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Kedves Szobi Polgár! Tisztelt
Olvasó!

A park and ride (rövidítve:
"P+R") jelentése "parkolni és utaz-
ni vagy parkolj le és utazz", olyan
parkolók megnevezése, melyek
közvetlenül egy busz-, vasúti-,
vagy egyéb tömegközlekedési esz-
köz megállója, vagy pályaudvara
mellett, illetve annak közelében
kerültek kialakításra.

A világ számos országában már
bizonyítottan bevált, az utazási
szokásokat új mederbe terelõ köz-
lekedési szisztéma kitalálói szerint
a városok belsõ területétõl távol
elhelyezett parkolókban hagyják
közlekedési eszközeiket a váro-
sokba vidékrõl, illetve a környe-
zõ településekrõl érkezõk, akik ezt
követõen a tömegközlekedési cso-
mópontok közelében elhelyezett
parkolókból könnyen átszállhat-
nak a helyi- és helyközi tömeg-
közlekedési eszközökre. A "P+R"
parkolási rendszerek lényege,
hogy a közlekedés a személygép-
kocsi és a közösségi közlekedés
együttes használatával, hatéko-
nyan valósul meg.

Szob város ennek a projektnek
a megvalósításával felzárkózott
azon települések sorába, amelyek
hamarosan élvezhetik ennek a
közlekedés szervezési elvnek a
gyümölcseit, a megvalósult par-
koló elõnyeit.

Itt kell szót ejteni a köztudat-
ban még nem az elõzõekben vá-
zolt rendszerhez hasonló ismert-
séggel rendelkezõ új fogalomról,
amely már egyre több települé-
sen - a "P+R" parkoló részeként,
vagy önállóan -  szolgálja az ott
lakók érdekeit. Ez a fogalom a
"B+R" parkoló. A "B+R" kifeje-
zés a "bike and ride - kerékpározz
és utazz" kifejezésbõl eredõ rövi-
dítés. Ezek a parkolók annyival
több szolgáltatást nyújtanak az
elõzõeknél, hogy biztonságos ke-
rékpártárolókat és kerékpárparko-
lókat tartalmaznak, ezzel is elõ-
segítve, hogy az autóval, de leg-
inkább vonattal és busszal az
adott városba érkezõk átülhesse-
nek a kerékpárra. Természetesen
településünkön megvalósult és
hamarosan átadásra kerülõ léte-
sítmény kerékpár tárolója elsõ-

sorban nem ezt a célt szolgálja.
A szobi "P+R" parkoló elhe-

lyezése a város közigazgatási ha-
tárán belül mindenben követi a
bevezetõ történeti áttekintésben
már megismert elveket. A vasúti-
és buszpályaudvar szomszédságá-
ban, a 12. számú fõközlekedési
útról egyszerûen megközelíthetõ
terület szinte kínálta a lehetõsé-
get az ilyen fajta hasznosításnak.
Akik korábban is jártak a jelenle-
gi parkoló területén, azok hosszú
idõn keresztül voltak kénytelenek
elviselni a rendezetlen terület lát-
ványát. A tervezõk a helyszíni
adottságokat figyelembe véve a

könnyûnek egyáltalán nem ne-
vezhetõ tervezési feladatot kitû-
nõen oldották meg.

A kivitelezést végzõ JUKO Kft
a munkaterület átadás-átvételi el-
járását követõen elsõ feladatként
a tereprendezést és a korábbi
években az építési területen fel-
halmozott, mintegy 10.000 m3
föld- és törmelék elszállítását vé-
gezte el. Ezt követõen kezdõdtek
meg az érdemi munkálatok. A
geodéziai kitûzések alapján a
parkolók és a járdák szegélykö-
vei kerültek elhelyezésre. Ezzel
párhuzamosan megkezdõdött a
csapadékvíz-elvezetés mûszaki

mûtárgyainak és nyomvonalas lé-
tesítményeinek kialakítása.

A beruházás eredményeként
elkészült 98 db személygépkocsi
parkoló, 6 db buszparkoló, 6 db
mozgássérült parkoló, de elhelye-
zésre került egy hat férõhelyes
kerékpártároló is. A csapadékvíz-
elvezetés mellett a közvilágítás is
biztosított a parkoló és annak
megközelítését szolgáló út- és jár-
daszakasz egész területén, a gép-
jármû-tulajdonosok nyugalmát
pedig 6 kamerából álló, a Szobi
Rendõrörsre bekötött térfigyelõ-
rendszer biztosítja.

A közlekedési koncepció lét-
jogosultságát mutatja és bizonyít-
ja az a tény, hogy a térségben - a
már épülõ szõdligeti parkoló
mellett, több településen is P+R
kialakításának lehetõségét fon-
tolgatják. Vácott, a vasútállomá-
son az elõzetes terveknek megfe-
lelõen 2012-ben kerül sor korsze-
rû "P+R" parkoló kialakítására.

A  Budapesti Közlekedési Szö-
vetség kezdeményezésére a köze-
li jövõben "P+R" parkolók épül-
nek csaknem 1,1 milliárd forint
értékben Budapesten és Pest me-
gyében. Az 1100 parkolóhely fõ-
ként a vasúti közlekedési csomó-
pontok mellett épül, ezzel is se-
gítve az agglomerációból a fõvá-
rosba érkezõk közlekedését.

A parkoló megépítésével
Szob város nyugati bejárója igé-
nyesen városias külsõt kapott,
amely az itt élõk és az ide látoga-
tók számára egy kulturált környe-
zet jelenít meg.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

 POLGÁRMESTER

Parkolj le és utazz!
Az országban az elsõk között készült el a szobi P+R parkoló

Felhívás ajánlattételre
Szob Város Önkormányzata nyílt liciteljárás keretében értékesíteni kívánja a tulajdonában
lévõ, szobi 735/2 hrsz-ú, 1254 m2 térmértékû kereskedelmi-szolgáltató területet. (Az ingat-
lan a Bányatelep utcában - a 12. számú fõút mellett - található, a volt vaskereskedés kibõvített
területe.)

A liciteljárás - az értékbecslõ-szakértõ által meghatározott 3.240 Ft + ÁFA négyzetméter
árral számolva -  4.062.960 Ft +ÁFA kikiáltási árról indul.

A liciteljárás helye: Szob Város Polgármesteri Hivatal  (2628 Szob, Szent Imre u. 12.)
emeleti tanácsterme, ideje: 2010. április 27-én 16 óra.

Eredményes eljárás esetén, a gyõztes ajánlattevõvel történõ szerzõdéskötés legkésõbbi idõ-
pontja : 2010. május 31.

A foglaló, így a liciten való részvétel díja a nettó vételár 4%-a (162 518 Ft), amely a
vételárba természetesen beszámít, a vesztes licitálónak a helyszínen visszajár.

Bõvebb információ kérhetõ Kempfné Dudás Hilda jegyzõtõl a 06-27-570-690-es telefon-
számon, vagy személyesen ügyfélfogadási idõben.

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az Európai Únió támogatásával készült el a szobi P+R parkoló
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Értesítjük a lakosságot, hogy a
város közrendje-közbiztonsága
fenntartásának segítése céljából
a város önkormányzata kezde-
ményezi a városi polgárõr egye-
sület megalakulását.

Fontosnak tartjuk, hogy az
egyesület tevékenysége lefedje
az egész várost.  Az egyesülési
törvény szerint legalább tíz
ember (tag) szükséges egy
egyesület megalakításához, mi
legalább hatvan-hetven fõ je-
lentkezését várjuk a hatékony
mûködés biztosítása érdekében.

"Az önkormányzat elismeri és
támogatja a polgárok önszerve-
zõdésének eredményeként meg-
alakuló polgárõrség tevékeny-
ségét és méltányolja a szerve-
zõk ez irányú kezdeményezését,
munkáját. Elõ kívánja segíteni
a városi rendvédelmi szervek és
a polgárõr egyesület közbizton-
ság helyi feladatainak végrehaj-
tásában való együttmûködését."

Azok jelentkezését várjuk
tehát, akik szeretnének segíte-
ni a polgárõr egyesület felállí-
tásában, 18. életévüket betöltöt-

ték, büntetlen elõéletûek, illet-
ve azokat, aki szeretnék a csa-
ládjukat, környezetüket bizton-
ságban tudni és elítélik a bûnö-
zést. Ha Ön így gondolkodik és
egyetért törekvéseinkkel,  hala-
déktalanul jelentkezzen polgár-
õrnek!

Jelentkezési határidõ: folya-
matos.

Jelentkezési lapok átvehetõk
és kitöltve leadhatók a szobi
polgármesteri hivatalban, a szo-
bi zöldségboltokban, a Herfli
sörözõben, a 105 sörözõben  és
a Netovább sörözõben.

A szervezést koordinálják:
Orbán József, tel.: +36-30-
9849-336 és Krasznai Zoltán,
tel.: +36-20-3933-391 képvise-
lõ urak.

Az alakuló közgyûlés idõ-
pontja: 2010. április 30. (pén-
tek), 17 óra . Helye: Szob, Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Ház.

Várjuk mindazok jelentke-
zését, akik tenni akarnak Szob
közrendjéért, közbiztonságáért!

Javítsuk együtt a szobi pol-
gárok biztonságérzetét!

Polgárõrség alakul Szobon

 Ismét lehetett pályázni
a civil közösségeket

támogató alap forrásaira
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testületének "A Közös-
ségeket Támogató Alap létrehozásáról" szóló 15/2004.
(III.31.) Kt. sz. rendelete alapján kiírt pályázati felhívásra
április 15-ig lehetett pályázni. A beérkezett pályázatok elbí-
rálásához - a képviselõ-testület 66/2010.(III.30.) Kt.sz. ha-
tározata értelmében - 1.200.000 forint összegû forrást bizto-
sít az önkormányzat a pályázatokat elbíráló Kulturális, Ok-
tatási, Ifjúsági és Sport Bizottságnak.

Elfogadták a 2010. évi Közbeszerzési tervet

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnék mondani az Országgyû-
lési Egyéni Választókerületi Választási Bizott-
ság, valamint a Szavazatszámláló Bizottságok
Tagjainak, és a Helyi Választási Iroda munka-
társainak, amiért a 2010.  április 11-i ország-
gyûlési választás szervezésében és lebonyolí-
tásában segítségemre voltak.

Hálásan köszönöm segítõkész munkájukat.
                                      KEMPFNÉ DUDÁS HILDA

                                      OEVI  VEZETÕ

Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete  61/2010. (III.30.)
Kt.sz. határozatával fogadta el Szob Város Önkormányzat 2010.
évi Közbeszerzési tervét. A közbeszerzési terv elkészítését jog-

szabály írja elõ az önkormányzatok számára, azonban az abban
foglaltak a pályázati lehetõségek alapján változhatnak. Jelenleg
a következõ adatok ismeretesek:
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Elõzõ hónapban számoltam be
arról a tényrõl, hogy az egyez-
tetések, elõkészítõ munkálatok a
végéhez közelítenek a Szob Vá-
ros Integrált Településfejleszté-
se (Fõtér II. ütem) projekt kap-
csán. A cikk olvasásakor már
felállványozott hivatalt és mû-

velõdési házat láthatnak az épí-
tési területeket megtekintõ szo-
bi és nem szobi polgárok. Ez
végre a projekt kivitelezési mun-
kálatait jelenti, melyet már so-
kan, többek között én is, nagyon
vártak. Mégis itt kell elõre is
szíves türelmüket, együttmûkö-
désüket és megértésüket kérnünk
a projekt megvalósítása folya-
mán Önöket ért esetleges kelle-
metlenségekért. A kivitelezõvel
folytatott sokszori egyeztetések

eredményeként reményeink sze-
rint csak a legkisebb mértékben
zavarjuk majd meg a környék-
ben élõk és a projekt területére
belépni szándékozók nyugalmát.

Elkezdõdik tehát a polgármes-
teri hivatal homlokzatának felújí-
tása, a mûvelõdési ház higiéniai

részlegének akadálymentesítése
elsõ lépésben, és folyamatosan,
a nyílászárók megérkezését kö-
vetõen azoknak cseréje is mind-
két épületen. Valamint nem utol-
sósorban a Szent László utca és
Iskola utcai tér felbontása is.

A projekt alakulásáról min-
den hónapban beszámolunk
majd a Szobi Hírnök hasábjain.

GALANITS TAMÁS

SZOBI VÁROSFEJLESZTÕ KFT

ÜGYVEZETÕ

Az utóbbi hetekben városunk
több lakója is érdeklõdött, kér-
dezett városunk nemrégiben lét-
rejött, új vállalkozása iránt.
Ezért is gondoltam úgy, hogy
rövid tájékoztatást adok a cé-
günk profiljáról.

A Szobi Városfejlesztõ Kft.
létrehozásának szükségességét az
ezen újság hasábjain már többször
is említett 'Szob Város Integrált
Településfejlesztése" címen el-
nyert KMOP-5.2.1/B-2f-2009-
0001 azonosító számú EU-s pá-
lyázat indokolta. A városfejlesz-
tõ társaság létrehozása az EU-s
pályázati projekt kötelezõ eleme
volt, a pályázati felhívás és útmu-
tatók szerint az EU-s támogatási
szerzõdés aláírása elõtt a projekt-
gazdának rendelkeznie kell egy
100%-os tulajdonú, jogerõsen be-
jegyzett, ténylegesen mûködõ,
gazdasági társasággal, úgy, hogy
az a pályázati projekt megvalósí-
tásához megfelelõ humán erõfor-
rásokkal, belsõ és külsõ szakér-
tõkkel és a mûködéséhez szüksé-
ges anyagi eszközökkel.

A Szobi Városfejlesztõ Kft. így
elsõsorban a fentebb említett tel-
jes pályázati projekt véghezvite-
lére, koordinálására, menedzselé-
sére jött létre, amely egy igen
összetett, sok részbõl álló folya-
mat és feladat is egyben. Ennek
alakulásáról egy másik cikkben
írok részletesen.

A kft-nek nem csupán kizáró-
lagosan ez feladata, hiszen a Szob
Város Önkormányzatával kötött
szerzõdés értelmében Szob város
akcióterületi tervének megvaló-
sítását is ezen cég végzi, amely
pályázatok írását, és sikerességük
esetén jelen projekthez hasonló-
an koordinálását, menedzselését
is magába foglalja. Ezeken túlme-
nõen pedig valamennyi, a város
fejlõdését szolgáló további tevé-
kenység elvégzése is a Kft. hatás-
körébe tartozhat.

Mindezek figyelembevételé-
vel megkezdõdtek a kapcsolatfel-
vételek a különféle kulturális in-
tézményekkel, civil szervezõdé-
sekkel, egyesületekkel, a Szobi
Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulásával egy konst-
ruktív, fejlõdést szolgáló együtt-
mûködés érdekében. Ezt már most
is több beadott pályázat jelképe-
zi, melyeket reményeim, és a pá-
lyázati kiírások függvényében
továbbiak követnek majd.

Elkészítésre kerül, folyamat-
ban van egy közös civil honlap,
mely a Szobon mûködõ civil szer-
vezeteket tömöríti,  számukra
nyújt majd naprakész informáci-
ókat, pályázati lehetõségekrõl,
friss, várost érintõ hírekrõl, de
ugyanakkor itt eszmét, ötletet is

cserélhetnek majd, ami a közös
programok szervezését könnyíti
meg.

Emellett pedig egy városi,
internetes rádió tervein is dolgo-
zunk.

Mindez azért, hogy gazdasá-
gi, turisztikai - mert véleményem
szerint ez gyönyörû adottságok-
kal rendelkezõ, de ezt messze
nem megfelelõen kihasználó te-
lepülésünk - társadalmi, kulturá-
lis, sport területeken tovább erõ-
síthessük, alakíthassuk közös la-
kóhelyünket.

Itt kérek meg minden kedves
szobi polgárt, hogy észrevételei-
vel, ötleteivel bátran keressen a
varosfejlesztes.szob@gmail.com
e-mail címen vagy személyesen.
Minden ötlet, segítség, tanács,
kritika nagy segítséget jelenthet
a cég, ezáltal pedig Szob város
számára.

GALANITS TAMÁS ÜGYVEZETÕ

Látványos szakaszába
érkezett a Fõtér program

Szobi Városfejlesztõ Kft

Április 11-én tartották hazánkban
az országgyûlési képviselõk
2010. évi választásának elsõ for-
dulóját. A Pest megyei I. számú
(szobi) egyéni választókerületben
már a választás elsõ fordulójában
eldõlt a mandátum sorsa, ennek
megfelelõen április 25-én itt má-
sodik fordulós szavazásra nem
kerül sor. Az elsõ fordulós szava-
zás érvényes és eredményes volt.

A pest megyei I. számú egyéni
választókerületben a választópol-
gárok 67,59 %-a élt szavazati jo-

gával. A voksoláson megjelent
választópolgárok 55,75 %-a
Harrach Pétert, a FIDESZ-KDNP
jelöltjét támogatta szavazatával,
aki ezzel az eredményével már az
elsõ fordulót követõen mandátu-
mot szerzett.

A választókerületben leadott
további szavazatok 17,75 %-t a
Jobbik, 16,09 %-t az MSZP, 8,22
%-t az LMP és végül 2,19 %-t az
MDF jelöltje szerezte meg.

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA

OEVI VEZETÕ

A választókerületben
érvényes és eredményes
volt a vasárnapi szavazás

Röviden
HITTAN TÁBOR A képvi-
selõ-testület Simon Barnabás
táborvezetõ kérelmére
30.000 forinttal segíti a
2010. július 1. és 7. között
Nagyvázsonyban megrende-
zett Hittan Tábor költségeit.

TEMETÕ GONDOZÁSA A
képviselõ-testület felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a
szobi egyházi temetõnek az
önkormányzat által történõ
gondozása ügyében, elsõsor-
ban az elvégzendõ feladatok
pontosítása és a fizetendõ
gondozási díj megállapítása
tekintetében egyeztetést foly-
tasson Dr. Káposztássy Béla
plébános úrral. Az önkor-
mányzat partnere kíván lenni
a katolikus egyházközségnek.

NÉPISKOLA A képviselõk
támogatták Esztergomi
György kurátor kérelmét, és a
Dunakanyar Magyarság Nép-
iskola részére 60.000 forint
összegû támogatást szavaz-
tak meg a 2010. évi elõadás-
sorozat költségeihez.

RENDÕRSÉGI BESZÁMO-
LÓK A képviselõ testület
március 30-i ülésén hallgatta
meg és fogadta el a Vác Vá-
rosi Rendõrkapitányság és a
Szobi Rendõrõrs 2009. évi te-
vékenységérõl szóló tájékoz-
tatókat.

Megkezdõdött a polgármesteri hivatal épületének állványozása
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Hitel

Hosszú szakmai elõkészítést és
egyeztetéseket követõen Szob
Város Önkormányzata a MA-
HART PassNave személyhajó-
zási társasággal és öt másik
Duna-menti településsel össze-
fogva április közepén összesen
négyszáz millió forintos Euró-
pai Uniós fejlesztési támogatás
elnyerését célozva nyújtott be
pályázatot, melynek megszerzé-
sével újból fontos szerephez
juthat a Dunakanyar vízi köz-
lekedése.

Ha a kivitelezés - a tervek
szerint - még ez év októberé-
ben megkezdõdhet, akkor 2012-
ben a Duna Kisoroszi és Esz-
tergom közötti szakaszán Nagy-
maros, Zebegény, Szob, Dö-
mös érintésével indulhat meg a
menetrendszerû vízi közleke-
dés. A pályázati összegbõl a hat
településen új akadálymentes
pontonok kerülhetnének vízre,
és megújulna a parti infrastruk-
túra is. A tervezõk a legapróbb
részletekre is figyeltek: a kikö-
tõk igazi közlekedési csomó-
pontokká válhatnak, hiszen
nemcsak a meglévõ vonat- és
buszvonalak megállóhelyeihez,
valamint a személygépkocsi
parkolóhoz közel helyezkednek
el, de mindegyik helyszínen
kerékpár (B+R) parkoló is ki-
alakításra kerül, ami nemcsak
az itt élõk hanem a turizmus
szempontjából is vonzerõt je-
lenthet. A MAHART és az ön-
kormányzatok az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv keretében
vízi közlekedés fejlesztésére
meghirdetett összesen mintegy
egymilliárd forintos támogatás
közel felét szeretnék megsze-
rezni terveik megvalósítása ér-
dekében. Természetesen a fej-
lesztés nem jöhetne létre anya-
gi áldozatok vállalása nélkül,
amit teljes egészében a MA-
HART és Esztergom városa
vállalt magára. Azonban az
eredmények megvalósításához
és késõbb fenntartásához nem
elsõsorban pénz, de elkötele-
zettség, igazi együttmûködés és
összefogás szükséges az érintett
települések részérõl most és a
jövõben is: ebben - büszkén el-
mondhatjuk - legfontosabb sze-

repe Szob Városának volt és
lehet.

A tervek megvalósításának
nemcsak abból a szempontból
van óriási jelentõsége, hogy
hosszú évek után Szob végre is-
mét bekapcsolódhat a dunai köz-
lekedésbe, valamint a Dunaka-
nyar kikötõi európai színvonalú
új egységes arculatot kapnak,
hanem hogy ezzel a fejlesztéssel
a fenntartható és környezetbarát
közlekedés felé közös erõfeszí-
téssel tehetünk lépéseket.

KIRICSI KAROLA

A Dózsa György utcában épülõ járda
kivitelezésének hiányosságait az elsõ
jelentõsebb esõ megmutatta. Az esõ
rávilágított arra is, hogy az utcában
komoly probléma a csapadékvíz el-
vezetése, hiszen a vízelvezetésre, il-
letve szikkasztásra szolgáló árok olyan
mértékben feltöltõdött az évek során,
hogy  az utca több szakaszán maga-
sabban helyezkedik el a járda szintjé-
tõl.

A vízelvezetõ árok kimélyítése
nélkül a csapadékvíz elvezetésének
problémája nem megoldható. Tovább
bonyolítja a helyzetet, hogy a Dózsa
György utcában az út a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt kezelésében van, az
árok pedig az úthoz tartozik. A köz-
útkezelõvel történõ megállapodás
nélkül - amely további egyeztetése-
ket igényel -, a csapadékvíz elveze-
tésének problémája az utcában nem
oldható meg.

De térjünk vissza a járda építésé-
hez. Az esõ megmutatta azt is, hogy a
járda aszfaltburkolattal megépült ré-
szeinek kivitelezése nem megfelelõ
minõségben készült el, hiszen több
helyen egyenetlen a burkolat felszíne,
amely a csapadékvíz elfolyását is aka-
dályozza. A hibák kijavításáig csúszik
a járda mûszaki átvétele, azonban
mindez reményeink szerint nem aka-
dályozza az ingatlanok megközelíthe-
tõségét. A hibák kijavításáig, ami he-
lyenként az aszfalt felszedését és új-
bóli lerakását is jelentheti, a lakosság
szíves türelmét kérjük. Az önkor-
mányzat csak kifogástalan minõség-
ben elkészült állapotában tudja a jár-
dát átvenni. Köszönjük az érintett la-
kók megértését.

Hajó a láthatáron!

Fejlesztés:Fejlesztés:Fejlesztés:Fejlesztés:Fejlesztés:
6 kikötõ,

45 kerékpár
parkoló

1 hajójárat
Indulás:Indulás:Indulás:Indulás:Indulás:

2012

Még a víz az úr
Csúszik a Dózsa György úti

járda mûszaki átvétele

2012-ben a Duna Kisoroszi és Esztergom közötti szakaszán Nagy-
maros, Zebegény, Szob, Dömös érintésével indulhat meg a menet-
rendszerû vízi közlekedés
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A Szobi Hírnök februári
számában meghirdettünk -
elsõsorban a kistérségben
élõk számára - egy tehetség-
kutató versenyt "ki mit tud"
néven, mely lehetõséget
adott az elõadói, zenei, kép-
zõmûvészeti képességek
bemutatására. Öt kategóriá-
ban lehetett nevezni: cso-
portos ének, egyéni ének,
vers és próza, tánc, amatõr
színjátszás. Korhatáros
megkötés nem volt, így a
fiatalok mellett a közép- és
idõs korosztály is megméret-
tethette magát.

Kellemes meglepetésként
ért minket, hogy a vártnál
nagyobb volt az igény, így
a korábbi február 15-i neve-
zési határidõt meghosszab-
bítottuk a hónap végéig.
Összesen 38 nevezés érke-
zett, ezért elõdöntõbõl is ket-
tõt kellett rendezni, melyek-
re Bernecebarátiban és
Ipolytölgyesen került sor. A
döntõt a szobi mûvelõdési
házban tartottuk. Az elõ-
adások minden alkalommal
telt házas nézõközönség
elõtt zajlottak. A legtöbb
elõadó a környékbeli telepü-
lésekrõl érkezett, azonban a
verseny híre a Komárom-
Esztergom megyei Tatabá-
nyára, valamint a szlováki-
ai Helembára is eljutott. Az
említett településekrõl töb-
ben gondolták úgy, hogy
megmérettetik magukat te-
hetségkutató versenyünkön.

A rendezvényre szakmai
zsûrit választottunk Balázs
Ildikó, Járik László, Laka-
tos József, Hugyecz Péter és
Fekete Róbert személyében,
akik nemcsak pontozással,
hanem szakmai észrevétele-
ikkel, tanácsaikkal segítet-
ték a résztvevõk fejlõdését.

Az elõdöntõk során em-
léklappal köszöntük meg az
elõadóknak a színvonalas
szereplést. A döntõn min-
den kategóriában az elsõ,
második és harmadik helye-
zetteket serleggel és oklevél-
lel díjaztuk, továbbá a kate-
góriák elsõ helyezettjei egy
értékes ajándékcsomagot is
kaptak. A részvételt minden
fellépõnek egy tábla csoko-
ládéval köszöntük meg.

Az elõdöntõk és a döntõ
során öröm volt látni, hogy
a tehetségesebbnél tehetsé-
gesebb elõadók milyen iz-
galommal és örömmel ké-
szültek a szereplésekre.

A fordulók során a fellé-
põk fantasztikus elõadásaik-
kal nemcsak elkápráztatták
a zsûrit és a közönséget, ha-
nem remek hangulatot is va-
rázsoltak. A zsûri döntése
sokszor igen nehéz volt. Ezt
igazolja, hogy többen azo-
nos pontszámot kaptak, így
sok esetben holtverseny ala-
kult ki.

A döntõben az alábbi
eredmények születtek:

Vers és próza kategória:
I. helyezett: Bartuszek Pet-
ra, II. helyezett: Kurta Gá-
bor, III. helyezett: Benedek
Józsefné.

Csoportos ének kategó-
ria: I. helyezett: Õszi Ró-
zsák Asszonykórus, II. he-
lyezett: Zebegényi Szõnyi
István Általános Iskola Nap-
raforgó Énekkara, III. he-
lyezett: Vámosmikolai
Nyugdíjas Hagyományõrzõ
Dalkör.

Tánc kategória: I. helye-

Kistérségi ki mit tud - 2010

zett: Tûzrózsa, II. helyezett:
Horváth Miklós, III. helye-
zett: Danubius Táncegyüt-
tes Majorette.

Egyéni ének kategória: I.
helyezett: Tóth Gabriella,
II. helyezett: Együd Kamil-
la, III. helyezett: Szórád
Józsefné.

Amatõr kategória: I. he-
lyezett: Ipolytölgyesi Bará-
ti Társaság Felnõtt Amatõr
Színjátszó Csoport, II. he-
lyezett: Márianosztrai Álta-
lános Tagiskola 5. osztálya,
III. helyezett: Bernecebaráti
Hagyományõrzõ Csoport.

A rendezvény szervezõ-
inek nevében szeretnék kö-
szönetet mondani Dudás
Nándor és Gyenes Zoltán
polgármester uraknak a se-
gítõ együttmûködésükért, a
fellépõknek a részvételért,
a zsûrinek a színvonalas ér-
tékelésért, a településeknek,
hogy biztosították a hely-
színeket, végül, de nem
utolsó sorban a Magyar
Mûvelõdési Intézet és Kép-
zõmûvészeti Lektorátusá-
nak a támogatásért, hiszen
egyikük nélkül sem való-

sulhatott volna meg az idei
Ki mit tud.

Összességében elmond-
hatjuk, hogy a 2010. évi
Kistérségi ki mit tud reme-
kül sikerült. Láthatjuk, hogy
az ilyen és hasonló jellegû
rendezvényekre igény mu-
tatkozik térségünkben, hi-
szen rengeteg tehetséges
ember él itt.

Kistérségünk régebben
számos hagyománnyal és
népszokással rendelkezett,
mára azonban legtöbbjük
feledésbe merült, csupán
egynéhány maradt fenn. A
"Kistérségi ki mit tud" leg-
fõbb célja, hogy ezeket a
szokásokat újraélesszük és
ismertté tegyük. További
cél, hogy a térségben le-
gyen egy verseny, ame-
lyen bárki részt vehet, meg-
mutathatja miben tehetsé-
ges, esetleg ugródeszka-
ként használhatja a továb-
bi sikerek felé. Ezért sze-
retnénk hagyományt te-
remteni és évrõl évre meg-
rendezni a Kistérségi ki mit
tud-ot.
SZTRUHÁR ANIKÓ ÉS MUNKATÁRSAI

KISTÉRSÉGI IFJÚSÁGI IRODA

Galanits Béláné, a többcélú kistérségi társulás munkeszervezetének vezetõje átadja a egyéni ének
kategória gyõztesének járó díjat
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Izgalmas tavaszi elfoglaltságok a gyerekeknek
A Szobi Napsugár
Tagóvoda a TÁ-
MOP 3.1.4. számú
pályázatból meg-
valósuló kompe-
tencia alapú okta-
tás-nevelés prog-
ram keretén belül
izgalmas tavaszi
elfoglaltságot
szervezett a gyer-
mekeknek.

Ellátogatunk a
helyi könyvtárba
és múzeumba,
nagy kirándulást
tettünk Budapest-
re a Mezõgazda-
sági Múzeum in-
teraktív bemuta-
tójára busszal.

A tojásfestés kü-
lönbözõ techni-
káival ismertettük
meg gyermekein-
ket, tapasztalat-
gyûjtõ tavaszi sé-
tákat, mozgásos
játékokat szervez-
tünk.

Megfigyeltük az
ébredõ természe-
tet az állatok vi-
selkedését, ültet-
tünk, gondoztunk
növényeket a cso-
portszobában,
húsvétváró nyílt
délutánt tartot-
tunk a szülõkkel
együttmûködve,
õket is bevonva.

A bõséges prog-
ramról készült
f é n y k é p e k b õ l
adunk ízelítõt a
következõekben.
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Március 23 a Magyar-Lengyel
Barátság Napja. 2007-ben ha-
tározott úgy az országgyûlés,
hogy ezt a napot a két nép ba-
rátságának napjává nyilvánítja.
A deklarációt a két állam köz-
társasági elnöke írta alá. Euró-
pában egyedülálló kezdemé-
nyezés ez, és egyedülálló ennek
a két népnek ezeréves barátsá-
ga is. Jóban és rosszban évszá-
zadok óta köt össze bennünket
a történelem, egymás segítése,
támogatása, közös királyok,
hõsök, harcok és az egyszerû
emberek szimpátiája.

Ebben az évben is az ország
több városában, például Óbu-
dán, Pécsett voltak rendezvé-
nyek a barátság napja alkalmá-
ból. Az elmúlt évben Szob
lengyel testvérvárosának -
Lackonak- a küldöttsége kis
verseskötettel ajándékozott
meg. Lacko csodálatosan szép
fekvésû település a Dunajec
folyó völgyében. Ebbõl a kö-
tetbõl barátságunkra emlékez-
ve fordítottam le egy verset (A
Dunajecnél). A költõ Stanis-
law Klinek (19106-1985) a
vidék lakója volt, Lackoban
adták ki verseit.

***

Március végén írtam a fen-
tieket és most nagyon szomorú
utóirattal kell kiegészítenem.

Április 10-én tragikus repü-
lõgép balesetben meghalt Lech
Kaczynski a Lengyel Köztársa-
ság elnöke és a kíséretében lévõ
96 ember.

Elátkozott helyre utaztak,
Katynba, ahol 1940-ben a szov-
jetek több mint 20 ezer lengyel
tisztet - nagy részük tartalékos
-  végeztek ki. Tudatosan lik-
vidálni akarták a lengyel értel-
miséget. Errõl évtizedekig nyil-
vánosan beszélni sem volt sza-
bad, de a lengyelek egymás
közt beszéltek róla és nem fe-
lejtettek. A kilencvenes évek
voltak azok, amikor feltörhetett
a fájdalom és az emlékezés.
Andzej Wajda szép filmet ké-
szített a borzalmakról Katyn
címen.

A Kaczynski ikrek színes és
meghatározó egyéniségei voltak
a lengyel politikai életnek. A

hetvenes években csatlakoztak
a lengyel ellenálláshoz, majd a
Szolidaritás szakszervezethez.

A rendszerváltás után
Jaroslav Kaczynski egy ideig
kormányfõ, Lech pedig állam-
fõ lett. A család mélyen hívõ
katolikus. Az elnök erõs Len-

A Magyar-Lengyel
Barátság Napja

A DunajecnélA DunajecnélA DunajecnélA DunajecnélA Dunajecnél
Rohan a víz, rohan
Köveken ugrálva,
Nem lehet tudni

Énekelve vagy sírdogálva.
Vajon fáj ez a forrásnak,
Ennek a hideg eredetnek,

A fenyõerdõknek
A hazai hegyeknek.

Lehet ez a panasz zúgása,
És lehet a bánaté,

Hogy már nincs visszatérés,
És rohanás lesz örökké.

De lehet, hogy örül,
Hogy messzire futhat.

Itt patak volt
Ott folyóvá duzzad.
Rohan a víz, rohan.
Nem tudja mi várja

Ha majd beömlik a tengerbe
A szép hegyek e kicsiny árja…

gyelországot, erkölcsi megtisz-
tulást, igazságosságot akart.
Természetesen voltak politikai
ellenfelei és bírálói is.

Lech Kaczynski Magyaror-
szág õszinte barátja volt, a már-
ciusi barátság napjára készült

hazánkba, de édesanyja beteg-
sége miatt nem utazott. Katynba
elment emlékezni, testvére ma-
radt otthon édesanyjuk mellett.

Mi magyarok õszinte rész-
véttel osztozunk Lengyelország
mély gyászában.

BÁNKÚTI FERENC

Sokan gyújtottak gyergyát a katasztrófa áldozatainak emlékére

Szeretettel  meghívunk
minden érdeklõdõt egy
CSALÁDI EGÉSZSÉG-
NAP-ra a Szobi József
Attila Mûvelõdési Ház-
ba 2010. május 15-én
13 órától.

Programok:Programok:Programok:Programok:Programok: 13 órá-
tól Babaruhabörze, 14
órától  elõadások alter-
natív gyógyászati lehe-
tõségekrõl, tanácsadás.
A részletekrõl érdeklõd-
het a mûvelõdési ház-
ban.

Animációsfilm-rajzo-
ló okj-s képzést indít
a Magyar Rajzfilm Kft.
A 10 hónapos tanfo-
lyam heti 2 alkalom-
mal lesz. Választhat a
délelõtti vagy az esti
csoport között. Rajz-
filmrendezõk oktat-
nak. NYÍLT NAP! Be-
iratkozás elõtt bete-
kinthet a most folyó
képzésbe. Felvételi-
zõknek is ajánljuk!
Tudását hasznosíthat-
ja rajzfilmstúdiókban
és számítógépes mun-
káknál is. Telefon: 06-
1/250-1355, 06-1/
250-0432, honlap:
www.magyarrajzfilm.hu/
felnottoktatas.html.

Rajzfilmes Tábor Óbu-
dán. Egész nyáron 6-17
éves gyerekeknek. A
résztvevõk elkészíthe-
tik saját rajzfilmjüket,
amit CD-én hazavihet-
nek. A programot film-
vetítés és játékos fog-
lalkozás “Így készül a
rajzfilm” témakörben
egészítik ki. A turnuso-
kat tekintse meg
w e b o l d a l u n k o n !
www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html,
telefon: 06-1/250-
1355, 06-1/250-0432.
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Farsanggal
kezdtük a 2010-et!

Tánctanulás
Feketelaki Tiborral

A Danubius Táncegyüttes hírei
Kiszehajtás Szobon

Húsvét -
és a locsolkodásMárciusban nagy - és régóta

várt - esemény következett be
a Danubius ifjúsági csoportjá-
nál.

Táncoktató-koreográfus há-
zaspárt hívtunk meg, akikkel a
tavalyi válaszúti tánctáborban
ismerkedtünk meg. Távoli kis
falu, Bonchida táncaiból készít-
tettünk egy színpadi darabot,
melyet egy egész napos (8 órás)
tánctanuláson tanultunk meg.

Sajnos a magas költségek miatt
ilyen alkalmat csak ritkán en-
gedhetünk meg magunknak -
pedig igazán jó dolog volt
mindannyiunk számára. A
résztvevõ 24 táncos igen nagy
fáradsággal, de rendkívüli
örömmel tért haza - szívünkben
a hangulatos dallamokkal, és az
együtt töltött nap boldogságá-
val!

KA.

A 2009. év elbúcsúztatása után
vidám, lendületes farsangozás-
sal ünnepelt a Danubius febru-
ár elején - ahol a vicces jelme-
zesek mellett bütykölde, eszem-
iszom és zenekarral kísért tánc-
ház töltötte ki az egész délutánt
és estét.

Kicsik és nagyok közösen,

sok-sok nevetéssel mutatkoztak
be, s a kísérõkbõl felkért zsûri
még kisebb-nagyobb díjakat is
átadott jutalomként a legötle-
tesebb jelmezeseknek. (Nagy
köszönettel tartozunk Hídvégi
Zsófi nagymamájának - kö-
szönjük!)

KA.

A "kisze" egy szalmabáb, ame-
lyet rúdra tûznek, felruháznak
és énekszóval kivonulnak a fa-
luból vele a lányok. Mi is ké-
szítettünk egyet, hogy március
28-án, virágvasárnap délután
nagy vidáman végigvigyük a
városunk utcáin.

A kisze baba végül a Duná-
ba került, hogy messze vigyen

tõlünk minden bajt és betegsé-
get.

Utána íjászkodtunk a friss
tavaszi szélben, népi játé-
kokkal töltöttük a délután
nagy részét, ahonnan kicsik
és nagyok, táncosok és ér-
deklõdõk igen jó hangulattal
távoztak.

ERDEI ZSUZSA

Természetesen a régi hagyomá-
nyokhoz hûen Húsvét hétfõn
idén is felkerekedtek a Danu-
bius-fiúk, hogy táncos lányaink
nehogy elhervadjanak! Hát, aki
szárazon túljutott látogatásukon,
az bizony nagyon ügyes leány-
zó - de ilyenrõl sajnos nem tu-
dunk!

A köszönetként megfestett,
díszített tojások évrõl évre ma-

gasabb technikai tudásról adnak
számot, melyet a lányok szinte
már versenyszerûen készítenek.
(Érdemes lenne egy kiállítást
szervezni talán!) Szó, ami szó
a hangulat, a nevetés ez alka-
lommal sem maradt el, s mind
a locsolók, mind a megöntözöt-
tek kellemes emlékként idézik
fel ezt a napot!

KA.
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Ha még emlékeznek rá olvasó-
ink, a felnõtt labdarúgó csapat
várakozáson felül  zárta a 2009/
2010-es bajnokság õszi szezon-
ját, annak ellenére, hogy a nyá-
ron  kicserélõdött a játékos ke-
ret fele.  Õsszel a csapat veret-
lenül, 7 gyõzelem és 3 döntet-
len mellett a legtöbb gólt rúg-
va és a legkevesebbet kapva, 5
ponttal megelõzve Perõcsény
csapatát, a tabella elsõ helyén
zárt.

Télen a lehetõségekhez mér-
ten,  nagyrészt teremben meg-
tartott edzésekkel készültünk a
tavaszi szezonra. Részt vett a
csapat egy teremtornán is
Vámosmikolán, ahol a hat részt-
vevõ közül az elsõ helyen sike-
rült végezni. A téli felkészülés
folyamán két nagypályás edzõ-
mérkõzést is  játszottunk fele-
más sikerrel. Letkésen sikerült
gyõznünk, Perõcsényben vi-
szont kikapott a csapat.   To-
vábbi nehézséggel is meg kel-
lett küzdenünk a felkészülés
során, amely nem is annyira a
télen, hanem inkább a tavaszi
szezonban jelenthet majd gon-
dot. A téli szünetben ugyanis
újabb három, rendszerint kez-
dõ játékos igazolt el a keretbõl.
Érkeztek ugyan a helyükre,
azonban ilyenkor egy csapat az
új emberek beépüléséig rend-
szerint megérzi a változást,
amely a teljesítményében is
megmutatkozik.

Sajnos az összeszokottság
hiánya, a csapategység téli
megbomlása megmutatkozott
tavaszi szezon kezdetén. Eltelt
ugyanis 4 forduló, és egy gyõ-
zelem mellett három vereséget
szenvedett el csapat. Mindez azt

eredményezte, hogy az õsszel
megszerzett ötpontos elõnybõl
egypontos hátrányba kerültünk
a perõcsényi labdarúgókkal
szemben. Visszacsúsztunk a ta-
bella második helyére.

Az elsõ mérkõzésen Penc
volt a vendég, és ahogy szok-
ták mondani, erõsen idény eleji
formában játszottunk, de egy
gólt mégis sikerült találnunk és
ezzel megnyertük a mérkõzést.
A második fordulóban
Püspökszilágyra látogattunk,
ahol egy küzdelmes mérkõzést
játszottunk a dobogóra hajtó
hazaiakkal, és nagy csatában
maradtunk alul 3:2 arányban.
Ezzel megszakadt a 37! mérkõ-
zés óta tartó bajnoki veretlen-
ségünk a megye III. osztályú
bajnokságban. (Mindez a tava-
lyi bajnokságban megvívott 26,
illetve a mostani bajnokságban
lejátszott 11 veretlen mérkõzés-
re vonatkozott.) A harmadik
fordulóban hazai pályán fogad-
tuk Kosd csapatát. A mérkõzé-
sen sok helyzetet sikerült kiala-
kítanunk, azonban a góllövés-
sel hadi lábon állt mindenki.
Sikerült ugyan egy gólt szerez-
nünk, amit elsõre megadott a
játékvezetõ, aztán visszavonta
ítéletét, gólunkat érvénytelení-
tette. Aztán ahogy ilyenkor len-
ni szokott, az ellenfél egy-két
helyzete közül az egyiket ki-
használva gólt szerzett, és meg-
nyerte a párharcot. Ezek után
utazott a csapat Letkésre, a szo-
kásos ''szomszédvár'' rangadó-
ra, ami a helyezésektõl függet-
lenül mindig izgalmas mérkõ-
zést ígér. Most sem volt más-
ként, csak sajnos mi voltunk a
szenvedõ felek. Jól indult a der-

bi, hiszen egy szépségdíjas sza-
badrúgás góllal sikerült vezetést
szereznünk. A félidõ további
részében csak a helyzetekig ju-
tottunk, míg a hazaiak szintén
egy nagy góllal kiegyenlítettek.
A második félidõ 10. percében
kiállítottak egy letkési játékost,
de ez mintha minket, szobiakat
zavart volna meg inkább,
ugyanis a hazaiak szereztek
gólt, és 2:1 -re megnyerték a
mérkõzést.

Sajnos úgy tûnik, hogy a ki-
csit meggyengült játékoskeret
mellett még a szerencse is el-
pártolt a csapat mellõl:  mind a
három mérkõzést egy góllal
vesztettük el. Valami hiányzik
a csapatból, ami az utóbbi idõ-
ben sikeres idõszakot eredmé-
nyezett. Ennek ellenére remél-
jük, összeszedi magát minden-
ki, és közösen rátalálnak a he-
lyes útra a játékosok. Reméljük,
miután összeszedtük magunkat
a szerencse is visszapártol hoz-
zánk, és újra megtanul gyõzni
a csapat! Még semmi nincs vesz-
ve, hiszen az egypontos hátrány
ledolgozható, fõleg úgy, hogy
még játszik egymással az elsõ
két helyezett.

Aki kíváncsi az eredmé-
nyekre és a tabellára az meg-
nézheti a www.pmlsz.hu /
pmlsz-adatbank/III.o.arany
aszok (Vác) oldalon.

Várunk minél több lelkes
szurkolót a mérkõzéseinkre,
hogy a csapatnak ebben a nehe-
zebb, sikertelenebb idõszakában
is megfelelõ bíztatást kapjon,
ezzel is elõsegítve a minél si-
keresebb szereplést a bajnokság-
ban.

LACZKÓ BALÁZS

Elkezdõdött a tavaszi szezon
a labdarúgók számára

M GY D V LG KG GK P
1. Perõcsény SE 14 9 1 4 42 30 12 28
2. Szobi SC 14 8 3 3 36 12 24 27
3. Csõvár SE 14 7 4 3 21 16 5 25
4. Váchartyán KSE 15 7 3 5 25 24 1 24
5. Letkés KSE 15 7 2 6 24 29 -5 23
6. Szendehely FC 14 7 1 6 30 21 9 22
7. Püspökszilágy SE 12 7 0 5 24 19 5 21
8. Penci SE 12 5 0 7 24 28 -4 15
9. Acsa SC 14 4 1 9 28 34 -6 13
10. Márianosztra SE 15 4 1 10 26 50 -24 13
11. Kosd SK 15 4 0 11 27 44 -17 12

Sakkrovat
Március hónapban a szobi
sakkozók "Fide" értékszám-
szerzõ versenyen jártak Bu-
dapest Józsefvárosban.

Eredmények: Szentgyör-
gyi Sándor 5/2,5 pont,
Baranyi György 5/2 pont,
Csiba Benõ 5/2 pont,
Kendrik Gábor 5/1,5 pont,
Maisztorovics Péter: 5/1,5
pont.

Gyõrkisújfaluban Molnár
Gábor 7/5 pontot szerzett,
így õ szerepelt a legjobban;
a közel ötven résztvevõ kö-
zül az 5. lett, 3 gyõzelem-
mel és 4 döntetlennel.

Eredményeink a zebegé-
nyi Hírverõ Sakkversenyen
(április 4.): 1-2. Csiba Benõ
7/5 pont, Molnár Gábor 7/5
pont  3. Galambos Ferenc 7/
4,5 pont.

A következõ helyszí-
nünk Szokolya lesz.

A legfontosabb bajnok-
ságon március 28-án  Szob
- Gödöllõ  7 - 3. Küzdünk
az érmekért, de nem lesz
könnyû az utolsó forduló;
Dunaharaszti ellen játszunk
május 9-én. Ez döntõ meccs,
a csapat 1-4. helynél rosszab-
bul nem végezhet. A bajnok-
ság állása: 1. Dunaharaszti
46 pont, 2. Szob 44,5 pont,
3. Biator-bágy 43 pont, 4.
Vác 41,5 pont.

Minden érdeklõdõvel tu-
datjuk, hogy június 26-án
szombaton Bogányi Gergely,
zeneiskolánk igazgatója, osz-
lopos csapattagunk hathatós
közbenjárására Portisch La-
jos, a nemzet sakkozója ad
szimultánt Szobon a zeneis-
kolában, valamint egy kis
zenés mûsort adnak elõ Kos-
suth díjas mûvészünkkel.

            CSIBA BENÕ

CSAPATVEZETÕ
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Az egyház elleni támadások, az
egyház lejáratása érdekében
folytatott harc napjainkban új
erõre kapott. A különbözõ mé-
diumok szinte az egész világot
elárasztják a katolikus egyház
papjai által állítólag elkövetett
pedofil bûncselekményekrõl
szóló híradásokkal.

Annak ellenére, hogy az
ilyen cselekményeket a bünte-
tõ törvénykönyvek büntetni
rendelik, illetve a feljelentések
esetén büntetõeljárás is indul,
mégis a médiumok az egyházat,
mint egészet tüntetik fel a tör-
ténések felelõseként. Sajnos, a
pedofília minden társadalom-
ban megtalálható jelenség. A
pedofil bûncselekményt elszen-
vedõ áldozat hozzátartozói a
történteket a rendõrség tudomá-
sára hozzák, az eljárás bírósági
ítélettel zárul. Az egyház szé-
gyenkezik a gyermekeket meg-
rontó papjai miatt.

"De nemcsak azokról kell
beszélni, akik beszennyezték az
egyház tekintélyét, hanem azok-
ról a tömegekrõl is, akik hihe-
tetlen jósággal, szeretettel ha-
joltak le hozzánk. Húsvét má-
sodnapja van! Nagy belsõ indí-
tást érzek, hogy elmenjek én is
locsolni. Hatalmas vödör hideg
vízzel szembe önteni azokat, akik
alszanak. 2010 tavaszán legin-
kább azokat szeretném meglo-
csolni, hideg ébresztõ vízzel,
kiket nagy-nagy szeretettel éve-
ken keresztül egy-egy lelkiisme-
retes pap, szerzetes mindent fél-
retéve nevelt, oktatott, hittan

órákon vagy kollégiumokban,
iskola padokban." - olvasható
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes levelében

"Húsvét másnapján ébred-
jünk fel, hallgatásunkkal önma-
gunkra is árnyékot vetítünk, mert
a kívülállók csak a szennyrõl
hallva, könnyen általánosíta-
nak, és azt hihetik, hogy az egy-
házi intézmények a bûnnek a
szennynek az otthonai."- véli
Böjte.

Amit mindenképpen szóvá
kell tennünk, miért pont a ke-
resztény egyházak legnagyobb
ünnepének elõestéjére kellett üte-
mezni a hadjáratot? XVI. Bene-
dek pápát is súlyos rágalmak ér-
ték, és a támadók elvárták vol-
na, hogy a legszentebb keresz-
tény ünnepen is errõl beszéljen
az egyházfõ. Ha a média hiteles
információkat adna a pocskon-
diázó tudósításai helyett vagy
mellett, leközölné például a "Mit
tett XVI. Bnedek a papi szexuá-
lis visszaélések ellen", vagy a
"Mit tesz az Egyház a szexuális
bûncselekmények ügyében? - In-
terjú a Hittani Kongregáció
ügyészével"(Magyar Kurír, for-
rás: Vatikáni Információs Szol-
gálat) címû írások sorait is.

Ha arra a kérdésre várunk
választ, hogy honnan fejlõdik
ki az ilyen nemi elkorcsosulás,
elég a televízió mûsorok sze-
xuális élettel kapcsolatos undo-
rító adásaira, vagy éppen a me-
leg méltóság menetére gondol-
nunk.

SIMON JÓZSEF

Mintha elhallgatott volna köz-
életünk tisztaságát bemocskoló
BKV-botrány híreinek közzété-
telével a sajtó, a rádió és a tele-
vízió. Bizonyára kedvezõ lég-
kört adott ehhez az országgyû-
lési képviselõ-választással kap-
csolatos unalomig tartó mûso-
rok tömege. Korábban a napi
hírek úgy kezdõdtek, hogy
újabb gyanúsítottat vettek õri-
zetbe az úgynevezett BKV-ügy-
ben. Ez most elmaradni látszik
a választások, a tavaszi szünet,
vagy egyéb okok következté-
ben.

A visszaélések érdekes mó-
don nem tûntek fel senkinek.
Érvényesült az a mondás, amely
szerint megfelelõ embert kell
tenni a megfelelõ helyre! Vesz-

teséges társaságnál természetes,
hogy nagy összegû prémiumo-
kat fizetnek ki az alkalmazot-
taknak!? A jó beosztás az, ahol
nem kell érteni semmihez, a
munkát meg ki kell adni jó pén-
zért gebinbe. Csak találgatások
vannak, hogy hová került a
nagy mennyiségû pénz az ellen-
õrizetlen vállalati gazdálkodás
alatt. Még arról nem esett szó,
hogy a vezetõk miben vétkesek.
Hol a fõváros, hol az állami el-
lenõrzés felelõssége? Ha keres-
sük a költségvetés hiányát, gon-
doljunk a fõváros részére adott
állami pénzek ellenõrizetlen
felhasználására. Kik a felelõ-
sek, vajon megtudja-e az ország
lakossága?

SIMON JÓZSEF

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

Húsvét másnapján
ébredjünk fel!

Jó hecc
A márciusi ünnepeket követõ reggelen felháborodott járóke-
lõk beszélgettek az utcán. Valaki vagy valakik a Dózsa György
utcában három, a Rózsa Ferenc utcában két épület falát fes-
tékkel összefirkálták. Valószínûleg jó heccnek tartották.

Feltehetõen felelõtlen fiatalok tették akik nem tudják el-
képzelni, hogy egy családnak milyen nehéz és keserves mun-
ka árán sikerül felújítania házát, garázsát, amit õk néhány
perc alatt elcsúfítottak.

Lehet, hogy naponta elmennek mellette és megcsodálják
mûvüket, sõt még talán büszkék is az alkotásukra. Akár még
büszkék is lehetnének, ha volna bennük annyi kurázsi, hogy
felvállalnák tettüket, és önként rendbe hoznák az okozott
károkat.

FELHÁBORODOTT LAKOSOK

Elcsendesült

Anyák napjáraAnyák napjáraAnyák napjáraAnyák napjáraAnyák napjára

Dsida Jenõ: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg õ véd engem nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,

Értem éjjel-nappal fáradni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve,
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban

itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,

Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen  édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!
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A 2009. évben kidolgozott "Köz-
biztonsági Háló" program a
visszajelzések alapján javította
a lakosság biztonságérzetét. Tár-
sadalmi elvárás, hogy a közterü-
leteken több és láthatóbb rendõr
teljesítsen szolgálatot, a jogsér-
tõkkel szembeni fellépés határo-
zott és következetes legyen.

Az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság Vezetõje tekintettel a
fentiekre a program folytatását
rendelte el.

Ez alapján a rendõrség a ki-
emelten veszélyeztetett telepü-
léseken naponta, a veszélyezte-
tett településeken hetente leg-
alább három alkalommal, a ve-
szélyeztetettnek nem tekinthetõ
településeken legalább hetente
egy alkalommal fokozott ellen-
õrzést kell tartani.

2010. április 5. és  április 11.
közötti idõben a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság illetékes-
ségi területén közel 89 fokozott
ellenõrzést, közlekedési és körö-
zési ellenõrzést hajtottak végre
munkatársaink.

A fokozott ellenõrzéseket és
a közlekedési akciókat 2324 órá-
ban 363 rendõr hajtotta végre.
Munkájukat 44 fõ polgárõr segí-
tette 232 órában.

A program keretében végrehaj-
tott akciók során 10 esetben érték
tetten bûncselekmény illetve sza-
bálysértés elkövetõjét, 9 fõ körö-
zött személyt fogtak el. Közleke-
dési szabálysértés elkövetése mi-
att 162 esetben tettek feljelentést,
17 fõ ittas vezetõt állítottak elõ.

PEST MEGYEI

 RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Közbiztonsági háló

Az elmúlt idõszakban az ország
különbözõ részein az idõskorú
lakosság sérelmére erõszakos
bûncselekményeket követtek el,
amelyek közül több esetben a
sértettek életüket veszítették.
Az elkövetett erõszakos jogsér-
tések felháborodást, félelmet és
riadalmat váltottak ki az érintett
lakosság körében és a médiák fi-
gyelmét fokozottan a Magyar
Köztársaság Rendõr-ségének te-
vékenységére irányította.

Széles körû társadalmi elvárás,
hogy a rendõrség továbbra is biz-
tosítsa a társadalmi együttélés nor-
máinak megfelelõ állami és közös-
ségi viszonyok rendjét, így a la-
kosság szubjektív biztonságérzet-
ét befolyásoló jogsértések megelõ-
zése érdekében a Közbiztonsági
Háló program mellett nagy figyel-
met fordítunk az idõskorúak sérel-
mére elkövetett bûncselekmények
megelõzésére.

Ennek keretében széles körû
elemzõ tevékenységgel kerültek
felmérésre a veszélyeztetett tele-
pülések és célcsoportok.

Pest megye 13 rendõrkapi-
tányságán a bûnügyi és közrend-
védelmi állomány, valamint a
körzeti megbízottak látnak el fo-
kozott ellenõrzéseket.

A közterületi szolgálatellátás
során az egyedül élõ, a mozgásá-
ban korlátozott idõskorú szemé-
lyeknek nyújtanak segítséget és
adnak folyamatosan felvilágosí-

tást annak érdekében, hogy ne
váljanak bûncselekmény áldoza-
tává.

A hatékonyság növelése cél-
jából több területen szórólapo-
kat terjesztettek illetve bûnmeg-
elõzési témájú elõadásokat tar-
tanak a települések nyugdíjas
klubjaiban.

Az akciók során rendszeresen
együttmûködünk a helyi polgár-
õr egyesületekkel.

Az elmúlt héten fõkapitány-
ságunk illetékességi területén
két esetben követtek el idõs-
korú személyek sérelmére bûn-
cselekményt Gödöllõ térségé-
ben.

PEST MEGYEI

RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Félelemben és riadalomban
élnek az idõsek?

Nõtt a bûncselekmények száma

Önvédelem. A rendõrség nagy fi-
gyelmet fordít az idõskorúak sé-
relmére elkövetett bûncselekmé-
nyek megelõzésére

Az elmúlt idõszakban a Váci
Rendõrkapitányság illeté-
kességi területén, a szlovák
határ mellett megnõtt az ál-
lamhatár megjelölésére
szolgáló határjelek, illetve
az államhatár rendjének sé-
relmére elkövetett jogsértõ
cselekmények száma. A me-
gyei fõkapitánysággal most
a lakosság segítségét kérik a
tolvajok felkutatására, a lo-
pások megelõzésére.

Az érintett magyar-szlovák
államhatáron a Schengei Vég-

rehajtási Egyezmény értelmé-
ben megszûnt ugyan a határõri-
zet, illetve a határforgalom el-
lenõrzése, ugyanakkor az állam-
határ rendjét a rendõrség tartja
fenn.  A határrend megsértésé-
nek minõsül többek között a ha-
tárjelrongálás is. Az államhatárt
(határvonalat) a természetben
határjelek (határkövek) jelölik.
Tilos a határjelek eltulajdoní-
tása, megsemmisítése, megron-
gálása, vagy elmozdítása! - hív-
ják fel közleményükben a fi-
gyelmet.

A határvonaltól számított

Új divat a schengeni
határon belül: lopják
a határjelzõ-táblákat

Határkõ. Egy méteres körben meg kell tisztítani a gaztól, faágaktól
(képünk illusztráció)

egy méter széles területû sáv-
ban, illetve az Ipoly határfolyó
magyar oldalán elhelyezett ha-
tárjelek körüli egy méter suga-
rú kör területén belül építmény
nem létesíthetõ. Ezekrõl a te-
rületekrõl el kell távolítani a nö-
vényzetet úgy, hogy a határvo-
nal menete jól látható legyen.
Erdõkben és kertekben az egy
méter széles sávba fák ágai sem
nyúlhatnak be. Így ezen terüle-
tek bármiféle mezõgazdasági
mûvelése (szántás, vetés) tilos!

A fenti tilalmak megszegõi
bûncselekmény, illetve szabály-

sértés elkövetése miatt szabad-
ságvesztéssel, közérdekû mun-
kával, pénzbüntetéssel vagy
pénzbírsággal, továbbá helyszí-
ni bírsággal sújthatók.

Kérik, hogy aki ezeket a jog-
sértéseket észleli, vagy azokkal
kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkezik, értesítse
a Váci Rendõrkapitányság ha-
tárrendészeti alosztályát
(Letkés, Diófa u. 16./B, tele-
fon: 06-27/376-353), vagy a te-
gyen bejelentést a rendõrkapi-
tányság ügyeletén (Vác, Zrínyi
u. 7., telefon: 06-27/501-955).
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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

A DMRV Zrt ezúton értesíti
Fogyasztóit, hogy a kényelmes, és

magasabb színvonalon történõ
 kiszolgálás érdekében

2010. április 1-tõl bevezette a
CALL-CENTER,

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT.

Fogyasztóink abban az esetben, ha
- hiba bejelentést,

- számlázással kapcsolatos észrevételt,
- mérõállás bejelentést

kívánnak tenni az alábbi telefonszámokon,
érhetnek el bennünket:

06-40/881-188
06-27/511-511

Egyben jelezzük, hogy írásbeli
megkeresésüket az

ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu
e-mail címen is megtehetik.

Ezen levelezési címünk az ügyfélkapun
keresztül is elérhetõ.

Humorsarok
Gorbacsov hazalátogat a szülõfalujába és találkozik régi ismerõ-
sével, a falu legöregebb emberével, Iván Kuzmicsovval.
- Iván bátyám, van maganák videója?
- Hogyne, még Hi-Fi tornyom is van.
- És Tv-je van-e?
- Hát persze, színes.
- És tudja ki vagyok én?
- Te vagy a tegnap érkezett amerikai újságíró.
- Iván bátyám, hát nem ismersz meg? Gorbacsov vagyok!
- Akkor meg mit hülyéskedsz, tudod jól, hogy még villany sincs az
egész faluban.

A vádlott kezében egy baseball ütõvel jelenik meg a bíróságon.
- Mit akar ezzel? - kérdi a bíró a baseball ütõ felé nézve.
- Kérem, az idézésben az állt, hogy a védelemrõl magamnak kell
gondoskodnom.

József Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjaiJózsef Attila Mûvelõdési Ház programjai
április - májusáprilis - májusáprilis - májusáprilis - májusáprilis - május

Április 17., szombat 17 óra
A Dunakanyar Fúvósegyüttes Tavaszi koncertje

Április 18., vasárnap 17 óra
Szigligeti: Liliomfi - A Beregszászi Színház elõadása

Április 28., szerda 10 óra
Heltai: Állati mesék - A Tér Színház elõadása

Április 29., csütörtök 9.30 és 11 óra
Bambi  A Fogi Színháza  elõadásában

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

A színházi elõadások a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatásával valósulhatnak meg.

Május 1., szombat 15 óra
Nótadélután Jakab Éva rendezésében.

Belépõjegy: 1000,- Ft  Elõvételben megvásárolható
a könyvtárban, vagy a mûvelõdési házban

Május 1., szombat 16 óra
Szobi Nyugdíjas Klub Majálisa a Szabadidõ Központban

Május 15., szombat 13 órától
Családi egészségnap a mûvelõdési házban


