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Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!

Az új év mindig új remények-
kel és lehetõségekkel teli, egyben
mindig egy új világ kapuja is - han-
gozhatna rögtön újévi köszöntõnk
elsõ mondata, ha nem törekednénk
a magas röptû bölcselkedés helyett
a mértéktartásra, és nem igyekez-
nénk a valót, a valóságosat  sorra
venni egy jókívánságokat kifeje-
zésre juttató, reményt, hitet és biz-
tatást közvetítõ, derûs életkedvre
ösztönzõ írásban.

Amivel talán az idei év más -
és nem több vagy kevesebb - lesz,
mint a többi, azok az új ígéretek,
amelybõl minden bizonnyal bõ-
ven lesz részünk az esztendõ fo-
lyamán. A 2010-es év nemcsak az
évezred elsõ évtizedének záró
éve, hanem az országgyûlési és az
önkormányzati választások éve
is, amely mindebbõl következõ-
en a politikai - és remélten társa-
dalmi - megújulás reményét is ma-
gában hordozza. A választói kö-
zös akarat kifejezésre juttatása ter-
mészetesen nem garancia arra,
hogy bármi is jobb lesz, azonban
lehetõség arra, hogy elmondhas-
suk véleményünket, hogy érté-
keljünk és ezzel együtt ösztönöz-
zünk politikai, társadalmi válto-
zásokat, vagy legalábbis irányt
szabjunk azoknak. A választások
napján az urnákhoz járulók több-
ségének - közös - akarata minden-
képpen kifejezésre jut, legyen an-
nak bármilyen is a tartalma. Hang-
súlyoznunk kell, hogy mindez el-
sõsorban és kizárólag azok  -kö-
zös - akarata, akik élnek válasz-
tójogukkal és elmennek szavaz-
ni. Tudnunk kell, hogy az általá-
nos, egyenlõ és közvetlen válasz-
tójog története nem nyúlik olyan
régmúlt idõkre vissza, hogy ne
kellene kellõ alázattal, tisztelet-
tel viszonyulnunk feléje. A vá-
lasztójoggal élés, mint történel-
mi lehetõség csak kellõ méltóság-
gal párosulva érheti el igazában

azt az eredményt, hogy valóban a
társadalom többségi akarata feje-
zõdjék ki abban. A politikai érett-
ség (méltóság) fokmérõje és mi-
nimális elõfeltétele, hogy nem a
média, a felelõtlen ígérgetések, a
demagóg félelemkeltések, a szem-
fényvesztés alakítják ki a szava-
zó véleményét, hanem sokkal in-
kább a saját meggyõzõdése, ta-
pasztalata és általa megélt való-
ság  - igaz - megértése.

A kellõen át nem gondolt sza-
vazat, illetve a szavazástól való
távolmaradás egyformán méltat-
lan választói magatartás, gyakor-
latilag a demokratikus alapérté-
kek és egyben az alkotmányos
alapjogok eltékozlása. Itt kell
emlékeznünk arra, hogy az az út,
amely a demokratikus alapérté-
kek és az alapjogok mai szinten
történõ biztosításáig elvezetett,
rengeteg szenvedéssel, vérrel és
áldozatvállalással kikövezett. Él-
jünk tehát velük. Nem kívánnak
tõlünk sokat, hiszen például vá-
lasztójogunk gyakorlása ebben
az évben - maximum - három na-
pon, néhány, bár igen fontos per-
cet vesz igénybe életünkbõl.

Mielõtt azonban ez újévi kö-
szöntõt teljesen feláldoznánk a

politika oltárán, számunkra ked-
vesebb vizekre evezve szólnunk
kell arról is, hogy városunk ko-
moly fejlesztések reményével
kezdheti meg az új esztendõt. Azt
itt élõk (de az ide látogatók is) meg-
tapasztalhatják majd azt, hogyan
épül ki a város központja, hogyan
újulnak meg középületek, épülnek
parkolók és járdák. Ez az épített
környezetben végbemenõ változás
sokakban felvetheti a kérdést: -
miért pont most és miért pont ezt
teszi a város, hiszen minden bi-
zonnyal lehetne találni fontosabb
megoldandó problémákat is? Mind-
ez valószínûleg akár igaz is lehet-
ne, de ha azt vesszük figyelembe,
hogy az uniós források adta lehetõ-
ségek, illetve a városfejlesztési el-
képzelések ezeken a területeken ta-
lálkoztak, akkor teljesen egyértel-
mû e fejlesztések melletti döntés el-
fogadása. Ennek ellenére természe-
tesen az önkormányzat számára is
nyilvánvaló például az, hogy na-
gyon fontos lenne településünkön
a munkahelyteremtés. Ebben az
ügyben az önkormányzat (és a kis-
térség maga is) minden adódó le-
hetõséget igyekszik kihasználni.
Az elsõk között vesz részt a köz-
foglalkoztatási programban és hasz-

nál ki minden lehetõséget ma is, és
a jövõben is a helyben való foglal-
koztatás megteremtéséhez, illetve
annak bõvítéséhez. Az új eszten-
dõben is eltökélt szándéka az ön-
kormányzatnak, hogy az eddigi
szolgáltatásait (az oktatás, az
egészségügy, a szociális ellátások
és a civil szféra területén) meg-
tartsa, és az itt élõk szinte vala-
mennyi igazgatási, hatósági ügye-
it helyi ügykezeléssel, helyben
oldja meg. Ehhez a városi jogál-
lás garancia is lehet, bár a pénz-
ügyi kondíciók továbbra sem
kielégítõek.

A településen idei évre vár-
ható beruházások mellett, ugyan-
csak bizakodásra adnak okot vá-
rosunk közéletének utóbbi idõ-
ben bekövetkezett változásai is,
amelyek felszínre hozták, és min-
den kétséget kizáróan megmu-
tatták a civil közösségek létében
rejlõ erõt. Napjaink igen nehéz
gazdasági és társadalmi helyze-
tében ez az erõ jelentheti azt a
pluszt, amely megmentheti az
egyént a teljes apátiába való
süllyedéstõl. A közösségekben
rejlõ erõtartalékok legutóbbi he-
lyi megnyilvánulása volt Krisz-
tus urunk születésének települé-
si megünneplése, illetve maga a
Karácsonyi forgatag is. Szinte
nem volt olyan korcsoport és
mûfaj, ami ne képviseltette vol-
na magát a rendezvényeken. Fan-
tasztikus élmény lehetett min-
denkinek, aki ellátogathatott az
eseményekre, legyen az váro-
sunk lakója, vagy más település
polgára. Minden szobi méltán le-
hetett büszke magára, de külö-
nösen azok, akik aktív résztve-
või voltak a rendezvényeknek.
Hisszük, hogy a civil közössé-
gekben meglévõ és megmutatko-
zó erõ az egyetlen igazi letéte-
ményese az egészséges társadal-
mi fejlõdésnek, és hála a gond-
viselésnek, mi ebbõl - köszönet
a közösségek vezetõinek és szer-
vezõinek - egyre jobban állunk.

Ezen záró gondolatok bizta-
tó reményében kívánok vala-
mennyi tisztelt olvasónak, és
minden kedves szobi polgárnak
egészségben és szeretetben gaz-
dag új esztendõt.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

 POLGÁRMESTER

Új év: új remények,
új lehetõségek…

A közösségekben rejlõ erõtartalékok legutóbbi helyi megnyilvánu-
lása volt a Karácsonyi forgatag
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2009. december 21-én a közmeg-
hallgatással egybekötött város-
gyûlés keretében került sor az
európai uniós forrásból megva-
lósuló "Fõtér II. ütem" nevet vi-
selõ beruházás - közbeszerzési
eljárás során kiválasztott - kivite-
lezõjének bemutatására, valamint

a vállalkozói szerzõdés nyilvános
aláírására a József Attila Mûve-
lõdési Házban. (A szerzõdés tel-
jes terjedelmében megtekinthetõ
a www.szob.hu internetes olda-
lon az üvegzseb menüpont alatt.)

Amint arról lapunk decembe-
ri számában már beszámoltunk,
a beruházás kivitelezési munká-
latainak elvégzésére a Fehérép
Kft-vel (Székesfehérvár, Sziget
út 13.) kötött szerzõdést az ön-
kormányzat. A kivitelezõ képvi-
selõje és a fórumon megjelent ter-

Amint arról lapunk decemberi szá-
mában beszámoltunk, három ered-
ménytelen közbeszerzési eljárás
után a P+R parkoló építése kapcsán
negyedik alkalommal, ezúttal már
tárgyalásos formában lefolytatott
eljárás eredményesnek bizonyult.
A képviselõ-testület december 10-
én megtartott ülésén úgy döntött,

hogy az ajánlattételi felhívás nyer-
tese a veresegyházi székhelyû
JUKO Építõipari és Szolgáltató Kft.
A társasággal 2009. december 28-
án megtörtént a vállalkozói szer-
zõdés aláírására. (A szerzõdés tel-
jes terjedelmében megtekinthetõ a
www.szob.hu internetes oldalon az
üvegzseb menüpont alatt.) A szer-
zõdés értelmében a munkálatokkal
még a tavasszal végeznie kell a ki-
vitelezõnek, késlekedésre tehát
nincs idõ.

Reméljük, hogy a közbeszer-
zési eljárás hosszúra nyúlt kálvá-
riája után a szerzõdéses határidõ-
re elkészül a település elsõ, mint-
egy száz férõhelyes, kamerával
megfigyelt parkolója.

A kivitelezési munkálatok
ugyan nem érintik, azonban to-
vábbra sem rendezõdött a parko-
ló területének közvetlen szom-

vezõk válaszoltak a lakosság kér-
déseire, és bemutatták a projekt
egyes elemeit, a kivitelezés vár-
ható ütemezését.

Szerzõdés szerint megtörtént
a munkaterület átadása-átvétele is.
A munka elsõ fázisában a polgár-
mesteri hivatal nyílászáróinak le-

gyártatása kezdõdött meg. Amint
az idõ engedi, a kültéri munkála-
tok is beindulnak.

Kapcsolódó hír, hogy Szob
Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete döntése értelmében a pro-
jekthez kapcsolódó mûszaki el-
lenõri szolgáltatás ellátására a
PERMI  Kft.-vel (2500 Eszter-
gom, Monteverdi u. 12/5.), mint
az ajánlattételi felhívás nyertesé-
vel kötött szerzõdést az önkor-
mányzat.

Megkezdõdött
a postahivatal felújítása

Az új esztendõ nyolcadik napján megkezdõdött a szobi
postahivatal épületének belsõ felújítása. A munkálatok
elõreláthatólag egy hónapot vesznek igénybe. A felújí-
tást követõen a hivatal napjaink igényeinek megfelelõ,
korszerû belsõ kialakítást kap. A felújítás ideje alatt a
nyitva tartás nem változik, minden eddigi szolgáltatás
igénybe vehetõ. A posta bejárata az építkezés ideje alatt
az udvaron keresztül érhetõ el.

Aláírták a Fõtér program
vállalkozói szerzõdését

szédságában lévõ szerelvénybolt,
illetve a hozzá kapcsolódó terü-
let sorsa. Amikor az önkormány-
zat a kõbányától megvásárolta a
parkolóhoz szükséges területet,
azzal együtt a szerelvénybolt te-
rületét is megszerezte. A kõbánya,
mint volt tulajdonos értesítette a
szerelvénybolt bérlõjét, hogy tu-

lajdonosváltozás miatt további-
akban nem áll módjában a terüle-
tet bérbe adni.

A terület további hasznosítá-
sa természetesen az önkormány-
zatnak is érdeke, ezért a vonatko-
zó önkormányzati rendeletben
rögzített, irányadó eljárási rend
szerint, lapunk decemberi számá-
ban az új tulajdonos ajánlattételi
felhívást tett közzé a terület bér-
leti jogviszonyának rendezésére
vonatkozóan. A felhívásban a
bérleti díj minimumát abban az
összegben határozta meg, amit
korábban a kõbánya szedett érte.
Sajnos a megadott határidõig
egyetlen pályázat sem érkezett a
terület hasznosítását illetõen. A
tulajdonos önkormányzat a kép-
viselõ-testület következõ ülésén
foglalkozik a terület jövõbeni
hasznosításának kérdésével.

Megkezdõdött a
P+R parkoló építése

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégrõl szóló 2009. évi  CXV. törvény
(Evectv.), valamint végrehajtási ren-
deletei 2010. január 1. napjától kez-
dõdõen az egyéni vállalkozók részé-
re  - a tevékenység megkezdésének
bejelentéséhez kapcsolódó eljárás ki-
vételével - nem biztosítja az okmány-
irodában a személyes ügyintézés le-
hetõségét.

Kizárólag elektronikus úton, ügy-
félkapun keresztül intézhetõek: az
adatváltozás bejelentése, tevékenysé-
gi kör bõvítés, a megszüntetés.

Az elektronikus ügyintézés felté-
tele, hogy a vállalkozó rendelkezzen
saját ügyfélkapu regisztrációval. Az
ügyfélkapu regisztrációt az okmány-
irodában ügyfélfogadási idõben térí-
tésmentesen lehet kérni.

Amennyiben a vállalkozó rendel-
kezik már ügyfélkapuval és eljárást
szeretne indítani, az alábbi lépéseket
kell követnie annak megindításához:

Elsõ lépésként telepíteni kell a ke-
retprogramot: apeh.hu/bevallasok/
nyomtatvany/keretprogramok/
abevjava_install.html.

Második lépésként le kell tölteni

a nyomtatványokat: www.nyilvantar-
t o . h u / k e k k h / k o z o s /
index.php?k=letoltheto_hu_egyeni.

Itt ki kell választani a megfelelõ
nyomtatványt, majd az elõbb letelepí-
tett programon keresztül (ha jó a tele-
pítés automatikusan indul) lehet indí-
tani, és a nyomtatványt kitölteni az
adatok/új nyomtatvány menüpontban,
vagy  a nyomtatvány megnyitása me-
nüpontban.

A helyes kitöltést az ellenõrzések
menüpont, ellenõrzés almenüpontjá-
val ellenõriztetni kell.

Majd a Kapcsolat az Ügyfélka-
puval/Hivatali Kapuval menüpont
Nyomtatvány megjelölése elektroni-
kus beküldésre almenüpontra kell kat-
tintatni, aztán ugyanezen menüpont
Elektronikus küldés Ügyfélkapun ke-
resztül almenüpontjára, bejelentkezni
az ügyfélkapuba a www.magyaror-
szag.hu - n, ezt követõen az Általá-
nos dokumentum feltötõ menüpontot
kiválasztva a Használom a szolgálta-
tást gombra kell kattintani.

Kizárólag az így indított ügyeket
tudja az okmányiroda kezelni.

OKMÁNYIRODA

Tájékoztatás
Egyéni vállalkozók részéreEgyéni vállalkozók részéreEgyéni vállalkozók részéreEgyéni vállalkozók részéreEgyéni vállalkozók részére

Képünkön Remitzky Zoltán polgármester és Sipos Tamás (Fehérép Kft)

Elsõként a tereprendezési munkálatok kezdõdtek meg



Az elmúlt  évhez hasonlóan
2009-ben is megidézte nekünk
a karácsonyt és annak hangu-
latát a "Karácsonyi forgatag"
néven immár hagyományossá
váló, 3 napos rendezvénysoro-

zat a Szent László téren. A cson-
tig hatoló, kemény hideg és a
napokkal elõbb, illetve közben
is hulló hó igazi téli hátteret
biztosított, mégis szívet me-
lengetõ volt az adventi világí-
tás mellett a tér közepén felál-
lított díszes ezüstfenyõ gyö-
nyörû látványa,  amelyen az
általános iskola diákjainak dí-
szei pompáztak.

Ez alkalommal is több helyi
kézmûves jelezte már õsztõl,
hogy szeretne saját kézzel ké-
szített portékájával megjelenni
az árusító sátrakban. Rendkívül
sokszínû kínálat volt akár az el-

készítés módját, akár a felhasz-
nált anyagokat tekintve: voltak
gipszbõl, gyöngybõl, kerámiá-
ból, fonalból, természetes anya-
gokból ragasztással, fûzéssel,
kötéssel, horgolással, dekupázs-
technikával, de még foltvarrás-
sal is készített csodálatos kar-

ácsnyi díszek, ajándéktárgyak,
nem beszélve az egész nagy asz-
talnyi mézeskalács és házi süte-
mény-költeményekrõl. A két
kézmûves sátor mellett felállí-
tott büfésátorban - amelyet a má-

sodik napon elsodort a "hófor-
gatag" - belülrõl melengethette
magát az, aki éhét vagy szomját
csillapítani kívánta, hiszen a
hurka, kolbász mellett sült gesz-
tenyét, valamint forró teát és
forralt bort lehetett fogyasztani.
A forgatag egész ideje alatt
Kipilláné Gonda Marika  óvó
néni, Molnárné Koppány Ildi-
kó tanító néni, Nagyné Borika,
az SZMK elnöke és Kis Beáta
szülõk várták a kézmûveskedni
vágyó gyermekeket a plébánia
jó meleg, fûtött közösségi ter-
mében. A foglalkozáshoz szük-
séges kellékeket,  anyagokat

nagyon köszönjük a követke-
zõ vállalkozóknak, illetve üz-
leteknek: Bede Sándor, Duna-
part Üzletház, Határ ABC, Ka-
valkád, Krasznai Zoltán, Peti
Bolt .  Azt,  hogy milyen sok
gyermek megfordult a kézmû-
ves teremben és az egész forga-

Ismét forgott a forgatag

tagon, mi sem bizonyítja éke-
sebben, mint hogy idén is tö-
mérdek levél érkezett a kará-
csonyi Angyalpostára.  Volt
dolguk az angyaloknak, igye-
keztek is karácsonyra teljesíte-
ni a kívánságokat.   Mindhárom
nap hangulatát színesebbé, tar-
talmasabbá tették a kora este
kezdõdõ zenei, illetve táncos
elõadások. Pénteken Tóth Edit

vezetésével a szobi Zeneiskola
Letkési Tagozatának növendé-
kei vidították fel a látogatókat
csodálatos éneklésükkel és já-
tékos csengettyûikkel. Majd a
Danubius Táncegyüttes fiatal-
jainak a hideg idõ ellenére is
lelkes táncelõadását élvezhet-
tük. Mindhárom napon õk zár-
ták az elõadások sorát, méltó-
képp idézték fel karácsony ün-
nepét a tér oldalában felállított
Betlehem elé elhelyezett kis
mécsesekkel. Szombaton elsõ-
ként a Dunakanyar Fúvós-
együttes quartettjé-nek színvo-
nalas elõadását hallhattuk,
majd a szobi mazsorett csoport
fiatalos, vidám elõadása adott
lendületet az est további részé-
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nek. A sort ismét a Danubius
Táncegyüttes zárta. Vasárnap a
Társas Tánc Csoport karácsonyi
mûsorának elõadása varázsolt

mosolyt az arcokra és melegsé-
get a szívekbe. A Danubius
Táncegyüttes záró tánca után
minden vendég jóízûen fo-
gyaszthatta el az ízletes, meleg
halászlét, amely Angyali Gyu-
la alpolgármester és Krasznai
Zoltán képviselõ keze munká-
ját dicséri, a hozzávaló kenyé-
rért pedig Polónyi Évát illeti a
köszönet.

A Karácsonyi forgatag egé-
szének megszervezésében, lét-
rejöttében részt vettek: Golán-
né Beke Anita, Golán Kriszti-
án, Kipilláné Gonda Mária,
Nagyné Héri  Borbála,  Tóth
Gabriel la ,  Paluch Erika,
Krasznai Zoltán, Kakas Tibor,
Lehoczky Ottó,   Szob Város
Önkormányzata,  Szobi Plébá-
nia, Könyvtár és a Mûvelõdési
Ház.

Bár "jól kifogtuk" azt a fa-
gyos hétvégét, részemrõl jól
éreztem magam, feltöltõdtem
egészen jövõ decemberig, ami-
korra is legalább ilyen fergete-
ges Forgatagot kívánok mind-
nyájunknak.

SÁGINÉ SZÉKELY EDIT
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Köszönetnyilvánítás!Köszönetnyilvánítás!Köszönetnyilvánítás!Köszönetnyilvánítás!Köszönetnyilvánítás!
A Börzsönyvidéki Bölcsõde, Óvo-
da, Iskola, EGYMI szobi Napsu-
gár Tagóvodája köszönetét fejezi ki
a Veresegyház és Vidéke Takarék-
szövetkezet Nagymarosi kirendelt-
ségének az óvodát segítõ egyszeri
20.000 forintos támogatásért, me-
lyet az óvoda eszközfejlesztésre hasz-
nált fel.

ÓVODA DOLGOZÓI

Ovis ünnepi képriport

A Mikulás mindenkinek hozott ajándékot

Orsi és Zsuzsi fellépése... ...amit a gyerekek láthatóan nagyon élveztek

A Jézuska idén sok ajándékot hozott az óvodába

Készülnek a díszek karácsonyra
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Jeles nap jeligével nyújtot-
tunk be pályázatot Szob Vá-
ros Önkormányzatához. A
pályázatunk célja az volt, hogy
támogatást szerezzünk arra a
célra, hogy az A54-es Egye-
sület megalakulásának 30. év-
fordulójára kicsit ünnepélye-
sebb díjkiosztóval emlékez-
hessünk. Az elnyert támoga-
tás összege segítséget jelen-
tett abban, hogy különlege-
sebb serlegeket tudtunk vásá-
rolni a díjazottaknak.

Pásztor István Versenybi-
zottsági Elnök és felesége biz-
tosított helyet saját ingatlanu-
kon, hogy a tagok és meghí-
vottak eltölthessenek egy igen
kellemes, múltidézõ, díjkiosz-
tóval is egybekötött délutánt.

A szobi tagok 1979. no-
vemberében önálló egyesüle-
tet [A 54 PGSE] hoztak létre
Szobon  -közeli postagalamb-
ászokkal- 12 fõs taglétszám-
mal. A korábbi egyesület
munkájával meg voltak elé-
gedve, de egyszerûbbnek
érezték, ha nem kell a gyûj-
tésre, órabontásra Nagyma-
rosra menniük.

Az egyesület helye a Tûz-
oltószertár volt, szinte a mai
napig. Annyira jól mûködött
kis közösségünk, hogy egyre
többen jelentkeztek felvételre
(fiatalok, idõsebbek), így tag-
létszámunk növekedett.  Az
évek során bekövetkezett vál-
tozások (pl. meg-növekedett
tartási és versenyzési költsé-
gek, jogszabályi elõírások,
családi helyzetek stb.) miatt az
eltelt 30 év alatt igen változó
volt a létszámunk. Jelenleg
ismét 12 fõ a tagok száma.
Szerencsénkre az Önkor-
mányzat 2004-ben létrehozott
egy a Közösségeket Támoga-
tó Alapot, melynek keretében
a civil szervezõdésû közössé-

gek pályázhatnak.  Ezt a lehe-
tõségek kihasználva minden
évben jelentkezünk, hogy ez-
zel is könnyíthessünk a kitar-

tó, nehézségek ellenére is ver-
senyzõ sporttársak kiadásai-
nak csökkentésére.

A 2009. évi díjkiosztóra és
a 30. évfordulóra kora délután
gyülekeztek a meghívott ven-
dégek és alapító tagok -akik
még élnek. A legtöbb és leg-
jobb eredményt elérõ sporttár-
sak kaptak serlegeket az egye-
sületi eredményeik alapján:
Kliment Gyula, Fidler József,
Pásztor István, Huszák
György és Szebeni és fia.

Különös történések is
gazdagították  a "Jeles nap"
eseményeit: Pazsitka Gábor
sporttárs külön felajánlásával
serleget kapott a "Legjobb
egyéves galamb".  Az idei
versenyszezonban Kliment
Gyula lett a tulajdonosa a kü-
löndíjnak.

Krasznai Zoltán meghí-
vott képviselõ-testületi tag
szintén emlékezetessé tette a
"Jeles napot" . Fair Play ser-
leget és emléklapot adomá-
nyozott Mucska János sport-
társnak.

Fenti díj átadására Mucs-

Harminc éves az A54
Postagalamb Sportegyesület

Sportszerûségbõl
jeles!

2008 május 31-én a
Mödlingi versenyre
történõ átpakolás so-
rán kiszökött egy ga-
lamb Esztergomban.
Néhány óra múlva
Mucska János Szobi
postagalambász jelen-
tette, hogy otthon van
egy versenyre küldött
galambja! Köszönjük
ezt a sportszerû tettett!

16. TAGSZÖVETSÉG

VERSENYBIZOTTSÁGA

Köszönet érte...
Szinte már azt mondhatjuk, hogy a hagyomá-
nyoknak megfelelõen december 30-án óév-
búcsúztatót tartott a szobi Nyugdíjas Klub.  Ez
az összejövetelünk is bizonyította tagságunk
összetartozását, baráti közösséggé alakulását.
Délután  négy órai kezdettel  zenés, táncos
szórakozásban  volt részünk. A klubvezetõ által
mondott köszöntõ után klubtársunk, Szabóné
Flóra kellemes, és iskolázott hangjával adott
elõ néhány énekszámot.

A továbbiakban zene, tánc biztosította a jó
hangulatot. Szokás szerint tombola nyeremé-
nyek sorsolása, illetve a felkínált virsli és
pezsgõ is színe volt  a rendezvénynek.

 Ezúton szeretnénk megköszönni  a tag-
ság nevében a klubrendezvényt anyagilag  tá-
mogató képviselõk és magánvállalkozók
nagylelkû adományait, s tagok által végzett
munkát.

A VEZETÕSÉG

Köszönjük a képviselõknek:
Balázs Ildikó
Fésûs József
Polónyi Éva
Tóth Lajos

Laczkó Balázs
Orbán József

Krasznai Zoltán
És köszönjük a vállalkozóknak:

Kavalkád
Dunabolt

Nefelejcs virágbolt
Rita fodrász

Kati bolt
Gazdabolt (Balázsi)

Pásztor Marika
Gondviselés Patika
Erzsike virágbolt

Juci ajándék
Bede Sándor (benzinkút)

FELHÍVÁS
A Börzsönyvidéki Bölcsõde, Óvoda, Általános
Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási és Egységes
Gyógypedagógiai és Módszertani  Intézmény
Fekete István Általános Iskola, Napsugár Nap-
közi Otthonos Tagóvoda Bölcsõdéjében meg-
üresedett férõhelyekre 2009/2010-es nevelési
évben a második életévüket betöltött gyerekek
jelentkezését azonnal várjuk.

A felvételi kérelmeket az intézmény igaz-
gatójához kérjük beadni. A felvétel a beér-
kezés sorrendjében történik.

JÁRIK IZABELLA IGAZGATÓ

2628, SZOB, ISKOLA U. 2.
TEL.: 06-27/ 570-685

ka János sporttárs nemcsak az
alábbiakban idézettek miatt jo-
gosult, hanem azért is, hogy a
kb. 15 éve bevezetett egyesü-
leti hagyomány alapján az
évenként legjobb eredménye-
ket elérõ tagtársaknak átadan-
dó serlegekbõl aktuális ered-
ményei alapján nem nyert. Ezt
a tényt soha nem támadta,
nem keresett kifogásokat, ne-
mes egyszerûséggel elfogad-
ta a tényeket.)

Külön köszönet illeti
Holler Károly "pártoló tagun-
kat", aki  nagymértékben hoz-
zájárult az ízletes étel elkészí-
téséhez, amit az egyesületi ta-
gok és a meghívott vendégek
-egyetértõ elismeréssel- ízlé-
süknek megfelelõ mennyi-
ségben  elfogyaszthattak.

Kis ünnepségünkön érde-
kes volt megfigyelni, hogy a
résztvevõk nemcsak az idei év
eredményeirõl, hanem a múlt-
ról, egy-egy galambászese-
ményrõl, nevezetes verse-
nyekrõl. sorsuk alakulásáról
beszéltek, hanem szó esett a
jövõ terveirõl is.

KLIMENT GYULA
      A54 PGSE

Krasznai Zoltán képviselõ Fair Play serleget és emlék-
lapot ad át Mucska Jánosnak

Az önkormányzati támogatás is segített abban, hogy
a legkülönlegesebb serlegeket vásárolhattuk meg a
díjazottaknak
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Folyóink, tavaink megszokott
elemei környezetünknek. A
vasutak és a közutak kiépülé-
se elõtti idõkben a gazdaság,
a kommunikáció, a társada-
lom, ezek következtében a tör-
ténelem egyik alapvetõ ténye-
zõi voltak. A hajózás, az ivó-
víz, a halászat, az áradások
alapvetõen befolyásolták a fo-
lyók partjain élõk mindennap-
jait és perspektíváját. Megle-
põen keveset tudunk azonban
azokról a hajókról, hidakról,
és magukról az õsi folyókról,
amelyek nélkül nem alakulha-
tott volna ki a Duna-medence
szabályozások elõtti és ma is-
mert világa. Egy az Ipolyból
elõkerült hajólelet segít köze-
lebb kerülni múltunk el-
süllyedt világához.

A Magyar Régészeti és Mû-
vészettörténeti Társulat Búvár-
régészeti Szakosztálya és a szo-
bi Börzsöny Múzeum Baráti Kö-
rének együttmûködésében 2006
óta végzünk régészeti térképe-
zést a Dunakanyarban. A folyó
mélyén található régészeti lelõ-
helyeket kutatjuk. Céljaink kö-
zött szerepel Mária királyné
1526-ban elsüllyedt hajóinak
feltárása és bemutatása, valamint

a Duna-medencében hiánypótló
szerepet betöltõ (Európai) Fo-
lyami Régészeti Kutató- és Res-
taurátor Központ megalapítása.
Az együttmûködés keretében
civilek és szakemberek vállvet-

ve kutatják, dokumentálják és
védik a hivatalos szervek által
elhanyagolt víz alatti kulturális
örökségünket.

Az Ipoly letkési szakaszán
2009 nyarán, alacsony vízállás-
kor egy hajómaradvány bukkant
ki a víz alól. Simoncsics László
fedezte fel, és bejelentése nyo-
mán õsszel helyszíni szemlét vé-
geztünk a lelõhelyen. Az öt mé-
ter hosszú csónaktestet egyetlen
fából - tölgybõl - faragták ki. Az
ilyen típusú hajókat rönkhajónak,
vagy a népi elnevezésük nyomán
bödönhajónak hívjuk. A lelet két
szempontból is érdekes volt szá-
munkra. Egyrészt ez az elsõ ha-
jólelet az Ipolyból. Abból a kis
folyóból, amelyen a történelem
folyamán bizonyára élénk vízi
forgalom volt (gondoljunk csak
a folyó menti hegyekben zajlott
bányászatra!). Másrészt maga a
hajótest is különleges. A bödön-
hajók ugyanis korántsem egy kap-
tafára készültek! Számos formai
jellegzetesség alapján osztályoz-
hatjuk õket. A Letkés közelében
talált hajó különlegessége, hogy
nem õrizték meg a fatörzs erede-
ti, kerekded alakját. A test alja
lapos, oldalai függõlegesek, a csó-
nak keresztmetszete tehát tégla-
lap alakú. Az oldalfal alacsony,

és a test szélessége is alig haladja
meg a 40 cm-t. Kialakítása kö-
vetkeztében a rönkhajó merülése
minimális lehetett, így könnyen
navigálhattak vele a zátonyos ví-
zen. Teherbírása ugyanakkor mi-

nimális, komoly szállítmánnyal
nem terhelhették. A Dunajec fo-
lyón fennmaradt egy olyan szál-
lítási mód, amely más megvilá-
gításba helyezi az ipolyi leletet.
Ott ugyanis több hasonló rönköt
erõsítettek egymás mellé. Az így
létrejött tutaj/rönkhajó kompozí-
ció már alkalmas komoly terhek
szállítására is, ugyanakkor merü-
lése továbbra is csekély, a bödön-
hajó elemek pedig ellenállóbbak
a deszkahajóknál. A Letkésen ta-
lált hajó esetében nem találtunk
összeillesztésre utaló bizonyíté-
kokat, ami nem jelenti azt, hogy
nem is voltak, mert a hajótest
egyik oldalfala teljesen elkopott,
a másik oldalfalából is alig ma-
radt meg valami.

Az elsõ kérdések között fel-
merül a keltezés problematikája.
A régészek általában összehason-
lítás segítségével keltezik a lele-
teket. Ez azt jelenti, hogy az is-
meretlen korú tárgyat ismert korú
tárgyakkal hasonlítják össze. Ez
a módszer nagyon elterjedt pél-
dául a kerámialeletek esetében.
Az ipolyi hajóval az a "baj",
hogy a maga nemében egyedül-
álló, tehát nincs mihez hasonlí-
tani. Némi támpontot ad a szög-

letes keresztmetszet, amely a
deszkahajókból nyerhette az ih-
letet. Ez alapján a rönkhajónk va-
lószínûleg középkori, koraújko-
ri. Ennél pontosabb adattal szol-
gálhat a természettudományos
keltezés. A dendrokronológia a

fák évgyûrûinek lemérésével, az
ismeretlen korú évgyûrûk ismert
korúakhoz hasonlításával képes a
fa maradványok pontos megha-
tározására. Szerencsére elegendõ
mennyiségû, és megfelelõ minõ-
ségû évgyûrû maradt meg a rönk-
hajóban. Analízisük kimutatta,
hogy a fát legkorábban 1698-ban
vághatták ki (az utolsó évgyûrû
a kivágási idõ elõtt növekedett,
de mivel a rönköt megmunkál-
ták, néhány évet lefaraghattak a
fa külsõ évgyûrûibõl). Jelenleg ez
az egyik legkorábbi rönkhajó
Magyarországon.

A kulturális örökség nem
halott, lezárt dolog, a lelõhe-
lyeknek, tárgyaknak és a kuta-
tásoknak saját történetük van,
amely folyamatosan alakul.
Hajó-leletünk története nem
zárult le a felfedezéssel. Egy-
értelmû volt, hogy nem marad-
hat azon a helyen, ahol ráta-
láltunk, mivel a folyó sodrása
egy áradásnál könnyen magá-
val ragadhatja, ráadásul a víz-
bõl kiemelkedve nyáron a nap
és a meleg, télen a fagy és a
jég tovább rombolhatja. A ve-
szély csökkentése érdekében
egy mélyebb, partközeli helyen

Roncsok nyomában
A Duna-Ipoly térség elsüllyedt múltja

A lelet felfedezése. Fotó: Simoncsics László

Mintavétel kormeghatározáshoz. Fotó: dr. Tóth J. Attila
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Elõfizetési felhívás!
Koczuba József, a Magyar Mikológiai Társaság tagja 125
gombát mutat be a Börzsönyben található fajok közül szí-
nes fotókkal, szakszerû ismertetéssel. A könyvet Benedek
Lajos, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészeti Kar Nö-

vénytani Tanszékének tanára lektorálta. A könyv 167 oldal
terjedelemben, színes ragasztott papírkötéssel, B5 méret-
ben jelenik meg (hasonlóan az elõzõ, Börzsönyvidék 3.
Földtani kutatások eredményei a Börzsönyben címû könyv-
höz). Megjelentetéséhez szükségünk van elõfizetõkre, mert
a könyv írója és szerkesztõi bár térítés nélkül vállalták a
munkát (és a lektorálás, nyomdai elõkészítés sem kerül sok-
ba), azonban a 140 színes oldal (és színes borító) rendkí-
vül drága nyomdaköltséggel jár. Az is fontos, hogy a pá-
lyázatoknál az önkéntes munka mellett önrésznek számít
az elõfizetõk befizetése is.

Az elõfízetés összege (3000 forint) a könyv vételárának
felel meg. Az elõfizetõk névsorát közzé tesszük a könyv-
ben. Akik szeretné megrendelni, azok a megrendelõ lapot
és posta befizetési csekket a szobi Érdy János Városi Könyv-
tár és Információs Központban találják meg. Aki elektro-
nikusan szeretné intézni, az a www.bmbkke.hu címen ta-
lálja ezt meg a hozzá tartozó információkkal együtt.

Várjuk és köszönjük elõfizetõi megrendelésüket!
BÖRZSÖNY MÚZEUM BARÁTI KÖRE

stabilizáltuk a hajót. Sajnos nem
mindenki gondolkozik felelõsen
a kulturális örökségrõl. Így tör-
ténhetett, hogy bejelentés érke-
zett arról, hogy vandálok a me-
der felé elmozdították a hajót,
semmibe véve a stabilizálásra tett
erõfeszítéseinket. Valódi örök-
ségvédelmi vészhelyzet alakult
ki! A megoldás megint nem a
hivatalos örökségvédelmi ható-
ságtól érkezett, hanem civil
összefogás erejével sikerült a sür-

getõ lépéseket megtennünk, ez-
zel megmenteni a végveszélybe
került különleges leletet. A lelet-
mentéshez szükséges engedélyt a
Börzsöny Múzeum vezetõje se-
gített beszerezni a Pest Megyei
Múzeumi Igazgatóságtól. Ezt
követõen a Börzsöny Múzeum
Baráti Körének szervezésében ki-
emeltük, és biztos helyre szállí-
tottuk a roncsot, és másnap egy
bányatóban süllyesztettük el.
Nem ez az elsõ eset, hogy civi-
lek süllyesztéses módszerrel meg-
mentenek egy szenzációs hajóle-
letet. Az 1615-re keltezhetõ - te-
hát törökkori - Solt közelében
talált hajólelet is egy bányatóban
várja a szebb jövõt.

A víz óvja, konzerválja a fa
maradványokat. Természetesen
mindannyiunk célja a leletek be-
mutatása, hogy a térség lakói -
különösen a fiatalok - testközel-
bõl is megismerhessék õseik fo-
lyami múltját. Egyre többen tud-
ják ugyanis, hogy Helemba,
Letkés és Szob egykor a királyi
korona hajósnépei voltak, hajós
szolgálatokat láttak el az uralko-
dóknak, ezért cserében különfé-
le jogokat kaptak. Reméljük,
hogy a nem is olyan távoli jövõ-
ben ismét felszínre hozzuk a ha-
jókat, és immár azért, hogy kor-
szerû módszerekkel konzerváljuk

õket, majd ezt követõen bemu-
tassuk õket a térség, az ország, és
a nagyvilág érdeklõdõ közönsé-
gének! A leletmentés naplóját az
érdeklõdõk megtalálják a
bmbkke.hu internetes címen, és
errõl, valamint a hazai vízi régé-
szet eseményeirõl szóló tudósí-
tásokat a buvarregesz.blog.hu
cím alatt.

Külön köszönet illeti Heil
Lászlót, aki a szállításhoz szük-
séges terepjárót és utánfutót mind

a két napon biztosította, Karsai
Józsefet, aki a "Dajcs"-ban való
elsüllyesztéshez hozzájárult, Tóth
Lászlót, aki a DMRV szobi
üzemegység jóvoltából aggregá-
tort hozott mintavételi fúráshoz,
Szikriszt Miklóst, aki átmeneti tá-
roláshoz adott helyet a TÜZÉP
telepén.

DR. TÓTH JÁNOS ATTILA

RÉGÉSZ

Köszönetünket fejezzük ki a
leletmentésben közremûködõk-
nek, akik nélkül ez nem sikerül-
hetett volna!

Árpási Imre Szob, Békefi
András Nagymaros, Búzás Jó-
zsef Letkés, Darányi László
Perõcsény, Ferenci Péter
Zebegény, Fésû József Gy.
Szob, Gyenes Andrea Szob,
Heil László Szob, Herman At-
tila Letkés, Karsai József Szob,
Kazi Róbert Dunakeszi, Kovács
István Letkés, Kukel Imre
Letkés, Lakatos József és
Lakatosné Ábrahám Ágnes
Szob, Lengyel László Csobán-
ka, dr. Olajos Szilvia Buda-
pest, dr. Puskás Norbert Buda-
pest, Simoncsics László Duna-
keszi, Szikriszt Miklós Szob,
Sziva Zoltán Szob, Tóth Lász-
ló Szob, Virág Sándor Szob,
Waisz János Letkés.

Elsodródás elleni rögzítés. Fotó: Árpási Imre

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: Garmondtext Kft

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

Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán
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A XVIII. század második felé-
ben telepedett le Szobon a
Luczenbacher család alapítója.
Luczenbacher János. Németal-
földrõl érkezett hazánkba, a sok
német ajkú telepes között, akik
a megfogyatkozott lakosságú
országban új hazát kerestek.

Kezdetben halászattal foglalko-
zott, majd hozzáfogott a bor-
kereskedelemhez, késõbb pedig
a fakereskedést indította meg.
A kis üzleti eredmények után
már nagyban kezdett fát szállí-
tani a jelentõs felvevõpiaccal
rendelkezõ fõvárosba, majd
pedig bekerült a hadiszállítók
közé. A jó üzleti érzékének kö-
szönhetõen folyamatosan fej-
lõdtek vállalkozásai és gyarapo-
dott vagyona. Tevékenysége
hasznos volt a község számára
is, mivel munkalehetõséget biz-
tosított a lakosoknak. Luczen-
bacher Pál az unokája volt,
1818-ban született Szobon.

Luczenbacher Pál folytatta
elõdei kereskedelmi tevékeny-
ségét. Kihasználva az évszázad
közepén meginduló nagy beru-
házásokat, építõanyaggal (kõ,
fa) látta el a fõvárosi építkezé-
seket. Kõbányát nyitottak a
Csák-hegyen, és hatalmas
mennyiségben szállítottak épít-
kezésekhez kockakövet, termés-
követ. A hatvanas években rá-
tértek a téglagyártásra is, több
téglagyárat mûködtettek szerte
az országban.

Az áruszállítás olcsó módja
a vizi szállítás. Ebbõl a meg-
fontolásból 1860-ban gõzhajó-
zási engedélyt kértek, melyet ez

év november 12.-én kaptak
meg. Elsõ hajójuk az Inn-
Donau Dampfschiffgesell-
schaft-tól vásárolt Neu-Ötting
volt, amelyet Szent Istvánra
kereszteltek át. A mai Vigadó
tér és Esztergom között 1860
V. 13-án indították járatukat. A

Mátyás királyt már õk építtet-
ték a Ruston hajógyárban
Floridsdorfban; ezzel 1861.
május 16-án indították el Pest-
Mohács járatukat.

1862-ben két új hajót vásá-
roltak: a Zrínyi Miklóst és az
új Szent Istvánt; elsõ hajóju-
kat ekkor Pannonhalmára ke-
resztelték át. Ebben az évben
július 2-án engedélyt kértek
Pest város tanácsától a Mátyás
király 80 LE-s, és a Zrínyi
Miklós 100 LE-s gõzösökre a
Pest-Mohács vonalra, valamint
a tolnai Duna-ágban vontatási
célokra a Mariska kisgõzös
üzembe helyezésére. Még
ugyanebben az évben (1862) a
'Visegrád', 1863-ban a 'Sziget-
vár', 1864-ben a 'Temesvár' és
az 'Arad' vontatóhajók üzeme
indult meg Luczenbacherék a
Ruston hajógyárban építtetett
két vontatóval (Visegrád, Szi-
getvár). a bõgõshajók Pesten
való átvontatását végezték.
Pest városa ekkor tiltotta meg
partjainál a hajók partról való
vontatását.

A DDSG versenye miatt
1863-ban felhagytak a személy-
hajózással; hajóikat Ruston Já-
nos (talán inkább Johann
Ruston?) vásárolta meg, aki
azonban hajózási társaságát

1864-ben a DDSG-nek adta el.
1865-ben Luczenbacher Já-

nos kivált a társaságból. 1868-
ban a cég átalakult (Magyar
Vontató Gõzhajózási Rt.; 1870:
Magyar Lloyd), Luczenbacher
Pál 9 gõzhajóját és 12 uszályát
490 000 ft-ért adta át, és új ha-
józási engedélyért folyamodott:
az 1869-ben az Ignaz Meyer
hajógyárban (Linz) épült Klo-
tild és Nádor nevû hajókkal a
Margitszigetre közlekedtetett
járatokat. A társaság vezetésé-
ben 1880-ig vett részt; végül a
céget 6 géphajójával és 15 uszá-
lyával 1895-ben a MFTR vette
meg.

Luczenbacherék nemcsak
vásároltak, hanem építettek is
hajókat. Szobon, a mai révát-
kelõ mellett áll még az az épü-
let, melynek egy része hajóépí-
tõ mûhelyként funkcionált.

Kezdetben fahajókat építettek,
késõbb, pontosan 1861-ben el-
készült egy kisméretû, Mariska
elnevezésû gõzbárka, amelyet 5
láb (1,58 m) átmérõjû lapátke-
rekek hajtottak, amely azonban
nem bizonyult használhatónak.
(Ezzel a hajóval kívánták a von-
tatást végezni a tolnai Duna-
ágban.) A fából készült hajó-
test csakhamar selejtbe került.
Az ócskavasként szintén kise-
lejtezett kisméretû hajógépet
Hartmann megszerezte és beépí-
tette a Hableány elnevezésû
szintén kisméretû hajóba,
amely az 1867. évi párizsi vi-
lágkiállításon nagy feltûnést
keltett. Gróf Széchenyi Ödön a
Duna-Majna-Rajna-Marne-

A Luczenbacher család hajózási
vállalkozásának vázlatos története

A Hableány ma

Szajna útvonalon érkezett meg,
ahol elsõként Verne Gyula üd-
vözölte. A gõzösön III. Napó-
leon császár és Eugénia császár-
né is tett egy hajóutat. A hajót
a párizsi világkiállítás arany-
érmével tüntették ki, õ pedig
a kontinens elsõ áthajózásáért
a Becsületrendet kapta meg.
Magyar tulajdonosától Turna
von Félix (Nadar) francia író
megvásárolta. A kis hajó az
1870/71. évi porosz-francia
háborúban a Marne folyón ha-
diszolgálatot teljesített, majd
porosz zsákmányként a Rajná-
ra vitték, ahol 1874-ben ka-
zánrobbanás következtében
elpusztult.

Az üzemelõ hajók javítását
1868-tól az újpesti öbölben épí-
tett hajógyárukban (üzemük-
ben) végezték.

1895 után a Luczenbacher
család a hazai hajózásban már
nem vett részt.

Egy érdekes adat a kezdeti
idõszakból: a korabeli feljegy-
zések szerint az elsõ gõzhajó
1818. október 8-án 4 óra 6 perc-

kor érkezett Szobra.
Gróf Széchenyi Ödön tiszte-

letére elkészítették a Hableány
másolatát, mely a Balatonon
közlekedik.
SZERKESZTETTE: LAKATOS JÓZSEF

Forrás: Dr. Mészáros Balázs:
VÍZIUTAK VÁNDORAI MA-
GYAR HAJÓZÁS - HAJÓ-
GYÁRTÁS MAGYARORSZÁ-
GON www.scitech.mtesz.hu/
24hajogyartas, www.mek.iif.hu/
porta/szint/egyeb/lexikon/pal-las/
h tml /044/pc004464.h tml ,
www.balatonihajok.hu, www.tra-
fipax.hu/index.php?akt_me-
nu=83, Index Gõzhajók, hadiha-
jók, hajózás fórum Zoltika 22365
számú hozzászólása

A Hableány Párizsban



Szobi Hírnök Múltunk / jelenünk                                                  9

Megjött a tél, a vizet szeretõ ember vágyik
télen is a vizek partjaira, a befagyott vizek
jegére. A Dunai Vízirendészet információi
szerint a Duna lassúbb folyású mellékvize-
in megjelent az egybefüggõ, de még vé-
kony jégtakaró. A gyorsabb mellékvizeken
és a fõmederben egyre nagyobb mértékben
zajlik a jég.

Ahogy a nyári fürdési idénynek meg-
vannak az áldozatai, sajnos az elõírások nem
ismeretébõl vagy be nem tartásából eredõen
a jeges vizek is szedik áldozataikat.

A Vízirendészeti szolgálat szeretné, ha
ebben az évben csökkennének a balesetek,
ezért indokoltnak tartja, kellõ idõben fel-
hívni a lakosság figyelmét a jégen való tar-
tózkodás és közlekedés legalapvetõbb ren-
delkezéseire. A 46/2001. (XII.27.) BM. szá-
mú rendelet ide vonatkozó rendelkezései saj-
nos kevés ember elõtt ismertek.

Indokolt felidézni saját jól felfogott ér-
dekünkben a legfontosabbakat.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak
akkor szabad, ha a jég kellõ szilárdságú,
nem olvad illetve nem mozog.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az
állóvizek jege akkor tekinthetõ kellõ szi-
lárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meg-
haladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén tartóz-
kodni:

- éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között,

- jármûvel, a biztonságos munkavégzés
kivételével,

- kikötõk és veszteglõhelyek területén,
- folyóvizeken.
Teherbírást csökkentõ tényezõk:
- fenékrõl elõtörõ kisebb, nagyobb for-

rások
- csatorna bekötések
- áradás, apadás által kialakított jég-

mozgás
- felmelegedés a jégréteget elvékonyít-

ja, ami a jégen tartózkodók számára veszé-
lyes lehet.

Folyóvizeken jellemzõ a befagyás fo-
lyamatában, hogy a már beállt jégmezõre
újabb és újabb táblák torlódnak, rakódnak,
ezek nem biztonságosak, rajtuk való közle-
kedés életveszélyes és tilos!

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozá-
sai jégmozgást idéznek elõ, apadás követ-
keztében a látszólag még szilárd jég állapo-
ta megváltozik, beroppanása várható. Több
napos melegebb idõ hatására a felület mo-
sódik, a jég vastagsága csökken, szilárdsá-
ga romlik, ezért a rajta való közlekedés,
sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb
jégfelületen különös veszélyeket rejthet a
friss havazás, mert a jég tényleges állapotát
nem lehet idõben felismerni. Ezeken a terü-
leteken az éjszakai tartózkodás különösen
veszélyes.

Felhívjuk azon gazdálkodó egységek,
horgászegyesületek, horgászok és magán-
személyek figyelmét, akik valamely vízte-
rület tulajdonosai, kezelõi, hogy amennyi-
ben a jégen léket vágnak, jégkitermelést foly-
tatnak, kötelesek a jégmentessé vált terüle-
tet távolról felismerhetõ módon, egy méter
magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm

A Dunai Vízirendészeti
Rendõrkapitányság felhívása

széles piros-fehér csíkozású korláttal meg-
jelölni, körülhatárolni!

Jégkitermelés, vagy más - jégen törté-
nõ - munkavégzés esetén a munkáltató kö-
teles figyelõszolgálatot szervezni és mentõ-
eszközt biztosítani.

Ajánljuk még, hogy azokon a területe-
ken, ahol felnõttek vagy gyermekek töme-
ges megjelenése várható, pl.: szabadstrandok
jegén, átkelési helyeknél, a jégbõl való men-
téshez felúszó, nagyfelületû tárgyakat, pl.:
falétrát, pallót és megfelelõ erõsségû és kar-
bantartott kötélzetet tartsanak készenlétben.

Fontos tanács, hogy a jeges vízbõl a
jégbõl mentett embert azonnal ne vigyük
túlfûtött meleg helyre, dörzsöléssel próbál-
juk a vérkeringését beindítani, természete-
sen elõzõleg a jeges ruházatától meg kell
szabadítani. Az ilyen személyt minden eset-
ben orvosi elsõsegélyben, orvosi ellátásban
kell részesíteni.

Részletesebb tájékoztatást a Dunai, Ti-
szai és Balatoni Vízirendészeti szolgálat-
nál, az életmentéssel foglalkozó karitatív
egyesületeknél kérhetnek.

A vízirendészet felhívja a figyelmet,
hogy télen is hatályban vannak a szabad
vízen való tartózkodás alapvetõ szabályai!

A folyóvizekben, állóvizekben, vízi lé-
tesítmények (pl. csatornák) vízében fürödni
téli idõszakban is veszélyes, sõt ilyenkor a
legveszélyesebb.

Mindenki számára belátható, hogy az
alacsony hõmérsékletû víz milyen ve-
széllyel jár, milyen veszélyt jelent az em-
beri szervezetre, az egészségre a hideg víz
hatása.

Óvva int mindenkit a vízirendészet,
hogy kövesse a legendás hírû Schirilla
György valamint az ifj. Schirilla pél-
dáját és megpróbálja átúszni a Dunát,
vagy bármelyik vízfolyásunkat, állóvi-
zünket!

Ezeknek a közismert embereknek a sza-
bad vizekben történõ fürdõzése, úszása vízi
rendezvénynek minõsül, melyet a
vízirendészeti szervek engedélyeznek szigorú
feltételek elõírásával.

Minden esetben az emberi élet, az egész-
ség elsõdlegessége a szempont, és ezeket
figyelembe véve kerülnek meghatározásra
azok a szigorú feltételek, amelyek betartása
mellett engedélyezik a vízirendészeti szer-
vek ezeket a még sportembereknek is igen
nagy fizikai és egészségi terhet jelentõ für-
dõzéseket.

Ahhoz, hogy a már említett sportembe-
rek ezeket a téli úszásokat végre tudják haj-
tani, komoly, intenzív, speciális felkészü-
lés szükséges, melyet szigorú orvosi fel-
ügyelet mellett hajtanak végre.

A Belügyminiszter 46/2001.
(XII.27.)BM rendelete alapján a jégen tar-
tózkodás szabályait, a jégbeszakadások mi-
att bekövetkezett balesetek megelõzése ér-
dekében a vízirendészet fokozottan ellen-
õrizni fogja!

Felhívásunk betartása, az állampolgár-
ok törvénytisztelete megelõzheti a tragikus
balesetek bekövetkezését.

A DUNAI VÍZIRENDÉSZETI

RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Az elmúlt idõszakban az ország kü-
lönbözõ területein az idõskorú lakos-
ság sérelmére több bûncselekményt
is elkövettek, melynek során az erõ-
szak mellett fõként a megtévesztés is
szerepet játszik. Az idõsek értékrendje
a hitre, a szeretetre, a békességre épül,
a tolvajoknak ez a lehetõség a meleg-
ágya. A bûncselekmények elemzése-
értékelése során a veszélyeztetett cél-
csoporthoz tartoznak az egészségügyi
állapot miatt rossz mentális és fizikai
állapotban lévõ, elsõsorban egyedül
élõ, valamint az idõs kor miatt sok-
szor hiszékeny emberek is.

Az elkövetõk, valamint az elkö-
vetési módszerek több csoportra oszt-
ható, melyeket az alábbiakban próbá-
lunk meg részletezni.

A fõ elkövetési mód a különféle
trükközéssel történõ eltulajdonítások-
ban nyilvánul meg, melyek az alábbi
módszerekkel követnek el:

"Segítségre szorulók" estei:
- Általában az elkövetõk idõs em-

berekhez csengetnek be, és mint baj-
ba jutott emberek, rosszullétre, vagy
gyermekük betegségére hivatkozva
kéredzkednek be a lakásokba, általá-
ban többedmagukkal, és ott a sértett
figyelmét elterelve tulajdonítják el az
értékeket. Elõfordult olyan eset is,
mikor balesetre hivatkozva sürgõs
mûtétre kértek kölcsön pénzt, azzal
az ürüggyel, hogy két órán belül
visszahozzák, sõt még kamatot is tesz-
nek rá, de természetesen miután a
pénzt megkapták, többé már nem je-
lentkeztek.

Hivatalos személyként fellépõk
módszerei:

- A módszer lényege, hogy ön-
kormányzat dolgozójaként, vagy
közüzemi szolgáltatást ellátó cég
(áramszolgáltató, vízmûvek, vagy
más szerv) alkalmazottjaként lép-
nek fel a megtévesztõk és általában
arra hivatkoznak, hogy pénzt hoz-
tak és visszafizetéssel kecsegtet-
nek. Általában 20.000.-Ft-os bank-
jegyet felmutatva abból kérnek
vissza, ezzel úgymond az idõs korú
sértettel megmutattatják a spórolt
pénz rejtekhelyét, amelyet utána
már figyelemeltereléssel könnyen
el is tudnak lopni.

A hivatalos személyként fellé-
põknél gyakori eset, hogy civil ru-
hás rendõrnek adják ki magukat és
közlik a sértettel, hogy a nyugdíja-
kat kézbesítõ postást most vonta el-
járás alá a rendõrség, mivel az hamis
bankjegyekkel fizette ki a nyugdíja-
kat. A sértett ekkor átadja a nemré-
giben felvett nyugdíját, melyre az el-
követõk közlik, hogy magukkal vi-
szik további vizsgálatok céljára, majd
ezt követõen távoznak a pénzzel
együtt.

A házalók, felvásárlók, adomány-
gyûjtõk elkövetési módszerei:

- A házalók, elkövetõk általában a
náluk lévõ árut próbálják meg eladni
és így bejutva a lakásba a figyelmet
elterelve tulajdonítják el az értékeket.

A másik eset, mikor szintén a náluk
lévõ terméket próbálják meg jó pén-
zért eladni, sokszor televízióból is is-
mert személyekre való hivatkozással
és így jutnak értékekhez, ezzel káro-
sítják meg a sértettet.

A felvásárlók  esetében  általában
az  udvaron  vagy  a  ház  körül  elhe-
lyezett tárgyakra  tesznek ajánlatot,
ezzel úgymond a sértettet elcsalva a -
természetesen - nyitva hagyott bejá-
rati ajtótól, és míg az alkudozás álta-
lában a kertben folyik, addig a tettes-
társ az üresen hagyott lakásból az ér-
tékekkel távozik. Hasonló módszer,
fõleg egyes településeken végzendõ
nagyobb munkálatok (csatornázás)
esetén, hogy a munkagépek elhelye-
zése végett néznek ki egy-egy udvart
maguknak és a fentiekhez hasonlóan,
és míg a sértettel ezt mérlegelik, a nyi-
tott lakásból az értékeknek lába kel.

Több esetben fordult elõ, fõleg fal-
vakon, hogy arra való hivatkozással
jutottak be a sértetthez, hogy a szom-
széd házat szeretnék megvenni, és a
padlásra szeretnének felmenni, mert
onnan jobban meg tudják szemlélni,
hogy milyen állapotban van a szom-
széd ház teteje. Természetesen ilyen-
kor a sértett is segítõkész és felkíséri
õket a padlásra, ezzel úgymond felkí-
nálva a nyitott lakás lehetõségét.

A rendõrség ajánlásai:
- Óvakodjunk az idegenektõl, és

ne engedjük be õket a lakásunkba!
- Mielõtt kinyitná az ajtót, gon-

dolja végig: vár valakit? Megbeszélte
valakivel, hogy ma meglátogatja Önt?

- Biztonsági láncot vagy kart min-
den esetben az ajtóra hajtsuk rá!

- Ha beengedjük mindig, legyen
velünk egy szomszéd, egy rokon!

- Ha ezt megfogadják, sokkal ke-
vesebb lesz a látogatójuk, de értékük
is megmarad!

- Amennyiben a hívatlan vendég
már akaratunk ellenére belépett ott-
honunkba, ne hagyjuk egy pillanatra
sem felügyelet nélkül!

- Amennyiben kellõ határozott-
sággal lépünk fel, meghátrál és távo-
zik!

- Bárkinek is mondja magát (hi-
vatalos szervre hivatkozik) kérje,
hogy mutassa meg fényképes igazol-
ványát, és ha lehet, hívjuk fel azt a
szervet, akire hivatkozik!

- Lehetõleg a zárva tartott keríté-
sen, bejárati ajtón keresztül kérdez-
zük ki a becsengetõket jövetelük cél-
járól és csak állításuk valódiságának
ellenõrzése után nyissunk ajtót!

- Aki rosszullétre hivatkozik, hív-
junk mentõt, vagy irányítsuk a közeli
orvoshoz, egészségügyi intézmény-
hez!

- A pénzváltás trükkjével próbál-
kozót a legközelebbi üzletbe küldjük!

- Amennyiben gyanús körül-
ményt észlelnek, azonnal értesít-
sék a rendõrséget a 107, vagy 112-
es telefonszámom, hívjuk segítsé-
gül szomszédjainkat, jó ismerõse-
inket!

Bûnmegelõzési felhívás



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

Dr. Nagy József
(1941-2009)

Volt egyszer egy gimnázium Szobon a hatvanas évek
második felében és a hetvenes évek elején, és most már
még inkább érvényes a volt. November 24-én meghalt
egyik alapító nagyhatású tanára Nagy József.

A fiatal magyar-történelem szakos tanárnak a szobi
iskola volt 1964-ben az elsõ munkahelye. Tanított az
iskolában és fent lakott a Fekete Házban. lelkesen és
hittel kapcsolódott be a település életébe. Rendezvé-
nyek, ünnepségek programjának összeállítója, rende-
zõje, a futballcsapat edzõje. Jó és szeretett tanár, szi-
gorú és igazságos, akiben  bíznak és akit tisztelnek a
tanítványai. Mi kollégái is elismertük tudását, elhiva-
tottságát. Jóska jó barát volt sok és szép idõket töltöt-
tünk akkor együtt.

Amikor öt év után elhagyta Szobot sokan sajnálták
távozását. Szolnokra került tanárnak, majd a megyei ok-
tatási osztályon dolgozott. Pár év múlva a fõvárosba
hívták a pedagógia irányításába.

1990-ben jött el az amire mindig is vágyott, újra is-
kola alapítás, most már igazgatóként. Ez az iskola a
Nyugati pályaudvar közelében lévõ Xantus János Ide-
genforgalmi Gyakorló Középiskola, ahol érettségi utáni
szakképzés is folyik. Az intézménynek, amely a múlt
század eleje óta mûködött korábban híres tanulói vol-
tak, többek közt Gábor Dénes (Nobel díjas fizikus),
Karinthy Frigyes, hajós Alfréd, Radnóti Miklós. Ma már
mindannyiuknak szobra és emléktáblája van az iskolá-
ban: az igazgató úr idézte emléküket és avatta fel em-
léktábláikat. Megteremti az oktatás ideális feltételeit
modern tantermek, gyönyörû könyvtár, konditerem/arra
is van gondja, hogy száz éves iskolabútorokat restau-
ráltasson. Kirándulásokat szervez Erdélybe és sok más
országba. Diákjai tanulmányi és sport versenyeket nyer-
nek. Pár évvel ezelõtt magas állami kitüntetést kapott
munkáságáért. Kollégái és diákjai itt is tisztelik és sze-
retik. Halála után pár órával mécsesek és virágok soka-
ságát helyezik el az iskola falnál.

Szolnokon néha meglátogatom Jóskát, aztán évekig
nem láttuk egymást. Amikor újra találkoztunk rögtön
tanítási lehetõséget ajánlott iskolájában /nem én vol-
tam az egyetlen szobi ismeretség aki az iskolában taní-
tott és tanult/. Mindig szívesen emlékezett pályakezdé-
sére, amikor volt egy kis ideje beültem hozzá az igazga-
tói irodába és Szobról nosztalgiáztunk eseményekrõl,
ismerõsökrõl. Érdekelték a jelen hírei is. Örömmel jött
el az érettségi találkozokra, meghívásokra, baráti be-
szélgetésekre.

Mindig tele volt energiával és elképzelésekkel, sok
terve volt, amiket biztosan meg is valósizott volna.
Október elején súlyos mûtéten esett át, amibõl már
nem épült fel. Elment, itt hagyta az igazán szeretett is-
kolákat, családot, barátokat, tanítványokat.

Hiányzol Jóska, nem felejtünk tanár úr.
Nyugodj békében!

BÁNKÚTI FERENC

Ismét eltelt egy esztendõ. Ilyen-
kor az ember számot vet arról,
mi történt a mögöttünk hagyott
évben. Azonban most végig kell
gondolnunk az elmúlt 20 évet
a "rendszerváltozás" fényében,
vagy  homályában.  Mert van-
nak, akiknek a "fényében", de
sokaknak a "homályában" kell
átgondolni az elmúlt 20, és ez-
zel együtt a tavalyi évet is.

A változásokkal kapcsolat-
ban nagy elvárások fogalmazód-
tak meg bennünk. Annak tuda-
tában, hogy hazánk két világ-
háború után is talpon tudott
maradni, megállt a saját lábán
munkája és  szorgalma követ-
keztében stabilizálta helyzetét,
mára feltehetjük a kérdést: hová
jutottunk?

Az "okos" reformátorok, fe-
lelõtlen politikai vezetõk a ter-
melõeszközöket, üzemeket,
gyárakat, mezõgazdasági java-
kat felszámolták, idegen kézre
játszották.

Ismeretlen számú munkanél-
küli került az utcára annak re-
ménye nélkül, hogy ismét mun-
kához jut. Közben elérkeztünk

a gazdasági világválság kellõs
közepébe.  Az idõ közben a fel-
vett  állami kölcsönök hatalmas
összegre duzzadtak.  Igaz a va-
lutalap segítségünkre sietett.
Újabb kölcsönt kaptunk, mely-
nek ellenében a kölcsönadó uta-
sításai szerint kell alakítani az
életünket. A válság csak a dol-
gozó embereket  érinti, ugyan-
is a média hírei szerint  az IMF
2009-ben  150%-os  többlet
hasznot  termelt, mint  az elõzõ
évben.

Arról, hogy bank tönkre
ment volna,  még nem  hallani.
A sok egyenes beszéd még nem
jutott el odáig, hogy elmondja
mibõl lesz visszafizetve a ha-
talmas állami kölcsön, hogy
mikor fog újra megindulni a
sok tönkretett  üzem, gyár, a
mezõgazdasági  termelés, mikor
fogjuk  használni ismét az üre-
sen tátongó ipari, mezõgazda-
sági épületeinket és egyáltalán
mikor fog  elkezdõdni a demok-
ratikus élet? Ezekre várjuk a
felelõs politikai vezetõk válasz-
tási  program beszédeit.

 SIMON JÓZSEF

Számvetés
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Olvasóinknak, valamint a
csapat szurkolóinak - egye-
bek mellett - adósak va-
gyunk a 2009. október leg-
végén lejátszott utolsó lab-
darúgó bajnoki mérkõzés
rövid beszámolójával, és a
lezárult õszi szezon mérlegé-
nek a megvonásával.  Az
alábbiakban e mulasztásun-
kat igyekszünk pótolni.

2009. október 31-én készü-
lõdött a csapat az õsz utolsó
bajnoki mérkõzésére, mégpe-
dig annak reményében, hogy
a találkozót követõen is abban
a pozícióban lesz, mint azt
megelõzõen, azaz a tabella
elsõ helyén. Az utolsó mérkõ-
zés azonban egyáltalán nem
ígérkezett könnyû feladatnak,
sõt a számok alapján a bajnok-
ság két legjobb csapata nézett
egymással farkasszemet a szo-
bi pályán: a 21 ponttal a táb-
lázatot veretlenül vezetõ szo-
bi alakulat és a 19 pontos  -
ezzel a  második helyen tanyá-
zó - Perõcsény gárdája. Ma-
radna tehát még izgulni való
az utolsó fordulóra is, hiszen
egy döntetlennel marad a je-
lenlegi helyzet, a hazai gyõ-
zelem megnyugtatóbb elõnyt
jelentene a téli szünetre, egy
esetleges vendéggyõzelem vi-
szont helycserét eredményez-
ne a tabellán.

Az elõzmények bemutatá-
sát követõen lássuk a mérkõ-
zés krónikáját: a listavezetõ

hazaiak kezdtek jobban és már
az 5. percben megszerezték a
vezetést. A vezetõ gólra kö-
zel negyed óra múlva a ven-
dégek egy szép szabadrúgás
találattal válaszoltak. Itt sze-
retném megjegyezni, hogy ez
az egyenlítõ gól volt a mér-
kõzésen az egyetlen vendég-
találat. A hazai csapat azon-
ban nem állt le a gólgyártás-
ban. Az elsõ félidõ hajrájában
még két gólt sikerült berámol-
ni a vendégek hálójába és en-
nek megfelelõen egy meg-
nyugtatónak mondható 3:1-es
eredménnyel szünetre vonul-
ni. A második félidõben a ven-
dég csapat csak helyzetekig,
míg a hazaiak újabb gólokig
jutottak. A mérkõzés fölényes,
6:1-es szobi sikerrel zárult.
Sikerült tehát nagyon szépen
elbúcsúznunk a tavalyi évtõl.

Itt szeretném felidézni az
elõzõ bajnokság tavaszi mene-
telését, amelyen 13 mérkõzés-
bõl 13-at megnyert a csapat.
Akkor ennek a bajnoki cím lett
az eredménye. Most, egy át-
szervezett, megfiatalított ke-
rettel veretlen õszön vagyunk
túl, elsõ helyen zárva a tabel-
lát. Bár a keretünk fele kicse-
rélõdött és a bajnokság is át-
alakult az elõzõhöz képest  (11
csapat van a tavalyi 14-hez
képest), de így is ott tudunk
lenni az élen. Én azt gondo-
lom, ez egyik osztályban sem
egyszerû feladat, hiába gon-

M GY D V LG KG GK P

1. Szobi SC 10 7 3 0 32 6 26 24
2. Perõcsény SE 10 6 1 3 29 22 7 19
3. Csõvár SE 10 6 1 3 15 12 3 19
4. Püspökszilágy SE 10 6 0 4 20 13 7 18
5. Váchartyán KSE 10 5 1 4 18 19 -1 16
6. Szendehely FC 10 4 1 5 26 19 7 13
7. Letkés KSE 10 4 1 5 18 26 -8 13
8. Acsa SC 10 4 0 6 25 23 2 12
9. Penci SE 10 4 0 6 19 25 -6 12

    10. Kosd SK 10 3 0 7 21 30 -9 -9
    11. Márianosztra SE 10 2 0 8 15 43 -28 6
    12. szabadnapos 0 0 0 0 0 0 0 0

Sakksarok
December 20-án a mária-
nosztrai Sport vendéglõben
bográcsgulyás mellett zártuk le
a  nagyszerûen sikerült, 12 hó-
napos körmérkõzéses tornát,
amelynek egyébként 29 részt-
vevõje volt. A mérkõzések
2x15 percesek voltak.

A végeredmény: 1. Virág
Sándor, Szob, 2. Galambos Fe-
renc ,Budapest 3. Zala Gyula,
Vác.

(Az összejövetelünk alkal-
mával szülinapi tortával emlé-
keztünk meg a Szobi Sakkcsa-
pat hetvenedik születésnapjá-
ról.)

Az idei évben immár 3. al-
kalommal indul újra a sorozat.
A változás annyi lesz, hogy a
szobi vonzáskörzetben mindig
más-más településen lesznek a
fordulók. Ebbe természetesen
Szobot is bele kell értenünk.
Változás lesz még, hogy ezután
2x30 perces mérkõzések lesz-
nek, 7 fordulós svájci rendszer-
ben. Az 1. fordulót februárban
rendezzük.

 CSIBA BENÕ

SZAKOSZTÁLYVEZETÕ

36 forduló óta veretlen
a szobi labdarúgó csapat

dolják ezt sokan.
7 gyõzelem mellett 3 dön-

tetlenünk volt az õszi szezon-
ban, ami azt is jelenti, hogy
mi diadalmaskodtunk a legtöbb
alkalommal a bajnokságban.
Gólkülönbségünk 32:6, szin-
tén kiemelkedõ, hiszen a szo-
bi csapat lõtte a legtöbb és
kapta a legkevesebb gólt az
õszi idényben.

És még egy örömteli adalék:
ha az elõzõ bajnokságban leját-
szott 26 veretlen mérkõzéshez
hozzáadjuk az idei 10 veretlen
mérkõzést is, akkor ez azt je-
lenti, hogy zsinórban 36 bajno-
ki mérkõzésen maradt veretlen
a szobi csapat. Dátum szerint:
2008. augusztus 17.  - ami a
2008/2009-es bajnokság 1. for-
dulója volt - és az idei, 2009/
2010-es bajnokság õszi idényé-
nek utolsó fordulója, azaz 2009.
október 31. között megvívott 36
bajnoki mérkõzésen nem talált
legyõzõre a szobi csapat. A 36
mérkõzés mérlege: 31 gyõze-
lem, 5 döntetlen, 131 rúgott és
31 kapott gól.

Tabella megtekintése:
www.pmlsz.hu  /PMLSZ -
adatbank - Arany Ászok
III.o.(Váci)/

Köszönjük szurkolóinknak,
támogatóinknak az eddigi bíz-
tatást és segítséget, amit meg-
próbálunk minél jobb ered-
ménnyel meghálálni a bajnok-
ság végén!

LACZKÓ BALÁZS

Már a Mikulás
sem a régi

December 6-a, az ajándék-oszto-
gató Szent Miklós ünnepe. Szent
Miklós Görögországban élt, és itt
is halt meg 350-ben (Myra).

Nevének ünnepe beleillik a
magunk mögött hagyott adventi
idõbe, mint  az üdvösség  aján-
dékát  hozó  Úr, az üdvözítõ  elõ-
hírnöke. A két világháború kö-
zött még ennek szellemében püs-
pöksüveggel, pásztorbottal és
palásttal  öltözve   érkezett    a
Mikulás, és hozta ajándékait  a
gyermekeknek. Az ablakba kitett
cipõkbe rakta a csomagot, azon-
ban számos helyen  a lakásba is
besétált.  Mindenütt örömmel  és
szeretettel fogadták.

 Sajnálatos módon, és nem
eléggé elítélhetõen ma már  cir-
kusszá változtatták a lelkiisme-
retlen emberek  e régi szép  nép-
szokást. A mai hamisított miku-
lások (vagy újabban "télapók")
bohóc sapkát  viselnek. Legújab-
ban pedig a bohócsapkás, fél-
meztelen mikulások  futóver-
senyét  is megrendezik.

 Ilyen gyalázatra csak komoly-
talan, felelõtlen,  emberi  mivol-
tukból kivetkezettek képesek.

SIMON JÓZSEF
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január-februárjanuár-februárjanuár-februárjanuár-februárjanuár-február

Január 18., hétfõ 18 óra
Árusítás - használ ruha

Január 18., hétfõ 18 óra
Kettler Autósiskola Tanfolyam indítás

“M”,  ,,A1", ,,Akorl", ,,A”, ,,B” kategóriákban
Információ: 06-70/221-4538

Január 19., kedd 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes

Január 21., csütörtök 9-tõl 13 óráig
Árusítás - cípõ

Január 26., kedd 14-tõl 17 óráig
Árusítás - vegyes

Február  5., péntek
KÁRPÁTIA koncert

Jegyek elõvételben kaphatók a mûvelõdési házban
január 14-tõl munkanapokon 11-18 óra között!

Információ: 0627/370-071

Február 9., kedd 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes

Február 12., péntek 15 órától
Fekete István Általános Iskola - Farsang felsõ tagozat

Február 13., szombat 15 órától
Fekete István Általános Iskola - Farsang alsó tagozat

Február 16., kedd 14-tõl 17 óráig
Árusítás - vegyes

Február 17., szerda 17 óra
JOBBIK - lakossági fórum

Humorsarok
“Ha a májkrémben máj van, mi van a fogkrémben?”

Mibe õrült bele az ausztrál bennszülött?
- Kapott egy új bumerángot, és el akarta dobni a régit.

Miért halt meg a TV maci?
-Mert köpött.

- Mi az abszolút hülyeség?
- Kerekítve megadni a telefonszámodat!

Mi az abszolút értelmetlenség?
- Az aludttejtõl megkérdezni, hogy mit álmodott.


