Szobi Hírnök
XVIII. évf. 9. szám - 2008. szeptember * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Itt az új tanév!
A településünkön kisgyermekként élt Kodály Zoltán mondta
: “Vegyük komolyan a gyermeket, minden egyéb ebbõl következik.” Mi, szobiak komolyan
vesszük õket, hiszen mindannyian jól tudjuk, hogy õk a
jövõ letéteményesei.
Ezen gondolat szem elõtt tartása vezette településünk képviselõ-testületét, mikor hosszas,
többszöri tárgyalás után úgy
döntött, hogy az általános iskolában mind az elsõ, mind az ötödik évfolyamon két-két osztály
indul ebben a tanévben, s öt
óvodai csoportban kezdik meg
a nevelési évet óvodásaink. Bár
így lényegesen nagyobb terhet
jelent az intézmények mûködtetése anyagilag ( a mûködési
kiadások alig 40 %-át fedezi az
állami normatív támogatás ) , a
gyermekek megfelelõ ellátása,
minél hatékonyabb, magasabb
színvonalú nevelése és oktatása, az egyéni képességek szerinti fejlesztése eredményesebb
a kisebb létszámú osztályokban, csoportokban. A döntést
erõsítette, hogy a szobi gyermekeket a mi iskolánkba és óvodánkba íratták be a szabad iskolaválasztást és az egyre inkább elharapódzó divatkényszert félretéve a kedves szülõk.
Köszönjük Önöknek a bizalmat, s felelõsségteljes döntésüket, s azt, hogy ezzel is hozzájárulnak közösségi létünk fejlõdéséhez.
Ezúton is köszöntjük a
szobi óvodások között a kiscsoportosainkat és iskolánkban az elsõsöket, kívánjuk
érezzék jól magukat az intézményben nagyobb társaik
között!
Kiscsoportosok lettek
- a Pillangó csoportban :
Tölgyesi Levente, Horváth Bence, Marics Dorottya, Mádai
Anna, Bata Enikõ, Brulich Melinda, Németh Dénes, Tenczel
Fanni, Sági Gergely, Ledényi
Kitti, Kiss Gergõ, Golán Áron,
Faragó Evelin, Oravecz Emma,

Megkezdõdött az oktatás az A osztályban...
Mészáros Mira Kata, Váczi Virág,
Rábai Lili, Foltin Ivett, Báthori
Levente, Szép Andor, Mészáros
Benedek,
- a Gomba csoportban :
Bezeczki János, Zimann Regina,
Szántó Bálint, Döbrentei Benja-

Szabári Balázs, Svéger Liliána és
Együd Bernadett.
Az iskola elsõsei
- 1. b osztály : Dörnyei Gergõ,
Faragó Cintia Dóra, Gyatyel Dániel Csaba, Gyõri Patrik
Márk,Gyõrik Péter Dominik,

...és a B osztályban is
min, Bodnár András, Tóth Szilárd,
Stedra Miklós, Roller Zoltán, Földi Napsugár, Major Sára, Feleki
Hanna, Lukács Zoltán, Kovács
Kornélia, Virág Noémi, Kõszegi
Szabina, Boksay András, Niegreisz Gergely, Rózsahegyi Noémi,

Heffenträger József, Koczó
Dominik Bálint, Kovács Kata
Luca, Kovács Laura, Krasznai
Roland, Lázár Csaba, Nagy Dániel, Nagy Zsófia, Némedi Mátyás,
Sárközi Zoltán, Ocsovai Bence,
- 1. a osztály : Árpási Zoltán,

Csintalan Zoltán, Frievald
Ruben, Grexa Nóra, Gombos
Noémi, Hidvégi Zsófia, Kajáry
Adrián, Kazinczi Rebeka,
Kolarovszky Mátyás, Macha
Máté, Mácsai Dzsenifer, Molnár Bianka, Stefkó Kornél, Téglás Kamilla, Varga Donát,
Veligdán Petra.
Mind õk, mind a többi óvodás és kisiskolás gyermek szeptember elsejétõl a BÉZS-programban vesz részt, melynek
alapja a játékos, sikert nyújtó,
sokoldalú személyiségfejlesztés. A programról részletesen lapunk elõzõ számában olvashattak. Az új program beindítása
is azt a célt szolgálta, hogy minél nívósabb, korszerûbb,
gyermekközelibb nevelésben,
oktatásban részesülhessenek a
szobi gyermekek. Az iskolával
szembeni meseház már a gyerekek vidámságától hangos. Ott
folyik a bábozás és a néptánc
tanítása. Sajnos, az épületben
lévõ linóleumos padlózat már
nagyon kopott, a táncolásra alkalmatlan. Ennek kicseréléséhez ( lamináltpadlóra ) szeretnénk kérni ezúton is a segíteni
akaró és tudó kedves szobi polgárok támogatását. Aki felajánlásával hozzá tudna járulni a
padló megvásárlásához, kérjük
telefonon jelezze ( 570-685 ) az
intézményvezetõnek szándékát.
Az új tanév újdonságai között kell megemlíteni azt is,
hogy ebben az évben a 2. osztályosok szülei megválaszthatták, hogy gyermekük melyik
nyelvet kezdje tanulni. Örömmel tájékoztatjuk a kedves Olvasókat arról, hogy a divatos
angol nyelv mellett a szülõk
választották a térségünkben
igen jól hasznosítható német
nyelvet is.
Központi oktatáspolitikai
döntés következtében még egy
újdonság megjelenik az ötödik
évfolyamosok oktatásában: a
nem szakrendszerû oktatás.
folytatás a 3. oldalon
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Hosszú még az út
Amint arról lapunk augusztusi számában beszámoltunk,
Szob Város Önkormányzata
az elsõ körben eredményesen
szerepelt mind a parkoló építésére, mind pedig a Szobot
Zebegénnyel összekötõ kerékpárút megépítésére kiírt pályázaton. Mint említettük,
mindkét támogatásban részesült fejlesztési elképzelés megvalósítása érdekében nagyon
sokrétû és szerteágazó feltételrendszernek kell megfelelnünk, hogy az elsõ körben
megítélt támogatást valóban
fel is tudjuk használni.
A kerékpárút pályázata esetében a támogatást odaítélõ
Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium a
kerékpárút terveinek teljes átdolgozását és ezzel együtt új
költségvetés készítését szabta a
támogatás megszerzésének feltételéül. Az önkormányzat az
átdolgozott terveket és költségvetést határidõre benyújtotta a
támogató képviseletében eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz (KKK).
Amennyiben a benyújtott terveket és költségvetést a KKK,
valamint az új nyomvonal tervét a MÁV Zrt. elfogadja, úgy
megnyílik a lehetõség a támogatási szerzõdés megkötésére.
Ami az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében megpályázott P+R parkoló
háza táján az elmúlt hónapban
történteket illeti, Szob Város
Önkormányzata határidõre benyújtotta a támogatási szerzõdés
megkötéséhez szükséges mintegy húsz különféle dokumentumot és nyilatkozatot.
Amennyiben a benyújtott

dokumentumokban kivetnivalót a támogatást odaítélõ szervek nem találnak, úgy következhet a közbeszerzési eljárás
lebonyolítása. A közbeszerzési
eljárás lebonyolítására az önkormányzat nagyobb projektek
esetében közbeszerzési tanácsadó munkáját veszi igénybe a
jogszabályoknak megfelelõen.
A közbeszerzési tanácsadó kiválasztása is közbeszerzési eljárás útján történik, a fent említett beruházások közül a kerékpárút építése esetében az eljárás már folyamatban van. Az
önkormányzat szintén közbeszerzési eljárás keretében választja ki az egyes beruházások
teljes körû lebonyolítását, valamint mûszaki ellenõrzését
végzõ cégeket, vállalkozásokat.
Amint mindez rendben megtörtént, következhet a munkát kivitelezõ társaság úgyszintén
közbeszerzési eljárás útján történõ kiválasztása és a szerzõdéskötés. Kis túlzással és enyhe
csúsztatással egy szekrény megtelt papírral, mire a gépek elindulhatnak, a munkások megkezdhetik munkájukat. (És ekkor még nem beszéltünk a beruházások megvalósításához
szükséges saját forrás elõteremtésének munkálatairól…)
E rövid írásból azt hiszem
csipetnyi ízelítõt kaphatott a
Tisztelt Olvasó abból a munkából, amely az egyes beruházások mögött van, illetve talán
láthatóvá vált számára is, hogy
rengeteg buktatóval tarkított,
hosszú út áll még elõttünk addig, míg végre kerékpárúton
kerekezhetünk át Zebegénybe,
illetve kulturált parkolóban
hagyhatjuk gépjármûveinket.
H. K.

“Szabad a pálya”
Lekerültek a 40 km/h-s sebességkorlátozó jelzések a város bejáratainál lévõ településjelzõ táblákról, azaz újra az általános
KRESZ szabályai irányadók a
helyi közlekedésben. Mindez azt
jelenti, hogy a jövõben 50 km/h
a megengedett maximális sebesség a város útjain. Ennek ellenére körültekintõen vezessünk és figyeljünk embertársainkra. Balesetmentes vezetést kívánunk!

Szobi Hírnök

Pályázat a “Mûködésképtelen
önkormányzatok egyéb
támogatására”

A képviselõ-testület szeptember 2-án megtartott
ülésén pályázat benyújtásáról döntött a “Mûködésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatására ”.
A kiíró Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium azoknak a forráshiányos
településeknek biztosítja a pályázás lehetõségét, akik nem
rendelkeznek a mûködésükhöz szükséges forrásokkal, illetve az ÖNHIKI pályázat segítségével sem tudják biztosí-

tani fennmaradásukat. Szob
Város Önkormányzata ugyan
eredményesen vett részt a már
említett ÖNHIKI pályázaton,
azonban az elnyert támogatással, amely kevesebb volt az
igényeltnél, sem tudja fedezni valamennyi mûködési kiadását.
Reméljük, hogy az említett
pályázat támogatásban részesül,
és nem kényszerül az önkormányzat újabb hitelfelvételre,
annak érdekében, hogy mûködési kiadásaik fedezni tudja.

HIRDETMÉNY
A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal ezúton is tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2008. augusztus 18-tól szeptember 30-ig - szabadságolások miatt - a falugazdász ügyfélfogadás helye megváltozik.
Kérjük a mezõgazdasági termelõket, hogy
az agrár-szakigazgatással összefüggõ ügyintézés céljából a legközelebbi falugazdász
ügyfélszolgálati irodát szíveskedjenek felkeresni, amelynek címe és elérhetõségei a
következõk:
Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi
Igazgatóság Termelési és Ügyfélszolgálati
Osztály Váci Területi Központ, 2600 Vác,
Telep u. 2-4.
Telefon/fax: 27/317-944,
E-mail: fvm2600@invitel.hu
Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy a Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal központjában (1135 Budapest,
Lehel u. 43-47., tel.: 06-1/329-7017, fax:061/317-6231, e-mail:mgszh-pest@fki.gov.hu)
az ügyfélfogadás a hét minden munkanapjára
kiterjedõen – hétfõtõl csütörtökig 8 órától 16
óráig, pénteken 8 órától 1330 óráig – folyamatosan történik.
MIAKICH GÁBOR FÕIGAZGATÓ
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Itt az új tanév!
folytatás az 1. oldalról
Ennek lényege az, hogy a gyermekek képesség-, készségfejlesztése, az alapkészségek minél magasabb szintû fejlesztése és a tehetséggondozás hangsúlyosabbá válik. Heti két órában – tanítók vezetésével - vesznek részt a gyermekek nem szakrendszerû matematika, magyar irodalom és nyelv foglalkozáson, ahol a hatékonyabb
fejlesztés érdekében nívócsoportos
oktatást valósítottunk meg. A készségtárgyak közül a rajz esetében
heti egy óra a nem szakrendszerû
oktatásra fordított idõkeret.
Ezek mellett az újdonságok
mellett diákjainknak továbbra is
biztosítjuk, hogy érdeklõdési körüknek megfelelõen sokféle szakkörben (az országos átlaghoz viszonyítva nagyon magas számú)
vehessenek részt: rajzszakkör,
IVK-szakkör, tömegsport, énekkar, természetjáró szakkör, kosár,
színjátszókör stb. Ebben az évben
is tovább folynak az osztálykirándulások, színház- és múzeumlátogatások, úszótanfolyamok és
egyéb hagyományos szabadidõs
programjaink (farsang, diáknap,
gyermeknap stb.), melyek sok felejthetetlen élményt nyújtanak
gyermekeinknek.
Az imént vázolt sok lehetõség

kiaknázásával elérhetõ az intézmény pedagógiai programjában is
idézett, Szentgyörgyi Albert által
oly jól megfogalmazott célunk:
“Amit az iskolának el kell végeznie, elsõsorban az, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson
bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson arra, hogy szeressük azt, amit csinálunk, és hogy
segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni.”
Ezúton is köszönjük mind a
bölcsõdés, mind az óvodás, mind
az iskolás gyermekek szüleinek,
nagyszüleinek eddigi segítõkész
együttmûködését, melyre számítunk ebben a tanévben is. Kérdéseikkel, problémáikkal, javaslataikkal forduljanak bizalommal a
gyermekeikkel foglalkozó pedagógusokhoz, az intézményvezetõkhöz, az igazgatónõhöz, mert
mindannyiunknak közös célja,
hogy gyermekeink minél jobbak,
okosabbak, sikeresebbek és boldogabbak legyenek, s ehhez a legoptimálisabb lehetõségeket, feltételeket biztosítsuk számukra, hiszen õk jelentik a szebb jövõt.
B.I.

Régi-új dolgozó az “ÖNO”-ban
“ÖNO”! A köztudatban még
ez a mozaikszó él a szobi öregek otthonával kapcsolatban.
Itt az “ÖNO”-ban kezdtem el
1992 nyarán dolgozni, mint
házigondozó, majd késõbb,
mint gondozó-ápoló. Nyolc
és fél évet töltöttem el az intézménynél, majd 2000. decemberben átkerültem a szintén szobi székhelyû családsegítõ szolgálathoz.
A családsegítõ szolgálatnál
eltöltött évek alatt fõiskolai
diplomát szereztem szociális
munkás szakon, és letettem a
szociális szakvizsgát. A családsegítõbõl mentem gyedre,
két évre. Ez a két év gyorsan
eltelt, ismét eljött a munkába
állás ideje. Az idei év nyarától, egész pontosan 2008. jú-

Elfogadták
a féléves beszámolót
Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete szeptember 2-án magtartott ülésén fogadta el az önkormányzat
2008. évi költségvetése 1. félévének teljesítésérõl készült
beszámolót.
A beszámolóból megtudhatták a képviselõk, hogy minden
tekintetben az elfogadott költségvetési rendeletben elõirányzottak
szerint történt az idõarányos teljesítés. Az elvégzett karcsúsítások és az “ösztönzõ normatívák”
(plusz állami támogatás) megszerzése érdekében kistérségi
fenntartásba adott intézményeknek köszönhetõen tarthatónak

bizonyulnak az eredetileg kitûzött
hiánycélok. Hangsúlyoznunk
kell, hogy eredményként könyvelhetõ el, ha a költségvetési rendeletben jóváhagyott hiányt tartani tudjuk, ami csupán annyit
jelent, hogy a nadrágon nem lesz
nagyobb a lyuk, de továbbra is
lyukas marad.
A lyuk befoltozásához, azaz
a mûködéshez szükséges, még
hiányzó forrásokat az önkormányzat az ÖNHIKI pályázaton és a mûködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására kiírt pályázaton történõ
indulással próbálja meg elõteremteni.

Októberi adózási határidõk

Október 13., hétfõ:
• A kifizetõ, munkáltató által
levont személyi jövedelemadó és
a tb-járulékok, az egészségügyi
szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a
munkavállalói, a START-járulékok, valamint a vállalkozói járulék befizetése.
• Az egyéni vállalkozó által
benyújtandó 0858-as számú, és
a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0808-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a
magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól
szólnak.
• Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) bevallius 10-tõl ismét az idõsek lása és befizetése
otthonában dolgozom, de már
új munkakörben, mint megbízott intézményvezetõ.
Vezetõként célom az intézmény még szabad kapacitásainak kihasználása. A nyújtott
szolgáltatások közül nem tel- A képviselõ-testület augusztus
jes körû kihasználtsággal mû- 14-én megtartott ülésén felülködik a nappali ellátás (Idõ- vizsgálta és kiegészítette a Szosek Klubja), a házigondozás bi József Attila Mûvelõdési
Ház és Szabadidõ Központ,
és a szociális étkeztetés. Ezevalamint a Központi Konyha
ken a területeken újabb ellá- helyiségeinek családi rendeztottak bevonására lenne lehe- vények céljára történõ igénytõség. Azt, hogy pontosan az be vételéért fizetendõ díjak
egyes ellátási területeken mértékét.
hány fõ és milyen feltételek
A határozat értelmében a
melletti gondozására van le- mûvelõdési ház nagytermének
hetõség, a lap következõ szá- és elõterének használatáért a
mában tájékoztatom a Tisztelt nyári idõszakban 20.000 forinOlvasókat.
tot, míg télen 35.000 forintot
MÉSZÁROS MÁRTA kell fizetnünk alkalmanként. Ha

Új vezetõ a Szobi Gondozási
Központ Gondozóházában
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Október 15.,szerda:
• Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása.
Október 20., hétfõ:
• A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves adóelõlegének befizetése.
• A kulturális járulék, a környezetvédelmi termékdíj befizetése.
• A havi és negyedéves ÁFA, a
játékadó bevallása és befizetése.
• A 0801-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása.
• A fogyasztói árkiegészítés, a
költségvetési támogatás igénylése
Október 30., csütörtök:
• A környezetterhelési díj elõlegének befizetése
APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

Változtak a mûvelõdési ház
és az ebédlõ bérleti díjtételei
az említett helyiségeket termékbemutató céljából kívánjuk
igénybe venni, úgy mindezt legfeljebb 3 óra idõtartamra, 5000
forintért tehetjük meg bemutatónként.
Az általános iskola épületében található Központi Konyha helységeit, ide értve az ebédlõt is, alkalmanként 30.000 forintért vehetjük bérbe.
Amennyiben kizárólag csak az
ebédlõre van szükségünk, úgy
rendezvényenként 10.000 forint
bérleti díj megfizetése ellenében használhatjuk azt a jövõben.
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Sose legyen hosszabb!
A már annyira várt, és eredetileg három napra tervezett lomtalanítási akció tíz (!)
napig tartott, két gépkocsi 68
fordulóval tudta elszállítani
a példátlan mennyiségû hulladékot.
Az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy vajon mi maradt otthon? Na de nem is ez
a lényeg, hanem amiért szóba hoztuk a lomtalanítást az
az, hogy egy picit nagyobb
odafigyelést kérjünk a tisztelt
lakosságtól. Mindenek elõtt
azt szeretnénk, ha figyelmesen elolvasnák a lomtalanítási akciót meghirdetõ plakátokon szereplõ sorokat, különös
tekintettel az akció napjaira
vonatkozó adatokat. Jelen

esetben hétfõrõl, keddrõl és
szerdáról volt szó, de semmiképpen nem az ezt követõ hét
csütörtökérõl, amikor még
mindig kerültek ki a közterületre mindenféle feleslegessé
vált holmik. Az összegyûjtött
lomot az önkormányzatnak is
el kell helyeznie valahol,
ahová elõre megbeszélt napokon szállíthat. Nem elõtte és
nem utána.
Természetesen elfogadható magyarázatnak tartjuk az
irdatlan mennyiségû lom felhalmozódására, hogy az idei
évben elmaradt a tavaszi akció, azonban az elõírt napok
betartásával kapcsolatban fokozottabb figyelmet kérünk a
jövõben!

Hulladéksors
A lemerült elemeket ne dobjuk a szemétbe!
A használt elemek rendkívül környezetszennyezõek, ezért speciális hulladékkezelést igényelnek.
Az elemek veszélyes, és a
környezetet szennyezõ

Amennyiben a használt
elemeket a kukába dobjuk,
onnan a szeméttelepre kerül, ahol összepréselik. Ezáltal a sav belefolyik a földbe, megöli a növényeket, és

Szobi Hírnök

Újabb 400 ezer forint a helyi
civil szervezetek támogatására
Szob Város Képviselõ-testülete a “Közösségeket Támogató
Alap létrehozásáról” szóló 15/
2004. (III. 31.) Kt. sz. rendelete alapján 2008. második félévében is 400.000 forint
összegû forrást biztosít a helyben mûködõ civil szervezetek
számára. A pályázati felhívást

az önkormányzat minden regisztrált civil szervezetnek eljuttatta.
A szeptember 15-én lejáró
határidõ elõtt benyújtott pályázatokat a Kulturális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság bírálja el, és dönt a támogatások
odaítélésérõl.

Oktatási tervek és
módosításuk
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete augusztus 11-én
megtartott ülésén megismerte és
elfogadta a Szobi Kistérség
Közoktatási Intézkedési Tervét,
amely 2008 és 2012 közötti idõszakra vonatkozik.
Szintén elfogadták a képviselõk az önkormányzat közok-

tatási intézmények 2004-tõl
2010-ig terjedõ idõszakra vonatkozó Feladatellátási, Intézkedési és Fejlesztési tervének
módosítását, illetve az ülésen
került módosításra a Kodály
Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Pedagógiai
Programja is.

Becsengettek!
Csak úgy, mint az elmúlt években, idén is rendõrök segítik a
forgalmas gyalogátkelõhelyeken a diákok közlekedését a tanév elején. Az akció októberig tart, melyhez jelentõs segítséget nyújtanak a polgárõrök is, azokon a településeken, ahol
polgárõrség mûködik. Felhívjuk azonban a gépjármûvezetõk
figyelmét arra, hogy a tanév megkezdésével a szokottnál is
nagyobb figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek az iskolák, óvodák környékén.

Minden napra jut valami

anyagokat – például higanyt, ólmot, - tartalmaznak. Bizonyára a Kedves
Olvasó is tapasztalta már,
hogy ha hosszabb ideig
nem használ egy elemet,
akkor az áramkörben
hagyva a sav kifolyik, ezáltal az elem és a készülék is tönkre megy.

A Szob-Nagybörzsöny Erdei de a lefolytatott tárgyalások biKisvasút turisztikai célú hely- zakodásra adnak okot.
Az önerõ elõteremtésének
reállítása 2. ütemének elõkészülete minden egyes napra munkálataival párhuzamosan
zajlik a beruházás keretében letartogat valami tennivalót.
A remélten kiemelt projekt- folytatandó közbeszerzési eljáként támogatott beruházás ke- rások (szám szerint hét eljárás)
retében a legfontosabb teendõ elõkészítése. A hét eljárásból az
az önrész elõteremtése, elsõ keretében választja ki az
amellyel kapcsolatban az elmúlt önkormányzat azt a társaságot,
hónapban elõrehaladott tárgya- amely a projekthez kapcsolódó
lásokat folytatott az önkor- másik hat eljárást lefolytatja. A
mányzat különbözõ pénzintéze- közbeszerzési tanácsadó cég kitekkel, befektetési társaságok- választására vonatkozó ajánlatmegfertõzi a vizeket.
kal. Konkrét eredményekrõl tételi felhívás megszövegezése
Óvjuk és védjük környe- még nem tudunk beszámolni, a napokban megtörténik.
zetünket, ezért a használt
elemeinket ne a kukába,
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
hanem az általános iskola
aulájában, a könyvtárban
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Füzesi Lajos teés a polgármesteri hivatal
metésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, és sírjára a
régi épületében elhelyezett
megemlékezés virágát helyezték.
elemgyûjtõ edényekbe heSÓGORNÕJE, UNOKAÖCCSEI VALAMINT AZOK HOZZÁTARTOZÓI
lyezzük.

Szobi Hírnök

Oktatási hírek
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Megkezdõdött az új tanév az oviban
Szeptember 5-én összevont szülõi értekezlet volt a Napsugár
Óvodában. Az összevont intézmény igazgatója, Járik Izabella
köszöntötte a szülõket és a vendégeket, köztük Remitzky Zoltán
polgármestert, Balázs Ildikót az
oktatási bizottság elnökét, Járik
Lászlót iskolaigazgatót, Pánczél
Sándorné logopédust, Kuti
Andrea pedagógust, valamint
Hámoriné Shubauer Mónika
tagóvodavezetõt és az új óvónõket Homolya Mónikát,
Rollerné Buzás Karolint, Tóth
Tiborné Andreaát és Anka Ritát.
Remitzky Zoltán polgármester elnézést kért a sokakat
bosszantó bizonytalanság miatt,
hiszen csak augusztus 28-án dõlt
el, hogy a jelenlegi gyermeklétszám megengedi az 5+1 csoport
megtartását. Beszámolt arról,
hogy pályázati pénzbõl a régi
épületrész tetõcseréje és szigetelése, a konyha felújítása és burkolatcseréje, valamint az udvar
játszótérré alakítása is megvalósításra kerül.
Egy másik játszótérre is pályázik a város, amely a polgármesteri hivatal mögött épülne
meg az óvodás korú gyermekek
igényeit kielégítve.
Járik Izabella igazgató
asszony elmondta, hogy a Fekete István Általános Iskolában
hétfõnként 16-tól 18 óráig fogadóórát tart, de szeretné, ha a felmerülõ problémákkal elõször az
óvónõhöz, illetve a tagóvoda
vezetõjéhez fordulna a szülõ. Az
intézményben mûködik pedagógiai szakszolgálat - logopédus,
gyógypedagógus, gyógytestnevelõ -, amelyek fogadóórája - elõzetes egyeztetés alapján - minden hónap elsõ hétfõjén van.
Pánczél Sándorné logopédus tájékoztatta a szülõket,
hogy elkezdi a nagycsoportos
gyermekek felmérését és valószínûsíti, hogy néhány középsõst is bevehet fejlesztésre. A
beszédjavításnak van mozgásos része és tükör elõtt is gyakorolnak. Kedden, csütörtökön
és pénteken lesz logopédia, a
gyermekek egy füzetet hozzanak magukkal.
Járik Izabella igazgató
asszony megmutatta a Köznevelés címû lapot, amelyben háromoldalas cikk jelent meg a Báb,
Érzelem, Zene, Siker - rövidítve
B.É.Z.S. - programról. Ez a prog-

ram az óvodában kezdõdik.
Kipilláné Gonda Mária röviden ismertette, mi módon alapozza mega az óvoda az iskolai munkát. A nagycsoportosok kész
ütemterv szerint játszák a beszédértést, beszédészlelést segítõ játékokat.
A középsõ és kiscsoportokban most kezdõdik az ütemtervek megtervezése és kipróbálása. A fejlesztési területek: a térbeni tájékozódás, a testséma, a

te, hogy a program a 6. osztályig
folytatódik az iskolában. A régi
“kisóvoda” meseházzá alakult,
ahol bábozni, játszani és Andi
nénivel táncolni is lehet.
Járik László igazgató elmondta, hogy a város minden intézménye fontos. Meg kell valósítani az együttmûködést, egymásra épülést. Olyan városban
élünk, ahol a gyermekek a mini
csoporttól a gimnáziumig helyben tanulhatnak. A mûvészeti

vékenységeket.
A kiscsoportban úgynevezett
szülõs beszoktatás folyik, körülbelül két héten keresztül, de a
szülõ - ismeri a saját gyermeke
igényeit - dönthet másként is. Itt
már szerephez jutnak a bábok is.
A bölcsibõl a 3. életév betöltése
után felkerülnek a kicsik az oviba, ezzel segítünk az elhelyezkedni kívánó anyáknak. Az óvónõk heti váltásban dolgoznak.
Az óvoda nyitva tartása: 6 30-

Az oviban is megkezdõdtek a foglalkozások
mozgás (nagy és finom) és a beszéd (légzéstechnika, beszélõszervek edzése, ügyesítése, hangszín, hangerõ). Ezek a játékok a
“BÁBNAP” keretében történnek,
Ezen a napon az óvónõ bábbal
fogadja a gyerekeket, és példát
mutat a használatra. A gyerekek
szívesen utánoznak és játszanak,
így észrevétlenül tanulnak.
Új eleme a pedagógiai munkának a szerdai “TÁNCNAP”.
Reggel már népzene fogadja a
gyermekeket, majd Kuti Andrea
meghatározott sorrendben végiglátogatja a csoportokat, zenés
mozgásos játékokat kezdeményez, amelyben az érdeklõdõ
gyermekek a néptánc alapjait sajátíthatják el kötetlenül, játékosan.
Az igazgató asszony hozzátet-

ágak is széles választékot kínálnak (zeneiskola, többféle tánc,
rajz, festés stb.). Minden intézmény azon dolgozik, hogy
Szob város kulturális központ
legyen.
Hámoriné Shubauer Mónika
tagintézményvezetõ bemutatkozott, elmondta hol tanult és dolgozott eddig. Fiatalos, lendületes óvodai életet tervez.
A táncnapon a nagycsoportban kezd Andi néni 8 órakor,
ezért kéri a pontos érkezést, ami
nem jelenti egybe a kötelezõ
táncolást is. Az óvoda programja a “Kudarc nélkül az iskolában” címet viseli, kiegészítve
a B.É.Z.S. program megalapozásával. Nincs kötelezõ foglalkozás, többször kezdeményezünk a nap folyamán játékos te-

tól 16 30 óráig. Munkakezdés 6.
30 óra 7 óra és 7 30 óra. Délután
összevont csoport mûködik 16
órától 16.30-ig. A csoportokat elneveztük.
Gyülekezõ
csoportunk:
Gálné Szabó Anna, Rollerné Búzás Karolin: Csiga-biga csoport.
Pósa Sándorné, Anka Rita: Süni
csoport. Hornyák Csabáné, Tóth
Tiborné: Gomba csoport.
Dutkáné Bali Katalin, Homolya
Mónika: Katica csoport.
Hámoriné Schubauer Mónika,
Kipilláné Gonda Mária: Pillangó csoport.
Az értekezlet végén Járik Izabella igazgató asszony megköszönte a részvételt és sikeres tanévet kívánt.
KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA
ÓVODAPEDAGÓGUS
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Labdarúgás
Labdarúgó csapatunk megkezdte szereplését a 2008/2009 - es
bajnokság õszi idényében a
Pest megye III. osztályú bajnokság váci csoportjában. A
nyár folyamán sok változás történt a keretben. Nyolc játékos
(Vitányi László, Fenyvesi Mihály, Bartal Balázs, Szabó
László, Kunfalvi Zoltán,
Hallai András, Kendrik Krisztián, Karaba József ) távozott, helyükre nyolc új játékos
(Papp Zsolt, Belianszky József,
Demeter Tamás, Szabó István,
Harasztia József, Csató Sándor, Veres Péter, Viczena Csaba) érkezett. Változás még,
hogy Nagy Tibor helyett Horváth László lett a játékos-edzõ.
Július végén kezdtük el a
felkészülést heti egy edzéssel
és egy edzõmérkõzéssel az új
bajnokságra. Elsõ tétmérkõzésünket augusztus 10- én játszottuk Perõcsényben, a Pest Megyei Kupa 1. fordulójában.
Idegenben 4:1 arányú gyõzelmet arattunk, így bejutottunk
a 2. fordulóba, amelyet október 23- án bonyolítanak le. A
kupamérkõzés után, augusztus
17-én hazai pályán következett
a bajnoki nyitány Szendehely
csapata ellen. A gyõztes találkozón nagyon sok helyzetet sikerült kialakítanunk, amelyekbõl négy gólt is szereztünk. A
2. fordulóban, augusztus 23án Szokolyán vendégszerepeltünk, ahol küzdelmes 90 perc
után gyõztünk 2:1- re.
A 3. fordulóban pihentünk,
mert az aktuális mérkõzést, a
VRIK - Szõdliget SE csapatával közös megegyezéssel november közepére halasztottuk.
Következett a 4. játéknap. Ezúttal bajnoki találkozóra tértünk vissza Perõcsénybe, ami
már kétségkívül nem volt olyan
sima mérkõzés, mint egy hónappal ezelõtt. Számunkra jól
indult a játék, mert Szabó István egy jól eltalált lövésével
már az 1. percben megszerezte
csapatunk számára a vezetést.
Ezután kicsit érthetetlenül min-

ket fogott meg a gól és elég
sokat hibáztunk mind védekezésben, mind pedig elöl, a
helyzetek kihasználásánál.
Mindez megbosszulta magát,
hiszen a hazai csapat 2:1- re
megfordította a félidõ végére
az eredményt.
A második játékrészre már
elszántabban mentünk ki futballozni és több helyzetet is kidolgoztunk, a védekezés is stabilabb lett, de az egyenlítõ gól
nem akart megszületni. Aztán
elérkezett a 80. perc... Ekkor
egy baloldali támadásnál az
egyik újonnan igazolt fiatal játékosunk, Belianszky József
becselezte magát a tizenhatoson belülre, ahol szabálytalankodtak vele szemben. A játékvezetõ habozás nélkül tizenegyest ítélt a javunkra, de a
büntetõrúgást az arra kijelölt
Gyimesi Jenõ már nem tudta
elvégezni, mert elszabadultak
az
indulatok!
Három
perõcsényi játékos kapott piros
lapot, köztük az is, aki ‘’szabályosan’’ letépte a játékvezetõrõl a mezét. A bíró sporttárs
ezt követõen lefújta a mérkõzést. Mire ezeket a sorokat olvassák, már meglesz a fegyelmi bizottság határozata az ügyben. Ilyen esetekben a vétlen
csapat kapja meg a 3 pontot
3:0- ás gólkülönbséggel, a játékvezetõt inzultálókat pedig
vélhetõen példás büntetéssel
fogják sújtani. A következõ
számban
természetesen
beszámolok Önöknek a fegyelmi bizottság döntésérõl.
Összegezve az elsõ négy
tétmérkõzésen történteket: az
elsõ három jól sikerült, de a
4. mérkõzésünkön bebizonyosodott az örök igazság,
hogy a gólhelyzetekbõl minél
többet kell kihasználni és 90
percen keresztül koncentrálva kell futballozni. Remélem,
reméljük, hogy szeptember
14- én vasárnap, Márianosztra
ellen már újra minden rendben lesz!
LACZKÓ BALÁZS

Fennállásunk 10. évfordulója alkalmából
hamarosan megrendezésre kerül
a jubileumi gálaest!
Peat-R Dance Team - Hugyecz Péter

Szobi Hírnök

Hamis (nem igaz) állításból
hamis (nem igaz) a
következtetés is!
Megdöbbenve olvasom S.J.
“Tiszta erkölcs és jövõkép” címû
írását (2008. júliusi szám). A
cikkíró abból a hamis (nem igaz)
állításból indul ki, hogy az “ország támasza, talpköve a tiszta
erkölcs”. Ezt még megfejeli a
következõ hamis (nem igaz) állítással: “ezt a létfontosságú igazságot ma semmiképpen (!) nem
akarja biztosítani az ország számára az erre meghívott és hivatott vezetõ réteg”. Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya erkölcstelen, mindent megtesz
azért, hogy erkölcstelenségben
éljünk. Ez aztán sommás megállapítás! A cikkíró összekeveri
a fogalmakat. Az erkölcs (morál) etikai kategória, az emberek magatartását szabályozza
írott vagy íratlan formában. Be
nem tartása kihívja az emberek
rosszallását, megvetését. Ilyen
erkölcsi kategóriák: lopás, csalás, gõg, kapzsiság, ölés, gyûlölet stb. Ezeket hogyan lehet “biztosítani”?
Az erkölcsi szabályok
egy része bevonul a jogalkotásba is, így a csalás, lopás, ölés büntetendõ. Az állam (jogi-politikai kategória) ismérvei többek között:
van területe harátokkal, vannak állampolgárai, törvényei, melyeket be tud tartatni, más államok elismerik
stb. A törvények be nem
tartása büntetést von maga
után. Az állam ismérvei között az erkölcs (morál) nem
szerepel. Tehát a cikkíró felállított két hamis (nem igaz)
tételt, jöhet a bizonyítás, illetve a következtetések.
“Tiszta erkölcsbe” ütközik
például a koalíciós pártok
szakítása, melyrõl az is kiderülhet, hogy “megkomponált színjáték”…
Az erkölcstelenséget még
tetézi az Új Magyarország
kiadvány is, természetesen
félrevezeti a cikkírót (is),
mivel a nyugdíjak 2002-tõl
– szerinte - nem emelkedtek.
Nem célom védeni ezt az “er-

kölcstelen” kormányt, az
igazság kedvéért csak annyit
tanácsolhatok minden olvasónak, hogy tegye sorba
2002-tõl a nyugdíjszelvényeket, aztán mondja a fehérre,
hogy fekete. A nyugdíjasokat érzékenyen érintik a
gyógyszerek árának emelkedése vagy csökkenése. Van
azonos hatóanyaggal olcsó és
drágább gyógyszer. Kérje
bátran az olcsóbbat kezelõorvosától! Itt nem látok semmi erkölcstelenséget a kormány részérõl csak tutyimutyiságot, mivel eltûri a potyautasokat” (járulékokat
nem fizetõ állampolgárainkat). A tutyimutyiság pedig
nem erkölcsi kategória.
Az írás befejezõ része
S.J. vesszõparipája, a magyar mezõgazdaság áldatlan
állapotának taglalása. E témában már megírtam véleményemet (Siratunk vagy
nosztalgiázunk? Szobi Hírnök, 2008. január-február
13. oldal.) - nem kívánom
megismételni. De nem bírom
ki, hogy ne tegyek fel én is
néhány kérdést. Miért nem
tudunk szobi gyümölcsitalt
vásárolni? (És inni…) Miért
nem mûködik a Szobi Gyümölcsfeldolgozó? Mi történt
az ott dolgozókkal? A makói
vöröshagyma - tavaly én is
vásároltam belõle - feltüntetve a makói gazda nevével bizony nem Makón termett, hanem Kínában. Emlékszik rá?
Nem ez a kormány árusította, hamisította. Vagy igen? A
magyar görögdinnyét az idén
kamionszámra küldték vissza
-mivel valódi magyar tök
volt - ezt is az erkölcstelen
kormányunk tette? Kérem
Önt, ne legyen pesszimista!
Lesz Új Magyarország, még
akkor is, ha jelenleg sokan
nem akarják.
FERENCZY EMIL

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

Szobi Hírnök
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Máriabesnyõi kegytemplom Mit ér a munka “gyümölcse”?
és fáradságos munka ered- -, illetve a kevésbé szerencsébazilikai rangot kapott Sok
ményeként lassan befejezésé- sek számára egyetlen megélKisboldogasszony napján, szeptember 7-én, Juliusz Janusszs
apostoli nuncius és Beer Miklós
váci megyéspüspök mutatott be
szentmisét a máriabesnyõi kegytemplomban. A körmenettel is
összekötött szentmisén hirdették
ki, hogy a kegytemplom “bazilika minor” rangot kapott. (Bazilika minor – kis bazilika.)
A kétszintes barokk kegytemplom felsõ részében került
elhelyezésre a Loretoi Mária-szobor (képünkön jobbra) fekete cédrusfából készített másolata, amelyet kapucinus szerzetesek hoztak annak idején gyalogosan
Loretoból. A máriabesnyõi
kegytemplomot és kapucinus
kolostort gróf Grassalkovich
Antal és felesége építtette és alapította 1761 és 1771 között. Márványszarkofágjuk az altemplom
családi sírboltjában ma is megtekinthetõ. A hagyományos magyar Mária-tisztelet gyakorta teszi látogatottá e zarándok helyet.
Ezen az ünnepségen több ezer

hez közeledik a mezõgazdasági
termények betakarítása. A
nyomtatott sajtó, a rádió és a
televízió mostanában sokat
foglalkozik a mezõgazdaság
problémáival.
A 2007. évi nagyon gyenge termés után az idei évben
lényegesen jobb eredmények
születtek. Mindezt kihasználva, a felvásárlók alacsony ára-

hetési forrássá vált. Az elektronikus média hosszú idõ után
csak napjainkban kezdett foglalkozni azzal, hogy mi lett a
sorsa a Szobi Szörp tönkretett
gyárának. Annak a gyárnak,
amely annak idején sok termelõnek és dolgozónak adott biztos megélhetést. Mindez mára
csak szép emlék.
A trianoni feldarabolás

gyarország Szent István király
általi felajánlása égi édesanyánkká kérte Máriát. Kihez ragaszkodnánk, ha nem Õhozzá.
Legyünk kitartóak a hazánkért való fohászkodásban:
Boldog Asszony anyánk,

A 2007. évi nagyon gyenge termés után az idei évben lényegesen
jobb eredmények születtek

A bazilika minor rangott kapott máriabesnyõi kegytemplom
résztvevõ tanúsította a magyar
emberek Szûzanya iránti ragaszkodását és tiszteletét. Hazánk
búcsújáró templomait sok százezer ember keresi fel Mária ünnepein. Ennek alapja, hogy Ma-

Régi nagy patrónánk, Nagy ínségben lévén, Így szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény
magyarokról!
SIMON JÓZSEF

ikkal olyan kétségbeejtõ helyzetbe hozták a termelõket,
amit már tovább elviselni nem
lehet. A teljes ellehetetlenülés
jellemzi a tejtermelõket, az állattenyésztõket, az almatermesztõket és általában az
egész mezõgazdasági ágazatot.
Mára ott tartunk, hogy az elkeseredett gazdálkodók az
utak elzárásával, tiltakozó akciók szervezésével próbálják
meg kikényszeríteni követeléseiket. A piac - manapság
minden átható - törvénye, szépen lassan rabszolgasorsba taszítja õket.
Az Ipoly völgye és a Dunakanyar térsége egykor virágzó mezõgazdasággal bírt, évtizedeken át gyümölcstermesztéssel, ezen belül elsõsorban bogyós gyümölcsök termesztésével foglalkozott. A
termesztéssel járó munkát a
helybeliek szabadidejükben
végezték, majd a munkahelyi
elbocsátások idõszaka után az
ezzel foglalkozók számára fõ

után hazánk mezõgazdasága
és ipara ellátta az ország lakosságát, és fenntartotta annak intézményrendszerét.
Mára az ország jövõjéért
nem aggódó, és felelõsséget
nem vállaló politikusok, amit
lehetett már eladtak. Most
azon gondolkodnak, hogy talán a 13. havi nyugdíj megvonása árán fellendítenék a
gazdaságot. A korábbi felelõtlen döntéseket kellene felülvizsgálni és a magyar
földnek korábbi hasznosítását visszaállítani, hiszen gazdaságunk egyetlen tartaléka
és fellendülésének záloga: a
magyar föld. A globalizáció
már eddig is sok kárt okozott, állítsuk meg terjedését.
A magyar föld a magyar
emberek jólétét biztosítsa,
ne a spekulánsokét. Legyen
vége a felelõtlen handa-bandázásnak. Szerezzük vissza,
és õrizzük meg értékeinket
az ország jövõje érdekében.
SIMON JÓZSEF
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Szobi Hírnök

rádés örökítõjévé vált, különösen lányai kaptak nagy szerepet. 1970-ben 36 kancalánya
volt tenyésztésbe állítva.”
(http://www.infosztrada.hu/
chenyi díj, s ezek után BadenBadenben Fürs-tenberg em- lexicon-b.html)
lékverseny.”
“A lovainak egyik zsokéja:
(http://www.mllsz.hu/attoe/
Altmann Lajos – “1916-ban
galopp.html)
csillagként tûnt fel, a legna“Az általa tenyésztett egyik gyobb magyar lovasok közé
lovának “pályafutása”: Bal- tartozott, pedig ebben az idõtic Baron (HUN) stpm 1938. ben nem kisebb nagyságok vol(Blanc-Baalbek) Luczenba- tak ellenfelei, mint Janek
cher Miklós nevelte és a 2-6 Géza, Pretzner Imre, Esch
éves kora alatt volt tréning- Gyõzõ, Nagy Géza, Szokolai
ben. A pálya legjobb sprinte- István, Varga Lajos. A
re volt, amely nagy súly alatt Blaskovich-Luczenbacher, a
szívesen futott és küzdött. Tu- Jankovich és a Wenckheim is-

A Luczenbacher család
A Luczenbacher család két
legismertebb
tagjáról
Luczen-bacher Pálról, és
Érdy Jánosról többször jelent meg írás. Említést tettünk Luczenbacher Ritáról,
a KALÁSZ megalakulásának anyagi támogatójáról is.
A család tagjai egyéb területen is felhívták magukra a
figyelmet a gazdasági, tudományos tevékenységükkel.
Most Luczenbacher Pál
fiának, Miklósnak munkásságával ismerkedjünk meg.
“Luczenbacher Miklós
(szobi), miniszteri osztálytanácsos, idõsb szobi L. Pál fõrendiházi tag fia, szül. 1853ban Szobon (Hontm.); tanulmányait Budapesten végezte;
késõbb a bank szakmában
Bécsben nyerte kiképzését.
1877 végén a földmíves-, iparés kereskedelmi minisztériumba lépett, hol a lótenyésztésügyi szakosztályban, többnyire Kozma Ferencz miniszteri
tanácsos mellett mûködött
1895-ig; ekkor miniszteri osztálytanácsosi rangját megtartva kilépett a tényleges szolgálatból. 1885-ban a miniszterium által kiküldetett Sziriába,
hol több hónapot töltve, a bábolnai ménes részére tenyészanyagot (öt mént és hat anyakanczát) hozott haza; ezenkívül többször volt a miniszterium részérõl kiküldetésben
Angol- és Franczia-országban
angol telivér tenyészanyag vásárlása végett a kisbéri állami ménes számára. 1896 óta
pettendi birtoka kezelésének és
telivértenyésztésnek szenteli
idejét. A budapesti lótenyésztési társaságnak igazgatója.
1886-ban a Ferencz Józsefrendet kapta.”
Czikkeket írt a Köztelekbe
(lótenyésztési szakkérdések tárgyalása).
Munkája: Lótenyésztésünk
emelésérõl. Bpest, 1895.
(http://mek.oszk.hu/03600/
03630/html/l/l14480.html)
“Az I. világháború évei és
a vörös rémuralom diktatúrája alatt a versenyzés szünetelni kényszerült. A Városligeti
pályát beszántották, a káposz-

tás-megyerire baromfi ólakat
telepítettek. E szomorú események voltak a kor mélypontjai.
E zavaros idõk legjobbja, Pázmán Bécsben versenyzett, megnyerte az Austria Preis-t és a
Derby-t, majd veretlenül vonult a ménesbe. Telivértenyésztésünk – mely a háborúk
és a forradalmi idõk alatt hanyatlásnak indult – az 1920as évek idején néhány ménimport révén jut ismét “vérfelfrissüléshez”. Németországból
Nubier, Angliából Tamar és

Az alagi lóversenypálya

Light Hand mének kerülnek
Magyarországra. 1921-ben
futják elõször Alagon a Magyar Derby-t, mely a Pölöskei
ménes Luczenbacher Miklós
által nevelt Vatinius gyõzelemét hozza. 1925. május 10-én
nyílt meg az Új Lóversenytér
a mai Kincsem park helyén. Az
1925 és 1931 közötti idõszakban pályáinkon futott lovak
közül kiemelkedõ képességû és
a régi idõket idézõ teljesítményei révén méltón érdemli ki
helyét a magyar telivér lovak
dicsõségtábláján Naplopó,
gróf Sigray Antal pej ménje,
aki sorozatban nyeri a nevezetes versenyeket: Kozma Ferenc emlékverseny, Szent László díj, Austria díj, Nemzeti és
Hazafi díj, Millenniumi díj,
Alagi díj, Magyar Derby, Szé-

lajdonképpen itthon sosem került volna tenyésztésbe. Báró
Seilern tulajdonából vitte el a
kozák különítmény Gödöllõre,
majd onnan szovjet fennhatóság alá. Voszhodnak nem kellett, elõbb 1946-ben az
Aleksandrijskom Konzavodban 17 kancát fedezett eredményesen, a következõ évben
egyet sem, majd az Onufrievskij Konzavodban 22 kanca jutott neki. Aztán elindultak csikói: Beton nevû fia II. az
1952. évi szovjet 2000 Guineasban, majd két ivadéka is
elsõ e futamban (Epron, Gabardin). Ez utóbbit béreltük is
egy darabig, de nyomot nem
hagyott. Derbyt Zabjeg nevû
fia nyer, amely nyugaton kerül tenyészbokszba. Baltic
Baron a szovjet tenyésztés pa-

tállókhoz volt kötelezve. Lovaglási stílusát a villámgyors
startolás, vehemens finisek, a
feltétlen gyõzelemre törés jellemeztek. 1920-ban megszerezte a championástust, legjobb
éve 1917. volt, 76 gyõzelemmel. Pályafutása rövid idõre
terjedt, 1923-ig lovagolt itthon, majd néhány évig Ausztriában. Egy villamos elgázolta, majd felépült, de az állandó súlytartás, a versenyzés feszült légköre felõrölték idegeit. Olaszországba távozott,
korán halt meg.”
(http://www.infosztrada.hu/
lexicon-a.html)
Pettendi kastélyukat egy
korábbi számunkban mutattuk be.
SZEMLÉZTE: LAKATOS JÓZSEF

Szobi Hírnök
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1848/49 - 160 esztendõ távlatából
Akik honfitársaik keze által vesztek
Gracza Antal (Királyfia puszta, 1823. április 2. – Mérges
puszta, 1849. december 2.)
életrajzi adatait Puskás Péter
helytörténeti kutató pontosította
a HONTI CSILLAGOK 1848
EGÉN – Gracza Antal és Záhony István vérrel és tintával írt
igaz históriája címû munkájában. A nemesi családból származó fiú a selmeci líceumban
folytatott tanulmányai során ismeretségbe kerülhetett Petõfi
Sándorral. 1839-ben fejezte be
tanulmányait, majd hazatért
apja sülyki birtokára. 22 évesen, 1845-ben állt Hont megye
szolgálatába. Megyei albiztos
majd a bozóki járás szolgabírája, 1848. március 15. után
Gyürky Antal fõjegyzõvel a
megye négy járásában a katonaság számára újoncokat (nemzetõröket) toborzott. Bona Gábor úgy tudja, hogy 1848 december végétõl egy gerillacsapat szervezõje, majd százados
parancsnoka Felsõ-Magyarországon. Puskás Péter kutatása
szerint Boronkay Lajos, Hont
megye kormánybiztosa Pintér
Károly fõhadnagyot nevezte ki
a megyében szervezõdõ
védcsapat parancsnokának.
Minden bizonnyal Gracza gerillacsapatával együtt ott volt
1849. augusztus 2-án abban a
debreceni csatában, ahol Pintér
vitézül harcolva elesett.
A gerillák, védcsapatok tevékenységérõl Hont megyében
is legendák keringtek, melyek
a történeti tisztánlátást az utókor számára nehezítik. (Láthattuk ezt sorozatunk elsõ írásában
is.) Így történt ez Gracza Antal
esetében is: az 1849. január 11i ipolysági csata idején állítólag a városba benyomuló osztrákok orra elõl elhalászta a sóház pénztárát, negyedmagával
feltartóztatta Grabbe orosz tábornok hadtestét Losoncnál. A
témának szépirodalmi feldolgozása Mikszáth Kálmán, a nagy
palóc író által nélkülözi a történeti hûséget, Brankovics
György balassagyarmati születésû újságíró erre történt reagálása pedig a szájhagyomány, az
anekdoták megszépítõ útján jár.
A valóság sokkal hétköznapibb és véresebb, mint az írói

felvidéki származású, gerillacsapat élén harcoló tiszt a
Duna–Tisza közén át menekült
volna Törökország felé a megtorlás elõl. 1849. november 30án Rúzsa község mai határában
– éjszakai pihenõjük alatt törtek rájuk, agyonverték és kifosztották õket. Gracza holttestét egy tanyai csõsz temette el,
sírjához a pásztorok nyárfákat
ültettek. Az orgyilkosságra
gróf Ráday Gedeon szegedi kormánybiztossága idején (1869–
1872) derült fény. A sír helyére akkor tizenkét tölgyfát ültettek; ezeket a tanyaiak ma is
Holtak fái vagy Hóttfák néven
emlegetik. Az emlékoszlopot
Lázár György szegedi polgármester javaslatára állították föl
Alsótanya központjában, a
templommal szemben lévõ téren. A sóskúti kõbõl faragott
oszlopra erõsített dombormû
Vígh Ferenc szobrász alkotása,
s egy fatönkön ülõ honvédtisztet ábrázol. Fölirata:

Mórahalom, Honvéd emlékmû (1912)
fantázia. A szabadságharc bukása után sokan a bujdosást
vagy az emigrációt választották.
Gracza Antal hû társával, Záhony István segédtiszttel a menekülést választotta. Puskás
Péter elmélyült és tartós kutatásai sem vezettek eredményre
Záhony István életrajzi adatainak kiderítésében. Annyit sikerült megtudnia róla, hogy
Dacsólám Hont megyei község
(Bozóki járás) jegyzõje volt.
Madách Imre életrajzában
olvasható, hogy 1849 õszén a
költõ akkori lakóhelyére,
Csesztvére érkezett két bujdosó férfi: átmenetileg itt rejtõzködött Záhony István és Gracza
Antal, a felvidéki gerillák két
vezére, mielõtt dél felé továbbmenekültek volna.
Puskás Péter szerint elõbb
Komáromba kívántak eljutni –
mint tudjuk Klapka György csak
október 2-án adta át szabad elvonulás fejében a várat –, majd
dél felé vették útjukat. Gracza
osztrák tiszti egyenruhában, Záhony inasi öltözetben. Pestre va-

lószínûleg zsidónak öltözve érkeztek, majd Kecskemétre jutottak egy öreg rokonhoz. Amikor
itt is égni kezdett lábuk alatt a
talaj, végleg délnek fordultak
azzal a céllal, hogy a többi szabadságharcos bujdosóhoz hasonlóan a Török Birodalomba jussanak. Csak a szegedi tanyavilág Mérges nevû pusztájáig értek el, ahol menekülés közben
pénzre éhes saját honfitársaik
ölték meg õket. A rablógyilkosság bûntényére az eset után 22
évvel késõbb derült fény. A
megkésett igazságszolgáltatást a
betyárvilág felszámolójának, az
alsó-tiszai vidék királyi biztosának, gróf Ráday Gedeon vizsgálata tette lehetõvé.
A szeged-alsóvárosi pusztán
meggyilkolt Gracza Antal és
Záhony István 48-as honvédtisztek emlékezetére 1912-ben
Mórahalmon emlékmûvet állítottak. A Délmagyarország
húsz évvel ezelõtt így tájékoztatta olvasóit a honti szabadságharcosok szörnyû haláláról: A
világosi fegyverletétel után a két

A magyar függetlenségi
harcz után Szeged város alsó
határában idegen gyilkos
kezek által kimúlt
GRACZA ANTAL
és ZÁHONY ISTVÁN
honvédtisztek emléke iránti
kegyelet örök jeléül az alsórészi
tanítók kezdeményezésére,
1924. évben felállította
az Alsótanya népe.

A millennium évében, 2000.
március 15-én az önkormányzat
Ruzsa község Alkotmány téren
kialakított parkjába helyezte át
az úgynevezett Hóttas fák-nál
korábban állított kopjafát, mely
az 1849-ben itt meggyilkolt
Gracza Antal és Záhony István
honvédtiszteknek állít emléket.
A huntyi szabadságharcosok
emlékét így ápolja Csongrád
népe.
Felhasznált irodalom: Bona
Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988.Péter
László: A mórahalmi honvédemlék. Délmagyaror-szág,
1988. március 12. Puskás Péter: Honti csillagok 1848 egén
– Gracza Antal és Záhony István vérrel és tintával írt igaz
históriája. Kemence, 2007.
KOCZÓ JÓZSEF
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Könyvtári hírek

Könyvkuckó
rális folyóirat, havonta jelenik
meg.
Kritika: társadalomelmélet
és kulturális lap.
Hitel: irodalmi, mûvészeti
és társadalmi folyóirat.
Magyar Napló: a Magyar
Írószövetség lapja.
História, Rubicon: történelmi múlttal foglalkozó írásokat
tartalmazó magazinok.
Várak Kastélyok Templomok: történelmi és örökségturisztikai folyóirat.
A mi Otthonunk: szép lakás, szép kert, szép ház.
Természet Gyógyász: magazin.
Természet Világa: természettudományi közlöny.
Süni: a természet hangján
Egy kis ízelítõ a Szobi Érdy minden zöldfülû gyereknek.
Tücsök: óvodások és kisisJános Könyvtárban található
kolások lapja.
lapokból.
Szobi Hírnök: Szob Város
Önkormányzatának lapja, melyNapi lapok:
Magyar Nemzet, Népsza- nek archivált példányai bekötött formában megtalálhatónk
badság.
nálunk.
Hetilapok:
Látogasd meg könyvtáA HVG rovatai között szerepelnek a világ, gazdaság, tu- runkat! A felsoroltakon kívül
d o m á n y , még sok más lapot is olvassport, kultúra, hatsz, kölcsönözhetsz!
Olvasás és kölcsönzés melegészség stb.
Az Élet és lett ingyenes internetezési leIrodalom: (rö- hetõséget is nyújtunk nyitva
viden ÉS) ma- tartási idõben!
gyar irodalmiA Szalay Könyvkiadó kedvezközéleti lap.Az
utóbbi évtizedek egyik legfon- ményes árú könyvei megrendeltosabb értelmiségi fóruma a ma- hetõek a könyvtárban. A teljes
kínálat a www.szalaykonygyar sajtóban.
168 óra: egy magyar köz- vek.hu honlapon megtekinthetõ.
életi lap, kultúrával, politikáÍzelítõként néhány pélval, sporttal foglalkozik.
Élet és Tudomány: a tu- dány:
- Egy könyv tele érdekes kérdomány új eredményeit isdésekkel és válaszokkal, mely
merteti.
nem csak a
Nõk Lapgyerekeknek,
ja: hagyomáde szüleiknek
nyos nõi téis remek szómákkal fograkozást nyújt.
lalkozó népTémakörök:
szerû hetilap.
találmányok,
Hasonló
legek, állatvitartalmú a
lág, csillagáStory magazin.
szat, sport, történelem, emberi
Havonta, kéthavonta megje- test.
lenõ folyóiratok:
- Kedvére kalandozhat a vaBeszélõ: egy liberális magyarországi politikai és kultu- lódi magyaros ízek világában.
Könyvtárunk szolgáltatásai
közül szeretnénk ajánlani folyóirataink helyben olvasási és
kölcsönzési lehetõségét. A legfrissebb számokat csak könyvtárunkban olvashatják, míg
az elõzõ számokat egy hétre ki
is kölcsönözzük beiratkozott
olvasóink számára.
Jelenleg - a Nemzeti Kulturális Alap és Szépirodalmi Kollégiuma támogatásával - 67 féle
folyóirat található olvasótermünkben. Megjelenésük ideje
szerint van köztük napilap, hetilap, havi lap, tartalmuk szerint
felnõtteknek és gyermekeknek
szóló. Különbözõ témákban, különbözõ érdeklõdési körnek
megfelelõ a kínálatunk.

Horváth Ilona receptjeinek felhasználásával Piri István, világbajnok mesterszakács kalauzolja végig
az olvasót a
magyar konyha legkedveltebb fogásain.
A könyv háromnyelvû, a
magyar szöveg angol és német
fordítását is tartalmazza.

Szobi Hírnök

Megváltozott
a rajzszakkör
helyszíne
Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Szob értesít minden mûvészetek iránt
érdeklõdõ diákot, hogy az idei
tanévtõl Micsei F. László rajzszakköre szerdánként, 14 és 16
óra között a Szobi József Attila
Mûvelõdési Házban kerül megtartásra.

Zebegényi
tökvilág fesztivál

- Ez a kötet jegyzetekkel ellátott, részletes térképek segítségével meséli el a második világháború históri- Szeptember 27-én 10 órától
áját. A katonai jelmezes, zenés felvonulással
archívumok- veszi kezdetét az egész napos
ból kiválogatott fényképekkel illusztrált fejezetekben
valamennyit fegyvernem története bemutatásra kerül, így az olvasó teljes képet alkothat a XX. század legnagyobb
fegyveres konfliktusáról.
mulatság, ahol zebegényiek
- A mozi maga a csoda, ki- musorával, tökfaragó verszakadás a hétköznapok világá- sennyel, kézmuves foglalkoból. Miután fellapozta ezt a zásokkal, koncertekkel,
könyvet, biz- tökbol készült ételek versetosan kedve nyével, táncházzal és még sok
támad sza- más érdekességgel várják a
badságot ki- kicsiket és nagyokat, fiatalovenni, hogy kat és idõseket.
legyen ideje
a szerzõk kalauzolásával
végignézni a
filmtörténet legkiválóbb és legérdekesebb alkotásait.
A kulturális Örökség napjai
Honlapunk címe: www.erdy- 2008. Évi rendezvényéhez
konyvtar.szob.emagyaror- csatlakozva a zebegényi
Szõnyi István Emlékmúzeum
szág.hu
KÖNYVTÁROSOK Zebegényi séták címmel hirdette meg programját, mely
Program elõzetes:
szeptember 20-án, szombaton
“Nekünk bejössz, ha a könyv- 11 és 15 órakor, valamint 21tárba bejössz!” - Országos én, vasárnap 13 órakor indul
Tini Könyvtári Napok prog- a Szõnyi múzeumtól.
A Kulturális Örökségvéramjainak keretén belül a Szodelmi
Hivatal által szervezett
bi Érdy János Könyvtárban
rendezvény célja, hogy a
2008, október 8-án.
nagyközönség figyelmét ráCuki vagy ciki? Divattanács- irányítsák kulturális értékeadás – nem csak lányoknak - inkre, azok sérülékenységére,
Boda Gyöngyvér ruhatervemulandóságára, megõrzésük
zõ elõadása,
fontosságára.

Zebegényi
séták

Szobi Hírnök

Szabadidõ
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József Attila Mûvelõdési Ház programjai
szeptember - október

Programajánló

Szeptember 15., hétfõ 9-tõl 13 óráig
Árusítás - használt ruha

szeptember-október

Szeptember 18., csütörtök 9 órától
dr. Thürmer Gyula
Magyar Kommunista Munkáspárt
elnöke látogatása

Szeptember 13. (szombat)
Évadnyitó buli. Modern Tánczene és Sláger Party. Nem
csak a 20 éveseké a világ! DJ Tyrel

Szeptember 22., hétfõ 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes

Szeptember 19-20. (péntek, szombat)
DJ verseny. Péntek: verseny 21 órától. Örömzenélés DJ
Ernie 1 órától.Szombat: verseny 21 órától. Örömzenélés
DJ Tyrel 1 órától. A JELENTKEZÉSEKET VÁRJUK!

Szeptember 23., kedd 9-tõl 14 óráig
Árusítás - ruha, cipõ
Október 1., szerda 9-tõl 16 óráig
Országos Oktatási Konferencia
Október 2., csütörtök 9-tõl 14 óráig
Árusítás - vegyes
Október 6., hétfõ
1849. október 6. Aradi vértanuk - megemlékezés
Október 8., szerda 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes 09-12
Október 11., szombat
Idõsek Napja a Szobi Nyugdíjas Klub szervezésében

Mozimûsor
2008. szeptember 25., csütörtök

Mamma Mia!

Október 3. (péntek)
Szingli buli. Minden hölgy a vendégünk egy koktélra!
Részletek, információ és jelentkezés:
www.m-party.hu vagy Tel.: 30/200-5958

Jön! Jön! Jön!
Novemberben az
Erzsébet Katalin Bál
www.m-party.hu
A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig
Szerda: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig
Péntek: 8-tól 12.30-ig

- színes, szinkronizált angol-amerikai zenés vígjáték
Az elõadások kezdete: 18.30 óra. Jegyek ára: 300 forint.
Érdeklõdni lehet: 06-30/332-5934.

Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12., tel.: 27/570-690

József Attila Mûvelõdési Ház programjai

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Állandó heti programok

Hétfõ: 8-tól 12.30-ig, 13-tól 16.30 óráig
Kedd: 8-tól 12.30-ig
Szerda 8-tól 12.30-ig, 13 és 15 óra között
parkolási igazolványok intézése
és az interneten bejelentkezett ügyfelek fogadása
Péntek: 8-tól 11 óráig

Hétfõ
Viola és az Ayse csoport próbája 17-tõl 19 óráig
Mazsorett próba 15-tõl 16 óráig
Kedd
Néptánc próba 16-tól 18 óráig
Aerobik próba 19-tõl 20 óráig
Szerda
Peat-R Dance Team modern tánccsoport próba 17-tõl 20 óráig
Csütörtök
Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba 16- tól 18 óráig
Peat-R Dance Team próba 18-tól 20 óráig
Aerobik próba 19 -tõl 20 óráig
Péntek
Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba 17- tól 20 óráig
Biblia szakkör19-tõl 21 óráig
Szombat
IMÉ hastánccsoport próbája 17-tõl 21 óráig

Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.,
tel./fax: 27/370-336, illetve 27/570-690/22-es mellék

Szeptember 18-án, délelõtt 9 órától dr.
Thürmer Gyula, a Magyar Kommunista Munkáspárt elnöke látogatást tesz Szobon a szakorvosi rendelõintézetben, valamint a polgármesteri hivatalban.
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Hirdetés

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

10.000 Ft
5.000 Ft
2.500 Ft

Hirdetésfelvétel minden hónap 5. napján, 16 órakor zárul.
SZERKESZTÕSÉG

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: Furucz Angelika

Szobi Hírnök

Humorsarok
Hogy hívják a bátor, mindenre képes kanalat?
- Merõkanál.
Hogy hívják azt a ragadozót, amelyik bûnözõket eszik?
- Gonosztevõ.
A börtönlelkész kérdezi az elítélttõl:
- Miért csukták le?
- A hitem miatt.
- ???
- Azt hittem, nem derül ki, amit tettem.
Székely és a fia elmennek fát vágni, a gyerek azonban megunja apja folytonos okoskodását és kötekedését, ezért belevágja a fejszét az apja hátába. Az öreg összeesik, vergõdik,
majd megkérdezi a fiát:
- Fiam, ez direkt vót, vagy csak úgy viccbõl?
- Ez nagyon is direkt volt, édesapám - mondja a gyerek.
- Akkor jóvan, mert viccnek eléggé durva lett volna.
Két cowboy beszélget a sörözõben. Mondja az egyik:
- Látod azt a kockás sapkájú fickót?
- De hát itt mindenkin kockás sapka van!
- Jó, de azt, amelyiken piros ing van!
- De hiszen itt mindenkin piros ing van!
A teremben 20 ember ül, a cowboy lelõ 19-et és azt mondja:
- Na, szóval azt a fickót, látod már?
- Igen. Mi van vele?
- Na, azt úgy utálom, hogy legszívesebben lelõném!
Piacon:
- Egy almát kérek!
- Kettõ lett, maradhat?

