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XVIII. évf. 11. szám - 2008. november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Kodály Zoltán mellszobrát avatták
a zeneiskola kertjében
A zeneiskola célja, hogy a kulturális világszínvonal folyamatosan jelen legyen a városban
Ritka kulturális eseménynek
adott otthont szombaton városunk. A zeneiskola névadójának, Kodály Zoltánnak mellszobrát avatták az iskola kertjében. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kodály
Zoltánné és számos mûvész.
Beszédet mondott Remitzky
Zoltán polgármester úr, a szobrot Dr. Zsigmond Attila, a Budapest Galéria fõigazgatója
méltatta. A zeneiskolás gyerekek rövid mûsora után Bogányi
Gergely ült a zongorához, és
Kodály híres zenekari mûvének, a Háry János dalmûben
szereplõ “Intermezzo”-nak zongoraátiratát játszotta. Déli harangszó kísérte a szobor leleplezését, amely Krisztiáni Sándor szobrászmûvész, a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem oktatójának keze munkáját dicséri.
Igazán szép, és méltó emléke ez
a szobor a nagy zeneszerzõnek.
A mûalkotás elkészítését teljes egészében Bogányi Gergely
Kossuth-díjas zongoramûvész
finanszírozta, aki nem kis örömünkre a helyi zeneiskola igazgatója.
- Elõször a zongoramûrõl
szeretném kérdezni, amelyet az
ünnepségen játszott. Úgy rémlik,
még sosem hallottuk ezt a zongorás változatot. Ki készítette?
- Kimondottan erre az alkalomra írtam át Kodály zenekari darabját, a leírt kotta még el
sem készült.
- A közelmúltban a Mûvészetek Palotájában tartott hangversenyére a szobi zeneiskola növendékeinek, illetve szüleiknek
50 díjmentes jegyet biztosított,
most újabb adománnyal lepte
meg a várost, hisz az Ön nagylelkûsége tette lehetõvé a szobor
felállítását. Manapság ritkaság
számba megy, ha valaki a mûvészetet támogatja. Szokás hivat-

Kodály Zoltán mellszobra a zeneiskola elõtt
kozni a nehéz gazdasági helyzetre, az általános pénztelenségre.
Ön hogy látja ezt?
- A mûvészet mindig is a támogatóknak köszönhette létét.
Képzelje el például, hogy ha
nem lettek volna támogatók, ma
nem láthatnánk Michelangelo
vagy Leonardo alkotásait. Van-

nak idõszakok, amelyek jobban
kedveznek a mûvészetnek, mások kevésbé. Biztos vagyok abban, hogy csak a saját boldogulásukat szem elõtt tartókkal
szemben azok lesznek többségben, akiknél az anyagi lehetõségek a nemes lelkûséggel találkoznak. Senki sem szeret

olyan környezetben élni, amely
elhanyagolt, igénytelen, márpedig mindannyian egy társadalomban élünk. Hiába szép az én
portám, ha az utcát felveti a
gaz. Akkor érezzük jól magunkat, ha a körülöttünk lévõ világ is harmonikus. Ennek a
megteremtéséhez mindenkinek
a hozzájárulására szükséges. Az
a helyes, ha mindenki hozzáteszi a maga adományát: ki a pénzét, ki a munkáját.
- Kodálynak számos szobra
áll az országban. Az utóbbi
idõkben azonban nemigen hallani olyasmirõl, hogy õt mintáznák meg. Kodály, hogy is
mondjam, mintha kissé kiment
volna a divatból. Miért pont az
õ szobra került ide? Nem tartja
idejemúltnak az õ üzenetét?
- A legkevésbé sem. Sõt, idõszerûbb, mint valaha. Nehéz
röviden összefoglalni, mit
üzen, de talán a legrövidebben
annyit, hogy Magyarország sorsa azon múlik, hogy eléggé
mûvelt emberek lakják-e ezt az
országot.
folytatás a 3. oldalon

ÉPÍTÉSI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján történõ értékesítésre meghirdeti a Szob,
Sport utca 9. (615 hrsz), és a Szob, Sport utca 14. szám alatt (608 hrsz) található, 1/1
tulajdoni hányadban tulajdonában lévõ beépítetlen területeket. A településen meglévõ közmûvek (víz, villany, szennyvízcsatorna, gáz) rendelkezésre állnak.
A Szob, Sport utca 9. szám alatti, 615 hrsz-ú, 1402 m2 térmértékû, a Dunától 250 m-re
fekvõ beépítetlen terület (építési telek) kikiáltási ára: 6000 forint + ÁFA/m2
A Szob, Sport utca 14. szám alatti, 608 hrsz-ú, 1043 m2 térmértékû, a Dunától 250 m-re
fekvõ beépítetlen terület (építési telek) kikiáltási ára: 4000 forint + ÁFA/m2
Licit idõpontja: 2008. november 20. (csütörtök) 15 óra
A licit helye: Szob Város Polgármesteri Hivatala
I. emeleti tanácskozó terme
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2
Az eljárás részleteirõl és az értékesíteni kívánt ingatlanokról bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Szob Város Polgármesteri Hivatal építéshatóságán, a 27/570-540-es telefonszámon.
SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Hová lesznek az uniós milliárdok?
Célkeresztben Közép-Magyarország
Bosszankodott már a közmondásosan rossz minõségû magyar
utak miatt vezetés közben? 60as, sõt 30-as tábla az út szélén,
jókora kátyúk az út közepén.
“Persze egyszerûbb a 60-as táblát kitenni, mint az utat felújítani!” - állapíthatjuk meg bosszúsan, hozzátéve: “Hol vagyunk mi
Európától?!”. Aztán a döcögõs,
kátyús útszakaszt egyszer csak
sima aszfalt váltja fel. Nocsak!
Az autó simán gurul. Mintha a
táj is megváltozott volna körülöttünk: az útszéli fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget figyelmeztet arra, hogy lakott terület következik, ildomos
sebességet csökkenteni. Inkább
a környezet rendezettsége, mint
a KRESZ-táblák szigora szorít
bennünket a szabálykövetésre.
Kerekebb lett a világ. Na, igen!
Ez Európa!
Az uniós támogatásból végzett térségi útfelújítások hasznát
a baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendülésben,
települések jobb elérhetõségében, az életminõség javulásában
is mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák ráadásul mindenkinek épülnek. Nem pártokról,
politikáról, hanem rólunk,
mindannyiunkról szólnak. A
Megyeri híd, egy körforgalmasított útkeresztezõdés, egy új
óvoda vagy iskola átadása mind
egy egy újabb lépés egy élhetõbb Magyarország felé.
Utak. A rendszerváltás óta
hivatalban lévõ kormányok
mindegyike fontosnak tartotta a
biztonságos és gyors közlekedés
feltételeinek megteremtését,
ezért fejlesztési programjaikban
rendre szerepelt az autópályák
hosszának növelése. A drága
autópályaépítések ugyanakkor
rendre elszívták a forrásokat az
országos közúthálózat felújításától, melynek állapota évtizedek
óta romlik, a kátyúk, úthibák
miatt életveszélyes útszakaszok
hossza pedig rohamléptekben
nõ. Ezen a tragikus helyzeten is
változtathatnak az uniós támogatások.
Az utóbbi évek legjelentõsebb infrastrukturális beruházása a közép-magyarországi régióban kétségtelenül az M0-as elkerülõ út újabb 26,5 kilométeres szakaszának közelmúltbeli
átadása volt. Ezzel jelentõsen javult a körgyûrû mentén elhelyezkedõ települések megközelíthe-

tõsége és az autózás biztonsága.
A fejlesztési terv azonban különösen fontosnak tartja a több
számjegyû, alsórendû utak és
azok csomópontjainak felújítását, átépítését, a kistelepülések
megközelíthetõségének, az ott
élõk életminõségének javítása
érdekében. A közép-magyarországi régióban hat ilyen útszakasz felújítása kezdõdhet meg
hamarosan az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatással. A
nagy forgalmú és ma még balesetveszélyes monori csomópont

meg 2011-ig a környezetvédelem és a lakosság vízkártól történõ megóvása érdekében: a
Benta patak mederrehabilitációjával nõ az érintett lakóterületek biztonsága, a szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciójával pedig a belvízkárok elõzhetõk meg. A jó infrastruktúra
a régió gazdasági fejlõdésének
alapfeltétele.
Iskolák. Miközben a gazdasági rendszer átalakításában
messze elõreszaladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények kielégítésében. Nincs vita

Szobi Hírnök
A legutóbb eldöntött pályázatok alapján a 2009/2010-es,
illetve a 2010/2011-es tanévekben már megújult óvodákba és
iskolákba járnak az érintett településeken a gyermekek.
Turizmus. A közép-magyarországi régióban különösen két
nagyberuházás vonta magára a
figyelmet. A Szob-Nagybörzsöny kisvasút körülbelül 2 milliárd forintos turisztikai helyreállításával az öko- és aktív turizmus kaphat új lendületet. A
Gödöllõi Királyi Kastély az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
1,45 milliárd forintos támogatásának köszönhetõen egy
komplex, környezetbarát üzemeltetést is megvalósító újjáépítésen esik át. Ezeken túl, a regi-

A drága autópályaépítések ugyanakkor rendre elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításától
körforgalmasítása mellett hamarosan megkezdõdhet Budakalász
és Pilisvörösvár térségében a
1108-as és a 11108-as jelû utak
egy-egy szakaszának a felújítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós támogatással. Felújítjuk a 3105-ös, a
3107-es, a 3111-es és a 3112-es
utak egy-egy szakaszát is
Monor, Sülysáp, Péteri,
Zsámbok és Tóalmás térségében, összesen 14,6 kilométer
hosszan, 729,9 millió forintos,
EU-támogatással. Alsónémedi,
Dunavarsány és Majosháza térségében – szintén uniós forrásból, mintegy 590 millió forintos beruházás eredményeként –
hamarosan megújul a 4602-es,
az 51108-as és az 52101-es utak
egy-egy szakasza, Nagykõrösnél
pedig a 4601-es számú út egy
szakasza kap új burkolatot. A
Tápiószele-Újszilvás-Abony
összekötõ út építése és felújítása is az idén kezdõdik, és 2009
végére fejezõdik be, amelynek
köszönhetõen a 17 km-es – több
mint 1,2 milliárd forintos uniós
támogatásból létesülõ – útszakasz új, európai színvonalú kapcsolatot létesít az érintett települések között.
További jelentõs forrást
igényló beruházások valósulnak

ma a parlamenti pártok között
abban, hogy az oktatás, ezen
belül is a közoktatás helyzetének javítása az egyik legfontosabb közügy.
Az óvoda és iskola-felújításokra fordítható uniós támogatásokra érthetõ módon óriási az
igény, ami a kormányt – a regionális fejlesztési tanácsok kérésére – arról gyõzte meg, hogy a
2007-13-as idõszakra tartogatott
keretbõl is megnövelje a támogatásra szánt keretet. Az elmúlt
fél évtized legnagyobb iskola- és
óvodafelújítási programja, a
Nemzeti Iskolafelújítási Program
keretében csak a közép-magyarországi régióban 14 pályázat kapott zöld utat az év eleje óta,
összesen 2,4 milliárd forint értékben. Pest megyében összességében 42 intézmény fejlesztésére jut - 9 milliárd forint - uniós
forrás. A támogatások odaítélésénél nemcsak a konkrét felújítási vagy korszerûsítési tervet tekintették át a bírálók, de figyelemmel voltak esélyegyenlõségi,
költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontokra is. Ezért
csak az az intézmény kaphatott
most uniós pénzt felújításra,
amely részben saját forrásait is a
megújulásra, képzési színvonalának javítására használja fel.

onális fejlesztési tanács további
13 pályázat támogatásáról döntött, melyek többsége az önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító
tevékenység. Ceglédbercelen
például így parkosítják az egykori agyagbánya gödrét, vagy
rendezik meg a “KözépPont”
Ország Közepe Õszi Kulturális
Fesztivált a dabasi kistérség 10
településén. A tanács a hátrányos helyzetû térségekben tevékenykedõ vállalkozások infrastrukturális és ingatlan beruházásaira, kis és középvállalkozások
termékeinek és szolgáltatásainak piacra jutását elõsegítõ projektek megvalósítására, közmunkaprogramokra, tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák kialakítására is ad pénzt a pályázóknak, összesen 276 millió
forint értékben.
Van még tennivalónk bõven,
idõnként mégis érdemes számba vennünk az eddig elért eredményeket és az elõttünk álló fejlesztéseket, hogy lássuk, merre
tartunk. Mit tettünk, és tehetünk
még egy élhetõbb Magyarország
érdekében.
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
WWW.KOZPONTIREGIO.HU
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Kodály Zoltán mellszobrát
avatták a zeneiskola kertjében
A zeneiskola célja, hogy a kulturális világszínvonal
folyamatosan jelen legyen a városban
folytatás az 1. oldalról
- Úgy hallottuk, szoborparkot kívánnak létrehozni a zeneiskola udvarán. A szoborállítás nem kis költséggel jár. Ön
finanszírozta a Kodály-portrét.
De ki fogja a többit?
- Nem csak Michelangelo
neve maradt fenn a mûvészettörténetben, hanem a Mediciek is örökre ismertek lettek Michelangelo számos alkotásának megrendelõiként.
Nem kell olyan gazdagnak
lenni, mint a Medici-család,

mélhetjük, hogy Bogányi Gergely nemzetközi mesterkurzusa
helyszínéül is esetleg Szobot
választja?
- Igen, ezek a tervek, de ez
nem csak rajtam múlik.
- Milyen tervei vannak mostanában?
- Sokat koncertezem: szeptember óta hangversenyeim
voltak Angliában, Németországban, Olaszországban és
persze itthon. Ehhez sokat kell
gyakorolni, de természetesen
az iskola ügyei is nagyon

Bogányi Gergely zongarajátékával is megörvendeztette az avatás
résztvevõit
hogy az ember hozzásegíthesse a világot egy új mûalkotás létrejöttéhez. Az azonban bizonyos, hogy a neve
örökre fel lesz jegyezve, és
nem csak a szobor talapzatán,
de minden jó érzésû ember
szívében is. Úgy vélem
egyébként, hogy ez a szoborpark olyan híressége lesz
Szobnak, hogy ezért is sokan
idelátogatnak majd.
- Ön világjáró mûvész, sok
tapasztalattal. Milyennek látja Szob lehetõségeit?
- Csodaszép fekvésû város,
jó adottságokkal. Biztos vagyok benne, hogy virágzás
elõtt áll.
- Az elmúlt hét végén mesterkurzust tartott itt nálunk,
amelyre az ország minden részébõl jöttek érdeklõdõk. Re-

igénybe vesznek. Szerencsére
van lehetõség gyakorolni az iskolában, úgyhogy Kodály Frigyes nyomdokaiba lépek, aki
két vonat közt (minthogy állomásfõnök volt Szobon) beszaladt hegedülni – én két hivatalos ügy mellett beszaladok
zongorázni.
Továbbra is játszom az ún.
Egyetemzene koncertsorozatot,
amelyben a könnyebb hallgatás végett némileg ismertetem
a mûveket. Ezeket a hangversenyeket a Magyar Televízió
rögzíti, így késõbb is látható
és hallható lesz, de idõrõl idõre itthon - itthon Szobon, ahol
otthon érzem magam - is játszani fogok.
A BESZÉLGETÉST KÉSZÍTETTE:
A SZERKESZTÕSÉG
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Igénybejelentés a víziközmû
vagyon részvénycsomagjára
Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete az alábbi
határozatokat hozta a vízmûvek tervezett magánosítása és
vagyonuk felosztásával kapcsolatban:
Szob Város Önkormányzati Képviselõ-testülete kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36.§. (2) bekezdés c.
pontja alapján, a település jogszabályban elõírt vezetékes
ivóvízellátással, szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos feladatainak elõsegítése
érdekében a Duna-menti Regionális Vízmû Zrt. jelenlegi teljes állami tulajdonban lévõ
részvénycsomagja a Vízmû Zrt.
ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében, lakosságszám arányosan kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással.
E cél megvalósítása érdekében a képviselõ-testület úgy
dönt: - hogy a képviselõ-testület az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény
36.§.(2) bek. c.) pontja alapján,
a település jogszabályban elõírt vezetékes ívóvízellátással,
szennyvíz-elvezetéssel és tisztítással kapcsolatos feladatainak
elõsegítése érdekében a Dunamenti Regionális Vízmû Zrt.
alaptõkéjét megtestesítõ állami
tulajdoni hányadú részvénycsomagjára, az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre vonatkoztatott
lélekszámaránynak megfelelõen térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti.
- Vállalja a részvénycsomag
tulajdonba adása miatt felmerülõ költségek megtérítését, mivel álláspontja szerint a regionális vízmûrészvények átadása
nem okoz kiadást vagy többletköltséget az Önkormányzat számára, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 254/2007.(X.4.) Korm.
rendelet alapján az ingyenes vagyonjuttatás iránti igényt a rendelet 50 §.(2) bekezdésében elõírtak teljesítésével a MNV Zrt-

hez bejelentse.
- Felkéri a polgármestert,
hogy az igénnyel kapcsolatos
eljárás elõrehaladásáról az esetlegesen közbensõ tulajdonosi
döntést igénylõ kérdésekben
tájékoztassa a képviselõ-testületet, továbbá felhatalmazza
arra, hogy a képviselõ-testület
határozatainak keretei között
meghatalmazza Esztergom Város Önkormányzatát arra, hogy
több települési önkormányzat
érdekeinek együttes képviselete esetén Szob Város Önkormányzata nevében is eljárjon az
igénybejelentés és a tárgyalások
vitele során.
- Vállalja, hogy a részvények
térítésmentes önkormányzati
tulajdonba vételéhez szükséges
megállapodást megköti.
Másrészt: Szob Város Önkormányzati Képviselõ-testülete megállapítja, hogy a regionális víziközmûvek tervezett
összevonása, és privatizációja
veszélyezteti az érintett települések vízellátásának biztonságát, ellehetetleníti az önkormányzatokat a vízellátás terén
fennálló ellátási kötelezettségének teljesítésében.
A helyzetet tovább rontja a
tervezett víziközmû törvény
módosításának elhúzódása, ami
elbizonytalanítja a vízellátás
résztvevõit.
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101.§. alapján Szob
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete felterjesztési
jogával élve kéri a Magyar
Köztársaság Kormányát,
hogy a szükséges egyeztetések után minél elõbb készítse elõ, és terjessze az Országgyûlés elé az 1995. évi
LVII. törvény “a vízgazdálkodásról” módosítását olyan
módon, hogy ne legyen lehetõség a vízellátás egyetlen
elemének a privatizációjára
sem, ne legyen lehetõség a
regionális vízmûvek ésszerûtlen összevonására, és biztosítsa az önkormányzatok
számára a regionális vízmûvek tulajdonának térítésmentes megszerzését.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (1116 Budapest, Tomaj utca 4.) pályázatot írt ki a szociálisan rászorulók javára, természetbeni élelmiszersegély szétosztására.
Az együttmûködési megállapodást Szob Város Önkormányzata írja alá, a rászorultság felmérése után.
A pályázatban az alábbi
célcsoportok vehetnek részt:
* létminimum közelében
élõk, akiknek az egy fõre esõ
nettó jövedelmük nem haladja meg a minimálbér összegét (2008. évben nettó:
56.190,-Ft)
* munkanélküliek;
* hajléktalanok;
* hátrányos helyzetû
gyermekek (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesül) törvényes képviselõje;
* kisnyugdíjasok.
A pályázattal kapcsolatos
további kérdéseikkel Szob
Város Önkormányzat Igazgatási, Népjóléti és Családügyi Irodáját keressék fel
személyesen ügyfélfogadási
idõben, vagy az alábbi telefonszámokon: 06-27/372070; 06-27/570-690 (14)
mellék.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a pályázat benyújtásához a mellékelt adatlapot
kitöltve, a szükséges igazolásokkal együtt jutassák el Szob
Város Önkormányzat Igazgatási, Népjóléti és Családügyi
Iroda vezetõjéhez, Rábainé
Kaszonyi Renátához.
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA
JEGYZÕ

Tegyük szebbé Szobot
Tisztelt Szobi Polgárok!
Tájékoztatni kívánom Önöket, hogy 2008. november 10.
napjától kezdõdõen Szob Város
Önkormányzat pályázat útján
meghirdetett és elnyert közterület-felügyelõi munkakört töltök
be településünkön. Kérem Önöket, hogy városunk közterületi
rendjének szebbé, tisztábbá tétele érdekében támogassák munkámat. Rendszeres személyes kapcsolatot kívánok tartani a város
lakóival, és a Szobi Hírnökön keresztül tájékoztatni Önöket az elvégzett munkáról és a feladatok-

ról. Várom észrevételeiket, ötleteiket, és tevõleges részvételüket.
Elérhetõségeim: Ügyfélfogadási
idõben (Hétfõ: 8.00-12.30,
13.00-16.00; Szerda: 8.0012.30, 13.00-16.00; Péntek:
8.00-12.30) Szob Város Önkormányzat Igazgatási, Népjóléti és
Családügyi Iroda földszinti helyiségében, illetve a 06-27/372070 telefonszámon.
„TEGYÜK SZEBBÉ SZOBOT!”
GYENES GÁBOR,
SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕJE

Felhívás
Továbbra is lehetõség van a nem háztartási (kerti) hulladék elszállíttatására. Rendszeres szemétszállítási napokon a MAROS Építõipari Kommunális Kft, vállalja
a Társaság által rendszeresített jelzéssel ellátott mûanyag zsákokba kitett NEM HÁZTARTÁSI HULLADÉK elszállítását. A mûanyag zsákok beszerezhetõk
Szob Város Önkormányzat Igazgatási, Népjóléti és Családügyi Irodájánál 250 forintos darabáron. A zsákokat
a szállítási napon a szemétgyûjtõ mellé kell elhelyezni.
FIYGELEM: csak a saját jelzésû zsákokba csomagolt
kerti hulladékot viszik el.
„TEGYÜK SZEBBÉ SZOBOT!”
GYENES GÁBOR
KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ

Szobi Hírnök

Civil szervezetek
beszámolóit hallgatta meg
a képviselõ-testület
Az október 28-án megtartott
testületi ülésen a Szobi Danubius Mazsorett Tánccsoport,
a Szobi Ifjúsági Grafikai Egylet és a Szobi Nyugdíjas Klub
2007. és 2008. évi tevékenységérõl szóló tájékoztatókat
ismerték meg a képviselõk. A
civil szervezetek ülésen megjelent képviselõi a tájékoztatóikhoz szóbeli kiegészítéseket fûztek, illetve fûzhettek. A képvi-

selõk mindhárom tájékoztatót
elfogadták.
Az önkormányzat számára
külön örömet jelent a városban
tapasztalható aktív civil élet,
amelyet lehetõségeihez mérten
ösztönözni is kíván. Ilyen ösztönzõt jelenthet a képviselõ-testület által minden évben elkülönített támogatási alap, amelyet pályázat útján oszt szét a
helyi civil szervezetek között.

Elfogadták a képviselõk
2009. évi belsõ ellenõrzési tervet
Az október 20-án megtartott
ülésén a képviselõ-testület jóváhagyta az önkormányzat
2009. évi belsõ ellenõrzési tervét. A belsõ ellenõrzési tervben az önkormányzat megnevezi azon intézményeit, amelyeknek a belsõ ellenõrzését a
kistérségi belsõ ellenõrrel el
kívánja végeztetni, másrészt
ebben a dokumentumban kerül az is rögzítésre, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai milyen ellenõrzési tevékenységet végeznek a következõ évben.
A tervben foglaltak szerint
a kistérségi belsõ ellenõr 2009ben elvégzi a Szakorvosi Rendelõintézet átfogó pénzügyi, il-

letve szakmai ellenõrzését,
másrészt Szob Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzéseinek átvizsgálását.
Az elfogadott belsõ ellenõrzési terv emellett rögzíti, hogy
az önkormányzat a következõ
esztendõben el kívánja végezni intézményei házipénztárainak, a tulajdonában lévõ szolgálati – és bérlakásoknak, illetve a településen mûködõ
üzletek és vendéglátóhelyek ellenõrzését is. A tervben foglaltaknak megfelelõen azon
kistérségi szociális intézmények is számíthatnak szakmai
ellenõrzése, amely intézmények mûködési engedélyét
Szob Város Jegyzõje adta ki.

Kétfordulós közbeszerzési eljárás
keretében történik a kerékpárút
kivitelezõjének kiválasztása
Az EuroVelo6. kerékpárút
Szob és Zebegény közötti
szakaszának megépítését
végzõ gazdasági társaságot
kétfordulós közbeszerzési
eljárásban választja ki az
önkormányzat. Az eljárás
elsõ fordulójában közzétett
felhívásra hét társaság jelentkezett, akik jelezték szándékukat, hogy ajánlatot kívánnak tenni a kivitelezési munkák elvégzésére. Az önkormányzat jelentkezéseket ér-

vényesnek elfogadta, azonban a második ajánlattételi
szakaszban a részvételi szándékukat jelzõ vállalkozások
közül csak négy társaság
adott be határidõre ajánlatot.
Az ajánlatok elbírálása folyamatban van.
Kapcsolódó hír, hogy a
kerékpárút módosított építési engedélyét a Nemzeti Közlekedési Hatóság megadta, a
vízjogi létesítési engedély kiadása pedig folyamatban van.

Szobi Hírnök
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40 millió forint összegû
hitel felvételérõl
döntöttek a képviselõk
Szob Város Képviselõ-testülete 2008. október 20-án megtartott ülésén 40.000.000 forint összegû folyószámlahitel
felvételérõl döntött mûködési kiadásainak fedezésére.
Az ország nehéz gazdasági
helyzete már évek óta csak a
lakosság elõtt lehetett kevésbé ismert, a jelentõsebb adóbevétellel nem rendelkezõ önkormányzatok már hosszabb
ideje igen nehéz helyzetben
vannak, és folyamatosan hitelfelvételre kényszerülnek mûködési kiadásaik fedezésére. A
helyhatóságoknak a törvény
erejénél fogva el kell látniuk
a rájuk ruházott feladatokat,
azonban mára gyakorlattá
vált, hogy ehhez az állam alig
nyújt forrást. Évrõl-évre csökken a feladatok ellátásáért
nyújtott normatív finanszírozás összege, amely ugyanilyen
ütemben adósítja el az önkormányzatokat. Természetesen
az ellehetetlenülés elsõsorban
azokat az önkormányzatokat
fenyegeti, amelyek nem rendelkeznek jelentõs adóbevétellel (mert pl. nincs számottevõ
ipar és vállalkozói aktivitás
területükön), amelynek következtében ellátandó feladataikat
elsõsorban a normatív állami
finanszírozásból, vagy helyesebben fogalmazva támogatásból lennének kénytelenek
megoldani. Na már most abban az esetben, ha van megfelelõ mértékû adóbevétel településen, és ehhez jön a támogatás, úgy túl nagy probléma nem lehet az ellátások
területén. Ezzel szemben, ha
az adott önkormányzat olyan
helyzetben van, amely a tér-

ségünkben lévõkre jellemzõ,
azaz elenyészõ mértékû adóbevétellel rendelkezik, akkor
a meglévõhöz kapott támogatás még mindig nem sok, sõt
egyátalán nem elég. Ilyenkor
következik az ÖNHIKI pályázat, majd a Mûködésképtelen
Önkormányzatok támogatási
kérelme, amelyek támogatásban részesítése esetén is az önkormányzat még mindig forráshiánnyal küzd. Itt érkezett
el az a pillanat, amikor be kell
látnia a helyhatóságnak azt,
hogy a kialakult helyzetbõl
egyetlen menekülési útvonal
van, ez pedig elõre vezet. Az
elõre vezetõ út jelenleg a hitelfelvételt jelenti, amely viszont együtt jár az önkormányzat vagyonelemeinek elzálogosításával.
A jelenleg felvett 40 millió
forint összegû hitel gyakorlatilag a november havi bérek és
az eddig felgyülemlett számlák kiegyenlítését szolgálta.
Látni kell azonban azt is,
hogy ez az út sem túl hosszú
az önkormányzatok számára a
jelenlegi “utazási” feltételek
mellett. Csak reménykedhetünk
abban, hogy ezek az “utazási”
feltételek a jövõben változni
fognak, vagy úgy, hogy az állami finanszírozás megnõ,
vagy úgy, hogy az önkormányzatok kötelezõen ellátandó feladatainak száma csökken. Harmadik lehetõségként fel kell
készülnünk arra az eshetõségre is, hogy a jelenlegi gazdasági válság alapjaiban rengeti
meg a fennálló önkormányzati
rendszert, és alkalmat teremt a
politikai elit számára, annak újragondolására.

Megváltozott az egyik
hulladékgyûjtõ sziget tervezett helyszíne
Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2008 tavaszán kijelölte a város belterületén a jövõben elhelyezendõ öt szelektív hulladékgyûjtõ sziget helyszínét. E
helyszínek egyike lett volna
a Kossuth Lajos utca, azonban itt a hulladékgyûjtõ szi-

get telepítéséhez szükséges
alapterület nem biztosítható,
ezért új helyszín kijelölése
vált szükségessé. A képviselõ-testület a hulladégyûjtõ
sziget új helyszínét a Szent
Imre utcában lévõ piaci terület nyugati oldalán található
ingatlanrészen jelölte ki.
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Az olvasó kérdez
Dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságának ügyfélkapcsolati
fõosztályvezetõje válaszol
Kérdés: Az új munkahelyemen
nem akarják kifizetni a bérletemet, azt mondják, hogy az csak
teljes munkaidõben dolgozónak
jár, én pedig 4 órában dolgozom. Kérem segítsen, hogy járe nekem a munkába járás miatti megtérítése az utazási bérletnek?
Válasz: Ha Ön közigazgatási
határon kívülrõl jár be a munkahelyére dolgozni, akkor a
munkaidejétõl függetlenül jár
önnek az utazási bérlet árának
80, illetve 86 százalékos megtérítése. A munkába járással
kapcsolatos utazási költségtérítésrõl szóló 78/1993. (V. 12.)
kormányrendelet szerint a munkáltatónak kötelezõ költségtérítést fizetnie minden olyan munkavállalónak, akinek a lakóhelye és a munkahelye nem azonos helységben van. Mivel a
költségtérítés kötelezõ, a munkáltató egyetlen munkavállalóját sem zárhatja ki a költségtérítésbõl.
Kérdés: Egészségpénztári
tag vagyok. A napokban kaptam az egészségpénztáramtól
egy igazolást, mely szerint adókötelezettségem keletkezett, mert
jogosulatlanul vettem igénybe
szolgáltatást. Nem értem az egészet, miért kellene nekem fizetnem adót, mikor a saját, egészségpénztárba befizetett pénzemet
költöttem?
Válasz: Az egészségpénztárba befizetett összegek után Önt
kedvezmény illeti meg. Úgyis
mondhatnánk, hogy az állam
támogatja Önt azért, mert gondoskodik önmagáról, és egészségpénztári számlára pénzt különít el. Cserébe a jogszabály
meghatározza azt, hogy az
egészségpénztárában gyûjtött
pénzbõl milyen szolgáltatásokat
vehet igénybe, nem költheti el
bármire. Ha mégis ez történt,
akkor a jogalap nélkül igénybe
vett szolgáltatások után adófizetési kötelezettség keletkezik.
Ha az egészségpénztár a szolgáltatás ellenértékét közvetlenül
a szolgáltatónak térítette meg,

akkor az adóelõleget nem tudja
levonni. Ilyenkor igazolást állít ki, amelyen feltünteti a le
nem vont adóelõleg összegét,
melyet Önnek kell megfizetnie
a negyedévet követõ hó 12.
napjáig. Ha a fizetendõ elõleg
nem haladja meg a 10 ezer forintot, elegendõ az adófizetési
kötelezettséget a bevallással
egyidejûleg rendezni.
Kérdés: Új munkahelyen
dolgozom már három hónapja.
A fizetésemrõl semmilyen papírt
nem adnak, így abban sem vagyok biztos, hogy bejelentetteke. Hogyan tudnék meggyõzõdni arról, hogy a munkáltatóm
bejelentett?
Válasz: Ma már könnyedén
ellenõrizheti, hogy a munkáltatója bejelentette-e. A munkaadó által bejelentett aktuális biztosítási jogviszonyt lekérdezheti
a www.magyarorszag.hu/
allampolgar/szolgaltatasok/
taj.html menüpont alatt. A lekérdezéshez szükséges egy
egyedi azonosító és titkos jelszó, melyhez az okmányirodáknál regisztrációs eljárás során
juthat hozzá.
Kérdés: Édesanyám elhunyt, és nem tudom, hogy az
adóját, illetve az adótartozását
hogyan kell rendeznem. Mit kell
tennem?
Válasz: Az elhunyt magánszemély adóját az adóhatóság
állapítja meg. Az elhunyt örököse, házastársa, rokona az adóhatóság felé tesz bejelentést arról, hogy tudomása szerint az
elhunyt milyen adóköteles jövedelemmel rendelkezett. Ezt a
bejelentést megkönnyíti a
www.apeh.hu/letöltések/
adatlapokigazolások/meghatalmazásminták útvonalon megtalálható Elhalálozás bejelentése/
Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására nyomtatványon. Ezen
a nyomtatványon kérheti az elhunyt személy adókötelezettségének a megállapítását és adófolyószámlájának rendezését.
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Felhívás tûzvédelmi
elõírások betartására
A tüzelõ- és fûtõberendezések
használata kapcsán minden évben számos tûzeset keletkezik,
ezért a fûtési idény kezdetén a
következõ tûzvédelmi elõírások
betartására szeretnénk felhívni a
lakosság figyelmét:
- Olyan kéményt nem szabad
használni, amelynek falába éghetõ anyagú épületszerkezet került beépítésre, amely közvetlenül éghetõ anyaggal vagy épületszerkezettel érintkezik, amelynek mûszaki állapota nem megfelelõ, amelynél a jogszabály
szerinti idõszakos vizsgálatot
nem végezték el.
- Az építményben, helyiségben, csak olyan fûtési rendszer
létesíthetõ, illetõleg használható, amely rendeltetésszerû mûködése során nem okoz tüzet vagy
robbanást.
- Csak engedélyezett típusú,
kifogástalan mûszaki állapotú
tüzelõ- és fûtõberendezést szabad
használni.
- A tüzelõ- és fûtõberendezés,
az égéstermék-elvezetõ, valamint e környezetében lévõ éghetõ anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan
hõszigetelést kell alkalmazni,
hogy az éghetõ anyag felületén
mért hõmérséklet a legnagyobb
hõterheléssel való üzemeltetés
mellett se jelenthessen az éghetõ anyagra gyújtási veszélyt.
- Salakot és hamut csak teljesen lehûtött állapotban, erre a
célra szolgáló nem éghetõ anyagú edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetõleg a kijelölt egyéb
helyre szabad kiönteni.
SZAKSZIK ÁKOS TÛ. ALEZREDES,
TÛZOLTÓPARANCSNOK

Módosultak a hivatali
tanácskozó terem
bérleti díjtételei
2008. november 1. napjától az
önkormányzat hivatalában lévõ
“nagy” tanácskozó terem külsõ
személy, szervezet általi használatáért fizetendõ bérleti díjtételeket az alábbiak szerint módosította a képviselõ-testület:
Május 1-tõl – szeptember 30-ig
2 óra idõtartamra: 5.000 forint,
2 óra idõtartamon túl: 10.000 Ft.
Október 1-tõl – április 30-ig
2 óra idõtartamra10.000 Ft,
2 óra idõtartamon túl: 20.000 Ft.

(A szobi civil, illetve társadalmi szervezetek számára a használat ingyenes.)

Szobi Hírnök

Van csoda, amely nem csak
három napig tart
Október 27., kedd délelõtt. Az idõ
szeles és szürke, igazi õszi. Gyors
léptekkel tolva a babakocsit
azon jár az eszem, hogy bizony
10 órára már nem fogunk odaérni a régi kisóvoda épületéhez,
ebbõl bizony késés lesz. Pedig
nagyon nem szeretek késni. Ezzel biztosan nem csak én vagyok
így. Hiszen ki szeretné azt a bizonyos érzést újra átélni, amikor
az ajtón utolsóként belépve, a
hirtelen támadt csendben minden
szempár kérdõn rászegezõdik …
Ilyenkor az ember irulva-pirulva,
botlakozva keresi a helyét, hogy
végre leülhessen és a szempárok
újra valaki másra szegezõdjenek.
De szerencsére ezen a napon
a régi kisóvoda (új Meseház) ajtaján belépve megértõ pillantások fogadtak, hiszen a teremben
ülõ anyukák már nagyon jól tudják milyen nehéz, és néha lehetetlennek tûnõ feladat egy kisbabával elindulni, sõt bárhová is
pontosan megérkezni.
Ezen a bizonyos keddi nap
délelõttjén városunk védõnõje,
Sári néni „hívó szavára” gyûlt
össze több tucat baba és mama.
Hogy mi ebben olyan különös?
Csupán annyi, hogy kisvárosunk
majd 3000 lakójából jelenleg 16
olyan nõ, feleség, édesanya van,
aki kizárólag vagy részben anyatejjel táplálja gyermekét. Ezen
anyák és gyermekeik az Anyatejes nap közös ünneplésére kaptak meghívást.
Az anyákat szépen megterített,
virággal díszített asztalon várta a
sok finomság, pogácsa, aprósütemény, gyümölcs és üdítõ. A babák a terem középére leterített
pokrócokon mocoroghattak. Voltak köztük kicsik és még kisebbek, kisfiúk kékbe és kislányok
rózsaszínbe öltöztetve. A kicsik
egyelõre csak anyukájuk biztonságot jelentõ ölébõl, illetve a
pokróc szélén feküdve szemlélõdtek, vagy éppen szundítottak
egy kicsit a zsivajban, a nagyobb
apróságok kúsztak-másztak, sikongattak, huncutkodtak, egyszóval próbálgatták magukat.
Az anyukák közben beszélgettek, ki errõl, ki arról, de egy
dologban mindenki egyetértett,
hogy a szoptatás – ahogy szokták mondani – „nem éppen kellemes, de annál hasznosabb dolog”. Mert bizony valljuk be
õszintén, az anyák számára
(némi) fájdalommal jár a kisba-

A kicsik egyelõre csak anyukájuk biztonságot jelentõ ölébõl szemlélõdtek
bák ily módon történõ táplálása.
Ezzel a kijelentéssel azonban
egyetlen várandós kismamát, illetve leendõ anyát sem szeretnénk megfélemlíteni, vagy elriasztani a szoptatástól, hiszen ez
egy teljesen természetes folyamat, a várandóssághoz hasonlóan. A várandósság 9 hónapja alatt
a magzat kizárólag az édesanyja
testét „felhasználva” növekedik,
fejlõdik. A baba megszületését
követõen azonban az anyának a
szoptatás révén lehetõsége van,
hogy továbbra is saját testét felhasználva táplálja gyermekét
napokig, hónapokig, vagy akár
évekig is.
Úgy gondolom – ha testi akadálya nincsen – minden nõ képes lenne gyermeke szoptatásra.
Azonban mint minden döntés, ez
is „fejben” dõl el. Ezért is van
az, hogy egyes anyák a szülést
követõen azonnal, a kórház újszülött osztályán arra kérik a csecsemõs nõvéreket, hogy neki ne
hozzák ki a gyermekét etetésre,
hanem egészen nyugodtan adjanak számára tápszert, illetve
ezért van az, hogy más anyák
nem hallgatva a nõvérkék
„jótanácsára”, csak azért sem
váltják ki a tápszert (bár annak
receptjét egy jó ideig mindig
maguknál hordják) és addig próbálkoznak, amíg egyszer csak
megtörténik a csoda, és elegendõ mennyiségû anyatejük lesz 23, vagy akár 5-7 napon belül.
És ahogy szokták mondani:
„Minden csoda három napig
tart”. A negyedik napon a szoptatós anyák rájönnek, hogy bizony ez nem is olyan könnyû és

egyszerû… Éjjelente a kicsi mindig a legmélyebb álmunkból felverve kezd el keservesen sírni,
jelezve, hogy õ bizony menten
éhen hal, kebleink feszülnek, fájnak, kisebesednek, hátunk napról-napra görnyedtebb, és minden
éjjel eldöntjük, hogy másnap reggel elsõ utunk a patikáig vezet és
megfogadva a kórházi csecsemõs
nõvérke „jótaná-csát”, kiváltjuk
azt a bizonyos tápszert. De minden fájdalmunkat és fáradságunkat félretéve újra és újra ölünkbe
vesszük tátongó szájú babánkat
és megszoptatjuk õt. Így válik ez
a csoda nem csak három napig tartóvá!
És a szoptatása csak egy, azon
ezernyi áldozat közül, melyet
egy édesanya megtesz a gyermekéért. Tehát minden elismerésem
az anyáké – legyenek õk nagymama korúak, vagy fiatalok,
gyermeküket tápszerrel vagy
anyatejjel táplálók -, akik vállalták ezt az áldozatkészséget!
Végezetül a rendezvényen
jelen lévõ édesanyák nevében
ezúton szeretnék köszönetet
mondani Sári néninek a szép napért, Járik László igazgató úrnak
a helyiségért, az egy-egy szál
szép virágért a Nefelejcs Virágüzletnek, a finomságokért pedig
a Határ ABC-nek, Gyenes Gábornak, Krasznai Zoltán és Orbán
József képviselõ uraknak. Külön
köszönet még Kunyáné Erzsinek, aki jelenlétével megtisztelt
bennünket és emlékeztetett arra,
hogy az olvasás és a könyvek
szeretetét mi, szülõk taníthatjuk
meg gyermekeinknek!
FEKETE ILDIKÓ

Szobi Hírnök

Óvodai hírek

Ovis kirándulás a
Seholsincs szigeten
Október 2-án csütörtökön,
nagy izgalommal készültek az
óvodások és az óvó nénik a kirándulásra.
Reggel megérkezett a busz,
zsibongva elfoglaltuk a helyünket és jó hangulatban
utaztunk Nõtincsre. A kapuban egy kicsit várakoznunk
kellett, majd egy domboldali
ösvényen jutottunk be az udvarra. A fogadó épületben a

tunk, a másik csoport vonatozott, aztán mindkét csoport a
játszótéren találkozott.
A játszótér igazán izgalmas
bújó, mászó, csúszó lehetõségeket kínált. Volt felfüggesztett
vesszõkosár, ami lengett mint
egy hinta.
A kirándulásunk érdekessége, hogy a mtv Fõtér címû
mûsorát is akkor forgatták és a
mi gyerekeinkrõl készültek a
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Befejezõdtek
a Napsugár Óvoda
belsõ felújítási munkálatai
A Szobi Hírnök elõzõ számában
olvashatták a kedves városlakók,
hogy milyen nagy munkába fogtunk az intézményben. Ez idõ
alatt csökkentett létszámban,
elég zsúfoltan mûködött az óvoda elsõ három csoportja.
Amint a mesteremberek elhagytak egy munkaterületet,
máris birtokba vették az óvoda
dolgozói, a családtagjaik és azok
a szülõk, akik a napi munka után
még eljöttek bútorokat rámolni,

ránk, míg az óvodánk olyanná
válik, amilyenné szeretnénk,
hogy váljon. Ebben a munkában
az óvoda dolgozói mellett szerencsére partnerek a szülõk,
nagyszülõk is. Ezúton szeretném megköszönni a sok-sok segítséget, amivel hozzájárultak
ahhoz, hogy november harmadikán rendben gyerekeket tudjunk fogadni az óvodában. Külön köszönetet szeretnék mondani az alábbi szülõknek, akik

A gyerekek érdeklõdve figyelik a különleges házikóban lakó kisállatokat
rönkökbõl készült asztaloknál
lepakoltunk, majd két csoportra osztottak minket és elindult a túra.
Az egyik csoport vonatozott.
Énekelt, sikongatott, amikor sípolt a mozdony. Ezt követõen
megnéztük az indiántábort, majd
a lovardán keresztül visszatértünk a fõépületbe. Elõvettük az
otthonról hozott ételt, italt, kicsit pihentünk, majd elindultunk
megnézni az állatokat. Az állatsimogatóban kicsit féltünk a kiskecskék szarvaitól, de megnyugtatott minket a tulajdonos, hogy
az állatok nyugodtak, hozzászoktak a gyerekekhez.
Amíg mi az állatoknál vol-

vágóképek. A mûsor megtekinthetõ az interneten a
www.mtv.hu/videotar/
?id=31172 linken.
Néhány gyermek véleménye:
Mi tetszett a kiránduláson?
K.-F. M.: „Az ugráló vár.
Lehetett mászkálni, csúszdázni,
volt ott hinta-valami, hogy belemész.”
B. E.: „Hát a vonat. Az hogy
nagyon szép.”
B. F.: „A lovacskák. Az hogy
nagyon jók. Az indiánsátor tetszett. A homok.”
Ilyen élményekkel tértünk
haza. Akit érdekel az interneten
megnézheti a rólunk készült
néhány pillanatot.

Egy-egy órára szombat és vasárnap
is kinyit a gyógyszertár
Az ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális Intézete Gyógyszerügyi Igazgatási Osztályának mb. regionális tiszti-fõgyógyszerésze levélben tájékoztatta Szob Város Önkormányzatát, hogy
a lakosság hétvégi gyógyszerellátási igényének biztosítása érdekében a szobi Gondviselés Gyógyszertár a jövõben szombat és
vasárnap, délután 17.00 – 18.00 óra között is nyitva tart.

Az óvoda felújított folyosója
lambériát leszedni, fúrni, festeni.
A hosszú hétvége alatt sokat
haladtunk. A hónap utolsó hetében már a hátsó termek díszítésére is sor kerülhetett, miközben
a konyhában és a bölcsiben még
a mesterek után mostunk, kapartuk a glettet és a festéket.
Felváltva vigyáztunk ez idõ
alatt bent lévõ gyermekekre, naponta többször öltöztünk, vetkõztünk, hiszen az iskola ebédlõjébe kellett átjárnunk. Aki
nem a gyerekekkel volt, az bútorokat mosott, szõnyeget pucolt, ajtót festett vagy fertõtlenített. Az eredményt látva, úgy
gondolom megérte ez a feszített
munka, a sok fáradozás. Igaz, a
felújításnak még nincs vége,
újabb mesteremberek jönnek
majd dolgozni.
Ezzel együtt a díszítést, a csinosítást is folytatjuk. Szeretnénk a bútorokat - asztal, szék,
szekrény, ágy - is szebbre, korszerûbbre cserélni. (Az edények
cseréje már elkezdõdött.) Nagy
munka van már mögöttünk, de
talán ugyanilyen nagy vár még

áldozatos munkájukkal segítették az óvoda szebbé, és komfortosabbá tételét: Hornyák Csaba,
Téglás Levente, Nagy Imre, Petõi Éva, Nagyné Hegyesi Henrietta, Varas Tóth Csaba, Gál
Zsolt, Kõszegi Zoltán, Patrik
Máté, Dörnyei Imre, Nagy Imre,
Selymes Krisztián, Sali Norbert,
Balogh Istvánné, Kipilla Zoltán,
Nagy Brigitta, Pósa Sándor,
Heil Ildikó, ifj. Majer Csaba,
Véber Sándorné, Tótok István,
Gál Zsófia, Mihalik Marcel,
Pósa Csilla, Roller Zoltán,
Dedinszky Gyula, Roller Károly, Stedra Miklós, Kárpáti
Mónika, Dutka Ákos, Rábainé
Kaszonyi Renáta, Mátyus András, Rábai Sándor, Szabó Kornél, Rábai Tibor, Ziman Máté,
Véber Anita, Hámori Attila, Téglás Szilvia, Majer Csaba, Téglás Emma, Halász Róbert,
Kaposi Anita, Varga Valéria,
Jehodek Brigitta, Csánó Ildikó,
Csizmadia Erika, Csernyánszki
Mónika, Gimesi Martin.
AZ ÓVODA DOLGOZÓI
ÉS AZ ÓVODÁS GYEREKEK
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Civil szervezetek

Szobi Hírnök

Danubius - õszi események
A mozgalmas nyári táncprogramok után folytatódó lendülettel láttunk neki az õszi programoknak is.
A szeptembert egy kis kikapcsolódással kezdtük: 20-án ellátogattunk a Petõfi Csarnokba,
ahol ekkor tartották az Országos Szezonnyitó Táncházi Mulatságot. Táncbemutatók és
táncház várt a közönségre, akik
között a kisebb és nagyobb táncosaink is jelen voltak. Nagyszerû szórakozás és emlékezetes program volt mindannyiunk
számára. A gyermektáncházat
nem kisebb híresség vezette,

elismerõ szavakkal nyilatkoztak
munkánkról. Ugyan az országos
szintû néptáncos „szamárlétra”
számunkra még igen sok munkával kerül majd közelebb, de
már ott voltunk, és láttuk, hogy
hogyan kell feltenni az elsõ létrafokra a lábunkat. Sok ambícióval és rengeteg jó tanáccsal
tértünk haza errõl az igen keménynek mondható versenyrõl.
(A teljes mûsorunkat egy februári farsangi mulatságon tervezzük bemutatni.)
Itt szeretném megjegyezni,
hogy a versenyre készülõdés
nem csak a táncosokat érintetA kalotaszegi népviselet
zetésként belefogtunk a „nagy
rendrakásba” – melynek során
a ruharaktárunkban felhalmozódott, már-már átláthatatlan
összevisszaságot igyekeztünk
kissé helyrehozni. Ez a munkálat igen nagy erõfeszítést kívánt
ugyan, de a csapat hangulata
cseppet sem hagyott alább – hiszen közösen még a munka is
könnyebb. Igen sokat tettek a
viseletek összerendezésében a
következõ táncosok: Harangzó
Ágnes, Szász Évi, Bergmann
Bianka, Antal Eszter, Juhász
Lujzi, Tamás Dóri, Zvara Lil-

szakértõi zsûri javaslatára – kiegészítjük a tanulnivalókat stílus- és helyzetgyakorlatokkal,
énektanulással és néprajzi témájú rövid elõadásokkal.
Fellépéseink elõreláthatóan
november 15-én (az ErzsébetKatalin bál – ifjúsági csoport),
és 16-án (Városi Öregek Napja
- gyermektáncosok) lesznek.
A december hónapra nagyobb szabású rendezvényben
álltunk a szervezõk közé – így
szeretnénk a város karácsonyi
hangulatához kicsit mi is hozzájárulni. Ennek során a 2-3 na-

Tímár Sándor az Országos Szezonnyitó Táncházi Mulatságon
mint maga Tímár Sándor, aki a
magyar néptáncmozgalom igen
kiemelkedõ személyisége, jelenleg a Csillagszemû Táncegyüttes mûvészeti vezetõje és
koreográfusa.
Az októberi hónapban már
a fellépések sora következett: a
Csergetõ csoport „nagy”-táncosai részt vettek a zebegényi Kenderes Hotel által megrendezett
Szüreti Mulatságon, majd Szobon, a Nyugdíjasok összejövetelén is bemutattak két táncszámot.
Megalakulásunk óta „legnagyobb” fellépésnek nevezhetõ
volt a 19-én Budapesten megrendezésre kerülõ Országos
Néptánc Minõsítõ, melyre közel egy éve készülõdünk. A Hagyományok Házában elõadott
fél órás mûsorunkat igen neves
szakemberek zsûrizték: Diószegi László, Hortobágyi Gyöngyvér, Pál Lajos, Dr. Ratkó Lujza, és Zsuráfszky Zoltán - igen

te, hiszen szinte minden szülõ
és szimpatizáló nagyon-nagyon
sok segítsége alapozta azt meg.
Vásárlások által elérhetetlen
népviseletet hoztunk általuk létre: Kalotaszeg legpompázatosabb ruháit – a Mérai viseletet.
Mérhetetlen köszönettel tartozunk a sok-sok segítségért:
Golánné Beke Anitának, Tóth
Gabriellának, Mácsai Veronikának,Borbélyné Ildinek,
Vassné Emesének, Juhászné
Erikának, a Borkó családnak
Nagymarosról, és Garainé
Andinak - akik éjt-nappallá téve
beszereztek, szabtak, varrtak,
hímeztek, plisszíroztak, szállítottak - és természetesen családjaiknak is, akik mindezt elviselték! Külön köszönettel tartozunk Golán Krisztiánnak, és
Tóth Tibornak, akik „hõsiesen”
helytálltak a házköri segítségben, amíg a munkálatok folytak.
A nagy bemutató után leve-

Népi játékok
la, Bálint Zádor, Hock Máté,
Németh Szilárd, Mihály Márk,
Márton Erzsébet, Huszti Sebestyén, Bernát Judit, Vass Izabella, Ocsenás Kata, és Nyéki Dániel.
További táncpróbáinkon a
táncelemek tanulása mellett – a

pos programban egy betlehemes
játékot szeretnénk majd bemutatni.
Rendezvényeinkrõl, programjainkról honlapunkon is olvashatnak: www.danubiustancegyuttes.mlap.hu.
KUTI ANDREA

Szobi Hírnök

Sport

Csapatunk már õszi bajnok
Az õszi idény utolsó szakasza kezdõdött meg október végén. Nem ígérkezett könnyûnek a befejezés, mert dobogós vagy a középmezõny elején elhelyezkedõ csapatok vártak a szobi
labdarúgókra. Mindezt tetézte még az
a tudat, hogy az eddigi hibátlan teljesítményünk ellenfeleinknek azt sugallhatta, hogy nekik semmi veszíteni valójuk sincs velünk szemben, hiszen a
„legrosszabb”, ami történhet velük,
hogy elsõként szereznek pontot vagy
pontokat a szobiaktól.
Ilyen elõjelekkel vágtunk neki sorrendben a 9. fordulónak (az elsõ nyolc
forduló tudósításait az elõzõ két számban megtekinthették az olvasók),
amelyben Letkés csapata látogatott
Szobra. Akik hosszabb ideje követik
a környékbeli futball eseményeit, azok
tudják, akik viszont nem, azoknak
most írom le, hogy ez a párosítás mindig nagy „csatát” ígér, függetlenül a
két csapat aktuális helyezésétõl. Nem
volt ez másként most sem. Nagy küzdelem árán, de ezúttal is sikerült megõriznünk a hibátlan mutatónkat azzal,
hogy Letkés csapata felett 2:1 arányú
gyõzelmet arattunk.
A következõ, 10. fordulóban
szintén hazai pályán fogadtuk Kosd
legjobbjait, soraikban Bartal Balázzsal és Vitányi Lászlóval, akik az
elõzõ idényben még a mi csapatunkat erõsítették. Számunkra nehezen
indult a mérkõzés, hiszen az összecsapás elején a vendégek szereztek
vezetést. A csapat azonban gyorsan
összekapta magát, és már az elsõ félidõ végére sikerült megfordítania az
állást, amit a második félidõben még
növelni is tudott. A Kosd ellen aratott 4:1 arányú gyõzelem után, a következõ fordulóban Pencre utaztunk
a három pont megszerzésének reményében. Célunkat ugyan sikerült elérni, azonban ehhez a hazaiaknak is
volt egy-két szavuk. Mi szereztük
meg a vezetést az elsõ félidõ közepén, ám a penci csapat lelkes játékuknak köszönhetõen kiegyenlített.
A hazai gólra még az elsõ félidõ vége
elõtt néhány perccel sikerült válaszolnunk, és ezzel visszavennünk a
vezetést. Ez a gól – amint késõbb
kiderült - egyben a gyõztes találatot
is jelentette, hiszen a még hátra lévõ
második játékrészben újabb gól már
nem született.
A penci mérkõzést követõen, ha a
tabellára tekintettünk, akkor azt láthattuk, hogy a szobi csapat hibátlan
teljesítéssel (10 mérkõzésbõl 10 gyõzelem) az elsõ helyet foglalja el.
Az utolsó két fordulóban a két
„marosi” csapatot láttuk vendégül.
Sorrendben elõször Nagymaros, azu-

tán Kismaros legjobbjai következtek.
Nagymaros csapata ellen vívott mérkõzés izgalmas kilencven percet hozott a kilátogató közönség számára,
akik közül szép számmal voltak a vendégcsapat drukkerei is. Az összecsapás folyamán végig azt lehetett érezni, hogy aki meg tudja szerezni a vezetést, az azzal az egy találattal megnyerheti a mérkõzést. Miután ez egyik
csapatnak sem sikerült, pontosztozkodás következett be 0:0-s végeredménnyel. Az õszi idényben elõször
fordult elõ, hogy nem tudtunk az ellenfél kapujába találni, igaz a jó védekezésünknek köszönhetõen az ellenfél sem a miénkbe. Az utolsó fordulóban Kismaros csapatát láttuk vendégül. Ezen a mérkõzésen a játék képe
hasonló volt, mint egy héttel ezelõtt.
Az elsõ félidõben a vendég
kismarosiaknak nagyobb lehetõségeik voltak, amelyekbõl egyet kihasználva megszerezték a vezetést. A második félidõ elsõ tíz percében sikerült
kiegyenlítenünk. A játékrész folyamán még három-négy nagyobb helyzetet tudtunk kialakítani, de vagy a
remekül védõ vendégkapus (Szepesi
Krisztián, aki egyébként 15 éven keresztül védte a szobi kaput és az 1999es, majd a 2007-es bajnokcsapatnak
is oszlopos tagja volt) hárított nagyszerûen, vagy egy vendégvédõ mentett és rúgta ki az üres kapuba tartó
labdát, illetve ha sem a kapus, sem a
vendégjátékosok nem tudtak közbeavatkozni, akkor a kapufáról pattant
kifelé a labda. A teljességhez hozzátartozik, hogy a vendégeknek is voltak lehetõségeik, de a második félidõben mindenképp a magunk javára
fordíthattuk volna a mérkõzést. A
kismarosi csapat végig lelkes játéka
azonban ezen a héten is pontosztozkodást eredményezett (1:1).
Az egymást követõ két döntetlennel végzõdõ mérkõzés azt eredményezte, hogy a százszázalékos teljesítmény elúszott, de a veretlenségünk
megmaradt. Ilyen teljesítménnyel csak
Nagymaros büszkélkedhet rajtunk kívül a 14 csapatos mezõnyben. November 16-án vasárnap – ahogy azt
már a korábbi cikkekben említettem 13 órai kezdettel kerül megrendezésre a harmadik fordulóból elhalasztott
Szobi SC – VRIK Szõdliget SE mérkõzés Szobon, melynek eredményétõl függetlenül csapatunk már „õszi
bajnok”. Ezzel együtt természetesen
mindent megteszünk annak érdekében, hogy veretlenségünket megõrizzük, és egyben növelni tudjuk elõnyünket a minket „üldözõ” csapatokkal szemben.
LACZKÓ BALÁZS
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Elismerések Napja
Egyesületünk a fenti címmel azonos
jeligével 25 ezer forint pályázati támogatást nyert a helyi önkormányzati keretbõl. Ezt az összeget a 2008.
évben elért eredmények méltó elismerésére használtunk fel 2008. október
19-én a Nyugdíjas Klub termében,
amelyet a Klub vezetõsége részünkre
biztosított térítésmentesen. Ezúton is

Szebeni és fia. Hosszútávú champion
hím: 1. Pásztor István. Rövidtávú
champion tojó: 1. Kliment Gyula.
Középtávú champion tojó: 1. Fidler
József. Hosszútávú champion tojó:
1. Fidler József.
Az ünnepélyes díjkiosztót követõen köszönthettük Krasznai Zoltán
képviselõ-testületi tagot is. (Több íz-

még egyszer köszönjük.
A megjelent egyesületi tagok meghallgatták Pásztor István VB.
Elnök tájékoztatását a kerületi gyûlésen elhangzottakról.
Ezt követõen, mint az SE elnöke
röviden ismertettem az elmúlt versenyévad eredményeit, és átadásra
kerültek a különbözõ kategóriák gyõzteseinek a serlegek.
2008. évi eredmények: Rövidtávú csapat bajnokság: 1. Molnár Péter, 2. Kliment Gyula, 3. Kliment
Gyula. Középtávú csapat bajnokság:
1. Molnár Péter, 2. Kliment Gyula, 3.
Szebeni és fia. Hosszútávú csapat bajnokság: 1. Huszák György, 2.
Kliment Gyula, 3. Fidler József. Rövidtávú cham-pion hím: 1. Molnár
Péter. Középtávú champion hím: 1.

ben hívtunk már vendégeket, de ez az
elsõ eset, hogy a meghívás realizálódott is.)
Az igen ízletes, finom falatokkal
teli tálak tartalmának elfogyasztása
után baráti beszélgetések mellett a jövõre nézõ tervek is körvonalazódtak.
Abban mindannyian egyetértettünk,
hogy az önkormányzat már hagyománnyá vált kezdeményezése (a civil
szervezetek pályázat útján történõ támogatása) nagyon kedvezõ hatású
lehet, hiszen a pályázatot elbírálók –
ha rövidítetten is -, de jobban megismerhetik a civil szervezetek tevékenységét, céljait, eredményeit, amelyekkel a tágabb közösség (város) hírnevét is öregbítik.
KLIMENT GYULA,
A-54 PGSE ELNÖKE

Városi sakkcsapat hírei
Budapesten a Mûvészetek Palotájában Virág Sándor és Bogányi
Gergely, zeneiskolánk igazgatója
képviselte csapatunkat az Aquaprofit Polgár Sakknapon. Virág
Sándor sikeresen játszott, döntetlent ért el Polgár Judit ellen, ami
keveseknek sikerült.
Októberben Megyei Ifjúsági Csapatbajnokságot rendeztek Vácott.
Csapatunkat 7 fõ alkotta. (A teljesség kedvéért meg kell említenünk,
hogy még egy csapatot el tudtunk
indítani, mivel egy kölcsönjátékost
kaptunk Dunaharaszti együttesétõl.)
Az eredmény a reális erõviszonyt tükrözte, a szerzett 8 pontunk ennek megfelelõ volt. Csapa-

taink az utolsó és az utolsó elõtti helyen végeztek. Egy pozíciót javíthattunk volna egy kis rutinnal, viszont
a fiataloknak adott volt a játéklehetõség, és ez most a legfontosabb.
Csapatunk november 9-én részt
vett a Megyei Sakk Csapatbajnokságon Törökbálinton, ahol 7:3 arányú gyõzelmet arattunk! Hátra
lévõ, õszi hazai mérkõzéseink: november. 23. Szob- Galgavidék, december. 14. Szob- Gödöllõ.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket vasárnaponként 10 órától a mûvelõdési házban, péntek esténként
pedig a MÁV laktanyában.
CSIBA BENÕ
CSAPATVEZETÕ
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Önök írták

Közadakozásból készült el
a katolikus temetõ kerítése
A szobi római katolikus temetõt
1968-ban állami kezelésbe vette az
akkori hatalom. A 12-es fõközlekedési út építéséhez területébõl is
felhasználtak egy részt, amely munkálatok megkezdését jeleníti meg
a fényképen látható földmunkagép
területrendezése. Néhány évvel késõbb a temetõ használatát tilalom
alá helyezték, majd 1992-ben
visszakerült az egyház kezelésébe.
Az évek során a terület elgazo-

nyaiból megvásárolt kerítéselemekbõl, az önkormányzat Központi Mûhelyének dolgozói munkájával, két ütemben megépült az
új kerítés. A bejárati nagykapu és
a két vasajtó a polgármesteri hivatal elbontott kerítésébõl kerültek a temetõbe.
Ezzel a munkával tartozott a
település közössége a szobi elõdöknek, valamint a Luczenbacher
család elhunyt tagjainak, az Isten

A temetõ egykori területébõl a 12-es út építéséhez felhasználtak egy részt
sodott, a bokrok benõtték az elhagyott és exhumált sírokat. Az újra
megnyitást követõen a temetõt viszonylag rendezett állapotba hozták, azután évente történtek tisztogatási munkálatok az önkormányzat és jólelkû, önkéntes hí-

Megváltó Leányai itt eltemetett
apácáinak, Princ Sándor tanítónak, Laczus Géza kántortanítónak,
az I. világháborúban hõsi halált
halt 19 honvéd katonának, a II. világháború itt nyugvó magyar hõseinek, valamint a temetõben el-

Pénzügyi-gazdasági válság
Már hetek óta foglalkozik a
nyomtatott sajtó, a rádió, a televízió, a politikusok és a pénzügyi szakemberek népes tábora, valamint az ország lakossága a pénzpiac állapotával. Sok,
és egymással nem egyszer ellentétes megállapítások hangzottak el ezzel kapcsolatban. Van
azonban egy cáfolhatatlan tény:
hazánk fizetõ eszköze, a forint
egyre értéktelenebbé válik, fizetésünkért, nyugdíjunkért egyre kevesebb dolgot tudunk vásárolni.
Valójában az egész világra
kiterjedt a pénzügyi bizonytalanság. A bankok egymás után
jelentik be, hogy segítség nélkül nem tudják feladatukat teljesíteni. Az államok megkezdték a túlnyomórészt magán kézben lévõ bankok konszolidációját. Nem tudjuk, de nem is
beszélnek róla, hogy van-e felelõse a bankokban a kialakult
helyzetnek.
A politikai vezetõk számtalanszor hangoztatják, hogy
azért kell privatizálni szinte
mindent, mert az állam kezében, legyen az bármi, rossz helyen van. Egyszerûen azért,
mert az állam rossz gazda.
Számtalanszor bizonyosodott
be, hogy a privatizáció után
olyan „jól gazdálkodott” az új
tulajdonos, hogy pillanatok
alatt csõdbe juttatta a megszerzett gazdasági társaságot. Most
pedig az is bebizonyosodott,
hogy a magánkézben lévõ bankok is rossz gazdák. Sõt az is
végérvényesen világossá vált,
hogy a bankok megtehetik azt,
hogy rossz gazdák legyenek,
hiszen az államok úgy is kisegítik õket. Kisegítik, hiszen a
gazdaság talpkövei ezek az intézmények. Ha hagynák õket

tönkre menni, gazdasági világrendszerünk omlana össze.
Ma már mutatkoznak a gazdasági válság jelei, nem csak
hazánkban, de Európa más részein és Amerikában is. Egyes
gazdasági ágazatokban már a
termelés csökkentését határozták el, és ezzel párhuzamosan
munkavállalókat bocsátottak el.
Vajon lesz-e ennek a pénzügyigazdasági káosz elindítójának
gazdája?
Néhány külföldi gazdasági
elemzõ megállapítása szerint,
csak olyan ország tudja átvészelni e pénzügyi válságot,
amelynek erõs gazdasága és
megfelelõ háttértulajdona van.
Akkor mi mire számíthatunk?
A válság megoldására nálunk
is születtek javaslatok. Egyes
országgyûlési képviselõk a
nyugdíjak megcsonkításával,
ex-pénzügyminiszterünk pedig
10.000 forintos havi egészségügyi járulék fizetésével kíván
megoldani.
Azonban nincs új a nap
alatt, ismét segítséget nyújt a
valutaalap hazánknak. Ezzel
újabb hitelkamatokkal terhelik meg az ország költségvetését. Vajon mibõl tudjuk fizetni mindezt? Na, ide jutottunk.
SIMON JÓZSEF

(Az Önök írták rovatban olvasható
cikkek nem feltétlenül tükrözik a
szerkesztõség álláspontját.)

Köszönetnyilvánítás

Közadakozásból elkészült a temetõ új kerítése
vek részérõl. 2006-tól már megkezdõdött a terület rendszeres kaszálása is. A temetõ kerítése azonban továbbra is a település szégyenfoltja maradt. Ez, valamint a
jó emlékû elõdök, szeretett rokonok, nagyra becsült barátok iránt
érzett tisztelet és tanúsított kegyelet ösztönözte a város közösségét
arra, hogy lépéseket tegyen szobi
egyházi sírkert méltó módon történõ bekerítése érdekében. Ennek
következtében esett meg aztán,
hogy a jólelkû emberek adomá-

Szobi Hírnök

temetett idegen katonáknak.
A városunkon áthaladók - látva
az új kerítéssel határolt temetõnket
- bizonyára elismeréssel gondolnak
Szobra, ahol összefogásból, közakarattal és közadományozásból
korrigáltuk korábbi mulasztásunkat. Ez úton megköszönöm az adományokat és az összeszerelõ, építõ
munkát mindazok nevében, akiket
jó érzéssel tölt el az, hogy szeretteink immár méltó helyen várhatják
a föltámadást.

SIMON JÓZSEF

Köszönetet mondunk minden kedves szobi embernek,
akik szeretett férjemet, SZABÓ JÓZSEFET utolsó útjára
elkísérték, s elhozták sírjára a szeretet és megemlékezés virágait.

FELESÉGE SZABÓNÉ BOZÓKI FLÓRA, GYERMEKEI ÉS CSALÁDTAGJAI

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Csikós Gábor temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, és sírjára a
megemlékezés virágát elhelyezték.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Szobi Hírnök

Események

Fel a Nagy-Gallára!
Idén október 19-ére esett az utolsó BTHE rendezvény, amelynek
keretén belül a Nagy-Galla csúcsának érintésére invitáltuk a lelkes túrázókat. Ezt, a külföldön
igencsak kedvelt és elterjedt
módját az események szervezésének szerencsére itthon is egy-

Az egyesületünk még május
végén - részben ezen rendezvény miatt - felújította a csúcsra vezetõ és csúcs környéki turistajelzéseket. A szerénynek
mondható 400 Ft-os nevezési
díjért cserébe próbáltunk bõséges díjazást adni a résztvevõk-

A túrázók megpihentek a hegytetõn
re többen kezdik átvenni. Ez
büszkeséggel tölt el az egyesületen belül többünket, hiszen jó
pár évvel ezelõtt - még cserháti
csúcsokkal - mi kezdtük el a
“honosítást”.
Január végén, a Csóványos
esetében nagy meglepetésünkre

nek: az eseményre készült emléklap és már saját gyártású kitûzõ mellé alma, csokoládé, tea
és forralt bor járt. Itt nyílt elõször lehetõségünk a BTHE
pontgyûjtõ füzetet és a 2009-es
eseményeinkrõl készült rövid
összefoglaló naptárt is osztogat-

A hegytetõrõl gyönyörû kilátás tárult elénk
100-nál is több természetjáró
kerekedett fel, így most is optimistán 100 résztvevõvel számoltunk. A pazar õszi idõjárás és a
sok elõzetes érdeklõdés miatt
már kezdtük érezni, hogy ennél
is többen lesznek. Ez a sejtésünk
szerencsére beigazolódott, mivel
a napsütéses õszi idõ hatására
115-en választották a NagyGalla csúcsának felkeresését.

ni, valamint a Lavina Autó Kft.
kisebb ajándéktárgyai is meglepõ sikert arattak.
Nagyon köszönjük minden
résztvevõnek, hogy (ismét) bizalmat szavaztak nekünk, reméljük, jól érezték magukat és
legközelebb is tiszteletüket teszik rendezvényünkön!
Találkozzunk február 1-jén
a Csóványoson!

11

Katasztrófavédelmi gyakorlat
Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak november
13-án Szobon. A feltételezések szerint egy vasúti átjáróban egy kisbusz tehervonattal ütközött. A baleset
során egy személyautó há-

MÁV profi szakemberei is,
illetve egy, hazánkban
még újdonságnak számító
robotrepülõgép is körözött
a helyszín felett, folyamatosan felvételeket küldve a
levegõbõl a földi irányítók-

A gyakorlatot magyar és szlovák szakemberek is végignézték
tulról belerohant a Barkasba, az egyik vasúti tartálykocsiból pedig veszélyes
anyag kezdett szivárogni.
Mivel ez a közelben lakókat is fenyegette, beindult

nak. A feltelezett vészhelyzetet Szakszik Ákos váci tûzoltó parancsnok vezetésével a csapatok valamivel
több mint egy óra alatt elhárították, a sérülteket - a

A tûzoltók két “sérültet” mentettek ki az összetört kocsiból
a katasztrófavédelmi lánc
és ennek keretében Remitzky Zoltán polgármester vezetésével értesítették a lakosságot, riasztották az elhárításhoz szükséges alakulatokat: a váci és az esztergomi tûzoltókat, s a határ közelsége miatt Szlovákiából is érkeztek egységek. De megjelentek a

gyakorlaton fabábúkat - ellátták. A gyakorlatot a jelenlévõ magyar és szlovák
katasztrófavédelmi vezetõk
és szakértõk népes csapata
elõtt dr. Zoltán Ferenc ezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõje kommentálta.
A kiértékelésre késõbb kerül sor.
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Múltunk, jelenünk

Vasútvonal az Ipoly völgyében?
A közelmúltban egy dossziét
kaptam Tasnádi Györgytõl, a
márianosztrai Faluház vezetõjétõl. A dossziéban Korcsmáros
Laci bácsi által összegyûjtött,
Szobra vonatkozó cikkek, képek,
adatok voltak. Sok közismert
kép, adat mellett volt olyan is,
mellyel én most találkoztam elõször.
Két másolat volt egymás
mellett, mindkettõ a „Vasuti és
közlekedési közlöny” 1881.
évi számaiból való kivágás. A
kivágásokon bejelölve két
közlemény, melyek Luczenbacher Pállal kapcsolatosak.
(Megjegyzendõ, 190 éve,
1818-ban született Luczenbacher Pál.)
Az elsõ közlemény 1881. január 14-én, a 6. számban jelent
meg. Szövege a következõ: „Elõmunkálati engedély. A közmunka- és közlekedési miniszter
Luczenbacher Pál utódai és érdektársainak egy év tartamára
elõmunkálati engedélyt adott: 1.
Szobról Vámos-Mikolán át Lévára, 2. Szobról, illetve VámosMikoláról via Ipolyság az
Ipolyvölgyön át Pálfalváig, a
magyar államvasutak északi vonalának állomásaig és 3. Ipolyságról Korponán át Zólyomig,
szintén a magyar államvasutak
északi állomásaig vezetendõ helyi érdekû gõzmozdonyú vasutakra.”
Magyarországon a “helyi
érdekü vasutakról” szóló 1880.
évi XXXI. törvénycikk alapján
kezdõdött meg a helyiérdekû
vasutak építése az országos jelentõségû vasúti hálózat kiépítése után. A helyiérdekû vasutak
olyan helyeken épültek, ahol a
vasúti szállítás iránti kereslet
gyérebb volt, a kiszolgálandó
helyi piac és népesség csekélynek mutatkozott. A vasúti mellékvonalak hálózata alapvetõen
helyiérdekû vasútként épült ki.
A helyiérdekû vasutak önálló,
koncessziós jellegû részvénytársasági formában épültek, de üzemeltetésüket gyakran a Magyar
Államvasutak végezte. A koncesszió lejárta után a helyiérdekû vasút tulajdonjoga a magyar
államra szállt volna, de többnyire anyagi nehézségek miatt az államosítás már korábban bekövetkezett. A helyiérdekû vasutakat
a lehetõ legnagyobb takarékossággal építették, többnyire helyi
anyagok, eszközök, tõke és munkaerõ bevonásával. A helyi érdekû vasutak üzemeltetésének fõ

szempontja a gyér forgalomhoz
illeszkedõ alacsony költségszint
volt, amit az egyszerûsített mûszaki kivitel és vasúti szolgálat
tett lehetõvé. A helyiérdekû vasutak többnyire normál nyomtávolságú, de egy sínpárból álló
pályát fektettek le. Ezeket a vonalakat alacsonyabb mûszaki
színvonaluk és jelentõségük miatt másodrangú vasutaknak is
nevezték. (Wikipédia)
Luczenbacher Pál, és az általa vezetett társaság a vasúthálózat kiépülésének kezdete óta
aktívan részt vett a kivitelezésben. Õk készítették a Szegedszõregi vasút töltéseit, a Gyõrszõnyi, Püspökladány-nagyváradi, és a siófok-kanizsai vonal
földmunkálatait. Luczenbacher
Pál vállalkozói szellemére jellemzõ, hogy mint Hont megyei
birtokos, a közvetlenebb térség
felemelkedését is biztosító vasútvonal kiépítésén gondolkodott. Mindez munkát, a vasút
üzemeltetése révén hosszú távú
megélhetést is biztosított volna
a tervezett nyomvonal mentén
élõknek.
De, mint a második kivágás
tartalma is mutatja, nem fogadták valami lelkesen próbálkozását.
„Az ipolyvölgyi vasút kiépítésétõl Luczenbacher Pál –
Hontmegyéhez intézett értesítése szerint- visszalépett. E visszalépését üzleti szempontokkal,
jelesül pedig azzal indokolja,
hogy ama tartózkodással szemben, melyet a vasut kiépítése el-

len a pénzkörök részérõl tapasztalt, és a mely a vasut vállalati
tõkéjének gyümölcsözõ voltát
kétségessé teszi, nagyobb
koczkáztatás nélkül nem valósíthatja meg e vállalatot. Hontvármegye ez értesítést sajnálatos
tudomásul vévén, kimondotta,
hogy e közgazdászati és kereskedelmi szempontokból oly
fontos vasutvállalat eszméjét el
nem ejti s felhívta a megye alispánját, hogy az érdekelt nagyobb birtokosokat és községeket értekezletre hívja össze, melyen a vállalat létesíthetésének
módozatai behatóan tárgyaltatván, az eredményrõl a közgyûlésnek lesz jelentés teendõ.”
(858. oldal)
Mint tudjuk, Luczenbacher
Pál vasútépítési terve nem valósult meg. Az „elõmunkálati engedély”-ben szereplõ településekig részben megépült a vasút:
Párkány-Nána - Csata között
1884-ben, Csata- Léva között
1885-ben, Csata- Ipolyság között 1886-ban, Ipolyság- Balassagyarmat között 1891-ben,
Ipolyság- Korpona között 1899ben, Korpona - Zólyom között
1925-ben adták át a vasutat.
Balassagyarmat-Pálfalva
(Zagyvapálfalva, ma Salgótarján
része) nem épült vasút.
Ha megvalósul Luczenbacher
Pál álma, most minden nap utazhatnánk az Ipoly folyó gyönyörû völgyében.
(Forrás: Vasuti és közlekedési közlöny 1881. évi számai,
Wikipédia)
LAKATOS JÓZSEF

József Attila Mûvelõdési Ház programjai
november
November 17., hétfõ 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes
Augusztus 19., szerda 9-tõl 14 óráig
Árusítás - használt ruha
November 20-tól 22.ig., csütörtök-szombat 9-tól 16 óráig
Internet és számítógépkezelõi tanfolyam.
A tanfolyam ingyenes! Jelentkezés korlátozott
számban a 06-20/418-1554-es telefonszámon,
vagy a mûvelõdési házban.
Szeptember 23., vasárnap 10-tõl 16 óráig
Sakk bajnoki mérkõzés

Szobi Hírnök

Tovább jár a
Nagybörzsönyi
Erdei Vasút
November 1-tõl november 30ig kísérleti jelleggel üzemeltetjük hétvégéken a kisvasutat. Az
új menetrend igazodik a Volánbusz csatlakozásokhoz, de a korai sötétedésre tekintettel a megszokott 3 vonatpár helyett csak
kettõt tartalmaz.
Társaságunk továbbra is vállalja:
- különvonatok közlekedtetését minden napszakban,
- szakszerû idegenvezetés
biztosítása Nagybörzsönyben,
- Börzsönyi lepénysütés, borkóstoló, szalonnasütés, gulyásfõzést.

Mikulásvonatok
a Királyréti
Erdei Vasúton
A gyerekekre is gondolva a
Nagybörzsönyi kisvasútra látogat idén el elõször a Mikulás. Az
illusztris vendég november 30án együtt utazik vonatainkon
tisztelt utasainkkal, és egy kis
szerény szaloncukor ajándékkal
ajándékozza meg a jó gyerekeket. Ünnep fényét emelik az útközben elõadott versek, énekek.
Vendégünk december 1 és 5
között - hétköznap is - pihenését Nagybörzsönyben a Hosszúvölgyben tölti. 30 fõ feletti csoportok elõzetes megrendelése
esetén normál menetrendszerinti díjszabással NagybörzsönyKisirtás között együtt utazik a
gyerekekkel.
HIVERT GÁBOR MUNKATÁRS,
KIRÁLYRÉTI ERDEI VASÚT,
NAGYBÖRZSÖNYI ERDEI VASÚT

További információ és
különvonat rendelése:
Királyréti/Nagybörzsönyi
Erdei Vasút
Telefon:
06-30/512-2142,
Fax:
06-27/375-076
Vasútüzemvezetõ:
06-20/ 468-7145
Web:
www.kisvasut-kiralyret.hu
www.kisvasut.hu/nagyborzsony
E-mail:
kisvasut@dunainfo.net
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Könyvkuckó

Könyvkuckó
Új könyvek a Szobi Érdy János Könyvtárban
Jean-Michel:
Jean Sasson:
Apám Custeau
Majada. Hogyan
kapitány. A hívészelte át egy nõ
res kutató fia
Szaddám Husszein
vall arról, houralmát? A fátyol
gyan látta õ a femögött szerzõjélejthetetlen
nek új könyve.
Cousteau kapitányt. Mesél arCharles Dickens : Szép reról is mekkora bûvöletet keltett mények. Charles Dickens “a
maga körül ez a rendkívüli sze- szív írója”. a Szép remények tamélyiség.
lán a legjobb regénye, mely valamennyi kritikusa szerint
Alain Decaux: Letizia: Na- messze kimagaslik életmûvépóleon és az édesanyja. bõl.
„Anyámnak köszönhetem a szerencsémet, s minden jót amit
Barbara Delinsky: Közvalaha cselekedtem” és ezt nem- tünk marad. Felejthetetlen törcsak a gyermeki hála és a feje- ténet a jó szándékból hozott
delmi udvariasság mondatta rossz döntésekrõl és egy félrevele…
sikerült hazugság szörnyû következményeirõl.
Christian
Graf von KroM c N a b ,
ckow: ChurAndy: Táviráchill. Korrajz a
nyítás.
Nick
20. századról.
Stone 1988-ban
Szenvedélyes
lépett ki a SAS,
politikus volt,
vagyis a Különlevilághírû író és
ges Légiszolgálat
csalhatatlan érzékkel ismerte
kötelékébõl röfel, ha bárhol is diktatúra és viddel azután, hogy Gibraltárzsarnokság fenyegette a szabad- ban egy akció során szakasza leságot.
lõtt három ír terroristát. Most a
brit titkosszolgálat ügynökeként
Juan Gasparini: Diktá- felfedezi korábbi ba
torok asszonyai. Mit tudunk a diktátorok asszonyaMacomber,
inak életérõl? Bátorították,
Debbie: Búcsú
vagy fékezték férjüket a haaz Orgona utcátalomcsúcsa felé vezetõ
tól. Susannah
úton? Ismerték-e a diktátokertje néven virok sötét titkait? Aktív rérágbolt nyílik az
szesei vagy tehetetlen nézõi
Orgona utcában,
voltak szörnyûségeknek, táa Színes szálak
mogatták a diktátort, vagy mellett. Susannah itt alkalmazlázadtak ellene? Számos, a za a fiatalon megözvegyült
magyar olvasó elõtt eddig Colette-et, aki röpke viszonyt
ismeretlen részletet is felvil- követõen hagyta ott korábbi
lant az elmúlt ötven év tör- fõnökét. Susannah és Colette is
ténelmébõl.
beiratkozik.
Peter Prange:
Az utolsó Hárem. 1918-ban
Törökországban
elûzik a szultánt,
és szélnek eresztik
a háremhölgyeket.
Elisa és Fatima
nehezen igazodik el a számukra ismeretlen, kinti világban,
útjaik elválnak egymástól...
Peter Prange regénye a nemzetközi és a németországi sikerlistákat vezeti.

Bagdy György (szerk.):
Amit az ecstasy-ról tudni kell.
A könyv szerkesztõje az Európai Unió Ecstasy
Munkacsoportjának tagja. A szerzõk - fiatal, többnyire 20-as éveikben járó biológusok, pszichológusok, orvosok, gyógyszerészek, szociális
munkások, egyetemi hallgatók
- zömmel az általa .

Szeretnénk a szülõk és a
diákok figyelmét felhívni
arra, hogy könyvtárunkban
megtalálhatók az általános és
középiskolás kötelezõ olvasmányok!
Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a lakosság
szívesen ajándékoz a könyvtárunknak számukra már fölösleges vagy esetleg hely hiány miatt nem tartható könyveket, virágokat, bútorokat.
Így jutottunk kettõ nagyon
kényelmes olvasó fotelhez
Völgyesi Ibolya által, akinek
nagyon köszönjük ezt az adományt.
Most kéréssel szeretnénk
fordulni Önökhöz! Kiemelt
feladatunknak tekintjük a 18
év alatti korosztály körében
az olvasás és a könyvtár népszerûsítését. Ennek érdekében
már szinte évtizedek óta
könyvtári foglalkozásokat
tartunk egészen óvodáskortól. Az ovisokat ilyen alkalmakkor diavetítéssel szórakoztatjuk, amit õk kitörõ
örömmel fogadnak. Sajnos
diafilmjeink lassan elhasználódnak, ezért ha esetleg
Önöknek a fiók mélyén vannak olyan mesefilmjeik, amit
már nem használnak, az ovisok nevében nagyon megköszönnénk, ha a könyvtár számára felajánlanák.
A könyvtárban továbbra is
rendelhetõek a Szalay Könyvkiadó és a Holló és Társa
Könyvkiadó kedvezményes árú
könyvei.
KUNYA SÁNDORNÉ
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Kézimunka kör a
könyvtárban
November 22-én 14 órai
kezdettel, a foltvarrás alapjaival ismerkedhetnek meg a
kézimunka fortélyai iránt érdeklõdõk az Érdy János
Könyvtár és Információs
Központban.
Kérjük, hogy az alább
felsorolt, foltvarráshoz
szükséges eszközöket mindenki szíveskedjen magával hozni: kockás füzet
vagy kockás lapok (nem
franciakockás),
ceruza
vagy toll, vonalzó, olló,
varrótû és gombostû, cérna. Egy pár darab tenyérnyi, vagy ettõl valamivel
nagyobb színes (egyszínû
és mintás) karton, vagy vékony vászon anyag.
Szeretettel várunk minden
kézimunkázni vágyót!

Ezt kár lenne
kihagyni!
A Peat-R Dance Team
10 éves jubileumi gálamûsort ad 2008. december 20-án Szobi
József Attila Mûvelõdési Házban!
Gyere, és éld át
újra az elmúlt tíz év
sikereit!
HUGYECZ PÉTER
AEROBIC SPORTEDZÕ

KARÁCSONYI FORGATAG
Várjuk helyi “termékesek és kézmûveskedõk” jelentkezését 2008. december 20-22 között megrendezésre kerülõ Karácsonyi Forgatag elnevezésû rendezvényünkre, ahol bemutathatják és
árusíthatják portékáikat. (Bármilyen technikával elkészített ajándéktárgy bemutatható.)
Bõvebb információ a Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központban, nyitva tartási
idõben, személyesen vagy telefonon kérhetõ.
Tel: 06 27 370-217
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Kistérségi hírek

Szobi Hírnök

História Tata és Esztergom várának meghódításáról
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából 2008
tavaszán közzétett Reneszánsz
túrák Magyarországon címû
pályázat célja, hogy a program
keretében az ország bármely
részén élõ általános és középiskolás diákok, iskolai osztályok megismerhessék Magyarország reneszánsz emlékhelyeit
és emlékmûveit, valamint
meghatározó múzeumi élményekkel gazdagodhassanak, és
múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehessenek részt az év
folyamán.
A Vámosmikolai Általános Tagiskola nevelési munkaközössége a felhívásra pályázatot nyújtott be, s a lehetõségek közül a szomszédos
Komárom – Esztergom megyei programot választotta:
múzeumi foglalkozásokon
való részvétel a Kuny Domokos Megyei Múzeumban, Tatán; délutáni program: az Esztergomi Vármúzeum kiállításának megtekintése.
Az elõzõ tanév befejezését
megelõzõen vált ismertté, hogy
sikeresen pályáztunk, 750 000
Ft összegû támogatásban részesült programunk.
Szeptember végén két
nap alatt sikerült tanulóinkkal,
pedagógusainkkal és osztályonként egy-két szülõ kíséretével a tatai várban a múzeumpedagógiai programot, az esztergomi várban a múzeumlátogatást megvalósítanunk. Mindkét napra két-két autóbuszt kellett bérelnünk, így a 146 fõ
résztvevõ kényelmesen utazhatott. Felszálláskor mindenki
kézhez kapta a tízórait és
uzsonnát, valamint ásványvizet, teát tartalmazó kiscsomagot. Noha az idõjárás az elsõ
nap, szeptember 25-én nem
fogadott túlságosan kegyeibe –
délig esett, délután napsütés és
felhõs idõszakok váltogatták
egymást – a programhoz megfelelõ volt.
A tatai Öreg-tó partján álló
gótikus vízivárat tanulóink és
a kísérõ felnõttek közül is kevesen látták. A Luxemburgi
Zsigmond által emelt, Hunyadi Mátyás korában újjáépített
és bõvített négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, belsõ
udvaros várnak ma csak déli
szárnya, illetve a többi részé-

Szép és régi helyen jártunk
nek feltárt alapfalai láthatóak.
A vár megtekintésén túl kisdiákjaink életkorához illõ pedagógiai foglalkozásokról és a jó
hangulatról Szabó Éva és Papp
Kinga múzeumpedagógus valamint Juhászné Juhász Erika
gyûjteménykezelõ gondoskodott. A vár történetét megismerõ csoportok vármakettet
készítettek, a fõúri élet rejtelmeibe (bútorok, használati tárgyak, öltözet, szokások) bepillantó legkisebbek öltöztetõ babát készítettek, míg a felsõs
diákok egy része a lósport, versenyzés, biliárd világával
ismerkedett.
A programhoz illõ helyen,
a tóparthoz közeli Zöld Lovag
étteremben elfogyasztott ebéd
után az egykori királyi székhely, Esztergom várában került sor a múzeumlátogatásra.
A lakóhelyünkhöz közeli Esztergom az iskolai és családi
programok tekintetében is a
gyakran látogatott helyszínek
közé tartozik. Leginkább a fõszékesegyház – közismert nevén Bazilika – és a kincstár
felkeresése, megtekintése jelenti az esztergomi kirándulást. Csoportjainknak most
ebbõl csak a Szent Adalbert
tiszteletére szentelt, lenyûgözõ méretû és szépségû érseki
templom külsõ szemrevételezésére futotta. Bennünket
ugyanis a Géza fejedelem által elkezdett, Szent István által folytatott, majd III. Béla
király által emelt, ma is látható lakóépületeit külhoni építõmesterek által épített ural-

kodói székhelyen, az esztergomi várban vártak.
Ha tagiskolánk szemszögébõl a Reneszánsz túrák Magyarországon 2008 címû pályázat mérlegét megvonni
óhajtjuk, elmondhatjuk, hogy
a pályázat meghirdetõi jó
ügyet szolgáltak. Leginkább

azzal, hogy anyagi lehetõséget, fedezetet teremtettek azon
tanulók történelmi várakba,
múzeumokba való eljuttatásához, akik másként sem családjukkal, sem osztályukkal nem
juthattak volna el oda. Talán
számukra jelent igazi és maradandó élményt a kirándulás.
Iskolánk 128 tanulója közül
alig akadt, aki ne tudott volna
eljönni a kirándulásra. A tanítványai kulturált neveltsége
iránt is elkötelezett pedagógus
pedig jól esõ érzéssel nyugtázta az egyik csoporttól elköszönõ tárlatvezetõ szavait: a
nagydiákok érdeklõdõek, fegyelmezettek voltak. S a két
nap programját sikerült különösebb rosszul lét, betegség és
sérülés nélkül megvalósítanunk.
A nehéz anyagi körülmények között mûködõ kisiskolák szívesen látnák, ha hasonló pályázat kiírására évente lenne lehetõség.
KOCZÓ JÓZSEF
TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely
a népszuverenitást választott képviselõi útján, valamint
közvetlenül gyakorolja.” (Alkotmány 2.§. (2) bek.)
Közéleti – Önkormányzati Klubot szervezünk!
A társadalom - s így a közélet is - összetett és bonyolult. Politikai csatazaj és hangos zsivaj fedi el az alapvetõ
értékeket, rendezõ elveket és szabályokat, pedig ezek
ismerete nélkül aligha lehet jobbítani.
Mindazok jelentkezését várjuk, akiket érdekel a közélet, az önkormányzatiság, szeretnék jobban megismerni népszuverenitásból eredõ jogaikat és lehetõségeiket,
jobbítani vágynak.
Elképzelésünk szerint a klub féléves munkatervek alapján, önképzõköri jelleggel mûködne. Elméleti képzés és
tapasztalatszerzés összhangjára törekednénk: saját és
meghívott elõadók, aktuális kérdések vitája, állásfoglalások kialakítása, részvétel köztestületek nyilvános ülésein (települési önkormányzatok, megyei önkormányzat,
Országgyûlés, regionális fejlesztési tanács, stb.)
A Klub alakuló ülését 2008. november 29-én szombaton, 15 órai kezdettel tartjuk az Érdy János Könyvtárban (2628 Szob, Árpád u. 17.)
Elõzetes érdeklõdésre, kérdésekre szívesen válaszolnak a szervezõk: Polónyi Éva (tel.: 06-30-909-4750) vagy
Engárd Ferenc (tel.: 06-30-92-488-92, e-mail:
eferi@invitel.hu).
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Hirdetés

A gyermekek mondják...
Mosolyogjunk, vagy gondolkozzunk?
Miért patkolják meg a lovakat?
- Azért, mert a patkók könnyebbek a lónál, így gyorsabban
mennek, mint a ló. (8 éves)
- Azért, hogy ne boruljon fel a ló, mert mikor fékez, akkor a
patkókkal kapaszkodik. (9 éves)
- Azért, hogy csattogjon velük az utcán, mert ha nem csattog,
akkor nem ló. (7 éves)
Mi a szeretet?
“A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi magát, a fiú pedig
borotválkozó arcszesszel bekeni magát, aztán elindulnak, hogy
szagolgassák egymást.” Karesz, 5 éves
“A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös, de anya akkor is
azt mondja neki, hogy sokkal helyesebb, mint Robert Redford.”
Krisztián, 7 éves
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