
Szobi Hírnök
XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Még a legridegebb ember szí-
ve is megrezdül Anyák napján.
Ami csak szép, jó és igaz,
mind-mind szeretnénk elmon-
dani ilyenkor, szeretnénk meg-
köszönni azt a sok felbecsül-
hetetlen szeretetet, törõdést,
gondoskodást, melyet édes-
anyánktól kaptunk, s kapunk.
Minden családban nagy izga-
lommal készülõdnek erre a nap-
ra a gyerekek. Titkolózva kö-
szöntõ verseket, dalokat tanul-
gatnak, kedves meglepetése-
ket, ajándékokat készítenek. Ez
a készülõdés lett úrrá sok-sok
kisgyermeken, amikor a váro-
si Anyák napja mûsorszámait
próbálták az óvodában, s az
iskolában a május elsõ vasár-
napját megelõzõ hetekben.
Mint már azt az elmúlt évben
hagyományteremtõ szándékkal
megtettük, ebben az évben is
az anyák napi köszöntõt a ké-
zimunka-kiállítás megnyitójá-
val kötöttük össze, hiszen azok
nagy része, akik a kiállításon
bemutatkoztak édesanyák, il-
letve nagymamák is.

Május 3-án délután elõször
a mûsorra készülõdõ gyerme-
kektõl volt hangos a mûvelõ-
dési ház, majd csak érkeztek,
s érkeztek az anyukák, nagy-
mamák, hozzátartozók. Jó volt
látni, hogy  gyorsan telik a né-
zõtér, s végre azon kellett ag-
gódni, hogy befér-e minden-
ki a nagyterembe (hiszen ek-
kora érdeklõdés ritkán tapasz-
talható települési rendezvé-
nyen).

Elõször a legifjabbakat lát-
hatta, hallhatta a közönség.
Óvodánk valamennyi csoport-
jának képviselõi a kiscsopor-
tosoktól a nagycsoportosokig  -
Ziman Regina, Major Sára,
Rábai Lili, Kiss Gergõ,
Ledényi Kitti, Marics Do-
rottya, Oravecz Emma, Mádai
Anna, Nagy Adrienn, Láncz
Tamás, Mészáros Jázmin,
Gyurcsok Zolna, Kantó Zsuzsi,
Patrik Gergõ, Lencsés Fatime,
Lencsés Dániel, Vígh Viktória,

Sági Dominik és Hámori Van-
da -   verset mondtak, s össze-
állításuk végén közösen még
egy dallal is köszöntötték az
édesanyákat. Méltán arattak
óriási sikert, hiszen mind-
annyian bátran, csillogó sze-
mekkel, hatalmas szeretetet
sugározva mondták el versei-
ket. Az óvodások után az álta-
lános iskola 1-5. osztályosai
népi játékokkal és néptánccal
köszöntötték a jelenlévõket.
2008 szeptemberétõl indult is-
kolánkban az országban egye-
dülálló BÉZS (báb, ének,
zene, siker) – program, mely-
nek keretében (a bábozás és
drámajáték mellett) gyermeke-
ink az óvodától ötödik osztá-
lyig heti egy-egy néptáncórán
vehetnek részt Kuti Andrea ta-
nárnõ vezetésével. Az órákon
tanult játékokat és táncokat
mutatták be az iskolások Anyák
napja alkalmából. Minden osz-
tály elõadása hatalmas tapsot
váltott ki a nézõkbõl. Jó volt
látni, hogy a gyerekek ilyen
értékes, hagyományõrzõ mû-
sorszámokat mutatnak be
mindannyiunk örömére. A tán-
cot követõen Bartuszek Petra
köszöntötte egy megható vers-
sel az édesanyákat, melyet a

mazsorett-csoport fergeteges
táncbemutatója követett. Ez-
úton is szeretnék köszönetet
mondani kollegáimnak, akik
erre a szép mûsorra felkészí-
tették óvodásainkat és iskolá-
sainkat, hogy a településen élõ
anyukákat, nagymamákat mél-
tó módon tudjuk köszönteni az
év egyik legszebb ünnepén.
Hiszen az édesanyák nélkül
nem lenne semmi, s legalább
ezen az egy napon teljes figye-
lemmel fordulhattunk feléjük,
s köszönhettük meg a megkö-
szönhetetlent a kis mûsorral is
azoknak, akik a leghatalmasab-
bak a világon, mert mint a vers
is mondja “Nem az a leghatal-
masabb, aki ország-világ ura.
Nem az a leghatalmasabb, aki
szelek, tengerek fölött uralko-
dik. Nem az a leghatalmasabb,
akinek a legtöbb öldöklõ fegy-
vere  van, az sem,  akinek leg-
nagyobb a kincse, gazdagsága,
hanem az a leghatalmasabb,
aki embert szül a világra.”

A köszöntõ mûsor után a
kézimunka-kiállítás megnyitó-
ja következett. A kiállítás öt-
lete három évvel ezelõtt merült
fel, s az ötletbõl még abban az
évben valóság lett. A könyv-
tár vezetõje, Kunya Sándorné

Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

karolta fel a kezdeményezést,
s idén immár harmadik alka-
lommal osztották meg velünk
a településünkön kézimunká-
zók szebbnél-szebb munkáikat
örömet szerezve a szemlélõk-
nek. Nemcsak esztétikai él-
ményt nyújtottak az alkotások,
hanem talán közelebb is visz-
nek minket egymáshoz, hiszen
sokszor nem is tudjuk, hogy
ismerõseink, szomszédaink,
vagy olyan szobiak, akikkel
csak ritkán találkozunk milyen
csodálatos kézimunkákat (te-
rítõket, képeket, fafaragáso-
kat, stb.) tudnak készíteni. A
kiállító 30 alkotót a szervezõk
egy-egy oklevéllel jutalmaz-
ták, mi nézõk pedig számta-
lan elismerõ szóval. Köszön-
jük azoknak, akik elhozták
munkáikat a kiállításra, hogy
mi is gyönyörködhettünk al-
kotásaikban. Reméljük jövõre
még többen akarják megmu-
tatni saját készítésû kézimun-
káikat! S remélem azt is, hogy
a következõ települési rendez-
vényeinken is ennyi sok érdek-
lõdõt köszönthetünk, hiszen
az ilyen alkalmak kovácsolnak
belõlünk igazi települési kö-
zösséget!
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A településstratégiai bizottság a 2008.
év során változatlan létszámban  (7 fõ)
és összetételben  (5 fõ képviselõ + 2
fõ külsõs tag) kezdte meg a munka-
végzését.

Az elmúlt évben nyolc bizottsági
ülés megtartására került sor, melybõl
két alkalommal határozatképtelen volt
a bizottság. Az eredményes hat bizott-
sági ülésen is szinte minden alkalom-
mal rezgett a léc, épp csak elértük a
határozatképesség  szintjét.

A fent leírtak miatt szeretném konk-
rétan megjeleníteni, hogy melyik bi-
zottsági tag,  hány alkalommal volt je-
lent a bizottsági ülésen.  Elnök:  Tóth
Lajos 6 alkalom, tagok: Fésûs József
3 alkalom, Krasznai Zoltán 6 alka-
lom, dr. Lõrincz Kálmán Attila 1 al-
kalom, Orbán József  4 alkalom, Bede
Sándor 1 alkalom, Füzesi Károly 3
alkalom. A határozatképtelen üléseken,
elnök:  Tóth Lajos: 2 alkalom. Tagok:
Krasznai Zoltán 2 alkalom, Füzesi
Károly 1 alkalom.

A polgármester úr és a jegyzõ
asszony szinte valamennyi bizottsági
ülésen  részt vett. Ezek után szeretném
megdicsérni  Krasznai Zoltán képvi-
selõt, aki valamennyi alkalommal je-
len volt a bizottság ülésein.

A második félév során változás
történt a bizottság létszámát  illetõen.
Füzesi Károly külsõs bizottsági tag
2008. július hónapban lemondott tag-
ságáról. Mind a bizottság, mind  pedig
a  képviselõ-testület tudomásul vette a
bizottsági tag lemondását. Az év hát-
ralévõ részében megpróbáltunk helyé-
re más tagot  szervezni, de ez ered-
ménytelen  maradt.

A bizottság külön munkatervvel
nem rendelkezett. Nehéz elõre össze-
állítani , hogy mikor, milyen  témával
foglalkozzon, hiszen ez függ  a külön-
féle pályázatoktól, rendeletektõl, illet-
ve ezek készültségi fokától.

Szeretném felsorolni, hogy milyen
témák kerültek megtárgyalásra a bizott-
ság ülésein: * 2008. évi költségvetés-
rõl szóló rendelet tervezete, *
utcanévtáblák és házszámtáblák készí-
tése, kihelyezése, * 2008. évi közbe-
szerzési terv  tervezetének megisme-
rése, véleményezése, * 2008. évi ön-
kormányzati munkaterv  megismeré-
se, véleményezése, * köztisztviselõi
teljesítménykövetelmények,  * Szob
Város Rendezési Terve és Helyi Épí-
tési Szabályzat módosítása, munka-
anyagának megtekintése, * Szobi kül-
területek belterületbe vonásának véle-
ményezése, * Szob Város Település-
rendezési Terve  módosításának  prog-
ramja, * Fõtér II. ütem  tárgyalása, *
Szob Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiája, * Helyi Építési Szabályzat
Szabályozási Terve, * Önkormányzat
és Szervei SZMSZ, * Polgármesteri

Hivatal SZMSZ,  * közterületek hasz-
nálatáról szóló rendelet, * polgármes-
teri hivatal szervezetfejlesztési pályá-
zat, * a város gyûjtõútjainak rendezési
tervben való szerepeltetése, * DFG
Szolgáltató Kft. (Dunakeszi) kemping
kialakításának  tervei,  * Településszer-
kezeti Terv és Helyi Építési Szabály-
zat módosításának véleményezése.

Mivel ez egy több területet érintõ
bizottság, ezért itt említeném meg, hogy
a vagyonnyilatkozatok  beadását kö-
vetõen,   az ezzel kapcsolatos tevékeny-

ségek hiánytalanul elvégzésre kerül-
tek. Összeférhetetlenség ügyében a
bizottságnak a 2008-as év során nem
volt feladata. Ügyrendi témában  je-
lentõs feladatot nem végzett a bizott-
ság. Testületi üléseken egy-egy napi-
rendnél voltak  észrevételei.

A 2008-as év során együttes bi-
zottsági ülésekre is sor került, ami jó
kezdeményezésnek bizonyult. Egy-
egy kiemelt témában a jövõt illetõen is
lehet tartani közös bizottsági üléseket.

Szeretném megköszönni Jehodek

Beszámoló a Településstratégiai, Ügyrendi, ÖsszeférhetetlenségetBeszámoló a Településstratégiai, Ügyrendi, ÖsszeférhetetlenségetBeszámoló a Településstratégiai, Ügyrendi, ÖsszeférhetetlenségetBeszámoló a Településstratégiai, Ügyrendi, ÖsszeférhetetlenségetBeszámoló a Településstratégiai, Ügyrendi, Összeférhetetlenséget
és Vagyonnyilatkozatot Kezelõ Bizottságának 2008. évi munkájárólés Vagyonnyilatkozatot Kezelõ Bizottságának 2008. évi munkájárólés Vagyonnyilatkozatot Kezelõ Bizottságának 2008. évi munkájárólés Vagyonnyilatkozatot Kezelõ Bizottságának 2008. évi munkájárólés Vagyonnyilatkozatot Kezelõ Bizottságának 2008. évi munkájáról

Brigitta jegyzõkönyv-vezetési munká-
ját, melyet  színvonalasan, jól végzett.

A bizottság a 2008-as feladatait
végül is elvégezte, de eléggé akadozva
ténykedett.

A jövõt illetõen szeretném, ha fo-
lyamatos, problémamentes tevékeny-
ség volna a bizottság munkájában,
melyhez elsõsorban az üléseken meg-
felelõ létszám biztosítása  szükséges.

Kérem Szob Város Önkormány-
zat Képviselõ-testületét, hogy a bizott-
ság beszámolóját a 2008. évrõl fogad-
ja el. (Szob Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete a bizottsági
beszámolót egyhangúlag elfogadta.)
TÓTH LAJOS, A BIZOTTSÁG ELNÖKE

Városunk új színfoltját jelentik a nemrégiben kihe-
lyezett esztétikus útbaigazító táblák. Most már a te-
lepülésünkre érkezõk biztosan és gyorsan megtalál-
hatják a keresett intézményt, utcát. Sõt több eset-
ben, nekünk, szobiaknak is segítségül szolgálhat-
nak, hiszen sokan még mindig a régi neveket tudják,
illetve az újabban keletkezett utcák pontos helyé-
vel nem mindig vagyunk tisztában. Nem mindenki
számára köztudott, hogy a táblák kihelyezésével mi-
lyen régi álom valósult meg végre, hiszen már a vá-
rosi jogállás megszerzésekor, sõt az elõtt is felvetõ-
dött az ilyen jellegû igény. Tóth Lajos, a Település-
stratégiai, Ügyrendi, Összeférhetetlenséget és Va-
gyonnyilatkozatot Kezelõ Bizottság elnöke nagyon
markáns szorgalmazója volt hosszú évek óta az el-
igazító táblák kihelyezésének. Õt kérdezem az elõz-
ményekrõl.

- 2002-ben, amikor a szobi polgárok bizalmat
szavaztak nekem, s képviselõnek választottak rög-
tön felvetettem, milyen nagy szükség lenne arra,
hogy utcanév táblákat helyezzünk el a város házain
a biztonságos eligazodás érdekében. 2003-ban pe-
dig elkezdtem szorgalmazni, hogy útbaigazító táb-
lák és települési térképek kerüljenek ki Szob frek-
ventált pontjaira. Saját tapasztalatom volt, hogy mek-
kora nagy hiányossággal küzdünk az információ-
nyújtás ezen területén. A régi Kenyérgyárban dol-
goztam biztonsági õrként, s már akkor megtapasz-
taltam, mennyien kértek szóbeli iránymutatást arról,
hogy hol találják a különbözõ intézményeket, üzle-
teket és utcákat. Bár ott volt egy térkép, de az nem
megfelelõ információkat nyújtott az eligazodáshoz.
A késõbbiekben a város másik végpontján lévõ  Oá-
zis Sörözõmbe is gyakran betértek turisták, valamint
az Ipoly-menti településeken élõk egy-egy útbaiga-
zításért, mert ott még térkép sem volt. Én magam is, ha
egy ismeretlen helyre utazom, elsõ dolgom, hogy ke-
resek egy települési térképet, ami pontosan eligazít.
Sajnos a Szobra látogató hiába kereste a pontos utca-
neveket, az üzletek és intézmények helyét megmuta-
tó térképet eléggé sokáig, mert csak egy régebbi, nem
mindent feltüntetõ tájékoztatót talált a település egyik
bejáratánál és a Polgármesteri Hivatalnál.

- 2005-tõl ez a helyzet megváltozott, kikerültek a
pontos települési térképek, s ma már öt helyen is
kaphat útbaigazítást az ideérkezõ. A kihelyezett tér-
képeken a ma valós utcaneveket találjuk, fellelhet-
jük azokat a vállalkozásokat, amelyeket keresünk,
megtalálhatjuk az intézményeket is. Ezek már iga-
zán jó színvonalú, pontos tájékoztatást nyújtó in-
formációforrásként szolgálnak. Sok munkát jelen-

tett amíg ezek elkészültek?
- Az általam vezetett bizottság a térképek ter-

vezése során igen gyakran ülésezett ebben a tárgy-
ban, mert a terveket többször kellett módosítani,
javítani a pontatlanságok és hiányosságok miatt.
De végül is elkészültek, s én is úgy gondolom,
megfelelõ tájékoztatást nyújtanak az idegenek-
nek. A térképek elkészülte után elõször csak há-
rom került kihelyezésre, a másik kettõ elhelyezé-
sét többször kellett szóbahozni, hiszen nagyon
fontosnak tartottam, hogy ne csak a fõváros felõl
és a Duna túlsó oldaláról érkezõk, hanem az Ipoly-
völgye irányából jövõk is megfelelõ tájékozta-
táshoz jussanak, mert a határnyitásnak köszönhe-
tõen lényegesen emelkedett az északi irányból ér-
kezõk száma.

- Mára úgy gondolom, majdnem teljeskörû az
eligazítás az útbaigazító táblák kikerülése után.
S ez nem csak a mi településünkön valósult meg,
hiszen a táblák központi pályázati forrásból (20
% önrész vállalása mellett) készültek el térségünk
öt településére, mely pályázatnak a gesztora a mi
önkormányzatunk volt. Vannak az effajta tájékoz-
tatás terén az önkormányzatnak további tervei is?

- A táblák nemrégiben a helyükre kerültek, s
eljutottunk oda ezzel a lépéssel, hogy valóban
városhoz méltó majdnem az útbaigazításunk az
esztétikus táblák által. Ezzel egy régi, hat évvel
ezelõtti „álmom” valósult meg, amelynek még
nincs vége. Ennek a hónapnak a végére, illetve
június hónapra a házakra, kerítésekre kihelyez-
zük a szintén európai színvonalú utcanév táblá-
kat. Ezzel az útbaigazítás hármassága ( térkép, irá-
nyító tábla, utcaneveket jelzõ táblák ) végre meg-
valósul településünkön, s így már senki nem té-
vedhet el, illetve könnyen megtalálhatja azt a he-
lyet, amit keres. Ez a mai világban alapkövetel-
mény mind a turizmus szempontjából, mind a kü-
lönbözõ ellátások okán. Számtalanszor elõfordult
régebben, hogy például az orvosi ügyeletet ellátó
orvosnak, vagy a mentõsöknek sok életmentõ per-
cet kellett eltölteni az utcák keresgélésével. Saját
utcámban, az Érdy János utcában is hosszú éve-
kig egyetlen házon sem jelezte semmiféle tábla,
hogy melyik utcában van az éppen arra járó.Úgy
gondolom, mindannyiunk örömére, hasznára fog-
nak válni az új tájékoztató információhordozók.

- Köszönöm az interjút. További képviselõi, bi-
zottsági elnöki munkájához kitartást és sok sikert
kívánok minden szobi ember érdekében.

B. I.
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Kedves Szobi Polgár, Tisz-
telt Olvasó!

Amint arról lapunk már-
ciusi számában beszámol-
tunk, Szob Város Önkor-
mányzatának a Szob város
integrált településfejlesztése

rintos támogatási igénnyel
pályázott, azonban a projekt
javasolt támogatási összege
ennél kevesebb, mindössze-
sen 500 millió forint. Mind-
ez néhány ponton a tervek
újragondolását tette szüksé-

Annak ellenére, hogy a
Szob-Márianosztra közötti
7.2 km hosszúságú, 760
mm-es nyomközû kisvasút
szerzõdésszerûen elkészült,
a mûködési és használatba-
vételi engedélyek is rendel-
kezésre álnak, a kisvasút
mégsem üzemel. Ennek az
az oka, hogy a beruházás
ideje alatt született egy jog-
szabály, a 72/2006. (IX. 29.)
GKM rendelet, amely elõír-
ja, hogy a vasútüzem mûkö-
déséhez egy újabb enge-
délyfajta, a vasútbiztonsági
engedély és tanúsítvány is
szükséges. Önmagában nem
az engedély beszerzésének
elõírása jelenti a problémát,
hanem az, hogy az engedély
megkérésével párhuzamo-
san az eljárási díj megfizeté-
sérõl is gondoskodni kell. Az
eljárási díj kategóriánként
meghatározott. Az elsõ ka-
tegóriában, amely a 0-200
km  közötti pályahosszúsá-
got és a 0-50 darabszám kö-
zötti vasúti jármûvet foglal-
ja magában, az eljárási díj:
4,2 millió forint. Egyébként
ennek a 4,2 millió forintnak

a 60%-át minden évben új-
ból be kellene fizetni.

Mindez Szob Város Ön-
kormányzata számára teljesít-
hetetlen. Önkormányzatunk
– és ismereteink szerint a Kis-
vasutak Országos Szövetsé-
ge is -  ennek hangot adva le-
vélben kereste meg a Nem-
zeti Közlekedési Hatóságot
és kérte, hogy tekintsenek el
a díj befizetésétõl, vagy leg-
alább egy arányosított díjté-
telt állapítsanak meg, tekin-
tettel arra, hogy esetünkben
mindössze 7.2 km hosszúsá-
gú vasúti pályatestrõl és 3 db
vasúti jármûrõl van szó.

A jogalkotó tárca – ezt nyu-
godtan elmondhatjuk – rende-
letében vélhetõen csak a
„nagy vasutak” vasútbizton-
sági dokumentumainak be-
szerzésérõl kívánt rendelkez-
ni, de az ország meglévõ kes-
keny nyomközû kisvasútjai -
amelyek közül talán 3 éri el a
20 km-nél hosszabb pályamé-
retet -, elkerülték a figyelmét.
Az üzemvitelszerû mûködés
és menetrendszerû üzemelte-
tés egyelõre tehát ilyen aka-
dály miatt várat magára.

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének, mint intéz-
ményfenntartónak a döntése, il-
letve az érintett települések ön-
kormányzataival kötött megál-
lapodás  értelmében a szobi

Újabb megmérettetés elõtt
a városközpont pályázata

címmel benyújtott, gyakor-
latilag a városi fõtérfejlesz-
tési program második üte-
mének megvalósítását meg-
célzó pályázatát az elsõ bí-
rálati fordulóban a Regioná-
lis Fejlesztési Programok Irá-
nyító Hatósága 500 millió
forint összegû támogatásra
érdemesnek ítélte.

Szóltunk arról is, hogy a
támogatás végleges elnyeré-
séhez az önkormányzatnak
a második fordulóban szá-
mos feltételt (pl. javított In-
tegrált Városfejlesztési Stra-
tégia elkészíttetése, projekt-
fejlesztési útvonalterv be-
nyújtása) kell teljesítenie,
aminek hiánytalanul és ha-
táridõre eleget is tett.

A jövõkép tervezéséhez
természetesen az is hozzátar-
tozik, hogy az önkormány-
zat eredetileg 600 millió fo-

Miért áll még
mindig a kisvasút?

Bõvül a Kodály Zoltán Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

ellátási területe
Kodály Zoltán Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény 2009.
szeptemberétõl zeneoktatás biz-
tosítása céljából telephelyet lé-
tesít Bernecebaráti és Verõce
községekben.

gessé, azonban a lényeg, egy
komplex, sokfunkciós vá-
rosközpont kialakításának
terve változatlan maradt.
Mint ismeretes, a második
pályázati fordulóban történõ
- remélten - sikeres szerep-
lést követen megújulhatna a
templom elõtti Szent László
tér, a Szent László utca, a
városháza épületének hom-
lokzata és környezete, vala-
mint a mûvelõdési ház hom-
lokzata és udvara.

Amennyiben tehát Szob
Város Önkormányzatának
pályázatát és fejlesztési elkép-
zeléseit  a második forduló-
ban az értékelõ bizottság tá-
mogatásra alkalmasnak ítéli,
úgy a fõtér  második ütemé-
nek fizikai megvalósulása
2010 év végéig várható.

TISZTELETTEL:
REMITZKY ZOLTÁN

A Szent László tér
díszburkolatának

terve
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Amint arról lapunk márciu-
si számában beszámoltunk,
a 2008. év október hónap-
ban határozott idõre létesített
közszolgálati jogviszony
alapján betöltött közterület-
felügyelõi álláshely a meg-
határozott idõ eltelte okán
megüresedett.

A megüresedett álláshely
határozatlan idõre történõ
betöltése érdekében Szob
Város Polgármesteri Hivata-
la a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 10.§. (1) bekezdése
alapján március hónapban
pályázatot hirdetett. A pályá-
zat eredményeképpen
Gyenes Gábor nyerte el az
álláshelyet, akinek kinevezé-
se ez esetben már határozat-
lan idõre szól.

Több észrevétel, kritika fo-
galmazódott meg az elmúlt
idõszakban a város néhány,
jelentõs forgalmat bonyolító
útszakaszának kiemelkedõ-
en rossz, gyakorlatilag hasz-
nálhatatlan állapota miatt.
Gondolunk itt elsõsorban a
Dózsa György - és az Árpád
utcák egy-egy szakaszára,
valamint az Ipolysági út tel-
jes hosszára, amely útsza-
kaszok nem az önkormány-
zat, hanem az állami közút-
kezelõ (Magyar Közút
Nonprofit Zrt.) kezelésébe
tartoznak.

Tekintettel arra, hogy az
érintett útszakaszok nem ké-
pezik Szob Város Önkor-
mányzata tulajdonát, az
egyetlen eszköz, amellyel a
város élhet, hogy felemeli
szavát, és figyelmeztet az
élet – és balesetveszélyes
helyzetre, amely ezen útsza-
kaszok leromlott állapota
miatt állt elõ.

Mindennek megfelelõen,
Remitzky Zoltán polgármes-
ter levélben kereste meg az

állami közútkezelõ megyei
kirendeltségét, amelyben fel-
hívta a figyelmet az utak
katasztrófális állapotára, il-
letve hatékony intézkedést
kért a probléma megoldása
területén.

A közútkezelõ válaszle-
velét az alábbiakban változ-
tatás nélkül tesszük közzé:

„Tisztelt Polgármester Úr!
A volt 12. sz. fõút, jelen-

leg 12127. j. Szob bekötõ
út  és 12311.  j .  Szob-
Pilismaróti komphoz veze-
tõ út állapotával kapcso-
latban írt levelére az aláb-
bi választ adjuk.

Tisztában vagyunk vele,
hogy Pest megyei útjaink
egy része nagyon rossz ál-
lapotú, felújításra szorul.
Sajnos a szûkös keretek nem
teszik lehetõvé az országos
közutak állapotának megfe-
lelõ szinten tartását, illetve
azt, hogy valamennyi álta-
lunk kezelt út helyreállítása
megtörténjen. Jelenleg még
nincs információnk a 2009.

A Szobi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú
Társulása az elmúlt évben
pályázati forrást nyert el az
óvoda épületének belsõ fel-
újítására, illetve tetõhé-
jazatának cseréjére. A bel-
sõ felújítás, így a konyha,
a vizesblokkok stb. átépíté-
se az elmúlt évben megtör-
tént, a héjazat cseréje erre
az évre maradt.

A beruházásnak kö-
szönhetõen az óvoda épü-
lete egységes betoncserép
tetõfedést kap, és a tetõlé-
cek cseréje is megtörténik.
Igaz, az épület utcafronti
tetejének egy kisebbik részét
alig egy évtizedes cserepek
fedték, azonban egy másik
kistérségi beruházás követ-
keztében - amelynek során
a tetõtérben irodákat alakí-

Még egy ideig megõrzik rossz
állapotukat az állami kezelésû utak

évi Pest megyei felújítási
keret összegérõl. Mivel a
kormány válságkezelõ in-
tézkedései következtében az
országos közutak finanszí-
rozását is biztosító Útpénz-
tár 2009. évi kerete jelentõs
mértékben csökkentésre ke-
rült, nem valószínû, hogy
állami forrásból új közúti
felújítások valósuljanak
meg idén.

Társaságunk az országos
közutak állapotát rendszere-
sen ellenõrzi, így számunk-
ra is ismert, hogy a levelé-
ben említett útszakaszok bur-
kolata jelentõs mértékben
leromlott, felújításra szorul.
A felújítások kiválasztásánál
elsõbbséget élveznek a na-
gyobb forgalmú utak, de
igyekszünk a kisebb forgal-
mú utak felújítását is megva-
lósítani.

A fejújítási igényét támo-
gatjuk, a megyei felújítási lis-
tában a 12127. j. Szob be-
kötõ utat szerepeltetjük.
Amennyiben a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Prog-

ram keretein belül további
források felhasználására nyí-
lik lehetõség, a felújítási lis-
tánkat felterjesztjük a Közle-
kedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztériumnak.
Ha javaslatunk elfogadásra
kerül és biztosítják a forrást,
akkor a felújításra a tervez-
tetés és a közbeszerzés után
kerül sor.

Az út burkolatának felújí-
tásáig Társaságunk Közép-
Magyarországi Regionális
Fõmérnöksége rendszere-
sen intézkedi a balesetveszé-
lyes kátyúk megszüntetésére.
Javasoljuk, hogy további
üzemeltetéssel és fenntartás-
sal kapcsolatos észrevétele-
ikkel a Fõmérnökséget szí-
veskedjenek megkeresni.

Budapest, 2009. május 4.”

A levélhez kommentár-
ként annyit fûzhetünk –
amelybõl egyébként világo-
san látható: más költségve-
tési szervek is az önkor-
mányzatok többségéhez ha-
sonlóan igen szûkre szabott
büdzsébõl gazdálkodnak -,
hogy már lassan annak is
örülhetünk, ha  a toldozás-
foltozás tesz járhatóvá egy-
egy útszakaszt.

tanak ki -, szükségessé vált
ennek a résznek a meg-
bontása is a tetõablakok, a
szigetelés, a  páraáteresz-
tõ, illetve -mentesítõ fóliák
elhelyezése miatt. Az egy-
séges képi megjelenés el-
érése érdekében így itt is
megtörtént a cserepek cse-
réje.

Az önkormányzat tervei
szerint az alig 10 éves le-
szedett cserepek a könyv-
tár épületének tetejét fedik
majd. Ezzel a beruházással
befejezõdik az óvoda épü-
letének és udvarának évek
óta tartó komplex felújítá-
sa, bõvítése, amelynek kö-
vetkeztében a szó szoros
értelmében tetõtõl-talpig
megújult, és a játszóudvar-
ral együtt megszépülve bõ-
vült ki a Napsugár Óvoda.

Az újdonsült közterület-
felügyelõ elsõrendû felada-
ta Szob város közigazgatá-
si területe rendjének, tiszta-
ságának és az önkormány-
zat közterületi vagyonának
védelme lesz, amely termé-
szetesen magában foglalja a
rendet zavaró jogsértések le-
hetõség szerinti megelõzé-
sét, megakadályozását és
szankcionálását is. Mind-
emellett Gyenes Gábor fe-
lel az önkormányzat köz-
foglalkoztatási programjá-
nak végrehajtásáért, amely
magában foglalja a prog-
ramban résztvevõk napi fel-
adatainak meghatározását, a
szükséges munkaeszközök
beszerzésérõl való gondos-
kodást, illetve az elvégzett
munka ellenõrzését.

Pályázati forrásból cserélik ki az
óvoda épületének tetõcserepeit

Eredményesen zárult a közterület-Eredményesen zárult a közterület-Eredményesen zárult a közterület-Eredményesen zárult a közterület-Eredményesen zárult a közterület-
felügyelõi felügyelõi felügyelõi felügyelõi felügyelõi álláshely betöltése érdekébenálláshely betöltése érdekébenálláshely betöltése érdekébenálláshely betöltése érdekébenálláshely betöltése érdekében

lllllefolytatott  pályázati eljárásefolytatott  pályázati eljárásefolytatott  pályázati eljárásefolytatott  pályázati eljárásefolytatott  pályázati eljárás
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A gazdasági válság által elõidé-
zett nehéz napok és hónapok
ellenére, a szokásos és hagyo-
mányos rendben, bár rendhagyó
módon június hónap utolsó hét-
végéjén ismételten megrende-
zésre kerül a Szobi Városnapok.
A rendezvénysorozat alkalmá-
val településünk városi jogállá-
sának 2000. évben történt el-
nyerésére emlékezünk.

A mögöttünk lévõ közel egy
évtizedes rendezési tapasztalat
azt mutatja, hogy a legnagyobb
érdeklõdésre a pénteki és a
szombati produkciók tartanak
számot, viszont a vasárnapi
programok, és fõleg a vasárnap
délutániak látogatottsága már
jóval gyérebb. Részint e tapasz-
talatok, részint az anyagi nehéz-
ségek (a rendezvény támogatá-
sára benyújtott pályázataink kö-
zül kettõt is elutasítottak) okán
az elõzetes tervek szerint az idei
városnapok rendezvényei vasár-
nap koradélután fejezõdnének
be. Persze mindez függ attól is,
hogy a szintén a városnapi ren-
dezvénysorozat támogatására
benyújtott, és még el nem bí-
rált pályázatunkat a kiíró támo-
gatásban részesíti-e. Amennyi-
ben az említett – kizárólag
sportrendezvények támogatásá-
ra benyújtott - pályázat siker-
rel jár, úgy természetesen a vá-
rosnapok befejezõ idõpontjára
vonatkozó elõzetes tervek is –
kedvezõen – módosulhatnak.

Mindezek ellenére a pénteki
és szombati napokon szeretnénk
színvonalas és hangulatos prog-
ramokkal kedveskedni a város
lakosságának, és persze minden
kedves vendégünknek.

Bár a konkrét programsoro-
zat még igen képlékeny állapot-
ban van, annyi már nagy biz-
tonsággal elmondható, hogy a

nyitónapon, június 26-án kerül
megrendezésre a Börzsöny Mú-
zeum Baráti Köre szervezésé-
ben a Dunakanyar és folyami ré-
gészet  címû kiskonferencia a
Szobi József Attila Mûvelõdési
Házban, amelynek keretében
Pest megye millenniumi zász-
lajának átadására is sor kerül.
(Pest megye idén ünnepli fenn-
állásának 1000 éves évforduló-
ját.) A kiskonferencia tudomá-
nyos légkörében történõ millen-
niumi zászló átadás-atvételi ce-
remóniáját Bogányi Gergely
Kossuth- és Liszt–díjas zongo-
ramûvész, zeneiskolánk igazga-
tójának koncertje teszi szá-
munkra még inkább ünnepé-
lyessé. A konferenciát követõ-
en a Széchenyi-sétányon talál-
ható szabadtéri színpadnál
(mondhatnánk úgy is, hogy a
szokásos helyen) folytatódik a
programsorozat, ahol a Golan
Produkció rendezvényszervezõ
iroda a megszokott szolgáltatá-
sokkal várja a város minden
polgárát.

A városnapok hétvégéje (jú-
nius 26-27-28.) alatt a péntek
és szombat esti élõ koncerteken
kívül sport- és kulturális ren-
dezvények egész sora várja a lá-
togatókat. A részletes progra-
mot a Szobi Hírnök júniusi szá-
mából, és a hamarosan kihelye-
zésre kerülõ plakátokról ismer-
hetik meg a tisztelt érdeklõdõk.
Elõzetesként csupán annyit -
ami jelenleg is tudható -, hogy
a pénteki nap folyamán Király
Viktor, a negyedik Megasztár
gyõztese és a Danubius Best Of
zenekar látogat városunkba,
szombaton pedig többek között
a Bon-Bon együttes ad élõ kon-
certet.

REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

A címben szereplõ állítás, mi-
szerint helyükre kerültek az in-
formációs táblák, némi csúsz-
tatást tartalmaz, hiszen egyik-
másik tábla nem kerülhetett a
számára legmegfelelõbb helyre.
Ezt egyes forgalomtechnikai
elõírások nem tették lehetõvé,
gondolunk itt elsõsorban az út-
keresztezõdések beláthatóságá-
ra.

Mindez látszott már a terve-
zés idõszakában, azonban úgy
ítélte meg az önkormányzat,
hogy még mindig jobb egy nem
a legmegfelelõbb helyen lévõ
információs tábla, mint az, ha
egyáltalán nincs tábla. E meg-
fontolásokkal a háttérben nyúj-
totta be pályázatát, amelynek a
Közép-magyarországi Regioná-
lis Fejlesztési Tanács által tör-
tént támogatásban részesítését
követõen került sor a települé-
sen kihelyezett 27 db informá-

Városnapi elõzetes
ciós tábla beszerzésére.

Kapcsolódó hír, hogy az ön-
kormányzat korábbi döntésének
megfelelõen elkészültek a tele-
pülés utcanév táblái is, amelyek
kihelyezésére a közeljövõben
kerül sor. Az önkormányzat
rendeletének értelmében a táb-
lák elhelyezését „jól látható he-
lyen” kell megoldani, amely
elsõsorban a kerítésekre, ahol
pedig ez nem lehetséges, ott a
ház falára történõ elhelyezést
jelenti.

Tisztelettel kérjük azon in-
gatlantulajdonosokat, akiknek
kerítésére, illetve házának fa-
lára ilyen táblák kihelyezésre
kerüln(én)ek, hogy a közjó és
a közérdek szem elõtt tartásá-
val, megértéssel  fogadják azt
a kezdeményezést, amikor a
táblák kihelyezése ügyében a
hivatal alkalmazottai megkere-
sik Önöket.

A P+R parkoló kivitelezési mun-
kálatainak elvégzését végzõ tár-
saság kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás lassan a vé-
géhez közeledik. A közzétett
ajánlattételi felhívás szerint má-
jus 18-án kerül sor a tenderbon-
tásra, és ha érkezik érvényes pá-
lyázat, akkor már júniusban
megkezdõdhetnek a kivitelezési
munkálatok. E kedvezõ esetben
és ha minden a tervek szerint ala-
kul, augusztus végére be is feje-
zõdik a beruházás.

A kõbánya lerakó elõtti té-

Helyükre kerültek
az információs táblák

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete A helyi önkor-
mányzatok fenntartásában lévõ
sportlétesítmények felújításának
támogatása címet viselõ pályá-
zati felhívásra pályázat benyúj-
tásáról döntött a szobi labdarú-
gó pálya humuszolásához, és az
öltözõk felújításához  szükséges
forrás megszerzése érdekében.

Kapcsolódó hír, hogy a kép-
viselõ-testület a pályázat be-

Még ezen a nyáron
elkészülhet az új, városi parkoló

ren megépülõ, térfigyelõ kame-
rákkal felszerelt parkoló egy-
részt a vasúttal tovább utazó au-
tósok számára jelent komoly se-
gítséget, másrészt a város nyu-
gati kapujának településképét is
rendezetté teszi.

A parkoló megépítése és át-
adása természetszerûleg azt is
eredményezi, hogy a késõbbiek-
ben megszûnik a vasútállomás
környékén a parkolás lehetõsége,
igaz a mozgás-korlátozotti iga-
zolvánnyal rendelkezõk számára
az továbbra is biztosított marad.

nyújtásáról született döntéssel
egyidejûleg felhatalmazta Ba-
lázs Ildikót, a Kulturális, Ok-
tatási, Ifjúsági és Sport Bizott-
ság elnökét a pályázat mellék-
letét képezõ települési sportfej-
lesztési koncepció elkészítésé-
re. Az elkészített koncepciót a
képviselõ-testület április 22-én
megtartott ülésén elfogadta,
amelynek köszönhetõen a pályá-
zat is benyújtásra került.

Pályázat benyújtásáról
döntöttek a képviselõkHa nem fér bele

minden a kukába
A városi kommunális hulladék elszállítását végzõ Maros
Kommunális Kft. megkülönböztetõ jelzésével ellátott szeme-
teszsákok megvásárolhatók a polgármesteri hivatal Igazga-
tási, Népjóléti és Családügyi Irodáján ügyfélfogadási idõ-
ben, 250 Ft-os egységáron. A megkülönböztetõ jelzéssel ellá-
tott, kihelyezett szemeteszsákokat a hulladékgyûjtõ edények
ürítésével egy idõben a társaság elszállítja.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (1116 Budapest,
Tomaj utca 4.) pályázatot írt ki a szociálisan rászorulók javá-
ra, természetbeni élelmiszersegély szétosztására.

A pályázatban az alábbi célcsoportok vehetnek részt:
· létminimum közelében élõk
· hátrányos helyzetû gyermekek törvényes képviselõje;
· kisnyugdíjasok.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseikkel Szob Vá-
ros Önkormányzat Igazgatási, Népjóléti és Családügyi Irodá-
ját keressék fel személyesen ügyfélfogadási idõben, vagy az
alábbi telefonszámokon: 06-27/372-070; 06-27/570-690 14-
es mellék.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a pályázat benyújtásá-
hoz az újságban mellékelt adatlapot kitöltve, a szükséges iga-
zolásokkal együtt jutassák el Szob Város Önkormányzat Igaz-
gatási, Népjóléti és Családügyi Iroda vezetõjéhez Rábainé
Kaszonyi Renátához.

SZOB, 2009. MÁJUS 14.
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ

Civil közösségek támogatása
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testületének A Közössé-
geket Támogató Alap létrehozásáról szóló 15/2004. (III. 31.)
Kt. sz. rendelete alapján kiírt pályázati felhívásra április 15-ig
lehetett pályázni. A beérkezett pályázatok közül a Kulturális,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság döntése alapján, egymástól
eltérõ mértékben az alábbi szervezetek  részesültek a 400.000
forint összegû támogatási keretbõl:

Kedvezményezett neve, támogatás célja
- Danubius Táncegyüttes: néptánc tábor költségeihez
- Danubius Táncegyüttes Majorette Csoport: zenei anyag beszer-
zése, nyári táborozás költségeihez
 - Szobi SC Labdarúgó Szakosztálya: felnõtt labdarúgó csapat
mûködési feltételeinek támogatása
- Szobi SC Kajak Szakosztálya: 2009. évi mûködési költségeihez
- Szobi SC Sakk Szakosztálya: szakosztály fenntartása, fejlesztése
- Szobi Ifjúsági Grafikai Egylet: 2009 I. félévi tevékenység tá-
mogatása
- Nyugdíjas Klub:  2009. I. félévi programok támogatása
- A 54 PGSE: nemzetközi versenyzés
- Börzsöny Múzeum Baráti Kör: Szob-Helemba-Letkés közép-
kori hajós múltja és folyami régészet eredményei címû konfe-
rencia költségeihez
- Peat-R Dance Team: külföldi bajnokságon való részvétel költ-
ségeihez
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Több éve hagyomány az iskolánkban, hogy a költészet napját non-
stop versmondással ünnepeljük meg. Minden évben valami új-
donsággal is kirukkolunk. Idén az egész iskola tanulóifjúsága elõtt
reggel tartottuk a kis tornateremben a megnyitót. József Attila
Altató címû versét második osztályos tanulók adták elõ.  Az elsõ-
sök vidám tavaszi  hangulatot varázsoltak szavalataikkal. A na-

gyok Lackfi János két  igazán vicces versével szórakoztattak min-
ket. A megnyitót a Gézengúz dráma csoport zenés-verses elõadá-
sával zártuk.  Ezután az iskola könyvtárában a délelõtt folyamán
minden osztály  minden tanulója elmondhatta kedvenc versét. Aki
szavalt, egy-egy virágszirmot rakhatott fel a tavaszi fánkra.

Már a Letkésen megrende-
zésre kerülõ V. Színjátszó
Találkozón látható volt a szo-
bi Fekete István Általános
Iskola  Gézengúzok nevû
színjátszó csoportjának átü-
tõ sikere. Valami mást és
másképpen vittek a színpad-
ra. A hagyományostól telje-
sen eltérõ témához nyúlt a
csoport vezetõje, rendezõje
Bódiné Horváth Ibolya.  A
darab címe Eszter, mely  egy
16 éves lányról szól, aki

elmondta - hogy az elõadás
hatására többször végig fu-
tott rajta a hideg. Gratulált a
csoportnak, a témaválasztás-
hoz, a rendezéshez és színé-
szi játékhoz.  Kísérõként na-
gyon büszke voltam diákja-
inkra, hisz még én is sok gra-
tulációt kaptam, amit saját di-
cséretemmel együtt átadtam
a csoport vezetõjének és a
csapatnak. Nagyon jól érez-
tem magam ezen a délutá-
non, örömmel töltött el  a sok

A költészet napjaEzüst minõsítést
kaptak a  Gézengúzok

drog túladagolásban meghal.
Ennek a kamasz lánynak a
családi, baráti kapcsolatait
mutatja be, a mai társadalmi
problémákat jeleníti meg  a
színdarab. Már a témavá-
lasztásnál kiderült, hogy a
szintén kamaszkorú színját-
szókat nagyon érdekli ez az
idõszerû téma. Mi az oka?
Miért történnek ilyen tragé-
diák? Hogy jut el egy em-
berke odáig, hogy enged a
rossz társaság csábításainak?
Ezekkel az idõszerû kérdé-
sekkel találkozunk a színpa-
don. Több hónapos felké-
szülés elõzte meg ezt az elõ-
adást, hiszen a színjátszók-
nak érzelmileg és lelkileg is
meg kellett érteni a darabot.
Az elõadás alatt a teremben
uralkodó csend és feszültség
azt mutatta, hogy ezt át is
tudták adni. Ez a zsûri elnök
értékelésébõl is kitûnt - aki

tehetséges gyermek látvá-
nya.

Számomra nem volt két-
séges, hogy a csoport elõtt
álló, Weöres Sándor XVIII.
Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó , - melynek idõ-
pontja április 5., helyszíne
Vác  – további sikert hoz a
számukra. Így is történt. Ezen
a színvonalas versenyen
Ezüst minõsítést  nyertek el .

Alakulásuk óta figyelem-
mel kísérem a Gézengúzok
munkáját, és õszintén gratu-
lálok az elért eredményeikhez!
Sok sikert kívánok a jövõben!

A csoport tagjai: Bodó Bi-
anka, Borsán Barbara,
Goór Vivien, Karsai Letícia,
Kollár Bojána, Nagy Regi-
na, Nyéki Tamara, Pintér
Zsófi, Sárközi Ingrid, Ziman
Réka. Vezetõjük: Bódiné
Horváth Ibolya.

KUNYA SÁNDORNÉ

A Boronkay György Mûszaki Középiskola és Gimná-
zium kihelyezett tagozataként a Börzsönyvidéki Böl-
csõde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészet-
oktatási és Egységes Gyógypedagógiai és Módszerta-
ni Intézmény, Fekete István Általános Iskola szerve-
zésében.

A képzés indítása: 2009. szeptember 1.

Jelentkezés: Fekete István Általános Iskola 2628 Szob,
Iskola u. 2. H-P: 8-tól 16 óráig. Tel.: 27/570-685,
email: titkarsag.szob@freemail.hu.

A beiratkozáshoz szükséges: az alapfokú végzettségrõl
szóló bizonyítvány, valamint személyi okmány.

2009. április 28-án iskolánk 8.
osztályos  tanulója, Golán Ben-
ce a budapesti Hubay Jenõ Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Pedagógiai Szakkönyv-
tár által meghirdetett Radnóti
szavalóversenyen vett részt. A
rangos regionális versenyt a köl-
tõ születésének 100. évforduló-
ja alkalmából rendezték meg,
melyen szabadon választott Rad-
nóti verssel lehetett részt venni
általános iskolai, illetve közép-
iskolai tanulóknak. Mindenki
tudja, hogy Radnóti versei nem

a „könnyû mûfajba” tartoznak,
még irodalmat szeretõ és értõ
emberek körében sem. A költe-
mények tolmácsolása pedig még
nagy színészek körében is kihí-
vásnak mutatkozik. Mindezek
ellenére a mi iskolánk diákja a
15 intézménybõl érkezett 29 fõs
általános iskolai mezõnyben a
nagyvárosi és fõvárosi szavaló-
kat is maga mögé utasítva I. he-
lyezést ért el, nagy dicsõséget
szerezve iskolánknak és telepü-
lésünknek.

Gratulálunk Bence!

Büszkék lehetünk rá!
Iskolánk diákja fõvárosiakat megelõzve nyert

Színpadon a Gézengúzok az elismerést jelentõ kupával
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A 2008/2009-es tanév szeptem-
bere új kihívással kezdõdött a
szobi Fekete István Általános Is-
kolában.

Persze már 2003 óta tudtuk,
hogy bevezetésre kerül a nem
szakrendszerû oktatás. Számta-
lan kérdés foglalkoztatta tantes-
tületünket, mint az ország más is-
koláinak testületeit is ezzel az új
rendszerû oktatási formával kap-
csolatban : Hogyan is lesz? Mi-
lyen tantárgyakat, mûveltségte-
rületeket érint? Ki fog tanítani?
Hogyan lehet ezt a törvény által
elõírt új okatásszervezési lehetõ-
séget kihasználni úgy, hogy az
gyermekeink számára minél elõ-
nyösebb, célravezetõbb legyen?

A nevelõtestület körében
egyre többször megfogalmazó-
dott, hogy ha már valami más
történik az 5. évfolyamon, akkor
azt másképp is kell csinálni,  újí-
tani kell.

Keresni kezdtük az innova-
tív megoldásokat. A tanári szo-
ba valóságos mûhellyé alakult,
míg megszületett a közös gon-
dolkodás eredményeképpen az
új program. A fenntartó és a szü-
lõk is örömmel támogatták az új
módszereinket, elképzelésein-
ket. Az együttgondolkodásból
kikristályosodott a konkrét ter-
vezet. Meghatároztuk az óraszá-
mokat. Hat órában terveztük meg
a nem szakrendszerû oktatást (1
óra matematika, 1 óra magyar, 1
óra dráma az irodalom kereté-
ben, 1 óra informatika, 1 óra báb-
rajz, 1 óra tánc). Górcsõ alá vet-
tük a rendelkezésünkre álló hu-
mánerõforrást. Szerencsés hely-
zetben voltunk, hiszen a 25 pe-
dagógusból 11 pedagógusnak
volt jogosítványa a nem szak-
rendszerû oktatás keretei között
tanítani.

Az elsõ lépésben május végén
felmértük a 4. évfolyamos tanu-
lóinkat a következõ területeken:
- matematika,
- ismeretterjesztõ szöveg értése,
- helyesírás,
- másolás,
- hangos olvasás technikája.

Az eredményeket kiértékel-
tük, a gyerekek teljesítményét és
a feladattípusok eredményessé-
gét is kielemeztük.

Az alsó tagozaton és az 5. év-
folyamon tanító kollégák, leen-
dõ osztályfõnökök ezután nem-
csak az eredményeket, de az osz-
tályközösségek fejlettségi, ne-
veltségi szintjét is a szociomet-
riai felmérés alapján megbeszél-
ték. Szinte átadták egymásnak az

osztályokat, gyermekeket. A pe-
dagógusoknak a nyári házi fel-
adat a helyi tanterv kiegészítése,
átdolgozása, s ennek alapján a
tanmenetek elkészítése volt.

Mi a fontos a gyerekek életé-
ben?

Elsõsorban az érzelmi neve-
lés, a sikerorientáció. Miben le-
hetnek az egyes gyermekek
kiemelkedõek? Mindenki lehet
valamiben sikeres, csak meg kell
találni a hozzá vezetõ kapu kul-
csát.

A pozitív érzelmi attitûd, a
kötõdés kialakítása az iskolához,
pedagógushoz, településhez fon-
tos motiváló erõ. Ha az iskolás-
korú gyermek kötõdése erõs, va-
lószínû, hogy Szob településen
telepszik le majd felnõtt korában.
Az érzelmeken át könnyû a gye-
rek lelkéig jutni, és feltárni ér-
deklõdési körét, megalapozni
azt a teljesítményt, ami számára
sikert jelent.

Egy szóval a cél, érezzék jól
magukat itt, az iskolában! Élet-
teli, élet közeli tevékenységfor-
mákat szervezünk számukra. A
mûvészeti nevelés - mely a tanu-
lás iránti motiváció felkeltésének
kiváló terepe - hangsúlyozottan
került beépítésre nemcsak a nem
szakrendszerû oktatás, hanem a
szintén szeptembertõl indított
BÉZS( báb, ének, zene, siker ) –
program kapcsán is helyi tanter-
vünkbe. Mese – báb - dráma, népi
tánc és modern tánc. Mindehhez
a pedagógusok elkészítették a
bábokat: síkbáb, lopótök, ujj-
báb, kesztyûbáb. Helyszín is kel-
lett, egy nagy helység, ahol a
gyermek kedvére táncol, bábo-
zik, vagy éppen kézmûves fog-
lalkozáson vesz részt. Aktív szü-
lõi segítséggel a technika terem-
bõl tánctermet varázsoltunk.
Alul szalagpadló, oldalt tükörfal.
A tükörfalat a PMKA által kiírt
pályázaton nyert támogatásból
vásároltuk. A báb – tánc- kézmû-
ves foglalkozások helyszíne el-
készült.

Az alapozó funkció tartalmá-
nak és hatékonyságának növelé-
se érdekében a nem szakrendsze-
rû matematika és magyar órákat
két párhuzamos osztály lévén
csoportbontásban valósítjuk
meg. A két csoport neve - Uhu és
Bogáncs- adódott névadónk Fe-
kete István iránti tiszteletünkbõl.
A csoportbontás szabályait, elve-
it kidolgoztuk, a csoportok kö-
zötti mobilitást is megszervez-
tük. Az azonos idõsávban meg-

valósuló órák jelentõsége, hogy
maximális hatékonysággal ke-
zelhetõ az eltérõ tanulói fejlett-
ségi szint.  Természetesen a ma-
tematika és magyar nem szak-
rendszerû órákon a készség- és
képességfejlesztés mellett hang-
súlyos szerepet kap az elemi ta-
nulási technikák megtanítása is.

A szülõi értekezleten a szü-
lõk is megelégedéssel fogadták
ennek az új oktatásszervezési
formának a bevezetését, azt hi-
szem igazi partneri kapcsolat ala-
kult ki a szülõk és a pedagógu-
sok között ezen a területen is.

Az értékelésrõl röviden
Csak szövegesen történik –

kivéve az informatikát - a pozití-
vumokat kiemelve, a legkisebb
fejlõdést is észrevéve és értékel-
ve. Hiszen a szöveges értékelés
adhat alaposabb információt a fej-
lesztés eredményeirõl, további
irányairól.  A cél az, hogy a gyer-
mek szeresse amit csinál , játéko-
san fejlõdjenek kompetenciái -
hiszen életkori sajátosságait ala-
pul véve kedvenc tevékenységi
formája még a játék - , szívesen
vegyen részt a nem szakrendsze-
rû órákon folyó munkában, s sze-
ressen iskolába járni.

Azt hiszem, szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, hogy

A nem szakrendszerû oktatásról

PROJEKTNAP
2009. június 2.

BEMUTATKOZIK A BÉZS
Napi Program:Napi Program:Napi Program:Napi Program:Napi Program:

7.45-tõl  8 óráig: gyülekezõ
8-tól 10 óráig: az osztályok bemutatkozó elõadásai
(báb, dráma, tánc)
10-tõl 11.30 óráig: kézmûves foglalkozások
11.30 -12.30: ebéd
12.30-tól 14 óráig: vetélkedõ Fekete István mûveibõl
14-tõl 14.30 óráig: értékelés, eredményhirdetés
14.30-tõl 16 óráig kölyökdiszkó

Helyszín: Börzsönyvidéki Bölcsõde, Óvoda, Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Egységes Gyógy-
pedagógiai és Módszertani Intézmény, Fekete István Ál-
talános Iskola, 2628, Szob, Iskola u. 2.

Szeretettel várjuk a Kedves Szülõket és érdeklõdõket!

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÕKÖZÖSSÉGE

tantestületünk mindezeket a tö-
rekvéseket megvalósítja. Az igazi
elismerés azonban a gyermeki el-
ismerés. Ennek eklatáns példája
volt, amikor az egyik bejáró kis-
lány tanulónk a buszmegállóban
megpördülve elmondta: - Ma
pergõ szoknyában megyek, mert
táncóra lesz. Mi ez, ha nem elis-
merés? Természetesen minden-
nek nincs vége, hiszen az inno-
váció az iskolák fennmaradásá-
nak létkérdése. Egy jó tanári kar-
ral, amely már a projektoktatás
alapjait rakosgatja, és a 2009/
2010-es tanévben remélhetõleg
megvalósítja, mindez nem lehe-
tetlen.  A minõséget nem elég
egyszer teljesíteni, a minõségnek
jelen kell lenni az iskola falain
kívül és belül, hogy a szülõ szí-
vesen írassa be hozzánk gyerme-
két.

Mi pedig mindent megte-
szünk a boldog, érzelemben gaz-
dag gyermekkorért, s azért, hogy
majdan sikeres felnõttekké vál-
janak tanulóink.

Megjelent a Pest megyei Pe-
dagógiai Híradóban - Nem szak-
rendszerû oktatás bevezetése az
5. évfolyamon címmel.

KÉSZÍTETTE: JÁRIK IZABELLA

BÖRZSÖNYVIDÉKI BÖLCSÕDE,
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,

ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI

ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI

ÉS MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

FEKETE ISTVÁN

ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZOB

SZOB, 2009. FEBRUÁR 20.
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Március 28-án az iskolánk
37 tanulója egy jutalom elõ-
adásra mehetett a Szitakötõ
címet viselõ gyermek folyó-
irat jóvoltából.

A gyerekek egy óra idõ-
tartamban részesei lehettek
egy zenés irodalmi mûsor-
nak. Ebben megzenésített
gyermekverseket hallgat-
hattak, mókás pantomim
elõadás nézhettek, Lackfi
János költõ mondta el gyer-
mekverseit. Ezt követõen
egy negyven perces játékos
feladatsort kellett elvégezni-
ük. Ebben volt, címerkészí-
tés, puzzle, gyurmából ál-
latfigura készítése, lufi fú-
jás,  színpad lemérése WC-
papírral, és más vicces fel-
adatok.  Nagy örömünkre az
elsõ helyezett a mi egyik

Iskolánk kiemelkedõen fontosnak
tartja gyerekekkel való egyéni fog-
lalkozást.  Kollégáim új, naprakész
ismeretek birtokában lehetõvé te-
szik, hogy  tanulóinkat  az életko-
ri és egyéni  sajátosságaiknak meg-
felelõen fejlesszék. Minden tanév-
ben a tavasz a tanulmányi verse-
nyek idõszaka. Ez így volt ebben
a tanévben is.

A helyi versenyekre az idén
februárban került sor. A 3-4. osz-
tályosok matematikából és magyar
nyelv és irodalomból mérték össze
a tudásukat. Az alsó tagozat ered-
ményei.

Matematika, 3. osztály: I.
Oravecz Nóra 3.b, II. Szabó Lõrinc
3.b,  III. Valentin Zsófi 3.a. Részt
vettek: Foltin Dominik, Bartók
Krisztián, Grézál Gergõ, Dörnyei
Dániel, Bódi Doroti, László Ta-
más; 4. osztály: I. Brulich Berna-
dett,       II. Tamás Dalma, III. Nagy
Kinga. Részt vettek: Fülöp Enikõ,
Dutka Krisztián, Jeszenszky
Ruben, Illyés Péter. Magyar nyelv
és irodalom, 3. osztály: I. Oravecz
Nóra 3.b, II. Bódi Doroti 3.b, Bar-
tók Krisztián 3.a, III. Szabó Lõrinc
3.b.  Részt vettek: Medveczki Ág-
nes, Pap Norbert, Foltin Dominik,
Valentin Zsófia, Koczó Kíra, Kiss
Anett, Nyéki  Barnabás, László
Tamás, Molnár Zsófia; 4. osztály:
I. Brulich Bernadett, II. Dutka
Krisztián, III. Veligdán  Felícia.
Részt vettek: Bossányi Csongor,
Fekete Tímea, Laukó Martin, Je-
szenszky Ruben, Nagy Kinga,
Illyés Péter, Fülöp Enikõ, Hajdú
Dalma, Véber Bence, Tamás
Dalma.

A kistérségi versenyek közül a
kemencei matematika versenyen
két elõdöntõ után iskolánk szép
számmal képviseltette magát. Íme
az erdmények. 1. osztály: Téglás
Kamilla (IV.), Koczó Dominik,
Kazinczi Rebeka, Gyõri Patrik. 2.
osztály: Huszti Boldizsár (II.) , Pap
Zsolt (VI.), Gimesi Martin, Kakas
Bálint, Sági Anna Liza, Hornyák
Rebeka, Tóth Veronika. 3. osztály:
Téglás Benedek (III.), Szabó Lõrinc
(IV.), Kantó Tibor (IV.)Bódi
Doroti, Oravecz Nóra, Nyéki Bar-
nabás. 4. osztály: Brulich Berna-
dett (III.) Nagy Kinga, Tamás
Dalma.

A 2-3. osztályos tanulóink a
Bendegúz országos NYELVÉSZ
verseny elõdöntõjében február 20-

A Szitakötõ jutalomelõadása

Tehetséggondozás az iskolában
Bódi Doroti április 21-én Buda-
pesten vett részt az országos dön-
tõben.

A felsõ tagozaton 14 tantárgy-
ból 270 induló mérette meg ma-
gát. A szám nem tévedés – jóval
magasabb, mint a felsõsök össz-
létszáma. A versenyzõk közül töb-
ben voltak, akik több tantárgyból,
akár több elsõ, második vagy har-
madik helyezést értek el.

Így egy tárgyból 1-3. helyezést
elérõ tanulók: Ziman Réka, Bodó
Bianka, Golán Bence, Veszelei
Gergõ, Bali Bence, Pintér Zsófia,
Kurta Gábor, Nagy Réka, Kutasi
Petra, Nagy Dávid, Kõnig Lilla,
Simon Diána, Harangozó Ádám,
Majoros Márk, Hajdú Daniella,
Bartuszek Petra, Crab Antoinette,
Vajda Éva, Krebsz Barbara,
Kolarovszky Anna, Nagy Enikõ,
Paulik Eszter, Csernyánszky Erik,
Csernyánszky Miklós, Vajda Zsolt,
Jeszenszky Dániel. Két tantárgy-
ból 1-3. helyezést elérõ tanulók:
Valentin Dóra, Zatykó Réka, Ga-
lambos Zsófia, Huszti Domonkos,
Véber Dávid, Klement Gergõ, Bor-
da Melitta, Stefanek Levente, Nyé-
ki Tamara, Mózes Bernadett,
Pethõ Tamás, Sárközi Norbert,
Borsán Barbara, Jeszenszky Lídia.
Három tárgyból eredményesen
szereplõ diákok: Száraz Eliza,
Medveczki Anna, Veres Patrik,
Tóth Tamás, Márki Hajnalka, Sár-
közi Ingrid. Négy tantárgyból 1-3.
helyezést ért el Lázár Albert,
Sidarov Richárd, Balla Zsolt.  Öt
tárgyból eredményesen szerepelt
Veres Martin, Kollár Bojána,
Néder Anita, Kajáry Attila, Kiss
Enikõ, Nagy Kitti. Hét tárgyból
Nagy Regina, kilenc tantárgyból
Tar Luca ért el legalább harmadik
helyezést.

án írták a  feladatsorokat. 3.b: Lász-
ló Tamás, Koczó Kíra, Molnár
Zsófi, Kantó Tibor, Szabó Lõrinc,
3.a: Valenti Zsófia, Medveczki Ág-
nes, Grézál Gergõ, Bartók Kriszti-
án, Dörnyei Dániel, 2.a: Hornyák
Rebeka, Sági Anna, Tóth Veroni-
ka.

Négy tanuló bejutott a megyei
döntõbe: Kantó Tibor 3.b, Szabó
Lõrinc 3.b, Molnár Zsófia 3.b, Va-
lentin Zsófia 3.a osztályos tanu-
lók.  Március 27-én  Budapesten a
Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ban Írták a megyei forduló feladat-
sorát. Valentin Zsófia a nyolcadik
helyen végzett.

Az Apáczai Kiadó levelezõs
tanulmányi versenyében vettek
részt: Oravecz Nóra, Bódi Doroti.

csapatunk lett: Ziman Máté,
Valentin Dóra, Valentin
Zsófi, Medveczki Ágnes,
Mrenna Barbara, Janik Ale-
xandra, Hajdú Dalma, Haj-
dú Daniella, Brulich Ber-
nadett, Száraz Eliza, Vörös
Enikõ, Vörös Tamás. Jutal-
muk egy nagy doboz csoko-
ládé volt. Természetesen a
többiek sem jöttek el üres
kézzel, mindenki kapott va-
lami ajándékot.

A napot múzeumlátoga-
tással fejeztük be. A Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban
megnéztük a királyi palás-
tot, valamint a magyar tör-
téneti kiállítást a Honfogla-
lástól Mátyásig. A gyerekek
élményekkel telve, egészsé-
gesen elfáradva  érkeztek
haza. 

Május hónapban iskolánk tanu-
lói Vámosmikolán, illetve Szo-
bon  mérték össze tudásokat
földrajz és magyar tantárgyak-
ban. Diákjainknak az alapos fel-
készülés meghozta a várt sikert.

Nagyszerû eredményekkel
lepték meg magukat, szüleiket
és öregbítették tovább iskolá-
juk hírnevét. Vámosmikolán
földrajzból két évfolyam tanu-
lói versenyeztek egymással. A
hetedik osztályosok között az
I. helyet Pethõ Tamás szerezte
meg. A nyolcadikosok között
Nagy Regina II. helyen vég-
zett. Szobon a helyesírás és szö-
vegértés legjobbjai találkoztak
2-8. osztályig bezárólag.

Végeredményként öt elsõ,
hat második és hat harmadik

hellyel járultak diákjaink hoz-
zá a meggyõzõ fölényt mutató
nagyszerû sikerhez.

Az elsõ helyezettek névsora:
alsó tagozat: Molnár Zsófia (3.
osztáy) helyesírásból, Oravecz
Nóra (3. osztály) szövegértés-
bõl felsõ tagozat Pethõ Tamás
(7. osztály) szövegértés, Nagy
Kitti (8. osztály) szövegértés,
Medveczki Anna (7. osztály) he-
lyesírás. Második helyet szer-
zett:  Brulich Bernadett, Deme-
ter Dániel, Tar Luca, Kolozs
Jusztina, Néder Anita, Nagy
Regina. Harmadik helyen vég-
zett:  Sági Anna, Nagy Réka,
Huszti Domonkos,  Kutasi Pet-
ra, Kajáry Attila, Simon Diá-
na. Gratulálunk a diákoknak és
a felkészítõ tanáraiknak.

Szép sikerek a kistérségi
tanulmányi versenyeken

A legjobbak között lenni nem is olyan könnyû. Sikerek és oklevelek
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Április 9-én, immár második al-
kalommal sikerült betekintést
nyernünk a Süni csoport óvodai
életébe. A tavalyi év során gyer-
mekeink rövid bábszínházi elõ-
adásokat mutattak be, valamint
a szülõ-gyermek együttes játékán
volt a hangsúly. Hihetetlen nagy
változáson mentek keresztül kö-
zépsõseink, szemlátomást nagy
volt a fejlõdés az elmúlt egy év
alatt, minden téren.

Izgalommal vártuk április 9-
ét, hogy újra megfigyelhessük
gyermekeinket az óvodai kör-
nyezetben. Segítettünk a terem
rendezésében, valamint házi sü-
teményekkel és szörppel készül-
tünk a nagy napra.

A nyílt nap már tízórai elõtt
elkezdõdött. Mozgással kísért
verseket mutattak be nekünk a
gyerekek. Elõször Kati óvó néni,
majd 1-1 gyerek mutogatott el
egy mozgássorozatot, s ebbõl a
gyerekek szinte azonnal kitalál-
ták a verseket, és közösen elját-
szották nekünk. Természetesen
mi szülõk is igyekeztünk velük
együtt szerepelni, kisebb-na-
gyobb sikerrel.

Kuti Andi nénitõl „tanult”
dalos játékokat, mondókákat ját-
szottak el, ahol az egyenletes
lüktetést különbözõ mozdula-
tokkal (járás, taps, két váll érin-
tése, térd ütögetése) mutatták be
nekünk.

Az óvó néni kézjelzését kö-
vetve halhattuk mondókán a
„halk-hangos” alkalmazását,
melybõl a „hangos” volt a ked-
venc, amit teljes hangerõvel ad-
tak elõ.

- A végén egy ismert dalos
játékkal (Lánc, lánc, Eszter lánc)
fejeztük be a programot, mely-
ben szülõ és gyermek együtt tán-
colt és énekelt, mivel ez a ked-
ves dal a mi emlékeinkben is
élénken él még mindig.

A kezdeményezések végén
tudtuk meg, hogy ezzel a
B.É.Z.S. (Báb, Érzelem, Zene,
Siker) program megalapozásá-
nak egy részét ismerhettük meg.

Ezek után mindannyian lete-
lepedtünk a szõnyegre és építet-
tünk, autóztunk, meséltünk, raj-
zoltunk a gyerekekkel együtt.
Közben megismertük gyerme-
künk barátait, kedvenc tevé-
kenységét, játékát. Óriási élmény
volt, hogy a visszafogottabb ovi-
sok barátkoztak más anyukákkal
is, megosztva velük kis titkaikat.

Láthattunk szokásokat, szabá-
lyokat pl.: egyéni és közös játék-
pakolás, ruhák hajtogatása, na-
posi munkák. Az ovisok ezeket
a feladatokat büszkén, felelõs-
séggel, mindenféle kényszer nél-
kül, szívesen végezték.

Tízórai után volt még egy
kezdeményezés, a hímes tojások
készítése. Hungarocell tojások-
ra ragasztottunk picike golyó-
kat, különbözõ színes flittereket
és közben Mi is újra gyereknek
érezhettük magunkat.

Mindent összevetve nagyon
nagy élmény volt és azt hiszem,
ezzel minden szülõtársam egyet-
ért, hiszen felszabadult, aktív,
boldog gyerekeket láthattunk,
akik örömmel fogadtak be min-
ket és megosztották velünk óvo-
dai életüket. Örült a gyerek, a szü-
lõ, az óvó néni, a dadus néni egy-
aránt és ez volt a legfontosabb!

Szeretném megköszönni
Járik Izabella igazgató asszony-
nak és Hámoriné Schubauer Mó-
nika tagóvoda vezetõnek, Pósa
Kati óvó néninek, Kipilla Erzsi
dada néninek, hogy lehetõvé tet-
ték a nyílt nap megvalósulását!

Ez a nap a méltó bizonyítéka
annak, hogy milyen lelkiismere-
tes, gondos nevelõmunka folyik
a csoportban.

MÉSZÁROSNÉ HEIL ILDIKÓ

Április 2-án csütörtökön nyitott
délutánt tartottunk az óvodában.
Elõször a tagóvodavezetõ kö-
szöntötte a megjelenteket, majd
- már hagyományosan –  egy rö-
vid mûsort adtak elõ a zeneisko-
lások, és újabb hangszereket
mutattak be az ovisoknak. Mind-
annyian nagy tapsot kaptak.
(Kedves érdekessége volt a mû-
sornak, hogy a zenészek nemrég
még óvodásaink voltak.)

KUPAKGYÛJTÉS
Gyereknapra üdítõs mûanyagkupak-gyûjtést szervezünk az
óvoda javára! A kupakokat 2009. május 30-ig kérjük leadni a
Szobi  Érdy János Könyvtár és Információs Központban  nyit-
vatartási idõ alatt.

2628 Szob, Árpád út 19.  Tel.: 06-27/370-217

Nyílt nap az óvodában Húsvétvárás az óvodában
kes tevékenykedés.

Kollégáim sok órányi munká-
ja van abban, hogy ez a délután
ilyen jó hangulatú és örömteli lett.

KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

ÓVODAPEDAGÓGUS

Köszöni az oviKöszöni az oviKöszöni az oviKöszöni az oviKöszöni az ovi

Köszönjük Biczó László pa-
rancsnok úrnak, hogy lehetõvé
tette azt, hogy a Márianosztrai

Ezt követõen a gyerekek vá-
laszthattak háromféle papír mun-
ka és a gipszfestés között. Hetek-
kel ezelõtt elkezdtük az eszkö-
zök elkészítését – több száz da-
rabról van szó - mert a legtöbb
gyermek mindenbõl szeret leg-
alább kettõt-hármat készíteni. A
fényképeken is jól látszik a lel-

Bûntetésvégrehajtási Intézetben
hungarocell virágokat készítet-
tek a szobi Napsugár Óvodának.

A Zsongó presszó, Fésûs Jó-
zsef és Tölgyesi Gábor közösen
finanszírozták az alapanyagot a
virághoz.

Köszönjük, hogy gondoltak
ránk!

FELHÍVÁS
Kedves kutya sétáltatók és kutyatulajdonosok!

Az óvoda udvarának rendezése miatt a dél-
elõtti órákban a gyermekeket a Duna-parton
és a város utcáin sétáltatjuk, a játszótéren ját-
szunk velük.

Ezért kérünk minden kutyatulajdonost és ku-
tyát sétáltató személyt, hogy ne engedjék állatai-
kat szabadon, és pórázon sétáltassák azokat!

Elõre is köszönjük!
 ÓVÓ NÉNIK
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Napjainkban sok helyen az
országban reneszánszát éli a
hagyományõrzés. Valahogy
mindig vannak olyanok,
akik az értékvesztett és ki-
üresedett társadalomban va-
lami gyümölcsözõt és szépet
mutatnak fel.

Civil körök összefogása-
ként jött létre a harmadik al-
kalommal megrendezésre
kerülõ Hideg pincék forró
kemencék néven ismeretes
rendezvény Nagybörzsöny-
ben.

Mint láttuk nem hiába, hi-
szen a környék települései-
rõl rengeteg látogató jelent
meg és vett részt a rendez-
vényen, remek alkalmat te-
remtve ahhoz, hogy kimoz-
duljon a családjával e gyö-
nyörû tavaszi napon és kap-
csolatot teremtsen más em-
berekkel. Hiszen napjaink-
ban ez annyira hiányzik.

A programok sokszínûsé-
gében helyt kapott a szobi
Börzsöny Nehézgyalogság
is, mint a rendezvény kere-
tében megtartott II. Börzsö-
nyi Bajvívó Bajnokság és a
hozzá kapcsolódó haditorna
bemutatók szervezõje.

Csapatunk péntek délután
vonult le és készítette elõ a

terepet a szombati rendez-
vényre, s igyekeztünk átad-
ni egy középkori tábor han-
gulatát. A csapat kovácsa és
a tagok munkája által készí-
tett fegyverek, páncélok és
öltözékek korhû másolatként
adták vissza a dicsõséges
Anjou-kor viseletét.

Hagyományõrzés a Börzsönyben

A középkori hangulat él-
ményét tovább fokozta a
Toldi Miklósról szóló törté-
nelmi játék is, amelyben az
„idõsödõ”, de vitézségben
ekkor sem hanyatló történel-
mi személyiség vetíti elénk
a kor embereszményének
ideálját. Így mutatva példát

egy olyan korról, mikor a
hazaszeretet, a hit és az er-
kölcs még erénynek számí-
tott.

Történelmi játék második
részében szerepeltek a ven-
dégcsapatok tagjai is, mely-
ben Károly Róbert és az
ipolydamásdi vár helyõrsé-
ge teszi helyre Csák Máté
felvidéki kiskirály cseh zsol-
dosait, rablólovagjait.

Mindemellett sor került
Baranta bemutatóra, íjász
bemutatóra, lehetõség volt a
fegyverek megtekintésére,
és aki kedvet érzett hozzá,
egy mindenki számára nyi-
tott íjász verseny keretében
megmutathatta, hogy a
szittya vér miképpen maradt
meg ereiben.

A „legszittyább” személy
egy csodálatos készítésû tört
kapott jutalmul. Hasonló-
képp a lovagok bajvívó baj-
nokságán az arra legérdeme-
sebb lovag egy remek kard-
dal lett gazdagabb.

Köszönjük mindenkinek
a részvételt és a segítséget, s
külön köszönet a T.E.N.
Egyesületnek!

Kívánjuk, hogy nemes eré-
nyekben gazdagodjanak!

BÖRZSÖNY NEHÉZGYALOGSÁG
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A XX. század történe-
tében nem ritka a
szokványostól eltérõ,
kivételes életpálya.
Minden bizonnyal
ezek közé tartozik Hu-
szár Károlyé is:
Vámosmikola utolsó
földbirtokosa, a máso-
dik világháború idején
a helyi ellenállás veze-
tõje, majd a kommu-
nista párt helyi elnöke,
késõbb raktáros.

A Huszár család
neve nem ismeretlen
eredetû a magyar ne-
mesi családok között.
Huszár Márton 1591-
ben kérte Rudolf ki-
rálytól régi nemessége
megerõsítését. A csa-
lád Bars, Nógrád és
Hont megyék közéle-
tében, történetében ját-
szott szerepet, itt terül-
tek el birtokaik is. A
család egyik ágának
elõneve, a „Baráthi”
Huszár, a Hont me-
gyei Baráti községre
utal.

Az Esterházy her-
cegi hitbizomány
XIX. századbeli fel-
oszlása alkalmával
Baráthi Huszár István
vette meg a mikolai
uradalmat, s fia, Béla
alapította meg a II. vi-
lágháború végéig
fennálló hitbizományt.
Az Esterházyak kúri-
áját 1914-21 között
Tibor emeletes
szárnnyal bõvítette. A
Huszár család könyv-
tárában gazdag iroda-
lom, a képtárban érté-
kes XVIII. századbeli
eredeti olasz és fla-
mand festmények vol-
tak.

A családnak 1944-
ben 7000 hold földbir-
toka volt Vámosmi-
kola, Perõcsény és
Ipolyszakállos határá-

ban. A hitbizomány ál-
tal megszabott szigorú
rend szerint Huszár
Tibor 1937-ben bekö-
vetkezett halála után a
mikolai kastély ura, a
templom kegyura, a
földek, az erdõk õrzõ-
je és haszonélvezõje
Baráthi Huszár Kár-
oly lett. A Szent Má-
ria Magdolna-temp-
lom kegyuraként talán
utolsó cselekedete az
Isten házának 1943-
1944 évi renoválása, a
villanyvilágítás beve-
zetése volt. 1943-ban
került sor a templom-
belsõ rendhagyó kifes-
tésére is: a freskók új-
szövetségi jeleneteket
ábrázoló nõalakjait a
festõ helybéli fiatal lá-
nyokról, asszonyokról
mintázta.

Károly Pencen szü-
letett 1909. május 26-
án. Bécsben tanult,
mezõgazdasági akadé-
miát végzett. Mûvelt,
világot látott, több
nyelvet beszélõ ember
volt, akit érdekeltek
korának társadalmi
kérdései. Tartalékos
tiszt volt, fõhadnagy,
rangjának, tekintélyé-
nek megfelelõ súllyal.
A Máltai Lovagrend is
felvette tagjai sorába
(C. H. D. /tiszteleti lo-
vag/1938-71 között).
Nem házasodott, így
vele fiágon kihalt az
õsi család. Féltestvére,
Melinda külföldre,
Svájcba került, majd
Budapesten telepedett
le.

A Huszár családban
eleven németellenes,

hazafias hagyomá-
nyok éltek. Nagybáty-
ja, Huszár Aladár an-
tifasiszta politikus, a
nemzetiszocialista ter-
ror áldozata, Dachau-
ban halt meg.   Huszár
Károly is jó hazafi
volt. A magyar elõke-
lõek azon csoportjá-
hoz tartozott, akik fon-
tosabbnak tartották a
haza javát, mint osztá-
lyuk érdekét és szemé-
lyes boldogságukat.
Eszével és szívével
egyaránt felismerte,
hogy a kelet felé tekin-
tõ Németország a ma-
gyarság nemzeti létét,
az ország függetlensé-
gét fenyegeti. Legen-
dák keringtek Mikolán
arról, hogy a hitleri
Németország annyira
ellenszenves volt szá-
mára, hogy nyugatra
utazva egyszerûen ki-
kerülte az országot.

   1944 õszén az
antifasiszta ellenállás-
ba is bekapcsolódott.
Az elhurcolt leventé-
ket visszavezeti Vá-
mosmikolára, s ké-
sõbb is megakadá-
lyozza elszállításukat.
Mint a helyi nemzetõr-
ség parancsnoka, kap-
csolatban állt a
Vámosmikolára érke-
zõ Görgey zászlóalj-
jal, amelyhez alakula-
tából 14 fõ csatlako-
zik. A kastélyába tele-
pült német törzstõl ér-
tékes hírekhez jut.
Ezeket, valamint az
57. páncélos hadtest
terveit a partizánok se-
gítségével eljuttatta a
Vörös Hadsereghez.
A helyi fiatalok terep-
ismeretét felhasználva,
sõt gyakran kíséretük-
ben, minden éjjel elin-
dultak az õrjáratok,
hogy Vámosmikoláról

Évforduló -  Baráthi Huszár Károly
(1909 – 1971)

a fronton át Nagybör-
zsönybe vigyék a
megszerzett értesülé-
seket.

Kérésére a szovjet
csapatok nem lövik
Vámosmikolát. Meg-
szakítja a német hír-
adóvonalakat, gépko-
csikat rongál meg,
szovjet repülõtisztet
ment meg. Tevékeny-
sége a németek elõtt
titokban maradt oly
annyira, hogy amikor
a magasabb német pa-
rancsnokság a front
közelsége miatt a kas-
télyból tovább tele-
pült, Huszárt is invitál-
ták, hogy menjen ve-
lük.

Az ellenállási moz-
galomban szerzett ér-
demeiért birtoka egy
részét meghagyják.
1935 körül az urada-
lomban jelentõs terüle-
ten almát és szilvát te-
lepítettek. Az idõsek
még ma is Százegyes-
ként emlegetik az egy-
kori gyümölcsös terü-
letét, ugyanis 101 kh
volt a tábla területe. A
nemzeti ellenállásban
való részvételéért ezt
tarthatta meg egy ide-
ig, 1948-ig az utolsó
földesúr.

A kastélyt mások-
kal is megosztva – õ
maga iskolának java-
solta – igyekezett be-
illeszkedni az új rend-
szerbe. Belépett a
kommunista pártba,
sõt elsõ pártelnöke lett
a községi pártszerve-
zetnek a „méltóságos
elvtárs”.

Tagja lett a Magyar
Partizánok Bajtársi
Szövetségének, a
fegyveres ellenállási
mozgalomban tanúsí-
tott helytállásáért mi-
niszterelnöki elisme-
rést kapott.

A Rákosi-rendszer-
ben minden megválto-
zott: kulákká minõsí-
tették, teljesíthetetlen
beszolgáltatási terhe-
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Állok a sorban. Egyik
kezemben az újság, má-
sikban a kiszámolt apró-
pénz. Elõttem egy idõs
hölgy rakosgatja sza-
tyorba a vásárolt élelmi-
szert. Megfordul. Észre-
veszi az újságomat, ar-
cára kiül a döbbenet.

 – Maga ezt az újsá-
got olvassa? – süvít a
hangja.

 – Igen, én ezt az új-
ságot olvasom - válaszo-
lom nyugodtan.

 – Nem tudja, hogy
ez egy ocsmány újság?
Ez egy hazug újság? -
Most már nem süvít a
hangja. Ordít. Még min-
dig nyugodt vagyok.

- Akkor nem kell ol-
vasni, Asszonyom! -
Villog a szeme, ránga-
tózik a szája.

- Ilyen ocsmányságot
én nem olvasok! - frö-
csögi.

Csak ennyit válaszol-
tam nyugodt hangon,
belül azért remegve:

- Asszonyom, ha
nem olvassa ezt az újsá-
got, honnan tudja, hogy
hazudik?

Második epizód.
Keresem a polcon az

újságomat. Hetilapok,
bulvárlapok, de az én új-
ságom sehol. A pénztá-
rosnõ vonogatja a vállát
kérdésemre:

- Biztos elfogyott….
Magamban azért ké-

telkedem, hogy kora
délelõtt már hiánycikk
egy „balos” országos na-
pilap. A boltvezetõ pont
akkor sétált a pénztár
felé. Együtt keressük az

újságomat. Arcán döb-
benet:

- Tényleg elfogyott!-
mondja hitetlenkedve. Õ
sem akarja elhinni. Vé-
letlenül a polcok alá ré-
ved a szemem. Csoma-
golópapírok halmaza
alól gyanús csomag sar-
ka villan a látókörömbe.
Ott van egy kibontatlan
kötegben az újságom. A
pénztárosnõ meg vono-
gatja a vállát…

Harmadik epizód:
Várom a vonatot.

Mostanában mindig kés-
ve indul. Leülök a pad-
ra, elõveszem a Szobi
Hírnök legújabb számát.
Elkezdem olvasgatni.
Idõs nénike áll meg elõt-
tem.

- Maga ezt az újságot
olvassa? – kérdezi
hallkan.

- Igen, én ezt az új-
ságot olvasom - mon-
dom derûsen.

- Mondja, maga nem
tudja, hogy ezt az újsá-
got ceruzázzák? - sut-
togja, közben körbenéz.

Én is suttogok:
- Aztán kik? - kérde-

zem.  Körbenéz, ujját
fölfelé löki:

 - Hát, ott fönt…
Fölnézek az égre, csak
egy repülõt látok, mást
nem.

- Nénikém, úgy kell
mondani, hogy cenzú-
rázzák, és nem ceruzáz-
zák!

Meghökken, arcára
kiül a döbbenet:

- Mondja, magának
nem mindegy?

FERENCZY EMIL

ket raktak rá, a pártból
is kizárták. Maradék
vagyonát felszámolva
a falut is elhagyta. Az
Országos Villamos és
Távvezeték Vállalat-
nál kezdett dolgozni,
nyugdíjazásáig raktá-
ros.

Amikor 1969-ben
900 Ft-tal nyugdíjba
vonult,  nem volt
hová mennie. Meg-
engedték neki, hogy
egy ideig még a vál-
lalat munkásszállóján
maradhasson. Ké-
sõbb a szõdligeti szo-
ciális otthonba került,
idõközben a Partizán-
szövetség is helyreál-
lította tagsági viszo-
nyát. A teljes rehabi-
litációra 1971-ben
került sor: a kormány
Magyar partizán em-
lékéremmel tüntette
ki.

A megbecsülést
már nem sokáig él-
vezhette: 1971. októ-
ber 15-én Szõdligeten
elhunyt. Hamvai a
vámosmikolai teme-

tõben, egyszerû csa-
ládi sírban pihennek.

   Huszár Károly
rendhagyó életútját
Vámosmikolán –
ahol élete javát töltöt-
te – elfogultság nél-
kül eddig még nem
értékelték, nem mél-

tatták. Sommásan
úgy ítélhetõ, hogy az
1980-as évek végén,
a rendszerváltozás
elõtt személye a vörö-
söknek túlságosan
kéknek tûnt, az 1990-
es évek elején, a
rendszerváltozás után
viszont a kékeknek
volt nagyon is vörös.
Végül 1995-ben a két
ellenállási szövetség,
a Magyar Ellenállók
és Antifasiszták Szö-
vetsége (MEASZ)
valamint a Magyar
Nemzeti Ellenállási
Szövetség (MNESZ)
helyezett el közös –
talán országosan is
egyedülálló módon –
emléktáblát Baráthi
Huszár Károly tevé-
kenységének meg-

örökítésére.
  Ide kívánkozik az

emléktábla további
sorsa is: 1999-ben
nem politikai indítta-
tásból megrongálták.
A közelben idejüket
töltõ, múlató fiatal fel-
nõttek céltáblának

használva focival és
kõvel rugdosták, ami-
nek következtében
három darabra repedt.
A kastély 2003-
2004-es részleges ta-
tarozásakor került
vissza helyére.

Felhasznált

irodalom:

A magyar antifa-
siszta ellenállás és par-
tizánmozgalom. Kisle-
xikon. Fõszerk.: Liptai
Ervin. Hadtörténeti
Intézet és Múzeum,
1987.

Gazsi József: A két
Huszár. A Nógrád
megyei múzeumok
évkönyve, 1987.

 DR. KOCZÓ JÓZSEF

           HELYTÖRTÉNETI

SZAKKÖRVEZETÕ

Mindennapi
gyûlölködéseink

Az Önök írták rovatban ta-Az Önök írták rovatban ta-Az Önök írták rovatban ta-Az Önök írták rovatban ta-Az Önök írták rovatban ta-
lálható cikkek nem feltétle-lálható cikkek nem feltétle-lálható cikkek nem feltétle-lálható cikkek nem feltétle-lálható cikkek nem feltétle-
nül tükrözik a szerkesztõségnül tükrözik a szerkesztõségnül tükrözik a szerkesztõségnül tükrözik a szerkesztõségnül tükrözik a szerkesztõség
véleményét.véleményét.véleményét.véleményét.véleményét.

Emléktábla Baráthi Huszár Károly tevékenységének megörökítésére a
vámosmikolai kastélyiskola kerítésének falán
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A Danubius Táncegyüttes nép-
táncosainak háza tája ez évben
is a megszokott módon nyüzs-
géssel, fellépésekkel, összejö-
vetelekkel és kemény munká-
val teli.

2009 jeles napjainak meg-
ünneplését február 20-án kezd-
tük egy jó hangulatú farsangi
összejövetellel, ahová elsõ íz-
ben érkeztek meg szobi és kör-
nyékbeli lelkes fiatalokból,
szülõkbõl verbuválódott zené-
szeink. Így talán elérhetjük azt
a régóta dédelgetett álmot,
hogy nem csak fizetett (ritkán
meghívható) zenekarokkal tu-
dunk majd fellépni (képünk
jobbra).

Március 1-jén, vasárnap bemu-
tatkozhattunk a Budapesten meg-
rendezésre kerülõ I. Nemzetközi
Leader Expon, ahol a vidám han-
gulatban eltöltött nap mindnyá-
junknak felejthetetlen emlékeket
adott (képünk alul).

Ezt követõen március 3-án,
a Magyarok Szövetsége össze-
jövetelén táncoltak a Csergetõ
csoport tagjai – nagy sikerrel.

A márciusban megkezdett
Ipolymenti Ki Mit Tud? verse-
nyen két csoportunk indult – a
letkési Pattantyú, és a vámos-
mikolai Boróka gyermekcso-
portok. Mindkét tánccsoport
igen szép produkcióval mutat-
kozott be, s eredményeik is el-
ismerésrõl tanúskodtak. Kö-
szönet a munkájukért: a sok-
sok lelkes kisgyermeknek, a

segítõ szülõknek és a csoport-
vezetõknek - Golánné Beke
Anitának, Laczkó Brigittának
és Hetei Katalinnak.

A tavaszi igazán nagy ün-
nepre – a Húsvétra – idén a le-
ányok falujáró népszokásának
felelevenítésével készültünk:
a ZÖLDÁGJÁRÁSSAL. Erre
Húsvét vasárnapján 10 órától
került sor. Énekekkel, játékok-
kal jártuk be a települést –
ameddig a lábunk bírta!

Persze, nincs igazi Húsvét,
locsolkodós hétfõ nélkül: a
táncos fiúk (szokásuk szerint)
ez évben is felkeresték a lá-
nyos házakat. Igaz, a régi szo-
kást – mely szerint a lányokat
a kúthoz vitték és leöntötték,
vagy a patakban megfürdették

A Danubius Táncegyüttes élete
az idén is nyüzsgéssel teli

– ma csak ártatlan vízsugarak
helyettesítik, de azért párszor
át kellett öltözni ezen a napon!

A locsolás az õsi termékeny-
ségvarázsló és megtisztuló rí-
tusban gyökeredzik, mely pá-
rosul a víz tisztító erejének
szimbólumával – így tehát,
nem szabad elzárkózni, hiszen
a móka mellett mély tartalma-
kat is felidézünk, átélhetünk.

A húsvéti népszokások so-
rát egy „fehérvasárnapi” (Hús-
vétot követõ vasárnap) szokás
zárja: a lányok komatálat ké-
szítenek, elküldik egymásnak.
A tálba, kosárba húsvéti tojás,
kalács, sütemény kerül – ezzel
kötnek örök barátságot szim-
bolikusan.

KUTI ANDREA

Sakkidény
2008-2009

Versenyeink és bajnokságaink
nagy része immár lezajlott.

Az ifjúságiak eredményei kö-

zül Kendrik Gábor diákolimpiai
eredménye emelkedik ki legin-
kább. Csapatban és egyéniben is
bejutott az országos döntõbe. Is-
kolájában edzõje: Pongó István
(sakk könyveket írt).

Az ifjúsági csapat (Kendrik
Gábor, Repiczki Tamás,
Jeszenszki Ruben, Jeszenszki
Dániel, Mészáros Bálint) szépen
fejlõdik. Felnõtt csapatunk más-
fél ponttal maradt le a dobogó-
ról. Legjobb pontszerzõnk a 19
éves Molnár Gábor volt.

1. Gödöllõ
2. Szigetszentmárton
3. Szigetszentmiklós
4. Szob
5. Vác
6. Fót
Még néhány nyári verseny

hátra van, majd elkezdõdik a
2009/2010-es idény.

Mindenkinek szép nyarat kí-
vánok csapatunk nevében is.

CSIBA BENÕ

SZAKOSZTÁLY VEZETÕ

Köszönet érte
Köszönetet szeretnénk monda-
ni a Nyugdíjas Klub nevében,
a klub által szervezett majális
létrejöttéhez nyújtott támogatá-
sért: Orbán Józsefnének (Ilon-
ka), Polónyi Évának, Laczkó
Balázsnak, Szõke Istvánnak,
Erzsike virágboltnak, Kavalkád
boltnak.

Továbbá köszönjük a szobi
önkormányzatnak a segítségét a
nyugdíjas klub helyiségeinek fel-
újításában. Külön köszönjük
azoknak a tagjainknak a munká-
ját, akik a majális elõtti nagytaka-
rításban tevékenyen részt vettek.

 VEZETÕSÉG
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2009. április 23-án nyíl meg
Maier-Kránitz László (képün-
kön) kiállítása a Börzsöny Mú-
zeumban.

Maier-Kránitz László 1950-
ben született Dombegyházán,
Délkelet-Magyarországon. Már
fiatalon érdekelte a mûvészet:
még húsz éves sem volt, amikor
elõször kiállított.

A mûvész 1973-as indulásá-
tól hosszú út vezetett napjainkig,
míg a kiállítást megnyitó
Nagyfalusi Tibor ny. könyvtár-
igazgató, esztéta szavaival élve
„átjött a Duna túlsó felére, Szob-
ra”.

A festõ többségében a figurá-
lis kompozíciókat részesíti
elõnyben, leginkább a szakrális
impressziók alapján ihletett té-
mák foglalkoztatják.

Komoly elmélyülésre kínál
lehetõséget az alkotó vegyes
technikája is, az olaj és a gipsz
különös hangulatot egyesítve
plusz közeget ad az egyes kom-
pozícióknak.

Mindezeket a gondolatokat
híven tükrözi ars poeticaja is:

„Az ember önmagát akarja

Kiállítás a Börzsöny
Múzeumban

1974, Debrecen Õszi Tárlat 1974,
1975 Gárdony- Agárd Velencei
Nyár 1997, 1998 Balatonlelle
Kaposi Emlékház 1989,
Balatonszemes Önálló kiállítás
1990, Esztergom Mindszenty Is-
kola  1995, József Attila Iskola
1995, Sziget Galéria 1996, Dobó
Galéria 1996, Híd Galéria 1997,
Vármúzeum 1998, Dobó Galéria
2000, Kõrössy Kollégium 2001,
Nyergesújfalu Polgármesteri Hi-
vatal 1998,Pilismarót Polgár-
mesteri  Hivatal 2003, Esztergom

megszülni hosszú idõk óta, mér-
hetetlen kínnal, és megrendítõ
állhatatossággal.

Minden szó, kép, zene, szobor
errõl szól: keresni a lét értelmét,
az emberi viszonyok mozgatóru-
góit…

Nagyon örülök neki, hogy
néhány képem hozzájárul az
ilyen irányú szemlélõdéshez, az
elmélyült gondolkodáshoz, a
végsõkben való megnyugvás ér-
zéséhez.

S mi másért fogtam ecsetet
kezembe, mint éppen ezért!”

Eddigi emlékezetesebb kiál-
lítások: Biharkeresztes (a kezdet)
1973, Szeghalom Sárrét Kiállítás

Dobó Galéria 2007, Tát Táti Ga-
léria 2008.

A kiállítást Nagyfalusi Tibor
ny. könyvtárigazgató, esztéta
nyitotta meg, közremûködött
Muzellák Anna, a szobi Szent
László Gimnázium 9.a osztályos
tanulója (vers), és a szobi Szent
László templom énekkara, vezé-
nyelt Tóth Edit.

A kiállítás 2009. június 21-ig
látogatható keddtõl vasárnapig
9-17 óra között.

A kiállítás anyaga 2009. jú-
lius 3-tól Ipolyságon (Szlová-
kia),  a Honti  Múzeum és
Simonyi Lajos Galériában lesz
kiállítva.

Országos tûzgyújtási tilalom
van érvényben

Az utóbbi idõben a csapadékmentes idõjárás, vala-
mint az emberi gondatlanság következtében jelen-
tõsen megnõtt az avar, parlag, nádas és az erdõtü-
zek száma.

A tûzesetek megelõzése érdekében az ország tel-
jes területén lévõ erdõkben és az erdõterületek hatá-
rától számított 200 méteren belüli területen – a kije-
lölt tûzrakó helyen is –, valamint a közút- és vasút
menti fásításokban mindennemû tûzgyújtás, beleért-
ve a parlag és gazégetést is, 2009. április 8-tól átme-
neti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõ-
zõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett a tilalom idõ-
szakában is végezhetõ.

Az égetést a 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet értel-
mében a tûzveszélyes üzemi tevékenységre vonatko-
zó elõírások szigorú betartása mellett lehet csak vég-
rehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni
a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos
Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes végzésére vonat-
kozó követelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ
cigaretta csikket és dohánynemût ne dobjanak ki a
jármûvek ablakán, mert kiszáradt árokparton, vasúti
töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvet-
lenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is veszé-
lyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, va-
lamint a mezõgazdasági területeken dolgozók fi-
gyelmét arra, hogy égõ dohánynemût eldobni
nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell
oltani.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, sza-
bálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúl-
tával, késõbbi idõpontban intézkedik a minisztérium.

Forrás: FVM – Humánpolitikai és Igazgatási Fõ-
osztály

A szabályok megszegõi ellen a Váci Tûzoltópa-
rancsnokság tûzvédelmi hatósági intézkedést fog kez-
deményezni.

   SZAKSZIK ÁKOS TÛ. ALEZ.
  TÛZOLTÓSÁGI TANÁCSOS

   TÛZOLTÓPARANCSNOK
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

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

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

Nyomdai elõállítás: Garmondtext Kft
2167 Vácduka, Petõfi u. 28.

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

Humorsarok
Vízparton kétségbeesetten kiabál egy ember:
- Segítség! A feleségem beleesett a vízbe. Nem tudok úszni,
aki kimenti, annak adok 1000 forintot!
Egy horgász gyorsan beugrik a vízbe, lebukik, nagy nehe-
zen a partra húzza, majd kéri a fizetséget. A férfi megnézi
a kimentettet, majd így szól:
- Elnézést, de nem jól láttam. Ez nem a feleségem, ha-
nem az anyósom.
Mire a horgász szomorúan:
- Sajnálom. Akkor mennyivel tartozom?

A pap és a buszsofõr egyszerre kopogtatnak a mennyor-
szág kapuján. Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget ve-
lük, majd beengedi a buszsofõrt. A pap fölháborodva kér-
dezi:
- És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hirdet-
tem, nem engedsz be? Hogy lehet ez?
- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Bez-
zeg amíg a buszsofõr vezetett, addig mindenki imádko-
zott...

Kedves Nagymamák és
Anyukák!

Az elmúlt év gyermeknapi
rendezvényére készített finom
sütemények sikerére  való te-
kintettel, ismét kéréssel  for-
dulunk hozzátok.  A gyerekek
nevében kérünk Benneteket,
amennyiben módotokban áll,
készítsetek meglepetésként
gyereknapi rendezvényünkre
egy kicsi tányér  - sok kicsi
sokra megy alapon-  süte-

ményt, amely a család kedvenc
édessége.

Az elkészült finomságokat
a program helyszínén megte-
rített asztalokon kínálnánk az
éhes gyermekszájaknak. A zsû-
rizés a gyereksereg feladata
lesz.

Aki úgy érzi, vállalni tudja
ezt a nemes feladatot,  kérjük
jelezze személyesen a könyv-
tárban, vagy telefonon az aláb-
bi számon: 06-27/370-217

Finomságokat
várnak gyermeknapra

HIRDESSEN ÖN IS
A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!

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

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

Hirdetésfelvétel minden hónap 5. napján, 16 órakor zárul.

SZERKESZTÕSÉG

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

Hétfõ: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig
Szerda: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig

Péntek: 8-tól 12.30-ig

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

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

Hétfõ: 8-tól 12.30-ig, 13-tól 16.30 óráig
Kedd: 8-tól 12.30-ig

Szerda 8-tól 12.30-ig, 13 és 15 óra között
parkolási igazolványok intézése

és az interneten bejelentkezett ügyfelek fogadása
Péntek: 8-tól 11 óráig

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


