozói és a nyug-

Kézimunka kiállítás – másodszor

díjas klub néhány tagja volt.
A kezdeményezést visszaiga-
zolta, hogy az idén közel har-
madával emelkedett a kiállí-
tók száma.

A közszemlére tett kézi-
munkák magukról és alkotó-
ikról beszélnek, amelyek el-
készítése általában a minden-
napi munkák után történik.
Elsõsorban készítõik és csa-
ládjuk részére, örömére, gyö-
nyörködtetésére. Ezt osztot-
ták meg most velünk, látoga-
tókkal. A legtöbb alkotás az
éjszakába nyúló idõben ké-
szül el. A munka szeretete
nélkül ilyen áldozat aligha
lenne lehetséges.

A kézimunkával elkészít-
hetõ alkotások szinte teljes
skálája látható a bemutató te-

remben. Kötések, horgolá-
sok, a goblein több változa-
ta, festett tányér, festmények,
rajzok, szõnyegek, gyöngy-
füzérek, terítõk, hímzések,
használati tárgyak textilbõl,
táska, erszény és fafaragás,

doboz és dísztárgy stb. felso-
rolni is nehéz õket.

Örömteli, hogy ez a nagy
gonddal megszervezett kiál-
lítás nem a pénzhajhászásról
szól, hanem a munka szere-
tetérõl tanúskodik. A kiállí-
tott tárgyak értékét lehetetlen
megmondani, de ha mégis
megpróbálnánk megbecsül-
ni, nagy összeget kellene
mondanunk az kétségtelen.

E tárlat emléket állít a két-
kezi munka tiszteletének és
becsületének. Köszönetet kell
mondanunk tehát mindazok-
nak, akik elhozták azokat a
nagy becsben tartott munkái-
kat, melyek elkészítésére sok
türelmet, idõt és hozzáértést
fordítottak. A kiállított tár-
gyak elrendezését a könyvtár
dolgozói és segítõik végezték,
munkájuk az ízlésesség min-
den követelményét kielégíti,
köszönet érte.

Reméljük mind többen, köz-
tük a fiatalabb generációk tag-
jai is megtekintik a mûvelõdési
házban kiállított tárgyakat.

SIMON JÓZSEF

Kiállítók:Kiállítók:Kiállítók:Kiállítók:Kiállítók:     Bartuszek Petra, Bedéné Balogh Róza, Brulich Bernadett,
Brulichné Várnagy Marianna, Csányi Jánosné, Cseloszky Mihályné,
Garainé M. Andrea, Gyárfás Lászlóné, Haász Etelka, Harangozó Szilvia,
Harangozó Lászlóné, Hegyiné Banda Szilvia, Klagyivik Józsefné, Klein
Zoltánné, Kliment Mónika, Klinyecz Jánosné, Legény Istvánné, Lukács
Károlyné, Megyes Anita, Micsei F. Lászlóné, Moravek Rita, Nagy Bog-
lárka, Nagy Ferencné, Nagy Gábor, Nagy Mária, Nagy Lajos, Nagy
Lajosné, Nagy Zsuzsanna, Nagyné Héri Borbála, Papp Ferencné, Rubecz
Mihályné, Simonné Zsibrita Gizella, Szabó Mónika, Szabó Zsuzsa, Szabóné
Bozóki Flóra, Tóth Gabriella, Varga Elemérné, Varga László, Völgyesi
Lászlóné, Zádor Olga.

Kézimunka

szakkör Szobon

A Szobi József Attila Mûve-
lõdési Ház és a Szobi Érdy
János Könyvtár és Informá-
ciós Központ szervezésében
kézimunka szakkör indul
2008. június 3-tól.

A foglalkozások helye:
Városi Könyvtár, Szob.

Ideje: minden kedden
15 és 18 óra között.

Jelentkezni az alábbi
témákban lehet:

Hímzés
Gobelin

Foltvarrás (patchwork)
Kötés, horgolás

A foglalkozások témája
keddenként változik, így egy
személy több mûfaj techniká-
ját is elsajátíthatja.

A szakköri napok – igény-
nek megfelelõen – hét végére
vagy más napra és idõpontra
is áttehetõk.

Kezdõk és már gyakorlott
kézimunkázók jelentkezését
egyaránt várjuk.

Jelentkezni lehet a szobi
könyvtárban.

Személyesen nyitva tartási
idõ alatt: hétfõ:13-tól17 óráig:
kedd 12 órától 18 óráig, szer-
da 8 órától 18 óráig, péntek 8
órától 18 óráig, szombat 8 órá-
tól 12 óráig.

Telefon:06-27/370-217,
e-mail:  erdykonyv-
tar@gmail.com

A Szobi  Érdy János
Könyvtár és Informáci-
ós Központ köszönetet
mond a Börzsöny Mú-
zeum Baráti Körének,
Fésû Józsefnek, a Szobi
József Attila Mûvelõdé-
si Háznak, Polónyi Éva
képviselõ asszonynak és
mindazoknak, akik
közremûködtek a Kézi-
munka Kiállítás létre-
jöttében.

A látogatók érdeklõdéssel szemlélték a kézimunkákat

Minden kiállító emléklapot kapott
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Mikor a televízióban mentõsök
nyilatkoztak arról, hogy az el-
sõsegélynyújtást tanítani kelle-
ne az iskolákban, akkor öröm-
mel nyugtáztam, hogy nálunk,
- a szobi Fekete István Általá-
nos Iskolában -  már régóta fo-
lyamatosan mûködik az Ifjúsá-
gi Vöröskeresztes Szakkör,
ahol elsõsegély-nyújtási isme-

   Nyertünk

reteket sajátíthatnak el az érdek-
lõdõ tanulók. Minden évben te-
rületi versenyekre is járunk,
ahol általában dobogós helye-
ket értek el szakköröseink.

Idén márciusban olyan jól
szerepelt a szakkör 5 fõs ver-
senyzõ csapata, hogy õk kép-
viselhették a váci területet áp-
rilis 26-án, a Budapesten meg-
rendezett Pest Megyei Vörös-
kereszt Elsõsegélynyújtó Ver-
senyén.

A csapat tagjai: Borsán Bar-
bara, Golán Klaudia, Simon
Diána, Zatykó Réka 7. osztályos
tanulók, valamint Medveczky
Anna a 6. osztályból.

A csapat tagjai a területi ver-
seny után sem voltak elbizako-
dottak. A megyei verseny elõtt
minden nap – letöltve 5-6 taní-
tási órájukat – délután 3-ig gya-
koroltak. Néha látszott rajtuk,
hogy nagyon fáradtak. Ilyenkor
megkérdeztem tõlük, hogy
hagyjuk-e abba. Õk ragaszkod-
tak hozzá, hogy folytassuk a

gyakorlást. Példa értékû volt az
akarásuk, a kitartásuk, az igye-
kezetük a felkészülés során,
aminek meg is lett az eredmé-
nye.

Április 26-án 10 órától 14
óráig 16 állomáson teljesítettek
jól a versenyzõink. Fáradtan és
izgatottan vártuk az eredmény-
hirdetést és reménykedtünk.

16 csapat versenyzett aznap,
s a mi csapatunk dobogós he-
lyen végzett, III-ok lettünk.
Öröm és boldogság volt a gye-
rekek arcán, amikor nyakukba
akasztották a bronzérmet, átvet-
ték az elismerõ oklevelet és az
ajándékokat. Köszönöm nekik,
hogy együtt átélhettük ezt a cso-
dálatos élményt.

Köszönetemet fejezem ki
Oravecz Szilárd mentõápoló-
nak, aki egyszer el tudott jönni
a szakköri foglalkozásra és se-
gített nekünk szakértelmével.

A versenyzõ tanulók a
bronzéremnél többet nyertek.
Azt, hogy baleset esetén a sé-
rülteken tudnak segíteni, hogy
szükség esetén akár életeket is
menthetnek.

Büszke vagyok rájuk. Örü-
lök, hogy foglalkozhattam ve-
lük, és hosszú évek óta készít-
hetem fel elsõsegélynyújtásra
iskolánk tanulóit.

STEMLER JÁNOSNÉ

TANÁR

Magyarország egy fél évszázad
alatt két világháborút élt át. Az
elsõ világégés után a trianoni
békediktátum megcsonkította
hazánk területét és több millió
magyar embert kényszerített
idegen állampolgári sorba. A
hatalmas anyagi és embervesz-
teség után mindkét esetben
talpra állt az ország.

A szovjet katonai megszál-
lás után úgy tûnt, hogy hazánk
újra a gazdasági és erkölcsi fel-
emelkedés útjára lép. Sajnos
nem így történt. A meghirde-
tett demokráciát megcsúfoltuk.

Több párt kapott bizalmat az
ország választópolgáraitól, de
azok nem a nép érdekében, ha-
nem öncélúan, saját gyarapodá-
sukra használták fel megbíza-
tásukat. A pártok egymás elle-
ni hadakozása már szinte elvi-
selhetetlen.

Az utóbbi idõben nyilvános-
ságra került dr Kapolyi László
országgyûlési képviselõ nevé-
hez fûzõdõ megfigyelési bot-
rány minõsítésére már szavakat
sem találni.

Az önkormányzati minisz-
térium azóta lemondott állam-

titkára a hozzá intézett kér-
désre, amelyet a balatonfûzfõi
lakások fûtéssel történõ ellá-
tása tárgyában tettek fel, vá-
laszt sem adott. A kérdést fel-
tevõ hangsúlyozta, hogy a la-
kások többségében idõs nyug-
díjasok laknak. Ennek ellené-
re a felvetett problémával
nem foglalkozott.

A hírekben elmondták,
hogy az idõsek ellátására szol-
gáló gépjármûvek beszerzésé-
re csak azok az önkormányzat-
ok pályázhatnak eredménye-
sen, ahol évente 10 embernél
többen halnak meg. Ehhez
nem kell kommentár. Ilyen
rendelkezést normális ember
nem ad ki.

A kormány átalakítása mi-
att komoly személycserék tör-
ténnek. Vannak, akik lemond-
tak állásukról, mégis milliókat
kapnak végkielégítés címén. A
milliók helyett a “jó” munká-
ért legfeljebb szép muzsikát
érdemelnének. Úgy látszik,
hogy a lelkiismeretes, felelõs-
ségteljes munkavégzés nem a
demokrácia része.

SIMON JÓZSEF

Megcsúfolt demokrácia

A boldog csapat
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A tavasz eljöttével megkezdõdött
a szabadtéri mazsorett fellépések
sora. Már az elmúlt év õszén fel-
kérést kapott csoportunk, a május
3-án zajló nagybörzsönyi “Hûvös
pincék, forró kemencék” rendez-

egyezésen kívül is kisebb, na-
gyobb akadályok merültek fel. Az
Arany csapatunk (a nagylányok)
három tagja olaszországi iskolai
túrája is erre a dátumra esett, és
õk nagyon hiányoztak a produk-

Ez a mi napunk volt

cióból.
A Kék csapat sajnos a kevés

próba következtében nem tudott
kellõen felkészülni, így rájuk
nem tudtunk számítani. Csak a
Piros csapat volt teljes létszámú.
Így nyilvánvalóvá vált, hogy a
kért idõtartamú mûsort nem tud-

vényén való részvételre. Örömmel
vállaltuk, úgy gondolván, hogy
minden nehézség nélkül eleget
tudunk tenni a meghívásnak.

Márciusban megérkezett
ugyanarra a napra szóló meghívó-
levél az V. Pilismaróti Mazsorett
és Tánc Fesztiválra. A dátum

juk produkálni. Ez a probléma
azonban megoldódott, mivel a
Nyugdíjas Tánccsoport is meg-
hívást kapott a rendezvényre, s
a két csoport produkcióját egy
blokkban mutattuk be, nagy si-
kerrel. Ettõl különlegessé is vált
a fellépés.

Tetszést aratott mikor a fiatal
és az idõsebb korosztály felváltva
táncol a színpadon, bizonyítva,
hogy a táncban és zenében eltûn-
nek a korhatárok. A délelõtti nagy-
börzsönyi szereplést követõen a

Mazsorett csoporttal tovább utaz-
tunk Pilis-marótra, ahol 12 másik
csapattal közösen színes felvonu-
láson vettünk részt, majd 15. és
21-ként kerültünk színpadra, ahol
a lányok a csepegõ esõ ellenére
ügyesen mutatták be zászlós és
botos mûsorukat. A házigazdák
vendéglátása után haza indultunk
az idõközben szakadni kezdõ esõ-
ben. Bõrig ázva, fáradtan, de vi-
dáman fülig érõ szájjal érkeztünk
haza egy sikeres nappal a hátunk
mögött.

Megjegyzendõ a Lábatlani
Mazsorett Csoport vezetõjétõl
meghívást kaptunk júl. 10-én ná-
luk zajló Mazsorett fesztiválra.

Az elmúlt három hét eredmé-
nyes idõszaknak könyvelhetõ el
labdarúgó csapatunk életében. A
sikertelen fordulókat követõen,
tisztes helytállás mellett most
már gyõzelmeknek is örülhet-
tünk. Amíg a bajnokság 2. he-
lyezettje, az Aszód ellen egy 11-
es góllal, az 1. helyezett Erdõ-
kertes vendégeként pedig a 90.
percben kapott góllal veszített
mérkõzést a csapat, Duna-
bogdány ellen már pontot is si-
került szereznünk.

Sok helyzetet kidolgoztunk a
mérkõzésen, de nem volt szeren-
csénk. Vagy a jól védõ kapus,
vagy a kapufa, de valamelyik
mindig megmentette a
bogdányiakat az újabb góltól, így
1:1 -es döntetlennel zárult az
összecsapás. A következõ fordu-
lóban Pomázon vendégszerepel-
tünk, ahol a hazai csapat õsszel
nagyon jól szerepelt, idehaza is
gyõzni tudtak ellenünk. Azonban
mindenképpen jó elõjelnek mu-
tatkozott, hogy tavasszal egy ki-
csit visszafogottabb teljesítményt

nyújtanak. Ezt a gyengébb formát
próbáltuk meg kihasználni.

A teljes képhez hozzátarto-
zik, hogy 0:0-s állásnál a
pomáziak 11-est hibáztak, pon-
tosabban a kapusunk, Tábiás
István nagyszerûen védett. (Ez
nem csak erre a lövésre, hanem
az egész mérkõzésre igaz volt.)
A mezõnyjátékosok is kitettek
magukért ezen a vasárnapon,
aminek következtében 3:1-re
gyõzni tudtunk idegenben. Ez
a siker lendületet adott a csa-
patnak, hiszen a következõ ha-
zai mérkõzésen is sikerült be-
gyûjtenünk a három pontot Fót
csapata ellen. Bízunk abban,
hogy ez a lelkesedés kitart a
hátralévõ öt fordulóban is. Ha
így marad, akkor sikerül elér-
nünk célunkat, és augusztusban
ismét Pest megye II. osztályú
mérkõzésekre járhatnak a szo-
bi drukkerek.

Eredmények: Szob -
Dunabogdány 1:1, Pomáz - Szob
1:3; Szob - Fót 3:2.

LACZKÓ BALÁZS

Labdarúgás A   Május 1. Kupa
sportversenyeinek eredményei
A hagyományokhoz hûen az idén is megrendezésre
kerültek a Május 1. Kupa sportversenyei. A kisebb
- nagyobb érdeklõdés mellett lezajlott rendezvényen
a következõ eredmények születtek:

Asztalitenisz férfi - felnõtt
I. helyezett - Gáspár Tamás
II. helyezett - Jakus Tibor

III. helyezett - Virág Sándor
 

Asztalitenisz - nõi
I. helyezett - Völgyesi Ibolya

II. helyezett - Mózes Bernadett
 

Sakk - gyerek
I. helyezett - Szabó Lõrinc
II. helyezett - Fülöp Adél

III. helyezett - Fülöp Enikõ
 

Kispályás labdarúgás - felnõtt
I. helyezett - Orange.sk

II. helyezett - Ifjú Titánok

A fesztiválon fellépõ táncosok

A Nyugdíjas Tánccsoport
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Ahol már teljesítettünk:
· Január 18. - Jótékonysági

mûsorban vettünk részt, melyet
a lészpedi gyerekek oktatásáért
szerveztek.

· Január 22. - A szobi Szent
László Gimnázium Magyar
Kultúra Napján adtunk mûsort.

· Február 7. – Régi hagyo-
mányt felelevenítve ekkor ren-
deztük meg a “KÖVÉRCSÜ-
TÖRTÖKI” nagy evés-ivást
táncosainknak. (Nagyon jól si-
került!)

· Február 9. – A szobi Feke-
te István Általános Iskola által
megrendezett Szülõk-nevelõk
bálján táncoltak sikerrel a na-
gyobb táncosok.

·Március 8. - A Pest Megyei
Ki-mit Tud? selejtezõjén adtunk
számot tudásunkról Vácott,
mely versenyen a zsûri tovább-
juttatott az elõdöntõbe.

· Március 16. - A Kiszehaj-
tás népszokását elevenítettük
fel – a Cs-teleprõl indulva a
Duna-partig énekeltek,
csujogattak lányaink, majd a ki-
szebabát a vízbe vetve búcsúz-
tattuk el a telet.

· Március 24. - A fiúk ismét
csoportos locsolkodást szervez-
tek Húsvét hétfõn.

· Március 29. - Elsõ ízben je-
lentkezett együttesünk országos
versenyre – Szolnokon rendez-
ték meg az Országos Ifjúsági
Szólótáncversenyt, ahol közel
700 táncos versengett egymás-
sal. Együttesünket 7 bátor je-
lentkezõ képviselte.

 · Április 6. - Budapestre uta-
zott az együttes Ispiláng cso-
portja (a kisiskolás táncosok).
A Régiós Tánctalálkozón a zsû-
ri igen pozitív visszajelzéssel és
elismeréssel jutalmazta mun-
kánkat.

· Április 12. - Vácon részt
vettünk a Pest Megyei Ki-mit
Tud? elõdöntõjén, ahol nagyon
nagy örömünkre igen szépen
teljesítettünk, s bejutottunk a
megyei döntõbe.

És ami most jön:
· Május 9. - A X. VESZP-

RÉMI JÁTÉKOK NEMZET-
KÖZI GYERMEKMÛVÉ-
SZETI FESZTIVÁL MA-
GYAR ORSZÁGOS DÖNTÕ-
JÉRE utazunk, ahol 730 gyer-
mek és fiatal vesz részt az or-
szág több mint 50 városából, te-

lepülésérõl.
· Május 10. – Monoron ke-

rül megrendezésre a Pest Me-
gyei Ki Mit Tud? döntõje. Na-
gyon várjuk a szobi érdeklõdõ-
ket, hogy elkísérnek, és szurkol-
nak nekünk ezen a fontos meg-
mérettetésen!!! (Utána nagy
bulit / táncházat / tervezünk
helyben, a Mûvelõdési Ház-
ban!)

· Május 11. – Népi hagyo-
mányaink közül a Pünkösdi ki-
rálynéjárást idézzük fel. A fa-
lujárás, mely 10 órakor indul a
Templom térrõl, végigvonul az
Árpád, a Szent Imre, a Dózsa
György utcákon, s a Giribin fe-
jezõdik majd be.

· Június 23-24. - Az Is-
piláng és a Piliga csoportok
táncosaival (a teljes általános
iskolai korosztály) részt ve-
szünk az Országos Tájegysé-
gi Néptánc és Népzenei Ta-
lálkozón, Egerben. Elsõ ízben
mutatkozunk be velük orszá-
gos szinten!!!

· Június 24. - Népszokásaink
közül e napon szeretnénk fel-
eleveníteni a Szent Iván napi
tûzugrást a Duna-parton.

· Június 29. – A Városnapi
rendezvénysorozat keretén be-
lül vasárnap délután tervezzük
a teljes tánckar mûsorát.

· Aug. 9-10. – Részt veszünk
a Holtmarosi Néptánc találko-
zón (Erdély, Székelyföld). A
kedves meghívást a tavaly ná-
lunk vendégeskedõ néptánco-
soktól kaptuk! Utazásunkhoz
Polgármesterünktõl, Remitzky
Zoltántól kapunk segítséget.

TÁBOROK:
· Július 2-6. - Zsigárdon

(Szlovákia, Felvidék) rendezik
meg a TÜKRÖS népzenei és
néptánctábort, ahová a kistán-
cosokkal megyünk.

· Aug. 3-9. - Kalotaszent-ki-
rályi néptánc táborba utazunk
az ifjúsági csoport táncosaival.
EGY HÉT KEMÉNY MUNKA
– ez vár ránk!

Itt ragadnám meg az alkal-
mat, hogy ismét köszönetet
mondjak a táncosoknak munká-
jukért, s szüleiknek a mérhetet-
len sok segítségért, mellyel
együttesünk fellépéseit segí-
tik!!!

KUTI ANDREA

VÁRJUK - KÉRJÜK AZ ÖN SEGÍTSÉGÉT!

A TE TÁMOGATÁSODAT IS!

SEGÍTSD AZ 1 %-OS ADÓFELAJÁNLÁSSAL

A DANUBIUST!!!

ADÓSZÁMUNK: 19179478-1-13.

Május másodikán a szobi mûve-
lõdési házban tartottunk egy olyan
rendezvényt, amelyhez foghatóra
nemhogy a környéken nem volt
még példa, de legközelebb is csak
Budapesten találkozhattunk ha-

Tavaszi néptáncáradat
és nyári elõrejelzés

DJ – verseny
a mûvelõdési házban

sonló megmérettetéssel.
Az M-party rendezvényszer-

vezés meghirdette az elsõ DJ-
versenyét.A program házibajnok-
ságnak indult, azonban a jelent-
kezõk szép száma miatt (11 fõ),
egy egész estét kellett ennek
szentelni!

A versenyzõk Zebegénybõl,
Letkésrõl, Vámosmikoláról és
persze Szobról érkeztek, és na-
gyon jól érezték magukat. Az est

során különlegességnek számítot-
tak azok a percek, mikor egyszer-
re hárman zenéltek, három tech-
nikán. ( Egy buliban általában egy
technika áll a DJ-k rendelkezésé-
re.) A zsûri tagjai a szobi ifjúsági

klubban felnõtt DJ-k voltak és
persze a nagyérdemû közönség. A
szavazatok alapján az elsõ helye-
zést  Bábik Gábor (Letkés) érte el.
Második lett Szalai Péter szintén
Letkésrõl, a harmadik helyet pe-
dig Bozsó Viktor szerezte meg
Vámosmikoláról. A közönségdí-
jat a letkési Simon Zsolt kapta.

A verseny után egyben bizto-
sak voltunk. Lesz visszavágó!
Gratulálunk a résztvevõknek!

Nyári táborNyári táborNyári táborNyári táborNyári tábor
Az Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
és a Szobi József Attila Mûvelõdési Központ idén is meg-
rendezi hagyományos, napközis jellegû nyári táborát jú-
nius 30 (hétfõ) és július 5. (szombat) között. Jelentkezni
a Szobi Érdy János Könyvtárban személyesen, vagy a 06-
27/370-217-es telefonszámon lehet. Minden táborozni vá-
gyó gyermeket szeretettel várunk!

A versenyzõk nagyon jól érezték magukat
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Júniusban szeretnénk meg-
szervezni a III. jótékonysági
gálát az óvoda támogatására.
Az elsõ kettõt megoldottuk sa-
ját erõbõl, azonban most sze-
retnénk egy igazi nagyszabá-
sú rendezvényt szervezni, és
még több felajánlást gyûjteni.

Úgy döntöttünk, hogy nem
kilincselünk senkinél az ado-
mányokért, aki úgy érzi, az áll-
jon mellénk, és segítsen ve-
lünk együtt! Várjuk olyan ze-
nekarok, elõadó mûvészek je-

Jótékonysági gála
az óvoda támogatására

lentkezését, akik szívesen fel-
lépnének az este folyamán, ez-
zel is hozzájárulva az óvoda
nyári játékkészletének bõvíté-
séhez!

Várjuk továbbá olyan vál-
lalkozók és magánszemélyek
jelentkezését, akik bármilyen
formában támogatni tudnák
rendezvényünket!

További információ:
Egri Gábor, Meszi

Mobil:
06-30/200-5958.

KEDVES NAGYMAMÁK
ÉS ANYUKÁK!

A gyermekek nevében kérünk Benneteket,
amennyiben módotokban áll, készítsetek megle-
petésként gyermeknapi rendezvényünkre  egy
kicsi tányér - sok kicsi sokra megy alapon - süte-
ményt, amely a család kedvenc édessége. Az el-
készült finomságokat a program helyszínén meg-
terített asztalokon kínálnánk az éhes gyermek-
szájaknak. A zsûrizés a gyereksereg feladata lesz.

Aki úgy érzi, vállalni tudja ezt a nemes feladatot,
kérjük jelezze személyesen a könyvtárban, vagy
telefonon az alábbi számon: 06 27/ 370-217.
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Folytatva történelmi áttekinté-
sünket, az egykori Dél-Hont
településeinek lakosságából ki-
kerülõ vagy a településekkel
kapcsolatba hozható honvéd-
tisztekkel kapcsolatban megál-
lapíthatjuk, hogy az egyszerû
sorból kikerülteken túl a legfel-
sõbb körökig terjed származá-
suk, s ott leljük közöttük a tör-
ténelmi egyházak hazafias ér-
zelmû papjait is.

Bernecebaráti. A bernecei
Felsõ-temetõben nyugvó Schön
Alajos nem helyi illetõségû,
halála elõtt néhány évvel köl-
tözött Bernecére. Az 1848-49-
es szabadságharcban Mészáros
Lázár hadsegéde volt. Késõbb
mint királyi fõmérnök a Felvi-
dék útjainak újjáépítõje. Sírfel-
irata:

SCHÖNN ALAJOS
KIR. FÕMÉRNÖK

1848/49
HONVÉD FÕHADNAGY

A FERENCZ JÓZSEF
REND LOVAGJA

SZÜL.
1831. ÉVI JÚNIUS 3án

MEGHALT
1891. ÉVI FEBRUÁR 18án

Kemence. 1823-ban Ke-
mencén született és 1883. jú-
nius 10-én Zsitvagyarmaton
hunyt el Somlay István, az
1848-49-es szabadságharc
századosa. Selmecbányán bá-
nyászati akadémiát végzett, a
forradalom kitörésekor ka-
taszteri mérnök Oravicán.
1848. augusztus 2-tõl a helyi
önkéntes nemzetõrség õrmes-
tere, majd hadnagya. Részt
vett a bánsági bányavidék vé-
delmében, Resicánál megse-
besült. 1849. februárban áthe-
lyezték a 3. honvédzászlóalj-
hoz a III. hadtestbe, ahol rö-
videsen fõhadnagyi rendfoko-
zatot kapott. Buda ostrománál
ismét megsebesült. Június ele-
jén a 100. honvédzászlóaljhoz
osztották be. Július 1-jétõl a
tiszai hadsereg századosa. A
fegyverletétel után közlegény-
ként besorozták, de hamaro-
san el is bocsátották az oszt-
rák hadseregbõl. A kiegyezés
idején mérnök, a Bars megyei

Honvédegylet tagja. 1870-tõl
szabadságolt nyugállományú
honvéd százados.

Vámosmikola. 1831-ben
született Vámosmikolán
Meggyessi /Medgyessy/ Sándor,
a falu jegyzõjének fia. 1849 nya-
rán hadnagy lett a Hont megyei
védzászlóaljnál, Görgey Ármin
õrnagy Felsõ-magyarországi
különítményében. A szabadság-
harc bukása után rövid idõre
besorozták. Az 1850-es években
jegyzõ, 1867-ben esküdt majd
aljárásbíró Vámosmikolán. A
Hont megyei Honvédegylet tag-
ja. 1912-ben hunyt el.

Dr. Cselka Nándor (1834,
Vámosmikola - 1897, Pest),
késõbbi címzetes püspök, a
Központi Papnevelõ Intézet
rektora alig volt 15 esztendõs,
amikor az 1848-49-es szabad-
ságharc idején jelentkezett a
prímási székvárosban állomá-
sozó önkéntes vadászzászlóalj-
ba. Katonaélete azonban csak
néhány napig tartott, mivel a
zászlóalj jóakaratú ezredese a
gyönge testalkatú ifjút vissza-
küldte az iskolába, az esztergo-
mi fõgimnáziumba.

Letkés. Cselke János fõhad-
nagy, Kara László 3. tizedes.

Ipolydamásd. Hoitsy Sán-
dor  nem a falu szülötte -
1813-ban Szécsénkén látta
meg a napvilágot - ugyanak-
kor 1882-ben Ipolydamásdon
hunyt el. Jogot végzett, majd
közalapítványi ügyvédként
Mislén tevékenykedett. 1848
szeptemberétõl az Abaúj me-
gyei önkéntes nemzetõrök fõ-
hadnagya, 1849 februárjától
százados a felsõ-tiszai hadtest
kötelékében. Részt vett  a
Schlick elleni harcokban.
Márciustól százados a máso-
dik 7-es honvédzászlóaljnál a
bácskai hadtestben, majd a
péterváradi várõrségnél. A
kiegyezés idején a fõvárosi
honvédegylet tagja. A Pest
megyei törvényhatóság tagja-
ként halt meg.

Szob. Zsitvay József, a sza-
badságharc századosa 1807-
ben Szobon született, 1892-ben

Budapesten halt meg.
Nyergesújfalun mészáros mes-
ter, az elsõ népképviseleti or-
szággyûlésen Esztergom megye
egyik képviselõje. A szabad-
ságharc végén Komáromba
menekült, Klapka György szá-
zadossá nevezte ki a 201. hon-
védzászlóaljhoz. Az 1850-es
években ismét mészáros
Nyergesújfalun. A kiegyezés-

kor újból országgyûlési képvi-
selõ, az Esztergom megyei
Honvédegylet tagja.

Felirata:
EMLÉKEZZ MAGYAR!

1848-49
*

ARADON A TIZENHÁROM
ÉS MIND AKIK ÉLETÜKET

ÉS VÉRÜKET ADTÁK A
SZABADSÁGÉRT

*
AKIK A CSATÁBAN

VESZTEK
*

ÉS KÜLHONIAK KIK
VELÜNK VOLTAK

*
AKIKNEK ÉLETÜKET

VETTÉK
*

1990 ÉVBEN
MÁRCIUS HAVÁNAK

TIZENÖTÖDIK NAPJÁN

Ipolypásztó. Kovács Sebes-
tyén József (1804 - 1884) re-
formátus lelkipásztor, a sza-
badságharc századosa. A rebel-
lis lelkészt Világos után bör-
tönbe vetették, és kötél általi
halálra ítélték. A kivégzéstõl
orvos öccse mentette meg. Ko-

vács Sebestyén Endre híres se-
bész volt, az Akadémia leve-
lezõ tagja. Párizsi, londoni és
berlini orvosi intézetekben tö-
kéletesítette tudását, majd ha-
zatérése után a pesti Szent Ró-
kus Kórház sebész fõorvosa
lett. Haynaut, Magyarország
teljhatalmú urát, a véreskezû
diktátort mûteni kellett, és Ko-
vács Sebestyén Endre keze alá
került.  Az orvos a sikeres mû-
tét után nem a szokásos tiszte-
letdíjat kérte, hanem bátyja éle-
tének meghagyását. Így mene-
kült meg a bitótól Ipolypásztó
hazafias lelkésze, s tovább
szolgálhatott helyi és
vámosmikolai híveiért.

Ipolybél. Simonyi Sándor
(1811, Lontó - 1891, Ipolybél)
a szabadságharc idején lovas
nemzetõr hadnagyi rangban
szolgált, késõbb honvéd fõhad-
nagyként vett részt a harcokban.

Ipolyszakállos. Mészáros
Alajos (1832, Esztergom -
1884, Ipolyszakállos) római
katolikus plébános. Ifjú papként
- mint honvéd tüzér - egy évig
védte a hont.

Lontó. Rajner Pál (1823,
Pest - 1879, Lontó) belügymi-
niszter. Tanulmányait Bécsben
a Theresianumban végezte,
majd az udvari kancelláriánál
kapott állást. A forradalom alatt
a magyar királyi földmûvelési
és kereskedelmi minisztérium-
ban fogalmazó. Közben a hon-
védek sorába lépett. Ivánka
Imre, késõbb Guyon Richárd
hadsegéde volt. A szabadság-
harc után nyugalomba vonult.
1861-ben Hont vármegyye al-
ispánja, 1869. október 21-tõl az
Andrássy-kormány belügymi-
nisztere lett. Betegsége miatt
tisztségérõl lemondott, s lontói
birtokára vonult vissza.

Felhasznált irodalom: He-
gedûs Károlyné: Az 1848-49-es
szabadságharc emlékhelyei
Pest megyében; Szénássy Ár-
pád: Az 1848/49-es szabadság-
harc emlékhelyei (Pozsonytól
Komáromon át Ipolyságig),
Komárom.

  KOCZÓ JÓZSEF

1848/49 - 160 esztendõ távlatából
Honvédtisztek a Börzsöny környékérõl

Kopjafa a szobi régi temetõben
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ProgramajánlóProgramajánlóProgramajánlóProgramajánlóProgramajánló
május-június

Május 10. (szombat)
Szingli Buli. Szeretsz ismerkedni? Itt a helyed! Karszalag vi-
selése kötelezõ! Piros karszalag (Foglalt vagyok, csak bulizom).
Sárga karszalag (Szingli vagyok, csak óvatosan). Zöld karsza-
lag (Szingli vagyok, bulizzunk, ismerkedjünk). Zene: Dj. Tyrel
és a Dj verseny két nyertese. Promóciók!
 

Május 21. (szerda)
Óriás kivetítõn a Bajnokok Ligája döntõje. Chelsea - Manches-
ter United.

 

Május 23. (péntek)
Meglepetés buli.
 

Május 24. (szombat) 17 óra
Imé tanítványai hastánc show mûsor. Jegyek kaphatók az Érdy
János Könyvtárban.
 

Június 7. (szombat)
Foci Eb nyitónapja. 18 óra: Svájc - Csehország. 20:45 óra: Por-
tugália - Törökország. Utána buli! (Foci Eb alatt folyamatosan
üzemel az óriás kivetítõ). Rendezvények helye a Szobi József
Attila Mûvelõdési Ház.

www.m-party.hu

2008. május 29.,  csütörtök

Winx ClubWinx ClubWinx ClubWinx ClubWinx Club
 - színes, szinkronizált magyar-francia-belga animációs film

Mûsoridõ: 85 perc.
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
Május - júniusMájus - júniusMájus - júniusMájus - júniusMájus - június

Május 13. kedd 9-tõl 16 óráig
Árusítás - ruha

Május 15. csütörtök  9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes

Május 16. csütörtök  9-tõl 14 óráig
Árusítás - használt ruha

Május 19. péntek 12 órától
Árusítás - vegyes 

Május 21. szerda
Labdarúgó Bajnokok Ligája döntõ -óriáskivetítõn

az M-party szervezésében
Május 23. péntek 9-tõl 12 óráig

Termékbemutató
Május 24. szombat 17 órától

IMÉ Hastáncgála
Május 27. kedd 9-tõl 15 óráig

Szociális Konferencia
Június 4. szerda 9--tõl 12 óráig

Árusítás - vegyes
Június 7. szombat

Labdarúgó Bajnokok Ligája döntõ -óriáskivetítõn
az M-party szervezésében

erdykonyvtar@gmail.com
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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

Humorsarok
- Kire a legveszélyesebb a meleg láb-
fürdõ?
- A hóemberre.

- Hogy hívják a téli zöldséget?
- Síparadicsom.

- Kit kell hívni, ha a vak beleesik a
kútba?
- A vakmerõt.

- Mivel lehet leküzdeni a farkaséhséget?
- Piroskával.

- Mi az: se keze, se lába, és mégis minden
este sörözik a kocsmában?
- Törzsvendég.

Két kannibál beszélget:
- Valaha úgy szerettem a feleségem, hogy
majd megettem.
- És most?
- Sajnálom, hogy nem ettem meg.

INGATLANINGATLANINGATLANINGATLANINGATLAN
Elcserélném váci, Deákváron levõ, két szobás,
összkomfortos, második emeleti lakásomat, szo-
bi házra. (Érdeklõdni lehet az esti órákban a 06/
20-915-2077-es telefonszámon.)

A 2004-ben civil kezdeményezéssel alapított és sikere-
sen mûködõ Nagymarosi Nõikar Nagymarosi Nõikar Nagymarosi Nõikar Nagymarosi Nõikar Nagymarosi Nõikar szeretettel várja tagjai
sorába az énekelni szeretõ lányokat, asszonyokat! 
Próbák szerdánként a nagymarosi mûvelõdési ház-
ban 18.30 -tól 20 óráig.

Karnagy: Patrik Judit
További információ: Zoller Rezsõné 

                            30/4468 422


