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Egy kisebb település életében
az iskola az érdeklõdés fóku-
szában áll, hiszen szinte min-
den települési lakos valami-

lyen módon (szülõ, nagyszü-
lõ, rokon) kapcsolatban áll az
intézménnyel. Így van ez a mi
településünkön is. Ebbõl kö-
vetkezõen méltán lehet büsz-
ke mindenki az elmúlt hóna-
pokban elért kimagasló isko-
lai teljesítményekre, melyek
intézményünk sikeres tehet-
séggondozásáról tesznek tanú-
bizonyságot, illetõleg arról is,
hogy a kisvárosi környezetben
felnövõ gyermekeink megáll-
ják a helyüket budapesti ,
nagyvárosi diákok között is.
Az elmúlt néhány hétben or-
szágos, regionális és megyei
versenyeken részt vevõ tehet-
séges diákjaink kiváló  ered-
ményeket értek el. Szeretnénk,
ha mindenki megismerhetné
azon gyermekek nevét, akik az
országban újra (mint az utób-
bi években ez jellemzõvé vá-
lik) ismertté tették Szob tele-
pülést.

Íme az eredmények!
Az Apáczai Kiadó minden

évben (félévkor) országos fel-

mérést végez az elsõ osztályo-
sok szövegértésérõl, melynek
az eredményérõl a  kiadó
összesített listát készít. Ezen

mérés alapján elsõseink a fõ-
városi iskolák átlagát is meg-
haladták, s az országos átlagot
is messze túlhaladták.

folytatás a 7. oldalon

Országos élvonalban
az iskolánk

Új járda a Dózsa
György utcában

Befejezõdött az elkészült járdaszakasz mûszaki átvétele
Lapunk áprilisi számában be-
számoltunk arról, hogy a Dó-
zsa György utcában pályázati
(TEKI) és önkormányzati for-
rásból elkészült járda mûsza-

ki átvétele csúszik a kivitele-
zés hiányosságai miatt.

Mára e hiányosságok kija-
vításra kerültek, ami helyen-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (1116 Budapest, Tomaj utca 4.) pályázatot
írt ki a szociálisan rászorulók javára, természetbeni élelmiszersegély szétosztására.

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

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseikkel Szob Város Önkormányzat Igaz-
gatási, Népjóléti és Családügyi Irodáját keressék fel személyesen ügyfélfogadási idõ-
ben, vagy az alábbi telefonszámokon: 06-27/372-070; 06-27/570-690 (14) mellék.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a pályázat benyújtásához a mellékelt adatla-
pot kitöltve, a szükséges igazolásokkal együtt jutassák el Szob Város Önkormány-
zat Igazgatási, Népjóléti és Családügyi Iroda vezetõjéhez, Rábainé Kaszonyi Rená-
tához.

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA

JEGYZÕ

A PÁLYÁZAT ADATLAP ÚJSÁGUNKBAN MEGTALÁLHATÓ.

ként az aszfalt felszedését és
újbóli lerakását, máshol a csa-
padékvíz elvezetésének meg-
oldását jelentette. A hiánypót-
ló munkálatok elvégzését kö-

vetõen elhárult minden aka-
dály az elõl, hogy az önkor-
mányzat a munkát átvegye.

folytatás a 2. oldalon

Akikre büszkék lehetünk. Szövegértésbõl elsõseink a legjobbaknak
tartott fõvárosi iskolák átlagát is messze meghaladják

Aszfalt és viacolor burkolattal készült el a járda
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Az elõzõ hónapokhoz hasonló-
an ismét jelentkezek egy kis be-
számolóval a Szob város integ-
rált településfejlesztése elneve-
zésû, az Európai Unió és az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési
Alapnál elnyert funkcióbõvítõ
projekt kapcsán. Annál is in-
kább, mert ebben a hónapban
több olyan kérdés merült fel,
melyekre most megpróbálok vá-
laszt adni.

A látványtervekkel kezde-
ném. Aki a polgármesteri hivatal

épülete mellett elhalad, az láthat-
ja a projekthez kapcsolódó ha-
talmas táblát, melyen a polgár-
mesteri hivatal épületérõl, vala-
mint a Szent László térrõl talál-
ható egy elõzetes grafikus terv.
Többen érdeklõdtek az ott meg-
jelenõ színekkel kapcsolatosan,
nos az elkészült beruházás min-
den esetben halványabb árnya-
latokat fog eredményezni, nem
lesznek ilyen erõteljesen elkülö-
níthetõek a különféle színek, az
épületen, illetve a téren.

A másik fontos kérdés a faki-
vágással kapcsolatban vetõdött
fel. Többen is ellenérzésüket fe-
jezték ki a templomtéren lévõ fák
kivágása kapcsán, mert azok a
település szerves részét képezték
ezelõtt. Természetesen a fás, vi-
rágos, meghitt környezet nem
tûnik el, hiszen a beruházás kap-
csán egy egységes, tájba illesz-
kedõ fasor, cserjék, virágok ke-
rülnek telepítésre a Szent László
tér és utca területén is. Ezek pe-
dig - ahogy a városfák esetében
ez már tapasztalható -, néhány
éven belül ismét oltalmazó ár-
nyat adnak majd. Mindez egy kis
türelmet és megértést igényel, de

amint kifejlõdnek ismét ékessé-
gei lehet településünknek.

Cikkem írásának pillanatában
a József Attila Mûvelõdési Ház
higiéniai blokkjának felújítása és
akadálymentesítése, valamint
homlokzati felújítása zajlik. A
tervek szerint május hónap vége
felé, megkezdõdik a nyílászárók
cseréje itt, és a polgármesteri hi-
vatal épületén. A polgármesteri
hivatal homlokzatának hõszige-
telése, és hátsó udvarának kinyi-
tása is folyamatban van.

A téren pedig tovább folyta-
tódtak a földmunkák, a csatorna-
és vízvezetékek cseréje, az Isko-
la utcában pedig az kisfeszültsé-
gû elektromos hálózat kiépítésé-
nek elõkészítése.

Végül pedig, bár sorrendben
talán ez kívánkozott volna a leg-
elejére, április 28-án lezajlott
egy projektindító nap, melyen a
projektben eddig és/vagy ezután
résztvevõ személyek, így az in-
tegrált városfejlesztési stratégia
elkészítõje, a tervezõ, a közbe-
szerzési szakértõ, a kivitelezõ, a
projektmenedzsment szervezet,
és nem utolsósorban a megren-
delõ Szob Város Önkormányza-
tának képviselõi vettek részt.
Mellettük képviseltette magát a
közremûködõ szervezet, a Pro-
Régió Ügynökség, de helyi la-
kosok is megjelentek, akik tájé-
koztatót hallhattak a projekt lét-
rejöttének minden kis mozzana-
táról a megálmodástól egészen
az elképzelt távlati célokig.

Jövõ hónapban ismét jelent-
kezem, reményeim szerint akkor
már egy-egy elkészült látványos
elemrõl is beszámolhatok.

GALANITS TAMÁS

folytatás az 1. oldalról
E beruházás hozadéka az

elkészült járdán túlmenõen,
hogy ráirányította a figyelmet
a Dózsa György utca csapa-
dékvíz-kezelésének megoldat-
lanságára. A probléma adott,
látszólag megoldása sem len-
ne túlzottan bonyolult, azon-
ban a helyzet mégsem ennyi-
re egyszerû. A problémát az
okozza, hogy a Dózsa György
utcában található út, és mel-
lette a csapadékvíz-elvezetõ
árok a Magyar Állam tulajdo-
na, a közútkezelõi feladatokat
pedig a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. látja el. Mind-
ez azt jelenti, hogy az út és az
árok karbantartása az említett
társaság feladata.

Az önkormányzat már egy
ideje folytat tárgyalásokat és
levélváltásokat a közútkezelõ-
vel, amelyek egyrészt a Dó-
zsa György (és Árpád utca)
teljes rekonstrukciójára (bele-
értve a csapadékvíz-elvezetést

Több helyszínen
folyik a munka

A rossz idõ ellenére halad a Fõtér II. program kivitelezése

Új járda a Dózsa
György utcában

Befejezõdött az elkészült járdaszakasz mûszaki átvétele
is), másrészt a Dózsa György
- Mátyás király - Rózsa Ferenc
- Vasút utcák találkozásánál
egy biztonságos közlekedési
csomópont kialakítására vo-
natkoznak. Ez utóbbi témában
elõrehaladt tárgyalások foly-
nak, megfelelõ pályázati kiírás
esetén - amelyre ígéret van -,
egy korszerû út és biztonságos
közlekedési csomópont ala-
kulna ki a település keleti be-
járatánál. A Dózsa György
utca vízelvezetõ árkainak ki-
tisztí tására, kimélyítésére
konkrét ígéretet kaptunk a
közútkezelõtõl.

Az önkormányzat a kivite-
lezõ céggel egyetértésben még
egyszer szeretné megköszön-
ni a Dózsa György utcában
lakók türelmét, hogy a kedve-
zõtlen idõjárási körülmények
mellett is békességben visel-
ték,  javaslataikkal segítették
a munkavégzést.

REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Felhívás ajánlattételre
Szob Város Önkormányzata nyílt liciteljárás keretében értéke-
síteni (vagy bérbe adni) kívánja a tulajdonában lévõ, Szob, Rév
utca 1. szám alatt található, 394 m2 alapterületû, többfunkciós
kereskedelmi-szolgáltató épületet, a hozzá tartozó 3086 m2 -
es területtel együtt.

A helyi építési szabályzat szerint az épület bõvítésére lehe-
tõség nincs, a területen további épület nem helyezhetõ el. Az
ingatlan alkalmas raktár kialakítására, különféle gépek elhelye-
zésére, kereskedelmi tevékenység folytatására stb.

A liciteljárás az értékbecslõ-szakértõ által meghatározott
32.8 millió forint + ÁFA kikiáltási árról indul.

A liciteljárás helye: Szob Város Polgármesteri Hivatal (2628
Szob, Szent Imre u. 12.) emeleti tanácsterme, ideje: 2010.
június 3-án, 10 óra.

Amennyiben vételi szándékkal senki nem jelentkezik, úgy a
fent megjelölt helyen, illetve idõpontban az ingatlan bérletére
lehet licitálni.

A bérleti díj minimuma: 600.000 Ft/hó.
A bérlet idõtartama minimum 3 hónap lehet, amely azon-

ban meghosszabbítható.
Az önkormányzat szerzõdést azzal az ajánlattevõvel köt, aki

a legmagasabb vételárra, vételi szándék hiányában pedig azzal,
aki a legmagasabb bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

A legalább a kikiáltási árral megegyezõ vételi ajánlat érkezé-
se esetén, az ingatlan bérletére licitálni nem lehet.

Bõvebb információ kérhetõ Kempfné Dudás Hilda jegyzõ-
tõl a 06-27-570-690-es telefonszámon, vagy személyesen ügy-
félfogadási idõben.

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A szétbontott Szent László tér hamarosan új burkolatot kap
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Röviden
SZÚNYOGIRTÁS. A képvise-
lõ-testület Vác Város Polgár-
mesteri Hivatallal kötött szer-
zõdést a 2010. évi szúnyog-
gyérítési program koordiná-
lására. Településünkön légi
és földi (kémiai, biológiai)
szúnyogirtást végeznek majd
a nyár folyamán.

KÖNYVVIZSGÁLÓ. "Szob
Város Integrált Településfej-
lesztése (Fõtér II.  ütem)"
címû projekthez kapcsolódó
beruházás könyvvizsgálói fel-
adatainak ellátására - hirdet-
mény nélküli, egyszerû be-
szerzési eljárás lefolytatásá-
nak eredményeként -, Ördög
Ferencné okleveles könyv-
vizsgálóval (2700 Cegléd,
Köztársaság u. 14/B. 2/8.)
kötött szerzõdést Szob Város
Önkormányzata.

MÛSZAKI ELLENÕR.
"Szob Város Integrált Telepü-
lésfejlesztése (Fõtér II. ütem)"
címû projekthez kapcsolódó be-
ruházás mûszaki ellenõri fel-
adatainak ellátására az
AKVIRON Kft-vel (5000 Szol-
nok, Hunyadi u. 24.) köt szer-
zõdést Szob Város Önkormány-
zata. A társaság kiválasztására
hirdetmény nélküli, egyszerû
beszerzési eljárás lefolytatásá-
nak eredményeként került sor.
A mûszaki ellenõri tevékenység
elvégzésére újabb szerzõdés
megkötésére azért van szükség,
mert a beruházás mûszaki ellen-
õrzését korábban végzõ PER-
MI Kft. (2500 Esztergom,
Monteverdi u. 12/5.) április 30-
i hatállyal beszüntette tevékeny-
ségét, ezzel az önkormányzat és
a társaság között létrejött szer-
zõdés is megszûnt.

KÖZVILÁGÍTÁSI EGYE-
SÜLET. Szob Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a
közvilágítási lámpaállomány
üzemeltetésére és fenntartásá-
ra rendes tagként csatlakozott
a Közép-Magyarországi Köz-
világítási Közhasznú Egyesü-
lethez. A képviselõk felhatal-
mazták a polgármestert, hogy
az egyesület új tagok felvéte-
lérõl határozó közgyûlésén az
önkormányzat képviseletében
vegyen részt.

Egyet biztosan tudunk: új tulaj-
donos van. A nyárlõrinci szék-
helyû Szobi Italgyártó Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft vásárol-
ta meg az egykori szörpgyár
üzemegységeit és területét.
Remitzky Zoltán polgármester az
elmúlt hónapokban többször be-
szélt Sári Tiborral, a társaság
ügyvezetõjével, akinek ígérte
szerint, az elõtte tornyosuló aka-
dályok leküzdését követõen Szo-
bon is beindul a termelés. Sári úr
a napokban arról tájékoztatta ön-
kormányzatunkat, hogy a
DMRV-vel több mint fél évet
vitatkozott a közmûszerzõdés
megkötésével kapcsolatban, ami
miatt az üzem mûködési enge-
dély kérelmét sem tudta benyúj-
tani. A DMRV-vel folytatott vita
kimenetele - megítélése szerint -
bizonytalan volt, ezért a szobi te-
lepen lévõ gépsort is letelepítet-
te Nyárlõrincre, hogy a termelés
folytatódhasson. A vízmûvekkel
a közmûszerzõdés idõközben
megköttetett, azonban az üzem

beindításának további akadálya,
hogy a társaság pályázatot nyúj-
tott be a szobi épületek felújítás-
ra és gépbeszerzésre. A pályázat-
nak még nincs eredménye, azon-
ban konkrét nyilatkozatot az
üzem beindítására vonatkozóan,
csak ennek ismeretében lehet ten-
ni - olvasható Sári úr tájékozta-
tójában.

Sajnos az idõ múlik, és félõ,
szépen lassan mindenki elfelej-
ti, hogy egyszer létezett itt, Szo-
bon egy gyár, melynek termékei
országos és nemzetközi hírnévre
tettek szert. Ezt mindenképpen
meg kellene akadályozni, azon-
ban kérdés az, hogy a városnak,
az önkormányzatnak vannak-e
megfelelõ eszközei e nem igazán
kedvezõ folyamat megakadályo-
zására, befolyásolására.

Kérdésünk a következõkép-
pen hangzik: Mit tehet ma egy
magyar önkormányzat a jogsza-
bályok adta lehetõségek kerete-
in belül a gazdaság szereplõivel
kapcsolatban? Eszközei legin-

Mi újság a Szobi
Szörp háza táján?

Az önkormányzat számtalan
levélben kereste már meg a
Magyar Közút Nonprofit
Zrt-t, jelezve az állami tulaj-
donban lévõ Árpád utca út-
burkolatának tarthatatlan és
balesetveszélyes állapotát.

Úgy tûnik, a napokban - ta-
lán éppen az önkormányzat
folyamatos panaszkodása nyo-
mán - valami megmozdult, az
Árpád utcában a közútkezelõ
gépei tûntek fel, kátyúztak és
a leginkább leromlott állapot-
ban lévõ, néhány tíz méteres
szakaszon az aszfaltburkolatot
is kicserélték.

Valami megmozdult

kább adminisztratív jellegûek,
amelyek elsõsorban a helyi adó-
politikában csúcsosodnak ki.
Csökkenti, vagy emeli az adókat,
esetleg adókedvezményeket
nyújt. Szobon a helyi iparûzési
adó 1.5 % -ra történõ leszállítá-
sára még éppen a Szobi Szörp
anyagi nehézségei miatt 2007-
ben került sor, amely a nagy múl-
tú társaságon túl a többi helyi
vállalkozást is kedvezõen érin-
tette és érinti ma is. Arra azon-
ban nincs lehetõség, hogy egy
magántársaság üzletvitelével
kapcsolatban bármit is meghatá-
rozzon az önkormányzat, a ma-
gántulajdonban lévõ ingatlanok
hasznosítására bármiféle kötele-
zettséget írjon elõ, legalábbis a
jelenlegi jogszabályi keretek
között. Ha a jogszabályok olyan
irányba változnának, amelynek
eredményeképpen tágulnak a
helyi önkormányzat lehetõségei
a gazdasági beavatkozás terén,
nagy valószínûséggel az önkor-
mányzatok élnének is ezzel. A
jelenlegi piacgazdasági keretek
között azonban nincsenek igazán
komoly eszközeik arra vonatko-
zóan, hogy a gazdaság szereplõ-
inek döntéseit, fõleg a termelés-
re vonatkozóan befolyásolni
tudják.

H. K.

Harrach Péter átvette megbízólevelét
Harrach Péter, a Pest megye 1 számú országos egyéni választókerület-
ben mandátumot szerzett országgyûlési képviselõ május 6-án, 10 órakor
a polgármesteri hivatal tanácstermében vette át megbízólevelét Járikné
Bakos Klárától, az OEVB helyi elnökétõl.

Harrach Péter a FIDESZ-KDNP színeiben, sorrendben 4. alkalom-
mal aratott gyõzelmet a Pest megye 1 számú választókerületben. Meg-
választott egyéni képviselõnk az önálló KDNP frakció vezetõjeként dol-
gozik tovább a május 14-én megalakult új országgyûlésben.

Valami megmozdult. Kicserélték a burkolatot
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BÚCSÚZTUNK AZ EGYIK
SZOBI FUTBALL LEGENDÁTÓL
Komáromi Károly (állósor balról az elsõ) mindenki Ko-
mija - többen tiszteletteljesen Öregnek is szólították - végsõ
búcsúján a család mellett barátok, egykori játékostársak,
osztálytársak, munkatársak, szomszédok és ismerõsök rót-
ták le kegyeletüket és kísérték utolsó útjára.

Biztos, hogy hiányozni fog a város útjairól kerékpáro-
zó - utóbbi idõben kiskocsizó - személye. Sokan élvez-
hették jóízû humorát, amivel akár a jelen, akár a múlt
történéseire tudott reagálni. Élete, fociszeretete, kitartó
munkája, akarata például szolgálhat.

"…Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek…"

Nyugodj békében Komi, mi nem felejtünk el.

Vallás és turizmus? Kicsit fur-
csán hangzik együtt ez a két szó
elsõ hallásra, pedig nagyon is
kapcsolódó jelenségrõl van szó,
mi több, a turizmus kialakulá-
sa is vallási okokhoz, célokhoz
vezethetõ vissza. Magyarorszá-
gon is sokan járnak különbözõ
búcsúhelyekre, és vannak rövi-
debb zarándokútvonalak is pl:
Máriapócsra, de egy egységes
és hosszú útvonal nincs.

Bizonyára sokan hallottak
már Camino-ról, ez egy 800 km
hosszú, javarészt Spanyolorszá-
gon átívelõ zarándokút, mely
évente több és több zarándokot,
turistát, érdeklõdõt vonz. Ez a
világszerte híressé váló zarán-
dokút adott erõt és ötletet a
Mária út megteremtõinek.

A Mária út, egy Közép-Euró-
pát átívelõ az ausztriai Maria-
zell, a magyarországi Mária-
pócs, és az erdélyi Csíksomlyó
közötti 1400 km-es zarándok és
túraútvonal, mely a különféle
Mária kegyhelyek megtekinté-
sét tûzte ki célul. Emellett pe-
dig egy olyan lelki és testi meg-
erõsödést ad, melyre minden
embernek szüksége van ebben a
rohanó világban. Természetesen
az elsõdleges eszméje a vallás
és a hit, az akarat diadala, hiszen
ekkora távokat gyalog végigjár-
ni komoly fizikai és szellemi
erõt is igényel.

Nos ez a Mária út kialakítás
alatt áll. Létrejött egy szerve-
zet a Mária Út Egyesület, mely
aktívan és nagy erõkkel fejlesz-
ti ezt a programot. Bizonyos

szakaszok már el is készültek,
a többi pedig folyamatos mun-
kálatok alatt áll. A munkát több
száz önkéntes végzi, akik meg-
gyõzõdésbõl, közösségi szel-
lembõl végzik megfeszített
munkájukat, hogy elkészüljön
a nagy cél, ez a világraszóló
monumentális alkotás.

Szob városa - mely közel egy
éve kapcsolódott be a program
elõkészítõ munkáiba - számára
sem közömbös a zarándokút,
hiszen mi is része vagyunk en-
nek az útnak (Mária kút,
Márianosztrára vezetõ áthala-
dás miatt), a mi településünket
is érinti. Így szinte észrevétle-
nül részévé válunk majd egy
fontos és nagy dolognak. Mint
már említettem, ez a turizmust
is közvetlenül érinti majd, hi-
szen az áthaladó turistákat ki
kell szolgálni, szállásra, ételre,
esetlegesen a látványosságok
megtekintéséhez segítségre, ta-
nácsra van szükségük. Ki kell
tehát alakítani erre vonatkozó-
an egy fogadó rendszert, mely
megteremti az imént felsorolt
feltételeket. Összetett dologról
van szó, mely helyi szinten is
sok munkát, elõkészületet igé-
nyel majd, de reményeim sze-
rint, és látva, hallva a Mária Út
Egyesület elszánt, hittel és erõ-
vel teli munkálkodását, ez a
terv 2012-re Isten segedelmével
megvalósul.

A Mária út megtekinthetõ
a következõ internetes honla-
pon: www.mariaut.hu.

GALANITS TAMÁS

Kiemelkedõ jelentõségû
turista és zarándokút

Szobon?
Pest Megye Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy a
Pest Megyei Kéményseprõ Kft-
nek a kéményseprõ-ipari köz-
szolgáltatás ellátására vonatko-
zó jogosultsága 2010. március
26. napjával megszûnt.

A Pest Megyei Önkormány-
zat által kiírt, érvényes és ered-

Változás a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatásban

Idén is irtsuk a parlagfüvet!
Június 30-ig kell az ingatlantulajdono-
soknak (földhasználóknak) eleget tenni
gyomirtási kötelezettségüknek, különös
tekintettel a parlagfû lekaszálására.

Aki a parlagfû és a többi gyomnövény
terjedését és virágzását (akár kaszálás-
sal, akár vegyszeres gyomirtással) nem
akadályozza meg, egy esetleges ellenõr-
zés esetén bírságra számíthat.

ményes pályázati eljárás lezá-
rultával, a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás ellátására és az
ezzel kapcsolatos díjak beszedé-
sére, 2010. május 1. napjától
kezdõdõen a Somogy Megyei
Kéményseprõ Kft.(7400 Kapos-
vár, Petõfi tér 4., tel: 06-82-314-
419) jogosult, egyben köteles.

www.mariaut.hu.GALANITS
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Az elmúlt idõszakban a városunk-
ban bekövetkezett bûncselekmé-
nyek a város apraja nagyját arra
sarkallta, hogy megelégelje ezt az
állapotot. Nem hagyják magukat,
a jövõben legyõzik a bûnelköve-
tõket. A bûnmegelõzés érdekében
a város polgárai összefogtak, élén
a polgármesterünkkel egy nagy lét-
számú polgárõrséget hívtak életre.

Az alakuló közgyûlésre a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban, a
Szob, Árpád u. 11. szám alatt
2010. április 30-án, 17 órakor ke-
rült sor. A mûvelõdési ház lett az
egyesület székhelye, itt kapott egy
helyiséget. A közgyûlésünket
meghívottként jelenlétével és bíz-
tató szavaival megtisztelte váro-
sunk polgármestere és a rendõrõrs
parancsnoka.

A jelenlévõk egyhangú szava-
zással az alakuló közgyûlés leve-
zetõ elnökének Sass Lászlót, jegy-
zõkönyvvezetõnek dr. Nagy Jó-
zsefet, jegyzõkönyv-hitelesítõk-
nek Ziman Attilát és Ziman Atti-
lánét választották meg. A köz-
gyûlés a napirendi pontokat meg-
tárgyalta, kimondta az egyesület
megalakítását, elfogadta az alap-
szabályt, megválasztotta az el-
nökséget.

Az alakuló közgyûlés a Szob
Város Polgárõr Egyesület elnöksé-
gét nyílt szavazással az alábbiak
szerint választotta meg: 1. Orbán
József elnök, 2. Sass László elnök-
helyettes, 3. Stefán László titkár.

Szob Város Polgárõr Egyesület
alapító tagjai: 1. Remitzky Zoltán,
2. Orbán József, 3. Sass László, 4.
Stefán László, 5. Dr. Nagy József,
6. Ziman Attiláné, 7. Ziman Attila,
8. Beliczky László ifj., 9. Greszné
Petõi Szabina, 10. Hauber Ferenc,
11. Nagy Lajos Attiláné, 12. Veres
Péter, 13. Lázár Benedek, 14.
Krasznai Zoltán, 15. Sonkután
Gyula Ferenc, 16. Orbán Ferenc,
17. Nyári Péter, 18. Lénárd László,
19. Stefán Péter, 20. Németh Zol-
tán Zsigmond, 21. Mészáros Attila,
22. Kutos Péter, 23. Foltin Gábor,
24. Huszák Károly, 25. Kucsora Ist-
ván, 26. Stefán András, 27. Stefán
László, 28. Zentai Tibor, 29. Orbán
Tamás, 30. Stefánné Molnár Kata,
31. Virág Sándor.

A tagfelvétel még nem fejezõ-
dött be, ezúton is várjuk a polgár-
õrnek jelentkezõket!

A rendõrõrs parancsnok úr hoz-
zászólásában kiemelte: a polgár-
õrség egy civil tömörülés, több
joga nincs egy polgárõrnek, mint
egy átlag állampolgárnak. A pa-
rancsnok úr megígérte, hogy a
rendõrség részérõl minden támo-

gatást meg fog adni egyesületünk-
nek, felajánlotta, hogy személye-
sen is részt kíván venni a polgár-
õreink oktatásában.

Remitzky Zoltán polgármester
úr megköszönte az egyesület meg-
alakításának elõkészítésében
résztvevõk munkáját. Reményét
fejezte ki, hogy az egyesület szak-
szerû, eredményes munkát fog vé-
gezni városunk közrendjének,
közbiztonságának és polgárai biz-
tonságérzetének fokozása érdeké-
ben. Biztosította jelenlevõket,
hogy az önkormányzat a szüksé-
ges feltételeket a mûködéshez biz-
tosítani fogja.

Orbán József, az egyesület fris-
sen megválasztott elnöke szerint
egy hatvanfõs polgárõr egyesület-
tel el tudnánk érni, hogy havonta
tagjainkra jutó egy-két szolgálat-
tal, minden nap jelen tudnánk len-
ni a városban. Ezt kívánatosnak tart-
juk, mert csak ezzel a gyakoriság-
gal tudnánk leszorítani az évi 40-
50 bûneset számát. Alapvetõen az
éjszakai jelenlétet célozzuk meg,
mert ekkor városunkban nem mû-
ködik rendõrjárõr, rendõrügyelet.
Ezt kihasználva ilyenkor szoktak
aktivizálódni a "rossz fiuk". Nem
engedjük meg, hogy a keservesen,
olykor egy élet munkájával, becsü-
letes úton megszerzett tulajdonun-
kat jött-ment, léha bûnözõk eloroz-
zák! Minden eszközzel küzdeni fo-
gunk a megszerzett javaink védel-
méért! A mi polgárõr egyesületünk
készen áll e feladatra. Tudjuk nem
lesz könnyû a munkánk, de erõn-
ket megsokszorozza a tudat, hogy
jó ügyért dolgozhatunk. Ki szeret-
nénk használni a helyzeti elõnyün-
ket, mi szerint polgárõreink a vá-
ros polgárai közül kerülnek ki. Jól
ismerik helybéliek gondjait, prob-
lémáit és készek ezek megoldásá-
ban közremûködni. Olyan alapve-
tõ információkkal bírnak és bírhat-
nak polgárõreink a potenciális és
bekövetkezett bûncselekmények-
rõl, melyek nagyban megkönnyít-
hetik a bûnüldözõ szervek munká-
ját. Ebbõl következõen szoros
együttmûködésre törekszünk a
rendõrséggel, a vám-és pénzügyõr-
ség nyomozó hatóságával, a ka-
tasztrófavédelemmel, ezen belül a
polgárvédelemmel és tûzoltóság-
gal is. Valamikor igen jól tevékeny-
kedett a városi önkéntes tûzoltó
egyesületünk. Szeretnénk, ha ismé-
telten pezsgõ munkát végeznének,
amihez segítséget nyújtanánk ne-
kik, vagy úgy, hogy együttmûköd-
nénk velük, vagy úgy, hogy egye-
sítenénk erõinket. Jó kapcsolatokat
kívánunk ápolni a város vala-

mennyi civil szervezetével.
Kezdeményezni fogunk egy

civil fórumot, az együttes érdekek
érvényesítése végett. Nyitottak
vagyunk mindenki irányában, aki
a városunk épülése, gyarapodása,
polgárai komfort és biztonság ér-
zetének javítása érdekében tevé-
kenykedni kívánnak! Felvetõdik
a kérdés, hogy egy kis városban
mit lehet azért tenni, hogy ne le-
gyen visszatartó erõ, hogy valaki
feljelenti a bûnözõt, hanem inkább
partnere legyen a rendõrségnek.
Ennek technikai megoldása igen
egyszerû, a rendõrhatóság nem ne-
vezi meg a feljelentésben név sze-
rint a bejelentõt, például "magát
megnevezni nem kívánó személy"
- ként szerepeltetik. Az is gond-
ként szokott felmerülni egyesek-
ben, hogy látták a bejelentõ sze-
mélyét. Erre megoldásként köztes
helyen találkoznak a bejelentõvel,
lehet kérni zárt adatkezelést. To-
vábbá létezik rendõrségi díjkifi-
zetés is, pénzért információt vásá-
rol a rendõrség állampolgároktól.
Mindenkit bíztatnék, hogy bûn-
cselekménnyel kapcsolatban tudo-
mására jutott információt ossza
meg a rendõrhatósággal, de ha
úgy gondolja, velünk, polgárõrök-
kel könnyebben szót ért, akkor ha-
ladéktalanul hívjon fel minket a
06-30/621-3120-as éjjel-nappal
mûködõ telefonszámon.

Szeretnénk az általános isko-
lával , a  középiskolával és a
nyugdíjas klubbal (és a nyug-
díjasokkal) kiemelten együtt-
mûködni. A gyermekek és az
idõskorúak a gyengék, az eleset-
tek, õk szerepelnek a potenciá-
lis elkövetõk célkeresztjében.
Õk azok, akik fokozott véde-
lemre szorulnak. A civil szerve-
zetünk cégbírósági bejegyzése
folyamatban van, és az elõké-
szítõ munkákkal is jól állunk.
Felvettük a kapcsolatot a váro-
sunk rendõrõrs parancsnokával,
aki támogatásáról biztosította
egyesületünket.  Be kívánunk
tagozódni a Pest Megyei és az
Országos Polgárõr Szövetségbe.

Köszönöm a figyelmüket!
Örömömre szolgált, hogy tudó-
síthattam Önöket, városunk pol-
gárait Szob Város Polgárõr Egye-
sület megalakulásáról, a fõbb
jövõ béli terveinkrõl! Kérem,
hogy rendszeresen látogassa a
www.szobipolgarorok.eoldal.hu
címû honlapunkat, ahol mindig
értesülhet az aktuális egyesületi
hírekrõl!

SASS LÁSZLÓ ELNÖKHELYETTES

TELEFON: 06-20/428-2457

Már polgárõrök is vigyázzák
a szobi polgárokat és városukat!

Röviden
POLGÁRÕRSÉG. A képvi-
selõ-testület döntött arról,
hogy a megalakuló Szobi Pol-
gárõrségnek térítés nélküli
használatába ad egy helyiséget
a Szobi József Attila Mûvelõ-
dési Ház és Szabadidõ Köz-
pont Árpád utcai épületében.
Hozzájárulását adta ahhoz is,
hogy a polgárõrség székhelye-
ként a "Szob, Árpád u. 17."
cím kerüljön bejegyzésre.

ÜZEMANYAG UTAL-
VÁNY. A képviselõ-testület a
Szobi Rendõrõrs üzemanyag
költségei támogatása céljából,
egyszázezer forint összegben pá-
lyázat benyújtásáról döntött a
Szobért - Szobiakért Közalapít-
ványhoz a közbiztonság támoga-
tása megnevezésû keret terhére.

MÛKÖDÉSKÉPTELEN

PÁLYÁZAT. Szob Város Ön-
kormányzat Képviselõ-testülete
az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztériumhoz "Mû-
ködésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatására" pályázat
benyújtásáról döntött. A pályá-
zat benyújtására azok az önkor-
mányzatok jogosultak, amelyek-
nek a rendelkezésre álló forrá-
sai (állami normatívák, saját be-
vételek, ÖNHIKI stb.) nem fe-
dezik mûködési kiadásaikat.

ÖKOTURISZTIKAI RÉ-
GIÓ. A képviselõ-testület meg-
ismerve a  Börzsöny természeti
és kultúrtörténeti értékeinek
megõrzéséért, ökoturisztikai fej-
lesztéséért, környezetbarát köz-
lekedéséért, településeinek fej-
lõdéséért céljával létrehozandó
"Börzsöny - Ipoly-völgye (öko)
Turisztikai Régió" megalakítá-
sa tárgyában kidolgozott doku-
mentáció tartalmát, a régióhoz
történõ csatlakozás szándékáról
határozott.

Felhívás
Ha szeretnél szerepelni
a gyermeknapon tánc-
cal, verssel, színdarab-
bal vagy más produkci-
óval jelentkezésedet a
könyvtárban adhatod le!

www.szobipolgarorok.eoldal.hu
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"Tetszettek volna az árkot nem be-
építeni" - adott hangot véleményé-
nek minap egy járókelõ a Dózsa
György utca és a Rózsa Ferenc
utca keresztezõdésénél a Rózsás-
ról leömlõ csapadékvíz okozta
károk szemléjén. A megjegyzés,
szúrós hangvétele ellenére vitán
felül álló igazságtartalommal bír.

Az elmúlt napok rendkívüli
csapadékos idõjárásának követ-
keztében hétfõ (május 17.) kora reg-
gelre a Rózsás térségébõl érkezõ
nagy mennyiségû csapadékvíz dü-
höngõ patakká duzzadva öntötte
el a Rózsa Ferenc utcát, illetve a

Nyár utca egy részét, pincéket, ud-
varokat, épületeket elárasztva. A
víz a 12-es fõúton, a Rózsa Ferenc-
Dózsa György - Vasút utca keresz-
tezõdésében egy kisebb tavat alkot-
va akadályozta a közlekedést,
amelynek következtében a rendõr-
ség az utat lezárta és a forgalmat
elterelte. A helyzet csak a déli órákra
normalizálódott a csapadék után-
pótlásának csökkenése, illetve a
közútkezelõ csatornaátmosó gépei
(VOMA) munkába állásának ered-
ményeképpen.  A határból leömlõ
víz természetesen rengeteg horda-
lékot hozott magával, amely a víz-
elvezetõ árkokat, zárt csatornarend-
szert megtöltötte, tisztításuk, hely-
reállításuk sürgetõ feladat.

De térjünk vissza írásunk kez-
dõ gondolatához.  Ha a '70-es évek-
ben a "CS" telepen zajló lakásépí-
tési program során nem töltik fel és
építik be a Rózsásról érkezõ csapa-
dékvíz természetes elvezetésére
szolgáló, úgynevezett 6-os árkot,
akkor nagy valószínûséggel a hét-
fõ reggeli események nem, vagy
jóval kevesebb bajt és kárt okozva
történnek meg. A múlton lehet ke-
seregni, az akkori döntéshozók
döntéseit firtatni, azonban ettõl
még probléma nem oldódik meg.

A város teljes területe vízkeze-
lésének kérdésköre évek óta fog-
lalkoztatja az önkormányzatot,
amely részben a természeti, rész-

ben a megörökölt épített környe-
zeti állapotok miatt sürgetõ fel-
adat. A közös gondolkodásnak -
és ezt követõen a tetteknek - arra
kell irányulnia, hogy miként le-
hetséges, egyáltalán lehetséges-e
az ilyen extrém esetek kezelésére
is alkalmas  csapadékvíz-elvezetõ
rendszer kiépítése a térségben.

A többi között e probléma
megoldását célozta meg az önkor-
mányzat a Rózsa Ferenc utca és a
Kuha tanya közötti összekötõ út
megépítésére beadott pályázata,
amely a szilárd burkolatú út kiépí-
tése mellett a csapadékvíz-elveze-

tõ árkok kiépítését is tartalmazta.
A 170 millió forint összköltséggel
benyújtott pályázat az elsõ körben
sikertelen volt, azonban a tervek
rendelkezésre állnak, és a remél-
ten õszre (ismételten) meghirde-
tésre kerülõ pályázati kiíráson már
eredménnyel tud pályázni a város.

Rendelkezésre állnak emellett
már azok a vízrendezési, vízkeze-
lési tervek is, amelyeket uniós pá-
lyázati forrásból (INTERREG-prog-
ram) hat magyarországi - köztük
Szob - és négy szlovákiai telepü-
lésre készítettek el Szob város gesz-
torságával 2005-2006-ban, "Egy-
séges vízgazdálkodás az Ipoly alsó
folyásánál címmel." Ez a terv, amely
vízjogi létesítési engedéllyel bír,
részletesen kitér - egyebek mellett
- a Rózsás oldalából várható vizek
kezelésére, elvezetésére. A rendel-
kezésre álló komplex tervek és költ-
ségbecslések alapján elmondható,
hogy mindennek megvalósítása -
elsõsorban a jelentõs költségigény
miatt - kizárólag (uniós) pályázati
forrásból képzelhetõ el. Reméljük,
hogy a probléma megoldására ed-
dig megtett lépések egyszer kézzel
foghatóvá válnak, a tervekben sze-
replõ megoldások, építmények a va-
lóságban is elkészülnek.  Mindeh-
hez elsõsorban az szükséges, hogy
megfelelõ pályázati kiírások legye-
nek, amelyeken eredményesen sze-
repel az önkormányzat.

Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

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

Intézmény igazgatói munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott ide-
jû, 2015. augusztus 14-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Árpád utca
54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 54-55. §-ában meghatározott közoktatási intéz-
ményvezetõi feladatok.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- fõiskola, szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett gya-
korlat, pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- pályázó szakmai életrajza, intézmény vezetésére vonat-
kozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel, iskolai végzettséget tanusító okirat másola-
ta, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, eddigi
munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról igazolások, nyi-
latkozat, amelyben hozzájárul, hogy a 138/1992. (X. 8.)
Korm.rend. 5. §. (10) bek. foglaltak, valamint a pályázat
véleményezésében, elbírálásában résztvevõk a pályázat tar-
talmát megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2010. augusztus 15. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Remitzky Zoltán nyújt, a 27/570-690 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályá-
zatnak a Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete cí-
mére történõ megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca
12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 600/2010./I., valamint a mun-
kakör megnevezését: igazgató.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny 15. száma
- Szob Város Önkormányzat honlapján - 2010. május 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szob.hu honlapon szerezhet.

Megoldást keresve
Sürgetõ feladat a vízkezelés

megoldása a "Cs"  lakótelepen

A 12-es útra kiömlõ víz miatt a forgalmat is órákra el kellett terelni

www.szob.hu
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folytatás az 1. oldalról
Elsõseink eredménye:

95,13 %, Kisvárosi iskolák:
90,67 %, Országos átlag:
90,80 %, Fõvárosi átlag:
92,56 %. Osztálytanító:
Járikné Bakos Klára.

A Jedlik Ányos matemati-
ka-fizika verseny megyei for-
dulóján részt vettek: Brulich
Bernadett, Tamás Dalma, Ab-

rudán Edgár 5. osztályos és
Száraz Eliza 6.a osztályos ta-
nulók.

A megyei versenyen
Brulich Bernadett 5. osztályos
tanuló elsõ helyezést ért el, és
továbbjutott  az országos ver-
senyre, ahol  negyedik helye-
zést ért el. Ez nagyon kiemel-
kedõ eredmény, hiszen azt jel-
zi, hogy matematikából Ber-
nadett az országban a negye-
dik legjobb. Felkészítõ taná-
ra: Kócs Éva.

A Hevesy György országos

kémiaverseny megyei fordu-
lóján, Százhalombattán 11.
helyezést ért el Tar Luca 7.a
osztályos tanuló. Néder Anita
7.a 14., és Pethõ Tamás 8.b
osztályos tanuló 28. helyezést
ért el. A természettudományi
tantárgy versenyén ez a sze-
replés kiváló. Felkészítõ taná-
ruk: Járik Izabella.

Medveczki Anna 8. b osz-

tályos tanuló német nyelvbõl
sikeres junior nyelvvizsgát
tett le, ez bizonyítja, hogy si-
keres a nyelvoktatásunk is, s
a kitûzött célunk, hogy egyre
több nyolcadikosunk úgy tá-
vozzon az iskolából, hogy már
valamilyen fokú nyelvvizsgát
tett. Felkészítõ tanára: Hanze-
likné Marcal Éva.

Ajkán 2010. április 17-én
megrendezett Országos Feke-
te István Általános Iskolák
IX. KELE NAPI találkozóján
iskolánk az összesített eredmé-
nyeket tekintve elsõ helyezést
ért el. Tanulóink egy gyönyö-
rû ajkai kristályserleggel tér-
tek haza. Az országos szintû
versenyen - budapesti, nagy-
városi iskolákkal versengve -
már többedik alkalommal,
szinte hagyományt folytatva
bizonyítottak iskolánk tanulói,
hogy a sok Fekete István ne-
vét viselõ iskola közül a leg-
jobbak vagyunk.

Országos élvonalban az iskolánk

Nincs még érettségije? Jelentkezzen a szobi esti
tagozatos gimnáziumba, s szerezze meg helyben az

érettségi bizonyítványt!

FOLYTATÓDIK A GIMNÁZIUMI OKTATÁS
AZ ISKOLÁBAN

Az idei év sikerére nézve újra indul gimnáziumi elsõ
évfolyam esti tagozaton az általános iskolában.

Az oktatás heti két alkalommal történik.
Az oktatásban részt vevõk diákigazolványt kapnak.
Tandíj nincs, a beiratkozóknak csak a tankönyveket

kell megvásárolniuk.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet az általános iskola
titkárságán személyesen munkaidõben, illetve
telefonon a 27/ 570-690-es telefonszámon.

Eredmények: Versmondó
verseny: 3-4.o. különdíj Va-
lentin Zsófi. Prózamondó ver-
seny: 3-4.o. különdíj Huszti
Boldizsár. 5-6.o. II. helyezés
Száraz Eliza. Rajzverseny: 3-
4.o. III. helyezés Oravecz
Nóra. 5-6.o.  II. helyezés Nagy
Kinga. 7-8.o.  I. helyezés Tar
Luca. Irodalmi pályázat: Sági
Anna 3.a osztályos tanuló I.
helyezés.

A vers és prózamondásban
való tehetségeinket dicséri,
hogy a térségi Ki mit tud?-on
az adott kategóriában Bar-
tuszek Petra I. helyezést, Kur-
ta Gábor II. helyezést ért el,
Száraz Eliza az elõdöntõbõl I.

helyezettként jutott tovább,
így a felnõtteket is maguk
mögé utasítva kiemelkedõen
szerepeltek.

Szeretnénk egy helyreiga-
zítást tenni. A februári tanul-
mányi versenyeink eredmény-

IX. Fekete István Nap - Ajka

Medveczki Anna

Képünkön balról jobbra: Tar
Luca, Néder Anita és Pethõ Tamás

Képünkön balról jobbra: Tamás Dalma, Száraz Eliza, Brulich Berna-
dett, Abrudán Edgár

hirdetésekor az újságcikkbõl a
4. b osztályos tanulók szépíró
eredményei kimaradtak, me-
lyet ezúton kívánunk pótolni.

I. Kis Anett, II. Orosz Re-
gina, III. Koczó Kíra.

Gratulálunk minden tanu-
lónknak és felkészítõ taná-
raiknak a fenti eredmények-
hez!  Méltán lehet büszke
rájuk, s ezáltal iskolánk jó
hírnevére minden szobi pol-
gár.
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A képviselõ-testület április 20-
án megtartott ülésén hallgatta
meg a Börzsönyvidéki Bölcsõ-
de, Óvoda, Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
EGYMI Fekete István Általá-
nos Iskola igazgatójának tájé-
koztatóját az általános iskola
helyzetérõl, jövõbeni lehetõsé-
geirõl. A tájékoztató ismereté-
ben határoztak a képviselõk ar-
ról, hogy kezdeményezik a
Szobi Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása Ta-
nácsánál, mint az oktatási in-
tézmény fenntartójánál, hogy a
2010/2011-es tanévben is az
általános iskolában 14 osztály,
az óvodában 5 óvodai csoport,
és 1 bölcsõdei csoport  indítá-

sát állapítsa meg a székhely in-
tézményben.

Kapcsolódó hír, hogy a
képviselõ-testület hozzájárulá-
sát adta ahhoz,  hogy ügyeleti
óvoda kijelölése mellett, a szo-
bi Napsugár Bölcsõde és Óvo-
da 2010. július utolsó hetében,
és augusztus elsõ két hetében
nyári szünidõ miatt zárva tart-
son.

A szünidõ ideje alatt az óvo-
da ajtaján kifüggesztésre kerül
a térségi óvodák "ügyeleti"
rendje, azaz, hogy a szobi óvo-
da zárva tartása ideje alatt mely
környékbeli intézményekbe
vihetik kisgyermeküket a fel-
ügyeletrõl másként gondoskod-
ni nem tudó szülõk.

Alsó tagozatos tanulóink nagy
örömére 2010. május 11-én el-
készült és átadásra került a
digiterem. Új laptop, projektor
és kis CamBoard segítségével
alsósaink is élvezhetik a digitá-
lis tananyag nyújtotta új tanu-
lási lehetõségeket.

A laptopot és a projektort
szorgos kis tanulóink által gyûj-
tött egy konténernyi mûanyag
palack árából vásárolta az isko-
la. Köszönet érte a gyerekeknek
és a szülõknek!!!

A kis CamBoard készüléket

az Apáczai Kiadó akciós ajánla-
ta segítségével ingyen kaptuk
meg. Ennek az interaktív tanesz-
köznek a segítségével a fehér fal
is interaktív táblaként szolgálhat.

Iskolánkban ennek köszön-
hetõen három tanterem van kor-
szerû informatikai eszközökkel

felszerelve.
Kívánjuk, hogy tanulóink a

tanévbõl még hátralévõ rövid
idõben, majd a következõ tan-
években is sok-sok kellemes,
hasznosan eltöltött órát töltse-
nek az informatikai termekben.

Jövõre is 14 osztállyal
indul az iskola

Hurrá... Kész az alsós
digiterem is!

"Törõdjünk többet a saját
egészségünkkel" - ez a már-már
közhelynek számító mondat
adta az ötletet ahhoz a családi
egészségnaphoz, amelyre május
15-én vártuk az érdeklõdõket a
mûvelõdési házba.

 Aki ellátogatott ide, nem
csak alapvetõ egészségügyi szû-
résen vehetett részt (vérnyo-
másmérés, vércukor- és kolesz-
terinszint-mérés, testzsír-arány
mérés), hanem lehetõsége volt
saját fizikai, mentális és spiri-
tuális állapotát is felméretnie

aurafotózás, illetve az atlanti-
szi számmisztika segítségével.
Egy fiatal, nagyon kedves gra-
fológus hölgy pedig az önisme-
retünket erõsítette meg, kiele-
mezve személyiségünket az írá-
sunk alapján. Mindeközben a

Családi egészségnap
könyvtárban ezoterikus elõ-
adásokat hallgathattak az ér-
deklõdõk.

A délután rendezett babaru-
habörzén közel 20 árus várta
tömérdek gyermekruhával a
vásárolni szándékozókat.

A rossz idõ és a helyi épít-
kezés miatti körülmények biz-
tosan sokakat eltántorítottak,
épp ezért úgy döntöttünk,
hogy õsszel rendezünk még
egy hasonló egészségnapot,
reméljük, arra is sokan eljön-
nek majd.

Köszönjük a  segítséget
Nagyné Editke fõnõvérnek,
Kata Szilviának, továbbá a fel-
ajánlásokat  a Gondviselés  Pa-
tikának és az Éva Baker Kft-
nek.

SÁGINÉ SZÉKELY EDIT

Járik Izabella iskolaigazgató átadja az új alsós digitermet Jól sikerült a babaruha börze

 Aki elment, nem csak alapvetõ egészségügyi szûrésen vehetett részt
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Május elején a Danubius összes tán-
cosa fellépett - a legkisebbek a vá-
rosi anyák napi mûsoron fakasztot-
tak mosolyt vidám, húsvétot idézõ
táncukkal. A Piliga csoport tánco-
sai a "Húsvéti mulatság" (képünkön
felül) címû táncukkal a locsolko-
dás és a piros tojás ajándékozását is
a színpadra vitték, melyet lelkes
tapssal fogadtak a nézõk.

Május 1-jén a nagybörzsönyi
Hûvös pincék - forró kemencék
programsorozaton vettek rész az
Ispiláng és a Csergetõ csoportok
tagjai. A két mûsorblokkban be-
mutatott színes, lendületes tánc-
számok nagy sikert arattak (ké-
pünkön középen).

Május 7-én este indult útnak a
felnõtt tánccsoport a lengyelorszá-
gi Lacko városába, ahol a hagyo-
mányos almavirágzás ünnepére
több országból hívtak a szervezõk
énekes, táncos csoportokat és ze-
nekarokat. A belorusz, szlovák,
osztrák csoportok mellett több len-

gyel folklórcsoport is színpadra lé-
pett. A Danubius mûsora - mint az
elmúlt évben - most is nagyon jól
sikerült, bemutatva a magyar
néptáncha-gyományok egy kis
szeletét. Sajnos a rossz idõjárás

miatt csak egyetlen alkalom adó-
dott a színpadi bemutatóra, mivel
a vasárnapi záróprogramon az esõ
nem hagyott alább. Nagyon sok
élménnyel tértünk haza, s remény-
kedünk, hogy jövõre talán többet
is megmutathatunk tudásunkból
(képünkön lent).

A további idõszakra is bõvel-

kedünk programokban: május 29-
én egy kisnémedi meghívásnak
kell eleget tennünk, június 14-én
- a Fekete István Általános Iskola
BÉZS napján - népviseleti- és táj-
egységi táncbemutatót tartunk a

Kedves
Nagymamák
és Anyukák!

Az elmúlt év gyermeknapi
rendezvényére készített fi-
nom sütemények sikerére
való tekintettel, a gyerekek
nevében kérünk Bennete-
ket, amennyiben módotok-
ban áll, készítsetek megle-
petésként gyereknapi ren-
dezvényünkre egy kicsi
tányér-  sok kicsi  sokra
megy alapon- süteményt,
amely a család kedvenc
édessége. Az elkészült fi-
nomságokat  a program
helyszínén megterített asz-
talokon kínálnánk az éhes
gyermekszájaknak. A zsû-
rizés a gyerek sereg fel-
adata lesz.

Aki úgy érzi ,  vállalni
tudja ezt a nemes felada-
tott,  kérjük  jelezze sze-
mélyesen a könyvtárban,
vagy telefonon az alábbi
számon: 06-27/370-217.

Május eleji szereplések

Meseházban, majd június 19-én
Márianosztrára készülünk.

Június végén részt veszünk a
IV. Szederinda Nemzetközi Gyer-
mek és Ifjúsági Néptánc Feszti-
válon Egerben, majd a Hetedhét
Vigasság címû kulturális, mûvé-
szeti és hagyományõrzõ fesztivá-
lon szerepelünk Bernecebará-
tiban és Kemencén.

Reméljük, fellépéseink sike-
resen zajlanak majd, s sok helyre
vihetjük el városunk és egyesü-
letünk jóhírét.

K. A.
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A második világháború ide-
jén kegyetlen módon, a katyni
erdõben legyilkoltak húszezer
lengyel katonát, fõként tisz-
teket. A helyszíni megemlé-
kezésen majd száz tagú, ma-
gas rangú lengyel delegáció
kívánt részt venni, azonban a
bekövetkezett légi katasztró-
fa miatt - amely okát jelen-
leg is vizsgálják - részvétel-
ük meghiúsult. Az elhunyt
elnök és felesége temetésén,
illetve a részvétnyilvánításon
százezrek vettek részt. Letér-
delve, keresztet vetve búcsúz-
tak államelnöküktõl. A bú-
csúztató szertartáson közben
énekelték a korábbi lengyel
himnuszt, amelynek utolsó
mondata magyarul valahogy
így hangzik: "Szent oltárod-
nál térdre borulva kérünk, sza-
bad hazánkat ó add vissza
nékünk." A katyni mészárlást
a hívõ lengyel nép feledni
soha nem fogja. Mindez má-
jus hónapban történt.

Nekünk magyaroknak a jú-
nius a megemlékezés hónap-
ja. Elég csak utalnunk a júni-
us 4-i trianoni békediktátum

országunkat feldaraboló ren-
delkezéseire. De ugyanígy
1950. júniusában - amikor már
Mindszenty József hercegprí-
más fogoly volt - hurcolták el
rendházaikból a hazai szerze-
tesrendek tagjait a "szabad
vallásgyakorlás" szellemében.
A férfi és a nõi szerzetesren-
deket ez egyaránt sújtotta.
Környékünkrõl a szobi laza-
ristákat, az Irgalmas Nõvérek
Páli Szent Vince Szeretetlá-
nyait, akik a háború idején és
után gondoskodtak a szegény
sorsú szobi emberekrõl, a
márianosztrai pálosokat, a váci
és esztergomi ferenceseket, az
esztergomi bencéseket és az
esztergomi tanítóképzõ és le-
ánygimnázium szerzetes nõ-
véreit hurcolták el. Megaláz-
tatásaikról, szenvedéseikrõl
megjelent írásokat el kell ol-
vasni, igaz könyvtárainkban
ezek nem igazán találhatóak
meg.

Mindhárom eseménykört
ismerjük meg, és legalább az
évfordulókkor emlékezzünk
meg róluk imáinkban.

SIMON JÓZSEF

Köszönet érte…
A Szobi Nyugdíjas Klub nevében szeretnénk megkö-
szönni azoknak a képviselõknek (Polónyi Éva, Tóth
Lajos), akik támogatásukkal segítették a jól sikerült
majálisunkat.

Köszönjük Szob Város Önkormányzatának a klub
részére adott támogatást. Külön köszönet jár azoknak
a tagjainknak, akik munkájukkal segítették a majális
sikeres lebonyolítását.

VEZETÕSÉG

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KOMÁROMI
KÁROLY temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísér-
ték, és sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Ismét túl vagyunk egy válasz-
tási kampányon. E sorok írá-
sakor már az országgyûlési
képviselõket is megválasztot-
tuk. A sors iróniája, hogy ép-
pen mostanság, vagy esetleg
más külsõ, láthatatlan erõk
közrehatása következtében ke-
rültek rossz idõben és körül-
mények között felszínre a
BKV-nál, a fõvárosi közterü-
let fenntartónál, a vasútnál és
még néhány cégnél elkövetett
gazdasági visszaélések. Erre
senki nem tudja a választ,
mint ahogyan az említett
ügyek érintettei sem tudtak
egyébként semmirõl.  A fõvá-
ros, melynek irányítása alá tar-
tozik a fent említett cégek kö-
zül kettõ, milyen felügyeletet
gyakorolt vállalatai felett? Ha-

Május-június:
az emlékezés hónapjai

sonlóan a vasutaknál is felte-
hetnénk ezt a kérdést. Az egy-
szerû emberben joggal merül
fel a kérdés, megtalálják-e a
felelõsöket?

Az ország gazdasági álla-
potát és teherbírását tekintve,
hogyan merülhet fel a fõvá-
rosiak fizetés nélküli helyi uta-
zása, amikor a BKV egyébként
is csak folyamatos - eseten-
ként tízmilliárdos - állami se-
gítséggel tud mûködni A vi-
dék közlekedését brutálisan át-
szervezték, helyenként felszá-
molták. A két dolog miként
egyeztethetõ össze? Az elmúlt
idõkben történtek után vajon
ki és hogyan látja a bizalom
visszaállí tásának,  i l letve
visszaszerzésének lehetõségét?

SIMON JÓZSEF

Megtalálják-e a felelõsöket?

Az Önök írták rovatban található cikkek
nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség
véleményét.

S e büszke otthon mellett
- láss csodát, ó világ! -
egy gerlicepár talált egy
romos, õsi dúcot
és két pelyhes fiókkal
szárnyuk oltalmában
elkezdte békében
felrakni otthonát.

Mi ez az egész?
Ki ez a merész?
A zord sas haragja
fellobbanni látszott:
zavarta õt, hogy
oly közel a fészek,
de nemsoká azonban
õ is meghunyászott.

A gerlicék dúdoltak
és hordtak, ami kellet
az egyszerû dúchoz,
amelyben két gyermek
játszott vidáman,
játszott önfeledten -
s e hangoktól tavasz lett
a királyi kertben.

Hangjukban élet,
mosolyuk szivárvány,
sírásuk gyöngysor,
fehér bõrük márvány,
két szemük fényforrás,
mennybe nyíló ablak -
Jaj, el ne fogyjanak
hangjai e dalnak! -

e fohásszal tárta ki
a sas szívét az égnek
és mozdult, mint olyan,
kit isteni tûz éget,
és fellobbanni láttam
a szunnyadó meleget:
fölkelt, s a két apró,
esetlen-aranyos gerlice-gyereket
magához ölelte
és etetgetni kezdte.

Ahol a köves patak
a hegy mögül kilép
és szikrázva rázza szét
cseppjei mosolyát,
ahol az égre kacérkodnak
a feltörõ jegenyék,
egy délceg, büszke sas
amott vert tanyát.

Fényben úszó fészke melegében
nyugalom honolt,
abban hûséges párja nevelte
az egyetlen csemetét,
õ pedig magasról szemlélve
védte birodalmát,
ahol a patak, a szél, és az avar is
számára komponált zenét.

Irigyei - látván, amint
a magasságba tör fel
és hõs daccal állja
ingatag idõk minden viharát -
összecsaptak: agyarak és
agancsok feszültek egymásnak
majd elhulltak sorban
és lettek trófeák.

Oly magasra tört, hova
más halandó aligha felérhet.
Szárnyát szétfeszíti,
csak lebeg, lebeg a végtelenen át.
A megszürkült világa felett
a reszketõ kezû kor
ezüst szálakból font
immár fejére koronát.

A sasfiú oly régen
kiröppent már,
hogy emlék csupán néki
a családi fészek.
Bár igaz, néha még
haza-haza jár
amidõn nem ûzi-hajtja
a nyughatatlan lélek.

Hommer László: A sas
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Bronzos sakktavasz
Befejezõdött a 2010. évi megyei csapatbajnokság. A bajnok-
ságban 10 csapat vett részt. Amint azt a bajnokság folyamán
csendesen reméltük, bekövetkezett: sikerült érmet nyernünk!

A bajnokság végeredménye: 1. Dunaharaszti 52 pont, 2.
Biatorbágy 50 pont, 3, Szob 48,5 pont.

Ismét elõbbre léptünk.
Kiemelkedett a csapatból, és feltette az i-re a pontot Mol-

nár Gábor ipolyszalkai magyar versenyzõnk, aki hét mér-
kõzésen hétszer gyõzött.

A bronzérmes csapat tagjai: Szentgyörgyi Sándor, Virág
Sándor, Menyes Károly, Szabó György, Baranyi György,
Molnár Gábor, Csiba Benõ, Maisztorovics Péter, Jakus
László, Bogányi Gergely, Havellant Péter, Lõrincz István,
Kakas István, Kendrik Gábor.

Remélem, hogy a jövõben a sakk baráti társaság együtt
maradva, és kiegészülve fiatalokkal, hasonló sikereket fog
még átélni.

            CSIBA BENÕ SZAKOSZTÁLY VEZETÕ

Az elsõ négy gyengébb tavaszi
forduló után az 5., a 6., és 7. játék-
napon úgy tûnik labdarúgócsapa-
tunk visszatalált  arra  az útra, amit
kitûzött maga elé tavaly június-
ban. A cél, a nagyban átalakult és
megfiatalított játékos keret elle-
nére továbbra is az 1-3 helyek va-
lamelyikének megszerzése a me-
gye III. osztály váci csoportjában.

A sikertelenebb tavaszi kezdés
után az 5. és 6. fordulóban, hét rú-
gott és nulla kapott gól mellett
mindkét mérkõzését megnyerte a
csapat. A 7. fordulóban pedig egy
gyõzelemmel felérõ döntetlennel
újra biztató és ötletes játékkal ruk-
kolt elõ. Reméljük a formajavulás
tartósan megmarad a bajnokság
hajrájára is.

Bõvebben  szólva errõl a leg-
utóbbi három mérkõzésrõl, az
idõrendi sorrendet tartva, az 5.
fordulóban lejátszott mérkõzés
krónikájával kezdem. A három
egymást követõ vereség után az
5. fordulóban hazai pályán fogad-
tuk  Márianosztra legjobbjait. Azt
a márianosztrai csapatot, amely a
4. fordulóban hazai pályán gyõz-
te le a tabella élén álló perõcsényi
csapatot 5:3 arányban. Az egymás
elleni mérkõzésen az  elsõ félidõ-

ben még akadozott a játék, de sze-
rencsére az elsõ negyed órában
egy jól eltalált szabadrúgást kö-
vetõen sikerült vezetést szerezni.
A lövés egyébként kipattant a
kapusról, de az ismétlés már a há-
lóba talált. A vezetés
nyugtatólag hatott a csapatra.
Ezt követõen több helyzetet is
kialakítottak a fiúk, de gólt már
nem szereztek a félidõ végéig.
Nem úgy a második félidõben,
amikor szintén rengeteg helyze-
tet alakítottak ki a szobi játéko-
sok, amelybõl három találatot is
sikerült elérniük, ezzel fölényes-
sé téve gyõzelmüket.

A 6. fordulóban gyõzelmi re-

Magukra találtak a fiúk
ményekkel Acsára utazott a csa-
pat. Szerencsére sikerült meg-
õrizni az elõzõ heti jó formát és
végig kézben tartva  a mérkõzést,
3-0-ás gólkülönbséggel elhozni
a 3 pontot.  A helyzetek alapján
még nagyobb különbségû gyõ-
zelmet arathatott volna a csapat.

A 7. fordulóban hazai pályán
láttuk vendégül a tabella 3. he-
lyen álló Csõvár csapatát. Õsszel
egy küzdelmes mérkõzésen, dön-
tetlen született a párharcában, ez
most sem volt másként! A vendé-
gek kezdtek jobban, és a jó hely-
zetkihasználásuknak köszönhetõ-
en 2:0-s elõnnyel vonultak a fél-
idei pihenõre. A második félidõ-

ben azonban a szobiak is össze-
kapták magukat és az elõzõ két
hét formájából és jó helyzetki-
használásából elõvéve valamit,
elõbb szépíteni, majd kettõ perc-
cel a mérkõzés vége elõtt egyen-
líteni is sikerült.  A megszerzett
egy pont sokat számíthat majd a
végelszámolásnál. A második fél-
idei küzdõszellem pedig jóté-
kony hatással lehet a hátralévõ
három mérkõzésre.

A mögöttünk lévõ három for-
dulóban úgy alakultak az ered-
mények, hogy ugyanannyi pont-
ja van a szobi, illetve a perõcsényi
csapatnak, de mivel egyenlõ pont-
szám esetén a bajnokságban elért
több gyõzelem rangsorol, így
Perõcsény áll az elsõ helyen. Re-
méljük ez az állapot felcserélõdik
majd a hátralévõ három forduló-
ban.

Humorsarok
Kérek egy ötpennys bélyeget! - mondja a skót a postán.
- Parancsoljon.
- Megkérhetném, hogy kaparja le az árát? Ajándékba lesz!

Patikus a pult elõtt álló izgatott férfihez:
- Sajnálom, uram! Ahhoz, hogy arzént vegyen, recept is
kell, nem elég az anyósa fényképe.

Hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Perõcsény SE 17 11 1 5 48 36 12 34
2. Szobi SC 18 10 4 4 47 17 30 34
3. Csõvár SE 19 9 6 4 32 24 8 33
4. Püspöksz. SE 18 10 2 6 40 27 13 32
5. Letkés KSE 19 9 4 6 36 32 4 31
6. Szendehely FC 18 9 2 7 38 27 11 29
7. Vácharty. KSE 17 7 4 6 27 28 -1 25
8. Márianoszt. SE 20 6 2 12 33 65 -32 20
9. Penci SE 17 6 1 10 29 38 -9 19
10. Kosd SK 19 5 1 13 34 57 -23 16
11. Acsa SC 18 4 1 13 35 48 -13 13

Olgi konyhája
Svéd palacsinta

Összetevõk:
1/2 kg liszt

4 dl tej
4 dl szódavíz

2 mokkáskanál gyömbér
2 mokkáskanál õrölt koliander

2 mokkáskanál õrölt fahéj

Elkészítése:
Mindezt csomómentesen összekeverjük, és ha
sûrûnek találjuk a tésztát, akkor adunk  hozzá
további szódavizet.

A tésztához 3 tojássárgáját teszünk, a fehér-
jét felverjük kemény habbá, majd 2 db érett
banánt villával összetörünk, mindezeket a
masszával összekeverjük. Minimális olajon süt-
jük.

Töltelék nélkül is nagyon finom, de tölthet-
jük túróval, baracklekváros dióval stb.
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.

 Tel.: 27/570-690
Felelõs szerkesztõ: 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

ONLINE ÉRTÉKESÍTÕ-
ÜGYFÉLMENEDZSERT

(TELESALES) KERESÜNK
 távmunkában

Dinamikusan fejlõdõ pályázatíró cég, szobi kis-
térségben szolgáltatásainak (díjcsomagok, projek-
tek, partner program, hálózatban történõ együtt-
mûködés) értékesítésére, menedzselésére keres
munkatársat. További információ: www.palyazat-
tanacsadas.hu/Karrier, állás oldalon.

SZERETETTEL VÁRJUK ÜGYFELEINKET!

mailto:holocsik@gmail.comNyomdai
www.palyazat-

