
Szobi Hírnök
XX. évf. 3. szám - 2010. március * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Wass Albert :
EmlékezésEmlékezésEmlékezésEmlékezésEmlékezés

egy régi márciusraegy régi márciusraegy régi márciusraegy régi márciusraegy régi márciusra
Az erdõszélen hóvirág fehérlett.

Sarjadó gyepen az iskola glédában
állt, mint még soha.

Valaki a Talpra Magyart szavalta.
Aztán a tanító beszélt a szabadságról.

Hallgatta sok parasztgyerek,
oldalt a jegyzõ meg a pap

 s tisztes, komoly, õsz emberek.
A harangozó tartotta a zászlót

 vén bajszos arcán zord
egykedvûséggel.

S a tanító lelkesen magyarázta,
hogy mi is történt ezelõtt sok,

nagyon sok évvel.
Hõsökrõl beszélt és csatákról s arról,

hogy miként folyt a vér,  amikor
annyi ember meghalt valamiért.

A többiek hallgatták némán.
Hitték is, nem is a mesét.

Öreg volt már a múlt.
Setét s bizonytalan ködök takarták.

S egyszerre csak egy kisgyerek
 hangosan megszólalt hátul:

"Édesanyám! Mi a szabadság?"
A tanítóban elakadt a szó.
Odanéztek mindannyian.

Az asszony pedig felsóhajtott és azt
felelte:  "Amikor hazajönnek a

katonák, fiam"
Ó, hóvirágos régi március…!

Azóta mennyi vér ömlött megint,
s részeg torokkal hányszor ordították
közénk a véres jelszót, hogy "szabadság!"
Voltunk azóta hõsök mi magunk is.

Hõsök, pribékek, árulók, gazok,
honmentõk és hazátlanok, voltunk

minden, amit csak akartak
 a habzó szájú álapostolok.

Négyszer szabadítottak föl azóta
 propagandás vad próféciával

és mind a négyszer más zászló alatt!
És mind a négyszer esküdtek reá,

hogy most lettem szabad!
Hát ez a szabadság, emberek?

Szónokló, híres emberek!
Élõk s holtak mind ezt akarták…?
S mi lesz, ha majd egy szép napon

megkérdezi egy kisgyerek:
"Édesapám, mi a szabadság…?"

Ó, hóvirágos régi Március…
Talán sóhajtunk egyet mi is akkor

és csak annyit mondunk csöndesen:
fiam, szabadság az, ha majd
hazatérhetünk mindannyian.

Bajorerdõ, 1947.

A húsvét megünneplé-
sére már a 2. század ke-
resztényei két napos
gyásszal és böjtölésssel
készültek. A harmadik
század már egész nagy-
hétre kiterjesztette a
böjtölést, majd a Niceai
zsinat már húsvét ün-
nepének negyvennapos
elõkészületérõl beszélt.

A negyven nap ki-
számolási módja az
évszázadok során vál-
tozott. Mivel vasárnap
az egyház sohasem
böjtölt, az ötödik szá-
zadtól megtoldották a
böjt heteit  néhány
nappal,  miáltal a
"Caput ieiunii" a böj-
ti  idõszak kezdete
Hamvazószerda lett.
A böjtölés egyszeri,
napnyugta utáni hús-
mentes étkezést, bor-
tól való tartózkodást
jelentett, sõt, sokhelyütt még a
tejtermékek fogyasztását is
mellõzték. A böjti gyakorlat a
virágzó középkortól kezdõdõ-
en fokozatosan enyhült, és
mára fõleg a vallástól eltávo-
lodottak köreiben szinte telje-
sen eljelentéktelenedett.  Ezzel
egyidejûleg a fogyókúrás illet-
ve wellness szempontokat
szem elõtt tartó modernség is-

mét divatba hozta a nem val-
lásos motivációjú böjtölést.

A keresztény értelemben
vett böjt szorosan összefügg az
imádsággal. Szent Nilus sze-
rint a böjtölõ szív imája úgy
szárnyal, mint a fiatal sas a le-
vegõben, ám a túltápláltságtól
elnehezedett szívûeké lefelé
ereszkedik. Az ételtõl való tar-
tózkodás elõkészíti a lelket a
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Lélek befogadására, és ha-
tékony fegyver a gonosz
lelkek ellen. A böjtkor
megtakarított pénz a rá-
szorulók nyomorát enyhít-
heti.

Bennünket, kereszté-
nyeket a szent negyvennap
imádságai és gyakorlatai
újfent emlékeztetnek arra,
hogy létezésünk ebben a
világban folytonos küzdel-
met jelent.  Az egyház,
mestere, Jézus példáját kö-
veti, amikor magára vállal-
ja a 40 napos böjt fegyel-
mét, és tõle akarja megta-
nulni, hogyan álljon ellen
a romlás kovászának. Ve-
szélyes naivitás lenne úgy
élni, hogy ne számolnánk
a kívülrõl, és belülrõl egy-
aránt támadó bajt hozó kí-
sértésekkel. A külsõ rend
megtartása, életünk külön-
bözõ területein gyakorolt
önmérséklet és az egysze-

rûség segítségünkre vannak az
Istennel való kapcsolatunk
rendbetételében, valamint em-
bertársaink iránti szeretetünk
érlelésében.

Nagyböjtünk értelme és cél-
ja a lélek elcsendesedése, tisz-
tulása, megerõsödése: megvál-
tásunk közelgõ ünnepét új em-
berként szeretnénk megülni.

KÁPOSZTÁSSY BÉLA

Virágvasárnap, Jézus bevonulása Jeruzsálembe
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A várva várt épülés és szépülés tél-
víz idején is zajlik. Városunk által
elnyert és az Európai Unió által tá-
mogatott "Szob Város Integrált Te-
lepülésfejlesztése" címû pályázat
megvalósításának egyelõre nem a
látványos szakaszában vagyunk, az
önkormányzat épületén, a Szent
László téren vagy a mûvelõdési

házon még nem tapasztalható a vál-
tozás, de a mindennapokban a
programvezetés (a mûszaki ellen-
õr, a tervezõk, a kivitelezõ, a beru-
házó és az azt képviselõ városfej-
lesztõ társaság) egyeztetéseket
folytat, folyamatos program-elõké-
szítést végez.

Az elsõ egyeztetõ tárgyalástól
kezdve rengeteg kis apró dolgot,
jogi folyamatot, egyedi igényt kel-
lett szabályozni, azoknak megfelel-
ni. Megtörtént a kapcsolatfelvétel
a lakossággal, hivatalos fórumon
lehetett a panaszokat, problémákat
megfogalmazni, vagy csak az ér-
deklõdésüket kifejezni vágyóknak
elõzetes képet festeni a várható be-
ruházásról és annak hatásairól a te-
lepülés és az ott lakók életére. A
megvalósítás környezetében élõk,
akiket ez a közvetlenül is érint, ér-
tesítést kaptak, hogy egészen pon-
tosan mire számíthatnak, gáz, víz,
elektromos szolgáltatások terén a
beruházás ideje alatt és azután. Fo-
lyamatosan zajlanak az egészen
apró részletekbe hajló egyeztetések
az önkormányzat, a tervezõk, a ki-
vitelezõk, a közbeszerzési szakér-
tõ és a menedzsment szervezet kö-
zött. Komoly harcokat kellett foly-

tatni az örökségvédelmi hivatallal,
hogy a templom körüli járda, figye-
lemmel az épület vízmentesítésére
megbontható-e, felújítható-e. A pá-
lyázatot érintõ beszerzési eljárások
lefolytatásától kezdve, a nyilvános-
ság megteremtésén át, a kivitele-
zõkkel az utolsó kis fadarabig
egyeztetésre kerültek a megvalósí-

tás eszközei, anyagai és minden
olyan szükséges elem, feltétel,
amely a késõbbi nyugodt és prob-
lémáktól mentes munkát biztosítja
majd. Ezeken az egyeztetéseken
kell megoldani az olyan, hirtelen
felvetõdõ problémákat, minthogy a
DMRV Zrt. tulajdonában levõ föld
alatti csövek elbírják-e majd az
építkezést, vagy tönkremennek
alatta. Ez újabb egyeztetést ered-
ményez az érintett szervezettel, is-
mét idõre, nyilatkozatokra van
szükség. Hetente akár több alka-
lommal is folyik megbeszélés,
hogy minden kis kocka a helyére
álljon, és megkezdõdhessen a so-
kak számára látható érdemi mun-
ka, a látványos szakasz, amikor hir-
telen a semmibõl épül fel, alakul
át minden, hogy gyönyörû ékköve
legyen kicsiny, ám annál szebb te-
lepülésünknek. Ez, a szokatlanul
rossz idõjárás ellenére is most már
nagyon közel van.

Igyekszünk a beruházás folya-
matának minden érdemi mozzana-
táról majd tájékoztatni a Szobi Hír-
nök olvasóit és persze a nagyobb
nyilvánosságot is.

GALANITS TAMÁS ÜGYVEZETÕ

SZOBI VÁROSFEJLESZTÕ KFT.

Amint arról lapunk korábbi szá-
maiban már beszámoltunk, Szob
Város Önkormányzata hazai
(TEKI) forrásból támogatást
nyert el a Dózsa György utca vas-
út felõli oldalán lévõ gyalogos
járda felújítására.

A járda felújítására kötött vál-
lalkozási szerzõdés értelmében a
munka napokon belül elkezdõ-
dik. A beruházás részleteirõl ki-
helyezett testületi ülés keretében
tájékoztatta az önkormányzat a
fejlesztéssel érintett terület lakó-
it. Március 2-án a szakorvosi ren-
delõintézet aulájában megtartott
ülésen a meghívott lakosok szép
számmal képviseltették magukat.
Az üléssel egybekötött lakossági
fórumon bemutatkozott a kivite-
lezõ, a JUKO építõipari és Szol-
gáltató Kft. A társaság megjelent
képviselõje bemutatta a munka
tervezett ütemezését, és tájékoz-
tatta a megjelenteket, hogy min-
den érintett épületet a munka
megkezdése elõtt lefényképez-
nek. Ezt azért tartják szükséges-
nek, mert amennyiben valame-

lyik épület homlokzatában vélet-
lenül kárt okoznak, a helyreállí-
tás során elkerülhetõek legyenek
a viták. A fényképek egyértelmû-
en bizonyítják, melyik sérülés
volt már meg a munka megkez-
dése elõtt, és melyiket okozták a
munka során.

Az ülésen lakossági felvetésre
szóba került a Dózsa György utca
útburkolatának rossz állapota és az
utca felszíni vízkezelése is.
Remitzky Zoltán polgármester vá-
laszában elmondta, hogy a Dózsa
György utca a Magyar Állam tu-
lajdonában van, az utca útburkola-
ta, illetve a felszíni vizek elvezeté-
sére szolgáló nyílt árok karbantar-
tásának és felújításának kötelezett-
sége a Magyar Közút társaságot
terheli, azaz a járda és az útburko-
lat, (beleértve a vízkezelést is) fel-
újítása nem kapcsolható össze.

Ha a beruházás kivitelezési
munkálatainak ütemterv szerinti
haladását valamilyen elhárítha-
tatlan külsõ ok nem akadályozza
meg, várhatóan Húsvétra elké-
szül a járda felújítása.

Végéhez közelednek
az egyeztetések

Rövid idõn belül megkezdõdnek a Fõtér II.
program kivitelezési munkái

Lakossági fórum a Dózsa
György utcai járda ügyében

Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete február 24-
én megtartott ülésén a "Szob
Város Integrált Településfej-
lesztése" (Fõtér II. ütem) tárgyú
projekthez kapcsolódó "jogi ta-
nácsadás" és "nyilvánosság
biztosítása" szolgáltatások ellá-
tására  beérkezett ajánlatok te-
kintetében hozott döntést. Az
európai uniós forrásból megva-

lósuló beruházással kapcsolatos
jogi tanácsadás szolgáltatás el-
látására a képviselõ-testület
döntése értelmében Dr. Kurucz
György ügyvéddel (1095 Buda-
pest, Lónyay u. 11. II/4.), míg
a nyilvánosság biztosítására a
PROXA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft-vel (2167 Vácduka,
Petõfi S.u.28.) köt szerzõdést az
önkormányzat.

Két beszerzési eljárásban
is gyõztest hirdettek

A Központi Statisztikai hivatal
Debreceni Igazgatósága értesíti a
város lakosságát, hogy a telepü-
lésen 2010. év folyamán önkén-
tes adatszolgáltatáson alapuló la-
kossági adatfelvételeket végez.

A felvételek nyilvántartási
száma, neve: (1539) munkaerõ-
felmérés és kiegészítõ felvételei,
(1711) idõmérleg felvétel, (1942)
a lakosság utazási szokásai.

Az adatgyûjtéseket hivatalos
megbízással rendelkezõ, igazol-
vánnyal ellátott kérdezõ biztosok
hajtják végre. Az adatfelvételek
reprezentatívak, vagyis véletlen-

szerû kiválasztás során kerülnek
kijelölésre a címek. A kapott in-
formációkat a statisztikáról szó-
ló 1993. évi XLVI. törvényben,
illetve a személyes adatok védel-
mérõl és a közérdekû adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvényben foglaltaknak
megfelelõen bizalmasan kezelik,
azok közzé tételére aggregált,
vagyis azonosításra alkalmatlan
módon kerül sor.

A 06-52-529-867-es és a 06-
52-529-848-as telefonszámokon
munkatársaik készséggel adnak
tájékoztatást a lakosság részére.

Közlemény
A polgármesteri hivatal épülete a beruházás keretében új ablakokat
kap. Az elsõ mintapéldányt már be is építették
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A hó elolvadását követõen új
lendületet kapott település elsõ,
mintegy száz személygépkocsi
befogadására alkalmas, kame-
rával megfigyelt parkolójának
építése.

Az európai uniós forrásból
(Közép-magyarországi Opera-
tív Program, KMOP) megvaló-
suló beruházás kivitelezõje, a
JUKO Építõipari és Szolgálta-
tó Kft meglehetõsen szoros ha-
táridõvel vállalta a munkát,
azonban eddig minden a tervek
szerint halad. A földmunkákkal
már végeztek, a parkoló terüle-

tének vonalait kirajzoló sze-
gélykövek lerakása is megtör-
tént. Elkészült a csapadékvíz-
elvezetõ rendszer, jelenleg a
burkolat-alapozási munkák, a
közvilágítás és a kamera tartó

kandeláberek elhelyezése, rög-
zítése folyik.

Mint arról lapunk korábbi
számaiban már beszámoltunk,
a P+R parkoló létesítése Szob
városban címû projekt közbe-
szerzési eljárása meglehetõsen
elhúzódott, csupán a negyedik
alkalommal lefolytatott eljárás
vezetett eredményre.

Tervezett ütemben halad
a P+R parkoló építése

Szob Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

 a Szobi Érdy János Könyvtár és Információs
Központ igazgató (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére:
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan ide-
jû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: 2010. június 1-jétõl 2015.
május 31-ig
A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Árpád u. 17.
A munkakörre tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységének irányítá-
sa, koordinálása, jogszerû mûködés biztosítása a hatályos jog-
szabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és
egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak
szerint.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.
Pályázati feltétel:
- szakirányú egyetemi végzettséggel, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsõfokú szak-
irányú munkaköri szakvizsgával,
- fõiskolai könyvtárosi képzettséggel, és
- legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
- kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenységet végez,
- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: 1-3 év vezetõi tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
- végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok  másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a - pályázatával kapcsolatban - testü-
leti ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,
- nyilatkozat, melyben a pályázatának és abban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul/nem járul hozzá.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör leg-
korábban 2010. június 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán történõ közzétételétõl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kempfné Dudás Hilda jegyzõ nyújt, a  27/570-580-as telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat-
nak a Szob Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete cí-
mére történõ megküldésével (2628 Szob, Szent Imre u.12.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: "
könyvtár igazgató".
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a képviselõ-testü-
let a (150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet értelmében) a be-
nyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül összehívott
rendes ülésén, a bíráló bizottság javaslatának figyelembe vé-
telével bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ
lejártát követõ 30 napon belül összehívott rendes képviselõ-
testületi ülés idõpontja.
A pályázat kiírás közzétételének helye, ideje:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központ internetes oldala- www.kozigallas.gov.hu
- Hivatalos Értesítõ - szerkesztõség által meghatározott idõ-
pontban
- Helyben szokásos mód: Szob város honlapja - www.szob.hu
, valamint a Szobi Hírnök c. helyi újság

Az önkormányzat döntése ér-
telmében áprilistól már nem
csak a 60 év feletti egyedülál-
lók vehetik igénybe az ol-
csóbb, 50 literes szemétgyûj-
tõ edényeket.

Áprilistól a 60. életévüket
betöltött egyedülálló szobi
lakosok mellett, minden há-
zastársi,  i l letve élettársi
kapcsolatban életvitelszerû-
en együtt élõ, 60. életévüket
betöltött szobi állandó lako-
sok is jogosultak lesznek a
közszolgáltató által biztosí-
tott 50 literes gyûjtõedény
használatára, illetve a ked-

vezményes  dí j f izetésre .
Fontos megjegyezni, hogy a
kedvezmény csak olyan ház-
tartásokra vonatkozik, ahol
legfel jebb ket ten é lnek
együtt.

Az 50 literes gyûjtõedény
elszállításának éves díja jelen-
leg 9.800 forint. Az önkor-
mányzat e költségcsökkentõ
döntésével különbségtétel nél-
kül (egyedülálló, házastársi
vagy élettársi közösségben
élõket egyaránt), egységesen
segíteni kívánja a 60. életévü-
ket betöltött állandó szobi la-
kosait.

Áprilistól bõvül a
kedvezményezettek köre

Áprilistól a 60 év feletti házastársak
is jogosultak kedvezményre

Már jól láthatók a parkoló körvonalai
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SSSSSZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG
2010. április 11. és 25.

1. számú szavazókör (MÁV laktanya)
VÁLASZTOTT TAGOK:
Mádai Mihályné tag Szob, Homokdûlõ u. 2.
Fleischer Vilmosné tag Szob, Erdõ köz 1.
Petyerák Nándorné tag Szob, Préskert telep 24.
Papné Fülöp Gabriella póttag Szob, Préskert telep 11.
Kantóné Durján Mónika póttag Szob, Homokdûlõ u. 8/b
Ifj. Nagy Gyuláné póttag Szob, Homokdülõ u.5.

2. számú szavazókör (Polgármesteri Hivatal)
VÁLASZTOTT TAGOK:
Kunya Sándorné tag Szob, Szabadság tér 1.
Kluha Rozália tag Szob, Sport utca 12.
Mácsai Veronika tag Szob, Diófa u. 17.
Mészáros Márta póttag Szob, Ipolysági u. 5/a.
Nyirádi Tiborné póttag Szob, Szent Imre utca 16.
Kuti Andrea póttag Szob, Szent Imre u. 11.

3. számú szavazókör (Zeneiskola)
VÁLASZTOTT TAGOK:
Kaposiné Gonda Ibolya tag Szob, Tompa Mihály utca 4.
Gubis Györgyné tag Szob, Fenyõ utca 5.
Szölgyén Szilva tag Szob, Munkácsy M. u. 7.
Réti Éva tag Szob, Barackos u. 6.
Mihalik Mártonné tag Szob, Rigó u.2.
Pósa Sándorné póttag Szob, Arany J. u.16.
Kipilláné Gonda Mária póttag Szob, Diófa u.
Galanits Béláné póttag Szob, Árpád u. 8.
Tóth Edit póttag   Szob, Munkácsy M.u.10.

TISZTELT FÖLDTULAJDONOSOK!TISZTELT FÖLDTULAJDONOSOK!TISZTELT FÖLDTULAJDONOSOK!TISZTELT FÖLDTULAJDONOSOK!TISZTELT FÖLDTULAJDONOSOK!
A Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság ez
úton tájékoztatja a jogosultsági területén földtulajdonnal
rendelkezõket, hogy a 2010 évi bérleti díjak kifizetésére az
alább felsorolt helyeken és idõben kerül sor:

1/ Zebegény Község Polgármesteri Hivatala 2010. már-
cius 19. (péntek) 12:00-13:30

2/ Zebegény Község Polgármesteri Hivatala 2010. már-
cius 26.(péntek) 12:00-13:30

3/ Szob, Malomkert 09/8 hrsz 2010 április 3. (szombat)
10:00-12:00

TISZTELETTEL:
DR. SÁNTHA JÓZSEF VT. GAZD. FEL.

TEL: +36-30-7371581

A képviselõ-testület 1/2010.
(II. 10.) Kt. számú rendeleté-
vel alkotta meg Szob Város
Önkormányzat 2010. évre vo-
natkozó költségvetését.

A költségvetési rendelet az
önkormányzat 2010. évi bevé-
teli elõirányzatát 1.345.889.000
forintban, a kiadási elõirányza-
tát szintén 1.345.889.000 forint
összegben állapította meg.

A képviselõk az önkor-
mányzat 2010. évi mûködési
hiányát 176.375.000 forint-
ban határozták meg, amelyet
az önhibáján kívül hátrányos
helyzetbe került települések
támogatására kiírt pályáza-
ton történõ indulással, illet-
ve hitelfelvétellel kívánnak
kezelni.

A költségvetési fõösszeg
1.345.889.000 forintos mérté-
ke a település méretéhez és a
lakosság számához képest
meglepõen nagynak tûnhet,
azonban nem példa nélküli
Szob történetében, elég csak
utalnunk például a kisvasút,
vagy a térségi csatorna beruhá-

zások építésének éveire. A fõ-
összeg e jelentõs mértékének
oka, hogy a 2010. évben kerül
sor olyan beruházások kivite-
lezésére, mind a Fõtér II. üte-
mének építése, a P+R parkoló
építése vagy éppen a Dózsa
György úti járda felújítása,
melyek együttes összege meg-
közelíti a 750 millió forintot.

A 2010. évre tervezett 750
millió forintos beruházási
összeg önrész vonzatát önerõ-
pályázatok, vagyonhasznosí-
tás, illetve fejlesztési hitelfel-
vétellel biztosítja az önkor-
mányzat, azaz ezen összeg
nem jelenik meg a 176 millió
forintos mûködési hiányban

Látni kell tehát, hogy a fent
említett, 2010. évre tervezett
mûködési hiány 176 millió fo-
rintos mértéke a fejlesztések-
tõl teljesen független. Ez a hi-
ány az önkormányzat kötelezõ
feladatainak ellátása, illetve
intézményei mûködtetésének
alulfinanszírozottságából ke-
letkezik. Valójában semmi
köze a beruházásokhoz.

Elfogadták az önkormányzat
2010. évi költségvetését

Tavasszal is célszerû
ellenõrizni a vízóraaknát!

Nemcsak télen, a fagyok elõtt, hanem ilyenkor tavasz kez-
detekor is érdemes ellenõrizni a vízmérõket.

A házi ivóvízhálózat részét képezõ vízmérõakna tisztán tar-
tásáról és a vízmérõk épségének megõrzésérõl a fogyasztó kö-
teles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a tartós fa-
gyok elmúltával mindenképp célszerû megvizsgálni a vízmérõ-
akna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha ala-
posan kiszellõztetjük az aknát, így a mérõk megóvhatók a kor-
róziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyez-
ni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg
jelentõsen károsíthatja a szerkezeteket.

A DMRV Zrt (Vízmû) szakemberei gyors és egyszerû  tech-
nikát javasolnak az állapotellenõrzésre és a hálózat tesztelésére:
zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvé-
nyét, és nézzük meg a vízmérõt. Ha a legkisebb csillagkerék
mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes
szakemberrel átnézetni a rendszert. Ellenkezõ esetben utólag
váratlan meglepetés érhet minket!

Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérõ, akkor is
meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és
javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket.

Köszönjük, hogy odafigyel
vízmérõje állapotára, hiszen a

vízórák rendeltetésszerû
mûködtetése közös érdekünk!

DMRV Zrt
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Iskolánk 2010. március 10-én a
Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagó-
giai és Pályaválasztási Tanács-
adó Intézet megbízásából kis-
térségi diákparlamentet szerve-
zett, melyre meghívást kaptak

a szobi kistérség iskolái. Az
összejövetel célja az volt, hogy
a diákok jogainak érvényesülé-
sérõl, hatékonyabbá tételérõl
beszélgessenek a résztvevõk és
ajánlást fogalmazzanak meg,
amiket az itt megválasztott kis-
térségi delegált majd az orszá-
gos diákparlament elé terjeszt.
A délután jó hangulatban telt, s

érdemes volt meghallgatni má-
sok tapasztalatait, jó gyakorla-
tait, amelyeket a többiek is
hasznosíthatnak saját iskoláik-
ban. Sikerült határozat javasla-
tokat is megfogalmazni. A je-

lenlévõ iskolák képviselõi, 3:1
arányban, iskolánk hetedikes
tanulóját, Kollár Bojánát vá-
lasztották meg kistérségi dele-
gáltnak a 2010. õszén megren-
dezésre kerülõ országos diák-
parlamentre. Gratulálunk és a
többieknek is további jó mun-
kát kívánunk!

VALENTINNÉ GÖNCZÖL JULIANNA

Iskolai, óvodai,
bölcsõdei beíratás

Szerencsés, ha az óvoda- és az iskolaválasztásban minde-
nekelõtt az játszik szerepet, hogy a gyermek a saját termé-
szetének, fejlettségének megfelelõen élhessen az óvodában
és az iskolában. Az óvoda és az iskola akkor jó, ha nem egy-
szerûen "munkahelye", hanem a gyermek életének kellemes
színtere is tud lenni. Szolgáltatásaink közül kiemelkedõ a
kompetencia alapú nevelés-oktatás, idegen nyelvek oktatá-
sa, tehetséggondozó szakkörök, ingyenes iskolásbusz
Ipolytölgyestõl Szobig. Bejáró gyermekeink száma folya-
matosan nõ, jelenleg 61 gyermek jár a környezõ települé-
sekrõl. Modern számítógépparkkal, informatikai szaktante-
remmel, természettudományi elõadóteremmel, digitális ok-
tatási programokkal és interaktív tábla várja a térségi gyer-
mekeket.

A BÖRZSÖNYVIDÉKI BÖLCSÕDE ÓVODA,
ISKOLA, EGYMI, FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS

ISKOLA LEENDÕ ELSÕ OSZTÁLYOSAINAK
BEÍRATÁSA A 2010/2011. TANÉVRE:

április 8-án (csütörtök), és 9-én (péntek) lesz
8-tól 18 óráig az iskola titkárságán.

A beiratkozáshoz kérjük, hozza magával az óvodai szak-
véleményt, születési anyakönyvi kivonatot, diákigazolvány-
hoz 1 db fényképet és 550 Ft kezelési díjat, a gyermek TAJ-
kártyáját, és lakcímkártyáját, valamint  300 Ft diáksportköri
tagdíjat.

A NAPSUGÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA IS
VÁRJA LEENDÕ BÖLCSÕDÉSEIT ÉS ÓVODÁSAIT.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezett-
ség kezdetéig nevelõ intézmény. Az óvodai nevelés gyer-
mek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába
foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ának (1) be-
kezdése szerint felveheti azt a gyermeket is, aki a harma-
dik életévét a felvételtõl számított fél éven belül betölti.
Tehát akár már szeptember 1-jétõl tudjuk fogadni a 2008.
március 1. után született gyermekeket is (2 és fél éves kor-
tól).

A bölcsõdébe a 2. életévüket betöltött kisgyermekeket
várjuk.

A 2010/2011. évi óvodai és bölcsõdei beíratások idõpontja:
április 12-13-14., hétfõ - kedd - szerda

8-tól 17 óráig lesz
az óvodában Hámoriné Schubauer Mónika tagintézmény-

vezetõnél.
A beíratáshoz kérjük hozzák magukkal a gyermek születé-

si anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját és lakcímkártyáját.

ESTI GIMNÁZIUMI BEÍRATKOZÁS

Várjuk azokat a felnõtteket is, akik szeptembertõl isko-
lánkban szeretnék megkezdeni a gimnázium 9. évfolyamát
esti tagozaton. Információ és jelentkezés az iskola titkársá-
gán.

Szeretettel várunk, szeretettel várjuk intézményünkben!

JÁRIK IZABELLA

IGAZGATÓ

Tavaly õsszel jóked-
vûen mulatott szülõ
és pedagógus az
Egészséges és Mûvelt
Szobi Ifjúságért Ala-
pítvány és iskolánk
közös szervezésében
megrendezett bálon.
A bálból befolyt
összegbõl - a már elõ-
zõleg kihirdetett mó-
don - a régi épület-
szárny alsó folyosóját
tudtuk csempével
burkolni. Köszönjük
a szülõi segítséget! Így az olaj-
lábazat helyett egy tartós, szép,
könnyen tisztítható csempe fe-
lület díszíti a falakat.

Az Apáczai Kiadó tan-
könyvvásárlásunkért 300.000
Ft hûségjutalommal kedvezett
iskolánknak. A tavalyi és az
idei tanév hûségjutalmából 5 új,
modern krétás táblát tudtunk
vásárolni a felsõ tagozatos tan-

Diákparlament Szobon

Kötetlen beszélgetés a munka után

termekbe. A csere már nagyon
aktuális volt, hiszen a régi fa-
táblák állapota már elég rossz
volt.

A fenti tárgyi fejlesztések
mellett folyamatosan azon
vagyunk, hogy eszköztárun-
kat fejlesszük, bõvítsük és
ezzel is XXI. századi körül-
ményeket biztosítsunk tanu-
lóinknak.

Szépül és korszerûsödik az iskolánk

Adakozásból gyûlt össze a pénz az új  csem-
peburkolatra



6              Iskolai hírek                  Szobi Hírnök

Sok-sok éves hagyomány az is-
kolánkban, hogy februárban
megrendezzük házi tanulmányi
versenyeinket. Tehetséges,
szorgalmas diákjainkat év ele-
jétõl folyamatosan készítjük
erre a megmérettetésre.

Az idei tanévben még janu-
árban meghirdettük a  versenyt:

1-2-3-4. osztály - Szépíró
verseny 2-3-4. osztály - Magyar
nyelv és irodalom, Matematika
5-6-7-8. osztály - Magyar nyelv
és irodalom, Matematika, Tör-
ténelem, Angol, Német, Bioló-
gia, Földrajz, Természetisme-
ret, Fizika, Kémia, Rajz, Infor-
matika és Testnevelés.

A versenyeket a farsangi
mulatozást követõ két hétben
rendeztük meg.

Gyerekeink szép eredmé-
nyeket értek el.

Alsó tagozaton:
2.osztály
MATEMATIKA I. Hídvégi

Zsófia 2.a, II. Grexa Nóra 2.a,
III. Téglás Kamilla 2.a, Stefkó
Kornél 2.a, Nagy Dániel 2.b.

MAGYAR NYELV ÉS
IRODALOM I. Hidvégi Zsófia
2.a, II. Grexa Nóra 2.a, Téglás
Kamilla 2.a, Faragó Cintia 2.b,
Krasznai Roland 2.b.

3. osztály
MATEMATIKA I. Pap

Zsolt 3.a,  II. Gimesi Martin 3.b,
III. Huszti Boldizsár 3.a.

MAGYAR NYELV ÉS
IRODALOM I. Pásztor Adél
3.a, Hornyák Rebeka 3.b, Huszti
Boldizsár 3.a, II. Bresz-tyák Re-
beka 3.a,  III. Sági Anna 3.b.

4.osztály
MATEMATIKA I. Téglás

Benedek 4.b, II. Oravecz Nóra
4.b, Bartók Krisztián 4.a, III.
Kantó Tibor 4.b.

MAGYAR NYELV ÉS
IRODALOM  I. Oravecz Nóra
4.b, II. Kantó Tibor 4.b, III.
Molnár Zsófia 4.b,  Medveczki
Ágnes 4.a.

SZÉPÍRÓ VERSENY 1.o.
I. Vigh Viktória, II. Sági Do-
minik, III. Lencsés Fatime. 2.a
I. Kazinczi Rebeka II. Hidvégi
Zsófia III. Frievald Ruben, 2.b
I. Kovács Kata, 3.a I. Pásztor
Adél, II. Garai Kinga, III. De-
meter Dorottya 3.b. I. Hornyák
Rebeka II. Sági Anna, III. La-
katos Noémi, 4.a I. Medveczki

Ágnes II. Valentin Zsófia, III.
Nagy Brigitta.

Felsõ tagozaton:
MAGYAR NYELV ÉS

IRODALOM 5.o I. Dutka
Krisztián, II. Brulich Bernadett
III. Nagy Kinga. 6.o I. Valentin
Dóra 6.b, II. Zimonyi Debóra
6.b, Veres Martin 6.b. III.
Huszti Domonkos 6.b, Száraz
Eliza 6.a. 7.o I. Tar Luca 7.a,
II. Néder Anita 7.a, III. Borda
Melitta 7.a. 8.o I. Bodzás Zsa-
nett 8.a, II. Medveczki Anna 8.b,
III. Kiss Enikõ 8.b.

TÖRTÉNELEM 5.o I.

Bossányi Csongor, II. Jeszensz-
ky Ruben,  III. Veligdán Felícia.
6.o I. Valentin Dóra 6.b, II.
Klement Gergõ 6.b, III. Paulik
Eszter 6.a. 7.o I. Tar Luca 7.a
II. Néder Anita 7.a, III. Márton
Claudia 7.b. 8.o I. Lázár Albert
8.b, II. Paulik Tamás 8.a, III.
Medveczki Anna 8.b.

MATEMATIKA 5.o I. Bru-
lich Bernadett, II. Abrudán Ed-
gár, III. Jeszenszky Ruben. 6.o
I. Száraz Eliza 6.a, Veszelei
Gergõ 6.b, II. Kolozs Jusztina
6.a, Veres Martin 6.b, III. Kur-
ta Gábor 6.a. 7.o I. Pintér Zsó-
fia 7.a, II. Kollár Bojána 7.a.
III. Néder Anita 7.a, Tar Luca
7.a. 8.o I. Lázár Albert 8.b, II.
Véber Dávid 8.b, III. Nagy
László 8.b.

FIZIKA 7.o I. Néder Anita
7.a, II. Tar Luca 7.a, III. Pintér
Zsófia 7.a. 8.o I. Medveczki
Anna 8.b, II. Pethõ Tamás 8.b,

Paulik Tamás 8.a.
KÉMIA. 7.o I. Tar Luca 7.a,

II. Néder Anita 7.a, Kollár
Bojána 7.a, III. Nagy Réka 7.b.
8.o I. Pethõ Tamás 8.b II.,
Medveczki Anna 8.b, III. Nagy
László 8.b.

ANGOL 5.o I. Jeszenszky
Ruben, II. Hajdú Dalma, Tamás
Dalma, III. Abrudán Edgár.
6.a, I. Száraz Eliza, II. Kurta
Gábor, III. Galambos Zsófia.
7.b I.  Márki Hajnalka, II.
Kutasi Petra, III. Nagy Réka
8.a. I. Sidarov Richárd, II. Bo-
dzás Zsanett, III. Paulik Tamás.

NÉMET 6.b I. Zimonyi
Alexandra, II. Huszti Domon-
kos, III. Veres Martin. 7.a I.
Kollár Bojána, II. Tar Luca, III.
Néder Anita. 8.b  I. Medveczki
Anna, II. Lázár Albert.

TERMÉSZETISMERET
5.o I. Nagy Kinga II., Jeszensz-
ky Ruben. 6.o I. Száraz Eliza
6.a, Valentin Dóra 6.b, II.
Huszti Domonkos 6.b, III. Ga-
lambos Zsófia 6.a.

FÖLDRAJZ. 6.o  I. Klement
Gergõ 6.b, II. Száraz Eliza 6.a,
III. Huszti Domonkos 6.b. 7.o
I. Tar Luca 7.a, II. Néder Ani-
ta, 7.a, III. Borda Melitta 7.a.
8.o I. Medveczki Anna 8.b, II.
Kiss Enikõ 8.b, III. Paulik Ta-
más 8.a, Lázár Albert 8.b.

BIOLÓGIA 7.o I. Tar Luca
7.a, II. Borda Melitta 7.a I I I .
Néder Anita 7.a. 8.o I. Pethõ
Tamás 8.b, II. Medveczki Anna
8.b, III. Sidarov Richard 8.a

"Mert vallom... Csak akkor öröm
a siker, ha megfáradunk érte..."

INFORMATIKA PÁLYÁ-
ZAT 5-6.o I. Hajdú Daniella
6.a, II. Csernyánszki Erik 6.b,
III. Kiss Gergõ 6.a. 7-8.o I.
Néder Anita 7.a, II. Tar Luca
7.a, III. Kakas Rebeka 8.b.

RAJZ (oklevél- szabadkézi)
5-6.o I. Galambos Zsófia 6.a, II.
Brulich Bernadett 5.o, III. Szá-
raz Eliza 6.a. 7-8.o I. Nagy
Réka 7.b, II. Tar Luca 7.a, III.
Nyéki Tamara 7.b.

RAJZ  (oklevél - számítógé-
pes) 7-8.o I. Márki Hajnalka
7.b, II. Bodzás Renáta 7.b, III.
Nagy Dávid 8.a. Szabó Dávid
8.a.

TESTNEVELÉS (kötélmá-
szó verseny) Lányok: 5-6.o I.
Paulik Eszter 6.a, II. Brulich
Bernadett 5.o. 7-8.o I. Kiss Eni-
kõ 8.b, II. Õze Nóra 7.a III. Nyé-

ki Tamara 7.b. Fiúk: 5-6.o I.
Csernyánszki Erik 6.b, II. Véber
Bence 5.o, III.Vajda Zsolt 6.a.
7-8.o I. Paulik Tamás 8.a, II.
Lusztig Ádám 7.a.

A versenyeken legtöbb he-
lyezést elért tanulóink: I. Tar
Luca 7.a, II. Néder Anita 7.a,
III. Száraz Eliza 6.a, Medveczki
Anna 8.b.

A verseny során az osztá-
lyok is versenyeztek egymás
közt, melynek során mind a
részvételért, mind a helyezése-
kért pontot kaptak. Itt a követ-
kezõ sorrend alakult ki: I. 7.a,
II. 6.b, III. 6.a, IV. 8.b, V. 7.b,
VI. 5.o, VII. 8.a.

Gratulálunk tanulóinknak!
A térségi és országos verse-

nyekre is kívánunk eredményes
felkészülést és versenyzést!
 DR. BÁNHIDINÉ FADGYAS ILONA

MOLNÁRNÉ HÕNINGER ANIKÓ

     HOCKNÉ HRUSKA JUDIT

A megérdemelt jutalom oklevéllel
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Január végén a szobi Kodály
Zoltán Mûvészetoktatási Intéz-
mény vezetõje, a Kossuth- és
Liszt-díjas Bogányi Gergely az
Egyesült Arab Emirátusokba
kapott meghívást. A zeneisko-
la igazgató-helyetteseként, jó-
magam is vele tarthattam.

Az elsõ négy napot Dubai-
ban töltöttük, a DUCTAC, azaz
a Dubai Community Theatre &
Arts Centre meghívására.

Bogányi Gergely elsõ kon-
certjét a társaság 500 férõhelyes
hangversenytermében adta, telt
házzal. Még a színpadra is kel-

lett székeket elhelyezni, sõt, tu-
domásunk szerint tûzvédelmi
okok miatt, jó néhány zenera-
jongót be sem tudtak engedni az
elõadásra!  Ez a nagy érdeklõ-
dés az ott élõ és dolgozó ma-
gyaroknak, kiváltképp a fõszer-
vezõ Brigittának volt köszönhe-
tõ, aki a dubai Mûvészeti Tár-
saság vezetõje.

A következõ napokban egy
másik emirátusban, Sharjah-ban,
majd a Dubai College-ben kon-
certezett ismét nagy sikerrel!

Ezt követõen utaztunk át
Abu Dhabi-ba. Ottani vendég-
látóink és meghívóink egy ala-
pítvány (NAHTAM), és az ál-
tala mûködtetett iskola (Special
Care Centre) vezetõi voltak.
Egy hatalmas kampány része-
sei lehettünk, amellyel a fogya-
tékos gyermekek új, nagyobb
iskolájára gyûjtöttek. A kam-
pány nagyságát mutatta, hogy
a fõvárosban hatalmas kivetítõ-
kön, tv adókon, újságokban
mutattak be reklámfilmet a
gyûjtés módjáról, pl. sms-kül-

désrõl, melyet az emirátusi két
nagy mobilszolgáltató is támo-
gatott.

Programunk egy szálloda
konferenciatermében kezdõ-
dött, egy délelõtti bemutató órá-
val. Enyhén sérült gyerekek és
helybeli zeneiskolások megille-
tõdve vártak bennünket.

A 10-15 éves gyerekekbõl
álló 15 fõs tanulócsoporttal azt
mutattam be, hogyan is zajlik
nálunk egy ének és szolfézs óra.
Elõször szolmizálva énekel-
tünk, megtanultuk a kézjeleket,
ritmus-feladatokat tapsoltunk,

két szólamban énekeltünk, kör-
játékokat játszottunk. Egyre fel-
szabadultabb lett a hangulat.
Örömmel tapasztaltuk, milyen
szívesen kapcsolódtak be szü-
leik, hozzátartozóik és tanáraik
is a feladatokba, játékokba.

A csúcspont, az "óra" végén
az volt, amikor néptánc alaplé-
péseket táncoltunk, természete-
sen magyar népzenére! Kiváló
hangulatban és a folytatás remé-
nyében ért véget a bemutató.

Amíg Bogányi Gergely, a
zongorázni tanuló zeneiskolá-
sokat hallgatta meg, addig a ta-
nárokkal, szülõkkel és egy ri-
porterrel beszélgettünk a Ko-
dály-módszerrõl. Néhány gon-
dolat és idézet a beszélgetésbõl:

"…a zeneképzést tulajdon-
képpen már az óvodában kell
elindítani…"

"Az iskolában úgy kell taní-
tani az éneket és a zenét, hogy
ne gyötrelem, hanem gyönyörû-
ség legyen a tanulónak,…"

Érdeklõdtek a szolmizált
dalokról és a zenérõl, amelyre

táncoltunk:
"Minden népnek van egy se-

reg népdala, amely oktatásra ki-
váltképp alkalmas. Ezeket jól
kiválogatva, a népdal lesz a leg-
megfelelõbb tananyag, hogy raj-
ta a gyermekeknek az egyes ze-
nei elemeket bemutassuk és tu-
datosítsuk… erre az alapra épül-
het olyan zenei mûveltség, mely
nemzeti, de lelket tár minden nép
és kor nagy alkotásának!"

Érdekes volt érezni, hogy
amíg itthon, anyagi okok miatt,
változást, újítást igényelve egy-
re nehezebb az ének és zeneok-
tatás, addig egy fejlett és gaz-
dag, ám fiatal országban siker
egy ilyen "workshop".

"A zene lelki táplálék és sem-
mi mással nem pótolható. Aki
nem él vele: lelki szegénység-
ben él és hal." - idéztük újra
Kodály gondolatait.

Este, a nap csúcspontjaként,
zeneiskolánk igazgatója adott

bravúros jótékonysági koncer-
tet. Majd gratulációk, közös
fényképezkedések sora követ-
kezett. A mûsorválasztás és a
fantasztikus elõadás megtette
hatását!

A nap végén látni kellett vol-
na az elismerést és a csodálatot
az ottaniak szemében! Soha
nem fogjuk elfelejteni!

Végül egy záró gondolat:

"Legyen a zene mindenkié!" -
"Let the music be everyone's treasure!"

Bogányi Gergely - Abu-Dhabi - jótékonysági koncert

Miért nem tudjuk megérteni,
micsoda kincset, lehetõséget
kaptunk Kodálytól, Bartóktól és
tanítványaiktól!? Nemcsak az
Emirátusokban, hanem - bátran
kijelenthetem: a világon sehol
másutt nincs még egy ilyen ki-
épített, kiválóan képzett taná-
rokkal mûködõ, olcsó rendsze-
re az ének és zenetanításnak,
mint Magyarországon! Ráadá-
sul olyan dalokon keresztül ta-
níthatjuk meg a zenei ismerete-
ket, amelyek nemzeti kultúránk,
néphagyományunk szerves ré-
szei!

Alkalmazkodnunk korunk
és világunk változásihoz elen-
gedhetetlen, de ne adjuk fel azo-
kat az értékeket, lehetõségeket,
amelyek már bizonyítottan jól
mûködtek és elengedhetetlenek
az életünkben!

A zene olyan nyelv, amit
mindenki számára elérhetõvé
kell tenni! Nemcsak azért, mert
ezt a nyelvet a világon minden-
hol megértik, hanem azért is,
mert ez által az emberek egy-
mást is jobban megérthetik!
Becsüljük és õrizzük meg!

SZABÓ MARIANNA

Újságcikk az Emirátusok-
ból, angolul: Gulfnews, 2010.
február 16. Címe: Award -
wining Hungarian pianist plays
for a cause.

http://gulfnews.com/news/
g u l f / u a e / l e i s u r e / a w a r d -
winning-hungarian-pianist-
p l a y s - f o r - a - c a u s e -
1.579008?localLinksEnab-
led=false

George, Bogányi Gergely, Isabelle Le Bon Poonoosamy - a sérültek
iskolájának alapítója, Ebrahim S.H. Al-Haddar - Nahtam Social
Responsibility elnöke ( non-profit szervezet )
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Új könyvek a könyv-
tárban!

Gondviselés:  Mül-
ler Péter. Ez egy beszél-
getõ-könyv. A sorsunk-
ról szól. Csakis azokról
a gondolatokról ír a szer-
zõ, amelyeket megélt.
Számadás ez a könyv az
író életérõl. Arról, hogy
van egy dalunk, a mi da-
lunk, s meg kell hallani,
ha szól.

Légy hû magadhoz:
Eric Knight. Az egyik
legjobb háborús regény a
második világháború
elején játszódik Angliá-
ban. Egy szerelmi törté-
nettel párhuzamosan
Knight bemutatja a há-
ború elsõ éveinek angol
társadalmát, az eszmék
és gondolatok zûrzava-
ros kavargását. - A
könyv lebilincselõen iz-
galmas.

The Secret - A titok:
Rhonda Byrne. A Titok
nem más, mint a vonzás
törvénye!

Meglepõ módon ez
egy jól ismert elmélet. A
pozitív gondolkodás ha-
talmának elmélete,

amely a vonzás törvé-
nyén alapszik, és ami
szerint gondolataink -
vagyis az univerzummal
folytatott párbeszédünk -
és pozitív érzéseink ha-
tározzák meg sikerein-
ket. A Nagy Titok töre-
dékei eddig is fellelhetõk
voltak szájhagyomány
útján fennmaradt böl-
csességekben, irodalmi
mûvekben, különbözõ
vallásos és filozófiai szö-
vegekben. A darabkák
azonban most elõször
állnak össze teljes kinyi-
latkoztatássá. S ez képes
megváltoztatni mind-
azok életét, akik kapcso-
latba kerülnek vele.

Az elveszett jelkép.
Dan Brown. Az elve-
szett jelkép a Da Vinci-
kód szerzõjének leg-
újabb könyve, az eltit-
kolt históriák, misztikus
ikonok és kódok ragyo-
góan összecsomózott
szõttese; intelligens, vil-
lámgyors tempójú thril-
ler, amelyben egymást
érik a meglepetések. Hi-
szen- miként azt Robert
Langdon felfedezi- nincs
páratlanabb vagy meg-
rendítõbb, mint az a ti-
tok, amely mindvégig a
szemünk elõtt volt...

Aki ellátogat óvodánkba,
láthatja, hogy megpróbál-
tunk kellemes, vidám
hangulatú környezetet te-
remteni a hozzánk járó
kisgyermekeknek. E cél
érdekében összefogtak
szülõk, nagyszülõk, óvó
nénik, dadus nénik, és
minden segítõkész város-
lakó, feláldozva kevéske
szabadidejüket is. Vi-
szont nem mindent tu-
dunk így megoldani, van-
nak dolgok, amit sajnos
meg kell vásárolnunk,
hogy gyermekeink szá-
mára komfortosabb körül-
ményeket tudjunk biztosí-
tani. Ilyen például a szõ-
nyeg. Az év eleji árleszál-
lításokat böngészve akadt
olyan, amely kitûnõ lehe-
tõséget kínált öreg, kopott
szõnyegeink cseréjére, de
örömünk nem tartott so-
káig, hiszen amíg elfoga-
dott költségvetéssel nem
rendelkezünk, addig nem
vásárolhatunk. Az akció
viszont csak bizonyos
ideig tartott, tehát pénzt
kellett szereznünk. Össze-
szedtük amink volt. Az
óvónõk a különféle árusí-
tások jutalékait mindig is
a közösség javára fordí-
tották, így összesen 40
ezer forinttal rendelkez-
tünk. Ez kb. az egyharma-
da volt a szükséges
összegnek. Próba-szeren-
cse alapon felhívtuk az
ismerõs vállalkozókat,
akik azonnal segítõ kezet
nyújtottak. A felajánlások
különbözõ nagyságrendû-
ek voltak, így minden ki-
csi összeggel egyre köze-
lebb kerültünk az áhított
célhoz. Aki csak tudott,
mindenki adott a lehetõ-
ségeihez mérten 3000,
5000, 10000, 15000, és
48000 forintot. Az utolsó
felajánló egy összegben
rendelkezésünkre bocsá-
totta a még hiányzó részt,
így néhány óra leforgása
alatt összejött a szõnyeg-
vásárláshoz szükséges
pénz, melyet a váci Sulák
szõnyegboltban vásárol-

tunk meg. Itt amikor ki-
derült, hogy óvodának
vásárolunk, még lejjebb
engedték a szõnyegek
négyzetméter árát, vala-
mint a szegést is ingyen
végezték. Ez szintén na-
gyon nagy segítség volt,
hiszen a szõnyegek kör-
beszegése is igen tetemes
összeg lett volna. Szeret-
ném megköszönni Herr
Gyuri bácsinak és csapa-
tának a segítséget, akik a
viszontagságos útviszo-
nyok ellenére hazaszállí-
tották szõnyegeinket. Azt
gondolom, ez a történet az
önzetlenségrõl szól, mert
az adományozó vállalko-
zóknak jelenleg sem gyer-
mekük, sem unokájuk
nem jár az óvodánkba.
Büszkék lehetnek maguk-
ra azért, amit tettek!

Adományozóink: Balá-
zsi és Partner Kft., Dyna-
mic Rallye Team, Hámori
Attila, Ipoly 2000 Fruct
Kft., Kakas Tibor, Neto-
vább E. Bt. Diszkont, OIL
Benzinkút és Gondviselés
patika, Polónyi Éva, Szik-
riszt és Társa Kft.

Ilyen összefogást saj-
nos nagyon ritkán és ke-
vés helyen tapasztal az
ember. Hozzá szeretném
tenni, hogy ezt nem elõ-
ször tapasztaltam Szobon.
Ugyanígy történt, mikor
az óvoda festésérõl, fel-
újításáról, takarításáról
volt szó. Éjszakába nyú-
lóan segítettek önzetle-
nül, csakis a gyermeke-
kért. Bátran mondhatjuk,
hogy a szobi emberek
mintája példa értékû lehet
a hasonló problémákkal
küzdõ kistelepülések szá-
mára. Bebizonyították,
hogy ha pénz nincs is, ki-
csi jó szándékkal és
összefogással nagyon so-
kat lehet tenni közössége-
inkért és legdrágább kin-
cseinkért a gyerekekért!

Nagyon szépen köszö-
nöm a segítséget a gyere-
kek nevében:

HÁMORINÉ

SCHUBAUER MÓNIKA

Egy történet
az összefogásról A népszerû Világsi-

kerek sorozatból ajánl-
juk.

Az ereklyetartó:
Preston - Child. A lán-
gok felett: John J.
Nance. A baj nem jár
egyedül: Lee, Child.

Új könyveink között
szerepel a  Millennium
trilógia Stieg Larsson
mûve, minden idõk leg-
nagyobb svéd krimi sike-
re.

Kötetei: A tetovált
lány; A lány aki a tûzzel
játszik; A kártyavár
összedõl; Christian
Jacq: Champollion, az
Egyiptomi.

François Champol-
l ion  f ranc ia  tudós
1822-ben megtalálja a
hieroglifák helyes ol-
vasásának kulcsát, s
ezzel kitárja elõttünk
a fáraók Egyiptomá-
nak  nagy  könyvé t .
1828 júliusában elin-
dul egyetlen, másfél
évig tartó utazására az
istenek szeretett föld-
jére, melyet igazi szü-
lõ fö ld jének  t ek in t ,
hogy  megva lós í t sa
legdédelgetettebb ál-
mát:  felfedezésének
helyességét az eredeti
helyszínen igazolja,
ásatásokat végezzen
és  tanulmányozza a
kõbe vésett felirato-
kat. Ez a hõsies vállal-
kozás, a korabeli ve-
szedelmes és varázs-
latos Kelet megisme-
rése s az izgalmas ka-
landok a touloni rak-
parton.

Szakkönyveink kö-
zül.

Testvérek féltékeny-
ség nélkül: Adele Faber
Gyakorlati  tanácsok
testvérek neveléséhez.
Hogyan lehet a testvé-
reket motiválni, anél-
kül, hogy egymáshoz
hasonlítanánk, igazsá-
gosan kezelni a vesze-
kedéseket, életre szóló
barátokként nevelni a
testvérekbõl.

Könyvkuckó
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Egy érdekes adatra bukkantam
az interneten, mikor a
Lutzenbacher nevet ütöttem be
a keresõbe.

A nevek, fõleg az idegen
hangzású nevek sokszor a hal-
lás után lettek bevezetve külön-
bözõ nyilvántartásokba. A XIX.
században (bár napjainkban is)
a "cz" betûk helyett gyakran ír-
tak "tz" betûket, így megnehe-
zítve a késõi kutatók helyzetét.

A Luczenbacher család sok-
oldalúságára jellemzõ, hogy a
mûvészetek iránt is érdeklõd-
tek, mûtárgyak vásárlásával, il-
letve adományokkal támogatták
a mûvészeket. A család egyik
tagja megpróbálkozott magával
a festészettel is. Fennmaradt
mûvérõl nem tudok.

Luczenbacher Jánost 1893.
január 19-én regisztrálták Mün-
chenben, Johann Caspar Her-
terich (1843-1905) festõmû-
vész osztályában. Az adatok
alapján annyit tudunk meg L.
Jánosról, hogy Szobról szárma-
zik, és 21 éves. Itt jegyzem
meg, hogy a Plébánián találha-
tó anyakönyvben nem találtam
meg a keresztelésének idõpont-
ját, tehát feltételezhetõ, hogy
máshol, esetleg Budapesten,
vagy Pettenden született.

Luczenbacher János neve
más kutatási anyagban is elõ-
bukkan: a nagybányai Hollósy-
iskola névsorában. A kutatás
eredményét összegzõ tanul-
mányt Murádin Jenõ készítet-
te, mely alább olvasható.

Murádin Jenõ: A nagybá-
nyai Hollósy-iskola névsorai:

Közép- és Kelet-Európa leg-
jelentõsebb mûvésztelepe, a
nagybányai festõkolónia köztu-
dottan Hollósy Simon küldetés-
szerû kezdeményezésére kelt
életre. Õ volt az a karizmatikus
vezetõ, elhivatott mûvészpeda-
gógus, aki müncheni magánis-
koláját megismételt nyári tábo-
rozásokra hazahozta.

1896 az alapítás éve. A
máramarosi születésû Hollósy
akkor már tíz éve jól mûködõ
festõiskolát tartott fönn a bajor
fõvárosban. München az akadé-
mizmus fellegvára volt, az õ
szabadiskolája azonban éppen
a merev sémák ellen hadakoz-
va terelte a fiatalok figyelmét az
újító eszmékre, a Párizs felõl
érkezõ sugallatokra. A nagybá-
nyai kolóniaalapítás gyakorlati

eredményei mutatták meg azu-
tán, hogy milyen irányt vett a
mûtermekbõl a szabadba lépõ
festészet.

Hollósyék nyári táborozásá-
ból mûvésztelep alakult, a ko-
lónia mûvészete pedig Kelet
felé közvetítette s fölerõsítette
az impresszionizmus felé mu-
tató, majd azt is meghaladó
eredményeket.

Hollósy hat éven át, 1896 és
1901 között jött le növendékei-
vel és mûvésztársaival Nagybá-
nyára. Távozása után hazaivá
honosult a festõiskola és mû-
vésztelep: Réti István, Ferenczy
Károly, Thorma János, Grün-
wald Béla vállalták fönntartá-
sát. Mûködését a kolónia csak
évtizedekkel késõbb, a második
világháború elõestéjén kény-
szerült megszüntetni.

A Hollósy-iskola ideje jóval
kevésbé föltárt, mint a kolónia
életének késõbbi szakasza. Ma-
gyarázata egyszerû: Hollósy
nem vezetett adminisztrációt,
nem hagyott feljegyzéseket az
iskoláról. Ez a csupa hév, csu-
pa szenvedély festõ egyszerû-
en nem ismerte a bürokráciát.
Ezzel szemben a kolónia késõb-
bi szakaszából nemcsak pontos
névsorok, jegyzõkönyvek ma-
radtak fönn, hanem a négy ta-
nár egyike, Réti István tanúként
és krónikásként követte a mû-
vésztelep történetének minden
változását.

A mûvészettörténeti kutatás
megújuló figyelemmel fordul a
kolóniaalapítás elõzményei, a
Hollósy-iskola úttörõ eredmé-
nyei felé. Több újabb keletû ta-
nulmány tesz kísérletet az ered-
mények mélyebb megértésére,
Hollósy mûvészpedagógusi
munkájának, iskolája kezdemé-
nyezõ szerepének értékelésére.
A föltárások egyik fõ akadálya
azonban éppen abban áll, hogy
forrásaink szegényesek, nehéz
kihámozni a valóságot a
Hollósykört mindig körüllebe-
gõ legendákból. A kutatóknak
már az elsõ lépésnél gondot
okoz a Hollósy-iskola hiányos
névsora. Réti István csonka,
esetenként emlékezetbõl re-
konstruált névsorokat tett köz-
zé; ezek hiányosságára maga
figyelmeztetett.

Hollósy távozása után nyolc
évvel, 1909-ben közölt elõször
Réti számszerû adatokat a ko-

lónia kezdeti éveirõl. Megjegy-
zi, hogy csak az elsõ és harma-
dik évrõl (1896, 1898) van név-
sora, a többirõl mindössze szám
szerinti följegyzése "Hollósy
közlései szerint". Névsorok
csak a kolónia 1912-es jubilá-
ris kiállítása idején kapnak he-
lyet egy összegezõ munkában,
a Réti István és Börtsök Samu
összeállította (a kolóniáról
magvas tanulmányt közlõ) ka-
talógusban. Az 1897. és 1901.
évekre emlékezetbõl összeállí-
tott kimutatások utalnak, míg a
fönnmaradó két évrõl egyálta-
lán nincs adat. Végsõ soron ez
a névsor került be Réti István
1954-es, már idézett posztu-
musz kötetébe. Ott a különbség
annyi, hogy az 1899-es évre egy
csoportkép nyomán rekonstru-
álták a növendékek jelenlétét. A
Hollósy-iskolát ábrázoló fény-
képfelvételrõl a tanítványok
azonosítását dr. Rózsaffy Dezsõ
- a növendékek egyike - végez-
te el, s azt Réti emlékezetbõl
még néhány névvel kiegészítet-
te. Végül Mezei Ottónak a mû-
vészteleprõl írt tanulmánya és
Raoulaorban Hollósy-monog-
ráfiája tett közzé jegyzetanya-
gában bõvített névsorokat.

Jelen adatközlés az iskolai
névsorok lehetséges kiegészíté-
sét kísérli meg: az eddig föltárt
adatokat egészíti ki levéltári
források és a korabeli sajtó köz-
lései nyomán. Levéltári adato-
kat azért találtunk, mert Hollósy
és festõiskolai segítõtársa,
Grünwald Béla levelezést foly-
tatott a nagybányai városveze-
téssel. Nagybánya polgármeste-
re és a városi törvényhatóság
járt közbe azért, hogy a
Hollósy-iskola növendékei in-
gyen vasúti jegyet kapjanak a
nyári leutazásra, s azért is, hogy
1897-tõl állami támogatással
segítsék a kolónia fenntartását.
Mindez természetesen megkí-
vánta, hogy a város vezetõsége
tájékozódjék Hollósy terveirõl,
adatokat kapjon egy-egy év
eredményeirõl, az iskola látoga-
tottságáról. A Münchenbõl
Nagybányára küldött leveleket
Hollósy és Grünwald közösen
írta alá (amíg Grünwald 1898
végén ki nem vált az iskola ve-
zetésébõl), feltételezhetõ azon-
ban, hogy a névsorok összeál-
lítására Grünwald vállalkozott.
Nemegyszer a sajtó is (1899-

ben kimutathatóan) a városi
adminisztrációtól kapott össze-
sítõ adatokat a Hollósy-iskola
látogatottságáról.

A most közzétett névsorok-
nál a gyakran elírt, fonetikusan
vagy hibásan lejegyzett nevek
azonosítására törekedtem. Szá-
mon tartott alkotóknál ez termé-
szetesen könnyen ment. Nehe-
zebb vagy lehetetlen volt az
azonosítás a többiek esetében,
hiszen számos olyan növendék
látogatta a kor magániskoláit,
akik olykor csak kedvtelésbõl
jelentkeztek, vagy mostoha sor-
suk messze sodorta õket a mû-
vészpályától. A korabeli föl-
jegyzések magyaros vagy né-
metes névátírását az esetek
többségében nem változtattam
meg; ismertebb alkotók nevénél
tértem el inkább ettõl a gyakor-
lattól. A teljes átírás különben
is lehetetlen vállalkozás lenne,
hiszen az iskola a nemzetiségi
mozaik képét mutatta. Hollósy
iskolájában együtt voltak ma-
gyarok, németek, oroszok, len-
gyelek, de akadt a növendékek
között amerikai, spanyol és
gyarmati angol is. Nem válasz-
tottam külön a névsorban a
Hollósy-iskola tényleges nö-
vendékeit a Nagybányára jött,
iskolán kívül dolgozó kortárs
alkotóktól, mert ez nem minden
esetben volt lehetséges.

Végül dõlt betûkkel szedve
közlöm azoknak a nevét, akiket
a Réti-könyv névsorain kívül si-
került azonosítani. Réti István
idézett könyve ugyanis 170 ne-
vet tüntet föl, nekem a kutatás
eredményeként ehhez még 241-
et sikerült hozzáírnom. Eszerint
a Hollósy-iskola hat esztendeje
alatt összesen 411-en látogatták
a nagybányai nyári kurzusokat
- az évenkénti statisztikai jelen-
létet véve alapul. Ez pedig már
meg is haladja a Hollósy, illet-
ve Réti számszerû becslését, a
353-ban megjelölt összlétszá-
mot.

1897 Lutzenbacher János
(Budapest), 1898 Lutzenbacher
János (Varsó), 1899 Lutzen-
bacher János (Szob).

Mivel Magyarországon kí-
vül nem éltek Luczenbacherek,
feltételezhetjük, hogy mind a
három esetben ugyanarról a
személyrõl van szó.

http://matrikel.adbk.de/
05ordner/mb_1884-1920/
jahr_1893/matrikel-01052

http://epa.oszk.hu/00900/
00979/00004/pdf/143-149.pdf

SZEMLÉZTE LAKATOS JÓZSEF

A festõ Luczenbacher



10                 Önök írták                                       Szobi Hírnök

Az Önök írták rovatban található cikkek
nem feltétlenül tükrözik

a szerkesztõség véleményét.

Elolvastam vitapartnerem írását
a kampányról. Bizony szomorú-
ság öntötte el szívemet. (A kam-
pány elkezdõdött, 2010. február)
Tudom jól, hogy az ellenzéki pár-
toknak a mindenkori hatalmon
lévõ párt bírálata igen fontos fel-
adatot jelent. Kell és szükséges
is az érveket ütköztetni. De nem
minden áron! Mi van akkor, ha
valaki egyetért a szükséges meg-
szorításokkal? A cikkíró "szeren-
csétlen nyugdíjas asszonynak" ti-
tulálja azt a tisztességben meg-
õszült asszonyt, aki belenyugo-
dott a 13. havi nyugdíj elvételé-
be. Kétségbe vonja a normális
életvitelét, hiszen az ilyen ember
vagy "remete" vagy "fogalma
sincs" a nyugdíjasok életérõl.

Rónay György katolikus író
véleményét idézném (Hit és hu-
manizmus, Bp. Ecclesia Kiadó) ha
megengedi: "Nézeteltérések alkal-
mával õsidõk óta használatos
mind a bunkó, mind a vitriol (…)
keresztény alkalmazásban helyén-

való s illendõ fegyverek volnának,
abban mindenesetre erõsen kétel-
kedhetünk." A felszólaló nyugdí-
jas azt az egyszerû közgazdasági
tételt ismételte, hogy a nincsbõl
nem lehet fizetni. Ezért kell õt "le-
szerencsétlenezni"? Természetes,
hogy az elõadó politikus példái
"szánalmasak", mondanivalója
"silány". Nem kellene egy picike
bizonyítás is? Az idézett írótól
még egy gondolat: "Aki eleve os-
tobának nézi azt, akivel vitába
száll, érveit is alacsonyra szabja.
A kisigényûeket esetleg meggyõ-
zi, ha ésszel nem, hát hanggal." A
cikkíró helyett itt és most bocsá-
natot kérek ettõl a "szerencsétlen"
nyugdíjas asszonytól, akinek csak
két bûne volt: elmondta az õszin-
te véleményét és az nem egyezett
meg a cikkíróéval. Remélem nem
kapok bunkót (vitriolt) ezért az
írásért.

Mindenkinek jó kampányo-
lást kívánok!

FERENCZY EMIL

Közeledik a választás. A korábbi
gyakorlatnak megfelelõen, ilyen-
kor felerõsödik az egyházakkal
kapcsolatos megállapítás: az egy-
ház ne politizáljon! Úgy tûnik, a
politizálás kivételes jog a demok-
ráciában. Annak a joga, aki fel-
tétel nélkül elfogadja a hatalmon
lévõk elképzeléseit és tetteit.

A magyar nép az állam meg-
alapítása óta keresztény közös-
ségben él. A második világhábo-
rú után azonban elkezdõdött a
keresztény-üldözés, amelynek
gyakorlata komoly következmé-
nyekkel járt. Az egyházi közös-
ségek meggyengültek, sok em-
bert félrevezettek. A szocializ-
mus építésére hivatkozva boldog
kommunizmust ígértek. Hazánk-
ban azonban a szocializmust nem
a kommunizmus, hanem egyfaj-
ta globalista kapitalizmus követ-
te, jórészt azok vezetésével, akik
nem is olyan régen még a boldog
kommunizmus jövõképét vetítet-
ték  magyar társadalmunk elé.
Lehet-e hát komolyan venni az
ígéreteiket? Vagy másképpen: a

rendszerváltozás, a demokrácia
leple alatt gyakorolt politikai be-
rendezkedés is csak éppolyan
"kis"hazugság volt, mint annyi
minden más, amelyre napjaink-
ban fény derül?

"Megkülönböztetés nélküli
élet", "esélyegyenlõség" - napja-
ink hangzatos címszavai. Vajon
hogyan érvényesül mindez a ke-
resztény, hitüket megvalló közös-
ségek esetében? Gondoljunk csak
arra, hogy például az egyházi is-
kolák finanszírozása ügyében
megkötött Vatikáni Szerzõdés
rendelkezései - amely elvileg az
egyenlõség jegyében fogantak -,
mennyiben kerülnek ma betartás-
ra a hatalom részérõl. Szinte meg-
alázzák azt a kereszténységet,
amely hazánkat megóvta a szét-
zülléstõl, és amíg tehette - a II.
világháborúig -, ezer éven ke-
resztül segítette gazdasági, kultu-
rális és erkölcsi felemelkedésé-
ben. Bizonyára "hálából"  fizet-
nek kevesebbet az egyházi isko-
láknak.

SIMON JÓZSEF

Nem lesz gázáremelés - sokat
hallottuk. Mégis lett. 22 millió
román jön - hallottuk -,  ha az
erdélyi magyarok megkapják a
kettõs állampolgárságot. Kettõs
állampolgárság ugyan nem lett,
azonban román uniós tagság
igen. A munkaerõ és a személyek
szabadon áramolhatnak a tagál-
lamok között, de a beharangozott
22 millió román mégsem jött.

Ha a mai ellenzék nyeri a vá-
lasztásokat, a jelenleg hatalmon
lévõk közül azok, akik az új or-
szággyûlésbe bejutnak, az ellen-
zéki padsorokból az ülések vala-
mennyi napján elviselhetetlenné
kívánják tenni az új miniszterel-
nök életét. E kijelentések azok
szájából származnak, akik az el-
közelgõ választásokon biztos be-
futó, listás helyet kaptak.

Különbözõ kiadványokban és
fórumokon eddigi teljesítményük
hosszan került felsorolásra, igaz
a fejlesztések és egyéb elért gaz-
dasági eredmények uniós pén-
zekbõl jöttek létre. Gazdasági fel-
emelkedésünk újabb korszakal-
kotó lehetõségérõl tárgyalnak:
motorverseny-pálya építése a
legújabb program. Reméljük,
igazi sikertörténet lesz. Úgy tû-
nik, az idei évben a  4-es metró

építése a gondos elõkészítés kö-
vetkeztében szünetelni fog. Meg-
bukott a kormányzati negyed épí-
tése. Botrány a BKV-nál. Gya-
nús cselekmények a MÁV-nál,
a budapesti fürdõ beruházásánál,
és még hosszan lehetne folytat-
ni a fekete listát.  Demokráciánk-
nak van még egy jelensége ha-
zánkban, ez a titkosítás. Hogy
ami eddig nem derült ki, azt már
néhány évtizedig senki meg ne
tudja.

Azonban egy teljesen új
elem jelent meg a rendszerben:
mosdatják a szerecseneket. Fe-
lelõsséget egyenlõre még sehol,
senki nem vállal, bár elõfordul,
hogy megalapozott gyanú áll
már fenn néhány emberrel
szemben, de a mentelmi joguk
miatt nem lehet eljárni ellenük.
Ha egy országgyûlési képvise-
lõnek tiszta a lelkiismerete,
nincs félnivalója a törvénnyel
szemben. Bátran lemondhat a
mentelmi jogáról.

Az egyik szerecsenmosdató
szerint, a jól képzett vezetõket
meg kell fizetni, ennek következ-
tében eredményes munkát végez-
nek. Ez igaz, de úgy tûnik a saját
zsebükre.

SIMON JÓZSEF

Kampányolunk? "Esélyegyenlõség"  -
majdnem mindenkinek

Hogy mik vannak…
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Köszönet érte…
A Szobi Nyugdíjas Klub nevében szeretnénk megköszönni
azoknak a vállalkozóknak, akik támogatásukkal segítették a jól
sikerült farsangi bálunkat, ami jó hangulatban telt el.

Támogatóink: Polónyi Éva, Kavalkád, Rita fodrász, Kati bolt,
Erzsike virágbolt, Bûvös toll, Laczkó Balázs, Pásztor Marika,
Juci ajándék, Móni Fodrász és Bernadett kozmetikus, Alsó Szobi
CBA, Burda kocsma.

Továbbá köszönjük a letkési és a szobi tánccsoportnak, hogy
mûsorukkal színesítették rendezvényünket.

Külön köszönet jár azoknak a tagjainknak, akik munkájuk-
kal segítették a bál sikeres lebonyolítását.

VEZETÕSÉG

Megemlékezés
Március elsején, életének 96. esztendejében elhunyt
Szabó Pálné.

Mi Alsószobiak úgy gondoljuk, hogy e lap hasáb-
jain megemlékezni nem csak közéleti személyekrõl
vagy híressé vált szobiakról lehet, hanem egy egysze-
rû asszonyról is. Õ nem csak Szob legidõsebb asszo-
nya, hanem a mi Mariska nénink volt. Szomszédai-
ként ismertük pici korunktól, az õ gyerekeivel nõttünk
fel, szerettük, tiszteltük.

Valamikor a kálvária alatt 10 özvegy asszony élt
egymás szomszédságában, nagyon összetartó, szoros
kis közösséget alkotva. Úgy szólították egymást:
"naccsága". Mindenben segítettek egymásnak: kapá-
lás, liba tömés, csirke vágás. Téli estéken közösen
fosztották a tollat és megbeszélték az életüket, fõleg
a háborús és az az utáni éveket. Mi fiatalok mindig
szívesen hallgattuk õket.

Ahogy az idõ múlt, sorban elmentek mellõle szom-
széd asszonyai, egyedül maradt, 10-15 évvel túlélte
õket. Mariska nénit a munka éltette tovább. 90 éves
korában még mûvelte a kertjét, mosott, fõzött, takarí-
tott, rendben tartotta a kálvária rá esõ részét. Amíg
bírt, a bevásárláson kívül segítséget nem fogadott el,
pedig a környéken mindenki szívesen segített neki,
mindenki szerette õt.

Március 6-án, 11 órakor kísértük utolsó útjára, de
emlékezni rá és emlegetni még sokáig fogjuk.

RÉGI UTCABELIEK

A sakkcsapat hírei
Folytatódtak a me-
gyebajnokság tavaszi
fordulói. Csapatunk
egyenletesen jól sze-
repelt.

Január: Vác - Szob
4,5 -  5 ,5;  február:
Szob - Fót  7,5 - 2,5,
Szigetbecse - Szob
3,5 - 6,5. Március 7-
én szabadnapos volt a
csapat.

A bajnokság állása:
1-2. Vác - Dunaha-raszti 39
pont, 3. Szob 37,5 pont, 4-5.
Biatorbágy -  Galgavi-dék 35
pont.

Még két meccs hátra van,
harcolunk az éremért.

Beindult a 2010-es Hírve-
rõ Sakkbajnokság egyéniben.
Szobon és Zebegényben volt
1-1 forduló. Áprilisban Nagy-
maroson lesz a harmadik for-
duló.

Ezúton szeretném megkö-
szönni a csapat nevében is tá-
mogatóinknak, hogy új kész-
leteket, órákat és táblákat sze-
rezhettünk be.

Fõbb támogatóink: Bede
Sándor és felesége, Bogányi
Gergely, Orbán József, Bû-
vös toll áruház, Dunapart
Áruház,  Krasznai Zoltán,
Fésûs József, Popey, Polónyi
Éva.

A legkülönfélébb jelmezekbe öltöztek a résztvevõk
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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

Humorsarok
Miért lenne problémás a jamaikai és a kolumbiai foci válogatott
mérkõzése?
A jamaikaiak elszívnának minden szál füvet, a kolumbiaiak pedig
felszívnak minden fehér csíkot...
Mi az abszolút ciki?
Néger autószerelõtõl megkérdezni, hogy feketén vállalja-e?
Hatalmas viharban, ítéletidõben csönget az anyós. A veje nyit ajtót:
Anyuka, mit keres itt ilyen rossz idõben? Miért nem megy szépen
haza?
Milyen a klónozott szellem?
Kísértetiesen hasonlít.
Két csoki megy a sivatagban, melyikük a fiú?
A mogyorós.

Tisztelettel meghívjuk a város
lakosságát

2010. március 15-én, 17 órára
a József Attila Mûvelõdési Házba

az

1848-as forradalom
162. évfordulója

tiszteletére
rendezett megemlékezésre.

Verset mond: Huszti Boldizsár,
„Márciusi ifjak” címmel színpadi
játékot adnak elõ a Fekete István

Általános Iskola tanulói.
Szaval: Kurta Gábor.

Ünnepi köszöntõt mond: Galanits Tamás
Az ünnepség után  koszorúzás az
Öreg temetõben lévõ kopjafánál.

Trombitán játszanak: Huszti Benedek
és Huszti Boldizsár.

Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!


