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Szinte tegnap volt, amikor a 2008/
2009. tanév végén utoljára szólt a
csengõ a nyári szünidõ elején, s
most azt vettük észre, hogy újra
csengettek, de ez már a 2009/2010.
tanév kezdetét jelezte.

Elõször szólt a csengetés a most
iskolába lépõ 23 elsõsnek, akiket
ezúton is – mint az évnyitón is tet-
te Járik Izabella, igazgatónõ - sze-
retnénk köszönteni iskolánk diák-
jai között, s mindent megteszünk
azért, hogy vidám, nagyon értékes
éveket töltsenek intézményünk-
ben, hiszen alapelvünk, hogy elsõ
és legfontosabb a gyermek. A Fe-
kete István Általános Iskola 1. osz-
tályosai a következõ gyermekek
lettek: Bábik Anna Sára, Balla Ni-
koletta Zsanett, Báthori Anna Féd-
ra, Bognár Bíborka Lilla, Dará-
nyi Patrik, Dékán Natália,
Dolezsál Brúnó Zoltán, Erdélyi Ta-
más, Foltin Milán, Horváth Péter,
Karaba Katrin Cintia, Kovács-
Farkas Norbert, Lencsés Dániel,
Lencsés Fatime, Ormán-di Márk,
Pap Bálint, Pap Nóra, Rózsahe-
gyi Renáta, Sági Dominik Máté,
Vanya Viktor, Vigh Viktória, Zih
Ádám, Ziman Dorina Vanda. In-
tézményünk közösségének nagy
örömet jelentett, hogy a környezõ
településekrõl több szülõ válasz-
totta iskolánkat, így 13 gyermek
érkezett a különbözõ osztályokba
: Bábik Anna, Papp Bálint,
Szentgáli Tamás, Bezeczky Lilla,
Tóth Szilárd, Grósz Renátó,
Szentgáli Mátyás, Imre Szabolcs,
Képes Dávid, Õze Nóra, Deák Tün-
de, Deák Ferenc, Dolezsál Cintia.
Bízunk benne, hogy mindannyi-
an jól fogják érezni magukat ná-
lunk. A tanári karban is változás
történt, a kollegák közül távozott
Bódiné Horváth Ibolya napközis
nevelõ, s közénk érkezett Kócs
Éva matematika-fizika-informati-
ka szakos tanárnõ Porcsalmáról.

Ebben a tanévben tovább fo-
lyik az óvodától a 6. évfolyamig a
múlt évben indított BÉZS (báb-
ének-zene-siker) –program, mely-
nek keretében gyermekeink népi
táncolnak, báboznak, s játékos
keretek közt sajátítanak el sok új
ismeretet, tesznek szert jártasságok-
ra. A 6. évfolyamon tovább foly-
tatódik a nem szakrendszerû okta-

tás az Uhu és a Bogáncs csopor-
tokban. Az 5. évfolyamon a nem
szakrendszerû órák új formában je-
lentkeznek a hétfõi projektnap
keretében, mely újításnak a lénye-
ge, hogy ezeken a napokon a gye-

rekek egész nap, minden órán azo-
nos téma köré csoportosított isme-
reteket sajátítanak el játékos,
komplex formában. Természetesen
tovább folytatódik - egyre hang-
súlyozottabb formában - a kompe-
tencia alapú oktatás intézmé-
nyünkben, s hagyományos, a gyer-

mekek által kedvelt programjaink
(pl. Mikulás, farsang, diáknap, ki-
rándulások stb) sem maradnak ki
a tanév  tevékenységei közül. Te-
hetséges tanulóinkkal kiemelten
foglalkozunk, a számtalan szakkör
is jó lehetõséget nyújt arra, hogy
egy-egy adott terület iránt kiemel-
ten érdeklõdõ, abban tehetséges
gyermekeinknek a legoptimáli-

sabb lehetõségeket biztosítsuk.
Azoknak a diákoknak, akiknek
pedig speciális segítségre van szük-
ségük továbbra is lehetõségük van
az intézményben mûködõ peda-
gógiai szakszolgálat – gyógype-
dagógus, logopédus, gyógytest-
nevelõ -  támogatását igénybe ven-

Becsengettek ni. Tovább kívánjuk ápolni és erõ-
síteni külsõ partnereinkkel – szü-
lõk, társintézmények, stb. – kiala-
kult jó kapcsolatainkat is.

Természetes módon építeni kí-
vánunk az elõzõ évi kiemelkedõ
eredményeinkre is, melybõl az
alábbiakban szeretnénk egy kis
ízelítõt adni.

A 2008/2009. tanévben az
Iciri-piciri mesemondó versenyen
Frievald Ruben 1. helyezést ért
el, a Budapesten rendezett Rad-
nóti-szavalóversenyen fõvárosia-
kat is maga mögé utasítva lett
aranyérmes Golán Bence, színját-
szóink pedig a megyei versenyen
ezüst minõsítést szereztek. Az
Apáczai Kiadó komplex termé-
szettudományi versenyén isko-
lánk csapata (Sárközi Ingrid 8.a;
Nagy Kitti 8.a; Simon Diána 8.b )
elsõ helyezést ért el.

Az iskolai tanulmányi verse-
nyen a következõ eredmények
születtek: alsó tagozaton: 1.
Oravecz Nóra, Brulich Bernadett,
felsõ tagozaton: legeredménye-
sebbek: 9 elsõ - harmadik hely: Tar
Luca 6.a; 7 elsõ - harmadik hely:
Nagy Regina 8.a; 5 elsõ - harma-
dik hely: Veres Martin 5.a; Kollár
Bojána 6.a;  Néder Anita 6.a;
Kajáry Attila 7.a; Kiss Enikõ 7.b;
Nagy Kitti 8.a.

folytatás a 4. oldalon

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk településünk

 minden lakóját az ARADI VÉRTANÚK
tiszteletére rendezendõ megemlékezésre

2009. október 6-án 18 órától.
Program:Program:Program:Program:Program:

Fáklyás felvonulás a József Attila
Mûvelõdési Háztól a temetõbeli kopjafához.

Himnusz
Emlékmûsor

Ima az aradi hõsökért
Az emlékezés koszorúinak
és virágainak elhelyezése

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!

A Fekete István Általános Iskola tanévnyitó ünnepsége
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Az önkormányzat évek óta ke-
resi a lehetõségét annak, hogy
a városban még meglévõ föld-
és zúzottkõ burkolatú utakat
megfelelõ minõségû aszfalt-
burkolattal lássa el. Egyéb
földutak mellett a Meggyfa, a
Somogyi Béla, a Zalka Máté,
a Szabad Ifjúság, a Csallóköz
és a Bártfa utcák lakott részei
sem rendelkeznek szilárd bur-
kolatú úttal, így elsõsorban
ezen utcák aszfaltozásának
megvalósítása sürgetõ feladat.

Nem titok, hogy a város –
más hasonló méretû települé-
sekhez hasonlóan - komoly
anyagi nehézségekkel küzd, a
rendelkezésre álló forrásai
nem fedezik mûködési kiadá-
sait. Mindez azt is jelenti,
hogy a város fejlesztései sem
valósulhatnak meg önerõbõl,
csak és kizárólag pályázati
forrásból. A településen meg-
valósuló beruházásokat elsõ-
sorban tehát a pályázati kiírá-
sok és az azokban megfogal-
mazott prioritások határozzák
meg. Mindez azt a látszatot
keltheti a Tisztelt Olvasóban,
hogy ad hoc, alkalmi, esetle-
ges jelleggel történik minden
beruházás a településen, azon-
ban ez nem felel meg a való-
ságnak. Az önkormányzat kü-
lönféle dokumentumokban
megfogalmazta világos célki-
tûzéseit és felállított egy jól
követhetõ fejlesztési stratégi-
át. A céltételezés tehát adott.
Feladatunk az, hogy ezen cél-
kitûzések megvalósításához
megkeressük a pályázati kiírá-
sokat, és azokra megpróbáljuk
valahogy „ráhúzni” a konkrét
fejlesztési elképzelésünket.
Sokszor járunk azonban úgy,
hogy a város fejlesztési elkép-
zelése a látszólag megfelelõ
pályázati kiírásra nem teljesen
illeszkedik. Valahogy ilyen
cipõben járunk évek óta az
utak aszfaltozásával kapcsolat-
ban is. Míg korábban szinte
minden évben történtek útfel-
újítások és építések a telepü-
lésen, addig az elmúlt idõ-
szakban szinte egyáltalán
nem. Ennek elsõrendû oka a
pályázati kiírásokban, az ott

megfogalmazott feltételrend-
szerekben keresendõk. Míg
korábban olyan feltételekkel
jelentek meg a felhívások,
amelyeket az önkormányzat,
ha nehezen is, de teljesíteni
tudott, az elmúlt idõszakban
megjelentekre azonban ez nem
igaz. A pályázati kiírásokra
vagy nem illeszkedett rá elég-
séges mértékben fejlesztési el-
képzelésünk, vagy az önkor-
mányzat számára teljesíthetet-
len feltételeket kívánt meg,
többek között az önrész tekin-
tetében is.

Idén a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a Közép-magyaror-
szági Operatív Program kere-
tében felhívást tett közzé belte-
rületi utak fejlesztésére, vi-
szonylag elfogadható támoga-
tási intenzitás mellett. A kez-
deti lelkesedés azonban kissé
alábbhagyott a részletes doku-
mentáció áttanulmányozása
után. Kiderült, hogy a zsákut-
cák, és a legalább 200 méter
hosszúságot el nem érõ, egybe-
függõ útszakaszok aszfaltozása
nem támogatható. Ennek meg-
felelõen a cikk elején felsorol-
tak közül a Meggyfa, a Bártfa
és a Csallóköz utcák kiestek a
kosárból. A feltételeknek meg-
felelõ Somogyi Béla, Zalka
Máté és Szabad Ifjúság utcákra
az önkormányzat elkészíttette a
terveket és a pályázatot benyúj-
totta, annak ellenére, hogy a
felhívásban megfogalmazott
egyéb, a pályázat elbírálásánál
pontot érõ feltételek nem mind-
egyikének tudott eleget tenni.
Példának okáért említhetjük,
hogy több pontot veszít a pá-
lyázat azzal, mert a fejlesztés-
sel érintett utcákban nincs busz-
közlekedés, vagy mert az utcák
adottságai miatt nem lehet
mindkét oldalra fasort, vagy ép-
pen parkolót tervezni.

Ennek ellenére bizakodunk
a pályázat sikerében, és remél-
jük, hogy a jövõben jelennek
meg olyan pályázati kiírások,
amelyek maradéktalanul meg-
feleltethetõk a város útépítési és
útfelújítási fejlesztési elképze-
léseinek.

HOLOCSI KRISZTIÁN

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete augusztus 18-án
megtartott ülésén tárgyalta az
önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetésének elsõ féléves telje-
sülésérõl készült tájékoztatót.

A tájékoztatóban szereplõ
adatok alapján elmondható,
hogy önkormányzat 2009. évi
bevételi elõirányzatainak (mû-
ködési bevételek, felhalmozási
és tõkejellegû bevételek, támo-
gatás értékû bevételek, véglege-
sen átvett pénzeszközök) telje-
sülése az elsõ félévre vetítve,
idõarányosan megtörtént, szin-
te minden esetben (a felhalmo-
zási bevételek kivételével) az

éves elõirányzat 50 százalékát
elérik, vagy megközelítik.

A kiadási elõirányzatok te-
kintetében is hasonló teljesülést
mutatnak a számok.  Jelentõsebb
eltérés a felhalmozási célú ki-
adások tekintetében mutatkozik,
hiszen az elsõ félévben az elõi-
rányzat mindössze 5%-a telje-
sült (lásd pl. a parkoló beruhá-
zásának elhúzódása). Ennek oka,
hogy ezek a kiadások a második
félévre húzódnak át. Összessé-
gében elmondható, hogy a gon-
dos tervezésnek is köszönhetõ-
en az önkormányzat költségve-
tésének 2009. évi elõirányzatai
idõarányosan teljesültek.

Útépítésre pályáztunk
Szerencsés esetben pályázati forrásból

 készülhetnek el a Somogyi Béla, a Zalka Máté
és a Szabad Ifjúság utcák

Az önkormányzat
elsõ félévi gazdálkodásáról

Idõarányosan teljesültek az önkormányzat
költségvetésének sarokszámai

A Szob Város Önkormányzata és
a Közép-magyarországi Regioná-
lis Munkaügyi Központ között
létrejött együttmûködési megál-
lapodás fõ célja, hogy az aktív
korúak ellátásában (rendszeres
szociális segély vagy rendelke-
zésre állási támogatás) részesülõ
személyek foglalkoztatási helyze-
tét javítsa, munkaerõ-piaci akti-
vitásukat növelje, számukra tar-
tós vagy átmeneti foglalkoztatá-
si lehetõséget biztosítson a köz-
célú foglalkoztatásban való rész-
vételükön keresztül. További cél-
ja a megállapodásnak, hogy a 35
éven aluli, alapiskolai végzettség-
gel nem rendelkezõk részére fel-
zárkóztató képzéseket szervez-
zen, amelyen keresztül növelhe-
tõ ezen személyek nyílt munka-

erõpiacon történõ sikeres megje-
lenésének esélye.

Persze az együttmûködési
megállapodás csak akkor érheti
el célját, ha az abban célszemély-
ként megjelöltek is valós együtt-
mûködésre készek. Hajlandóak
együttmûködni a családsegítõ
szolgálattal, a munkaügyi köz-
ponttal és nem utolsó sorban az
önkormányzattal annak érdeké-
ben, hogy helyzetükben pozitív
változás állhasson be. Segíteni
tehát csak úgy tud az önkor-
mányzat, ha maga a segítségre
szoruló is valóban akarja, hogy
segítsenek neki. Ezt pedig azzal
tudja leginkább kifejezésre jut-
tatni, ha a legteljesebb mérték-
ben hajlandó az együttmûködés-
re az említett szervekkel.

Neked is akarnod kell!
Együttmûködési megállapodást kötött

az önkormányzat a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központtal

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Börzsöny Múze-
um tisztelettel meghívja a város lakóit Kiss László
(Márianosztra polgármestere) természetfotó kiállításának
megnyitójára.

Idõpontja: szeptember 19., szombat 17 óra.
A kiállítást Remitzky Zoltán, Szob város polgármestere

nyitja meg.
Közremûködik Tóth Tímea (gitár) és Tóth Edit (fuvola).
Mindenkit szeretettel várunk.
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Lapunk idei évben megjelent
számaiban már többször ír-
tunk Szob Város  Önkor-
mányzatának a Szob Város
Integrált Településfejleszté-
se (Fõtér II. ütem) címet vi-
selõ pályázatáról, illetve an-
nak aktuális állásáról. Írtuk,
hogy a Fõtér II. ütemének
programja pályázati forrás-
ból valósulna meg, valamint
hogy a pályázati támogatás
odaítélése egy kétfordulós
eljárás keretében történik
meg.

Az önkormányzat - miu-
tán korábban túljutott az elsõ
fordulón - mára benyújtotta
második fordulós pályázatát
is, illetve teljesítette a má-

A képviselõ-testület augusztus
18-án megtartott ülésén pályázat
benyújtásáról döntött a „Mûkö-
désképtelen önkormányzatok
egyéb támogatására ”.

A gazdasági környezet és az
önkormányzati finanszírozás ro-
hamos romlását jelzi, hogy az
idei évben már másodszor kény-
szerül a képviselõ-testület arra,
hogy a mûködésképtelen önkor-
mányzatok támogatására kiírt
felhívásra pályázatot nyújtson
be. A képet tovább árnyalja,
hogy a kiíró Önkormányzati Mi-
nisztérium azoknak a (forráshiá-
nyos) településeknek biztosítja
a pályázás lehetõségét, akik nem
rendelkeznek a mûködésükhöz
szükséges forrásokkal, illetve az
ÖNHIKI pályázat segítségével
sem tudják biztosítani mûködõ-
képességüket. Nos a helyzet az,
hogy Szob Város Önkormányza-
ta részt vett a már említett, kötött
mutatókkal rendelkezõ ÖNHIKI
pályázaton, és ebben az évben

már nyújtott be pályázatot a mû-
ködésképtelen önkormányzatok
támogatására. Mindkétszer része-
sült az igényelt összeget messze
alulmúló támogatásban, követ-
kezésképpen az elõzetes számí-
tások szerint még így sem bizto-
sítható a mûködõképesség.

Az említett okok következté-
ben szükséges újabb források be-
vonása az önkormányzat gazdál-
kodásába, aminek fontos eleme
lehet ez az újabb pályázat. Meg-
jegyzendõ, hogy az önkormány-
zat a jelenlegi finanszírozási felté-
telek mellett is igen nehezen tudja
összeszedni a napi mûködéséhez
szükséges forrásokat. Belegondol-
ni is nehéz, hogy a következõ év-
ben, amikor a kormány szándéká-
nak megfelelõen 120, vagy aho-
gyan a minap kiderült 160 milli-
árd forintot vonnak ki az önkor-
mányzati rendszerbõl, hogyan tud-
ja majd önkormányzatunk a jelen-
legi mûködési szintjét és színvo-
nalát fenntartani.

Döntés elõtt a fõtér második
ütemének pályázata

zetek számára. Az önkormány-
zat a pályázati felhívást minden
regisztrált civil szervezet szá-
mára hozzáférhetõvé tette.

A határidõben (szeptember
15.) benyújtott pályázatokat a
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság bírálja el, és dönt
a támogatások odaítélésérõl.

Szob Város Képviselõ-testüle-
te augusztus 18-án megtartott
ülésén döntött arról, hogy a
„Közösségeket Támogató Alap
létrehozásáról” szóló 15/2004.
(III. 31.) Kt. sz. rendelete alap-
ján, ebben a félévben is 400.000
forint összegû forrást biztosít a
helyben mûködõ civil szerve-

Továbbra is jut pénz a civil
szervezetek támogatására

Újabb pályázat benyújtásáról döntöttekÚjabb pályázat benyújtásáról döntöttekÚjabb pályázat benyújtásáról döntöttekÚjabb pályázat benyújtásáról döntöttekÚjabb pályázat benyújtásáról döntöttek
a képviselõk a mûködõképességa képviselõk a mûködõképességa képviselõk a mûködõképességa képviselõk a mûködõképességa képviselõk a mûködõképesség

biztosítása érdekébenbiztosítása érdekébenbiztosítása érdekébenbiztosítása érdekébenbiztosítása érdekében

A képviselõ-testület szeptember
15-én  megtartott ülésén a „P+R
parkoló létesítése Szob városá-
ban” címet viselõ építési beruhá-
zás kivitelezési munkáira vonat-
kozóan harmadik alkalommal ki-
írt közbeszerzési eljárást is ered-
ménytelennek nyilvánította.

A közbeszerzési felhívásra ha-
táridõben ezúttal csak egyetlen
ajánlat érkezett. Az ajánlatban
szereplõ összeg azonban jelentõ-
sen meghaladta a rendelkezésre
álló pénzügyi keretet, amelynek
következtében – további bevon-
ható források hiányában -ismétel-
ten arra kényszerültek a képvise-

lõk, hogy az újabb közbeszerzési
eljárás azonnali elindításáról hoz-
zanak döntést.

A közbeszerzési eljárás soro-
zatos eredménytelensége, illetve
megismétlése következménye-
ként a beruházás megvalósításá-
nak november 30-i határideje
nagy valószínûséggel már nem
tartható. Ennek megfelelõen a
képviselõ-testület felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzõt, hogy
európai uniós pályázatról lévén
szó, az irányító hatósággal hala-
déktalanul kezdjen tárgyalásokat
a kivitelezési határidõ meg-
hosszabbításáról.

Már lassan kész kellene lennie
Újra  eredménytelen a P+R parkoló

közbeszerzési eljárása

sodik forduló valamennyi hi-
ánypótlását. Az elvégzett,
több hónapos munka követ-
keztében Szob város pályá-
zata döntésre kész állapotba
került. Az elõzetes várakozá-
sok szerint még szeptember
hónapban döntés születhet az
ügyben.

Kedvezõ döntés estén az
évtized végére egy komplex,
sokfunkciós városközpont
épül ki településünkön, amely
keretében megújul a templom
elõtti Szent László tér, a Szent
László utca, a városháza épü-
letének homlokzata és környe-
zete, valamint a mûvelõdési
ház homlokzata és udvara.

 REMITZKY ZOLTÁN

A szobi Nyugdíjas Klub au-
gusztus 20-án a klubhelység
elõtti területen baráti össze-
jövetelt tartott. Ezen a talál-
kozó a tagság nagy része, va-
lamint vendégek vettek részt.
Még az összejövetel elõtt
Kiss József, aki egyik kedves
tagtársunk férje, kerti asztalt
és hozzá tartozó padot készí-
tett saját anyagból. Az elõ-
készítési munkában Döme
Tamás korábbi klubvezetõ
nyújtott segítséget. Kiss Jó-
zsef ízletes bográcsgulyást
készített számunkra, amely-
hez szorgos asszonykezek ké-
szítették elõ a szükséges alap-
anyagokat. Kívánságra finom
palacsinta is készült. A jó ízû
gulyás elfogyasztása után

kellemes baráti beszélgetés
folyt az asztaloknál. Délután
4 óra után ért véget a talál-
kozó.

Köszönetet  mondunk a
rendezvényen segédkezõ
klubtagoknak, valamint Or-
bán Józsefné Ilonkának az
ételkészítéshez szükséges
egyes anyagok biztosításáért
és Vargáné Szikriszt Katalin-
nak a biztosított kedvezmé-
nyekért.

Augusztus  29-én  a
zebegényi nyugdíjasklub ren-
dezvényen jól szerepelt tánc-
csoportunk, amelyen beugró
vendégként szerepelõ Kunya
Sándorné Erzsike fellépését
hálásan köszönjük.

VEZETÕSÉG

Bográcsgulyás és palacsinta



4 Önkormányzati hírek / Iskolai hírek        Szobi Hírnök

Becsengettek
folytatás az 1. oldalról

Kiemelkedõ összesített
gyõzelmet arattak diákja-
ink a kistérségi tanulmá-
nyi versenyen is: földrajz-
ból: 1. Pethõ Tamás 7.b;
2. Nagy Regina 8.a; törté-
nelembõl: 1. Tar Luca 6.a;
3. Valentin Dóra 5.b;
Néder Anita 6.a; Stefanek
Levente 7.b; Nagy Kitti 8.a,
magyar nyelvbõl 5 elsõ,  6
második  és 6 harmadik
helyezést szereztek tanu-
lóink.

Nagy büszkeségünkre
újra megszereztük a Leg-
eredményesebb iskola cí-
met az elért eredményeink
alapján a Fekete István Is-
kolák Országos Találko-
zóján.

A sport területén is
megálltuk a helyünket,
melyet a következõ ered-
mények bizonyítanak: ko-
sárlabda: Radnóti Kupa és
Fekete István Kupa :1. he-
lyezés, megyei területi
döntõ:  3. hely; labdarú-
gás: bajnokság: 1. helye-
zés; atlétika: leány csapat
elsõ korosztály: 1. helye-
zés, fiú csapat elsõ korosz-
tály:1. helyezés; Ipolyvöl-
gyi Diák-sportnap: 3. he-
lyezés.

A 2008/2009. tanév-
ben a következõ tanuló-
ink értek el kiemelkedõ
tanulmányi eredményt:
jeles: jeles : Huszti Boldi-
zsár, Pap Zsolt (2. a),
Brulich Bernadett (4.o.),
Galambos Zsófia, Kolozs
Jusztina, Tóth Tamás (5.
a), Farkas Rebeka (5.b),
Nyéki Tamara, Márki Haj-
nalka (6. b), Kajáry Attila
(7. a), Pethõ Tamás (7. b),
Nagy Kitti (8. a).

Kitûnõ : Hídvégi Zsó-
fia, Kazinczy Rebeka, Tég-
lás Kamilla (1.a) ,  Gyatyel
Dániel, Kovács Kata (1.b),
Pásztor Adél,  Bresztyák
Rebeka (2. a), Sági Anna,
Tóth Veronika, Hornyák
Rebeka (2. b), Bartók
Krisztián, Demeter Dáni-
el, Glézár Gergõ, Med-
veczky Ágnes, Valentin
Zsófia (3. a), Bódi Doroti,
Oravecz Nóra (3. b), Szá-
raz Eliza (5.a), Huszti Do-
monkos, Klement Gergõ,
Valentin Dóra, Veres Mar-
tin (5.b), Borda Melitta,
Kollár Bojána, Néder Ani-

ta, Pintér Zsófia, Tar Luca
(6.a), Crab Mária Anto-
anett (8.a).

Az évzárón, egész éves
kiemelkedõ teljesítményé-
ért „Az év sportolója” cí-
met kapta Ab-rudán
Edgárd, Klement Gergõ,
Néder Anita, Jeszenszky
Dániel, Borsán Barbara.

„Az év tanulója” címet
kapta Valentin Zsófia,
Bódi Doroti, Oravecz Nóra,
Brulich Bernadett, Száraz
Eliza, Huszti Domonkos,
Valentin Dóra, Borda Me-
litta, Kollár Bojána, Néder
Anita, Pintér Zsófia, Tar
Luca, Nyéki Tamara, Pethõ
Tamás és Sárközi Ingrid.
Kiemelkedõ közösségi
munkájáért Borsán Barba-
ra és Golán Bence átvehet-
te a Közösségért Emlékér-
met. Iskolánk legmagasabb
kitüntetésében, a Fekete
István Emlékplakett elis-
merésben részesült Crab
Antoanett, a kistérségi ki-
tüntetést, a Börzsöny Nagy-
díjat pedig Nagy Kittinek
ítélte az Igazgatótanács.

A tanév során végzett
munkájukért Pedagógus
napon Járik Izabella, igaz-
gatónõ a következõ peda-
gógusokat részesítette
igazgatói dicséretben és ju-
talomban: Hockné Hruska
Judit, Molnárné Hõninger
Anikó, Makrai Lászlóné,
Skripek Katalin, Sesztayné
Zeke Gyöngyi, Szép Tamás,
Balázs Ildikó, Hámoriné
Schu-bauer Mónika,
Dutkáné Bali Katalin,
Kipilláné Gonda Mária,
Homolya Mónika, Pósa
Sándorné, Pánczél Sán-
dorné. Sok évi becsületes
munkájáért nyugállomány-
ba vonulása alkalmából di-
cséretben részesült: Stedra
Miklós-né dajka. A nagy
intézményi  „Az év peda-
gógusa” kitüntetést Szöl-
gyén Szilviának adomá-
nyozta az Igazgatótanács.
Az intézmény fenntartója
ajándékutalvánnyal kö-
szönte meg és ismerte el in-
tézményünk két vezetõjé-
nek Járik Izabellának és
Járik Lászlónak kiemelke-
dõ éves munkáját.

A tanévzárón búcsút
vettünk Pereszlényi Gyu-
lánétól, Ági nénitõl, aki
generációkat nevelt fel na-

gyon lelkiismeretesen,
odaadóan, sok-sok szere-
tettel településünkön, s en-
nek elismeréseként nyug-
díjba vonulása alkalmából
Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet kapott. Az évzá-
rón köszönte meg a város
vezetése nevében a polgár-
mester Járik László nyug-
díjba vonuló igazgatónak
a több, mint négy évtize-
des kitartó és kiemelkedõ
pedagógusi és több, mint
egy évtizedes magas szín-
vonalú, lelkiismeretes igaz-
gatói munkáját, s az elisme-
rõ szavak mellett átadta
neki az oktatási miniszter
által adományozott Szol-
gálati Emlékérmet. Mind-
két kollegának ezúton is
kívánunk jó egészséget és
vidám, tartalmas nyugdíjas
éveket!

E rövid áttekintésbõl
kitûnik, hogy milyen ered-
ményes munka folyt a múlt
tanévben intézményünk-
ben, s ezt kívánjuk foly-
tatni, fokozni az új tanév-
ben is. Köszönjük a ked-
ves Szülõknek és vala-
mennyi támogatónknak a
múlt tanévi együttmûkö-
dést, támogatást, segítség-
nyújtást, melyre számí-
tunk ebben a tanévben is.

 Iskolánk eseményei-
rõl, eredményeirõl rend-
szeresen tájékoztatni fog-
juk a kedves Olvasókat.
Ezúton is szeretettel hí-
vunk minden érdeklõdõt
az október 2-án megrende-
zendõ Almafesztiválra,
mely egy országos oktatá-
si konferencia kísérõren-
dezvénye lesz ( tájékozta-
tót olvashatnak róla az új-
ság utolsó oldalán ). Vá-
runk mindenkit az új szárny
alapkõletételének 10. év-
fordulója alkalmából meg-
rendezésre kerülõ ünnepsé-
günkre is október 16-án, 11
órától. Aki pedig egy kel-
lemes, feledhetetlen estét-
éjszakát szeretne eltölteni
vidám társaságban, jó zene
mellett, azt nagy szeretet-
tel várjuk október 17-én 19
órától a mûvelõdési házba
az Alapítványi bálra. A bál-
ra jegyek vásárolhatók
1000 forintért az iskolában,
illetve ugyanott támogató
jegyeket is vásárolhatnak
azok, akik bálozni nem sze-
retnének, de fontosnak tart-
ják az iskolai alapítvány
támogatását.

B.I.

A 2008-ban elfogadott
(1338/2008/EK szá-
mú) egészségügyi sta-
tisztikai rendelet elõ-
írásainak megfelelõen
az Európai Unió tagál-
lamaiban Európai la-
kossági egészségfelmé-
résre  (ELEF)  kerül
sor. Magyarországon
az adatgyûjtést a Köz-
ponti Statisztikai Hiva-
tal (KSH) hajtja vég-
re,  az Egészségügyi
Minisztérium támoga-
tásával.

Az adatfelvétel fõ
célja a lakosság egész-
ségi állapotának, élet-
módjának és az egész-
ségügyi szolgáltatá-
sokkal való elégedett-
ségének megismerése.
Ezek az információk –
az uniós adatigények
kielégítése mellett –
hozzájárulhatnak a
szükséges egészségpo-
l i t ikai  in tézkedések
meghozatalához és az
egészségügyi ellátó-
rendszer minõségének
javításához.

Magyarországon az
ELEF 449 településen,
a 15 éves és idõsebb,
magánháztartásokban
élõ lakosság körében,
7000 fõ megkérdezésé-
vel zajlik 2009. szep-
tember 15 – október
30. között.

A sorszámozott iga-
zolvánnyal rendelkezõ
kérdezõ  b iz tosok  a
fenti idõszakban kere-
sik fel a véletlen min-
tavétellel kiválasztott
személyeket, és kér-
dõívet töltenek ki az
egészségi állapotuk-
ról, életmódjukról, az
egészséget befolyáso-
ló egyéb tényezõkrõl,
i l letve az egészség-
ügyi ellátórendszerrel
kapcsolatos vélemé-
nyükrõl.

Az ELEF válasz-
adóinak egy kisebb cso-
portján az Országos
Élelmezés- és Táplál-
kozástudományi Inté-
zet (OÉTI),  mint az
ÁNTSZ országos inté-
zete, felmérést végez az

Egészségügyi Miniszté-
rium támogatásával.
Az Országos Táplálko-
zás és Tápláltsági Álla-
pot Vizsgálat (OTÁP
2009) Magyarországon
egyedülálló módon or-
szágos reprezentatív
mintán, mérésekre ala-
pozva határozza meg a
túlsúly, az alultáplált-
ság és a hasi elhízás elõ-
fordulását. A vizsgálat-
ra az ország 120 tele-
pülésén kerül sor a 18.
életévüket betöltött fel-
nõttek körében 2009.
szeptember 15. és no-
vember 30. között. A
vizsgálat 2 részbõl áll:
táplálkozási napló ki-
töltése, valamint iga-
zolvánnyal rendelkezõ
egészségügyi személy-
zet által végzett test-
súly, testmagasság és
derékkör-fogat méré-
sek.

Ezek alapján össze-
függést keresünk a táp-
lálkozási szokások, a
tápláltsági állapot és
egyes betegségek kö-
zött. Az adatok birto-
kában tudományosan
megalapozott, a lakos-
ság egészségének javí-
tását célzó, hatékony
intézkedések válnak le-
hetõvé.

A felmérés során
gyûjtöt t  adatokat  a
KSH és az OÉTI az
adatvédelmi törvény és
a statisztikai törvény
elõírásainak szigorú
betartásával  kezel i ,
csak statisztikai célra
használja fel, név és
cím nélkül, az egyéni
azonosítást kizáró mó-
don.

A felmérés megkez-
dése elõtt a mintába
bekerült személyeknek
tájékoztató levelet kül-
dünk. A kérdõív kitöl-
tését követõen minden
válaszadó ajándékot
kap, továbbá részt ve-
het nyereménysorsolá-
sokon is.

KÖZPONTI STATISZTIKAI

HIVATAL ORSZÁGOS

ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKO-
ZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET

Egészségfelmérés
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Nyár. Zamárdi. Balaton. Tábor.
Jókedv. Pihenés. Játék. Már saj-
nos csak emlékképként és jóked-
vû beszélgetések foszlányaiként
jelennek meg ezek a szavak. Pe-
dig milyen jó is volt újra együtt
táborozni a „magyar tenger” part-
ján.

Augusztus 11-én két busz-
szal, nyolcvanan indultunk a
hagyományos olvasótáborunk-
ba Zamárdiba, ahol feledhetet-
len hét napot töltöttek együtt
kistérségünk gyermekei. A prog-
ramokat a Haydn-, Händel-,
Radnóti – emlékév jegyében

szerveztük. Így zenés, drámajá-
tékos foglakozások, sportverse-
nyek, címertervezés, csatakiál-
tás költés is szerepeltek a tábori
programban. Ellátogattunk Ti-
hanyba is, megismerkedtünk a
gyönyörû Tihanyi Apátsággal,
megtekintettük magyar királya-
ink panoptikumát,  felderítettük
Zamárdit, s nagyon sok közös
játékot játszottunk. Természete-
sen a Balatontól néhány méter-
re a strandolásra is alkalmunk
nyílt, nemcsak napközben, ha-
nem a gyerekek örömére a leg-
bátrabbak – a Jegesmedve-díj-
jal kitüntetettek – éjszaka is él-
vezhették a balatoni hullámo-
kat. Az utolsó éjszakán pedig
bátorságukat bizonyították a tá-
borlakók a hagyományos bátor-
ságpróbán. A térség sok telepü-
lésérõl – Vámosmikola,
Bernecebaráti, Nagybörzsöny,
Márianosztra stb. – érkeztek a
gyerekek, de ennek már elsõ este
nem volt jelentõsége, hiszen
gyorsan szövõdtek a barátságok,
alakultak át a táborozók egy
közösséggé. Ennek következté-
ben a tábor végi búcsúzás sokak
számára könnyesre sikeredett.

Májusban a második, har-
madik, negyedik osztályo-
saink az Apáczai Kiadó  ál-
tal küldött országos szöveg-
értési feladatsorokat oldot-
ták meg. Tanítótársaimmal
kijavítottuk, majd vissza-
küldtük a kiadónak. Au-
gusztus végén kaptuk meg
az országos eredményeket
és benne a mi iskolánkét is.

2.a - országos átlag:
72,93%, kisvárosi átlagok:
81,04 %, szobi eredmények:
85,83%. 2.b - országos át-
lag: 72.93%, kisvárosi átla-
gok: 81,04%, szobi eredmé-

nyek: 81,50%. 3.a -  orszá-
gos átlag: 80,53%, kisváro-
si átlagok: 72,66%, szobi
eredmények: 80,00%. 3.b -
országos átlag: 80,53%, kis-
városi átlagok: 72,66%, szo-
bi eredmények: 88,22%.
4.o. - országos átlag:
67,88%,  kisvárosi átlagok:
67,39%, szobi eredmények:
65,07%.

Büszkék vagyunk tanu-
lóinkra és tanítóikra! Így to-
vább! Az idei tanév végén
is szeretnénk részt venni
ezen az országos mérésen!

Vidáman fejeztük be az
elõzõ tanévet az alsó tago-
zaton.

Június másodikán tar-
tottuk az elsõ BÉZS fesz-
tivált. Meghívtuk a kedves
Szülõket ,  és  iskolánk
fenntartóit is. Az egész
napos program délelõtt az

osztályok bemutatkozó iro-
dalmi mûsorával kezdõ-
dött, majd kézmûveskedés
(várépítés, homokvár-épí-
tés, hajtogatás, színezés)
következett. Ebéd után a
tanulóink csapatokat alkot-
tak és a könyvtárban  ve-
télkedtek Fekete Istvánnak
és mûveinek ismeretérõl.
A napot egy vidám tánc-
ház zárta Andi néni ve-
zényletével.  Tanulók, ta-
nítóik, szülõk egyaránt jól
érezték magukat. Idén is
szeretet tel  várunk még
több érdeklõdõt.

A tanév utolsó napját
néhány szülõ tette emléke-
zetessé. A vállalkozó ked-
vû szülõk finom paprikás
krumplit fõztek a szabad-
idõ központban, míg a ta-
nító nénik érdekes aka-
dályversenyt szerveztek a
focipályán. Nem marad-
hatott el természetesen a
foci és a kötélhúzás sem.
Szilvi néni vezetésével na-
gyon jól  szórakoztak a
gyerekek. A fárasztó dél-
elõtt után igazán jól esett
a finom ebéd a természet
lágy ölén.  Köszönjük
Oravecz Szilárdnak, Bar-
tók Istvánnak, Bódi Ist-
vánnak, Huszti Heninek,
Bartuszek Istvánnak, Ko-
czóné Szabó Anet tnek ,
Pásztor Imrénének, Berin-
kei Mónikának.

            HÕNINGER ANIKÓ

Nyári emlék Pillanatképek
a tanév végérõlAzt gondolom az idei táborozás

élménydússágáról mindent el-
mondott az a négy szavas kér-
dés, mely sûrûn hangzott el a
hazafelé vezetõ úton: „Ugye,
jövünk jövõre is?”. Még haza
sem értünk, már a jövõ nyári tá-
borozásról beszéltünk. Igen,
most még nagyon szép emlék,
de 2010. nyarán reméljük újra
vidám valóság lesz a térségi
nyári táborunk.

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani támogatóinknak,
Polónyi Évának a felajánlott fi-
nom kenyérért, Galanits Béláné

munkaszervezet vezetõnek a
meglepetés jégkrémért. Nagy
segítség volt számunkra és tisz-
telettel köszönjük azt az anyagi
támogatást, mellyel Kárpáti
Zsuzsa, a Pest Megyei Önkor-
mányzat képviselõje, a szobi
HVI címbirtokosa hozzájárult
táborozásunkhoz.

T o v á b b á
nagyban hoz-
zájárult a prog-
ram megvaló-
sításához az a

200.000 forintos támogatás, me-
lyet a Nemzeti Kulturális Alap
közmûvelõdési szakmai kollégi-
uma ítélt meg pályázat útján tá-
borunkhoz.

Végül, de nem utolsósorban
ezúton is szeretnék köszönetet
mondani kollégáimnak - Járik
Izabella igazgatónõnek, Kurucz
Jánosné tagintézmény-vezetõ-
nek (Bernecebaráti), Veres Jó-
zsefnénak  (Vámosmikola),
Hanzelikné Marcal Évának és
Hõninger Anikónak -, akik sza-
badságuk alatt önzetlenül vál-
lalták a gyerekek táboroztatását,
s az ezzel járó felelõsséget.

BALÁZS ILDIKÓ



A Danubius Táncegyüttes a nyár
második felében is aktívan, dol-
gozva munkálkodott – ki táboro-
zásokon, ki fellépéseken - na, és
az a sok izzasztó táncpróba!

A néptánctáborok közül az
Ispiláng csoport táncosainak au-
gusztus 3-tól 8-ig Bakonyszom-
bathely adott otthont – ahol or-
szágos rendezésû, igen magas
színvonalú, és nagyon-nagyon
emlékezetes egy hetet töltöttünk
el. A tájegységek közül a felvidé-
ki Martos, és a mezõségi Szék tán-
caival foglalkoztunk, de emellett
kézmûveskedtünk, népdalokat
tanultunk és vidám, tartalmas elõ-

dással és emlékkel tértünk haza!
Mindannyian biztosak vagyunk
abban, hogy ezeket a nyári tábo-
rozásokat így érdemes folytatni:
az eredeti közeget felkutatva,
adatközlõ idõs táncosokkal ta-
lálkozva. A napi 8-10-12 órás
táncolást egy nap pihenõ közbe-
iktatásával szervezték a közel
400 fõs tábor számára. Ezt a „pi-
henõnapot” mi igyekeztünk a
környék feltérképezésével tölte-
ni: gyalogosan bejáruk a szom-
szédos Bonchidát, s a 13 kilomé-
terre fekvõ Szék városát is. A túra
során rengeteg élménnyel – s né-
hány nyájõrzõ kutya emlékével

Felejthetetlen pillanatok

adásokat nézhettünk minden este.
Az együttesünkbõl a tábor részt-
vevõi voltak: Antal Márton, An-
tal Veronika, Fülöp Enikõ, Hetei
Klaudia, Huszti Domonkos,
Klement Gergõ, Koczó Kíra,
Láncz Levente, Matyus János,
Matyus Sára, Oravecz Nóra,
Paulik Eszter, Polczer Krisztián,
Sági Csenge, Száraz Eliza, Tóth
Sára, Tóth Veronika és Valentin
Dóra. Mindannyiunk számára fe-
lejthetetlen napok voltak – s re-
méljük jövõre is eljutunk a Ba-
kony Néptánctáborba!

Augusztus 9-én a Danubius
Csergetõ csoportjának tagjaival
a mezõségi Válaszúton megren-
dezésre kerülõ 18. Mezõségi
népzenei- és néptánctábort cé-
loztuk meg! Tánctanulmányaink
alapozásához a bonchidai táncok
motívumait, dalait és tulajdon-
képp a „lelkét” próbáltuk ma-
gunkba szívni – utólag már el-
mondhatjuk: nem kevés öröm-
mel, nyitottsággal tettük mind-
ezt! Fantasztikus hetet tölthet-
tünk Kallós Zoli bácsi reziden-
ciáján – rengeteg élménnyel, tu-

gyarapodtunk! Utólag persze már
csak mosolygunk a futóverse-
nyen, amit a kutyákkal való ta-
lálkozás jelentett! A jövõ nyarat
már elõre izgalommal várja min-
den válaszuti táborozónk: Antal
Eszter, Bálint Zádor, Bernát Ju-
dit, Borkó Bálint, Harangozó
Ágnes, Hock Máté, Huszti Sebes-
tyén, Márton Erzsébet, Mihály
Márk, Németh Zsombor, Princz
Gábor, Szarvas István, Szász Eri-
ka, Szász Éva és Szórágy Péter.

 A nyár – a táborozáson, nyara-
láson kívül – egy néptáncegyüt-
tesnek a fellépéseket is jelenti –
így mi is kivettük részünket: júli-
us 25-én a Budai várban megren-
dezett Hungaroring Fest-en, ahol
nagy örömünkre szép sikerrel be-
mutatkozhattunk; majd a Szent
István-napi rendezvényeken is fel-
léptünk Verõcén, Nagymaroson,
és Vácott. Mindhárom ünnepi ren-
dezvényen elismerõ szavakkal
méltatták munkánkat, színpadi
teljesítményünket! Ezúton szeret-
nénk megköszönni a kedves szü-
lõk segítségét, hogy fellépéseink
helyszínére eljuthattunk!

      Nagy terveink között szere-
pelt, hogy eljuthassunk a szeptem-
berben megrendezendõ EURO-
TREFF Fesztiválra is, melyet idén
a németországi Rastattban rendez-
tek meg. Gyûjtögetéseink eredmé-
nyeként, pályázati nyeremények-
bõl és szülõi összefogás által sike-
rült 38 táncosnak eljutnia ebbe a
festõien szép, Baden-Würtenberg

tartományi kisvároskába. Nagyon
nagy köszönettel tartozunk Roz-
man József úrnak is, aki financiá-
lis gondjainkban megértésével, tü-
relmével segített rajtunk – vala-
mint a vidám, problémamentes uta-
zásért is hálásak vagyunk!

 Kicsik és nagyok egyaránt szí-
vüket-lelküket kitették az elõadá-
sokon, s a lelkes közönség min-

Táncegyüttesünk is részt vett a rastatti Eurotreff Fesztiválon

Bakonyszombathely

Válaszuti tábor

6     Civil szervezet        Szobi Hírnök

den mûsorunkat végig tapssal kí-
sérte. Volt köztük olyan is, aki
minden elõadásunkra eljött, újra
és újra végigtapsolva a mûsorszá-
mokat! Utolsó bemutatónkon –
mely egy környékbeli kisváros ut-

cafesztiválja is volt egyben – né-
zõink között igen sok magyarra
leltünk, akik végig könnyeikkel
küszködve, dalainkat velünk éne-
kelve nézték végig táncainkat. Az
élmény mindannyiunkban jelen-
tõs emlékként marad meg, soha
még ennyire nem volt jó magyar-
nak lenni! Büszkén, érzelmekkel
teli és emelkedett lélekkel tértünk
haza – bízván abban, hogy lesz
még alkalom, hogy hasonló hely-
zetet élhetünk meg!

Számítunk továbbra is min-

denki segítségére, hogy minél
több ilyen helyre eljuthassunk, sok
európai országban bemutathassuk
tudásunkat!

Számlaszámunk – OTP Szobi
Fiók: 11742269-20501369.

DANUBIUS TÁNCEGYÜTTES

DANUBIUSTANCEGYUTTES@CITROMAIL.HU

WWW.DANUBIUSTANCEGYUTTES.MLAP.HU

WWW.DANUBIUS.5MP.EU,
DANUBIUSTANCEGYUTTES@CITROMAIL.HU

WWW.DANUBIUSTANCEGYUTTES.MLAP.HU

WWW.DANUBIUS.5MP.EU

KUTI ANDREA

DANUBIUS TÁNCEGYÜTTES
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Mit ad ma nekünk a Mária-kút?
- teszem fel a kérdést, magam-
nak, másoknak, azoknak, akik
rendszeresen  látogatják, vagy
csak erre járnak és isznak a kút
frissítõ vízébõl.

A válaszok szerteágazóak,
érdekesek és sokszínûek.
Van, aki gyógyító hatását
érzi, van, aki reggeli teáját
csak a forrás vizébõl hajlan-
dó elkészíteni, vannak olya-
nok, akik kimondottan csak
ebbõl fõznek, és isznak. A
gyalogosan, biciklivel, sze-
mélygépkocsival, kisvonattal
érkezõk általában megállnak,
elolvassák a kút történetét,
hírt kapnak az ott történt cso-
dákról, s szinte tisztelettel
lépnek a kúthoz és merítik
meg poharaikat .  Mikor a
Nosztrai Faluházba érkezõk-
nek mesélek a kútról, megígé-
rik, hogy hazafelé okvetlen
meglátogatják. Jelen voltam,
mikor egy tízfõs baráti társa-
ság érkezett, köztük két tál-
tos hölgy. A kút elõtt meg-
állva késztetést éreztek, hogy
elõvegyék dobjaikat, melyek-
nek hangja pillanatok alatt
betöltötte az egész völgyet.

ronból érkezett egy idõs há-
zaspár, kimondottan azzal a
céllal, hogy ellátogassanak,
ahogy õk mondták, a csoda-
tévõ kúthoz.

Mondhatnák, hogy ezek a
történetek mai keletûek, de
ez nem így van, a múltból
rengeteg hasonló történet
maradt fent. Egyet bizony-
ságként elmesélek. 1940-es
években több száz fõs zarán-
doklat élén érkezett a Mária-
kúthoz Mindszenty József bí-
boros hercegprímás. Lepo-
rolta reverendáját, ivott a kút
vizébõl s megjegyezte, hogy
a kút vize hideg és kristály-
tiszta, olyan tiszta és sely-
mes, mint Mária lelke, s aki
e kút vizét issza, az e szent-
hely áldását bírja. Nem tud-
ta megállni, hogy híveivel
ne mondjon el egy imát, s
mielõt t  tovább folytat ták
volna útjukat megszentelte a
kutacskát.

A kutacska, ahogyan ma
már sokan becézik, közkedvelt
kirándulóhellyé kezd válni,
ezért mi nosztrai és szobi pol-
gárok úgy döntöttünk, hogy
minden évben Sarlós Boldog-

Mit ad ma nekünk a Mária-kút?

tóvá tettük a kutacskát. Az
idõ megadta rá a választ: a
sok-sok ember, köztük az az
idõs bányász, aki élete teljé-
ben naponta ivott vizébõl,
most 75 évesen újra eljött,
hogy e helyen oltsa szomját.
Az idõs férfi arcán legördü-
lõ könnycseppet látván tuda-
tosult bennünk, hogy volt,
van értelme a munkánknak.

A kutacska újraszentelésén
azt mondtam: nosztraiak, szo-
biak, damásdiak, ez a kút nem-
csak egy vizet adó kút, ez a
MÁRIA-kút, apáink, nagyapá-
ink, dédnagyapáink öröksége,
vigyázzunk rá! A szobi Joli-
ka tujákkal ültette körül a ku-
tat, amiket idén valaki eltulaj-
donított, a napokban lettek
újra ültetve. Fekete Jani Má-
ria-kúti márványtáblát vésett,
Zsuzsika és Anikó minden ta-

vasszal rendbe teszik a szikla-
kertet és a kút környékét,
hosszasan lehetne sorolni ki
mit tesz vagy hoz a kúthoz. De
sajnos van ellenpélda is, szo-
morú és egyben érthetetlen,
hogy a napokban valaki vagy
valakik összetörték a képes
fán lévõ Mária kegyképet.
Ezért most is azt kérem, hogy
õrizzük, óvjuk örökségünket,
a Mária-kutat.

Visszatérve a nyitó gondo-
lathoz, ha valaki felteszi ma-
gának a kérdést: mit ad ma
nekünk/nekem a Mária kút?
A kutacska padkájára ülve, a
víz csobogását, a madarak
énekét hallgatva, érezni fog-
ja azt a nyugalmat, amit se-
hol máshol, és egy idõ után
önmaga is megleli a kérdésre
a választ.

TASNÁDI GYÖRGY

Mikor végeztek, elmesélték
barátaiknak, hogy olyan erõs
energia áramlik a kút körül,
amit sehol máshol nem érez-
tek. Budapestrõl rendszeresen
járnak le, hogy néhány liter
vízzel felvértezve, új erõt
merítsenek maguk és család-
juk számára. A környék lakói
is szinte naponta keresik fel
a Mária-kutat. A minap Sop-

asszony napján közös szentmi-
sével ünnepeljük az itt végbe-
ment csodákat.

Schottner Miklós és jóma-
gam Tasnádi György, sokat
beszélgettünk arról, hogy va-
jon milyen emlékeket, érzé-
seket szabadítottunk fel, mi-
kor a föld mélyébõl, baráta-
inkkal együtt kiástuk és újra
mindenki számára látogatha-

Aki e kút vizét issza, az e szenthely áldását bírja

Aki a kutacska padkájára ül, a víz csobogását, a madarak énekét
hallgatva, érezni fogja azt a nyugalmat, amit sehol máshol

A Fortuna divatáru üzlet és esküvõi ruhakölcsönzõ
 Nagymarosról  Vácra, a dr. Csányi L. krt. 27. alá

költözött augusztus 25-tõl.
Továbbra is készséges kiszolgálással,

nagyobb árukészlettel várjuk a házasulandókat,
hozzátartozóikat, a szalagavatón keringõzõ

lányokat és fiúkat.
Választékunk bõvül: férfi öltönyök, ingek, mellények,

alkalmi ruhák, méret utáni ruhavarrással.
Minden kedves új és régi vevõt szeretettel várunk!

Tel.: 20/250-6794    web: fortunabutik.hufortunabutik.hufortunabutik.hufortunabutik.hufortunabutik.hu

ELKÖLTÖZTÜNK!ELKÖLTÖZTÜNK!ELKÖLTÖZTÜNK!ELKÖLTÖZTÜNK!ELKÖLTÖZTÜNK!
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A ferences rend pápai jóváha-
gyásának 800. évfordulóján
gyalogos vándorlásra (zarán-
doklat) került sor augusztus-
ban. A 120 km – es útvonalat
(Esztergomtól, Mátravere-
bély-Szentkút nemzeti kegy-
helyig) tizenötödször járták
végig ferences atyák és szer-
zetesnõvérek, civil hívõk, el-

nultak be a templomba. Szob
város plébánosa köszöntõbe-
szédet mondott, örömmel és
szeretettel szólt a zarándokok-
hoz, akik  áldozatot,  lemon-
dást,  óriási fizikai, testi meg-
terhelést vállaltak a fenséges
célért. A ferences atyák által
bemutatott szentmisét Assisi
Szent Ferenc lelkisége hatotta

Ferences zarándokok fogadása

sõsorban fiatalok. Nagybol-
dogasszony ünnepén, augusz-
tus 15-én indult a zarándoklat
Esztergomból. Szobon átkel-
tek a kompon, az Árpád utcán
végig énekelve érkeztek a
Szent László templomhoz. Dr.
Káposztássy Béla plébános ve-

át, aki követõire, a késõbbi ko-
rok  embereire Isten, mint Fön-
séges és Dicsõséges imádását,
ugyanakkor a szelíd és irgal-
mas Isten - aki megrendítõ
módon közel jön az emberhez,
gondoskodó atyaként minden
jónak forrása - képet hagyta.

Ferencesek az olltárnál

zetésével a szobi római kato-
likus egyházközség tagjai fo-
gadták a mintegy  150 fõs za-
rándokcsoportot.

Az “Áldott légy Uram”
gyönyörû egyházi énekkel vo-

A szentmise mély áhítatában,
a szentáldozásban a zarándo-
kok a  szobi hívekkel együtt
vettek részt. Az énekek a “Za-
rándokok útikönyve”- bõl
hangzottak el. Az arcokról bol-

dogság, derû, szent öröm áradt,
melyet azok hordoznak, akik
Istenre hagyatkoztak s amely
minden fáradtságon, bajon fe-
lülemelkedik. A szentmise után
a plébánia udvarán, ebéd és sok
finom, a szobi hívek által ké-
szített házi sütemény várta a
zarándokokat. A felfrissülés
után énekelve, imádkozva in-
dultak a Márianosztrai Pálos-
kegyhelyre. Innen másnap za-
rándokoltak tovább Kemencé-
re, a Börzsönyön át Drégely-
vár érintésével, Patakra, majd
Szécsénybe értek.

A Cserháton keresztül gya-
logolva  augusztus 19-én,
Szent István napjának vi-
giliáján érkeztek  Mátrave-
rebély-Szentkút nemzeti kegy-
helyre. A zarándoklat mottó-
ja Pál apostoltól származik,
“Kegyelem nektek és békesség”,
útjukon elkísérte a zarándoko-
kat. Köszönet a sok lelkes, ön-
feláldozó embernek, akik ér-
tünk, helyettünk imádkoznak
és önként, tudatosan vállalták
a lemondást, a testi fáradtsá-
got.

    OCSOVAI JÁNOSNÉ

Humorsarok
Hogy kezdõdik a csernobili

samponreklám?
- ???
- Anna egyik fejét ezzel a

samponnal mostuk, a másikat...

A rövidlátó borbély borot-
válás után a vendéghez:

- Tessék mondani, vörös
nyakkendõt tetszik viselni, vagy
telefonáljak a mentõkért?

Kannibálok vacsoráznak:
- Te, nagyon rágós ez a hús!
A másik felpattan és torkon

ragadja:
- Mit mondtál az anyámra?

Október 9-énOktóber 9-énOktóber 9-énOktóber 9-énOktóber 9-én
újra partyújra partyújra partyújra partyújra party

Az m-party szervezésébenAz m-party szervezésébenAz m-party szervezésébenAz m-party szervezésébenAz m-party szervezésében

Szobi Ifjúsági Pince
Klub 16 éves találkozóját
tartjuk október 9-én.

Várunk minden régi
klubtagot!

Zene: Norbi, Zéé, Hu-
szas Gabi, Csabi, Csiki a
93'-05' évek slágereivel.

Dr. Káposztássy Béla plébános köszönti a zarándokokat



Hírek a
sakkcsapat
háza tájáról
Szent István napi

sakkverseny 
Az egész napot együtt töltöt-
tük. Jó hangulatban telt el a
verseny, annak ellenére,
hogy anyagi nehézségeink
miatt csak zsíros kenyérrel
kínáltuk versenyzoinket. 13
felnott mérte aznap össze já-
téktudását, Kendrik Gábor is
velük játszott. Az ifjúságiak
versenyén 3 általános isko-
lás diák indult.

A felnott eredmények:
1. Zala Gyula, Vác:11

pont, 2. Csiba Benõ, Szob:
9,5 pont, 3. Kovács Tamás,
Vác: 9 pont,  4. Virág Sán-
dor, Szob: 9 pont.

Megyei és
házi bajnokság

Örömmel közöljük, hogy
Szabó Gyozo csapattagunk
szponzorálásával a megyei
ötfos bajnokságban is elindul
a fiatalokkal kiegészített szo-
bi csapat. A havonta meg-
rendezésre kerülo  kétszer 10
perces versenysorozatban
Virág Sándor vezet.

Információ, köszönet
Az új tanév megkezdésé-

re tekintettel szeretnénk fel-
hívni a sakkozni szereto ta-
nulók figyelmét arra, hogy
péntekenként 18 órától a
MÁV laktanyában tartjuk
edzéseinket, amelyekre nagy
szeretettel várjuk oket. 

Ezúton is szeretnénk ki-
fejezni köszönetünket az ön-
kormányzatnak, valamint
Orbán József SC elnök úr-
nak, hogy anyagilag is támo-
gatják egyesületünk mûkö-
dését.

CSIBA BENÕ

SZAKOSZTÁLY VEZETÕ

Talán még emlékeznek Tisz-
telt Olvasóink, hogy a lap jú-
niusi számában örömmel újsá-
goltuk: a felnõtt labdarúgó
csapat 1999 és 2007 után,
2009-ben újra bajnoki címet
ünnepelhetett a Pest megyei
bajnokság III. osztályában.  A
2008/2009-es bajnokságot ki-
emelkedõ teljesítménnyel
nyerte a szobi alakulat, hiszen
a 26 mérkõzésbõl 24 alkalom-
mal hagyta el gyõztesen a pá-
lyát és mindössze 2 döntetlen
szerepelt a szobi csapat neve
mellett a statisztikában. Azóta
elég sok változás történt a csa-
pat körül, negatív és pozitív
egyaránt.

Nagy tervekkel vártuk a
nyarat, ugyanis a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség a megye
I. - és a megye II. osztály
közé egy plusz osztályt, az
úgynevezett megye I/B osz-
tályt hozta létre, amelyben a
megye III. csoportjainak baj-
nokai automatikusan jogot sze-
reztek az indulásra. Az idei
speciális helyzet révén a szo-
bi bajnoki cím tehát kettõ osz-
tállyal feljebb való indulási
jogot ért, illetve érhetett vol-
na. A nevezési határidõ végé-
ig úgy tûnt, hogy a csapat el
tud indulni a két osztállyal
feljebb lévõ bajnokságban, és
meglesz az az anyagi forrás,
amivel tisztességesen végig
tudja játszani az évadot. Eb-
ben bízva 5-6 minõségi, új já-
tékossal edzésbe is állt a keret
július közepén. A benevezés
után, de az átigazolási szezon
vége elõtt három nappal kide-
rült, hogy a szükséges anyagi
forrás mégsem lesz meg.  En-
nek következtében távozott a
csapattól a játékos-edzõ Hor-
váth László, és vele együtt az
általa leigazolt öt játékos, va-
lamint egy kapus. A helyükre
öt, egykoron az ifjúsági csa-
pat tagjaként Szobon futbal-
lozó fiatal, 17 és 21 év kö-
zötti játékos érkezett. Õk
öten, és a keretbõl megmaradt
többi labdarúgó alkotja most
a csapatot. Az így átalakult
csapattal vágtunk neki ismét
a megye III. osztályú bajnok-

ságnak.
A bajnokság mezõnye szin-

tén átalakult. Szob kivételével
az elsõ hat helyezett csapat
egyet feljebb lépve, a megyei
II. osztályban indult és kezd-
te meg az idényt. Ezek voltak
a bevezetõben említett nega-
tívumok.

Pozitívumként jegyezhet-
jük fel, hogy a sok fiatal, kie-
gészülve a keretben maradt já-
tékosokkal egy nagyon jó,
összetartó közösséget kezd
formálni, ami nem utolsó sor-
ban az eredményekben is kezd
megmutatkozni. Két edzõmér-
kõzést és egy Pest megyei ku-
pamérkõzést játszottunk a baj-
noki rajt elõtt.

Az elsõ edzõmérkõzésen,
ahol szinte a csapat fele elõ-
ször találkozott a többiekkel,
nem vallottunk szégyent, hi-
szen egyenrangú ellenfelei
voltunk a több éve együtt ját-
szó és az elõzõ idényben ép-
pen Szob mögött másodikként
záró nagymarosi csapatnak. A
második felkészülési mérkõ-
zésen, hazai pályán fogadtuk
Vámos-mikola csapatát, akik
tavaly a Nógrád megyei baj-
nokság 4. helyén végeztek.
Azon a mérkõzésen a csapat
nagyon jó teljesítményt nyújt-
va simán és megérdemeltem
nagyarányú gyõzelmet aratott.
A felkészülés harmadik állo-
másán, amely egyben már tét-
mérkõzés és a bajnoki rajt elõt-
ti utolsó megmérettetés volt,
a Pest Megyei Kupa 1. fordu-
lójának keretein belül fogad-
tuk Nagymaros legjobbjait. A
mérkõzés képe nagy hasonló-
ságot mutatott a két héttel ko-

rábban lejátszotthoz, megint
jól küzdött minden játékos,
újfent sok helyzetet alakítot-
tunk ki, azonban ismételten el-
maradt a gólszerzés. Nem úgy
az ellenfél csapatánál, akik egy
szépségdíjas és egy szerencsés
találattal lõtték magukat 2.
fordulóba.

Ezek után következett a baj-
noki rajt idegenben. Pencre
látogattunk, ahol a tavalyi baj-
nokságban is csak nehezen
tudtuk 2:1 arányban felülmúl-
ni a hazaiakat. Ezzel szemben
az idén végig kézben tartottuk
a mérkõzést, és már az elsõ
félidõben két gólt szerezve vo-
nulhattunk pihenõre. A máso-
dik félidõben még sikerült
egyszer betalálni a penciek
hálójába, amivel el is hoztuk
a 3 pontot. Nagy örömmel
nyugtáztuk, hogy jól sikerült
a kezdés. Ezt szerettük volna
folytatni hazai pályán, már
csak azért is, mert emlékeim
szerint hazai bajnoki mérkõ-
zésen utoljára 2008. áprilisá-
ban - másfél éve - szenvedett
vereséget a csapat. Ennek tu-
datában, és a hazai veretlen-
ség megõrzésének céljával állt
mindenki hozzá a 2. forduló-
ban a Püspökszilágy elleni
mérkõzésnek. Az elsõ félidõ-
ben még akadozott a játék, de
így is sikerült 1:0 – s elõnnyel
pihenõre vonulni. A második
félidõben tanúsított jobb
helyzetkihasználásunknak kö-
szönhetõen biztos, 4:1 arányú
gyõzelmet arattunk. Itt tar-
tunk most, de szeretnénk to-
vább folytatni  a jó szereplést,
amit Kosdon lehet megtenni
legközelebb. Azt hiszem min-
den csapattársam nevében
mondhatom, hogy ez az átala-
kult, megfiatalodott szobi csa-
pat is mindent meg fog tenni
annak érdekében, hogy minél
jobb eredményt érjen el a
2009/2010. évi bajnokság-
ban!

Várjuk kedves szurkolóin-
kat minden mérkõzésünkre,
hiszen ráfér a bíztatás a meg-
fiatalított, újjá alakult csa-
patra!

LACZKÓ BALÁZS

Elkezdõdött az õszi szezon
a labdarúgó csapat számára is
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EdzõmérkõzésekEdzõmérkõzésekEdzõmérkõzésekEdzõmérkõzésekEdzõmérkõzések:
Nagymaros - Szob

2:0
Szob - Vámosmikola

5:2
Pest megyei kupa

 I. forduló:
Szob - Nagymaros

0:2



A BMXmag.hu segítségével
szeptember elsõ szombatjára si-
került egy újabb versenyt szer-
veznünk Szobon. Az elõkészü-
letek, a folyamatos munka és a
belefektetett energia eredménye
megvalósulni látszott. Az igaz-
ság azonban az, hogy az utolsó
pillanatig kérdéses volt megtart-
suk-e a versenyt, hiszen az idõ-
járás csak úgy, mint az elõtte lévõ
hétvégén megrendezett OSG-n,
most is közbeszólt. Elõzõ nap
este már szakadt az esõ, a pálya
vízben állt. Szombaton korán
reggel kimentünk, és ugyancsak
rossz kép tárult elénk. A verseny
elhalasztásán gondolkodtunk,
azonban idõjárás és mindenféle
elõrejelzés pozitív változást mu-
tatott, ezért úgy döntöttünk:
kezdjük el a versenyt!

Szerencsére így is lett, kisütött
a nap, szeles, száraz idõ követke-
zett. Elkezdhettük a rendezvény
elõtti munkálatokat. A plakáto-
kon 13 órára hirdettük meg a kez-
dés idõpontját, de szerencsére pár
lelkes rider már kijött 10 óra kö-
rül. Az esõ utáni vizes, saras, hasz-
nálhatatlan pálya rendbehozata-
lában nagyon sokat jelentett a
segítségük, utólag is hálásan kö-
szönjük nekik! A pálya ezután
sem volt száz százalékos, lassú,
de ugrálható volt. Dél körül meg-
érkeztek a riderek, jöttek Dorog,
Leányvár, Vác és Budapest kör-
nyékérõl is. Nem volt igazán sok
induló és a tervezett 15 órai futa-
mok kezdése is csúszott. Idõköz-
ben átalakult a verseny lebonyo-
lítása is, mindenki jobbnak látta,
ha egy családiasabb jam-et ren-
dezünk. Így a két órás folyamatos
biciklizésben mindenki megmu-
tathatta, hogy mire is képes az ug-
ratókon, illetve egy nem teljesen
használható pályán. Valaki szé-
pen tudott biciklizni a pálya
adottságaihoz képest, valaki vál-
lalt is mutatványokat, és volt, aki
kiállásra  kényszerült.

Példaként említhetnénk
Pálok Attila trükkjeit szinte min-
den ugratón, Herczeg Márk szal-
tóját, és a legjobb trükként is dí-
jazott 360 drop-ját az indítóról,
illetve Fally Tamás szép MTB-s
mozdulatait. Emellett számos
nagy trükk, próbálkozás és stí-
lus jellemezte a versenyzõket.

A versenyt eredményhirdetés
követte a helyi mûvelõdési ház-

ban, a hangulat adott volt, min-
denki várta a helyezéseket. A
helyezettek átvették a díjakat, a
csomagok tele voltak köszönhe-
tõen a támogatóknak (OG Bike
Shop, DZ Bike Bt., M-party ren-
dezvényszervezés), de a gratulá-
ció sem maradt el. Majd követ-
keztek a koncertek. Sajnos elég
kevesen maradtak a végére, de a
vélemények alapján mindenki
élvezte, jól érezte magát a verse-
nyen, és érdeklõdéssel várják a
verseny jövõbeli folytatását. Re-
méljük, jövõre - esetleg más idõ-
pontban - sikerül egy minden té-
ren nagyobb színvonalú ver-
senyt szervezni. Mi, a szervezõk
örülünk, hogy sikerült összehoz-
ni a környékbeli bringásokat egy
közös megmérettetésre, köszön-
jük nekik, hogy eljöttek, részt
vettek a versenyen és segítettek
a pálya helyrehozatalában. Kü-
lön köszönetünket szeretnénk
kifejezni támogatóinknak, hi-
szen nélkülük nem sikerült vol-
na egy ilyen rendezvényt szer-
vezni. Név szerint köszönet a
BMXmag.hu-nak, az OG Bike
shop-nak, a DZ Bike Bt-nek, az
M-Party-nak, az OIL Benzinkút-
nak, a Gondviselés Patikának, a
Herfli sörözõnek, és médiatámo-
gatóinknak: ES Televízió,
Szobiköztér.hu, Szobi Hírnök.

A helyezettek: Bmx Pro: 1.
Pálok Attila, 2. Palánkai Miklós,
3. Herczeg Márk. Bmx Amatõr:
1. Farkas Richárd, 2. Szatmár
Róbert, 3. Fodor Bence. MTB: 1.
Zsombor, 2. Fally Tamás, 3.
Sulyánszki Zsolt. Best trick:  360
Drop - Herczeg Márk. Közönség
díj: Takáts Tamás.

EGRI GÁBOR (MESZI)

Az elmúlt hónap 20-án megem-
lékezõ ünnepségeknek lehet-
tünk résztvevõi vagy tanúi. Két
nagyobb eseményt láthattunk a
magyar televízióban.

Mint minden évben – már ami-
kor megtartható volt -, Szent Ist-
ván elsõ, államalapító királyunk-
ról való megemlékezés Szentmi-
sével kezdõdött, majd a Szent
Jobb körmenettel fejezõdött be.
Lélekemelõ látvány volt a sok
éneklõ és imádkozó résztvevõ lát-
ványa. Az ünnepi szentbeszédet a
kölni érsek mondta. Ez az ünnep-
lés elsõ szent királyunk iránt ér-
zett hálánk kifejezése, aki orszá-
gunk megalapításával és a magyar
hazáért végzett tevékenységével
érdemelte ki az utókor nagyrabe-
csülését. Valamikor ez az ünnep
az egész ország ünnepe volt és részt
vettek rajta az ország vezetõ em-

berei vallásukra való tekintet nél-
kül. A részvételt a maguk részérõl
kötelességüknek érezték. Ma más
a helyzet. Nem érzik magukat az
ország népéhez tartozóknak. Õk
csak a választóiktól elzárt terüle-
ten, külön ünnepelnek. Évtizede-
ken át augusztus 20-a az új kenyér,
az alkotmány ünnepeként volt
számon tartva. A nagy fejlõdésben
idáig jutottunk.

A másik jelentõsebb esemény
a Pécsi Egyházmegye 1000 éves
fennállásának évfordulója, ame-
lyet Szent István alapított 1009-
ben. A hálaadó, méltóságteljes
ünnepségen az egyházmegye ró-
mai katolikus lakosságának kül-
döttségei vettek részt. Itt azon-
ban a helyi vezetõk is jelen vol-
tak. Méltó ünnepségen nagyszá-
mú résztvevõ volt jelen.

SIMON JÓZSEF

Aki a figyelemmel kíséri a médi-
ában megjelenõ tudósításokat,
érdekes, egyben undorító részle-
tekre lehet figyelmes. Különösen
azok háborodnak ezeken fel, akik
éhbérért dolgoznak (sajnos ez a
többség), és akik alacsony, meg-
tépázott nyugdíjból tengetik éle-
tüket.

Az egymás után nyilvánosság-
ra kerülõ, százmillió forintot is
meghaladó végkielégítési ügyek-
rõl van szó. Érdekes módon, nem
az átlagosnak mondható alkalma-
zottak a történet fõszereplõi. Azok
ugyanis a legjobb esetben meg-
kapják néhány havi fizetésüket
(éhbérüket) és irány a munkanél-
küli státusz. Más azonban a veze-
tõ állású leváltottak helyzete. Õk
valószínûleg valamilyen „szaba-
tos” vagy éppen „demokrata” ér-
tékrend szerint elkészített, hatal-
mas összeget tartalmazó szerzõ-
désük alapján megkapják irreáli-
san magas végkielégítésüket. A
további útjuk nem a munkanél-
küli státuszba vezet, azonnal biz-
tosítva van számukra a követke-
zõ jól fizetõ állás, vagy tovább
maradnak alkalmazásban a vég-
kielégített helyükön. A fõvárosi
közlekedési vállalatnál eddig fel-
tárt kínos ügyek igencsak felka-
varták az ország közvéleményét.
Következményképpen a fõpol-
gármester-helyettes, akihez a köz-
lekedési vállalat felügyelete tar-
tozott lemondott e megbízatásá-
ról, továbbiakban más látja el a
BKV felügyeletét. Vajon a mun-
ka csökkenésével fizetésének
hány százalékáról mondott le?

Az utód elsõ feladataként har-
mincmilliárdos hitelfelvételhez
kért állami garanciát. Felelõsség-
re vonás a hanyag munkavégzé-
sért és figyelmetlenségért már
szóba sem jöhet.

A szerecsen mosdatás a BKV
ügyben nagy erõkkel folyik, mi-
közben a vállalat vezérigazgató-
ja szentesítette a magas fizetése-
ket azzal a kijelentésével, hogy a
jól képzett szakembereket jól
meg kell fizetni. Alacsonyabb
bérekért ugye csak hülyéket le-
het kapni - következik a gondo-
latmenetbõl. Mivel már régóta
nyugdíjas vagyok, nem vettem
magamra.

A történtekért természetesen
felelõst találni nem lehet. Ki tud
magyarázatot adni arra a kont-
rasztra, hogy van, aki egy forin-
tért - ami már pénzérmeként nem
is létezik – dolgozik egy hóna-
pig, míg egy tárgyban érintett
dolgozó napi 170.000 forint kö-
rüli összegért? Aki egy forintért
dolgozik magas beosztásban,
hová tartozónak érzi magát?  Sü-
ketek és vakok országa lettünk?

Az elõzõ miniszterelnökünk,
az országot és dolgozó (átlag) ál-
lampolgárait „éjszakai pillangók-
hoz” hasonlította, a BKV vezér
pedig a többséget gyenge képes-
ségûnek, gyakorlatilag hülyének
tételezte. Nem lesz ez már egy ki-
csit sok?

Vajon az igen súlyos erkölcsi
válságra vonatkozóan milyen
megszorító csomagot készít a kor-
mány?

SIMON JÓZSEF

Dunakanyar Dirt Jam

Szobon, forgalmas helyen lévõ bevezetett sörözõ
kiadó. Bérleti díj nincs, de kaució szükséges.

Érd.: 06-30-431-2448

Elsõ királyunkra emlékeztünk

Nem mindenki szomorkodik…
A végkielégítésnek is lehet örülni
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Nagy öröm érte a jelenleg 52
tagot számláló, komoly szak-
mai eredményekkel rendelke-
zõ Nagymarosi Képzõmûvé-
szeti Egyesületet. Nagymaros
Önkormányzata támogatásá-
val hosszú évtizedek után
önálló kiállítóhelyet rendez-
hettek be alkotásaikkal a vá-
ros fõutcáján lévõ kitûnõ
adottságokkal rendelkezõ sa-
rokházban.

A képzõmûvészeti szakkör

kotó közösséget.
Éppen 10 éve annak, hogy

a jól mûködõ szakkör egyesü-
letté alakult, lehetõséget te-
remtve ezzel a további fejlõ-
déshez. Tagjai sorába immár
bekerültek a környezõ telepü-
lések alkotói, Szobtól Buda-
pestig. 2000 óta egyre több
kiállítás nyílhatott határainkon
túl. Szlovákiában, Ipolyságon,
Zselizen, Párkányon, Erdély-
ben pedig Székelyudvarhelyen

Képzõmûvészeti
kiállítóterem Nagymaroson

1982-ben alakult Tóth Nándor
vezetésével egy rajzolást,- fes-
tést kedvelõ kis csoportból. A
kellemes légkörû összejövete-
lek újabb alkotókat vonzottak,
így a szakkör létszáma egyre
gyarapodott. 1990-ben a kép-
zõmûvész kör vezetését M.
Garami Mária vette át, aki
igyekezett Tóth Nándor szel-
lemi hagyatékát folytatni. A
kiállítások helyszínei egyre
bõvültek, így a környezõ tele-
pülések is megismerték az al-

voltak kiállításaik.
Augusztus 9-én nyitották

meg az épületben az elsõ kiál-
lításukat. Remélik, hogy sike-
rül az épület felújítását foly-
tatni és mielõbb Nagymaros
kulturális életének fontos hely-
színévé tenni.

Tavasztól késõ õszig kedd-
tõl péntekig: 14-18 óráig, szom-
baton és vasárnap: 10-18 óráig
várják a látogatókat.

www.feherhollok.hu/nake
www.pmkult.hu

Hüledezve bámulom a hely-
színi közvetítéseket. Ennyi
páneurópai-piknikszervezo,
ennyi határzár-megszünteto és
szögesdrótvágó ember egy
rakáson! A rendszerváltásig
minden valamire való elvtárs
partizán volt, most meg min-
denki ellenállt a régi rendszer-
ben. Tátott szájjal hallgatják
a fiatalok egy ilyen “ellenál-
ló” élettörténetét a szobi rév-
nél, aki nem akart adózni Ká-
dárnak, ezért nem vállalt mun-
kát.  Aztán az MDF – kor-
mány sem hozott változást, a
szocialisták 1994-ben pláne,
hogy nem. Úgy büntette oket,
hogy nem dolgozott legálisan.
Most mindenkit szidalmaz,
mert ellopták a nyugdíját, pe-
dig ez mindenkinek alanyi jo-
gon jár. Befejezésül felteszi a
hallgatóságának a költoi kér-
dést: “hát érdemes egyedül
harcolni az önkénnyel szem-
ben?”

Csehszlovákia megszállása
szomorú eseménye északi
szomszédunknak, Magyaror-
szág bocsánatot kért ezért.
Nem hallottam az akkor szol-
gáló és megszálló magyar ka-
tonáktól, hogy büszkék lettek
volna “tettükre”. A veterán
határor ismerosöm is paran-
csot kapott, hogy zárják le
Salgó várnál a környéket. O
is ellenálló volt ,  mert az
erdoben egy nagy fa tetején
foglalt tüzeloállást géppuská-
val, de senkire nem lott, sen-
kit nem bántott!

Nemsokára jönnek az ok-
tóberi megemlékezések: októ-
ber 6. (az aradi vértanuk ki-
végzése),  október 23. (az
1956-os forradalom kitörése),
október 30-31. (oszirózsás
polgári forradalom). Remél-
jük, a méltóságteljes megem-
lékezéseket semmi nem fogja
megzavarni. Ahogy közeledik
az 1956-os évforduló, úgy
jönnek szóba az akkori esemé-
nyek és történések. Az egyik

új “ellenálló” ismerosöm -
akinek nem ismerték el az
1956-os múltját-,  nagyhangú-
an mesélte, hogy Szegeden
volt 1956 októberében.

A tüntetõ tömeget egy sza-
kasz ÁVH-s próbálta feltar-
toztatni, az elso sorban mene-
telt o is, látván az ávósokat
szedni kezdték a kockaköve-
ket és el akarták venni a kato-
nák fegyvereit. A válasz ször-
nyû volt: géppuskával lottek
a tömegbe, nagyon sokan meg-
haltak, rengetegen megsebe-
sültek. Hallgattam a történe-
tet, aztán a megrendült csen-
det követoen megkérdeztem,
hogy mikor történt pontosan
ez a sortuz, és mi történt a se-
besültekkel, mert én nem így
tudom az egészet. Kikérte
magának, hogy kétségbe vo-
nom szavahihetoségét, nekem
nincs jogom meghamisítani az
akkori történéseket. Mély lé-
legzetvétel után – az
idoközben jelentosen megnott
hallgatóságnak is – elmond-
tam, hogy október 26-án Sze-
geden valóban volt tüntetés, én
is ott vonultam fiatal gimna-
zistaként a tömegben. Mivel a
feloszlatásra szóló parancsnak
a tömeg nem engedelmeske-
dett, a dobtáras géppisztoly-
okkal felszerelt  katonák
figyelmezeto sortüzet adtak
(nem géppuskával, mert azt
nem láttam) a tömeg feje fölé.
Egy gellert kapott lövedék ha-
lálra sebzett egy fiatal gyári
munkást. Ezen kívül sem ha-
lott, sem sebesülés nincs. A
tömeg szétszéledt. Ez a való-
ság, én ott voltam. Egy ellen-
állóval, egy hos “forradalmár-
ral” kevesebb lett kis hazánk,
és egy emberrel kevesebb fo-
gadja a köszönésemet. Pedig
voltak igazi partizánok, igazi
ellenállók, igazi forradalmá-
rok is. Csak szerények. Védel-
mükben írtam ezt a kis írá-
socskát.

FERENCZY EMIL

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

Pedig voltak igazi
partizánok is

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

Kiállítóhelyet rendezett be a Nagymarosi Képzõmûvészeti Egyesület
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