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A településünkön kisgyermek-
ként élt Kodály Zoltán mondta
: “Vegyük komolyan a gyerme-
ket, minden egyéb ebbõl követ-
kezik.”  Mi, szobiak komolyan
vesszük õket, hiszen mind-
annyian jól tudjuk, hogy õk a
jövõ letéteményesei.

Ezen gondolat szem elõtt tar-
tása vezette településünk kép-
viselõ-testületét, mikor hosszas,
többszöri tárgyalás után úgy
döntött, hogy az általános isko-
lában mind az elsõ, mind az ötö-
dik 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 mûköd-
tetése anyagilag ( a mûködési
kiadások alig 40 %-át fedezi az
állami normatív támogatás ) , a
gyermekek megfelelõ ellátása,
minél hatékonyabb, magasabb
színvonalú nevelése és oktatá-
sa, az egyéni képességek sze-
rinti fejlesztése eredményesebb
a kisebb létszámú osztályok-
ban, csoportokban. A döntést
erõsítette, hogy a szobi gyerme-
keket a mi iskolánkba és óvo-
dánkba íratták be a szabad is-
kolaválasztást és az egyre in-
kább elharapódzó divatkény-
szert félretéve a kedves szülõk.
Köszönjük Önöknek a bizal-
mat, s felelõsségteljes döntésü-
ket, s azt, hogy ezzel is hozzá-
járulnak közösségi létünk fej-
lõdéséhez.

Ezúton is köszöntjük a
szobi óvodások között a kis-
csoportosainkat és iskolánk-
ban az elsõsöket, kívánjuk
érezzék jól magukat az intéz-
ményben nagyobb társaik
között!

Kiscsoportosok lettek
- a Pillangó csoportban :

Tölgyesi Levente, Horváth Ben-
ce, Marics Dorottya, Mádai
Anna, Bata Enikõ, Brulich Me-
linda, Németh Dénes, Tenczel
Fanni, Sági Gergely, Ledényi
Kitti, Kiss Gergõ, Golán Áron,
Faragó Evelin, Oravecz Emma,

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 Dá-
niel Csaba, Gyõri Patrik
Márk,Gyõrik Péter Dominik,

Csintalan Zoltán, Frievald
Ruben, Grexa Nóra, Gombos
Noémi, Hidvégi Zsófia, Kajáry
Adrián, Kazinczi Rebeka,
Kolarovszky Mátyás, Macha
Máté, Mácsai Dzsenifer, Mol-
nár Bianka, Stefkó Kornél, Tég-
lás Kamilla, Varga Donát,
Veligdán Petra.

Mind õk, mind a többi óvo-
dás és kisiskolás gyermek szep-
tember elsejétõl a BÉZS-prog-
ramban vesz részt, melynek
alapja a játékos, sikert nyújtó,
sokoldalú személyiségfejlesz-
tés. A programról részletesen la-
punk elõzõ számában olvashat-
tak. Az új program beindítása
is azt a célt szolgálta, hogy mi-
nél nívósabb, korszerûbb,
gyermekközelibb nevelésben,
oktatásban részesülhessenek a
szobi gyermekek. Az iskolával
szembeni meseház már a gyere-
kek vidámságától hangos. Ott
folyik a bábozás és a néptánc
tanítása. Sajnos, az épületben
lévõ linóleumos padlózat már
nagyon kopott, a táncolásra al-
kalmatlan. Ennek kicserélésé-
hez ( lamináltpadlóra ) szeret-
nénk kérni ezúton is a segíteni
akaró és tudó kedves szobi pol-
gárok támogatását. Aki felaján-
lásával hozzá tudna járulni a
padló megvásárlásához, kérjük
telefonon jelezze ( 570-685 ) az
intézményvezetõnek szándé-
kát.

Az új tanév újdonságai kö-
zött kell megemlíteni azt is,
hogy ebben az évben a 2. osz-
tályosok szülei megválaszthat-
ták, hogy gyermekük melyik
nyelvet kezdje tanulni. Öröm-
mel tájékoztatjuk a kedves Ol-
vasókat 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

Itt az új tanév!

Megkezdõdött az oktatás az A osztályban...

Heffenträger József, Koczó
Dominik Bálint, Kovács Kata
Luca, Kovács Laura, Krasznai
Roland, Lázár Csaba, Nagy Dá-
niel, Nagy Zsófia, Némedi Mátyás,
Sárközi Zoltán, Ocsovai Bence,

- 1. a osztály : Árpási Zoltán,

min, Bodnár András, Tóth Szilárd,
Stedra Miklós, Roller Zoltán, Föl-
di Napsugár, Major Sára, Feleki
Hanna, Lukács Zoltán, Kovács
Kornélia, Virág Noémi, Kõszegi
Szabina, Boksay András, Nieg-
reisz Gergely, Rózsahegyi Noémi,

...és a B osztályban is
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Amint arról lapunk augusz-
tusi számában beszámoltunk,
Szob Város Önkormányzata
az elsõ körben eredményesen
szerepelt mind a parkoló épí-
tésére, mind pedig a Szobot
Zebegénnyel összekötõ kerék-
párút megépítésére kiírt pá-
lyázaton. Mint említettük,
mindkét támogatásban része-
sült fejlesztési elképzelés meg-
valósítása érdekében nagyon
sokrétû és szerteágazó felté-
telrendszernek kell megfelel-
nünk, hogy az elsõ körben
megítélt támogatást valóban
fel is tudjuk használni.

A kerékpárút pályázata ese-
tében a támogatást odaítélõ
Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium a
kerékpárút terveinek teljes át-
dolgozását és ezzel együtt új
költségvetés készítését szabta a
támogatás megszerzésének fel-
tételéül. Az önkormányzat az
átdolgozott terveket és költség-
vetést határidõre benyújtotta a
támogató képviseletében eljá-
ró Közlekedésfejlesztési Koor-
dinációs Központhoz (KKK).
Amennyiben a benyújtott ter-
veket és költségvetést a KKK,
valamint az új nyomvonal ter-
vét a MÁV Zrt. elfogadja, úgy
megnyílik a lehetõség a támo-
gatási szerzõdés megkötésére.

Ami az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Közép-magyaror-
szági Operatív Program kereté-
ben megpályázott P+R parkoló
háza táján az elmúlt hónapban
történteket illeti, Szob Város
Önkormányzata határidõre be-
nyújtotta a támogatási szerzõdés
megkötéséhez szükséges mint-
egy húsz különféle dokumentu-
mot és nyilatkozatot.

Amennyiben a benyújtott

dokumentumokban kivetniva-
lót a támogatást odaítélõ szer-
vek nem találnak, úgy követ-
kezhet a közbeszerzési eljárás
lebonyolítása. A közbeszerzési
eljárás lebonyolítására az ön-
kormányzat nagyobb projektek
esetében közbeszerzési tanács-
adó munkáját veszi igénybe a
jogszabályoknak megfelelõen.
A közbeszerzési tanácsadó ki-
választása is közbeszerzési el-
járás útján történik, a fent em-
lített beruházások közül a ke-
rékpárút építése esetében az el-
járás már folyamatban van. Az
önkormányzat szintén közbe-
szerzési eljárás keretében vá-
lasztja ki az egyes beruházások
teljes körû lebonyolítását, va-
lamint mûszaki ellenõrzését
végzõ cégeket, vállalkozásokat.
Amint mindez rendben megtör-
tént, következhet a munkát ki-
vitelezõ társaság úgyszintén
közbeszerzési eljárás útján tör-
ténõ kiválasztása és a szerzõdés-
kötés. Kis túlzással és enyhe
csúsztatással egy szekrény meg-
telt papírral, mire a gépek elin-
dulhatnak, a munkások meg-
kezdhetik munkájukat. (És ek-
kor még nem beszéltünk a be-
ruházások megvalósításához
szükséges saját forrás elõterem-
tésének munkálatairól…)

E rövid írásból azt hiszem
csipetnyi ízelítõt kaphatott a
Tisztelt Olvasó abból a mun-
kából, amely az egyes beruhá-
zások mögött van, illetve talán
láthatóvá vált számára is, hogy
rengeteg buktatóval tarkított,
hosszú út áll még elõttünk ad-
dig, míg végre kerékpárúton
kerekezhetünk át Zebegénybe,
illetve kulturált parkolóban
hagyhatjuk gépjármûveinket.

H. K.

Hosszú még az út

A képviselõ-testület szep-
tember 2-án megtartott
ülésén pályázat benyújtá-
sáról döntött a “Mûködés-
képtelen önkormányzatok
egyéb támogatására ”.

A kiíró Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztéri-
um azoknak a forráshiányos
településeknek biztosítja a pá-
lyázás lehetõségét, akik nem
rendelkeznek a mûködésük-
höz szükséges forrásokkal, il-
letve az ÖNHIKI pályázat se-
gítségével sem tudják biztosí-

tani fennmaradásukat. Szob
Város Önkormányzata ugyan
eredményesen vett részt a már
említett ÖNHIKI pályázaton,
azonban az elnyert támogatás-
sal, amely kevesebb volt az
igényeltnél, sem tudja fedez-
ni valamennyi mûködési ki-
adását.

Reméljük, hogy az említett
pályázat támogatásban részesül,
és nem kényszerül az önkor-
mányzat újabb hitelfelvételre,
annak érdekében, hogy mûkö-
dési kiadásaik fedezni tudja.

HIRDETMÉNY
A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal ezúton is tájékoztatja Tisz-
telt Ügyfeleit, hogy 2008. augusztus 18-tól szep-
tember 30-ig - szabadságolások miatt - a falu-
gazdász ügyfélfogadás helye megváltozik.

Kérjük a mezõgazdasági termelõket, hogy
az agrár-szakigazgatással összefüggõ ügy-
intézés céljából a legközelebbi falugazdász
ügyfélszolgálati irodát szíveskedjenek fel-
keresni, amelynek címe és elérhetõségei a
következõk:
Fõvárosi és Pest Megyei MezõgazdaságiFõvárosi és Pest Megyei MezõgazdaságiFõvárosi és Pest Megyei MezõgazdaságiFõvárosi és Pest Megyei MezõgazdaságiFõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal FöldmûvelésügyiSzakigazgatási Hivatal FöldmûvelésügyiSzakigazgatási Hivatal FöldmûvelésügyiSzakigazgatási Hivatal FöldmûvelésügyiSzakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi
Igazgatóság Termelési és ÜgyfélszolgálatiIgazgatóság Termelési és ÜgyfélszolgálatiIgazgatóság Termelési és ÜgyfélszolgálatiIgazgatóság Termelési és ÜgyfélszolgálatiIgazgatóság Termelési és Ügyfélszolgálati
Osztály Váci Területi Központ, 2600 Vác,Osztály Váci Területi Központ, 2600 Vác,Osztály Váci Területi Központ, 2600 Vác,Osztály Váci Területi Központ, 2600 Vác,Osztály Váci Területi Központ, 2600 Vác,
Telep u. 2-4.Telep u. 2-4.Telep u. 2-4.Telep u. 2-4.Telep u. 2-4.
Telefon/fax: 27/317-944,Telefon/fax: 27/317-944,Telefon/fax: 27/317-944,Telefon/fax: 27/317-944,Telefon/fax: 27/317-944,
E-mail: fvm2600@invitel.huE-mail: fvm2600@invitel.huE-mail: fvm2600@invitel.huE-mail: fvm2600@invitel.huE-mail: fvm2600@invitel.hu

Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy a Fõ-
városi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal központjában (1135 Budapest,
Lehel u. 43-47., tel.: 06-1/329-7017, fax:06-
1/317-6231, 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 – folyama-
tosan történik.

MIAKICH GÁBOR FÕIGAZGATÓ

Pályázat a “Mûködésképtelen
önkormányzatok egyéb

támogatására”

Lekerültek a 40 km/h-s sebesség-
korlátozó jelzések a város bejá-
ratainál lévõ településjelzõ táb-
lákról, azaz újra az általános
KRESZ szabályai irányadók a
helyi közlekedésben. Mindez azt
jelenti, hogy a jövõben 50 km/h
a megengedett maximális sebes-
ség a város útjain.  Ennek ellené-
re körültekintõen vezessünk és fi-
gyeljünk embertársainkra. Bal-
esetmentes vezetést kívánunk!

“Szabad a pálya”



Szobi Hírnök                         Önkormányzati hírek                                                           3

Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete szeptem-
ber 2-án magtartott ülésén fo-
gadta el az önkormányzat
2008. évi költségvetése 1. fél-
évének teljesítésérõl készült
beszámolót.

A beszámolóból megtudhat-
ták a képviselõk, hogy minden
tekintetben az elfogadott költség-
vetési rendeletben elõirányzottak
szerint történt az idõarányos tel-
jesítés. Az elvégzett karcsúsítá-
sok és az “ösztönzõ normatívák”
(plusz állami támogatás) meg-
szerzése érdekében kistérségi
fenntartásba adott intézmények-
nek köszönhetõen tarthatónak

Elfogadták
a féléves beszámolót

bizonyulnak az eredetileg kitûzött
hiánycélok. Hangsúlyoznunk
kell, hogy eredményként köny-
velhetõ el, ha a költségvetési ren-
deletben jóváhagyott hiányt tar-
tani 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 önkor-
mányzat az ÖNHIKI pályáza-
ton és a mûködésképtelen ön-
kormányzatok egyéb támogatá-
sára kiírt pályázaton történõ
indulással próbálja meg elõte-
remteni.

Október 13., hétfõ:
• A kifizetõ, munkáltató által

levont személyi jövedelemadó és
a tb-járulékok, az egészségügyi
szolgáltatási járulék, az egészség-
ügyi hozzájárulás, a munkaadói, a
munkavállalói, a START-járulé-
kok, valamint a vállalkozói járu-
lék befizetése.

• Az egyéni vállalkozó által
benyújtandó 0858-as számú, és
a kifizetõ, munkáltató által be-
nyújtandó 0808-as számú beval-
lás-adatszolgáltatás, amelyek a
magánszemélyek személyi jöve-
delemadó és járulékkötelezettsé-
geirõl, bejelentendõ adatairól
szólnak.

• Az egyszerûsített köztehervi-
selési hozzájárulás (EKHO) beval-
lása és befizetése

Október 15.,szerda:
• Az ÁFA törvényben meghatá-

rozott új közlekedési eszközt érté-
kesítõ adózó adatszolgáltatása.
Október 20., hétfõ:

• A társasági adó és a környezet-
védelmi termékdíj havi és negyed-
éves adóelõlegének befizetése.

• A kulturális járulék, a környe-
zetvédelmi termékdíj befizetése.

• A havi és negyedéves ÁFA, a
játékadó bevallása és befizetése.

• A 0801-es számú havi és ne-
gyedéves bevallás benyújtása.

• A fogyasztói árkiegészítés, a
költségvetési támogatás igénylése

Október 30., csütörtök:
• A környezetterhelési díj elõ-

legének befizetése
APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

Októberi adózási határidõk

“ÖNO”! A köztudatban még
ez a mozaikszó él a szobi öre-
gek 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 in-
tézménynél, majd 2000. de-
cemberben átkerültem a szin-
tén szobi székhelyû családse-
gítõ szolgálathoz.

A családsegítõ szolgálatnál
eltöltött évek alatt fõiskolai
diplomát szereztem szociális
munkás szakon, és letettem a
szociális szakvizsgát. A csa-
ládsegítõbõl mentem gyedre,
két évre. Ez a két év gyorsan
eltelt, ismét eljött a munkába
állás ideje. Az idei év nyará-
tól, egész pontosan 2008. jú-

lius 10-tõl ismét az idõsek
otthonában dolgozom, de már
új munkakörben, mint meg-
bízott intézményvezetõ.

Vezetõként célom az intéz-
mény még szabad kapacitása-
inak kihasználása. A nyújtott
szolgáltatások közül nem tel-
jes körû kihasználtsággal mû-
ködik a nappali ellátás (Idõ-
sek Klubja), a házigondozás
és a szociális étkeztetés. Eze-
ken a területeken újabb ellá-
tottak bevonására lenne lehe-
tõség. Azt, hogy pontosan az
egyes ellátási területeken
hány fõ és milyen feltételek
melletti gondozására van le-
hetõség, a lap következõ szá-
mában tájékoztatom a Tisztelt
Olvasókat.

MÉSZÁROS MÁRTA

Új vezetõ a Szobi Gondozási
Központ Gondozóházában

Régi-új dolgozó az “ÖNO”-ban

folytatás az 1. oldalról
Ennek lényege az, hogy a gyer-

mekek képesség-, készségfejleszté-
se, az alapkészségek minél maga-
sabb szintû fejlesztése és a tehet-
séggondozás hangsúlyosabbá vá-
lik. Heti két órában – tanítók veze-
tésével - vesznek részt a gyerme-
kek nem szakrendszerû matemati-
ka, magyar irodalom és nyelv fog-
lalkozáson, ahol  a hatékonyabb
fejlesztés érdekében nívócsoportos
oktatást valósítottunk meg. A kész-
ségtárgyak közül a rajz esetében
heti egy óra a nem szakrendszerû
oktatásra fordított idõkeret.

Ezek mellett az újdonságok
mellett diákjainknak továbbra is
biztosítjuk, hogy érdeklõdési kö-
rüknek megfelelõen sokféle szak-
körben (az országos átlaghoz vi-
szonyítva nagyon magas számú)
vehessenek részt: rajzszakkör,
IVK-szakkör, tömegsport, ének-
kar, természetjáró szakkör, kosár,
színjátszókör stb. Ebben az évben
is tovább folynak az osztálykirán-
dulások, színház- és múzeumlá-
togatások, úszótanfolyamok és
egyéb hagyományos szabadidõs
programjaink (farsang, diáknap,
gyermeknap stb.), melyek sok fe-
lejthetetlen élményt nyújtanak
gyermekeinknek.

Az imént vázolt sok lehetõség

kiaknázásával elérhetõ az intéz-
mény pedagógiai programjában is
idézett, Szentgyörgyi Albert által
oly jól megfogalmazott célunk:
“Amit az iskolának el kell végez-
nie, elsõsorban az, hogy megta-
nítsa nekünk, hogyan kell tanul-
ni, hogy felkeltse a tudás iránti
étvágyunkat, hogy megtanítson
bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson arra, hogy sze-
ressük azt, amit csinálunk, és hogy
segítsen megtalálni azt, amit sze-
retnénk csinálni.”

Ezúton is köszönjük mind a
bölcsõdés, mind az óvodás, mind
az iskolás gyermekek szüleinek,
nagyszüleinek eddigi segítõkész
együttmûködését, melyre számí-
tunk ebben a tanévben is. Kérdé-
seikkel, problémáikkal, javaslata-
ikkal forduljanak bizalommal a
gyermekeikkel foglalkozó peda-
gógusokhoz, az intézményveze-
tõkhöz, az igazgatónõhöz, mert
mindannyiunknak közös célja,
hogy gyermekeink minél jobbak,
okosabbak, sikeresebbek és boldo-
gabbak legyenek, s ehhez a leg-
optimálisabb lehetõségeket, felté-
teleket biztosítsuk számukra, hi-
szen õk jelentik a szebb jövõt.

B.I.

A képviselõ-testület augusztus
14-én megtartott ülésén felül-
vizsgálta és kiegészítette a Szo-
bi József Attila Mûvelõdési
Ház és Szabadidõ Központ,
valamint a Központi Konyha
helyiségeinek családi rendez-
vények céljára történõ igény-
be vételéért fizetendõ díjak
mértékét.

A határozat értelmében a
mûvelõdési ház nagytermének
és elõterének használatáért a
nyári idõszakban 20.000 forin-
tot, míg télen 35.000 forintot
kell fizetnünk alkalmanként. Ha

az említett helyiségeket termék-
bemutató céljából kívánjuk
igénybe venni, úgy mindezt leg-
feljebb 3 óra idõtartamra, 5000
forintért tehetjük meg bemuta-
tónként.

Az általános iskola épületé-
ben található Központi Kony-
ha helységeit, ide értve az ebéd-
lõt is, alkalmanként 30.000 fo-
rintért vehetjük bérbe.
Amennyiben kizárólag csak az
ebédlõre van szükségünk, úgy
rendezvényenként 10.000 forint
bérleti díj megfizetése ellené-
ben használhatjuk azt a jövõben.

Változtak a mûvelõdési ház
és az ebédlõ bérleti díjtételei

Itt az új tanév!
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Szob Város Képviselõ-testüle-
te a “Közösségeket Támogató
Alap létrehozásáról” szóló 15/
2004. (III. 31.) Kt. sz. rende-
lete alapján 2008. második fél-
évében is 400.000 forint
összegû forrást biztosít a hely-
ben mûködõ civil szervezetek
számára. A pályázati felhívást

A használt elemek rend-
kívül környezetszennye-
zõek, ezért speciális hul-
ladékkezelést igényelnek.
Az elemek veszélyes, és a
környezete t  szennyezõ

A már annyira várt, és ere-
detileg három napra terve-
zett lomtalanítási akció tíz (!)
napig tartott, két gépkocsi 68
fordulóval tudta elszállítani
a példátlan mennyiségû hul-
ladékot.

Az ember ilyenkor elgon-
dolkodik, hogy vajon mi ma-
radt otthon? Na de nem is ez
a lényeg, hanem amiért szó-
ba hoztuk a lomtalanítást az
az, hogy egy picit nagyobb
odafigyelést kérjünk a tisztelt
lakosságtól. Mindenek elõtt
azt szeretnénk, ha figyelme-
sen elolvasnák a lomtalanítá-
si akciót meghirdetõ plakáto-
kon szereplõ sorokat, különös
tekintettel az akció napjaira
vonatkozó adatokat. Jelen

esetben hétfõrõl, keddrõl és
szerdáról volt szó, de semmi-
képpen nem az ezt követõ hét
csütörtökérõl, amikor még
mindig kerültek ki a közterü-
letre mindenféle feleslegessé
vált holmik. Az összegyûjtött
lomot az önkormányzatnak is
el kell helyeznie valahol,
ahová elõre megbeszélt napo-
kon szállíthat. Nem elõtte és
nem utána.

Természetesen elfogadha-
tó magyarázatnak tartjuk az
irdatlan mennyiségû lom fel-
halmozódására, hogy az idei
évben elmaradt a tavaszi ak-
ció, azonban az elõírt napok
betartásával kapcsolatban fo-
kozottabb figyelmet kérünk a
jövõben!

Amennyiben a használt
elemeket a kukába dobjuk,
onnan a szeméttelepre ke-
rül, ahol összepréselik. Ez-
által a sav belefolyik a föld-
be, megöli a növényeket, és

Sose legyen hosszabb!

Hulladéksors
A lemerült elemeket ne dobjuk a szemétbe!

megfertõzi a vizeket.
Óvjuk és védjük környe-

zetünket, ezért a használt
elemeinket ne a kukába,
hanem az általános iskola
aulájában, a könyvtárban
és a polgármesteri hivatal
régi épületében elhelyezett
elemgyûjtõ edényekbe he-
lyezzük.

anyagokat – például hi-
ganyt, ólmot, - tartalmaz-
nak. Bizonyára a Kedves
Olvasó is tapasztalta már,
hogy ha hosszabb ideig
nem használ egy elemet,
akkor  az  áramkörben
hagyva a sav kifolyik, ez-
által az elem és a készü-
lék is tönkre megy.

az önkormányzat minden re-
gisztrált civil szervezetnek el-
juttatta.

A szeptember 15-én lejáró
határidõ elõtt benyújtott pályá-
zatokat a Kulturális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság bí-
rálja el, és dönt a támogatások
odaítélésérõl.

 Újabb 400 ezer forint a helyi
civil szervezetek támogatására

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete augusztus 11-én
megtartott ülésén megismerte és
elfogadta a Szobi Kistérség
Közoktatási Intézkedési Tervét,
amely 2008 és 2012 közötti idõ-
szakra vonatkozik.

Szintén elfogadták a képvi-
selõk az önkormányzat közok-

tatási intézmények 2004-tõl
2010-ig terjedõ idõszakra vo-
natkozó Feladatellátási, Intéz-
kedési és Fejlesztési tervének
módosítását, illetve az ülésen
került módosításra a Kodály
Zoltán Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény Pedagógiai
Programja is.

Oktatási tervek és
módosításuk

Becsengettek!
Csak úgy, mint az elmúlt években, idén is rendõrök segítik a
forgalmas gyalogátkelõhelyeken a diákok közlekedését a tan-
év elején. Az akció októberig tart, melyhez jelentõs segítsé-
get 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 is-
kolák, óvodák környékén.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Füzesi Lajos te-
metésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, és sírjára a
megemlékezés virágát helyezték.

SÓGORNÕJE, UNOKAÖCCSEI VALAMINT AZOK HOZZÁTARTOZÓI

A Szob-Nagybörzsöny Erdei
Kisvasút turisztikai célú hely-
reállítása 2. ütemének elõké-
születe minden egyes napra
tartogat valami tennivalót.

A remélten kiemelt projekt-
ként támogatott beruházás ke-
retében a legfontosabb teendõ
az önrész elõteremtése,
amellyel kapcsolatban az elmúlt
hónapban elõrehaladott tárgya-
lásokat folytatott az önkor-
mányzat különbözõ pénzintéze-
tekkel, befektetési társaságok-
kal. Konkrét eredményekrõl
még nem tudunk beszámolni,

de a lefolytatott tárgyalások bi-
zakodásra adnak okot.

Az önerõ elõteremtésének
munkálataival párhuzamosan
zajlik a beruházás keretében le-
folytatandó közbeszerzési eljá-
rások (szám szerint hét eljárás)
elõkészítése. A hét eljárásból az
elsõ keretében választja ki az
önkormányzat azt a társaságot,
amely a projekthez kapcsolódó
másik hat eljárást lefolytatja. A
közbeszerzési tanácsadó cég ki-
választására vonatkozó ajánlat-
tételi felhívás megszövegezése
a napokban megtörténik.

Minden napra jut valami
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Szeptember 5-én összevont szü-
lõi értekezlet volt a Napsugár
Óvodában. Az összevont intéz-
mény igazgatója, Járik Izabella
köszöntötte a szülõket és a ven-
dégeket, 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 óvó-
nõket Homolya Mónikát ,
Rollerné Buzás Karolint, Tóth
Tiborné Andreaát és Anka Ri-
tát.

Remitzky Zoltán polgármes-
ter elnézést kért a sokakat
bosszantó bizonytalanság miatt,
hiszen csak augusztus 28-án dõlt
el, hogy a jelenlegi gyermeklét-
szám megengedi az 5+1 csoport
megtartását. Beszámolt arról,
hogy pályázati pénzbõl a régi
épületrész tetõcseréje és szigete-
lése, a konyha felújítása és bur-
kolatcseréje, valamint az udvar
játszótérré alakítása is megvaló-
sításra kerül.

Egy másik játszótérre is pá-
lyázik a város, amely a polgár-
mesteri hivatal mögött épülne
meg az óvodás korú gyermekek
igényeit kielégítve.

Járik Izabella igazgató
asszony elmondta, hogy a Feke-
te István Általános Iskolában
hétfõnként 16-tól 18 óráig foga-
dóórát tart, de szeretné, ha a fel-
merülõ problémákkal elõször az
óvónõhöz, illetve a tagóvoda
vezetõjéhez fordulna a szülõ. Az
intézményben mûködik pedagó-
giai szakszolgálat - logopédus,
gyógypedagógus, gyógytestne-
velõ -, amelyek fogadóórája - elõ-
zetes egyeztetés alapján -  min-
den hónap elsõ hétfõjén van.

Pánczél Sándorné logopé-
dus tájékoztatta a szülõket,
hogy elkezdi a nagycsoportos
gyermekek felmérését és való-
színûsíti, hogy néhány közép-
sõst is bevehet fejlesztésre. A
beszédjavításnak van mozgá-
sos része és tükör elõtt is gya-
korolnak. Kedden, csütörtökön
és pénteken lesz logopédia, a
gyermekek egy füzetet hozza-
nak magukkal.

Járik Izabella igazgató
asszony megmutatta a Közneve-
lés címû lapot, amelyben három-
oldalas cikk jelent meg a Báb,
Érzelem, Zene, Siker  - rövidítve
B.É.Z.S. - programról. Ez a prog-

ram az óvodában kezdõdik.
Kipilláné Gonda Mária rövi-

den ismertette, mi módon alapoz-
za mega az óvoda az iskolai mun-
kát. A nagycsoportosok kész
ütemterv szerint játszák a beszéd-
értést, beszédészlelést segítõ já-
tékokat.

A középsõ és kiscsoportok-
ban most kezdõdik az ütemter-
vek megtervezése és kipróbálá-
sa. A fejlesztési területek: a tér-
beni tájékozódás, a testséma, a

mozgás (nagy és finom) és a be-
széd (légzéstechnika, beszélõ-
szervek edzése, ügyesítése, hang-
szín, 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 mun-
kának a szerdai “TÁNCNAP”.
Reggel már népzene fogadja a
gyermekeket, majd Kuti Andrea
meghatározott sorrendben végig-
látogatja a csoportokat, zenés
mozgásos játékokat kezdemé-
nyez, amelyben az érdeklõdõ
gyermekek a néptánc alapjait sa-
játíthatják el kötetlenül, játéko-
san.

Az igazgató asszony hozzátet-

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 elmond-
ta, hogy a város minden intéz-
ménye fontos. Meg kell valósí-
tani az együttmûködést, egy-
másra épülést. Olyan városban
élünk, ahol a gyermekek a mini
csoporttól a gimnáziumig hely-
ben tanulhatnak. A mûvészeti

ágak is széles választékot kínál-
nak (zeneiskola, többféle tánc,
rajz, festés stb.). Minden intéz-
mény azon dolgozik, hogy
Szob város kulturális központ
legyen.

Hámoriné Shubauer Mónika
tagintézményvezetõ bemutatko-
zott, elmondta hol tanult és dol-
gozott eddig. Fiatalos, lendüle-
tes óvodai életet tervez.

A táncnapon a nagycsoport-
ban kezd Andi néni 8 órakor,
ezért kéri a pontos érkezést, ami
nem jelenti egybe a kötelezõ
táncolást is. Az óvoda program-
ja a “Kudarc nélkül az iskolá-
ban” címet viseli, kiegészítve
a B.É.Z.S. program megalapo-
zásával. Nincs kötelezõ foglal-
kozás, többször kezdeménye-
zünk a nap folyamán játékos te-

Megkezdõdött az új tanév az oviban
vékenységeket.

A kiscsoportban úgynevezett
szülõs beszoktatás folyik, körül-
belül 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 ovi-
ba, ezzel segítünk az elhelyez-
kedni kívánó anyáknak. Az óvó-
nõk heti váltásban dolgoznak.
Az óvoda nyitva tartása: 6 30-

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 el-
neveztük.

Gyülekezõ csoportunk:
Gálné Szabó Anna, Rollerné Bú-
zás 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: Pillan-
gó csoport.

Az értekezlet végén Járik Iza-
bella igazgató asszony megkö-
szönte a részvételt és sikeres tan-
évet kívánt.

KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

ÓVODAPEDAGÓGUS

Az oviban is megkezdõdtek a foglalkozások
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Labdarúgó csapatunk megkezd-
te szereplését a 2008/2009 - es
bajnokság õszi idényében a
Pest megye III. osztályú baj-
nokság váci csoportjában. A
nyár folyamán sok változás tör-
tént a keretben. Nyolc játékos
(Vitányi László, Fenyvesi Mi-
hály, Bartal Balázs, Szabó
László, Kunfalvi Zoltán,
Hallai András, Kendrik Krisz-
tián, Karaba József ) távo-
zott, helyükre nyolc új játékos
(Papp Zsolt, Belianszky József,
Demeter Tamás, Szabó István,
Harasztia József, Csató Sán-
dor, Veres Péter, Viczena Csa-
ba) érkezett. Változás még,
hogy Nagy Tibor helyett Hor-
váth László lett a játékos-edzõ.

Július végén kezdtük el a
felkészülést heti egy edzéssel
és egy edzõmérkõzéssel az új
bajnokságra. Elsõ tétmérkõzé-
sünket augusztus 10- én játszot-
tuk Perõcsényben, a Pest Me-
gyei Kupa 1. fordulójában.
Idegenben 4:1 arányú gyõzel-
met arattunk, így bejutottunk
a 2. fordulóba, amelyet októ-
ber 23- án bonyolítanak le. A
kupamérkõzés után, augusztus
17-én hazai pályán következett
a bajnoki nyitány Szendehely
csapata ellen. A gyõztes talál-
kozón nagyon sok helyzetet si-
került kialakítanunk, amelyek-
bõl négy gólt is szereztünk. A
2. fordulóban, augusztus 23-
án Szokolyán vendégszerepel-
tünk, ahol küzdelmes 90 perc
után gyõztünk 2:1- re.

A 3. fordulóban pihentünk,
mert az aktuális mérkõzést, a
VRIK - Szõdliget SE csapatá-
val közös megegyezéssel no-
vember közepére halasztottuk.
Következett a 4. játéknap. Ez-
úttal bajnoki találkozóra tér-
tünk vissza Perõcsénybe, ami
már kétségkívül nem volt olyan
sima mérkõzés, mint egy hó-
nappal ezelõtt. Számunkra jól
indult a játék, mert Szabó Ist-
ván 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 védeke-
zésben, 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 fut-
ballozni és több helyzetet is ki-
dolgoztunk, a védekezés is sta-
bilabb lett, de az egyenlítõ gól
nem akart megszületni. Aztán
elérkezett a 80. perc... Ekkor
egy baloldali támadásnál az
egyik újonnan igazolt fiatal já-
tékosunk, Belianszky József
becselezte magát a tizenhato-
son belülre, ahol szabálytalan-
kodtak vele szemben. A játék-
vezetõ habozás nélkül tizen-
egyest 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 ‘’sza-
bályosan’’ letépte a játékveze-
tõrõl a mezét. A bíró sporttárs
ezt követõen lefújta a mérkõ-
zést. Mire ezeket a sorokat ol-
vassák, már meglesz a fegyel-
mi bizottság határozata az ügy-
ben. Ilyen esetekben a vétlen
csapat kapja meg a 3 pontot
3:0- ás gólkülönbséggel, a já-
tékvezetõt inzultálókat pedig
vélhetõen példás büntetéssel
fogják sújtani. A következõ
számban természetesen
beszámolok Önöknek a fegyel-
mi bizottság döntésérõl.

Összegezve az elsõ négy
tétmérkõzésen történteket: az
elsõ három jól sikerült, de a
4. mérkõzésünkön bebizo-
nyosodott az örök igazság,
hogy a gólhelyzetekbõl minél
többet kell kihasználni és 90
percen keresztül koncentrál-
va kell futballozni. Remélem,
reméljük, hogy szeptember
14- én vasárnap, Márianosztra
ellen már újra minden rend-
ben lesz!

 LACZKÓ BALÁZS

Labdarúgás

Fennállásunk 10. évfordulója alkalmábólFennállásunk 10. évfordulója alkalmábólFennállásunk 10. évfordulója alkalmábólFennállásunk 10. évfordulója alkalmábólFennállásunk 10. évfordulója alkalmából
hamarosan megrendezésre kerülhamarosan megrendezésre kerülhamarosan megrendezésre kerülhamarosan megrendezésre kerülhamarosan megrendezésre kerül

a jubileumi gálaest!a jubileumi gálaest!a jubileumi gálaest!a jubileumi gálaest!a jubileumi gálaest!
Peat-R Dance Team - Hugyecz Péter

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 “or-
szág támasza, talpköve a tiszta
erkölcs”. Ezt még megfejeli a
következõ hamis (nem igaz) ál-
lítással: “ezt a létfontosságú igaz-
ságot ma semmiképpen (!) nem
akarja biztosítani az ország szá-
mára az erre meghívott és hiva-
tott vezetõ réteg”. Magyarra for-
dítva ez azt jelenti, hogy a Ma-
gyar Köztársaság Kormánya er-
kölcstelen, mindent megtesz
azért, hogy erkölcstelenségben
éljünk. Ez aztán sommás meg-
állapítás! A cikkíró összekeveri
a fogalmakat. Az erkölcs (mo-
rál) etikai kategória, az embe-
rek magatartását szabályozza
írott vagy íratlan formában. Be
nem tartása kihívja az emberek
rosszallását, megvetését. Ilyen
erkölcsi kategóriák: lopás, csa-
lás, gõg, kapzsiság, ölés, gyûlö-
let stb. Ezeket hogyan lehet “biz-
tosítani”?

Az erkölcsi  szabályok
egy része bevonul a jogal-
kotásba is, így a csalás, lo-
pás, ölés büntetendõ. Az ál-
lam (jogi-politikai kategó-
ria) ismérvei többek között:
van területe harátokkal, van-
nak állampolgárai, törvé-
nyei, melyeket be tud tartat-
ni, más államok elismerik
stb. A törvények  be nem
tartása büntetést von maga
után. Az állam ismérvei kö-
zött az erkölcs (morál) nem
szerepel. Tehát a cikkíró fel-
állított két hamis (nem igaz)
tételt, jöhet a bizonyítás, il-
le tve  a  következte tések.
“Tiszta erkölcsbe” ütközik
például a koalíciós pártok
szakítása, melyrõl az is ki-
derülhet, hogy “megkompo-
nált 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 olva-
sónak,  hogy tegye sorba
2002-tõl a nyugdíjszelvénye-
ket, aztán mondja a fehérre,
hogy fekete. A nyugdíjaso-
kat  érzékenyen érint ik a
gyógyszerek árának emelke-
dése vagy csökkenése. Van
azonos hatóanyaggal olcsó és
drágább gyógyszer. Kérje
bátran az olcsóbbat kezelõ-
orvosától! Itt nem látok sem-
mi erkölcstelenséget a kor-
mány részérõl csak tutyimu-
tyiságot, mivel eltûri a po-
tyautasokat” (járulékokat
nem fizetõ állampolgárain-
kat). A tutyimutyiság pedig
nem erkölcsi kategória.

Az írás befejezõ része
S.J. vesszõparipája, a ma-
gyar mezõgazdaság áldatlan
állapotának taglalása. E té-
mában már megírtam véle-
ményemet (Siratunk vagy
nosztalgiázunk? Szobi Hír-
nök, 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 Gyü-
mölcsfeldolgozó? Mi történt
az ott dolgozókkal? A makói
vöröshagyma - tavaly én is
vásároltam belõle - feltüntet-
ve a makói gazda nevével bi-
zony nem Makón termett, ha-
nem Kínában. Emlékszik rá?
Nem ez a kormány árusítot-
ta, 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.)

Hamis (nem igaz) állításból
hamis (nem igaz) a

következtetés is!
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Sok és fáradságos munka ered-
ményeként lassan befejezésé-
hez közeledik a mezõgazdasági
termények betakarítása. A
nyomtatott sajtó, a rádió és a
televízió mostanában sokat
foglalkozik a mezõgazdaság
problémáival.

A 2007. évi nagyon gyen-
ge termés után az idei évben
lényegesen jobb eredmények
születtek. Mindezt kihasznál-
va, a felvásárlók alacsony ára-

-, illetve a kevésbé szerencsé-
sek számára egyetlen megél-
hetési forrássá vált. Az elekt-
ronikus média hosszú idõ után
csak napjainkban kezdett fog-
lalkozni azzal, hogy mi lett a
sorsa a Szobi Szörp tönkretett
gyárának. Annak a gyárnak,
amely annak idején sok terme-
lõnek és dolgozónak adott biz-
tos megélhetést. Mindez mára
csak szép emlék.

A trianoni feldarabolás

Kisboldogasszony napján, szep-
tember 7-én, Juliusz Janusszs
apostoli nuncius és Beer Miklós
váci megyéspüspök mutatott be
szentmisét a máriabesnyõi kegy-
templomban. A körmenettel is
összekötött szentmisén hirdették
ki, hogy a kegytemplom “bazi-
lika minor” rangot kapott. (Ba-
zilika minor – kis bazilika.)

A kétszintes barokk kegy-
templom felsõ részében került
elhelyezésre a Loretoi Mária-szo-
bor (képünkön jobbra) fekete céd-
rusfából készített másolata, ame-
lyet kapucinus szerzetesek hoz-
tak annak idején gyalogosan
Loretoból. A máriabesnyõi
kegytemplomot és kapucinus
kolostort gróf Grassalkovich
Antal és felesége építtette és ala-
pította 1761 és 1771 között. Már-
ványszarkofágjuk az altemplom
családi sírboltjában ma is meg-
tekinthetõ. A hagyományos ma-
gyar Mária-tisztelet gyakorta te-
szi látogatottá e zarándok helyet.

Ezen az ünnepségen több ezer

Máriabesnyõi kegytemplom
bazilikai rangot kapott

gyarország Szent István király
általi felajánlása égi édesanyánk-
ká kérte Máriát. Kihez ragasz-
kodnánk, ha nem Õhozzá.

Legyünk kitartóak a hazán-
kért való fohászkodásban:

Boldog Asszony anyánk,

Régi nagy patrónánk, Nagy ín-
ségben lévén, Így szólít meg ha-
zánk: Magyarországról, édes ha-
zánkról, Ne felejtkezzél el szegény
magyarokról!

SIMON JÓZSEF

résztvevõ tanúsította a magyar
emberek Szûzanya iránti ragasz-
kodását és tiszteletét. Hazánk
búcsújáró templomait sok száz-
ezer ember keresi fel Mária ün-
nepein. Ennek alapja, hogy Ma-

Mit ér a munka “gyümölcse”?

után hazánk mezõgazdasága
és ipara ellátta az ország la-
kosságát, és fenntartotta an-
nak intézményrendszerét .
Mára az ország jövõjéért
nem aggódó, és felelõsséget
nem vállaló politikusok, amit
lehetett már eladtak. Most
azon gondolkodnak, hogy ta-
lán a 13. havi nyugdíj meg-
vonása árán fellendítenék a
gazdaságot. A korábbi fele-
lõtlen döntéseket kellene fe-
lü lvizsgálni  és  a  magyar
földnek korábbi hasznosítá-
sát visszaállítani, hiszen gaz-
daságunk egyetlen tartaléka
és fellendülésének záloga: a
magyar föld. A globalizáció
már eddig is sok kárt oko-
zott, állítsuk meg terjedését.
A magyar  fö ld  a  magyar
emberek jólétét biztosítsa,
ne a spekulánsokét. Legyen
vége a felelõtlen handa-ban-
dázásnak. Szerezzük vissza,
és õrizzük meg értékeinket
az ország jövõje érdekében.

SIMON JÓZSEF

ikkal olyan kétségbeejtõ hely-
zetbe hozták a termelõket,
amit már tovább elviselni nem
lehet. A teljes ellehetetlenülés
jellemzi a tejtermelõket, az ál-
lattenyésztõket, az almater-
mesztõket és általában az
egész mezõgazdasági ágazatot.
Mára ott tartunk, hogy az el-
keseredett gazdálkodók az
utak elzárásával, tiltakozó ak-
ciók szervezésével próbálják
meg kikényszeríteni követelé-
seiket. A piac - manapság
minden átható - törvénye, szé-
pen lassan rabszolgasorsba ta-
szítja õket.

Az Ipoly völgye és a Du-
nakanyar térsége egykor virág-
zó mezõgazdasággal bírt, év-
tizedeken át gyümölcster-
mesztéssel, ezen belül elsõsor-
ban bogyós gyümölcsök ter-
mesztésével foglalkozott. A
termesztéssel járó munkát a
helybeliek szabadidejükben
végezték, majd a munkahelyi
elbocsátások idõszaka után az
ezzel foglalkozók számára fõ

A bazilika minor rangott kapott máriabesnyõi kegytemplom

A 2007. évi nagyon gyenge termés után az idei évben lényegesen
jobb eredmények születtek
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A Luczenbacher család két
legismertebb tagjáról
Luczen-bacher Pálról, és
Érdy Jánosról többször je-
lent meg írás. Említést tet-
tünk Luczenbacher Ritáról,
a KALÁSZ megalakulásá-
nak anyagi támogatójáról is.
A család tagjai egyéb terü-
leten is felhívták magukra a
figyelmet a gazdasági, tudo-
mányos tevékenységükkel.

Most Luczenbacher Pál
fiának, Miklósnak munkás-
ságával ismerkedjünk meg.

“Luczenbacher Miklós
(szobi), miniszteri osztályta-
nácsos, idõsb szobi L.  Pál fõ-
rendiházi tag fia, szül. 1853-
ban Szobon (Hontm.); tanul-
mányait Budapesten végezte;
késõbb a bank szakmában
Bécsben nyerte kiképzését.
1877 végén a földmíves-, ipar-
és kereskedelmi minisztérium-
ba lépett, hol a lótenyésztés-
ügyi szakosztályban, többnyi-
re Kozma Ferencz miniszteri
tanácsos mellett mûködött
1895-ig; ekkor miniszteri osz-
tálytanácsosi rangját megtart-
va kilépett a tényleges szolgá-
latból. 1885-ban a miniszte-
rium által kiküldetett Sziriába,
hol több hónapot töltve, a bá-
bolnai ménes részére tenyész-
anyagot (öt mént és hat anya-
kanczát) hozott haza; ezenkí-
vül többször volt a minisz-
terium részérõl kiküldetésben
Angol- és Franczia-országban
angol telivér tenyészanyag vá-
sárlása végett a kisbéri álla-
mi ménes számára. 1896 óta
pettendi birtoka kezelésének és
telivértenyésztésnek szenteli
idejét. A budapesti lótenyész-
tési társaságnak igazgatója.
1886-ban a Ferencz József-
rendet kapta.”

Czikkeket írt a Köztelekbe
(lótenyésztési szakkérdések tár-
gyalása).

Munkája: Lótenyésztésünk
emelésérõl. Bpest, 1895.

(http://mek.oszk.hu/03600/
03630/html/l/l14480.html)

“Az I. világháború évei és
a vörös rémuralom diktatúrá-
ja alatt a versenyzés szünetel-
ni kényszerült. A Városligeti
pályát beszántották, a káposz-

tás-megyerire baromfi ólakat
telepítettek. E szomorú esemé-
nyek voltak a kor mélypontjai.
E zavaros idõk legjobbja, Páz-
mán Bécsben versenyzett, meg-
nyerte az Austria Preis-t és a
Derby-t, majd veretlenül vo-
nult a ménesbe. Telivérte-
nyésztésünk – mely a háborúk
és a forradalmi idõk alatt ha-
nyatlásnak indult – az 1920-
as évek idején néhány ménim-
port révén jut ismét “vérfel-
frissüléshez”. Németországból
Nubier, Angliából Tamar és

chenyi díj, s ezek után Baden-
Badenben Fürs-tenberg em-
lékverseny.”

(http://www.mllsz.hu/attoe/
galopp.html)

“Az általa tenyésztett egyik
lovának “pályafutása”: Bal-
tic Baron (HUN) stpm 1938.
(Blanc-Baalbek) Luczenba-
cher Miklós nevelte és a 2-6
éves kora alatt volt tréning-
ben. A pálya legjobb sprinte-
re volt, amely nagy súly alatt
szívesen futott és küzdött. Tu-

A Luczenbacher család

lajdonképpen itthon sosem ke-
rült volna tenyésztésbe. Báró
Seilern tulajdonából vitte el a
kozák különítmény Gödöllõre,
majd onnan szovjet fennható-
ság alá. Voszhodnak nem kel-
lett ,  elõbb 1946-ben az
Aleksandrijskom Konzavod-
ban 17 kancát fedezett ered-
ményesen, a következõ évben
egyet sem, majd az Onufrievs-
kij Konzavodban 22 kanca ju-
tott neki. Aztán elindultak csi-
kói: Beton nevû fia II. az
1952. évi  szovjet 2000 Gui-
neasban, majd két ivadéka is
elsõ e futamban (Epron, Ga-
bardin). Ez utóbbit béreltük is
egy darabig, de nyomot nem
hagyott. Derbyt Zabjeg nevû
fia nyer, amely nyugaton ke-
rül tenyészbokszba. Baltic
Baron a szovjet tenyésztés pa-

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

rádés örökítõjévé vált, különö-
sen lányai kaptak nagy szere-
pet. 1970-ben 36 kancalánya
volt tenyésztésbe állítva.”

(http://www.infosztrada.hu/
lexicon-b.html)

“A lovainak egyik zsokéja:
Altmann Lajos – “1916-ban
csillagként tûnt fel, a legna-
gyobb magyar lovasok közé
tartozott, pedig ebben az idõ-
ben nem kisebb nagyságok vol-
tak ellenfelei,  mint Janek
Géza, Pretzner Imre, Esch
Gyõzõ, Nagy Géza, Szokolai
István, Varga Lajos.  A
Blaskovich-Luczenbacher, a
Jankovich és a Wenckheim is-

tállókhoz volt kötelezve. Lo-
vaglási stílusát a villámgyors
startolás, vehemens finisek, a
feltétlen gyõzelemre törés jel-
lemeztek. 1920-ban megszerez-
te a championástust, legjobb
éve 1917. volt, 76 gyõzelem-
mel. Pályafutása rövid idõre
terjedt, 1923-ig lovagolt itt-
hon, majd néhány évig Auszt-
riában. Egy villamos elgázol-
ta, majd felépült, de az állan-
dó súlytartás, a versenyzés fe-
szült légköre felõrölték idege-
it. Olaszországba távozott,
korán halt meg.”

(http://www.infosztrada.hu/
lexicon-a.html)

Pettendi kastélyukat egy
korábbi számunkban mutat-
tuk be.

SZEMLÉZTE: LAKATOS JÓZSEF

Az alagi lóversenypálya
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1848/49 - 160 esztendõ távlatából
Akik honfitársaik keze által vesztek

Gracza Antal (Királyfia pusz-
ta, 1823. április 2. – Mérges
puszta, 1849. december 2.)
életrajzi adatait Puskás Péter
helytörténeti kutató pontosította
a HONTI CSILLAGOK 1848
EGÉN – Gracza Antal és Zá-
hony István vérrel és tintával írt
igaz históriája címû munkájá-
ban. A nemesi családból szár-
mazó fiú a selmeci líceumban
folytatott tanulmányai során is-
meretségbe kerülhetett Petõfi
Sándorral. 1839-ben fejezte be
tanulmányait, majd hazatért
apja sülyki birtokára.  22 éve-
sen, 1845-ben állt Hont megye
szolgálatába. Megyei albiztos
majd a bozóki járás szolgabírá-
ja, 1848. március 15. után
Gyürky Antal fõjegyzõvel a
megye négy járásában a kato-
naság számára újoncokat (nem-
zetõröket) toborzott. Bona Gá-
bor úgy tudja, hogy 1848 de-
cember végétõl egy gerillacsa-
pat szervezõje, majd százados
parancsnoka Felsõ-Magyaror-
szágon. Puskás Péter kutatása
szerint Boronkay Lajos, Hont
megye kormánybiztosa Pintér
Károly fõhadnagyot nevezte ki
a megyében szervezõdõ
védcsapat parancsnokának.
Minden bizonnyal Gracza geril-
lacsapatával együtt ott volt
1849. augusztus 2-án abban a
debreceni csatában, ahol Pintér
vitézül harcolva elesett.

A gerillák, védcsapatok te-
vékenységérõl Hont megyében
is legendák keringtek, melyek
a történeti tisztánlátást az utó-
kor számára nehezítik. (Láthat-
tuk ezt sorozatunk elsõ írásában
is.) Így történt ez Gracza Antal
esetében is: az 1849. január 11-
i ipolysági csata idején állító-
lag a városba benyomuló oszt-
rákok orra elõl elhalászta a só-
ház pénztárát, negyedmagával
feltartóztatta Grabbe orosz tá-
bornok hadtestét  Losoncnál. A
témának szépirodalmi feldolgo-
zása Mikszáth Kálmán, a nagy
palóc író által nélkülözi a tör-
téneti hûséget, Brankovics
György balassagyarmati szüle-
tésû újságíró erre történt reagá-
lása pedig a szájhagyomány, az
anekdoták megszépítõ útján jár.

A valóság sokkal hétközna-
pibb és véresebb, mint az írói

fantázia. A szabadságharc bu-
kása után sokan a bujdosást
vagy az emigrációt választották.
Gracza Antal hû társával, Zá-
hony István segédtiszttel a me-
nekülést választotta. Puskás
Péter elmélyült és tartós kuta-
tásai sem vezettek eredményre
Záhony István életrajzi adatai-
nak kiderítésében. Annyit sike-
rült 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 bujdo-
só férfi: átmenetileg itt rejtõz-
ködött Záhony István és Gracza
Antal, a felvidéki gerillák két
vezére, mielõtt dél felé tovább-
menekültek volna.

Puskás Péter szerint elõbb
Komáromba kívántak eljutni –
mint tudjuk Klapka György csak
október 2-án adta át szabad el-
vonulás fejében a várat –, majd
dél felé vették útjukat. Gracza
osztrák tiszti egyenruhában, Zá-
hony inasi öltözetben. Pestre va-

lószínûleg zsidónak öltözve ér-
keztek, majd Kecskemétre jutot-
tak egy öreg rokonhoz. Amikor
itt is égni kezdett lábuk alatt a
talaj, végleg délnek fordultak
azzal a céllal, hogy a többi sza-
badságharcos bujdosóhoz hason-
lóan a Török Birodalomba jus-
sanak. Csak a szegedi tanyavi-
lág Mérges nevû pusztájáig ér-
tek el, ahol menekülés közben
pénzre éhes saját honfitársaik
ölték meg õket. A rablógyilkos-
ság bûntényére az eset után 22
évvel késõbb derült fény. A
megkésett igazságszolgáltatást a
betyárvilág felszámolójának, az
alsó-tiszai vidék királyi biztosá-
nak, gróf Ráday Gedeon vizs-
gálata tette lehetõvé.

A szeged-alsóvárosi pusztán
meggyilkolt Gracza Antal és
Záhony István 48-as honvéd-
tisztek emlékezetére 1912-ben
Mórahalmon emlékmûvet állí-
tottak. A Délmagyarország
húsz évvel ezelõtt így tájékoz-
tatta olvasóit a honti szabadság-
harcosok szörnyû haláláról: A
világosi fegyverletétel után a két

felvidéki származású, gerilla-
csapat élén harcoló tiszt a
Duna–Tisza közén át menekült
volna Törökország felé a meg-
torlás elõl. 1849. november 30-
án Rúzsa község mai határában
– éjszakai pihenõjük alatt tör-
tek rájuk, agyonverték és ki-
fosztották õket. Gracza holttest-
ét egy tanyai csõsz temette el,
sírjához a pásztorok nyárfákat
ültettek. Az orgyilkosságra
gróf Ráday Gedeon szegedi kor-
mánybiztossága idején (1869–
1872) derült fény. A sír helyé-
re akkor tizenkét tölgyfát ültet-
tek; ezeket a tanyaiak ma is
Holtak fái vagy Hóttfák néven
emlegetik. Az emlékoszlopot
Lázár György szegedi polgár-
mester javaslatára állították föl
Alsótanya központjában, a
templommal szemben lévõ té-
ren. A sóskúti kõbõl faragott
oszlopra erõsített dombormû
Vígh Ferenc szobrász alkotása,
s egy fatönkön ülõ honvédtisz-
tet ábrázol. Fölirata:

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 kapitá-
nyai. Budapest, 1988.Péter
László: A mórahalmi honvéd-
emlék. Délmagyaror-szág,
1988. március 12. Puskás Pé-
ter: Honti csillagok 1848 egén
– Gracza Antal és Záhony Ist-
ván vérrel és tintával írt igaz
históriája. Kemence, 2007.

KOCZÓ JÓZSEF

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.

Mórahalom, Honvéd emlékmû (1912)
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Könyvtárunk szolgáltatásai
közül szeretnénk ajánlani fo-
lyóirataink helyben olvasási és
kölcsönzési lehetõségét. A leg-
frissebb számokat csak könyv-
tárunkban olvashatják, míg
az elõzõ számokat egy hétre ki
is kölcsönözzük beiratkozott
olvasóink számára.

Jelenleg - a Nemzeti Kultu-
rális Alap és Szépirodalmi Kol-
légiuma támogatásával - 67 féle
folyóirat található olvasóter-
münkben. Megjelenésük ideje
szerint van köztük napilap, he-
tilap, havi lap, tartalmuk szerint
felnõtteknek és gyermekeknek
szóló. Különbözõ témákban, kü-
lönbözõ érdeklõdési körnek
megfelelõ a kínálatunk.

Egy kis ízelítõ a Szobi Érdy
János Könyvtárban található
lapokból.

Napi lapok:
Magyar Nemzet, Népsza-

badság.

Hetilapok:
A HVG rovatai között sze-

repelnek a világ, gazdaság, tu-
d o m á n y ,
sport, kultúra,
egészség stb.

Az Élet és
Irodalom: (rö-
viden ÉS) ma-
gyar irodalmi-
közéleti lap.Az

utóbbi évtizedek egyik legfon-
tosabb értelmiségi fóruma a ma-
gyar sajtóban.

168 óra: egy magyar köz-
életi lap, kultúrával, politiká-
val, sporttal foglalkozik.

Élet és Tudomány: a tu-
domány új eredményeit is-

merteti.
Nõk Lap-

ja: hagyomá-
nyos nõi té-
mákkal fog-
lalkozó nép-
szerû hetilap.

H a s o n l ó
tartalmú a

Story magazin.

Havonta, kéthavonta megje-
lenõ folyóiratok:

Beszélõ: egy liberális ma-
gyarországi politikai és kultu-

Megváltozott
a rajzszakkör

helyszíne
Kistérségi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Szob érte-
sít minden mûvészetek iránt
érdeklõdõ diákot, hogy az idei
tanévtõl Micsei F. László rajz-
szakköre szerdánként, 14 és 16
óra között a Szobi József Attila
Mûvelõdési Házban kerül meg-
tartásra.

rális folyóirat, havonta jelenik
meg.

Kritika: társadalomelmélet
és kulturális lap.

Hitel: irodalmi, mûvészeti
és társadalmi folyóirat.

Magyar Napló: a Magyar
Írószövetség lapja.

História, Rubicon: történel-
mi múlttal foglalkozó írásokat
tartalmazó magazinok.

Várak Kastélyok Templo-
mok: történelmi és örökségtu-
risztikai folyóirat.

A mi Otthonunk: szép la-
kás, szép kert, szép ház.

Természet Gyógyász: ma-
gazin.

Természet Világa: termé-
szettudományi közlöny.

Süni: a természet hangján
minden zöldfülû gyereknek.

Tücsök: óvodások és kisis-
kolások lapja.

Szobi Hírnök: Szob Város
Önkormányzatának lapja, mely-
nek archivált példányai bekö-
tött formában megtalálhatónk
nálunk.

Látogasd meg könyvtá-
runkat! A felsoroltakon kívül
még sok más lapot is olvas-
hatsz, kölcsönözhetsz!

Olvasás és kölcsönzés mel-
lett ingyenes internetezési le-
hetõséget is nyújtunk nyitva
tartási idõben!

A Szalay Könyvkiadó kedvez-
ményes árú könyvei megrendel-
hetõek a könyvtárban. A teljes
kínálat a www.szalaykony-
vek.hu honlapon megtekinthetõ.

Ízelítõként néhány pél-
dány:

- Egy könyv tele érdekes kér-
désekkel és válaszokkal, mely

nem csak a
gyerekeknek,
de szüleiknek
is remek szó-
rakozást nyújt.
Témakörök:
találmányok,
legek, állatvi-
lág, csillagá-

szat, sport, történelem, emberi
test.

- Kedvére kalandozhat a va-
lódi magyaros ízek világában.

Horváth Ilona receptjeinek fel-
használásával Piri István, világ-

bajnok mes-
terszakács ka-
lauzolja végig
az olvasót a
magyar kony-
ha legkedvel-
tebb fogásain.
A könyv há-
romnyelvû, a

magyar szöveg angol és német
fordítását is tartalmazza.

- Ez a kötet jegyzetekkel el-
látott, részletes térképek segítsé-
gével meséli el a második világ-

háború históri-
áját. A katonai
archívumok-
ból kiváloga-
tott fényké-
pekkel illuszt-
rált fejezetek-
ben vala-
mennyit fegy-

vernem története bemutatásra ke-
rül, így az olvasó teljes képet al-
kothat a XX. század legnagyobb
fegyveres konfliktusáról.

- A mozi maga a csoda, ki-
szakadás a hétköznapok világá-
ból. Miután fellapozta ezt a

könyvet, biz-
tosan kedve
támad sza-
badságot ki-
venni, hogy
legyen ideje
a szerzõk ka-
lauzolásával
végignézni a

filmtörténet legkiválóbb és leg-
érdekesebb alkotásait.

Honlapunk címe: www.erdy-
konyvtar.szob.emagyaror-
szág.hu

KÖNYVTÁROSOK

Könyvkuckó

Zebegényi
tökvilág fesztivál
Szeptember 27-én 10 órától
jelmezes, zenés felvonulással
veszi kezdetét az egész napos

Zebegényi
séták

A kulturális Örökség napjai
2008. Évi rendezvényéhez
csatlakozva a zebegényi
Szõnyi István Emlékmúzeum
Zebegényi séták  címmel hir-
dette meg programját, mely
szeptember 20-án, szombaton
11 és 15 órakor, valamint 21-
én, vasárnap 13 órakor indul
a Szõnyi múzeumtól.

A Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal által szervezett
rendezvény célja,  hogy a
nagyközönség figyelmét rá-
irányítsák kulturális értéke-
inkre, azok sérülékenységére,
mulandóságára, megõrzésük
fontosságára.

mulatság, ahol zebegényiek
musorával, tökfaragó ver-
sennyel, kézmuves foglalko-
zásokkal ,  koncertekkel ,
tökbol készült ételek verse-
nyével, táncházzal és még sok
más érdekességgel várják a
kicsiket és nagyokat, fiatalo-
kat és idõseket.

Program elõzetes:

“Nekünk bejössz, ha a könyv-
tárba bejössz!” - Országos
Tini Könyvtári Napok prog-
ramjainak keretén belül a Szo-
bi Érdy János Könyvtárban
2008, október 8-án.

Cuki vagy ciki? Divattanács-
adás – nem csak lányoknak -
Boda Gyöngyvér ruhaterve-
zõ elõadása,
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2008. szeptember 25.,  csütörtök2008. szeptember 25.,  csütörtök2008. szeptember 25.,  csütörtök2008. szeptember 25.,  csütörtök2008. szeptember 25.,  csütörtök

Mamma Mia!Mamma Mia!Mamma Mia!Mamma Mia!Mamma Mia!
 - színes, szinkronizált angol-amerikai zenés vígjáték

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

MozimûsorMozimûsorMozimûsorMozimûsorMozimûsor

József Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjai
szeptember - októberszeptember - októberszeptember - októberszeptember - októberszeptember - október

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

Szeptember 18., csütörtök 9 órától
dr. Thürmer Gyula

Magyar Kommunista Munkáspárt
elnöke látogatása

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

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 

József Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjai
Állandó heti programokÁllandó heti programokÁllandó heti programokÁllandó heti programokÁllandó heti programok

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

ProgramajánlóProgramajánlóProgramajánlóProgramajánlóProgramajánló
szeptember-október
Szeptember 13. (szombat)

Évadnyitó buli. Modern Tánczene és Sláger Party. Nem
csak a 20 éveseké a világ! DJ Tyrel

 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!

 
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!Jön! Jön! Jön!Jön! Jön! Jön!Jön! Jön! Jön!Jön! Jön! Jön!
Novemberben az

Erzsébet Katalin Bál

www.m-party.hu

A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: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

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

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

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

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 Mun-
káspárt elnöke látogatást tesz Szobon a szak-
orvosi rendelõintézetben, valamint a polgár-
mesteri hivatalban.
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

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

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

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

Tel./fax: 27/316-100
Felelõs vezetõ: Furucz Angelika

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 meg-
unja apja folytonos okoskodását és kötekedését, ezért bele-
vágja 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?

HIRDESSEN ÖN ISHIRDESSEN ÖN ISHIRDESSEN ÖN ISHIRDESSEN ÖN ISHIRDESSEN ÖN IS
A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!

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

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

Hirdetésfelvétel minden hónap 5. napján, 16 órakor zárul.

SZERKESZTÕSÉG


