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"Szokványos elképzelés szerint
a quedlinburgi követjárás (973),
majd a II. Szilveszter pápa-féle
korona máris kijelölte a ma-
gyarság helyét az európai tab-
lón. Való tény, hogy miután a
Nyugat expanziójának veszélyeit
és elõnyeit felismerve, Géza fe-
jedelem és Szent István a ma-
gyar népet a keresztvíz alá haj-
totta (ahogy a kereszténnyé vált
Piastok a lengyelekkel, a
Premyslidák a csehekkel tették),
e kitáguló térségre hamarosan
kiterjedt az Europa Occidens
(nyugat) neve. A "Nyugat" fo-
galma úgy tágult, ahogy a Latin
kereszténység tágította: "civili-
zációs" gyûjtõfogalommá vált."
- írja Szûcs Jenõ: Vázlat Euró-
pa három történeti régiójáról
címû munkájában.

A nyugati orientáció, amely
- néhány évtizedes kihagyás után
- napjainkban is, újfent megha-
tározza nemzetünk törekvéseit,
ezer évvel ezelõtt a latin keresz-
ténységhez való csatlakozást je-
lentette elsõsorban. Ma valami
hasonlót jelent(het) az Európai
Unióba történõ integráció, hi-
szen a vallástól egyre inkább el-
szakadó világunkban - a latin ke-
reszténység helyett - elsõsorban
e szervezõdést azonosítjuk a
"nyugattal".

Ezer évvel ezelõtt a "nyuga-
ti" világba történõ betagozódás,
a latin kereszténység felvétele
mellett, szükségessé tette az ál-
lam, az állami intézmények
"nyugati" mintájú megszervezé-
sét, a területi közigazgatás kiépí-
tését is. A korai püspökségek ala-
pítása, a templomépítések (min-
den 10 falu köteles volt egy temp-
lomot építeni) mellett tehát pár-
huzamosan folyt az államszerve-
zet kiépítése a vármegyék, váris-
pánságok kialakításával. Minden-
nek természetesen elõfeltétele
volt, hogy István tényleges ha-
talmat gyakoroljon az ország te-
rülete felett, amelyet hatalomszi-
lárdító harcai során, Koppány,
Ajtony és Gyula behódoltatása

révén el is ért. Királyságát elis-
mertette az ország elõkelõivel.

Elsõ királyunk uralkodása
fontos mérföldkõ nemzetünk
történetében. A pogány hitvilág-
gal történõ szakítás, a latin ke-
reszténység felvétele máig ható
fordulatot hozott a magyarság
gondolkodásában. A keresztény-
ség felvétele a múlttal történõ
teljes szakítást jelentette, nem-
zetünk egyfajta "újjászületését",
mely döntés helyességét a törté-
nelem igazolta. István meggyõ-
zõdése volt, hogy a "nyugat"-
hoz történõ csatlakozás, a ke-
reszténység felvétele az egyet-
len út, amely a nemzet fennma-
radását eredményezheti. Annak
érdekében, hogy magyarok ne

térjenek le errõl az útról, min-
den eszköz felhasználását lehet-
ségesnek tartotta. "Ha a hit paj-
zsát megtartod, az üdvösség si-
sakját is felveszed. E fegyverek-
kel legitim módon küzdheted le
a láthatatlan és látható ellensé-
geket" - áll Imre herceghez írt
Intelmek elsõ pontjában. A kor
biblikus nyelvezetében az "ellen-
ség" elsõsorban a pogányságot

Civilizációs fordulat
A magyarság csatlakozása a nyugati keresztény Európához

jelenti, de jelenti a magyarságot
korábban jellemzõ pogány hit-
világot, szokásokat és életvitelt
is. Talán pont ez, az imént idé-
zett intelem jelentheti eszmei
hátterét annak, hogy hogyan le-
hetett elsõ királyunk egyszerre
mélyen hívõ keresztény, más-
részt keménykezû uralkodó.

István Intelmeiben a katolikus
hit megtartása mellett a papok
tiszteletét, az igazság, a türelem,
a jámborság és a könyörületes-
ség erényeinek gyakorlását taná-
csolja fiának, de inti a külföldi-
ek szíves fogadására és arra, hogy
tanács nélkül ne intézkedjék, ha-
talmát harmóniában gyakorolja a
fõpapokkal, fõurakkal, ispánok-
kal és vitézekkel.

István az összefogás, és nem
a széthúzás; az igazság, és nem
a hazugság; az együttmûködés,
és nem az ellenségeskedés em-
bere volt, mert tudta, egy nem-
zet pusztulásra ítélt, ha a szét-
húzás, az ellenségeskedés és a
hazugság vesz erõt rajta. Bölcses-
ségét jelzi, hogy nemzete fenn-
maradásának egyetlen útját a ke-
resztény értékeken nyugvó er-
kölcsi felemelkedésben látta.

Magyarország történetében
az istváni választásnak tehát dön-
tõ jelentõsége van. István a nyu-
gati kereszténység felvételével  -
a katolikus egyház mellett - a
magyar nemzet számára (is) ma-
radandót alkotott. Biztosak le-
hetünk abban, hogy ha a Kár-
pát-medencébe betelepülõ ma-
gyarságot nem téríti le a pogány-
ság útjáról a nemzet, a vele szem-
ben az összefogó keresztény Eu-
rópa térképérõl rövidesen nyom
nélkül tûnt volna el.

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN

Szob Város Önkormányzata szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a szeptember 10-12

között megrendezésre kerülõ tizedik
 jubileumi városnapi ünnepségre!

Legyünk együtt az ünnepen!

I. (Szent) István király, a keresztény Magyar Állam megalapítója
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Ha az elmúlt hónapokban
valaki a városháza, a mû-
velõdési ház vagy akár a
templom környékén járt,
mást sem láthatott, mint
kõhalmokat, cserepeket,
léceket, sóder- vagy éppen
homokkupacokat, bontási
törmeléket, egyszóval fel-
fordulást.

A felfordulás szülte ká-
oszból mára körvonalazód-
nak egy új rend, egy új vá-
rosközpont képének körvo-
nalai. Mindez a valóságnak
azonban csak az a része,
amelyet szemünkkel látha-
tunk, kezünkkel megfog-
hatunk, azonban a valónak
mindig ott van a másik ol-
dala is, ami sokszor sze-
münk elõtt elfedve marad.

2002-ben, amikor Szob
Város Önkormányzata
megfogalmazta a település
központi részének fejlesz-
tési irányait, három ütem-
ben képzelte megvalósít-
hatónak azt. Az elsõ ütem,
a Köztársaság utca és Sza-
badság tér környékének
felújítása már 2006-ban el-
készült, jelenleg a második
ütem keretében a Szent
László utca és tér, az Iskola
utca, a városháza, illetve a
mûvelõdési ház környéké-
nek átalakítása zajlik. (A
harmadik ütem egyelõre a
tervek szintjén létezik.)

A település fejlesztését
az elmúlt évtizedben meg-
határozó programban fon-
tos szerepet töltött be a vá-
roskép alakításán túlme-
nõen a kerékpárutak fej-
lesztése (a hiányzó Szob-
Zebegény közötti szakasz
megépítésérõl igen elõre-
haladt tárgyalások foly-
nak a MÁV-val a már el-
nyert forrás felhasználásá-
hoz), a kisvasút feléleszté-
se, egy több mint száz fé-
rõhelyes parkoló, egy ha-
jókikötõ (benyújtott pá-
lyázata elbírálás alatt) épí-
tése, amely mind-mind
ugyanazt a célt szolgálta:
Szobot nemcsak földrajzi
értelemben, hanem turisz-
tikailag is a Dunakanyar
részévé tenni!

Az Európai Unió, ami-
kor városunknak odaítél-
te azt a támogatást, amely-
bõl a ma városházaként
mûködõ egykori zárda-

épületet és kápolnát régi
pompájába visszaállítjuk,
a mindezt körülövezõ dí-
szes parkba házasságkötõ
pavilont építünk, akkor
nem csupán épületek fel-
újítását, vagy parkot épí-
tését támogatta, hanem az
igazgatási szolgáltatások
egyfajta új színterének
megteremtését, ahol - pl.
egy házasságkötés alkal-
mával - az alkalomhoz öl-
tözött emberhez mérten és
illõen a környezet is felöl-
töztetjük. (Alkalomhoz öl-
tözött emberek alkalom-
hoz méltó környezetben.)
A hivatalos helyiségekrõl
az emberekben korábban
élõ képet (ütött-kopott
nyílászárók, beázó tetõk,
málló vakolat stb.) kíván-
juk átalakítani, ezzel az
ember és a hivatal, az em-
ber és az igazgatás közötti
szakadékot betemetni, hi-
szen e kettõ nem egymás
ellenére, hanem együtt-
mûködésre hivatott. (Igé-
nyes környezetben kultu-
rált ügyintézés.)

Az Európai Unió, ami-
kor városunknak odaítélte
azt a támogatást, amelybõl
ma a Szent László utca és
tér, valamint az Iskola utca
megújul, közel s távol
egyedülálló kígyókõ és fû-
részelt dácit burkolatot
kap, kerékpársáv kerül ki-
alakításra, akkor nem csu-
pán utcák és tér felújítását
támogatta, hanem egy
olyan közösségi tér kiala-
kítását, amely emberek ta-
lálkozásának, rendezvé-
nyek lebonyolításának
színhelyéül szolgálhat. Ez-
zel együtt bízik abban,
hogy mindez új típusú szol-
gáltatások (pl. a sétálóutcá-
ban kiülõ kávézók nyitá-
sa, panziók, szálláshelyek
kialakítása) meghonosítá-
sának mozgatórugója lehet
a településen, amelynek
nem mellékes hozadéka-
ként javul a város foglal-
koztatási helyzete.

Az Európai Unió, ami-
kor városunknak odaítél-
te azt a támogatást, amely-
bõl a mûvelõdési ház és
udvara megújul, amelybõl
különféle helyi agrár- (lek-
vár, pálinka, szörp stb.) és
egyéb termékek (pl. kéz-

mûves munkák) vásárának
megtartására alkalmas pa-
vilonok kerülnek felállí-
tásra, és amelybõl egy
Börzsöny turisztikai infor-
mációs iroda kerül kiala-
kításra, akkor a konkrét
építési tevékenységeken
felül a helyi termékek he-
lyi piacának megteremté-
sét, településünk és ezzel
együtt a börzsönyi turiz-
mus szervezésének intéz-
ményi kereteinek kialakí-
tását támogatta. Új típusú
szolgáltatásokat hozva
ezzel létre helyi termékek
és turisztika területén.

Mindaz az építõ és fel-
újító tevékenység tehát,
amit az úgynevezett "Fõtér
II. ütem" beruházásból lá-

Szob Város Integrált Településfejlesztése
Milyen célokkal támogatta az unió Szob város fõtérprogramját

tunk és tapasztalunk, való-
jában a valóságnak csak az
egyik oldala, valódi értel-
me és lényege a település
jövõjét meghatározó szere-
pében rejlik. E beruházás-
nak mind az önkormány-
zat, mind az Európai Unió
egyfajta katalizátor szere-
pet szán, illetve tulajdonít,
amely az említett szemlé-
letváltáson túl újabb és
újabb, részint önkormány-
zati pályázati, részint már
a magánszférából is jövõ
fejlesztéseket kíván ösztö-
nözni, amelyeknek össze
kell kapcsolódnia a mun-
kahelyteremtéssel. Az ön-
kormányzat - és általában
az állam - szerepe a gazda-
ság fejlesztése területén el-

sõsorban az, hogy az ahhoz
szükséges kereteket, lehe-
tõségeket megteremtse, de
az, hogy e lehetõségek mi-
ként kerülnek kihasználás-
ra, az itt élõk ambícióján,
eltökéltségén és kitartásán
múlik. Ehhez azonban el-
engedhetetlen az az orszá-
gos politikai akarat, amely
munkahely-teremtési cél-
lal,  központi forrás meg-
szerzési lehetõségét bizto-
sítja a fentebb érintett szol-
gáltatások (panziók nyitá-
sa, egyéb turisztikai szol-
gáltatások) biztosítását vál-
lalni akaró személyek és
családok számára.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER



Szobi Hírnök      Önkormányzati hírek                                      3

Kodály Zoltán Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény -

Szob  a közalkalmazottak
 jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Kodály Zoltán

Alapfokú Mûvészetoktatási
 Intézmény - Szob gitártanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtar-
tama: határozott idejû 2011. június 30 -ig
tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye,

2628 Szob, Árpád 54., Pest megye, 2621
Verõce, Garam utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tõi megbízással járó lényeges feladatok:
gitártanítás

Illetmény és juttatások: az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
 - Fõiskola, gitár-jazzgitár,
- büntetlen elõélet
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások: végzettséget igazoló ok-
irat fénymásolata, erkölcsi bizonyítvány, ön-
életrajz

A munkakör betölthetõségének idõ-
pontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Fehérné Szabó Marian-
na nyújt a 06-30-560-1374 -os telefonszá-
mon.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Bogányi Gergely részére
a szobizene@vipmail.hu E-mail címen ke-
resztül

A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: a kinevezés 3 hónapos próbaidõ kiköté-
sével történik

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzététel-
ének helye, ideje:  Szob Város honlapja -
2010. augusztus 16., Szobi Hírnök - 2010.
augusztus 14.

Mint ígértem ebben a hó-
napban is beszámolok az
EU és ERFA által támoga-
tott KMOP 5.2.1/B-2f-
2009-0001 számú Szob
Város Integrált Település-
fejlesztése címû projekt
alakulásáról.

A nagy célegyeneshez
elértünk, de hosszú az az
egyenes, és még sok-sok
kisebb nagyobb munkálat
hátravan, amit az elkövet-
kezõ három hétben kell a
kivitelezõ Fehérép Kft-nek
elvégeznie. Minden "had-
színtéren" folynak a mun-
kálatok, a mûvelõdési ház
udvara van a legközelebb

a befejezéshez, nagy ütem-
ben alakítják át és teszik
újjá és egyedivé. Már el-
készült a zöldfelületek
szegélye, jelenleg a mo-
bilpavilonok helyét készí-
tik elõ, a cikk megjelené-
sekor talán már éppen kész
is vannak vele. Ennek
kapcsán a könyvtár és
mûvelõdési ház is ideigle-
nesen hátulról, a Lutzen-
bacher sétány felõli bejá-

rattól közelíthetõ csak
meg az udvar átalakításá-
nak befejezéséig.

A Szent László tér egy
nagy kõrengeteg, hiszen a
különféle lerakásra váró s
már lerakott dácit, kígyókõ
és egyéb kõfajták ellepték
a teret, a munkások pedig a
tervezõ mûvezetõ, a terve-
zõk, és a mûszaki ellenõr
utasításai mellett helyezik
el a bonyolult térgeometri-
ai formákat és díszítéseket
ábrázoló burkolatot.

A Szent László utca vi-
szont néhány kisebb hiá-
nyosságtól eltekintve -
melyek a cikk megjelené-

sének idõpontjában remé-
nyeim szerint akár már
meg is szûnnek - teljes
pompájában áll.

Itt kell megjegyeznem,
hogy a kandel-láberek fel-
helyezése milyen hihetet-
len nagy változást adott az
utcának, milyen egyedi,
régies és hangulatos arcu-
latot kölcsönöz a templom
és a polgármesteri hivatal
közötti kis utcácskának.

Célegyenesben

Tájékoztatás kéményseprõ-ipari
feladatok ellátásáról

A jogszabály által elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kö-
rébe tartozó feladatokat megyénkben május elsejétõl a Magyar Kémény
Kft. (korábbi nevén: Somogy Megyei Kéményseprõ Kft) látja el.

A társaságnak a polgármesteri hivatal részére eljuttatott közleménye
szerint, településünkön  2010. augusztus 16.  és október 15. között kere-
sik fel a háztartásokat a névre szóló megbízólevéllel rendelkezõ kémény-
seprõk.

A polgármesteri hiva-
tal palázása is színpompás
eredményt hozott, hiszen
a felkerült kékesszürke-
szürkéskék pala nagyon
impozánssá és tekintélyes-
sé tette a nemrég még lela-
kott épületet. A színezés,
mely lassan felkerül az ol-
dalfalakra, pedig megte-
remti majd az egykori, dí-
szes épület régi renoméját.

A hátsó park szintén
ütemesen halad, bár azon
a részen még sok munka
vár a kivitelezõre, de mind
a higiéniai rész, mind a
rózsalugas kialakítása jól
halad, a házasságkötõ te-
rem lécezése, palázása pe-
dig már gyakorlatilag be
is fejezõdött.

Mindent összevetve

már sok és nagy újdonsá-
gokat úgysem tudok mon-
dani, elég csak kisétálni,
kibiciklizni a térre, a mû-
velõdési házhoz, a polgár-
mesteri hivatalhoz, hisz
szinte az utolsó téglák, kö-
vek, fugák, növények el-
helyezése van hátra, és el-
készül a hosszú évek óta
megálmodott fejlesztés.

GALANITS TAMÁS

SZOBI VÁROSFEJLESZTÕ KFT

mailto:szobizene@vipmail.hu
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Szob Város Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob,

Iskola utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi meg-

bízással járó lényeges feladatok: 450 adagos
központi konyhán a szakács feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: szakmunkásképzõ inté-
zet, szakács

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:   iskolai végzettséget tanúsító okirat
másolata és szakács szakképzettség igazolása,
önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítvány

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a
munkakör legkorábban 2010. szeptember 15. nap-
jától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.
szeptember 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Kempfné Dudás Hilda jegyzõ nyújt, a
06-27-570-580 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak a Szob Város Önkormányzat
címére történõ megküldésével (2628 Szob, Szent
Imre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító szá-
mot: 1315/2010./I., valamint a munkakör megne-
vezését: szakács. [MB1]

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a
kiíró a pályázat eredménytelennek nyilvánítási
jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010.
szeptember 9.

A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje: Szob Város Önkormányzat honlap-
ján ( www.szob.hu) - 2010. augusztus 15., Szobi
Hírnök c. helyi újság - 2010. augusztus 14

Télvíz, építkezés, áradás, jó
idõ és nyaralás közepette csak
úgy elröppent egy esztendõ és
ismét eljött az ideje az éves
városnapi rendezvény megtar-
tásának. Az idei év azonban
különleges, mert éppen 10 éve
adományozták Szob település-
nek a városi címet. Ezt az ese-
ményt 2010. szeptember 10-
11-12-én ünnepeljük meg há-
romnapos programsorozat kö-
zepette.

A korábbi évekhez hason-
lóan mindent megteszünk
azért, hogy vidám, hangula-
tos és önfeledt kikapcsolódás
legyen ez mindenki számára.
Ezt sok-sok programmal kí-
vánjuk biztosítani  gyerekek-
nek és felnõtteknek egyaránt:
a városi fejlõdést bemutató
elõadással és képkiállítással,
az I. Börzsöny gyümölcsvá-
sár megrendezésével, a III.
Almafesztivál lebonyolításá-
val, lampionos felvonulással,
galambröptetéssel, fõzõver-
sennyel, sportprogramokkal,
v idámparkkal ,  különfé le
ügyességi versenyekkel, be-
mutatókkal, helyi és orszá-
gos ismeretségû együttesek
felvonultatásával, hogy min-
denki megtalálja a kedvére
valót.

A tervezett fellépõk,
együttesek a következõk:

Péntek: Sub Bass Monster
hip/hop, rap zene, Zetor -
rockabilly együttes, Fásy Mu-
latós, Fásy Ádámmal és bará-
taival.

Szombat: Caramell -
Megasztár2 gyõztes, Vad
Fruttik - alternatív/under-
ground a nagy fesztiválok ked-
velt fellépõje, garantált szóra-
kozás,  Torres Dani - a
megasztár egykori latin
macsója rock és reggae stílus-
ban.

A lenygyel testvérváros
(Lacko) fúvószenekara és a
Dunakanyar Fúvós Együttes
közös koncertje Dj Dominique
- hangulatfelelõs sok-sok éve
retro és modern zenék igazi
szórakozás.

Vasárnap: Dumaszínház
Kiss Ádám vagy Kovács And-
rás Péter - rekeszizom erõlte-
tés a humor egyik nagyágyú-
jától,  Crazy Granat -
rockzenekar, sokak kedvence
a helyi banda, Tabáni István -
Csillag születik 2009-es gyõz-
tese.

A részletes programfüzet
szeptember elejére készül el!
A mûsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!

Jöjjön el Ön is, és ünnepel-
jünk, emlékezzünk, szórakoz-
zunk együtt!

GALANITS TAMÁS

Városnapi elõzetes

www.szob.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton adok tájékoztatást arról, hogy a helyi önkor-
mányzati képviselõk, illetve polgármesterjelöltek  ál-
lításához szükséges ajánlószelvények száma a követ-
kezõ:

Polgármesterjelöltek:
69 db érvényes ajánlószelvény

Képviselõjelöltek:
23 db érvényes ajánlószelvény

(A megválasztható képviselõk száma: 6 fõ)

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16 óráig le-
het.

Az ajánlószelvényeket a Szobi Polgármesteri Hiva-
talban: 2628 Szob, Szent Imre u. 12., tel.: 06-27/570-
690,06-27/570-580 Kempfné Dudás Hilda HVI veze-
tõnél lehet leadni.

KEMPFNÉ DUDÁS  HILDA

         HVI VEZETÕ

TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati képviselõk és a polgármester vá-
lasztásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékozta-
tom a tisztelt Választópolgárokat:

Helyi Választási Bizottság elérhetõségei:
2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Tel.: 27/570-690, 27/570-691, 27/570-580,
Fax.: 27/570-531

A Helyi Választási Bizottság tagjai:
Molnárné Hõninger Anikó

Péntek Ernõné
Simon József

A Helyi Választási Bizottság póttagjai:
Balogh Józsefné
Csímár Józsefné

         KEMPFNÉ DUDÁS  HILDA

 HVI VEZETÕ

TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati képviselõk és a polgármester választásával
kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Választó-
polgárokat:

1. számú szavazókör (MÁV laktanya)
VÁLASZTOTT TAGOK:
Mádai Mihályné elnök

Petyerák Nándorné elnök helyettes
Fleischer Vilmosné tag

Papné Fülöp Gabriella póttag
Kantóné Durján Mónika póttag

Ifj. Nagy Gyuláné póttag
2. számú szavazókör (Polgármesteri Hivatal)

VÁLASZTOTT TAGOK:
Kunya Sándorné elnök

Kluha Rozália elnök helyettes
Mácsai Veronika tag

Mészáros Márta póttag
Nyirádi Tiborné póttag

Kuti Andrea póttag
3. számú szavazókör (Zeneiskola)

VÁLASZTOTT TAGOK:
Kaposiné Gonda Ibolya elnök

Gubis Györgyné elnök helyettes
Szölgyén Szilvia tag

Réti Éva tag
Mihalik Mártonné tag

Kipilláné Gonda Mária póttag
Pósa Sándorné póttag
Galanits Béláné póttag

Tóth Edit póttag
   KEMPFNÉ DUDÁS  HILDA

          HVI VEZETÕ

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV.
törvény 25/B. § (2) bek. szerint,
aki termõföldet használ, és annak
területe - a földrészletek számától
függetlenül - az egy hektárt meg-
haladja, köteles a használatot an-
nak megkezdésétõl számított 30
napon belül az ingatlanügyi ható-
sághoz (földhivatal) nyilvántartás-
ba vétel céljából - bejelentési adat-
lapon bejelenteni.

A bejelentést elmulasztó föld-
használót az ingatlanügyi ható-
ság bírsággal sújtja, aminek mér-
téke a termõföld ingatlan-nyil-
vántartás szerinti AK értékének
ezerszerese. A meg nem fizetett
bírság adók módjára behajtandó
köztartozás.

A földhasználat bejelentésé-

nek díja 6000 Ft, ha a bejelentés
20 vagy annál több földrészletre
vonatkozik, az eljárás díja 12 000
Ft. A díjat a földhasználónak kell
megfizetnie.

A termõföld haszonbérbe adá-
sa esetén a tulajdonos az ingat-
lanra vonatkozó haszonbérleti
ajánlatot a szerzõdés megkötése
elõtt köteles hirdetményi úton
közzé tenni. Az ajánlat közlése az
ingatlan fekvése szerint illetékes
települési önkormányzat hirdetõ-
táblájára való kifüggesztéssel tör-
ténik.

Amennyiben a földrészlet ada-
taiban változás történik, a föld-
használó a változást köteles be-
jelenteni, a változás átvezetése
díjmentes.

Földhivatali tájékoztató
 A képviselõ-testület az MSD
Magyarország Kft. (1123 Bu-
dapest, Alkotás u.50.) által a
humán papilloma vírus okozta
méhnyakrák elleni védekezés
tárgyában megküldött levele
tartalmának megismerését kö-
vetõen úgy döntött, hogy Szob
településen állandó lakcímmel
rendelkezõ, 12-14 év közötti
leánygyermekek részére, a há-
rom részben beadandó védõol-
tásból a harmadik oltás költsé-
gét,  azaz a 20.000 Ft/fõ össze-

get átvállalja. A képviselõk egy-
ben felkérték a Szociális és
Egészségügyi Bizottságot, hogy
az érintett leánygyermekek szü-
leit levéllel keressék meg, és
nyilatkoztassák arra vonatkozó-
an, hogy az elsõ két oltás ( 2 x
20.000 Ft ) kedvezményes költ-
ségeit ilyen feltételekkel vállal-
ják-e.

A Szociális és Egészségügyi
Bizottság a nyilatkozatok isme-
retében hozza meg döntését a
támogatás megállapításáról.

Védőoltás

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete július 13-án meg-
tartott ülésén a szobi Kodály Zol-
tán Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatói állásának
betöltésére lefolytatott pályázati
eljárást, pályázat hiányában ered-
ménytelennek  minõsítette. A ze-

neiskola szervezeti és mûködési
szabályzata alapján július 27-i ülé-
sén a testület Bogányi Gergely
zongoramûvész-zongoratanárt  -
2010. augusztus 15-tõl - 2011. au-
gusztus 15-ig terjedõ idõre - bízta
meg az intézmény igazgatói fel-
adatainak ellátásával.

Zeneiskola igazgató
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Fogyasztóink részérõl az utób-
bi idõben több bejelentés ér-
kezett az úgynevezett házi víz-
tisztító berendezéseket forgal-
mazó cégek ügynökeinek te-
vékenységérõl.

Az ügynökök általában az
alábbiakban leírt bemutatót
végzik:

- Vízmintát vesznek a há-
lózati (általunk szolgáltatott)
vízbõl.

- A vízbe egy készüléket
(elektródákat) helyeznek, rá-
kapcsolják az
áramot, gusz-
tustalan, sötét
színû üledék
keletkezik. A
mûvelet az
e l e k t r o l í z i s ,
melynek során
nem a vízben
eredetileg is
benne lévõ ol-
dott anyagok
válnak látható-
vá, hanem a
vaselektróda oldódódásakor
keletkezõ vas-hidroxid, ami
barnásfekete üledéket képez.

- Ezt a kísérletet esetleg
különbözõ minõségû ásvány-
vizeken is elvégzik, hasonló
eredménnyel.

 - Ezt követõen a hálózati
vizet átengedik víztisztító
berendezésükön,  majd  a
"tisztított" vízre is rákapcsol-
ják az elektródákat, és nem
keletkezik sötét üledék. A
"tisztítás" ugyanis elsõsorban
a vízben oldott sók eltávolí-
tására irányul, a só-mentes
víz nem vezeti jól az elekt-
romos áramot, így az elekt-
rolízis során nem oldódik be
semmi a vízbe.

- Közlik a potenciális vá-
sárlóval, hogy eddig ilyen
szennyezett vizeket fogyasz-
tott, az õ berendezésükrõl el-
folyó víz viszont szemmel lát-
hatóan tiszta.

- Javasolják a készülék
megvásárlását.

Az ehhez hasonló bemuta-
tó az emberek félrevezetésére
irányul. Egyik kedves fo-
gyasztónk eltette a bemutató
során kezelt és kezeletlen vi-
zeket is, melyeket akkreditált

laboratóriummal megvizsgál-
tattunk. Bebizonyosodott,
hogy a "tisztított" víz csaknem
só-mentes, mint a desztillált
víz, és az elszínezõdést okozó
anyagot valóban az elektrolí-
zis során juttatták be megté-
vesztés céljából a csapvízbe.

Az ivóvíz az egyik legjob-
ban ellenõrzött élelmi anyag,
folyamatos vizsgálatát jogsza-
bályok írják elõ, és hatóságok
ellenõrzik.

Tájékoztatjuk kedves fo-
gyasztóinkat, hogy az ivóvíz

minõségi köve-
telményeirõl  és
az ellenõrzés
rendjérõl szóló
2 0 1 / 2 0 0 1 .
(X.25.)  Kor-
mányrendelet ,
valamint a 98/
83/EK irányelv
elõírásai szerint
a házi víztisztí-
tókról elfolyó
"tisztított víz"
sokszor nem is

ivóvíz minõségû, mint ahogy
nem iható, sõt káros a desztil-
lált víz is. Az emberi szerve-
zetnek ugyanis szüksége van a
vízben oldott sókra, nem vé-
letlen, hogy a komolyabb víz-
tisztító berendezéseknél a szû-
rési, tisztítási folyamatokat
egy visszasózási mûvelet is
követi.

A természetes sók fontos
alkotóelemei az ivóvíznek, el-
távolításuk a mûködési terü-
letünkön szolgáltatott víznél
szükségtelen.

Bízzanak az általunk szol-
gáltatott, a hatósági elvárások-
nak és a jogszabályi elõírások-
nak megfelelõ, jó minõségû
csapvízben, fogyasszák egész-
séggel! Vizünk folyamatosan,
akkreditált laboratóriumok és
az ÁNTSZ által ellenõrzött
minõségû, az egészségre nem
káros.

Legyenek óvatosak a sok-
szor megtévesztõ eszközöket
is alkalmazó, csak a berende-
zések eladásában érdekelt ügy-
nökökkel!

Kérjük, továbbra is jelez-
zék felénk, ha hasonló esete-
ket tapasztalnak!

DMRV ZRT

Lakossági tájékoztatás
A DMRV Zr. az alábbi közlemény közzé tételét

kérte önkormányzatunktól:
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Össze állt az ország új vezetése.
Megalakult az országgyûlés, a
kormány, megválasztotta az
országgyûlés az új  köztársasági
elnököt.  Mindez törvényes ke-
retek között  ment végbe, a nép-
képviseleten alapuló  demokrá-
cia  szabályai szerint.

Egyes médiumok mûsorai-
ban  különbözõ ellenvetésekrõl
lehetett értesülni. A szemtelen
politikai harc nem csitult el, nagy
erõvel  folytatódik.

Az elõzõ kormánypárt részé-
rõl a leendõ kormány semmit-
tevésérõl közöltek elmarasztaló
nyilatkozatokat. A már megala-
kult kormány tevékenységét pe-
dig kapkodásnak,  hozzá nem
értõ politikusok, hibás  cseleke-
deteinek  minõsítették. Az intéz-
kedésekhez hiányolják a háttér-
számításokat. Az  elõzõ kormány
részérõl úgy tudom, nem hem-
zsegtek az ilyenfajta számítások.

Nagy port kevert fel a bank-
adó és az állami fizetések
2.000.000 forintban történõ  ma-
ximalizálása.  Ma már nehéz olyan
embert találni, aki elhiszi, hogy a
bankoknak nincs hazánkban ext-
ra profitja.  A bankba betett pénz-
re  2,5 %-os kamatot  fizetõ bank,
a kölcsönként kiadott pénzre 25%-

os  kamatot szed.
Az IMF és az Európai Bank-

szövetség  kivonult a kor-
mánnyal folytatott  tárgyalásról.
Ez azért történt,  mert  a szerzõ-
dés lejárta után az ország nem
kíván további  pénzügyi kapcso-
latban állni  a nemzetközi valu-
talappal.  Az  ország busás ka-
matokon felül, amelyet a  valu-
ta alapnak fizet, tovább nem haj-
landó az ország érdeke ellen
semmiféle beavatkozásnak  ele-
get tenni.  Bárki  duzzasztotta
fel az állami  vezetõ állásban lévõ
alkalmazottai fizetését , elfelej-
tette  figyelembe venni  a mini-
málbérbõl élõk gyarmati szinten
való mindennapi életét.

A 40 éves szolgálati idõ után
a nõk nyugdíjba vonulását kí-
vánja a kormány  biztosítani. Ezt
a   volt kormány képviselõi  tá-
madják.  Szerintük elviselhetet-
len, hogy a nõk fiatalon  élvez-
hessék  a nyugdíjat.  Ha az ed-
dig fiatalon nyugdíjba ment dol-
gozókról ismerné az adatokat,
talán ilyen arcpirító kijelentést
nem tenne. Különösen nem az
"Egyenes beszéd" címû mûsor-
ban. E kijelentés értékelését az
olvasóra bízom.

SIMON JÓZSEF

Közel 80 évvel ezelõtt, amikor
még a vidéki iskolában a taní-
tási órák nem a csengõ hangja
elhangzása után kezdõdtek, az
ország népe  szegénységben
élt. Akkor  a falu igazi közös-
séget alkotott. A családok  él-
ték keresztény hitük szerinti
életüket.  A templom vasárna-
ponként zsúfolásig telve, diá-
kok, fiatalok, asszonyok és fér-
fiak elfoglalva megszokott ál-
landó helyüket vettek részt az
Istentiszteletben.

Kisebb falvakban csak két
tanterembõl állt az iskola. A

tanteremben a falon elhelyez-
ve ott volt a feszület. Tanítás
elõtt és a befejeztével a  tanu-
lók tanítóikkal együtt  imád-
koztak. Az iskolában tanítás és
a keresztény életre való neve-
lés folyt. A címben említett
házilag készített szatyorban,
palatábla majd késõbb füzet,
ceruza, olvasókönyv, szám-
tankönyv  és  hittankönyv volt.
Abban az idõben gróf
Klebensberg Kúnó volt a val-
lás és a közoktatási  minisz-
ter. A magyar oktatásért  ke-
vés ember tett annyit, mint õ.
Tanítóink a tiszteletre és be-
csületre  tanítottak  bennün-
ket. Említésre méltó, hogy a
vásári ügyletek és egyéb egy-
más közti megállapodások írás
nélkül, un.  tenyérbe csapás
alapján köttettek ( és be is tar-
tattak ). 80 év hosszú idõ,
nem elhanyagolható a fejlõdés
szempontjából.

Az elõbb leírtak szerinti élet
a II. világháború  befejezésé-
vel  véget is ért. Új  ideológi-
ák alapján megkezdõdött az un.
szocializmus építése, amelynek
célja a kommunizmus  betelje-
sítése lett volna. Bizonyára sok
ember hitt is ebben. Megszûn-
tek az egyházi iskolák, kido-
bálták a kereszteket a tanter-
mekbõl és dúlt a vallásüldözés.
Elérkeztünk az un. rendszer-
változáshoz.

Eddig ismeretlen okból a
szocializmust építõ vezetõk  az
addigi ellenség, a kapitalizmus

harcosaivá lettek. Ezt éljük ma.
A fejlõdés  új eszméket, új esz-
közöket  hozott: mobiltelefon,
televízió, számítógép, stb. Bol-
dogság elérésével áltatnak
bennünket a nyerõ  és játékgé-
pek, a szerencsejátékok és  ká-
bítószer mámorító érzése.

Létfenntartásunk minden-
napi  bizonytalansága érdeké-
ben  egymillió munkanélküli
ember él hazánkban. A felidé-
zett idõszak alatt sorra jelen-
tek meg: a hátitáska, az akta-
táska, diplomata  táska, oldal-
táska stb.

Ez évben az iskolakezdés-
hez megjelent az anatómiai tás-
ka (képünkön). Ebbe talán
olyan könyv is belekerül,
amelybõl megtanulható az em-
bertársak tisztelete és talán
megéljük azt is, hogy a fiata-
labbak  köszöntik az  idõseb-
beket az utcán.

SIMON JÓZSEF

A kukorica csuhéból
 font szatyortól az
anatómiai táskáig

Országunk új vezetése
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Születésünk óta nagyon sok-
szor jöttünk Szobra déd- és
nagyszüleinkhez. A látogatá-
sokon kívül igen sokszor itt

töltjük a szünidõk egy részért
is, mivel már óvodások va-
gyunk. Idén "értünk" meg
arra, hogy a Börzsöny Múze-

umot is meglátogassuk.
Nagyon tetszett az idõsza-

kos kiállításon a kis "házikó".
Szilvi néni elmagyarázta,
hogy nagyon-nagyon régen
ilyen házakban éltek az em-
berek. A képeken mi legin-
kább a templomot ismertük
fel.

A belsõ udvaron keresztül

Nyári élményünk
Szobon

jutottunk az alsó szintre, ahol
rengeteg látnivalót találtunk.
Több állatot meg is tudtunk
nevezni, de sokat még képen

sem láttunk, ezért van még
mit nézegetni a jövõben.

Szeretnénk még többször
is ellátogatni a múzeumba,

hogy több ismeretet szerez-
zünk ilyen "élethû" formá-
ban.

Ezt tényleg látni kell !!!
Javasoljuk a szobi ovisok-

nak is, hogy keressék fel több
alkalommal a Börzsöny Mú-
zeumot. Az igazgató bácsi
biztosan megszervezi nektek.

 PETRA ÉS ANNA

Kisdiák koromban minden ünne-
pi beszédben elhangzott, hogy a
"történelem kerekét nem lehet
visszafelé forgatni"- hiába akar-
ják ezt, nem fog sikerülni. Kik
akarják ezt a kereket ellentétesen
forgatni? Természetesen a gaz
imperialisták, a népnyúzó tõké-
sek, szomszédunkban Joszip Broz
Tito, a jugoszláviai kommunista
párt vezetõje - a "láncos kutya"- a
csahos kutyái: a kulákok, akik
éhbérért kizsákmányoltak.

A forgatókhoz tartozott még az
egyház is, akik butítottak. Ezek a
gondolatok jutottak eszembe elõ-
ször miután elolvastam a Szobi
Hírnök utolsó számában megje-
lent (6-7. szám összevonva) írást
Isten védelmében. Nem hiszem,
hogy az egyház hivatalos vélemé-
nyét tükrözné, sõt, biztos vagyok
benne. Ugyanis az írója szerint, aki
megkérdõjelezi Istent, az nem is-
meri a keresztény kultúrát a " ke-
resztény értékrendszer szerint er-
kölcsileg értékelhetetlen színvo-
nalon létezõ ember" . Ha valamit
nem lehet értékelni az már önma-
gában is értékelés kedves szerzõ-
társam! S gondolat menetének
szerves folytatása: "… sokaknak
fáj (…), ha az Isten bekerül, a köz-
beszédbe létezését elismerik.."
Nem tudom, milyen körökben vi-
tatkoznak ezen, én nem hallottam
ilyen "közbeszédet", az írott saj-
tóban sem olvastam ilyesmirõl.

Miért kell hitvédõnek lenni
olyan esetben, amikor szó sem
esik támadásról. Mintha egyálta-
lán kétségbe vonná minden nem
vallásos ember emberi tisztessé-
gét és jóhiszemûségét.

Aki nem hívõ, az nem szalon-
képes a társadalomban, vagy
rosszhiszemû gyanús elem. Szük-
ségtelen a védelem, ha nincs tá-
madás, mondva csinált ürüggyel
védelem ürügyén támadni. Más-
fajta apologetikára - vallásvéde-
lemre- van szükség! Idézem
Rónay György katolikus publi-
cistát, gondolatai a mai napig
korszerûek: " Mindenkinek mód-
jában áll, hogy humanizmusa és
humanitása minõségével tanús-
kodjék a világnézete, a vallása
mellett. Szokták a vallást úgy jel-
lemezni, mint a korlátoltság, az
obskurantizmus melegágyát.
Minden bonyolult magyarázga-
tásnál szemléletesebb cáfolat egy
tág látókörû, fölvilágosult gon-
dolkodású keresztény. Szokták a
vallást életidegenséggel vádolni.
Minden ellenvetésnél meggyõ-
zõbb ellenvetés egy életet javal-
ló, meleg emberiséggel átjárt ma-
gában derûs, másokért áldozat-
kész keresztény humanitása."

Ezért állítottam (is), hogy szer-
zõtársam írása nem feltétlenül- és
biztosan nem - az egyház hivata-
los véleménye!

FERENCZY EMIL

A történelem kereke

Az Önök írták rovatban található cikkek nem fel-
tétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét.
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Új játékot talált ki a Kossuth
utcai játszótéren két kilenc éves
kislány, Csatári Jenifer és Józsa
Tamara. Énekelni és táncolni
fognak! Bevonják a játszótéren
játszó többi gyereket is.

Tetszett az ötlet. 2001-ben
egy augusztusi vasárnap délután
Jeni és Tami mûsort adott a ját-
szótéren. A színpad a játszótér
ping-pong asztala volt. A zenét
egy kis magnó szolgáltatta.

A következõ években  töb-
ben csatlakoztak a fellépõkhöz.

Bonifert Tamara, Ziman Helga
a tánckar oszlopos tagjai lettek.
Jóval késõbb a Szobon nyaraló
három kis barátnõ, Luca, Pet-
ra és Lilla is  beálltak a csapat-
ba.

A Kossuth utcai mûsorok
augusztusban az utca lakói, a
szülõk, barátok, ismerõsök ked-

ves, hangulatos, baráti összejö-
veteleivé váltak. Az elõkészü-
let a gyerekek és családjaik fel-
adata lett. Színpad, mikrofon,
hangosítás, büfé, idõnként tom-
bola, székek, padok idõben az
árnyas játszótérre kerültek. Egy-
re szebb mûsor, családias han-
gulat alakult ki.

 Nyolc rendezvény hallgatói
voltak az immár Star Team ne-
vet választó csapat vendégei. Az
évek alatt az alapítók felnõttek
Jeni a váci Közgazdasági Szak-
középiskola végzõs  diákja.
Vácott tanul táncolnia Dynamic
Tánc Stúdióban, Helgával
együtt.

Józsa Tamara a budapesti
Xantus János középiskola érett-
ségi elõtt álló tanulója. Buda-
pesten a Musical Varázsban ta-
nult táncolni, énekelni.

A barátság megmaradt, a
különféle elfoglaltságok mellett
is. Életben tartják, bõvítik a
Kossuth utcaiak nyílt csapatát.
Jenifer a tánc szeretetén kívül
örömmel és felelõsséggel fog-
lalkozik a csoport kisebb tagja-
ival. Az idei év változékony,
esõs idõjárása  bizonytalanná

tette az eddig szabadtéren tar-
tott rendezvényt. Laczkó Balázs
a mûvelõdési ház munkatársa
segített abban, hogy a József
Attila Mûvelõdési Ház adjon
helyet a IX.  Star Team ren-
dezvénynek.

Közel húsz  csoport tag gya-
korolt, próbált egy hónapon

A mûvelõdési házban
mutatkozott be a Star Team

keresztül, órákon át a nyári for-
róságban.

Nagy izgalom elõzte meg
augusztus 11. délutánját. Jön-
nek-e, lesznek-e nézõk,  sike-
rül-e az elsõ, igazi színpadon
való szereplés ? Az önkormány-
zat a "hangos"- ban többször

hirdette. A csoport tagjai ma-
guk készítette aranyos plakátok-
kal, meghívókkal invitálták vá-
rosunk lakóit. A mûvelõdési
ház Luczenbacher János sétány
felõli bejáratát nagyon sok ér-
deklõdõ megtalálta.

A Star Team igazi nyári él-
ményt adott. A Csatári Jenifer
által koreografált  mûsorban
lendületes modern táncok fog-
lalták egységbe az egyéni és
duett énekszámokat.

Ocsovai Luca  gyönyörû
hangján részlet hangzott el a
"Valahol Európában", az
"Elizabeth" c.musicelekbõl és
mai énekesek dalaiból. Józsa
Tamara a "Hyppolit a lakáj"-
ból énekelt betétdalt. Nagy si-

kert aratott a"Jamaikai trombi-
tás" és a jól ismert "Thank you
for the music" c. "Abba" szá-
mokkal, amelyeket kitûnõ szín-
vonalon adott elõ.

A táncosok remekeltek, több
elõadásuk vastapsot kapott.

A délutánt kiegészítette az

ingyen büfé, amelyet a szülõk,
ismerõsök, barátok biztosítot-
tak.

Köszönet illeti a Star Team
minden szereplõjét, név szerint:
Csatári Jenifer, Józsa Tamara,
Ocsovai Luca, Bonifert Tama-
ra, Ziman Helga, Jankovics Lil-
la, Krenner Petra, Nyéki
Tamara,Borsán Barbara, Kol-
lár Bojána, Pintér Zsófia, La-
katos Noémi, Demeter Dóri.

Sokat segítettek a szülõk és
Laczkó Balázs a mûvelõdési ház
munkatársa, köszönet munkáju-
kért.

Bízunk abban, a X. jubileu-
mi Star Team shownak tapsol-
hatunk 2011-ben.

P.L.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet  mondunk minden rokonnak, barátnak, mun-
katársnak, ismerõsnek, akik SZÛCS ISTVÁN  (Dió)
temetésén megjelentek, és  gyászunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szobi A-54 Postagalamb Sport Egye-
sület tagjainak egy "nagy" galambászhoz méltó búcsúz-
tatásért.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó, de hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak a volt munkatársaknak, barátoknak, tisztelõknek,
a szobi ÁFÉSZ  dolgozóinak, akik SZÓRÁD JÓZSEF
temetésén részt vettek, vagy lélekben kísérték utolsó
útjára. Szívünk szomorúságában együtt érzõ szerete-
tük megnyilvánulása lelkierõt ad. Köszönjük a Szobi
Hírnök újságnak is a megemlékezõ, kedves sorokat.
Isten váratlan hazahívó akaratában fájdalommal bele-
nyugodva.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Remitzky Zoltán polgármester

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

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

Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.

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

Június 26-án vendégünk volt
Portisch Lajos sakknagymes-
ter, nemzetünk sportolója egy
jó hangulatú rendezvényen,
melyet a szobi zeneiskolában
tartottunk meg. Ez jeles dátum
településünk és sakkcsapatunk
életében.

Délután három órakor Tóth
Lajos köszöntötte a neves ven-
déget az önkormányzat nevé-
ben, majd átadtuk ajándékain-
kat. Ezután büszkén vehettük át
a Nagymestertõl bronzérmein-
ket. Fél négytõl egy jó hangu-
latú, változatos zenés mûsort
hallhattunk. Bogányi Gergely
zongorajátéka mellett Portisch
Lajos németül és magyarul éne-
kelt több közismert dalt is, ami
nagy sikert aratott. 17:00 órá-
tól következett a Nagymester
sakkszimultánja, mely nekünk,

sakkozóknak nagy élmény volt.
A közel 3 órás szimultán azt
hiszem mindnyájunknak szép
emlék marad, 10 év alatt és 80
év felett is.

A nagymester 20 gyõzelmet
és 9 döntetlent ért el, veretlen
maradt.

Az est végén  a résztvevõk
egy jól sikerült sertéspörkölt-
vacsorát fogyaszthattak el.

Köszönjük Bogányi Gergely
zongoramûvésznek és sakktár-
sunknak, hogy kellemes hely-
színt biztosított az est lebonyo-
lításához, és köszönjük kedves
vendégünknek, Portisch Lajos-
nak a nívós vendégszereplést.

Köszönjük az Önök támoga-
tását, enélkül nem hozhattuk
volna létre ezt az összejövetelt.

CSIBA BENÕ

CSAPATVEZETÕ

Köszönet a segítõknek

Családi ház eladó
Eladó Szobon csendes, nyugodt környéken a közel-
múltban teljesen felújított családi ház, 805 m2-es te-
lekkel.

A két szobás, konyhával, fürdõszobával, gardróbhe-
lyiséggel és tágas elõtérrel rendelkezõ, 64 m2-es ház köz-
ponti fûtéses, tetõtere beépíthetõ.

A felújítás alkalmával a nyílászárók cseréjére, a ház
külsõ szigetelésére, vakolására, a tetõ átrakására, a vil-
lanyvezetékek, a víz- és csatornarendszer, illetve a fû-
tés korszerûsítésére is sor került.

A kert igényesen kialakított, gondozott, az udvarban
különálló garázs- és kamra épület található.

Érdeklõdni: 06-30/294-6006

Zenés Sakkszimultán
A Nyugdíjas Klub vezetõsége
köszönetet mond azoknak a
klubtagoknak, akik munkájuk-
kal (takarítás, rámolás) segítet-
tek a klubhelyiség árvíz utáni
helyreállításában.

Külön köszönet: Kiss József-
nek, Klagyivik házaspárnak,
Tóth Istvánnak a nyílászárók
festéséért, Brulich Gyulának,
Fehér Istvánnak, Gyarmati

Pálnénak, Smolong Józsefnek a
klub területén az árvíz miatt
kivágásra került fûzfa elhordá-
sáért.

További köszönet: Balázs
Ildikónak, Bede Sándornak,
Orbán Józsefnek, Polónyi Évá-
nak, Szõke Istvánnak az augusz-
tus 20-i rendezvényünkre az
adományokért.

A VEZETÕSÉG

mailto:holocsik@gmail.comNyomdai
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