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Közeledik Mindenszentek ünne-
pének és Halottak napjának ide-
je. Nemsokára ismét kimegyünk
elhunytjaink sírjához, nemritkán
vállaljuk akár egy-egy hosszabb
utazás terhét is. Az élõk az el-
hunytak emlékét és emlékhelye-
iket ápolják, az õsi szokás ereje
ismét erre készteti õket. Ez az erõ
akkora, hogy még az sem von-
hatja ki magát alóla, aki inkább
csak mérgelõdik az ilyen régi,
csökevénynek tartott szokások
miatt. Az utca, a település, az
ország lakói szinte egy emberként
indulnak, hogy e fontos köteles-
ségüket leróják. A közlekedési
hírekben bemondják a különjá-
ratok indulási idõpontjait és a te-
metõk meghosszabbított nyitva-
tartási idejét.

Voltam olyan településen,
ahol minden vasárnap délután
közösségi zarándokcélpont volt
a temetõ: az emberek hétrõl-hét-
re rendberakták, friss virággal
díszítették elhunyt szerettik sír-
ját, elcsendesedtek és imádkoz-
tak szeretteik lelke üdvéért. A
közösségi hagyományozás e böl-
csességével igen megindító volt
szembesülnöm. Mindazonáltal
ez az õszvégi, az elmúlás
lehelletét éreztetõ, mindenkit
érintõ közösségi emlékezés ál-
talában még ennél is sokkal erõ-
sebb élmény.

Az a mód, ahogyan emléke-
zünk, sokat elárul rólunk. Akik
például nem tudnak mit kezde-
ni, vagy nem akarnak szembe-
sülni saját mulandóságukkal,
azoknál az emlékezés a tárgyak
szintjére helyezõdik: sírtakarítás,
virágok és mécsesek megvásár-
lása, temetõbe szállítása és elhe-
lyezése, miközben gondosan vi-
gyáznak arra, hogy semmiféle
zavaró gondolat vagy érzelem ne
lephesse meg õket. A szeretet
kifejezése ebben az esetben az
elhelyezett tárgyak számának
fokozásával történik: még több
virág, még több mécses. Mások
eltûnõdnek az elmúlás kikerül-
hetetlenségén, a „voltunk, mint
ti, lesztek, mint mi“ sírfelirat

gondolatának egyetemes kö-
nyörtelenségén. A halál kikerül-
hetelenségében az egész embe-
riséggel közös sorsunk van, és
nem baj, ha ennek emlékezetben
tartása mértéktartásra és bölcs
életvezetésre segít minket. Mert
milyen megindító, milyen szá-
nalmas az, amikor a magukat az
élet császárának érzõ hatalma-
sok, gazdagok és ünnepeltek
váratlan hirtelenséggel mennek
el, döbbenettel vegyes rémület-
tel az arcukon.

Vajon mi késztet bennünket
arra, hogy erõsen becsukott
szemmel próbáljunk kitérni éle-

tünk radikális esendõségének vég-
sõ kérdése elõl? A fejét a homok-
ba dugó struccot viccesnek talál-
juk, ám azt nem találjuk kínos-
nak, hogy újra és újra felháboro-
dott meglepetéssel fogadjuk egy-
egy kikerülhetelen betegség vagy
egy hirtelen meghalás közelrõl
érintõ fagyos lehelletét.

Miért olyan érthetelen mon-
dat az számunkra, hogy mi ma-
gunk is törékenyek vagyunk,
hogy bármikor megbetegedhe-
tünk, bármikor történhet ve-
lünk szerencsétlenség, hogy
bármikor meghalhatunk, vagy
éppen évtizedekig ágyhoz köt-

Mindenszentek ünnepére
ve nem tudunk meghalni?

Ha nem félnénk attól, hogy
nap mint nap tudatosítsuk életünk
esetlegességét, ha újból és újból
fel mernénk tenni a kérdést,
mivégre élünk itt néhány évtize-
det a földön, valószínûleg sok
minden másként történne hétköz-
napjainkban. Meglepõnek tûnhet,
de mindenképp kevesebb szoron-
gással élnénk, és kevesebb ebbõl
fakadó rossz döntéssel és tettel
keserítenénk szeretteink életét,
saját sorsunkat.

Halottainktól ezért sokat ta-
nulhatunk. Õk már sok mindent
sokkal jobban tudnak, mint mi.
Amit mi csupán töredékben lá-
tunk, az számukra egységes
egész. Higgyük el, hogy nem csak
mi tehetünk értük azzal, hogy sír-
jaikat gondozzuk, hanem õk is
szívesen mesélnek nekünk értel-
mes életrõl, arról, hogy mi fon-
tos, és mi lényegtelen.

Mindenszentek és Halottak
napjának közelgõ ünnepén enged-
jünk teret a csöndnek, a befelé
figyelésnek, hogy meghallhassuk
elhunytjaink szavát, az élet sza-
vát, hogy jobban felkészülhes-
sünk életünk végsõ, nagy felada-
tára: a nagy átváltozásra.

KÁPOSZTÁSSY BÉLA

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
AZ 1956-OS FORRADALOM

tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre
 2009. OKTÓBER 23-ÁN, PÉNTEKEN 17 ÓRATÓL2009. OKTÓBER 23-ÁN, PÉNTEKEN 17 ÓRATÓL2009. OKTÓBER 23-ÁN, PÉNTEKEN 17 ÓRATÓL2009. OKTÓBER 23-ÁN, PÉNTEKEN 17 ÓRATÓL2009. OKTÓBER 23-ÁN, PÉNTEKEN 17 ÓRATÓL

a József Attila Mûvelõdési Házba.
A megemlékezés programja:A megemlékezés programja:A megemlékezés programja:A megemlékezés programja:A megemlékezés programja:

Himnusz
„Csak egy tánc volt…” színpadi játék

a Fekete István Általános Iskola
8. osztályos diákjainak elõadásában.

Ünnepi köszöntõt mond:
Dr. Balázsi Károly kultúrantropológus, egyetemi tanár.

Szózat

Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!
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Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!

Örömmel számolhatunk be a
Tisztelt Olvasónak  arról, hogy
Szob Város Önkormányzat - az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-magyarországi Ope-
ratív Program keretében benyúj-
tott, - „Szob Város Integrált Te-
lepülésfejlesztése” (új azonosí-
tó szám: KMOP-5.2.1/B-2f-
2009-0001) címet viselõ pályá-
zatát a Regionális Fejlesztési
Programok Irányító Hatósága ve-
zetõje 500 millió forint összegû
támogatásra érdemesnek ítélte.

Az elmúlt néhány hónapban
Szob Város Önkormányzatának a
Szob Város Integrált Településfej-
lesztése (Fõtér II. ütem) címet viselõ
pályázatáról, annak aktuális helyze-
térõl szinte folyamatosan olvashat-
tak lapunkban. Ezért itt elég csak
emlékeztetnünk a Tisztelt Olvasót
a korábban már leírtakra, többek
között arra, hogy a Fõtér II. ütemé-
nek programja európai uniós (pályá-
zati) forrásból valósul meg, valamint
arra, hogy a pályázati támogatás oda-
ítélése egy kétfordulós eljárás kere-
tében történik meg.

Miután az önkormányzat máso-
dik fordulóban is sikeresen szere-
pelt, szinte minden akadály elhá-
rult az elõl, hogy egy többfunkciós
városközpont épüljön ki települé-
sünkön, amely keretében megújul
a templom elõtti Szent László tér, a
Szent László utca, a városháza épü-
letének homlokzata és környezete,
valamint a mûvelõdési ház hom-
lokzata és udvara.

A beruházás összköltsége 610

millió forint, amelybõl a támo-
gatással le nem fedett 110 millió
forintot kell az önkormányzat-
nak önrészként finanszíroznia.
Ez mindenképpen komoly, de
talán nem megoldhatatlan kihí-
vás elé állítja a várost. Az önrész
30 %-nak támogatására már pá-
lyázatot nyújtott be az önkor-
mányzat az EU Önerõ Alap ter-
hére. E felhívás keretében az eu-
rópai uniós pályázatok önrészé-
nek támogatására lehet pályáz-
ni. A pályázat támogatásban ré-
szesülése esetén (pályázott
összeg: 33 millió forint) 77 mil-
lió forintot kell egyéb források-
ból elõteremteni. Ezt fõként fej-
lesztési hitelfelvételbõl és ingat-
lanértékesítésbõl tervezi megol-
dani az önkormányzat.

Kapcsolódó hír, hogy a kedve-
zõ döntést követõen az önkor-
mányzat haladéktalanul kiírta a
közbeszerzési eljárást. Az eljárás
keretében a napokban járt le az
ajánlattételi határidõ, és az ajánla-
tok bontását elvégzõ közbeszer-
zési bizottsági ülés jegyzõköny-
vébõl annyi már tudható, hogy
négy darab ajánlat érkezett a kivi-
telezési munkálatokra. Jelenleg az
ajánlatok értékelése folyik.

A fejlesztéssel érintett terület
közelében lakókat és vállalko-
zásokat, intézményeket a beru-
házás minden mozzanatáról idõ-
ben szeretnénk tájékoztatni, il-
letve minden munkafázis elõtt az
érintettekkel egyeztetést kívá-
nunk lefolytatni.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Kedvezõ döntés született…
Támogatásban részesült a város Fõtér II. ütem pályázata

A Pest Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság az állampolgárok részére Tábla-
vadász akciót hirdet.

Táblavadász akció célja, hogy
az állampolgárok közül, aki indo-
kolatlannak tûnõ, esetleg megté-
vesztõ KRESZ táblát észlel Pest
megye útjain, az a tábla fotóját és a
beazonosításhoz szükséges hely-
szín pontos leírását juttassa el a
tablavadasz@pest.police.hu e-mail
címre.

A bejelentéseket, amely Pest me-
gye valamennyi útjára vonatkozik,
2009. október 1. és 2009. november
1. közötti idõszak között várjuk.

A program csak a jelzõtáblával
kapcsolatos bejelentések megtételére
ad lehetõséget.

A bejelentéseket egy bizottság
megvizsgálja, egyeztetett megoldási
javaslatokat tesz, melyeket eljuttat az

Táblavadász akció Pest
megyében

érintett közútkezelõnek.
A tablavadasz@pest.police.hu e-

mail cím a Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányságon létesült, itt várjuk az
indokolatlannak tûnõ, esetleg megté-
vesztõ KRESZ táblákkal kapcsolatos
állampolgári bejelentéseket, melyek-
nek az alábbi kritériumoknak kell
megfelelni:

* Az észrevételek megküldésének
helye: megadott e-mail cím,

* A bejelentés a megadott határ-
idõn belül érkezzen be,

* A hely beazonosításához szük-
séges fényképfelvétel csatolása,

* Fontos a helyszín pontos meg-
jelölése, az észlelt forgalomtechnikai
probléma leírása.

A leghasznosabb észrevétel be-
küldõjét a Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya díjban részesíti.

Pályázat okmányirodai ügyintézõPályázat okmányirodai ügyintézõPályázat okmányirodai ügyintézõPályázat okmányirodai ügyintézõPályázat okmányirodai ügyintézõ
munkakör betöltéséremunkakör betöltéséremunkakör betöltéséremunkakör betöltéséremunkakör betöltésére

Szob Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselõk
 jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)

bekezdése alapján pályázatot hirdet
Szob Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda

okmányirodai ügyintézõ munkakör
betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Szent Imre
utca 12.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.
3.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által
ellátandó feladatkörök: 9/1995.(II. 3.) Korm. rendelet 1.
sz. melléklet 1. pont, okmányirodai igazgatási feladatok.
Ellátandó feladatok: okmányirodai ügyintézõi feladatok.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: nyil-
vántartási és okmányügyintézõi feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a  köztisztvise-
lõi illetmény kiegészítésérõl szóló 6/2007 (II. 16.) Kt.sz. ren-
delet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvõképesség,
§ Büntetlen elõélet,
§ Középiskola/gimnázium, nyilvántartási és okmányügy-

intézõi, számítástechnikai programozó, számítógép rendszer-
programozó, információ rendszerszervezõ, számítástechnikai
szoftverüzemeltetõ szakképesítés,

§ Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
§ okmányügyintézõi szakmai gyakorlat - 1 év alatti szak-

mai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: vég-
zettséget és képesítést igazoló okirat fénymásolata, részletes
szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör
legkorábban 2009. november 2. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kempfné Dudás Hilda nyújt, a 27/570-580 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályá-
zatnak a Szob Város Polgármesteri Hivatala címére történõ
megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca 12.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: 1896/2009, valamint a munkakör megnevezé-
sét: okmányirodai ügyintézõ.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A kinevezés 6 hónapos próbaidõ kikötésével történik. A
kiíró a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Szobi Hírnök c. helyi újságban - 2009. október 20.
§ Szob Város Önkormányzat honlapján - 2009. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szob.hu honlapon szerezhet.
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 Segélykiáltás
Végveszélyben a Szobi Szakorvosi Rendelõintézet

Az elmúlt hetekben sokat hall-
hattunk a rádióban, televízió-
ban, és olvashattunk különféle
lapokban arról, hogy az egész-
ségügyben bevezetett új finanszí-
rozási rendszer milyen hihetet-
lenül nehéz helyzetbe hozta a
kórházakat. Mást sem hallunk a
kórházak vezetõi részérõl, mint
azt: ha sürgõsen nem változtat-
ja meg a kormány a finanszíro-
zási rendszert, az intézmények
újabb orvosokat, ápolókat kény-
szerülnek elbocsátani, végsõ
esetben kapuikat is bezárhatják.

Kevesebb szó esik a médiában
a szakorvosi rendelõintézetek
hálózatáról, annak ellenére, hogy
a kórházak mellett ezen intézmé-
nyek is jelentõs (járó)betegforgal-
mat bonyolítanak. Nos, a szakor-
vosi rendelõintézeteknél sem ró-
zsás a helyzet, a szobi esetében
pedig kifejezetten sötét. Az itt ki-
alakult válságos helyzet elsõren-
dû oka szintén az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár (továbbiak-
ban: OEP) új finanszírozási rend-
szerében keresendõ.

A Szobi Szakorvosi Rendelõ-
intézet mûködtetését korábban
elsõsorban az OEP finanszírozás
biztosította, ehhez társultak még
a különféle önkormányzati hoz-
zájárulások, illetve a rendelõin-
tézet saját bevételei (pl.: ügyelet
bérleti díja, foglalkozás-egészség-
ügyi vizsgálatok stb.). Az OEP fi-
nanszírozás a szobi rendelõinté-
zet esetében az elmúlt évhez ké-
pest körülbelül harmadával esett
vissza, annak ellenére, hogy kö-
zel megkétszerezõdött az ellátot-
tak száma. (Mindez  a finanszíro-
zás alapjául szolgáló pontrend-
szerben kifejezve azt jelenti, hogy
amíg az elmúlt évben 1 pont 1,46
forintot "ért", addig az új rendszer-
ben már csak 0,92 forintot.) A tér-
ségi  önkormányzatok súlyos
anyagi helyzetét ismerve, jelen-
tõsebb összegû támogatásokra
tõlük sem számíthatunk, de a ren-
delõintézet saját bevételei is el-
maradnak a tervezetthez képest.
Ennek oka, hogy az elvégzett fog-
lalkozás-egészségügyi vizsgála-
tok díját a térségi munkáltatók
jelentõs része nem fizette ki, vagy
másutt végezteti el azt.

A vázolt finanszírozási kör-
nyezetben rendelkezésre álló
pénzügyi keret hozzávetõlegesen

az asszisztensek és a nõvérek bé-
rezésére elég, a szakorvosoknak
már nem jut fizetés. Legalább
ekkora baj az is, hogy a gyógy-
ászati eszközök (kötszer, injekció
stb.) beszállítóinak is jelentõs
összeggel tartozik az intézet. Nem
tudni, meddig hajlandóak úgy a
szükséges eszközöket szállítani,
hogy közben számláik nincsenek
kiegyenlítve.

Úgy gondoljuk, senkitõl, így
az orvosoktól sem várható el az,
hogy huzamosabb ideig ellenté-
telezés nélkül végezzék gyógyí-
tó munkájukat. Számolnunk kell
tehát azzal az eshetõséggel is,
hogy ha a jelenlegi - általunk át-
menetinek tekintett - válságos
helyzetre rövid idõn belül nem
találunk megoldást, szakorvosok
hagyhatják el intézményünket.
Orvosok nélkül pedig nincs szak-
orvosi rendelõintézet sem.

A rendkívül méltánytalan OEP
finanszírozási rendszer következ-
ményeként tehát felmerül annak
a réme is, hogy a rendelõintézet
kapuira esetleg lakat kerülhet.
Történhet mindez annak ellené-
re, hogy az intézmény épületét a
közelmúltban pályázati forrásból
és nem kevés önkormányzati ön-
erõbõl, napjaink igényeinek
megfelelõen újíttatta fel Szob
Város Önkormányzata. Az esetle-
ges bezárás következményei ter-
mészetesen nemcsak a szobi em-
bereket érintenék hátrányosan, ha-
nem a térség többi településének
polgárait is. Hogy mást ne említ-
sünk, egy laborvizsgálatért is
Vácra kellene utazniuk.

A Szobi Szakorvosi Rendelõ-
intézetnek mai helyzetében, sür-
gõsen 3,5-4 millió forint összegû
gyorssegélyre lenne szüksége ah-
hoz, hogy rendezni tudja számlá-
it, ki tudja fizetni az orvosok illet-
ményét, azaz konszolidálja hely-
zetét, és a jövõ év elejéig  fenn tud-
ja tartani mûködõképességét.

Tudjuk, a szakorvosi rendelõ-
intézet mûködtetésének finanszí-
rozása nem az Önök - a térség-
ben élõk - feladata, most mégis
Önökhöz fordulunk: magánsze-
mélyekhez, vállalkozókhoz, intéz-
ményekhez, hogy segítsenek! Se-
gítsenek adományokkal, s ha ezt
nem is tehetik, legalább ötleteik-
kel, gondolataikkal.

Az adományokat átutalás ese-
tén a Szobi Szakorvosi Rendelõ-
intézet 11742269-15564346 szá-
mú számlaszámára, készpénz ese-
tén pedig a térség polgármesteri
hivatalaiban, illetve a szakorvo-
si rendelõintézetben kihelyezett
urnákba várjuk.

Segítõ gondolataikat, ötlete-
iket a szobigazgatas@invitel.hu
e-mail címen közölhetik velünk.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a
jelenlegi, rendkívül szorult hely-
zetet átmenetinek tekintjük. Bí-
zunk abban, hogy a jövõ évtõl az
OEP finanszírozás alapját képe-
zõ pontértékek visszatérnek a
korábbi szintre, és az intézmény
mûködtetése hosszú távon bizto-
sítható lesz. A rendelõintézet fenn-
állása óta soha ilyen nehéz hely-
zetben nem volt, és soha nem
kényszerült arra, hogy a lakosság-
hoz forduljon segítségért. Jelen
segélykiáltás kivételes, amely egy
kivételes helyzetre adott kivéte-
les reakció. Nem kívánjuk megis-
mételni.

Bizakodunk abban, hogy a
Tisztelt Olvasó átérzi helyzetün-
ket, és megérti azt, hogy a rende-
lõintézet nélkülözhetetlen intéz-
ménye a térség járóbeteg szakel-
látásának, megszûnése érzékeny
veszteséget jelentene mindannyi-
unk számára.

Bármilyen mértékû adomá-
nyát tisztelettel megköszönjük.

SZOBI SZAKORVOSI

RENDELÕINTÉZET VEZETÉSE

KépviselõiKépviselõiKépviselõiKépviselõiKépviselõi
kezdeményezéskezdeményezéskezdeményezéskezdeményezéskezdeményezés

a köztéri szobroka köztéri szobroka köztéri szobroka köztéri szobroka köztéri szobrok
restaurálásáértrestaurálásáértrestaurálásáértrestaurálásáértrestaurálásáért

Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete szeptem-
ber 15-i ülésén, Dr. Lõrincz
Kálmán  képviselõ szóbeli
elõterjesztésben ismertette
annak lehetõségét, miként
kerülhetne sor a település
köztéri szobrainak fõiskolás-
ok általi felújítására. Az elõ-
terjesztés ismeretében a kép-
viselõ-testület felhatalmazta
a képviselõ urat arra, hogy
Szob város közigazgatási te-
rületén elhelyezett mûemlék
jellegû mûalkotások (szob-
rok) térítésmentes restaurá-
lása tárgyában a Képzõmûvé-
szeti Fõiskola vezetésénél az
önkormányzat képviseleté-
ben eljárjon.

Testvér-településünk:Testvér-településünk:Testvér-településünk:Testvér-településünk:Testvér-településünk:
SomogyszobSomogyszobSomogyszobSomogyszobSomogyszob

Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2009. júni-
us hónapban Somogyszob köz-
séggel kezdeményezete testvér-
települési kapcsolat kialakítá-
sát. A tárgyban keletkezett
megállapodást Somogyszob
Község Képviselõ-testülete
2009. szeptember 10-én fogad-
ta el, majd ezt követõen kép-
viselõjük ezt alá is írta. Szob
Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete 2009. október 13-
án megtartott ülésén fogadta el
a megállapodást, és egyben fel-
hatalmazta a polgármestert a
testvér-települési megállapodás
aláírására.

Önkormányzati támogatásÖnkormányzati támogatásÖnkormányzati támogatásÖnkormányzati támogatásÖnkormányzati támogatás
a szakorvosi rendelõintézetneka szakorvosi rendelõintézetneka szakorvosi rendelõintézetneka szakorvosi rendelõintézetneka szakorvosi rendelõintézetnek

Szob Város Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete szeptember 28-án megtartott ülésén
Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete  sú-
lyos pénzügyi helyzetének enyhítésére , mû-
ködõképességének biztosítására, lakosság-
arányosan (100 Ft/lakos) 286.100 Ft  össze-
gû egyszeri támogatást állapított meg. (A
szakorvosi rendelõintézet helyzetével la-
punk „Segélykiáltás” címû cikke foglako-
zik részletesen.)
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Az utóbbi idõben egyre több vál-
tozás történik a különféle megszo-
rító csomagok hatályba lépésével.
Ezen intézkedések hatása Szob
város lakóinál is megjelennek, érez-
tetik hatásukat.

Jelentõs azon személyek szá-
ma, akik különféle segély kérel-
mek beadásával próbálnak vala-
melyest könnyíteni anyagi gond-
jaikon. Természetes, hogy az ön-
kormányzat igyekszik segíteni
ezen  polgároknak, de sajnos egy-
re kevesebb összegbõl kell gazdál-
kodnia. Mint a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke, rendsze-
resen tájékoztatom a Szobi Hírnö-
kön keresztül az olvasókat a bi-
zottság munkájáról, a felmerült
pénzügyi nehézségekrõl, az új tá-
mogatási formák bevezetésérõl. (Itt
elsõsorban az élelmiszer csomagok
osztására gondolok, és a gyógy-
szer-támogatási segélyre).

Ismételten szükségesnek tar-
tom egy egészen más irányú tájé-
koztató megjelenését a Szobi Hír-
nök hasábjain. Ugyanis ha segély-
rõl, támogatásról esik szó, automa-
tikusan a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság jut eszébe az érin-
tetteknek. Van, amikor dicsérik, de
szapulják is a bizottságot vagy
annak elnökét.

A különféle segély kérelmeket
a törvények, kormányrendeletek és
az önkormányzat rendeletei alap-
ján bírálják el - hozzák meg dön-
téseiket - az arra jogosultak, illet-
ve a képviselõ-testület által felha-
talmazottak.

Igen, jól olvasták „az arra jo-
gosultak”, hiszen nemcsak a bi-
zottság, hanem a polgármester, a
jegyzõ és a képviselõ-testület is
hoz döntéseket a segély kérelmek-
kel kapcsolatosan.

Ezen bevezetõt követõen sze-
retném ismertetni, hogy Szob Vá-
ros Önkormányzatánál ki és mi-
lyen jellegû segély kérelem eldön-
tésére hivatott:

SZOCIÁLIS és EGÉSZSÉG-
ÜGYI BIZOTTSÁG:

* Átmeneti szociális segély
* Étkezési térítési díj támoga-

tása
* Gyógyszer támogatási segély
* Lakásfenntartási támogatás -

normatív
* Rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás
* Tankönyvtérítés - RGYK után
* Temetési kölcsön formájában

nyújtható átmeneti segély

POLGÁMESTER:
* Átmeneti szociális segély

* Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás

* Temetési segély
* Köztemetés
* Ápolási díj –méltányos

JEGYZÕ:
* Idõskorúak járadéka
* Közgyógyellátási igazolvány

-alanyi jog
* Mozgáskorlátozottak közle-

kedési támogatás
* Rendszeres gyerekvédelmi

kedvezmény
* Rendszeres szociális segély
* Rendelkezésre állási támoga-

tás
* Ápolási díj

KÉPVISELÕ-TESTÜLET:
* Lakásvásárlási kölcsön
* Speciális óvodai-iskolai el-

látást igénylõ gyermekek támoga-
tása

A legutóbbi fontosabb válto-
zásokat szeretném az olvasok tu-
domására hozni.

* A Szociális és Egészségügyi
Bizottságtól 2007. július 1-jétõl,
törvény alapján önkormányzat
jegyzõjéhez került át a döntési jog
a Közgyógyellátási Igazolványok
vonatkozásában.

* 2009. január 1-jétõl a képvi-
selõ-testület döntése alapján meg-
szûnt a méltányosságból adható
Közgyógyellátási Igazolvány.
Ennek oka az volt, hogy az ilyen
alapon megállapított segélyezési
forma teljes költségterhét az ön-
kormányzatnak kellett volna fizet-
nie. Különlegesnek tekinthetõ az
az eljárás, amikor az úgynevezett
fogyatékossági támogatásban ré-
szesülõk kapnak Közgyógyellá-
tási Igazolványt. Ebben az esetben
a támogatott személy gyógyásza-
ti segédeszköz, illetve gyógyszer
költségeinek 30 %-t kell az önkor-
mányzatnak fizetnie. A maradék
70% központi finanszírozású.
2008-ban Szob Város Önkormány-
zata közel 1.900.000 forintot fize-
tett ki a Közgyógyellátási Igazol-
ványok önkormányzatot terhelõ
részeként.

* Ugyancsak 2009. január 1-
jétõl szintén megszûnt a méltá-
nyosság alapján adható lakásfenn-
tartási támogatás.

Azon személyek, akiknek már
lejárt ez a két fajta méltányossági
támogatás, már tapasztalhatta,
hogy elutasító határozatot kapott.

A szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló, többször
módosított 1993. évi III. törvény a

következõképpen rendelkezik:
  „50. § (1) Közgyógyellátásra

jogosult
  a) az átmeneti gondozott, az

átmeneti és tartós nevelésbe vett
kiskorú;

  b) a rendszeres szociális se-
gélyben részesülõ egészségkároso-
dott személy;

  c) a pénzellátásban részesülõ
hadigondozott és a nemzeti gon-
dozott;

  d) (h. k.)
  e) a központi szociális segély-

ben részesülõ;
  f) a rokkantsági járadékos;
  g) az, aki I., II. csoportú rok-

kantsága alapján részesül nyugel-
látásban, baleseti nyugellátásban;

  h) az, aki, vagy aki után szü-
lõje vagy eltartója magasabb
összegû családi pótlékban része-
sül.

  (2) Közgyógyellátásra jogo-
sult az a személy is, akinek eseté-
ben a havi rendszeres gyógyító
ellátásnak az egészségbiztosítási
szerv által elismert térítési díja (a
továbbiakban: rendszeres gyógyí-
tó ellátás költsége) az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 10%-át meghaladja,
feltéve, hogy a családjában az egy
fõre jutó havi jövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegét, egyedül élõ
esetén 150%-át.”

 A normatív lakásfenntartási
támogatás csak azon személyek-
nek jár, akinek a háztartásában az
egy fõre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
150%-át (2009. évben: 42.750,-Ft/
fõ), feltéve, hogy a lakásfenntartás
elismert havi költsége a háztartás
havi összjövedelmének 20%-át
meghaladja.

Ugyancsak szûkült azon sze-
mélyek köre, akik rendszeres szo-
ciális segélyben részesülnek. A
munkaképes személyeknek a köz-
foglalkoztatási formában kell részt
venniük és így jutnak rendszeres
munkajövedelemhez. (A közfog-
lalkoztatásról bõvebb cikk jelent
meg a Szobi  Hírnök 2009. márci-
usi számában.)

Mint a bevezetõmben is emlí-
tettem, nem minden ügyben a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság
dönt. A kedvezõtlen döntéseket
sokan mégis a bizottságnak tud-
ják be, pedig ha megnéznék a kéz-
hez kapott határozatot, kitõl kap-
ták, ki írta alá, egyértelmû választ
kapnának. Ezzel nem azt akarom
mondani, hogy õket kell elmarasz-
talni, de így sok tévedést kiküszö-
bölhetnének.

A döntések meghozatala a ké-
relmek elbírálásakor bizony nem
könnyû. Több alkalommal is elõ-
fordul, hogy újra és újra áttárgyal-
juk a kérelmeket, mire döntés szü-
letik. Szerintem valamennyi dön-
téshozó, a törvények, rendeletek
és a rászorultság figyelembevéte-
lével hozza meg a határozatokat.
A rendelkezésre álló információk
alapján próbáljuk meg a lehetõ leg-
jobb döntést meghozni.

Bízom abban, hogy a fent le-
írtakban senkit nem sértettem
meg. Igyekszem a törvényeket és
a mindennapi gyakorlatot ötvöz-
ni, egyszerû közérthetõ nyelven
közölni. Remélem, hogy a jövõt
illetõen is sikeresen tudunk
együttmûködni a segélyekre szo-
rulókkal. A bizottság pedig
igyekszik minél több támogatá-
si formát megtartani.

Köszönöm, hogy elolvasták:
Tisztelettel:

         TÓTH LAJOS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI

BIZOTTSÁG ELNÖKE

Öntsünk tiszta vizet a pohárba



A Boronkay György Mûszaki
Középiskola és Gimnázium
erre a hónapra beköltözött a
szobi Fekete István Általános
Iskolába.

Középiskolai  elõkészítõ fog-
lalkozásokat tartottak iskolánk-
ban, amelyen a középiskola igaz-
gatója, Fábián Gábor úr  tartott
egy kis ismertetõt a Boronkay

mindennapi életérõl. Elmondta,
hogy rend, a fegyelem, a tanulás,
a viselkedés és az öltözködés a
Boronkayban elvárt követel-
mény. A bemutatkozó elõadáson
nagyon sok szülõ is részt vett. A
mi  iskolánkon kívül, Iza néni
meghívására a térség számos is-
kolájából (Letkés, Márianosztra,
Kismaros, Szokolya, Nagymaros,

Idén is gyûjtöttünk papírt. Jól
sikerült. Az alsósok és a felsõsök
is szorgalmasan gyûjtögettek,
két óriási konténert is meg tud-
tunk tölteni. A papírgyûjtés fon-
tos, hiszen a diákok ezzel (is) te-
hetnek valamit a környezetükért

és még pénzt is gyûjthetnek vele.
Ezt a papírt újrahasznosítják, te-
hát fákat is megmentünk tevé-
kenységünkkel.

A tanulók kilónként 6 Ft-ot
kaphattak volna, de mivel a papír
össztömege elérte a 20 tonnát,
ezért a felvásárló cég megemelte
nekünk az árat 7 Ft-ra. Az apróbb
mérési pontatlanságok miatt így
ténylegesen 6,25 Ft-ot kaptunk
minden egyes kiló papírért.

Sokan szabadidejüket felál-
dozva, lelkesen hordták a köte-
geket. Még teherautó is hozta ne-
künk a sok-sok papírt.  Meg is lett
az eredménye, mert közel 140 ezer
forintot zsebelhettünk be.

Idén elõször a könyvtár mel-
lett a Napsugár Tagóvoda is be-
kapcsolódott a gyûjtésbe. A kon-
ténerbe pakolásnál tanáraink is
sokat segédkeztek. Természete-
sen nagyon köszönjük az óvo-
dások és az iskolások nevében a

szülõk segítségét is.
A mérlegeket Frievald Lász-

ló és Orbán József biztosította
számunkra. Köszönjük.

KISS ENIKÕ,
MEDVECZKI ANNA 8. B

Gyûjtött mennyiség: 1. osztály
593 kg, 2.a osztály 1168 kg, 2.b
osztály 701 kg, 3.a osztály 1348
kg, 3.b osztály 894 kg, 4.a osz-
tály 781 kg, 4.b osztály 1527 kg,
5. osztály 1569 kg, 6.a osztály
1084 kg, 6.b osztály 3428 kg, 7.a
osztály 1261 kg, 7.b osztály 3000
kg, 8.a osztály 968 kg, 8.b osz-
tály 903 kg, Óvoda 983 kg,
Könyvtár 575 kg.

Zebegény) érkeztek tanulók,
összesen 39 –en voltunk.

Ezt követõen a gyerekeket
Jakus László, magyar szakos
középiskolai tanár foglalta el

nyelvtani feladatokkal. Ezután
Fábián Gábor igazgató úr mate-
matika órát tartott. Az oktató-
nevelõ munka során arra ösztö-
nöznék a diákokat, hogy sza-

badidejüket hasznosan töltsék
el. Az érkezõ vendégeket a szo-
bi diákok ünneplõ ruhában vár-
ták. Fábián Gábor igazgató örült,
hogy ennyi gyermek jött, és sza-
badidejében is a tanulással fog-
lalkozott. Ebbõl ered jelmonda-
tunk: „A tudás hatalom.”

KISS ENIKÕ 8.B
KAKAS REBEKA 8.B

Szeptember közepén a Börzsöny
Kisvasút dolgozói felejthetetlen
élménnyel ajándékozták meg
alsó tagozatosainkat. Felaján-
lották, hogy megvonatoztatják
a gyerekeket. Gyönyörû szép,
napos idõben sétáltunk ki a kis-
vonat szobi végállomásához. A
gyerekek izgatottan várták az
utazást. Negyvenöt perc alatt ér-
tünk fel Márianosztrára, ahol a
Virág Benedek Általános Isko-
la tanulói vártak minket. Õk
Szobra vonatoztak. Mária-
nosztrán ellátogattunk a a pá-
losok templomába. József atya
tanulságos kiselõadása után
még körülnéztünk egy kicsit a

templomban. Sok, érdekes,
manapság már alig használt esz-
közt, tárgyat, különbözõ Má-
rianosztrához kapcsolódó emlé-
ket mutatott Gyuri bácsi a Táj-
házban.  Köszönjük szépen
mindkettõjüknek a segítséget!

Hazafelé a kisvonat megállt
Mária-kúton. A gyerekek friss
forrásvizet ittak, többen haza is
vittek. Nagyon elfáradva, de
sok-sok élménnyel gazdagab-
ban értünk haza. A kirándulást
napokig emlegették a gyerekek.

Köszönet mindenkinek, aki
lehetõvé tette a kirándulás meg-
szervezését.

  HÕNINGER ANIKÓ
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Boronkay elõkészítõ
az iskolában

Mindenki tehetséges valamiben

Egy kis környezetvédelem

Köszönet a Börzsöny
Kisvasútnak!

Az idei Fekete István Általános Iskola Alapítványi
Bál bálozói nagyon jól érezték magukat a jó hangu-
latú, színvonalas rendezvényen. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani az iskola pedagógusainak, a
bál támogatóinak, valamint a mûsorban szereplõ
mazsoretteknek, néptáncosoknak és humoristáinak.

Fábián Gábor igazgató tartott elõadást a gyerekeknek...

...és a gyerekek érdeklõdve hallgatták

Az általános iskola elõtti téren lemérik a gyûjtött papírt



A nyár már az utolsó sugarait bon-
togatta, igaz elég bágyadtan azon
az õszi reggelen, amelyre az isko-
la és az óvoda pedagógusai már
olyan régóta készültek.  Igen, ta-
lán már hagyománnyá válik, hogy
ilyenkor október elején az ország
szinte minden részérõl vendégek

sereglenek a mi településünkre,
hiszen egy kis lélekszámú város
életében ritkán adódik meg az a
lehetõség, hogy országos konferen-
ciát rendezhet.

2009. október 2-án Szob váro-
sa adott otthont egy ilyen tanács-
kozásnak, konferenciának.

Az országos konferencia szak-
mai célja a kistérségi társulások
együttmûködése, intézmények
fenntartása, kistérségi pályázatok-
ról való tájékoztatás, az intéz-
ményfenntartók és az intézmény-
vezetõk szakmai segítsége volt.

A szépszámú hallgatóság,
amely az ország szinte minden ré-
szébõl érkezett  délelõtt,  plenáris
ülésen hallgathatta meg a neves
elõadókat.

A plenáris ülés megnyitóját és
bevezetõ gondolatait Galanits
Béláné Szob Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulá-
sának Munkaszervezet-vezetõ
asszonya  mondta el.

Az elõadók között köszönthet-
tük: Holman Magdolna osztály-
vezetõ Állami Számvevõszék, dr.
Tellné Horváth Zsuzsa fõosztály-
vezetõ Oktatási Hivatal Hatósági
Ellenõrzési és Szabálysértési fõ-
osztály, Dienes Renáta vezetõ ta-
nácsos Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium, Vadászné Egegi Má-
ria fõosztályvezetõ-helyettes Ön-

kormányzati Minisztérium, Pe-
resztegi Gergely szakmai tanács-
adó,  Ballangó Jánosné igazgató
Országos Pedagógiai és Szakmai
Szolgáltató Intézet.

A délelõtti tanácskozást ebéd,
sütemény kóstoló, majd a délutá-

ni szekció ülés követte. Választ-
ható szekciók: a kistérségi közok-
tatás megszervezése, mûködtetése
Elõadó: Járik Izabella igazgató.
XXI. század iskolája. Elõadó: Mez-
õsi Péter  igazgató.

Tanulóink táncos-zenés vásári
játékot mutattak be, amely az új
óvodai - iskolai programhoz, a
BÉZS programhoz kapcsolódott,
Kuti Andrea, Makrai Lászlóné és
Frievaldné Hetényi Ildikó tanítók
munkáját dicséri.  A zene és a tánc
forgatagában gyermekeink táncra
perdítették a vendégeket is, meg-
alapozva ezzel a jó a hangulatot.
Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium képviseletében elismerõ
szavakkal nyilatkoztak a szobi is-
kolában és óvodában folyó szak-
mai munkáról.

A konferencia kísérõ rendezvé-
nye a Börzsönyvidék ízei, alma-
fesztivál volt (termékek, termések,
almás sütemények versenye, kós-
tolója). Az Ipoly-völgy egykori hí-
res gyümölcsét, a málnát, ma már
az alma helyettesíti. Sikerült meg-
nyernünk a termesztõket arra,
hogy termékeik bemutatásával,
megízlelhetõségével ez a program
megvalósuljon.

A legjelentõsebb vállalkozások

mind képviseltették magukat gyü-
mölcseikkel az almafesztiválon.
Köszönetet mondok Orbán József-
nek és feleségének, valamint az
Eurotrust képviseletében Bernáth
Istvánnak, hogy almáskertjeiknek
legszebb és legfinomabb terméseit
csodálhatták és kóstolhatták meg a
jelenlévõk. A szép és sokféle gyü-
mölcs valóban fesztiváli hangula-
tot teremtett. Polónyi Éva pogácsái
pedig, mint minden rendezvényün-
kön most is mint a jó közérzet meg-
alapozói voltak.

A nagyszerû kiállításról és a
rendezvény zökkenõmentes lebo-
nyolításáról településünk két in-
tézményének pedagógusai, alkal-
mazottai gondoskodtak. Az óvo-
da munkatársai sok-sok töklám-
pással díszítették a mûvelõdési ház
elõterében létrehozott kiállítást.
Iskolánk pedagógusai és dolgozói
mindent elkövettek az elõkészü-
letek és a napi programok során,
hogy Szob hírnevét az idelátoga-
tók magukkal vigyék, öregbítsék.
Köszönöm minden munkálkodó-
nak (óvónõknek, dadusoknak, ta-
nítóknak és tanároknak, konyhai
alkalmazottaknak,  a mûvelõdési
ház vezetõjének) ezt a valóban
nem kis munkát. A nap „gasztro-
nómiai koronáját” minden bi-
zonnyal az almássütemények ver-
senye jelentette.

6       Iskola hírek         Szobi Hírnök

Országos konferencia
és almafesztivál Szobon

Bernecebaráti, Kóspallag,
Márianosztra és Szob település
fontosnak tartotta, hogy ezen a
„vetélkedõn” részt vegyen. A
szebbnél szebb és ízletesebb süte-
mények asztala egy gazdag és vál-
tozatosan sütni tudó térség arcát
mutatták. Természetes volt, hogy
a legtöbb sütemény Szobról érke-
zett. Nagyon köszönjük minden
olyan szobi  és nem szobi hölgy-
nek a munkáját, aki erre a napra
elküldte mestermûvét. A mestermû
megfogalmazás valóságos, a mel-
lékelt kép igazolja állításomat. És
igazolta a sok kóstoló is, aki sza-
vazatával kiválasztotta a legszebb
és a legízletesebb almás süteményt.

Az eredetileg két kategóriát egy
harmadikkal egészítette ki az
„ínyenc zsûri”, mivel nem csak a
felnõttek neveztek de volt diák
versenyzõnk is. Köszönöm a kis-
térség munkaszervezetének segít-
ségét, hogy lehetõséget nyújtott
arra, hogy  értékes nyereménytár-
gyakkal jutalmazzuk a nyertes
versenyzõket.

Az eredmény. Legszebb: I.
Gáspár Jánosné 2.a, II. Szalai Er-
zsébet 2.b, 6.b, III. Zihné Pongrácz
Ágnes 1.o. Legfinomabb: I.
Baloghné Laczkó Erzsébet 3.b, II.
Karabáné Karsai Tímea 1.o, III.
Golánné Beke Anita pillangó cso-
port. Gyermek díj: Medveczki
Anna 8.b. Gratulálunk!

Minden résztvevõ úgy tért haza
a konferenciáról a minisztériu-
moktól kezdve az ország másik
szegletéig, hogy csodás napot töl-
töttek városunkban, és jövõre is
szívesen visszatérnek Szobra.

               JÁRIK IZABELLA

Rengeteg almás sütemény várt a
zsûrizésre



Szeptember 24-én csü-
törtökön, nyílt délelõt-
töt tartottunk az óvo-
dában az egészséges
táplálkozás jegyében.
Rendeztek már hason-
ló napot az összevont
intézmény több óvodá-
jában is, most rajtunk
volt a sor. A szülõi ér-
tekezleteken megkér-
tük a szülõket, hogy
segítsenek sikeressé
tenni ezt a délelõttöt.
Az elõkészületek nem
kevés idõt és energiát
követeltek. Számtalan
meghívót  küld tünk
szét. Versenyt hirdet-
tünk kézmûves mun-
kákból - amelyek le-
hettek térbeli és síkbe-
li alkotások is -, vala-
mint ételekbõl, ame-
lyek három kategóriá-
ban versenyeztek: gyü-
mölcsös sütemény, sa-
láta és gyümölcssaláta
kategóriákban.

A nyílt  délelõttre
minden csoportban jöt-
tek szülõk. Az ételeket
a tornaszobában he-
lyeztük el, a kézmûves
munkákat az aulában.
Minden pályázó sor-
számot kapott, teljesen

anonim volt mindkét
verseny. Elfogadta meg-
hívásunkat az igazgató
asszony, a polgármester
úr, a kistérségi munka-
szervezet-vezetõ asz-
szony, a könyvtár-, a
múzeum-, a mûvelõdé-
si ház vezetõje és Mi-
csei F. László mûvész
úr. Közülük kértük fel
a zsûritagokat is. Ter-
mészetesen itt volt a
többi tagóvoda vezetõ-
je vagy képviselõje is.

A program egy ze-
nés mûsorral kezdõ-

Látogatás a
Medvefarmon
Az ide i  munkater -
vünkbe sok o lyan
programot terveztünk,
amelyektõl azt remél-
jük, hogy színes, vál-
tozatos lesz gyermeke-
ink óvodai élete.

Az elsõ kirándulás-
ra  ké t  külön napon
mentünk Veresegyház-
ára, a Medvefarmra.
Az elsõ  napon a kicsik
és a középsõsök, a má-
sik napon a nagycso-
portosok szálltak busz-
ra. Többféle állatot is
tartanak a farmon, sze-
rettünk volna megnéz-
ni mindet és kipróbál-
ni az ottani játszóteret.

Elõször a macikat
sétáltuk körbe. A lát-
szólag kedves, barátsá-
gos állatokat szerették
volna megsimogatni a
kicsik, nem törõdve a
hatalmas testtel és a te-
kintélyes karmokkal.
Késõbb láttunk egy kis
ízelítõt a medvevesze-
kedésbõl, de bizton-
ságban voltunk, mert
villanypásztor õrzi az
állatokat. Ezután a far-
kasokat néztünk meg,
akik  annyira  lus ták
voltak, hogy alig vet-
tük észre õket a bok-
rok alatt. A hangunk-
ra végül egyikük oda-
ballagott a kerítéshez.
Kicsit megpihentünk,
megettük az elemózsi-
ánkat, majd elindul-
tunk megnézni a többi
állatot, azonban az esõ
bezavar t  minket  a
buszba. Sajnos annyi-
ra esett, hogy haza kel-
lett jönnünk. A máso-
dik napon a nagyok
szerencsésebbek vol-
tak, szép kirándulóidõ-
jük volt. Õk több idõt
tölthettek Veresegyhá-
zán.

Mindkét napon az
óvodában ebédeltünk
és lefekvés után a gye-
rekek álmodhattak a
kirándulásról és az át-
élt élményekrõl.

KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA
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Egy õszi délelõtt az óvodában

dött, majd a csoportok
különféle tevékenysé-
gekbe fogtak. A kicsik

süteményt  és  gyü-
mölcssalátát készítet-
tek a szülõk segítségé-
vel .  A középsõsök
gyümölcsformákat ra-
gasztottak be termések-
kel.

A nagyok a  szõ-
lõ darálásában és pré-
selésében vettek részt.
Természetesen meg-
nézhet ték  egymás
munkáját a csoportok
és megkóstolhatták az
elkészült gyümölcssa-
látát és mustot is. Ez
alatt a zsûri már el-
kezdte az értékelést,
majd következett a díj-
kiosztás. Az ajándéko-
kat a polgármester úr

adta át. Ezután min-
denki megkóstolhatta a
pályázaton részt vett

süteményeket. Végül
néptáncot láthattunk az
iskolásoktól Kuti Andrea
vezetésével. Petyerák
Gabriella néhány szép
népdalt énekelt. A ren-
dezvény végeztével elkö-
szöntünk a vendégektõl
és a gyerekek bementek
ebédelni. Reméljük kel-
lemes és maradandó él-
ményt tudtunk nyújtani
gyermekeknek és fel-
nõtteknek egyaránt. Kö-
szönjük a segítséget
mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájá-
rultak a rendezvényünk-
höz.

KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

A gyerekek nagyon élvezték a zenés mûsort

A nagyobbak szõlõdarálásban is részt vettek

A kicsik gyümölcssalátát készítettek



Szob város egyik nevezetes-
sége az Ipoly folyón átívelõ
vasúti híd. Sok adat, infor-
máció ismeretes az építéssel,
formájával kapcsolatban. A
Szobi Hírnök Hajós Bence
tanulmányának közlése nyo-
mán a valós adatokkal kí-
vánja megismertetni a ked-
ves olvasókat. A tanulmány
közlését két kerek évforduló
is indokolja: egyrészt 150
évvel ezelõtt adták át az elsõ
vashidat, másrészt 60 éve,
1949-ben fejezõdött be a je-
lenlegi vashíd építése. (For-
rás: Hajós Bence: Ipoly-hidak
II. Vasúti hidak az Ipoly fölött.
Kiadó: Hajós Bence, 2002)

A szobi Ipoly-híd törté-
nete I. Szob határában az Ipo-
lyon ma is áll egy vasúti híd.
Azonban ez már a negyedik
hídszerkezet ezen a helyen. A
híd igen fontos vasútvonalon
fekszik, így nem véletlen,
hogy egykor az itt álló volt
építésekor a Kárpát-medence
legnagyobb szabad nyílású
vasúti hídja.

A vasútvonal építése –
Az elsõ híd fából. Hazánk
elsõ gõzüzemû vasútvonala
1846. július 15-én nyílt meg
Pest és Vác között. Az elké-
szült vasútvonal a Pestet Po-
zsonnyal összekötõ vasútvo-
nal elsõ szakaszaként épült
meg. A vonal továbbépítése
azonban csak a szabadságharc
leverése után folytatódhatott.
1850. december 16-án adták
át a Vác-Párkánynána sza-
kaszt. Egy évet sem kellett
várni, 1851. szeptember 6-án
átadták Pozsonyig a vasutat.
Ezzel megindulhatott Bécs és
Pest között a vasúti közleke-
dés.

Ennek a vasútvonalnak az
építése nem járt különösebb
földmunkákkal. A nyomvonal
végig sík vidéken halad. A vas-
útvonalat a Duna bal partján
vezették, amivel elkerülhetõ
volt egy igen költséges Duna-
híd építése. Nagyobb feladatot
a Duna bal parti mellékfolyó-
inak áthidalása jelentett (Ipoly,
Garam, Vág, Nyitra). A hida-
kat nagyobb rész fából építet-
ték, majd a fahidakat fokoza-
tosan építették át vasszerkeze-
tû hidakká.

A Vágon átvezetõ híd azon-
ban már eredetileg is vasból
készült. A 420 méter hosszú,
felsõpályás, többtámaszú pár-
huzamos övû híd 14 darab 30
méteres nyílásból állt. A régi
Vág-hidat 1875-ben építették
át. A Garam fahídját 1859-ben
építették át. A párhuzamos
övû, alsópályás híd össznyílása
137,15 méter volt, két 43,25
és egy 50,65 méteres nyílással.

Új híd hegeszvasból
(1859-1900). Az Ipoly fölötti
fahidat is 1859-ben építették át
vasszerkezetû híddá.

A rácsos vashíd 1859. ápri-
lis 7.-én készült el. A huszon-
egy tervlapból álló tervkötet
hûen beszámol a teljes hídszer-
kezetrõl, beleértve a gyártást és
a szerelést is.

A hídszerkezet részletes be-
mutatása elõtt egy érdekesség
a híddal kapcsolatban: A hi-
dat 1859-ben kétvágányúra
építették, holott a vasútvona-
lat csak egyvágányúra építet-
ték ki, 4,9 méter földmunka
koronaszélességgel 1850-ben.
Késõbb 1872 és 1885 között
építették meg a második vá-
gányt Párkánynána- Pozsony
szakaszon. A vonal többi ré-
szén a második vágány építé-
sét már a MÁV végezte el az
államosítás után, 1893-ban.
Így több mint három évtized-
del „elõre” épült meg a két-
vágányú vasúti híd, mielõtt

elkészült volna a vonal máso-
dik vágánya.

A háromnyílású híd folyta-
tólagos gerenda szerkezet, sza-
bad nyílásai rendre 141,00 –
180,00 – 141,00 láb (1898-as
felmérés adatai szerint: 44,459
–56,830 – 44,600 méter). A
híd ezzel a középsõ nyílással
(56,83 méter) 1867-ig a Kár-
pát-medence legnagyobb nyí-
lású vasúti hídja volt.

A fõtartók párhuzamos övû,
sokszorosan rácsozott, oszlop
nélküli rácsos tartók. A két fõ-
tartó között helyezkedik el a
két darab vasúti vágány. A fõ-
tartókat alsó- és felsõ szélrács

köti össze. A négy támasz fö-
lött öntöttvas elemekbõl álló
merevítõ keretszerkezet növe-
li a híd merevségét.

Mindkét oldalon a fõtartók
külsõ oldalán 1,35 méter szé-
les konzolos gyalogjáró volt.
A díszes kialakítású hídfõkön
két-két házikó is helyet ka-
pott.  A hídfõn álló házak
egyúttal merevítették is a szer-
kezetet, mert a fõtartók és az
alsó- és felsõ szélrács mereven
csatlakozott a házikó falazatá-
hoz. Valamennyi támasz saruk
nélküli volt. A szerkezetet
igyekeztek mereven a hídfõk-
höz, illetve a közbensõ pillé-
rekhez erõsíteni csavarok se-
gítségével.

A híd építésekor a vágány-
tengelytõl délre (Duna oldalán)
15 nyílású provizóriumot épí-
tettek az építkezési anyagszál-

lításokhoz. Az épülõ új híd
északi oldalán helyezkedett el
a kilencnyílású fahíd provizó-
rium. Ez a fahíd lehetõvé tette
a vasúti forgalom zavartalan-
ságát az építkezés alatt. Felté-
telezhetjük, hogy ez a fahíd
azonos az 1850-ben épített fa-
szerkezetû híddal, hiszen a ki-
lenc nyílásának támaszköze
egyenként körülbelül 12 méter,
ez indokolatlanul „nagy” tá-
maszköz a valóban csak az épí-
tés idejére létesített anyagszál-
lító híd 6 méteres nyílásaihoz
képest.

A fõtartókat a végleges vá-
gány tengelyében kifektetve sze-
relték a híd két oldalán. A szobi
oldalon alakították ki a felvonu-
lási épületeket és depóniákat. A
fõtartókat az összeszerelés után

felállították, és ideiglenes köz-
bensõ jármok segítségével a fõ-
tartókat behúzták a végleges he-
lyükre. Ezután készítették el a
keresztkötéseket, a támaszok
merevítõ keretállásait és apály a
szerkezetet.

1887-ben a pályaszerkezet
teherátadó szerkezetét teljesen
átépítették. A hossztartó és ke-
resztalj nélküli pályát átépítették
hagyományos hossztartós és híd-
fás rendszerûre. A híd kis teher-
bírása a század végére tarthatat-
lanná vált. Az 1898-ban készí-
tett felmérések már a híd átépí-
tésének elõmunkálatainak te-
kinthetõek. A hidat végül 1900-
ban elbontották. A korszerûtlen
felszerkezet helyett új hídszer-
kezet készült.

LAKATOS JÓZSEF

(Folytatás a következõ
számban.)

A szobi Ipoly-híd története
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A hegeszvas híd látképe (1859-1900)



A szeptemberi számban az-
zal fejeztem be a helyi lab-
darúgó csapatról szóló be-
számolómat, hogy az újjáa-
lakított felnõtt labdarúgó
csapat három forduló után
két gyõzelemmel a tabella él-
mezõnyében helyezkedik el.
(A csapat három forduló
alatt azért játszott csak két
mérkõzést, mert összesen ti-
zenegy csapat alkotja a me-
zõnyt, így a páratlan létszám
miatt értelemszerûen min-
den fordulóban van egy sza-
badnapos. Az elsõ forduló-
ban mi voltunk azok.)

Penc és Püspökszilágy
legyõzése után a 4. forduló-
ban Kosdra látogattunk. Az
õ csapatuk is átalakult a nyá-
ron. Hat meghatározó játé-
kosuk eligazolt, azonban ru-
tinos, idõsebb futballisták-
kal sikerült pótolni a hiány-
zókat. Nagyon jól kezdett a
csapat, helyzetek tömkelegét
alakítottuk ki, azonban azok-
ból nem tudtunk egyet sem
értékesíteni, és ahogy ilyen-
kor lenni szokott, az ellen-
fél egy kósza támadás vé-
gén megszerezte a vezetést.
Szerencsére még a szünet
elõtt egyenlíteni tudtunk egy
büntetõbõl, ami nyugtatóan
hatott a csapatra. A máso-
dik félidõben aztán higgad-
tabb helyzetkihasználással
sikerült két gólt szereznünk
és megnyernünk a mérkõ-
zést.

Ezt követõen az 5. for-
dulóban következett hazai
pályán a Letkés elleni rang-
adó, ami mindig izgalmas
mérkõzésnek ígérkezik. A
nézõk most egy kemény
összecsapást láthattak, bár a
szoros eredmény miatti iz-
galmak most elmaradtak.
Volt helyette sok szép táma-
dás, sok gól, sárga lapok, pi-
ros lapok, és minden, ami

ilyenkor lenni szokott! A
mérkõzést nagyon jó telje-
sítményt nyújtva sikerült
6:1 arányban megnyernünk.
Ezzel a gyõzelemmel meg-
õriztük a táblázaton elfog-
lalt vezetõ pozíciónkat.

A 6. fordulóban Mária-
nosztrán vendégeskedtünk.
Azzal a tudattal vághattunk
neki a mérkõzésnek, hogy az
elsõ helyezett játszik az utol-
sóval. Ezt a mérkõzést a pa-
pírforma szerint minden-
képpen hoznunk kellett ,
azonban már sokszor el-
mondtuk, hogy a leg-
könnyebbnek  ígérkezõ
mérkõzések idõnként a leg-
nehezebbek lesznek. A ha-
zaiak nagyon szervezetten
és nagy akarattal vetették
bele magukat a küzdelembe.
Egy-két ellentámadás végén
helyzetbe is tudtak kerülni,
még a vezetést is megsze-
rezhették volna. Mi is küz-
döttünk, de nem volt olyan
gördülékeny a játék. Kevés
helyzetet tudtunk kialakíta-
ni az elsõ félidõben, amibõl
mindössze egy kapufára fu-
totta. A második félidõben
aztán próbáltunk higgadtab-
ban játszani, több pontos
passzt adni. Megpróbáltuk
kihasználni az elöl, és a kö-
zéppálya szélén lévõ játéko-
saink gyorsaságát. E takti-
ka eredményeképpen meg
tudtuk szerezni a vezetést,
majd egy szemfüles labda-
szerzés és higgadt befejezés
révén bebiztosítottuk gyõ-
zelmünket. 2:0 arányban
megnyertük a mérkõzést.

A 7. fordulóban Acsa
csapatát fogadtuk hazai kör-
nyezetben. A mérkõzés nem
ígérkezett könnyûnek, mert
a vendégek jól kezdték a baj-
nokságot.  Három gyõzelem
és két vereség mellett a ta-
bella elsõ felében helyezked-

Augusztus elsején a Proart
és a Mahasz zenei szövet-
ség által került megrende-
zésre „Életed zenéje” el-
nevezésû tehetségkutató
verseny. A versenyen
Peat-R elõadóként a
„Végre élek” címû da-
lommal (ebbõl készült a

második videó-klippem)
bejutottam a döntõbe,
amelyet augusztus 30-án,
12 induló részvételével
tartottak Budapesten a
Kossuth Clubban. Itt több
tehetséges zeneszerzõ, 
énekes, illetve zenekar  lé-
pett fel, hogy megmutas-
sák magukat a szakmának.

A döntõre a Peat-R
Dance Team tagjait, Csi-
kós Georginát és Turczel
Claudiát vittem magam-
mal háttértáncosnak. Az
elõadás során Kempf Chris
élõben kongázott velünk.
A nagyközönség elisme-
rését kivívtuk,  a szakmá-
tól zenei elismerést és tíz
ezer forint értékû hang-
szerutalványt nyertünk.

Számomra nagy él-
mény volt a verseny, el-
sõsorban azért, mert be-
bizonyíthattam azt, hogy
vidékrõl is bárki eljuthat
egy olyan nívós verseny-
re, ahol produkciója szak-
mai elismerést és vastap-
sot kaphat. 

                                                                                        

HUGYECZ PÉTER
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Szobi Érdy János Könyvtár ésSzobi Érdy János Könyvtár ésSzobi Érdy János Könyvtár ésSzobi Érdy János Könyvtár ésSzobi Érdy János Könyvtár és
Információs KözpontInformációs KözpontInformációs KözpontInformációs KözpontInformációs Központ
2628 Szob, Árpád u. 19.
Tel/Fax: 06-27/370-217,

www.erdykonyvtar.szob.emagyarorszag.hu

Könyvtárunkban kedvezményesKönyvtárunkban kedvezményesKönyvtárunkban kedvezményesKönyvtárunkban kedvezményesKönyvtárunkban kedvezményes
áron megvásárolhatóak aáron megvásárolhatóak aáron megvásárolhatóak aáron megvásárolhatóak aáron megvásárolhatóak a

Szalay és Holló Kiadó új, õszi,Szalay és Holló Kiadó új, õszi,Szalay és Holló Kiadó új, õszi,Szalay és Holló Kiadó új, õszi,Szalay és Holló Kiadó új, õszi,
téli könyvei és falinaptárai!téli könyvei és falinaptárai!téli könyvei és falinaptárai!téli könyvei és falinaptárai!téli könyvei és falinaptárai!

Jól szerepel a felnõtt labdarúgó csapat Életed zenéje
tek el. Szerencsére ezen a
hazai mérkõzésen sem kel-
lett nagyon izgulniuk a szur-
kolóinknak, mert megint
egy közönséget kiszolgáló,
jó és eredményes játékkal
sikerült elõrukkolni. Végül
fölényes, 6:0 arányú gyõ-
zelmet arattunk.

 Ezek után a 8. forduló-
ban érkezett el a szezon rang-
adója, amikor az eddig szin-
tén minden mérkõzésüket
megnyerõ  Csõvár vendége-
ként  szerepeltünk idegen-
ben. (Utóbb kiderült, hogy
a Perõcsény – Csõvár mér-
kõzés eredményét - amely
csõvári sikert hozott -, a szö-
vetség törölte jogosulatlan
játékos szerepeltetése miatt.
A megszerzett  3 pontot
Perõcsény javára igazolta.)
Tipikus egy gólos mérkõzés
kerekedett az összecsapás-
ból. Mindkét oldalon sok
helyzet alakult ki, bár ne-
künk szerintem több, és na-
gyobb helyzeteink voltak. A
lényegen persze ez mit sem
változtat: egyik csapatnak
sem sikerült gólt szereznie,
így pontosztozkodásra ke-
rült sor.

A 9. fordulóban Vác-
hartyánt láttuk vendégül.
Sajnos ezúttal sem sikerült
gyõzelmet ünnepelnünk, hi-
szen a vendégeknek sikerült
pontot rabolniuk. (Szob-
Váchartyán: 2:2)

Hátralévõ mérkõzések:
2009.október 25.: Szende-
hely – Szob, kezdés: 13.30
óra, 2009. november 1.:
Szob – Perõcsény, kezdés:
13.30 óra.

Köszönjük szurkolóink-
nak és a támogatóknak az
eddigi segítséget, reméljük,
hasonló jó eredményekkel
tudjuk befejezni az õsz hát-
ralévõ két mérkõzését.

LACZKÓ BALÁZS

Hugyecz Péter az Életed zenéje elnevezésû tehetség-
kutató versenyen

A bajnokság állásaA bajnokság állásaA bajnokság állásaA bajnokság állásaA bajnokság állása

1. Szobi SC 8   6    2   0   26    5 21 20
2. Perõcsény SE 9   6    1   2   28    16 12 19
3. Püspökszilágy SE 8   5    0   3   16    11  5 15
4. Csõvár SE 7   4    1   2   10    8  2 13
5. Szendehely FC 7   4    0   3   25    14 11 12
6. Váchartyán KSE 8   3    1   4   14    17 -3 10
7. Letkés KSE 8   3    1   4   12    22 -10 10
8. Acsa SC 8   3    0   5   22    19  3 9
9. Kosd SK 8   3    0   5   19    24 -5 9
10. Penci SE 8   3    0   5   15    22 -7 9
11. Márianosztra SE 9   1    0   8   11    40 -29 3
12. szabadnapos 0   0    0   0   0      0  0 0

M  Gy  D  V  RG  KG   GK        P

A Peat-R Dance Team
új,  különleges mûsor-
ral készül, melynek
bemutatója várhatóan
decemberben lesz!

www.peat-rdance-
team.hu 

Figyelem!
A Peat-R Dance Team
tánciskola õsztõl várja
régi és új, leendõ tanít-
ványait! Beiratkozás
folyamatosan Szobon,
a mûvelõdési házban,
vagy Hugyecz Péter-
nél. Bõvebb informá-
ció: 06-30/324-2041



A Szobi Hírnök szeptemberi szá-
mában arról írt Laczkó Balázs,
hogy a felnõtt, többségében szo-
bi játékosokból álló, és teljesen
újjá alakult futballcsapat milyen
jó eredményeket ér el. Ezt sze-
retném kiegészíteni néhány sor-
ral, majd a serdülõ csapatról is
írni egy fejezetet.

A felnõtt csapatról annyit,
hogy mindig is voltak Szobon és
a környéken lelkes, tehetséges,
focizni szeretõ srácok, akik sok
mindenre képesek egy jó közös-
ségért. Többségük azonban kiszo-
rult saját városa csapatából, a ve-
zetõség magasabb szintû elkép-
zelései miatt idecsábított vendég-
játékosok miatt. Abban, hogy
egy csapat milyen szintû bajnok-
ságban szerepel, meghatározó
szerepet játszik a pénz. Szponzo-
rok hiányában – bármilyen ered-
ményt is ér el egy csapat – csak
szép álom egy magasabb szintû
nevezés. Sajnos jelenleg a szobi
focira senkinek sincs pénze, ezért
itt kell – ebben az osztályban –
tenni a dolgunkat, és örülni an-
nak, hogy vannak olyan szobi és
környékbeli fiatalok, akik a vá-
rosért hajtanak mind az edzése-
ken, mind pedig a mérkõzéseken.
Jó volna megtartani õket, vala-
mint azt a maroknyi visszatérõ és
kitartó szurkolót, akik érdeklõd-
nek a városuk csapatának szerep-
lése iránt.

Most pedig egy olyan „siker-
történet”-rõl szeretnék írni, amire
személy szerint én, és a velem
együttmûködõ szülõi közösség
nagyon büszkék vagyunk. Min-
dig is azt vallottam, hogy az után-
pótlás a legfontosabb a futballban
is, ezért ezzel kell a legtöbbet fog-
lalkozni, ebbe kell a legnagyobb
energiákat fektetni. Bár jó magam
nem vagyok szobi születésû, de
ide s tova 10 éve itt lakom és 6
éve – a településen is - aktívan
tevékenykedek a foci környékén.
Sajnos ez alatt az idõ alatt azt ta-
pasztaltam, hogy az utánpótlás
nevelés itt sem úgy mûködik,
ahogy az elvárható volna egy vá-
rosi egyesületnél.

Az a serdülõ csapat, amelyrõl
most írok, körülbelül három éve
alakult, teljesen önkéntes és ön-
finanszírozó jelleggel. Kezdetben
egy kiemelt bajnokságban verse-
nyeztek, ami egy újonnan szerve-
zõdött csapatnak túl erõsnek bi-
zonyult. (Zárójelben jegyzem
meg, hogy magam két éve vettem

át e csapat irányítását.) A tavaly
nyári edzõtábor a csapatépítést
szolgálta, amely után egy U 13-
as, háromnegyedpályás bajnok-
ságba neveztünk be. Ebben a baj-
nokságban az 5. helyen végez-

tünk. Ez nem túl fényes, ám bíz-
tató eredmény. Több olyan játé-
kos van a keretünkben, akikért a
miénknél magasabban jegyzett
csapatok jelentkeztek be, mint
például a Vác FC, de szerencsére
eddig többnyire sikertelenül. (Ki-
véve Krasznai Márk, aki ebben a
csapatban kezdett, ma pedig az
NB II-es Vác korosztályos kezdõ
csapatának kihagyhatatlan tagja.)

Az idei nyári edzõtábort három
felkészülési mérkõzés színesítet-
te: NB I. Újpest – Szob U 14
4:0, NB I. VIDEOTON – Szob U
14 2:3, NB III. Testvériség SC
Dalnoki Futballakadémia  –
Szob U 14  2:5.

Az edzõtáborból hazatérve
joggal hihettük, hogy sikeresek
lehetünk egy új pest-megyei ki-
emelt bajnokságban, ahol mi, a
megyei III. osztályú csapat  talál-
kozhatunk NB II-es utánpótlás
csapatokkal is.  Jelen pillanatban
4 mérkõzés után 2 gyõzelemmel
és 2 döntetlennel az elsõ helyen
várjuk a következõ fordulókat.

Szob SC – Vác FC NB II. 2:2,
Vasad SC Megye I. – Szob SC
1:1, Szob SC – Tura NB III.  6:2,
Szob SC – Tura Kóka NB III. 3:1.

Úgy gondolom, hogy ezek a
srácok is megérdemlik azt, hogy
tudjanak róluk a szobi lakosok.
Gratulálok nekik a heti 2-3 edzé-
sen végzett munkájukhoz és a
mérkõzéseken nyújtott teljesítmé-
nyükhöz. Meg kell jegyeznem,
hogy a fiúk igen komolyan ve-
szik a felkészülést, hiszen az edzé-

seken 90 % fölötti a részvétel.
Tudni kell róluk azt is, hogy

a pálya - és öltözõhasználaton
kívül - amit az önkormányzat
biztosít – semmiféle anyagi tá-
mogatást nem kapnak. A szülõk
által fizetett „tagdíj”-ból fedez-
zük a bírói költségeket és egy
kisebb szülõi kör – akiknek ez-
úton is szeretnék köszönetet
mondani - önzetlen segítségével
tudunk eljutni az idegenbeli

mérkõzésekre.
Szeretném megragadni az al-

kalmat arra, hogy egy felhívást
tegyek közzé azok számára, akik
esetleg tudnak és akarnak segí-
teni.

Kérem, hogy ha bármilyen cse-
kély mértékû hozzájárulással tud-
ják segíteni ezt az utánpótlás csa-
patot – elsõsorban a bírói és uta-
zási költségek (Vasad pl. 200 km)
tekintetében - akkor  ne habozza-
nak ezt megtenni, mert ezek a srá-
cok megérdemlik a támogatást.

Õk lesznek a jövõ ifistái, és
majdan a városi csapat magja. Eh-
hez azonban meg kell tartanunk
õket, és ha bajnokságban akarunk
szerepelni, fizetnünk kell a bíró-
kat, el kell juttatnunk õket az ide-
genbeli mérkõzésekre.

Kérem, látogassanak el a ha-
zai mérkõzéseinkre és szurkolja-
nak Szob város U-14-es futball-
csapatának.

VICZENA CSABA EDZÕ

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: Garmondtext Kft

2167 Vácduka, Petõfi u. 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán

ReformátusReformátusReformátusReformátusReformátus
testvéreink figyelmébetestvéreink figyelmébetestvéreink figyelmébetestvéreink figyelmébetestvéreink figyelmébe
Szeretettel hívjuk Református
Testvéreinket a vasárnap fél
kilenckor kezdõdõ gyülekezeti
alkalmainkra, amelyet az álta-
lános iskola földszinti 2. termé-
ben tarunk meg.

2009-ben még három alka-
lommal tartunk Evangélikus
Testvéreinkkel együtt úrvacsorá-
val egybekötött Istentiszteletet.

* November 1.: a Reformá-
ció ünnepe; Halottak napja,

* November 29.: Advent 1.
vasárnapja,

* December 25.: Karácsony
ünnepe.

A gyülekezeti alkalmak he-
lye: a katolikus templom. Ide-
je: délután 3 óra.

Áldás békesség!
MÁRKUSNÉ LÁNG ILONA LELKÉSZ
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Utánpótlás-nevelés
A jövõ csapatát építjük

Karácsonyi
forgatag

Várjuk helyi „termékesek és
kézmûveskedõk” jelentke-
zését 2008. december 18-20
között megrendezésre kerü-
lõ rendezvényünkre, ahol
bemutathatják és árusíthat-
ják portékáikat. (Bármilyen
technikával elkészített aján-
déktárgy bemutatható.) Bõ-
vebb információ a Szobi
Érdy János Könyvtár és In-
formációs Központban nyit-
va tartási idõben, személye-
sen vagy telefonon kérhetõ.

Tel: 06-27/370-217

A Herfli Sörözõ ésA Herfli Sörözõ ésA Herfli Sörözõ ésA Herfli Sörözõ ésA Herfli Sörözõ és
Pizzéria telefonszámaPizzéria telefonszámaPizzéria telefonszámaPizzéria telefonszámaPizzéria telefonszáma

megváltozott!megváltozott!megváltozott!megváltozott!megváltozott!
Új számunk:Új számunk:Új számunk:Új számunk:Új számunk:

06-70/282-343706-70/282-343706-70/282-343706-70/282-343706-70/282-3437

Az U 14-es csapat



Az európai országok közül már
csak Csehország nem írta alá azt
a Lisszaboni Szerzõdést, amely
nem tartalmazza Európa keresz-
tény gyökereinek a tényét. (Pont
az a Csehország, amely nem el-
sõsorban vallásosságáról híres,
ebbõl aztán azt is gondolhatnánk,
hogy az õ habozásuk oka nem
csupán a keresztény gyökerek el-
hallgatásából adódik. – a szerk.)
A keresztény kultúra e becste-
len megtagadása szégyen egész
Európára nézve. Ez a történet
megkérdõjelez több, az unió ál-
tal hangoztatott, elõnyösnek
mondott ígéretet.

Az új, jelenleg elfogadás
alatt lévõ lisszaboni szerzõdés-
tervezet ratifikációja, illetve
aláírása több országban népsza-
vazás nélkül, egyes vélemények
szerint nem is jogszerûen tör-

tént. Mindenképpen szóra érde-
mes, hogy a szerzõdés aláírását
követõen Angliában felmerült
egy esetleges megerõsítõ nép-
szavazás igénye, hiszen a szom-
szédos írek is kétszer szavazhat-
tak a témában. Vajon kinek az
érdeke kívánja keresztény vol-
tunkat megtagadni?

Európa és világszerte foly-
nak megemlékezések Assisi
Szent Ferenc szerzetesrendjé-
nek 800 éves megalapításáról.
Ezer éves egyházmegyék ün-
neplik évfordulójukat. A ke-
resztények munkájának ered-
ményeit lehazudni, semmibe
venni, történelem-hamisítás.
Ezek figyelembe vételével de-
mokráciáról, szolidaritásról,
hitelességrõl beszélni nem, csak
hazudni lehet.

SIMON JÓZSEF

Október 10-én a város mûvelõ-
dési házában megalakulásának ti-
zedik évfordulójáról emlékezett
meg a Nyugdíjas Klub tagsága. A
délután négy órai kezdéssel meg-
hirdetett ünnepélyes összejövetelt
a klub vezetõje, Gimesi Mihályné
nyitotta meg. Ünnepi köszöntõjé-
ben elsõként a meghívott vendé-
geket és a tagságot üdvözölte.
Visszatekintve a klub elmúlt tíz
esztendejére, megemlékezett an-
nak alapításáról, eddigi vezetõirõl,
és megköszönte a tagság érdeké-
ben végzett munkájukat. Felele-
venítette a tíz év eredményeit és
problémáit, megköszönte a közös-
ségért végzett munkát, a tagság ra-
gaszkodását és bátorítását.

Ezt követõen Remitzky Zol-
tán polgármester üdvözölte a
tagságot, kiemelte a civil szer-
vezõdések fontosságát, valamint
a város nyugdíjasainak ragasz-
kodását a közösséghez.

A köszöntõk után bájos kis-
mûsorral lepték meg a jelenlé-
võket a kis óvodások, akik nagy
sikert arattak elõadásukkal. Az
óvodások elõadását a majorette
bemutató követte, amelyet szin-

tén õszinte tapssal értékelt a kö-
zönség. Szabó Józsefné klubtár-
sunk Franz Schubert:  Pisztráng
címû mûvét adta elõ, amely na-
gyon tanulságos zárómondattal
ért véget. Ezután Georg David
és Georg Douglas (Bradányi
Iván szövege): Milyen szép ez a
föld címû alkotását énekelte kel-
lemes elõadásában. Balog
Józsefné, Cseh Sarolta: Barát-
ság címû versét szavalta. A to-
vábbiakban szorgos tagtársaink
felszolgálták a vacsorát, amelyet
hangulatos zene mellett fogyasz-
tottunk el. A vacsorát baráti be-
szélgetések és hangulatos tánc
követte, amely közben tombola
fokozta a hangulatot.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni rendezvényünk anyagi
támogatását Balázs Ildikó,
Polónyi Éva, Fésûs József,
Laczkó Balázs képviselõknek, a
Juci ajándékboltnak, a Neto-
vábbnak, a Kati boltnak, a Rita
fodrász üzletnek, az Erzsike vi-
rágboltnak, valamint mindazok-
nak, akik munkájukkal hozzájá-
rultak rendezvényünk sikeréhez.

VEZETÕSÉG

Európai „alkotmány” készül
keresztény gyökerek nélkül

NaphimnuszNaphimnuszNaphimnuszNaphimnuszNaphimnusz
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsõség és imádás és minden áldás,
Minden egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy Uram s minden alkotásod,
Legfõképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te világosságodat!
És szép õ és sugárzó, nagy ragyogással ékes a Te képed, Fölsé-
ges
Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és minden csillaga az égnek!
Õket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk, levegõ, felhõ, jó és rút idõ,
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,
Oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tûz bátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép õ és erõs, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemû gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.
Áldjon, Uram, Tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát,
És aki tûr gyötrelmet, nyavalyát. Boldogok, akik tûrnek békes-
séggel,
Mert Tõled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,
Akitõl élõ ember el nem futhat.
Akik halálos bûnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták Te szent akaratodnak, 
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok!

ASSISI SZENT FERENC

Az Önök írták rovatban található cik-
kek nem feltétlenül tükrözik a szer-
kesztõség véleményét.

Alapításának 10. évfordulóját
ünnepelte a nyugdíjas klub
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Kedves Nézõink! Hosszú
kényszerszünet után várható-
an december elsõ hetétõl ismét
látható lesz a térségi televízió
mûsora.

Korábbi tájékoztatásunk-
ban jeleztük, hogy a jelenlegi
kábeles mûsorelosztó mûsza-
ki hibára hivatkozva nem to-
vábbítja adásainkat. Sajnálatos
módon a hibát a mai napig
nem sikerült kiküszöbölnie.
Az elmúlt hónapokban azon-
ban a Magyar Telekom vette
meg a hálózatot. Az új mûsor-
elosztóval felvettük a kapcso-
latot a térségi televízió mûso-
rának továbbítása ügyében.
Örömmel tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy ajánlatunkat az új
mûsorelosztó befogadta, je-
lenleg a szerzõdés pontosítása
és a mûszaki egyeztetés fo-

lyik. Jó esély van arra, hogy
december elsõ hetére befeje-
zõdnek az egyeztetések és a
technikai kivitelezés, így
Danubia Televízió néven újra
fogható lesz a térségi televí-
zió a kábelhálózaton.

Az elmúlt hónapokban in-
dult el honlapunk is, melyen
a fontosabb hírek, események
már megtalálhatók. Itt számo-
lunk be többek között a Szo-
bi Városnapokról, a 300 éves
bödönhajó megtalálásáról és
az iskola új szárnya alapkõ-
letételének 10 éves jubileu-
máról.

Honlapunk c íme:
www.danubia-televizio.hu.

 A mielõbbi viszontlátásra!
BALÁZS CSILLA

ÜGYVEZETÕ-FÕSZERKESZTÕ

DANUBIA TELEVÍZIÓ

Újra látható lesz a helyi televízió
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