
Szobi Hírnök
XX. évf. 9. szám - 2010 szeptember * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szeptemberre most is, mint
egykor kisiskolás koromban,
megszáll az újrakezdés remé-
nyekkel teljes öröme, és egy
kis szorongás is, vajon mit
hoz számunkra az új tanév.
Ma is úgy érzem, hogy biza-
kodva kezdhetünk valami
újat, sosemvoltat. Gyorsan el-
röppent az idei nyár. Van, aki
még szívesen megtoldotta
volna pár nappal, s van aki
már nagyon várta ezt a napot.
Vártuk, mert a tanév új kihí-
vásokkal  ál l  e lõt tünk,  és
ezeknek a kihívásoknak meg
kell felelnünk. Vártuk a mai
napot, mert tudjuk tovább
kell lépnünk, tovább kell gya-
rapítanunk gyermekeink tu-
dását. Szülõnek, nevelõnek
kötelessége a gyermekeink
jövõjének tudatos tervezése.
Évrõl évre nagyobb a kihívás.
Arra kell törekednünk, hogy
a kezünk között felnövekvõ
nemzedék olyan biztos alapo-
kat kapjon, hogy stabilan me-
gállja helyét a középfokú in-
tézményben és az életben.
Tiszta lelkiismerettel állítha-
tom, hogy ezeknek az elvárá-
soknak a feltételei iskolánkban
biztosítottak. Nevelõtestüle-
tünk szakmailag kiválóan fel-
készülve várja az idei tanévet!
Hat fiatal kollega kezdte meg
pályafutását iskolánkban. Sza-
kos ellátottságunk 100 száza-
lékos. Teljes a nyitottsága a ta-
nulók a szülõk és a társadalmi
elvárások felé. Az új társadal-
mi elvárások, amelyet az új
oktatáspolitika közvetít. Szi-
gorú szabályokkal indul az is-
kola. Ettõl a tanévtõl kezdve
az alsó tagozaton ismét lehet
buktatni, és a második évfo-
lyam 2. félévétõl osztályozni
a gyermekek teljesítményét. A
hiányzások és a tanulmányi

mulasztások komoly büntetést
vonnak maguk után, már az
alsó tagozaton is, a pedagógu-
sok pedig immár kiemelt vé-
delem mellett kezdhetik meg
a tanítást. Így válik intézmé-
nyünk jelmondatává az idei

"Szép volt idén a nyár nagyon szép / Most õsz van és az iskolák megint kinyitva.
Sötétlõ szájuk elnyeli mindazt mi kéjes volt a nyárban. / Követ, vizet, füvet, csigát, kalandot."

Ismét becsengettek az iskolában

tanévben: rend, fegyelem, tu-
dás. E szavak fontosak. Érté-
kesek. A szobi Fekete István
Általános Iskola a kistérségi is-
kola székhelyiskolája. Az idei
tanévben csatlakozott intézmé-
nyünkhöz a letkési Árpád Feje-

delem Általános Tagiskola. Im-
már hat tagiskola kapcsolódik be
a közös munkába. A szobi szék-
helyiskolában kapott helyet a
pedagógiai szakszolgálat és
szakmai szolgáltatás is.

folytatás a 8. oldalon

Pályázati felhívás
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat tulajdoná-
ban álló, szobi 615 hrsz-ú  (Sport utca 9.), 1402 m2 térmértékû  ingatlaná-
ból 360 m2 terület  bérbeadását hirdeti meg.

A pályázók a bérleményhasznosítás (szolgáltatások) céljának megjelölésé-
vel juttathatják el pályázatukat Szob város jegyzõjéhez (2628 Szob, Szent Imre
utca 12.) 2010. október 15-én 10 óráig, személyesen vagy postai úton.

A pályázatok elbírálása nyilvános liciteljárás keretében történik, amely-
nek feltételeirõl és idõpontjáról a pályázók írásban kapnak értesítést.

A kikiáltási ár: 100 Ft/m2/hó.

Járik Izabella köszönti az elsõ osztályosokat



Szob Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetérõl és a
2006-2010. évek közötti választási ciklusban keletkezett,

késõbbi éveket terhelõ pénzügyi kötelezettségekrõl
Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 50/
A. § (4) bekezdésének megfele-
lõen Szob Város Önkormány-
zatának polgármestere elkészí-
tette jelentését a 2006-2010.
évek közötti választási ciklust
terhelõ pénzügyi determináci-
ókról és kötelezettségekrõl,
mely az alábbiakban kerül is-
mertetésre:

Szob Város költségvetési be-
vételeinek, kiadásainak egyen-
súlyát a 2006-2010. évek
közöttiválasztási ciklusban fo-
lyamatos mûködési célú hitelfel-
vétellel tudta csak biztosítani.

A 2006. évet az önkormány-
zat 230 millió Ft hitelállomány
tartozással zárta. Ebbõl 98 mil-
lió Ft mûködési hitel, 18 millió
Ft munkabérhitel, valamint 114
millió Ft felhalmozási hitel volt.
E hitelek visszafizetésének ese-
dékessége 2007. év volt. Ennek
az évnek a végén az önkormány-
zat afelhalmozási hitel visszafi-
zetését az utófinanszírozással tel-
jesülõ pályázati forrással egyen-
lítette ki.

A mûködési hitelt tovább nö-
velte a 2007-es év központi alul-
finanszírozása, melynek követ-
keztében 171 millió Ft kötvényt
bocsátott ki az önkormányzat,
ami az elõzõ évekbenkeletkezett
mûködési hitel visszafizetésének
forrását is képezte.

A kötvénykibocsátás a lehetõ
legkedvezõbb likvidfedezet mind
a mai napig, hiszen a kamatteher
a töredéke az egyéb hitelfajták-
nak. Pl. 2009. évben a kifizetett
összes (6 millió 892 ezer Ft) ka-
matból  a 171 millió Ft kötvény
kamata 3 millió 406 ezer Ft volt,
ezzel szemben a 22 millió 940
ezer Ft mûködési hitel után 3 mil-
lió 486 ezer Ft kamatot fizetett ki
az önkormányzat.

Alkalmazkodva a központi fi-
nanszírozás változtatásához, az
önkormányzat által fenntartott
oktatási intézményeket 2007.
szeptember 1-tõl a Többcélú Kis-
térségi Társulás intézményfenntar-
tásába adta át önkormányzatunk.

A 2007. évi kötvénykibocsá-
tással történt hitelállomány át-
rendezés következményeként a
2008. évben az  ÖNHIKI pályá-
zaton sikerült  87 millió Ft-ot el-
nyernünk, valamint kétszer ad-
tunk be pályázatot az ún. mûkö-
désképtelen önkormányzatok tá-
mogatására, az itt elnyert összeg
összesen 22 millió Ft volt.

A fentiek okán sikerült a fel-
vett folyószámlahitel tartozá-
sunk állományát évvégére 2 mil-
lió 21 ezer Ft-ra csökkenteni.

Az önkormányzat pénzügyi-
leg nehéz költségvetési évet zárt
a 2009. évben. Az év folyamán
összesen 80 millió Ft munkabér
hitelt vett fel, ami az év végére

visszafizetésre került, valamint
22 millió 940 ezer Ft folyószám-
lahitel tartozással zárta az évet.

A felhalmozási és tõkejellegû
kiadásainkat valamennyi eset-
ben pályázati és egyéb felhalmo-
zási célra átvett pénzeszközök-
bõl, illetve vagyonértékesítésbõl
fedeztük. A többéves kihatással
járó önkormányzati döntések
pénzügyi vonzatai az alábbiak:

-„Szob 2027” elnevezésû, 20
éves futamidejû, 2027. novem-
ber 26-i lejáratú és változó ka-
matozású, összesen 171 millió
422 ezer Ft kötvény.  A kötvény
kamata: 3 havi CHF LIBOR + 1,2
%, ami jelenleg 2-3 % között
van.

- A „Sikeres Magyarország-
ért” Önkormányzati Infrastruktú-
rafejlesztési Hitelprogram kereté-
ben kedvezményes kamatozású
forinthitel. Összege 66 millió Ft.
Lejárata: 2029. június 5.  Kamat:
3 havi EURIBOR + évi 2,2 %.

- Rövid lejáratú hitel átmene-
ti likviditási problémák kezelé-
sére. Összege: 21 millió Ft. Lejá-
rata: 2011. augusztus 12. Kama-
ta: 3 havi BUBOR + 3,5 %. A fel-
vett hitel visszafizetését a pályá-
zati utófinanszírozás forrásai biz-
tosítják, visszafizetése tehát a Fõ-
tér II. beruházás pénzügyi lezá-
rásával teljesíthetõ.

- Operatív lízing a közintéz-
mények belsõ világításának kor-

szerûsítésére. Ennek a hitelnek a
törlesztõ forrása az energiameg-
takarításból származó kiadás-
csökkenés, ami 2015. évtõl tel-
jes megtakarítást jelent.

Az önkormányzati gazdálko-
dás a központi költségvetés rend-
kívül alacsony forrásbiztosítása
miatt folyamatosan nehezedõ
mûködési feltételekkel történik.
Az önkormányzati feladatellátá-
sok  mindezen gazdálkodási ne-
hézségek ellenére bõvültek, hi-
szen a bölcsõdei ellátás 3 évvel
ezelõtti bevezetése is teljes ön-
kormányzati fenntartással bizto-
sított. Valamennyi intézmé-
nyünk korszerû körülmények
(világítás, hõszigetelés, fûtés,
eszközellátás) közé került, annak
ellenére, hogy maga a mûködte-
tés önmagában is folyamatos ki-
egészítést igényelt. Ezt bizonyít-
ja a kötvényekben felhalmozott,
mûködéshez felhasznált hitel. A
településen élõk megszokták és
elvárják az önkormányzati intéz-
mények adta lehetõségeket, ami
teljesen érthetõ is, hiszen az itt
élõk fokozatosan javuló körül-
mények között szeretnének élni.
Mindezen elvárásoknak kívánt
megfelelni gazdálkodásával az
önkormányzat.

Szob, 2010. szeptember 13.
Tisztelettel:

REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER
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Akik a napokban sétáltak az
újjáépült Szent László tér felé,
bizonyára észrevették, hogy a
tér Árpád utca felõli bejárata
elõtt elhelyezett Nepomuki
Szent János szobornak csak a
talapzata van a helyén, ugyan-
így az átellenben lévõ kõke-

A képviselõ-testület augusztus 17-én megtartott ülésén pályázat
benyújtásáról döntött  Szob város csapadékvíz-elvezetõ rendsze-
rének fejlesztése céljával. A projekt keretében a Rózsa utca, a
Rózsa köz, a Vasút utca felszíni vízrendezése valósulna meg.

Szob Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete szeptember
14-én megtartott ülésén az önkormányzat  I. féléves gazdálkodá-
sáról készített beszámolót elfogadta.

A képviselõk döntöttek arról, hogy a szobi Fekete István Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulói részére a 2010/2011. tanévben a
tantervben szereplõ heti három órában történõ idegen nyelv ok-
tatásán kívül, vállalva a túlórával kapcsolatos költségeket,  heti
plusz két  órában biztosítja a német és angol nyelvvizsga elõké-
szítést.

A lakosság részérõl többször
érkezett jelzés, hogy a városban
egyre több kóbor kutya járja az
utcákat. Az önkormányzat fel-
vette a kapcsolatot az illetékes
gyepmesterrel (közismertebb
nevén: a sintérrel), és kérte,
hogy Szobon gyûjtse össze a
gazdátlan ebeket. A gyepmes-
ter szeptember 23-án járta vé-
gig a város utcáit az ebek után
kutatva. Végül egyetlen kutyát
sikerült befognia és elszállíta-
nia. Az önkormányzat kéri,
hogy mindenki tartsa zárva a
kutyáit.

Röviden

resztnek is. A Nepomuki
szoborot és a kõkeresztet resta-
urálás céljából a képzõmûvé-
szeti egyetemre szállították,
hogy a felújítás után ismét, im-
már a megújult tér igazi dísze-
ként kerüljenek vissza korábbi
helyükre.

Restaurátorok dolgoznak
a Nepumuki szobron

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

2628 Szob, Szent Imre u. 12.  Tel.: 27/570-690
Felelõs szerkesztõ: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Tel./fax: 27/316-100

Felelõs vezetõ: Furucz Angelika
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Itt járt a sintér

TájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatás
 kéményseprõ-ipari feladatok ellátásáról kéményseprõ-ipari feladatok ellátásáról kéményseprõ-ipari feladatok ellátásáról kéményseprõ-ipari feladatok ellátásáról kéményseprõ-ipari feladatok ellátásáról

A jogszabály által elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat megyénkben

május elsejétõl a Magyar Kémény Kft
(korábbi nevén: Somogy Megyei Kéményseprõ Kft) látja el.

A társaságnak a polgármesteri hivatal részére eljuttatott
közleménye szerint, településünkön  2010. augusztus 16.

és október 15. között keresik fel a háztartásokat
a névre szóló megbízólevéllel rendelkezõ kéményseprõk.

A környezetvédelmi szempontok szem elõtt tartása (hulladék
összegyûjtése, újrahasznosítása), és az igényesebb, tisztább köz-
területek érdekében a város több pontján szelektív hulladékgyûj-
tõ szigetek kerültek kiépítésre, ahol mûanyag palackok, üvegek
stb. külön–külön konténerbe történõ elhelyezésére nyílik lehe-
tõség. Itt kell megemlítenünk, hogy a kis méretû elektronikai
hulladékok (elemek) gyûjtésére is lehetõség van városunkban,
az önkormányzat intézményeiben (iskola, óvoda, polgármesteri
hivatal) elhelyezett gyûjtõedényekben.

SzelSzelSzelSzelSzelektív hulladékgyûjtõektív hulladékgyûjtõektív hulladékgyûjtõektív hulladékgyûjtõektív hulladékgyûjtõ
szigetek a városbanszigetek a városbanszigetek a városbanszigetek a városbanszigetek a városban

A szelektíven gyûjtött huladékot hasznosítani lehet (fent) * Megér-
keznek a kis konténerek a városba (lent)



TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati képviselõk és a polgármester
választásával kapcsolatosan az alábbiakról tájé-
koztatom a tisztelt választópolgárokat:

A szavazás napja 2010. október 3. (vasár-
nap), szavazni 6 órától 19 óráig lehet a lakó-
hely szerinti szavazókörben:

1. számú szavazókör: MÁV laktanya,
2. számú szavazókör: Polgármesteri Hivatal,
3. számú szavazókör: Zeneiskola.

A szavazáskor a szavazólapon az összes jelölt neve
ábécé sorrendben szerepel. A polgármester-jelöl-
tek közül érvényesen egy jelöltre, míg a képviselõ-
jelöltek közül legfeljebb hat jelöltre lehet szavazni
(a szavazat akkor is érvényes,  ha a választópolgár
a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz!)

További tájékoztatás a Helyi Választási Iroda
Vezetõjénél (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) a
27/570-580-as telefonszámon kérhetõ!

 KEMPFNÉ DUDÁS  HILDA HVI VEZETÕ

A Szobi Helyi Választási Bizottság az alábbi
jelölteket vette nyilvántartásba (abc sorrendben):

Polgármesterjelölt:Polgármesterjelölt:Polgármesterjelölt:Polgármesterjelölt:Polgármesterjelölt:
1. Bede Sándor Szob, Ipolysági u. 7. (független jelölt) 11/2010. (VIII.27.) HVB hat.
2. Remitzky Zoltán Szob, Homokdûlõ u. 21. (független jelölt) 14/2010. (VIII.30.) HVB hat.
3. Szõke István Szob, Jókai u. 1. (független jelölt) 4/2010. (VIII.25.) HVB hat.

Képviselõjelölt:Képviselõjelölt:Képviselõjelölt:Képviselõjelölt:Képviselõjelölt:
1. Angyali Gyula Szob, Kossuth u. 2. (független jelölt) 7/2010. (VIII.27.) HVB hat.
2. Balázs Ildikó Szob, Táncsics u. 13. (független jelölt) 25/2010. (IX.03.) HVB hat.
3. Balázsi Géza Szob, Mátyás K. u. 14. (független jelölt) 22/2010. (IX.03.) HVB hat.
4. Bába Vince Szob, Arany u. 10. (független jelölt) 24/2010. (IX.03.) HVB hat.
5. Bánhegyi Ildikó Mária Szob, Malomvölgy 09/22 hrsz. (Zöldek) 21/2010. (IX.03.) HVB hat.
6. Bede Sándor Szob, Ipolysági u. 7. (független jelölt) 12/2010. (VIII.27.) HVB hat.
7. Egri Gábor Szob, Nyár u. 13. (független jelölt) 19/2010. (VIII.31.) HVB hat.
8. Fésûs József Szob, Érdy J. u. 34. (független jelölt) 3/2010. (VIII.24.) HVB hat.
9. Füzesi Károly Szob, Kodály Z. u. 18. (független jelölt) 9/2010. (VIII.27.) HVB hat.
10. Huszti Péter Szob, Köztársaság u 9. (független jelölt) 10/2010. (VIII.27.) HVB hat.
11. Krasznai Zoltán Szob, Rózsa F. u 8. (független jelölt) 8/2010. (VIII.27.) HVB hat.
12. Laczkó Balázs Szob, Árpád u. 22. (független jelölt) 17/2010. (VIII.31.) HVB hat.
13. Dr. Lõrincz Kálmán Attila Szob, Kodály Z. u. 34. (független jelölt) 20/2010. (IX.03.) HVB hat.
14. Mészáros Márta Szob, Ipolysági 5/A. (független jelölt) 6/2010. (VIII.27.) HVB hat.
15. Nagy Sándor Szob, Munkácsy u. 13. (Munkáspárt) 15/2010. (VIII.30.) HVB hat.
16. Orbán József Szob, Dózsa Gy. u. 42. (független jelölt) 13/2010. (VIII.30.) HVB hat.
17. Orosz Imre Szob, Petõfi u. 10. (Jobbik) 23/2010. (IX.03.) HVB hat.
18. Polónyi Éva Szob, Árpád u. 31. (független jelölt) 2/2010. (VIII.24.) HVB hat.
19. Tóth Lajos Szob, Érdy J. u. 28. (független jelölt) 18/2010. (VIII.31.) HVB hat.
20. Véber Pálné Szob, Préskert 14/B. (független jelölt) 5/2010. (VIII.27.) HVB hat.
21. Virág Sándor Szob, Tompa M. u. 3. (független jelölt) 16/2010. (VIII.30.) HVB hat.
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Tíz éve immáron, hogy város-
sá váltunk. Ezt a 10 évet pedig
egy igazán hangulatos, önfeledt
és szórakoztató városnappal
szerettük volna megünnepelni.
Igyekeztünk minden tényezõt
figyelembe venni, minden kor-
osztály számára megfelelõ
programot, kikapcsolódást biz-
tosítani. Egy nálunk nagyobb
tényezõre azonban nem számí-
tottunk, illetve nem így és nem

ennyire erõteljesen. Az idõjá-
rás sajnos nem kedvezett az idei
évben nekünk, és megpróbálta
rányomni bélyegét a rendez-
vényre. Nos nem sikerült neki,
mert ugyan néhány program-
elemet ki kellett venni a reper-
toárból és a koszos, saras ruhá-
ikat bizonyára még a tisztelt
olvasók tisztítják - a gumicsiz-
ma feltalálóját viszont üdvöz-
löm, mert kiderült, hogy hasz-
nos találmány, nemcsak a föl-
deken -, de a fellépõk kárpó-
toltak minket mindenért.
    A pénteki-szombati napon
pedig, ha nem is olyan szám-
ban, mint azt napsütésben lehe-
tett volna várni, de sokan meg-
jelentek és kitartóan mulattak és
szórakoztak. Kellett persze eh-
hez például kezdésként Sub Bass
Monster, aki az elsõ elénekelt
(rappelt) szám közben, után
már a rendezvénysátorba tért át,
és a nézõsereg közepette adta
elõ - az esõtõl védve - nótáit a
fiatalok, de végigpásztázva az
arcokon, más korosztály meg-
elégedésére is. Ezt az attrakci-

ót Fásy Ádám is végrehajtotta
és az addigra egészen nagyszá-
múra duzzadt tömeget éneklés-
re késztette. Olyannyira jól si-
került ez a koncert, hogy Fásy
úrék egy órával többet énekel-
tek mint kellett volna, ez is rit-
ka dolog manapság.  Nem hiá-
ba a mulatós zene mindig nép-
szerû marad.

A késõ esti órákra is ma-
radtak a Zetor koncertjére,

ahol bizony jól elhúzták a
talpalávalót.

Szombati napon sok-sok
program zajlott védett, fedett
helyen, ekkor került sor az I.
Börzsöny Gyümölcsvásár meg-
rendezésére, ahol egy nagyon
érdekes és izgalmas elõadásnak
lehettek szem- és fültanúi a ren-
dezvényt megtisztelõk. Egy
harmadik érzékük is tesztelésre
került, hiszen a finom gyümöl-
csöket, leveket, gyümölcsboro-
kat és pálinkákat kóstolásra kí-
nálták a termelõk, elõállítók, és
ez nagy sikert aratott.

Ugyanitt megismerhették a
Börzsöny hegység gombáit is,
hiszen Koczuba József köny-
vének bemutatója ugyanitt zaj-
lott a József Attila Mûvelõdé-
si Házban. Délután pedig
Micsei F. László gyönyörû
kiállításának bemutatóját cso-
dálhattuk meg, valamint Szob
történetét, múltját, jelenét és
jövõképét ismerhettük meg
Lakatos József és dr. Kiss Edit
Éva révén.

Az idõjárás mit sem javult,

a nézõsereg mit sem vesztett
kedvébõl és nagy örömmel fo-
gadták Caramelt és a helyi fel-
lépõket egyaránt, akik ismét
színt vittek a városnapi rendez-
vény forgatagába. Az esti kon-
certek pedig itt is elérték kívánt
hatásukat, a Vad Fruttik és
Torres Daniék is igazán színes
és változatos zenei arzenált
nyújtottak, és bizony utóbbi
koncert is jócskán hosszabb lett

az elvártnál, a fiúk szemmel
láthatóan jól érezték magukat a
színpadon, aminek a nem túl
nagy számú, de annál lelkesebb
tömeg különösen õrült.

Vasárnapra már az égiek is
meghallgattak minket, lehet az

Az idõ nem, de a hangulat jó
volt - a X. Városnapok krónikája

ünnepi mise volt az oka vasár-
nap délelõtt, de igazi ünnepnap-
pá avanzsálódott az elõzõ na-
pok szürke, nyirkos percei után.
Ezt Bogányi Gergely egy káp-
rázatos zongorakoncerttel tette

emlékezetessé, a jelenlevõk leg-
nagyobb örömére. A délelõtt
folyamán került még sor a vá-
rosfák ültetésére, amellyel ha-
gyományos módon az elmúlt
egy évben született gyermekek
üdvözlésére, tiszteletére ültet-
tünk el az Ipolysági utcában. A
délutánt egy igazi unikummal,
egy mintaesküvõ megrendezé-
sével folytattuk, hiszen a most
elkészült park és házasságkötõ

pavilon remélhetõleg - fõként
ezt a rendezvényt látva - jó ins-
piráció lesz majd mind a háza-
sulandók, mind pedig a nyugal-
mat keresõk számára. A Danu-
bius Tánccsoport és a helembai
Õszirózsák csoport igazi feled-

Harrach Péter országgyûlési képviselõ köszöntötte a megjelenteket

Börzsöny Gyümölcsvásár a mûvelõdési ház udvarán

Faültetés a városnapon
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Hosszú hónapok türelmetlen-
ségei, viszontagságai és mun-
kálatai után a Fõtér II. pro-
jekt végre elkészült, leszámít-
va természetesen néhány fel-
merült hibát, problémát,
amit természetesen még orvo-
solni, javítani kell.

A Börzsöny Gyümölcsvásár
már a József Attila Mûvelõdé-
si Ház megújult és megszépült
udvarán került megrendezésre,
a polgármesteri hivatal mögötti
tér pedig mintaesküvõnek adott
otthont, ezzel is jelezve, hogy
a késõbbiekben milyen nagy-
szerû események történhetnek,
és reményeim szerint történni
is fognak ott. (Aki látta a min-
taesküvõt, az megerõsíthet eb-
ben, mert igazán színes és vi-
dám esemény volt.) Itt jegyez-
ném meg, hogy a szokatlanul
esõs év egy igazán jó tényezõt
is rejtett magában, mégpedig a
növények gyorsabb virágzását,
a fû gyorsabb növekedését, így
a nemrégiben elültetett fûmag
a mûvelõdési ház udvarán pél-
dául gyönyörûen zöldell, szinte
nyári érzést nyújtva ezzel.

A polgármesteri hivatal
régi, vagy inkább úgy monda-
nám, sosem látott fényében
csillog, és impozáns látványt
nyújt. Remélhetõleg az a ha-
tása sem marad el, miszerint
közelebb kell hozni a lakos-
ságot és a hivatali apparátust
egymáshoz.

A Szent László utcán este
végig haladva pedig egészen
különleges élményben lehet

részünk a fények tengerében
úszva.

A Szent László tér egészen
üdítõ látványt ad, és sokkal na-
gyobbnak, tágasabbnak hat -
persze lehet, hogy csak én lá-
tom így.

Talán fogjuk rövidre, mert
a szavak helyett árulkodjanak
inkább a tények és tekintse meg
mindenki a változásokat. És
bár egy kicsit érzelemdúsra si-
került ez a beszámolóm, enged-
jék meg nekem, hisz ez a pro-
jekt hónapokon át olyan volt
számomra, mintha a saját gyer-
mekem lenne. No persze sem
a terveket, sem a kétkezi mun-
kát nem én, nem társaságunk
végezte, de mégis az érzés ez
maradt.

A munka azonban nem áll
meg, bár mint mondottam, a
kivitelezés az apróbb javítások
kivételével elkészült, társasá-
gunknak még rengeteg teendõ-
je van az elszámolások, jelen-
tések, intézkedések végrehajtá-
sa kapcsán.

Végezetül csak annyit mond-
hatok, köszönöm minden egyes
embernek, aki valamit, bármit
hozzátett a munkálatokhoz,
akár jó szóval, tanácsokkal, biz-
tatással, türelemmel.

Váljon mindenki örömére és
használatára a most elkészült
fejlesztés!

Madách Imre klasszikus sza-
vaival búcsúzok:
"Be van fejezve a nagy mû, igen.
A gép forog, az alkotó pihen."

GALANITS TAMÁS

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szobi ok-
mányiroda a 2010. évi helyi önkormányzati választásokkal
összefüggésben

2010. október 2-án 8-16 óráig
2010. október 3-án 6-19 óráig

ügyeleti nyitva tartásával nyújt lehetõséget

KIZÁRÓLAGKIZÁRÓLAGKIZÁRÓLAGKIZÁRÓLAGKIZÁRÓLAG

ideiglenes személyazonosító igazolvány és/vagy a lakcím-
igazolvány kiállítására és átadására, valamint az okmányiro-
dai átvétellel kért állandó személyazonosító igazolvány, út-
levél vagy kártya típusú vezetõi engedély átadására.

 KEMPFNÉ DUDÁS HILDA

 OEVI VEZETÕ

Fõtér II. projekt: elkészülthetetlen népviseletes, hagyo-
mányõrzõ lakodalomba kalau-
zolta el a kilátogató nagyszámú
publikumot.

Az örömöt és jókedvet a
Dombóvári István, a Dumaszín-
ház társulatának tagja fokozta
a rekeszizmok igénybevételé-
vel, majd egy régi ismerõs, a
Crazy Granat adott ízelítõt az
örök rockérzésbõl, végezetül
pedig telt ház elõtt - ha szabad-

téren lehet ilyet mondani -,
Tabáni István zárta a rendez-
vényt szívet melengetõ dalok-
kal, ahogy ez tõle ismertté vált.
Azt hiszem méltó lezárása volt
ez a rendezvénynek, együtt éne-
kelte elõadó és közönség az is-
mert, nagy sikerû nótákat.

Itt szeretném megköszönni

kitartó munkáját és segítségét
minden városnap szervezésében
részt vett embernek!

Kiemelten köszönöm a segít-
séget és rendezést az elõkészü-
letektõl fogva mindenben segí-
tõ, a városnapokon pedig az ele-
mekkel és minden nehézséggel

együtt vállvetve küzdõ Balázs
Ildikónak, Kaszonyi Renátának,
Gyenes Gábornak, Herr
Györgynek. Nélkülük ez nem
sikerült volna!

Továbbá azoknak a hivatali
dolgozóknak, kulturális/mûve-
lõdési intézmények dolgozói-
nak, tanároknak, óvónõknek,
helyi csoportoknak, akik részt
vettek, bemutatójukkal, elõadá-
saikkal színesítették a progra-

mokat. Külön köszönet Kuti
Andreának a csodálatos minta-
esküvõ megrendezéséért, és
Bernát Istvánné Margónak a
Börzsöny Gyümölcsvásár szer-
vezésében és lebonyolításában
tett munkájáért.

Szívbõl remélem, hogy
minden kedves szobi lakos és

persze kilátogató vendég is
nagyon jól érezte magát, a
jövõ évre pedig már most le-
foglalom a gyönyörû, napfé-
nyes idõjárást, nehogy last
minute akcióban ismét ne jus-
son belõle!

GALANITS TAMÁS

Az esõ ellenére is sokan részt vettek a rendezvényeken

Mintaesküvõ a pergolánál
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Több éves hagyományaink-
nak megfelelõen nyáron
újra táborba indultak isko-
lánk diákjai. Immár harma-
dik alkalommal, az integrált
intézmény valamennyi ta-
nulója számára meghirdet-
tük a balatoni olvasótábo-
runkat.

Ezen a nyáron augusztus
13-tól 19-ig Zamárdiban tá-
boroztunk közel nyolcvan
gyermekkel, akik a kistérsé-
günk több településérõl
(Kóspallag, Márianosztra,
Vámosmikola, Berneceba-

ráti, Nagybörzsöny, Szob)
érkeztek.

Az egy hét alatt a stran-
doláson kívül számos érde-
kes programban vehettek
részt a táborozók: volt érde-
kes falujáték a település
megismerése érdekében,
különbözõ sportágakban
mérhették össze erejüket a
tábori csapatok, részt vehet-
tek a gyerekek szellemi ve-
télkedõn, hangulatos csoki
keresõ versenyen,  volt szín-
játszás és természetesen
nem maradhatott el az utol-
só éjszakai bátorságpróba
sem. Az ismeretek bõvítése
érdekében megtekintettük a
zamárdi akvárium különle-
ges tengeri állatait.

A gyerekek hat csapat-
ban játszottak a tábor ideje

alatt: Kosztolányi, Heltai,
Erkel, Széchenyi, Szent
Margit, Beethoven.

A csapatok névadóit min-
den évben az évfordulós hí-
res emberek közül választ-
juk ki, így ezen hírességek-
rõl - játékos formában - szé-
les körû ismereteket szerez-
nek a gyerekek a táborozás
idõtartama alatt.

Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani a Szobi
Kistérség Önkormányzatai
Többcélú Társulása munka-
szervezete vezetõjének,

Galanits Bélánénak a támo-
gatásért.

Továbbá köszönet illeti a
táboroztató pedagógusokat
- Járik Izabella igazgató
asszonyt, Veres Józsefné és
Kurucz Jánosné tagintéz-
mény-vezetõket, Darányi
Évát, Molnárné Hõninger
Anikót és Hanzelikné Mar-
cal Évát -, akik szabadságuk
ideje alatt, társadalmi mun-
kában vállalják évek óta a
térségi gyermekek táboroz-
tatását.

Az egy hét sikerességét
leginkább az fejezte ki, mi-
kor hazafelé a buszon sorra
hangzott el a gyermekektõl
a kérdés: hová megyünk jö-
võre?

BALÁZS ILDIKÓ

TÁBORVEZETÕ

Újra táboroztunk
folytatás az 1. oldalról

Az idei tanévet a székhelyis-
kola 14 tanulócsoporttal és 4
napközis csoporttal kezdi. Tanu-
lólétszám 218 fõ. Bejáró gyer-
mekek száma: 50 fõ Zebe-
génytõl egészen Kóspallagig.
Szolgáltatásaink közé tartozik az
iskolás busz, Ipolytölgyes és
Szob között. A mi iskolánkban
még mindig lehetõség van a sok-
színû szakköri foglalkozások
megtartására, várjuk a tehetsé-
ges kreatív gyermekeket (foci,
kézilabda, atlétika, kosár, tánc,
IVK, rajz, honismeret, könyv-
tár, középiskolai elõkészítõk). S
talán ide kapcsolnám azt a ha-
gyományt is, hogy az iskolánk-
ban mûködik esti gimnáziumi
képzés is, ahol tandíj nincs. Egy-
aránt fontos az oktatás kisgyer-
mekkortól egészen a felnõttko-
rig bezárólag. Az idei tanévben
ismét lesz Boronkay elõkészítõ a
tehetséges 8. osztályos diákok
számára térségi szinten
Szokolyá-tól egészen letkési tag-
iskoláig bezárva.

Folytatjuk az idei tanévben
is a TÁMOP 3.1.4. pályázat ér-
telmében a kompetenciaalapú
nevelést-oktatást. Tovább folyik
a saját egyéni innovációnak szá-
mító BÉZS program az óvodá-
tól az iskoláig. Az 5. évfolya-
mon a projektoktatás szintén
folytatódik, az egymáshoz kö-
zeli tananyagtartalmakat egy
idõben tanítjuk, játékos képes-
ségfejlesztõ módszerekkel.
Ezen innovációk a mi iskolánk
önálló alkotásai, ez alapján kap-
tam a felkérést arra, hogy or-
szágosan is referenciaiskola le-
gyen az intézmény.

A megtiszteltetés óriási le-
hetõség az intézmény számára.
Oktatómunkánkban a legfonto-
sabb tevékenység e tanévben is
a tantervi követelményrendszer
mind hatékonyabb elsajátíttatá-
sa a tanulókkal. A nyolcadik év-
folyamra kiemelt figyelmet for-
dítunk a továbbtanulás érdeké-
ben. Elsõ perctõl kemény mun-
ka vár a diákságra. A tanévet a
hagyományos vizsga zárja. S
mivel iskolánkban már a 2. év-
folyamtól elkezdõdik az idegen
nyelv oktatása fõ célkitûzésünk,
hogy a jó képességû gyermekek
alapfokú nyelvvizsgát tegyenek.

A másnapi tanítási órákra való
hatékony felkészülést napközis
foglalkozások segítik. Iskolánk-
ban jól felszerelt természettu-
dományos elõadóval, könyvtár-
ral, számítástechnika szaktante-
remmel, interaktív táblával ál-
lunk a diákság rendelkezésére,
bátran mondhatom középisko-
lai szintû a felszereltségünk. S
most a kicsi elsõsökrõl szólnék
számukra legfontosabb, hogy
év végére meg tanuljanak olvas-
ni, írni és számolni. Az évnyi-
tó alkalmából minden kicsi
gyermek egy emléklapot és egy
varázsceruzát kapott ajándékba.
Ha jól használják a varázsceru-
zát év végén biztosan sokan ve-
hetik át majd jutalmukat.

1.a osztályosok lettek: Bar-
tók Karolina Franciska, Bodnár
Levente, Fidel Erika, Földi Erik
Axel, Gombos Kevin, Gyurcsok
Zolna Letícia, Halász Rebeka,
Kantó Zsuzsanna Izabella, Ju-
hos Izabella, Mátyus Zsanett,
Németh Péter Attila, Ormándi
Franciska, Patrik Gergõ, Pecsó
János, Veligdán Péter.

1.b osztályosok lettek:
Bábik Zsófia, Bezeczky Enikõ
Zsófia, Czibere Zoltán Benedek,
Dutka Lehel Ákos, Golán Krisz-
tián, Kolozs Dominik, Melisek
Laura, Mészáros Jázmin, Nagy
Adrienn, Pap Botond, Sági
Evelin, Solymosi Botond,
Szabári Bence László, Szabó
Levente Kornél, Téglás Réka.

 Az új tanév küszöbén ké-
rem, hogy közös akarattal mun-
kálkodjunk azon, hogy tovább
öregbítsük iskolánk jó hírét az
országban. Az elmúlt évek szép
eredményei mindenkit kötelez-
nek (tanárt, diákot) az ilyen
munkálkodásra. A tanévnyitó
ünnepélyre dr. Hoffmann Ró-
zsa államtitkár asszonyt is meg-
hívtuk, mivel az országban mi
voltunk az elsõ kistérségi isko-
la. Államtitkár asszony köszöntõ
szavait tolmácsoltam az intéz-
mény tanári karának és a diá-
koknak. Kívánok valamennyi-
ünknek jó egészséget, eredmé-
nyekben gazdag új évet! Sok
sikert és boldog gyermekarcot
kívánok minden szobi diáknak,
szülõnek és kollegának!

  JÁRIK IZABELLA

 IGAZGATÓ

Ismét becsengettek
az iskolában

A táborozás remekül sikerült, mindenki jól érezte magát
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Évek óta egyre jobban növek-
szik iskolánk hírneve, elis-
mertsége, nemcsak térségünk-
ben, hanem országos tekintet-
ben is.

Az elmúlt tanévi eredmé-
nyeink is ezt bizonyítják, hi-
szen a gyermekek tanév végi
átlageredménye 3,98 volt. Is-
kolai szinten 23 tanuló ért el
kitûnõ,  23 jeles tanulmányi
eredményt, mely az iskola ta-
nulóinak a 22 %-a.

Jeles tanulók, 1. osztály:
Báthori Anna, Lencsés Fatime,
Pap Nóra, Sági Dominik, 2.a
osztály: Frievald Ruben,
Kazinczi Rebeka, Grexa Nóra,
Stefkó Kornél, Csintalan Zol-
tán, 2.b osztály: Kovács Kata,
Gyatyel Dániel, Nagy Dániel,
3.a osztály: Bresztyák Rebeka,
Pap Zsolt, 3.b osztály: Tóth
Veronika, 4.b osztály: Kantó
Tibor, Molnár Zsófia, Szabó
Lõrinc, Koczó Kíra, 5. osztály:
Brulich Bernadett, 6.a osztály:
Száraz Eliza, Galambos Zsó-
fia, 7.a osztály: Borda Melit-
ta, 7.b osztály: Márki Hajnal-
ka.

Kitûnõ tanulók, 1. osztály:
Bábik Anna, Vígh Viktória, 2.a
osztály: Hídvégi Zsófia, Tég-
lás Kamilla, 3.a osztály: Pász-
tor Adél, 3.b osztály: Hornyák
Rebeka, Sági Anna, 4.a osz-
tály: Medveczki Ágnes, Valen-
tin Zsófia, Bartók Krisztián,
Demeter Dániel, 4.b osztály:
Oravecz Nóra, 6.a osztály:
Kolozs Jusztina, 6.b osztály:
Huszti Domonkos, Klement
Gergõ, Valentin Dóra, Veres
Martin, 7.a osztály: Tar Luca,
Néder Anita, Kollár Bojána,
Pintér Zsófia, 7.b osztály:
Nagy Réka.

Az év tanulója kitüntetõ cí-
met a következõ gyermekek
érték el: 1. osztály: Vígh Vik-
tória, 2.a Hidvégi Zsófia, Tég-
lás Kamilla, 2.b Kovács Kata,
3.a Pásztor Adél, 3.b Sági
Anna, 4.a  Valentin Zsófia, 4.b
Oravecz Nóra,  5. osztály:
Brulich Bernadett, 6.b: Huszti
Domonkos, Valentin Dóra, Ve-
res Martin, 7.a: Tar Luca,
Néder Anita Kollár, Bojána,
Pintér Zsófia, Borda Melitta.

A tanév során a sportban ki-
emelkedõ diákjaink az Év spor-
tolója kitüntetõ címben része-
sültek: 4.a  Demeter Dániel,
Dutka Detre, 5-6. osztály le-

ány: Paulik Eszter, fiú:
Abrudán Edgár, 7-8. osztály
leány: Jeszenszky Lídia, fiú:
Szabó Dávid.

Az elballagó nyolcadikosok
közül többéves kiemelkedõ kö-
zösségi munkájáért Közössé-
gért emlékérmet kapott: Kakas
Rebeka, Bodzás Zsanett.

Ezen kiemelkedõ tanulmá-
nyi eredményeket támasztják
alá az elmúlt tanévben végzett
országos mérések eredményei
is, melyek bemutatják, hogy
gyermekeink az országos átlag

felett teljesítettek.  Ezen fel-
mérések mérõlapjainak össze-
állítását, javítását és kiértéke-
lését mindig az országos köz-
pontban végezték. A most kö-
zölt eredmények magukért be-
szélnek, hiszen jól látható az
országos átlag feletti teljesít-
mény.

Az országos Kvalitás Okta-
tási és Ifjúsági Centrum méré-
si eredmények a következõk
(százalékban):

4.a - összesítés: matemati-
ka - országos átlag 64,78, osz-
tály átlaga 80,36. Olvasás-szö-
vegértés - országos átlag 79,66,
osztály átlaga 88,79. Nyelvtan-
helyesírás - országos átlag
65,82, osztály átlaga 73,64.

4.b - összesítés: matemati-
ka - országos átlag 64,78, osz-
tály átlaga 69,87. Olvasás-szö-
vegértés - országos átlag 79,66,
osztály átlaga 83,14. Nyelvtan-
helyesírás - országos átlag
65,82, osztály átlaga 75,2.

3.a - összesítés: matemati-
ka - országos átlag 75,02, osz-
tály átlaga 70,73. Olvasás-
szövegértés - országos átlag
80,5, osztály átlaga 79,4.
Nyelvtan-helyesírás - orszá-
gos átlag 77,04, osztály átla-
ga 83,07.

3.b - összesítés: matemati-
ka - országos átlag 75,02, osz-
tály átlaga 74. Olvasás-szöveg-
értés - országos átlag 80,5, osz-
tály átlaga 80,08. Nyelvtan-he-
lyesírás - országos átlag 77,04,
osztály átlaga 81.

2.a - összesítés: matemati-
ka - országos átlag 71,41, osz-
tály átlaga 76, 13. Olvasás-szö-
vegértés - országos átlag 78,37,
osztály átlaga 86,47. Nyelvtan-
helyesírás - országos átlag
76,42, osztály átlaga 80,86.

2.b - összesítés: matemati-
ka - országos átlag 71,41, osz-
tály átlaga 66, 53. Olvasás-szö-
vegértés - országos átlag 78,37,
osztály átlaga 80,47. Nyelvtan-
helyesírás - országos átlag
76,42, osztály átlaga 72,47.

1. osztály - összesítés: ma-
tematika - országos átlag
74,67, osztály átlaga 76, 42,
magyar nyelv és irodalom -
országos átlag 76,82, osztály
átlaga 80,29.

Az Apáczai Kiadó által vég-
zett mérés eredményei is ma-
gas szakmai színvonalú okta-
tásunkat támasztják alá.

1. évfolyam - kisvárosi is-
kolák 89,78 %, városi, megyei
jogú városi iskolák 92,83 %,

Kiemelkedõen sikeres tanévet zárt iskolánk
fõvárosi iskolák 92,94 %.

Az iskola osztályainak
eredményei:

1. osztály: 93,38 %.
2. évfolyam - kisvárosi is-

kolák: 76,74 %, városi, me-
gyei jogú városi iskolák 80,61
%, fõvárosi iskolák 82,41 %.

Az iskola osztályainak
eredményei:

2.a: 84,11%, 2. b: 76,89 %.
3. évfolyam - kisvárosi is-

kolák: 72,80 %.
Az iskola osztályainak

eredményei:
3.a: 72,8 %,
3.b: 67,4 %.
4. évfolyam - kisvárosi is-

kolák: 78,31 %, városi, me-
gyei jogú városi iskolák 81,76
%, fõvárosi iskolák 85,25 %.

Az iskola osztályainak
eredményei:

4.a: 84,75 %,
4.b: 87,25 %.
Iskolánk tanulói az országos

levelezõ Bendegúz versenyen is
részt vettek, mely alapján el-
nyertük az  Ezüst Minõsítésû
Tehetséggondozó Központ cí-
met.

A Fekete István Általános
Iskolák IX. Országos Találko-
zóján budapesti, gyõri, ajkai
iskolák között - mint arról már
korábban hírt adtunk - iskolánk
I. helyezést ért el.

Az elmúlt tanévben egy 30
millió forintos TÁMOP pályá-
zat elnyerésével lehetõségünk
volt a kompetencia alapú ok-
tatás széles körû beindítására
innovatív intézményünkben,
mely szintén hozzájárult okta-
tó és nevelõ munkánk nívójá-
nak emelkedéséhez.

Az elmúlt tanévi kiemelke-
dõ eredményekre alapozva in-
dult el ez a tanév, s biztosak
lehetnek benne a szobiak,
hogy egy olyan oktatási-neve-
lési intézményben tanul tele-
pülésünk ifjúsága, mely az
országos átlageredmények fe-
lett teljesít, s megállja a he-
lyét a fõvárosi iskolák között
is.

S ezen teljesítmények ma-
gas színvonalát még tovább
igyekszik emelni az iskolave-
zetés, s valamennyi pedagó-
gus, hogy mindenki méltán le-
hessen büszke a szobi szék-
helyiskolára.

JÁRIK IZABELLA

IGAZGATÓ



10                 Iskolai hírek                   Szobi Hírnök

Díszbe öltözött Szobon a mû-
velõdés háza.  Mindenhol õszi
kép fogadta a Szobra érkezett
vendégeket, érdeklõdõket.
Megszámlálhatatlan gyümölcs
és mezõgazdasági termékekbõl
készített díszítés tette még von-
zóbbá e napot.

Immár harmadik alkalom-
mal került megrendezésre az

Országos Pedagógiai Szolgál-
tató Intézet és a szobi kistér-
ség szervezésében a települé-
sünkön hagyománnyá váló or-
szágos hírû Almafesztivál.

Az Almafesztivál tulajdon-
képpen egy országos konferen-
ciának, valamint a térség jelen-
leg legnagyobb mennyiségben
termesztett gyümölcsének ün-
nepe.

A konferencia idei témái is
a kistérségi szervezõdések és az
oktatás jövõképének alakulásá-
ról szóltak. A megjelent elõ-
adók a témákat elsõ kézbõl és
alaposan ismerõ  szakemberek
voltak. Nagy Orsolya fõosz-
tályvezetõ-helyettes a Nemzet-
gazdasági Minisztériumból a
belsõ kontrollrendszer aktuális
kérdéseirõl, Pölöskei Gáborné,
az Oktatási Hivatal Közoktatá-
si Hatósági Fõosztályának ve-
zetõje a hivatal feladatairól és
a változásokról, dr. Varga Zol-
tán fõosztályvezetõ a Nemzeti
Erõforrás Minisztériumból az
oktatás minõségérõl, értékköz-

vetítésérõl, dr. Varjúné dr. Fe-
kete Ildikó vezetõ fõtanácsos,
a Budapest Fõváros XVII. ke-
rületi Önkormányzatának Ok-
tatási, Mûvelõdési és Sport Iro-
dájától a közoktatási és az ál-
lamháztartási törvény változá-
saiból adódó  munkáltatói fel-
adatokról, míg Szabó Tamás,
az Állami Számvevõszék taná-

csosa az ellenõrzések tapaszta-
latairól tartott elõadást. A dél-
utáni szekcióülésnek a kistér-
ségi közoktatás megszervezése,
mûködtetése, valamint a
TÁMOP 3.1.4 megvalósítása
volt a témája, melynek elõadó-
ja Járik Izabella igazgató volt.

A konferencia bevezetõ
mondatait a szobi iskola igaz-
gatója, Járik Izabella és a vá-
ros polgármestere, Remitzky
Zoltán mondták el. Az iskola
3. és 6. osztályos növendékei
köszöntötték a vendégeket egy
rövid, színvonalas mûsorral.

A délelõtti plenáris ülés ér-
dekes és hasznos (a részvevõk
véleménye szerint is) gondola-
tait követte a fesztiváli prog-
ram.

Az iskola épülete adott he-
lyet a kistérség minden telepü-
lésérõl, iskolájából érkezett al-
más sütemények versenyének.
A látogatók nem csak megcso-
dálhatták a szebbnél szebb,
cukrászokat is megszégyenítõ
versenymûveket, de azokat

meg is kóstolhatták.  A verseny
akkor verseny, ha valóban van
mivel és miért versenyezni. Itt
az igazi gyõzelmek akkor vál-
tak valóra, amikor a kóstolá-
sok után szinte egyetlen szelet
édesség sem maradt az aszta-
lokon. Volt itt hagyományos
almás süti is nagy számban, de
mint eddig mindkét évben, a
készítõk fantáziájában megal-
kotott és a valóságban is létre-
hozott  versenydarabok is nagy
számban megtalálhatóak vol-
tak. Ehettünk  almának formá-
zott (marcipános borítású) do-
bos sütit, almás palacsintát, sült
almás fagyit és sok-sok egye-
bet.

A versenyzõk között min-
den korosztály megjelent. Az
általános iskolás diákok, a fia-
tal és idõsebb anyukák, nagy-
mamák is izgulhattak alkotása-
ik sikeréért. A vidáman fala-
tozók szavazatai -  amelyek két
kategóriában voltak leadhatók
- a délután elérkezésével meg
is hozták a verseny végered-

ményét. Bár az inkognitóban
jelenlévõ alkotók szerint is
nem az volt a fontos, hogy
milyen lesz a végeredmény,
hanem (mint minden nagyi
álma), hogy lássák a falatozók
sokaságát.

Az almássütemény sütõ ver-
seny végeredménye a követke-
zõ lett. Legszebb sütemény
kategória, 1. helyezés: Gáspár

Almafesztivál és országos
konferencia  Szobon

Jánosné (Szob), 2. helyezés:
Zihné Pongrácz Ágnes (Szob),
3. helyezés: Bajkó Lajosné
(Kemence). Legfinomabb sü-
temény kategória, 1. helyezés:
Szalai Erzsébet (Szob), 2. he-
lyezés: Veres Józsefné (Vámos-
mikola), 3. helyezés: Kissebesi
Mária (Márianosztra). Gyer-
mekek versenye, 1. helyezés:
Tar Luca, Borda Melitta,
Néder Anita, 2. helyezés: Pin-
tér Zsófia, Kollár Bojána, 3.
helyezés: Valentin Dóra, Va-
lentin Réka, Valentin Zsófia,
Tamás Dalma.  Különdíj:
Paulik Eszter, Konecsni
Dominiciána.

Köszönetemet fejezem ki
az Almafesztiválra átadott
gyönyörûséges almákért a
Ipoly-fruct Kft-nek, Bernáth
István és Orbán József gazdál-
kodóknak.

Köszönetemet fejezem ki
minden munkatársamnak, a
szobi óvoda és iskola pedagó-
gusainak, technikai dolgozói-
nak, akik a rendezvény elõké-

szítésében és lebonyolításában
részt vettek. Köszönet a kistér-
ség vezetõjének a támogatásá-
ért.

És nem utolsó sorban vala-
mennyi tagintézményünk ve-
zetõjének és a települések
"cukrászainak" a jó fesztiváli
hangulat megteremtéséért.

  JÁRIK IZABELLA

IGAZGATÓ

Járik Izabella és dr. Varga Zoltán. Hasznos elõadások hangzottak el

Almafesztivál és tanévnyitás. A sütiverseny nagy sikert aratott
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Nagy vihart kavart a pénzügyi
világban a Magyar Nemzeti
Bank vezetõje fizetésének ügye
(bérplafon megállapítása).
Ugyancsak megdöbbentést kel-
tett az IMF eredménytelen tár-
gyalása.

Az újonnan hivatalba lépett
kormány gátat szabott az állami
alkalmazottak semmivel sem in-
dokolható magas juttatásainak.
Ennek következtében különbö-
zõ ellenvetések és fenyegetések
hangzanak el. Itthon az érintett
bankelnök arra hivatkozik,
hogy beosztásának függetlensé-
ge kerül így veszélye. Az Euró-
pai Unió és a hazai ellenzék el-

ítéli az új kormányt az IMF-fel
folytatott, megszakadt tárgyalá-
sok miatt. Az IMF, mint világ-
bank tulajdonképpen egy keres-
kedelmi egység. Pénzét eladja a
tõle kölcsönvevõnek.

A szerzõdés alapján a köl-
csönt vissza kell fizetni.
Amennyiben ez megtörtént, az
üzlet befejezõdött. A kormány
minden egyéb ügye kizárólag az
ország belügye. A busás banki
haszon felett nem jár prémium-
ként a belügyekbe való beleszó-
lás joga. Vajon hogyan jutot-
tunk el a szocializmus építésé-
tõl idáig?

SIMON JÓZSEF

A pedagógusok szakszervezete
nyilvánosságra hozta bérkövete-
lését. Az idõzítés talán nem volt
túl szerencsés. Egy világgazda-
sági válság, és egy hazánk elleni
pénzügyi spekuláció idején bér-
emelést követelni nem biztos,
hogy szerencsés cselekedet.

Ez független attól, hogy jogos-
e ez az igény vagy nem. Hoffmann
Rózsa, a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztériumának államtitkára erre
vonatkozó véleményét nagy fel-
háborodással fogadta az ellenzék,
mivel 160 ezer pedagógust bán-
tott meg önérzetében. Jellemzõ
módon, mikor egy magát szocia-
listának tartó miniszterelnök 10
millió magyar állampolgárra azt

mondta: "Kurva magyarok", vagy
egy másik esetben, amikor birká-
hoz hasonlította az állam polgá-
rait, sem a szocialista frakció szó-
vivõje, sem korábbi párt elnöke
fel sem szisszent, nemhogy fel-
horkant volna, mint jelenleg. Úgy
látszik, hogy a számok csak a
pénz világában mérlegelendõk.

A 100 napos kormányzás érté-
kelése az ellenzék szerint csak
negatívumokkal szolgált. Szerin-
tük ez alatt a három hónap alatt
meg kellett volna váltani a vilá-
got. Úgy gondolják, erre most õk
lesznek alkalmasak, legalábbis
nyilatkozataik alapján. Eddig
vajon hol voltak?

SIMON JÓZSEF

Az iskolakezdésre nem szokvá-
nyos köszöntõvel lepte meg író-
társam a lap olvasóit. Élvezettel
olvastam emlékezését a régmúlt
idõkrõl, a régmúlt iskoláról.

A palatábla, kukoricacsuhéból
font iskolaszatyor felett eljárt az
idõ. Meg tanultunk olvasni, írni,
összeadás, szorzás és kivonás elég
volt a tanév sikeres elvégzéshez.
Ismereteink hézagos voltak? Bi-
zony vért izzadtak azok, akik to-
vább akartak tanulni gimnázium-
ban vagy valamilyen technikum-
ban. Nehéz idõk jártak akkoriban.
A kereszt lekerült a tanterem falá-
ról, de nem a vallásüldözés része-
ként. Oka az volt, hogy az egy-
ház és az állam szétválasztódott,
ekkor szûnt meg a kötelezõ isko-
lai hittanóra, a hangsúlyt a köte-
lezõ szóra helyezném! Az anató-
miai táskáról nem hallottam, nem
tudom, mit cipelnek a diákok eb-
ben a táskában, de etikett köny-

Bérplafon és függetlenség

Néhány szó az "önérzetrõl"

vet biztosan nem.
A köszönést nem könyvbõl

kell megtanulni, otthon kell a szü-
lõktõl elsajátítani. És ha a szülõ
nem tud köszönni? Ezért van (töb-
bek között) az osztályfõnöki óra,
ahol a nevelõ (!) elmagyarázza -
játékosan a legjobb - a köszönés
értelmét, az illõ megszólításokat,
stb. Elmagyarázza az utóbbi idõ-
ben elburjánzott értelmetlen van-
dalizmusok hatásait környeze-
tünkre, életünkre. Akkor talán
megérjük azt az idõt, amikor a
vasúti esõbeállóknak lesznek ép
oldalai, a padokat sem törik szét,
a köztereken nem tépik ki a virá-
got, a felborított kukákról nem is
beszélek…

S talán egyszer nem fogják
összekeverni a szabadságot a sza-
badossággal hangsúlyozva a jo-
got minden kötelezettség nélkül.
Rajtunk is múlik, felnõtteken!

    FERENCZY EMIL

A kukoricacsuhé és a köszönés

A Duna a Volga után Európa
második legnagyobb folyója.
Hossza 2680 km. Nyolc or-
szágon halad át, s további
három országból visz magá-
val patakokat, folyókat a Fe-
kete-tengerbe. E tekintetben
egyedülálló a Földön. A vízi
út összeköt népeket, városo-
kat.

MAHART az évszázados
hazai dunai hajózás megteste-
sítõjeként - az utóbbi évtize-
dekben a turizmus fellendülé-
sével párhuzamosan - folya-
matosan követte a fejlõdés út-
ját. A nagy sebesség és az ez
által nyújtott különleges él-
mény révén hódítanak mind
nagyobb teret az úgynevezett
hordszárnyas magyar szár-
nyashajók. Szárnyas hajópark-
juk rendszeresen lépést tart a
fejlõdéssel.  Menetrendjét
évenként kérik világszerte a
nagy utazási irodák. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján ma
már a Mahart PassNave Sze-
mélyhajózási Kft nagy nép-
szerûségnek örvendõ útjai bel-
földön és külföldön egyaránt
nagy sikereket aratnak 2010-
ben is.

Egyik igen kedvelt - Buda-
pest-Visegrád-Pozsony-Bécs -
útvonalon az idei szezonban
még október elejéig közleked-
nek a szárnyashajók. A Só-
lyom típusú szárnyashajóknak
2010 tavaszán történt felújítá-
sát követõen a hajók a XXI.
század követelményeinek meg-
felelõen - klimatizált, nem do-
hányzó utasterekkel, korszerû
hangosítással, világítással és
szellõzõ rendszerrel - biztosít-
ják az utasok kényelmét. A
hátsó utastérben exkluzív bár,
illetve minibár-ral felszerelt
öt személyes VIP kabin is ta-
lálható.

A hajó korszerû, teljesen
automata, életmentõ defibril-
látor készülékkel, és szakor-
vos által összeállított gyógy-
szerkészlettel rendelkezik. Az
útvonalat az utasok LCD mo-
nitorokon és GPS által vezé-
relt jelzõrendszeren keresztül
is nyomon követhetik, a Duna
menti látványosságokon ma-

gyar, angol és német nyelven
kapnak audio és vizuális tá-
jékoztatás.

Érdekesség, hogy ezen a
Sólyom II elnevezésû szárnyas-
hajó 1991 augusztusában
Õszentsége II. János Pál pápa
is utazott Budapestre. Ezt a je-
les eseményt remekmûvû,
többnyelvû emléktábla örökíti
meg a hajó legszebb, legpati-
násabb utasterében.

Egy-egy ilyen korszerûsí-
tett szárnyashajó nagy tudást,
gyakorlatot kíván. Fedélzetü-
kön a dunai szárnyashajózás
legjobb hajózási szakemberei
dolgoznak. A tisztek elegáns
egyenruhába öltöznek és ide-
gen nyelveket is beszélnek. A
szárnyashajó-személyzetek
hozzáértõ, lelkes munkássá-
gukért  minden elismerést
megérdemelnek.

Nem véletlenül Budapest
és Bécs a világ legkedveltebb
úti céljainak egyike. Jól esõ
érzés nekünk magyaroknak, s
egyúttal dícséretet is érdemel,
hogy az út során mindig a kel-
lõ idõben megszólaló prog-
ramtájékoztató történelmileg
is kifogástalanul ismerteti az
út közben érintett települések
- pl. Komárom vagy Pozsony
(az egykori magyar királyi
koronázási fõváros) - múltját,
nevezetességeit és a jelenlegi
státuszát.

Ezek közül is kiemelik a
patinás Dévény várát, mely
az 1920-as, Trianon elõtti
magyarországi államhatárt
jelzõ magas sziklával emel-
kedik ki a Morva folyó tor-
kolatánál.

Mára a 60km/h sebesség-
gel közlekedõ igazi szárnyas-
hajó érzést nyújtó 112 férõ-
helyes Sólyom elnevezésû
magyar hajók a Budapest-
Bécs közötti 282 km-es tá-
volságot 6 óra 20 perc alatt
teszik meg a nemzetközi ha-
jóállomásról indulva, bele-
számítva a bõsi vízlépcsõn,
illetve Bécs alatt egy másik
zsilipen történõ áthaladáso-
kat is.

DR. DOMONKOS JÁNOS

IRODALOMTÖRTÉNÉSZ

Megújulva hódítanak
továbbra is a nagyfolyam urai

Az Önök írták rovatban található cikkek nem fel-
tétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét.
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Az Ipoly kicsiny folyóként
inkább összeköti, mint elvá-
lasztja a két partján élõket,
akiknek közös a múltjuk, és
közös lehet a jövõjük.

Ez a gondolat  vezetet t
arra, a Honti Múzeum Baráti
Baráti Köre (SK) és a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Köre
(H) elhatározta egy évvel ez-
elõtt, hogy Ipolyságon/Sahy-
ban (SK) a már hagyományos
(idén VIII.) Ipoly Napon kö-
zösen rendez konferenciát au-
gusztus 14-én.

A rendezvényen a szobi és
a váci múzeumbarátok, és az
Alsó-Ipoly völgy több telepü-
lése is népes küldöttséggel
képviseltette magát. Ipolyság
kis határváros az Ipoly men-
tén, 9000 lakosának nagy ré-
sze magyar.

A város a valamikori Hont
vármegyének 1806 óta szék-
helye volt. Az egykori; a 19.
század elsõ felében épült vár-
megyeháza ma városháza. Ez
volt a konferencia helyszíne is.
A bejáratnál emléktábla õrzi
a Kemencérõl való megye-
székhely áthelyezés emlékét.

A konferencia szervezésé-
ben és levezetésében fontos
szerepe volt Pálinkás Tibor-
nak, a Honti Múzeum veze-
tõjének, és Bendik Bélának,
a Honti Múzeum Baráti Köre
vezetõjének. A résztvevõket
Pásztor Lajos ipolysági pol-
gármester köszöntötte, ez
után következtek az elõadók

Dr. Kovalovszki Júlia, a
Magyar Nemzeti Múzeum fõ-
muzeológusa felállva azt kér-
te, hogy egészségi állapotára
való tekintettel ne õ, hanem
Gróf Péter, a visegrádi Má-
tyás Múzeum munkatársa
tartsa meg az elõadását a
Helemba-szigeten feltárt kö-
zépkori emlékekrõl.

A szigeten a tervezett du-
nakanyari vízlépcsõ miatt
1959-ben indult nagyarányú
régészeti feltárás és leletmen-
tés. Az ásatások a Duna észa-
ki partján fekvõ Helemba falu
hajós-halász népének szigeti
templomán belüli és kívüli
temetõjét tárták fel. A sírok-
ban csónak alakú koporsókat
is, és mellékletként pénzérmé-

ket, pártadíszeket és gyûrûket
találtak

Felszínre került egy kis
középkori templom, és egy
érseki nyaralóház maradvá-
nya. Az érseki ház mellett
gyümölcsös kert  nyomait
mutatták ki, ahol szelídgesz-
tenyét, szilvát, almát, és Ma-
gyarországon talán elõször a
Perzsiából származó õsziba-
rackot elõször termesztették.

Batizi Zoltán régész a kö-
zépkori oklevelek kutatása
során szerzett következtetése-
it ismertette. Szob, Helemba
és Letkés lakosai ekkor fõleg
halászattal és hajózással fog-
lalkoztak.  A halászok fõ
zsákmánya sokszor több má-
zsás viza volt, és az Ipoly-
meder esetében az elrekesz-
téses halászati módszert alkal-
mazták sikeresen. A fogás

negyedrésze a királynak és a
prímásnak járt. Vizeinkbõl ez
a hatalmas hal a folyamsza-
bályozások és aldunai vízierõ-
mû építkezések miatt teljesen
eltûnt.

A halászat mellett fontos
foglalkozás a hajózás is. Ki-

rályi oklevelek bizonyítják a
településeknek adott kiváltsá-
gokat. Sok pereskedés folyt
ebben az idõben halászati és
a hajózás vámmentessége
szempontjából. Képek vetíté-
sével szemléltette a különbö-
zõ korok hajóit.

Fésû József György a szobi
Börzsöny Múzeum Baráti
Köre által a konferenciára
összeállított és kiállított posz-
tereket mutatta be, amelyek az
elõadásokhoz kapcsolódtak.

Dr. Tóth J. Attila, a Kul-
turális Örökségvédelmi Hiva-
tal régésze a folyami régészet
izgalmas témájáról tartott elõ-
adást. Számunkra a legérde-
kesebb az Ipolyban Letkésnél
talált rönkhajóval kapcsolatos
leletmentés és vizsgálatok
voltak. Az összehasonlító év-
gyûrûsorozat (dendrokrono-

lógiai) meghatározása alapján
a tölgyfát, amelybõl a rönk-
hajó készült, az 1700-as évek
elején faraghatták ki. Másik
környékünkkel kapcsolatos
kutatás Mária királyné el-
süllyedt kincses hajóinak ke-
resése. Az 1526-os mohácsi

csatavesztés után az özvegy
királyné a Dunán hajókkal
menekült Pozsony felé, a ha-
jókból több Szob környékén
süllyedt el. A mûszeres kuta-
tásra (szonár használatával)
lehetõség nyílt, és ezzel a fo-
lyóink lappangó régészeti ér-
tékei felderíthetõk.

Az ipolysági VIII. Ipoly
Nap vendége, és kiemelten
tárgyalt települése Ipolytöl-
gyes volt.

Múltjáról dr. Koczó József
helytörténész tartott elõadást,
hangsúlyozva, hogy ez a kis
falu nagy múlttal és gazdag
régészeti lelõhelyekkel ren-
delkezik. Bizonyítja ezt az itt
talált kõ, réz, bronz és vas-
kori cserepek gazdagsága. A
mai település tágabb terüle-
tén, az enyhe kiemelkedése-
ken, amelyek az árvíztõl véd-
ve voltak a középkorban több
falu is létezett.

Egy XII. századi templom
alapjaitól és a körülötte lévõ te-
metõt 1970-ben Bakay Kornél
ásatásai tárták fel. Tölgyesen
a késõbbi évszázadokban több
malom is mûködött, amelyek
az Ipoly szabályozásával szûn-
tek meg. A török idõk után
szlovák telepesek érkeztek,
mai temploma a XVIII. század
végén épült. Az országút mel-
lett áll az 1814-ben emelt Szent
Vendel (pásztorok és állatok
védõszentjének) szobra.

 Ipolytölgyes 1990 óta
önálló község, amelynek je-

Múzeumbarátok együttmûködése
az Alsó-Ipoly völgyben

Dr. Koczó József  helytörténész Ipolytölgyes múltjáról tartott nagyon
érdekes elõadást

Meglepetésként megszólalt
Istvánffy Balázs dudamuzsikája
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lenérõl és jövõbeni terveirõl
Dudás Nándor polgármester
beszélt. Megújult a templom,
a községháza és a park, pá-
lyázatból tervezik egy közös-
ségi ház létrehozását is.

Az elõadássorozat szép
befejezése volt Tóth Edit (fu-
rulya) és M. Gebri Bernadett
(koboz) népdalcsokra az
Ipolyság környéki népdalok-
ból, és az ipolytölgyesi fiata-
lok néptáncjátéka.

Mindezek után a résztve-
võk az Ipolyhoz vonultak,
ahol a Tóth Edit által szerve-
zett meglepetésként megje-
lent Istvánffy Balázs dudamu-
zsikája mellett kerültek a fo-

lyó vizébe a résztvevõk úszó-
koszorúi az Ipoly köszönté-
seként.

A dudaszó száz évvel ez-
elõtti eseményre emlékezte-
tett, 1910 novemberében a

megyeház udvarán duda és
kanászkürt versenyt rendez-
tek. Részese volt ennek Bar-
tók Béla népzenegyûjtõként és
Gyõrffy István néprajztudós,
akik az eseményrõl fonográf-
felvételt készítettek.

Bízunk benne, hogy az
Ipoly két partja a jövõben
még szorosabban összekap-
csolódik, és folytatása lesz a
szép Ipoly Napoknak.

BÁNKÚTI FERENC

Szerény versenyt rendeztünk
a Szent István nap ünnepi hét-
végéjén, augusztus 21-én a szo-
bi Duna-parton 12 résztvevõ-
vel. A verseny után egy kis ün-
nepi étellel is kedveskedtünk
versenyzõinknek. Eredmé-
nyek: 1. Zala Gyula, Vác, 2.
Virág Sándor, Szob, 3. Ga-
lambos Ferenc, Budapest.

Városnapi sakkversenyt ren-
deztünk a szobi nyugdíjasklub-
ban.

Sajnos az esõ nem hozott
túl jó hangulatot, de így is 16
felnõtt érkezett a versenyünk-
re.

Ifjúsági eredmények:  1. Je-
szenszky Dániel, 2. Bartuszek

A Szobi Nyugdíjas Klub ne-
vében szeretnénk megköszön-
ni azoknak a  képviselõknek
és a vállalkozóknak, akik tá-
mogatásukkal segítették au-
gusztus 20-i rendezvényün-
ket.

Polónyi Éva, Tóth Lajos,
Orbán József, Balázs Ildikó, Fé-
sûs József, Kavalkád, Rita fod-
rász, Bûvös toll, Pásztor Mari-
ka, Sallai bolt, Kriszta fodrász,
Gondviselés patika, Duna bolt,

Petra, 3. Jeszenszky Lídia.
Felnõtt eredmények: 1. Virág
Sándor, 2. Molnár Gábor, 3.
Galambos Ferenc.

Szeretnénk ezúton külön
megköszönni Kakas Évának a
sok vendéglátást a sakkesemé-
nyeinken, valamint Lõrincz
Istvánnak a sakkesemények
közötti szállítási, szervezési
segítséget.

A csapatbajnokságban
rangadóval nyitottunk: Szob
(tavaly 3. helyezés) -
Dunaha-raszti (tavaly 1. he-
lyezés) 5,5-4,5.

Célunk adott: az éremszer-
zés!

CSIBA BENÕ  CSAPATVEZETÕ

Szõke István, Gazdabolt, Kakas
húsbolt.

Külön köszönet jár azoknak
a tagjainknak, akik munkájuk-
kal segítették a rendezvény le-
bonyolítását: Virág Sándor, Kiss
György, Klinyecz Jánosné,
Smolong Józsefné, Berendi
Magdolna, Döme Tamásné,
Klagyivik Józsefné, Barna
Józsefné, Kristofek István,
Simonné Zsibrita Gizella.

VEZETÕSÉG

Köszönet érte…

Október 7-én ünnepeljük a Rózsafüzér Királynõjét, 8-án a
Magyarok Nagyasszonyát. Mennyei Édesanyánkra gondolva
emlékezzünk az alábbi verssel:

Máriát dicsérjeMáriát dicsérjeMáriát dicsérjeMáriát dicsérjeMáriát dicsérje
Máriát dicsérje
A tavasz minden illatával,
Minden kismadár szép dalával.

Máriát dicsérje
A nyár minden lombos, zöld fája,
A nyári rétek vadvirága.

Máriát dicsérje
Az õsz minden sárga levele
Áldott legyen az Õ szent neve.

Máriát dicsérje
A havas téli éjszaka
A nagy égnek csillaga.

Máriát dicsérje
Ha imára nyílik a szám.
Üdvözlégy égi Édesanyám.

MICSEI LÁSZLÓ

Sakk a nyár végén

Az elõadássorozat szép befejezése volt Tóth Edit (furulya) és M. Gebri
Bernadett (koboz) népdalcsokra

Színvonalas volt az ipolytölgyesi fiatalok néptánca



42 éves vagyok, nõs, két fiúgyer-
mek édesapja. Vállalkozásom 16
éve indult, ahol feleségemmel dol-
gozunk. Gyermekeim a szobi Álta-
lános Iskola tanulói, és a helyi Ze-
neiskola növendékei is. Családunk
megalakulásától tagja a Danubius
Néptáncegyüttesnek, és hosszú
évek óta erõsítjük a Dunakanyar
Fúvósegyüttest is. Szabadidõmben
szívesen sportolok: teniszezem és a
szobi Öregfiúkban rúgom a labdát.

A zenekarban, a tánccsoportban
és a sportban egy dolog közös: a csa-
patmunka! Ha egy csapat õszintén,
egyéni érdekek nélkül és barátsággal,
összetartással dolgozik - abból csak
jó dolgok születhetnek!

Én készen állok!
husztipeter@vnet.hu

Huszti Péter
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Tisztelt szobi Polgárok!

Szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik ajánlószelvé-
nyük átadásával lehetõvé tették
jelöltségemet. Köszönöm azon
polgárok megtisztelõ bizalmát,
akik 1998-ban, 2002-ben és 2006-
ban megválasztottak képviselõ-
nek. Úgy gondolom, aki már dol-
gozott képviselõként annak a be-
mutatkozása a településért, az ott
élõkért addig végzett munkája,
mely alapján megítélhetõ alkalmas-
sága erre a szolgálatra, mint Frank-
lin mondja: "A jól megcsinált do-
log jobb, mint a jól elmondott."

Köszönöm bizalmukat! Ké-
rem, menjenek el választani!
Tisztelettel: Balázs Ildikó

Képviselõként azt szeretném el-
érni, hogy az önkormányzat

- a szobiakat vonja be a város
a beruházásaiba,

- alkosson rendeletet, amellyel
a helyi termelõknek, vállalkozók-
nak biztosítja a közbeszerzések-
ben való részvétel lehetõségét,

- a vízfolyások szennyezését,
az illegális hulladéklerakást aka-
dályozza meg,

- ne engedje, hogy a szenny-
vizet a patakba vezessék,

- honlapján és a Szobi Hírnök
hasábjain tájékoztassa a helyi
vállalkozásokat a beszerzéseirõl,

Kérem, tiszteljen meg szavaza-
tával a szobiak egészségéért, a szo-
bi vállalkozások fellendítéséért!

1957-ben születtem az Alföldön Püs-
pökladányban.  Általános iskolába is
itt jártam.A Szolnoki Gépipari Tech-
nikumban érettségiztem 1975-ben.

Ezután a Debreceni Egyetem  Gé-
pészeti Fõiskolai Karán szereztem
gépészmérnöki diplomát. 1982-ben
nõsültem. Feleségem Bedéné dr. Ba-
logh Róza a szobi gyógyszertár  ve-
zetõje. Két lányunk van.1996-ban
pályázat útján elnyertük a gyógyszer-
tár személyi jogát és Szobra költöz-
tünk. Felújítottuk a Patikát és meg-
építettük az OIL benzinkutat. A mi
ígéreteink mindig megvalósultak és
ha Önök megválasztanak Képvise-
lõnek, akkor a programomban leírt
célok teljesülni fognak.

32 éves vagyok. Iskoláim:  aszta-
los, Reklám és Marketing mene-
dzser, Mezõgazdaság technikum,
Határ rendész, Vendéglátó vállal-
kozó. Munkahelyek: Ipolyfabric,
Határõrség, Márianosztra Fegyház
és Börtön, Zátony Sörözõ.

93-tól 2008-ig vezettem a
szobi ifjúsági klubot. Rendsze-
resen részt  veszek a szobi ren-
dezvények lebonyolításában. A
gyereknapot és jótékonysági
bulit szerveztük az óvodának.

Támogatnám munkámmal a
egyesületeket, csoportokat, sport
köröket, fiatalság  letelepedését,
turizmus fejlesztését!

Lehetetlent nem ígérek csak ,
hogy tovább dolgozom Szobért!

1957-ben születtem Szobon, szü-
leimhez-nagyszüleimhez hason-
lóan. Településünk életében, az
önkormányzat munkájában a
kezdetek óta tevékenyen részt
veszek, magánemberként bizott-
sági tagként és mint volt képvi-
selõ. Céljaim közül legfontosabb
és legjobb befektetésnek tartom
a lakóhelyünk fiatalságát meg-
tartó erejének fokozását - az idõ-
sekrõl sem megfeledkezve! A vá-
rosunk és környékének idegen-
forgalmi vonzerejének nagyfokú
javítását. Ez utóbbi elképzelé-
semnek kezdeti lépéseit már
megtettem (Ipolytours), ezt sze-
retném folytatni tovább, mint ön-
kormányzati képviselõ.

Balázs Ildikó Bánhegyi Ildikó Mária

Bede Sándor Egri Gábor Füzesi Károly

kép nem
érkezett

Tisztelt Szobi Választó!

A nevem Bába Vince, 56 éve
itt születtem. Házas ember va-
gyok, az  Arany János utcában
lakunk. Felnõtt lányom Buda-
pesten él, unokám még nincs. Gé-
pésztechnikusként a Rail Cargo
Hungaria árufuvarozó cégnél,
mint mûszaki középvezetõ dol-
gozom.

A világnak ezt a kis szeletké-
jét ismerem a legjobban. Szere-
tem ezt a városkát és az itt élõ-
ket, adni és nem kapni szeretnék!

Ha rám szavaznak, minden
erõmmel azon leszek, hogy job-
bító szándékkal és józan ésszel
mûködjünk együtt Városunkért.

1982-óta élek Szobon. 15 évig
dolgoztam növénytermesztõ-
ként. 1998-tól vállalkozóként
gyümölcstermesztéssel, gazda és
barkácsbolt üzemeltetéssel fog-
lalkozom.

Céljaim:
- A település csapadékvíz el-

vezetésének megoldása (árkok
tisztítása, karbantartása, létesítése)

- Építési telektömb kialakítá-
sának kezdeményezése, a fiata-
lok letelepedésének segítése.

- Munkahely teremtõ új vál-
lalkozások támogatása.

- Szob város egészségügyi el-
látásának, kulturális, mûvészeti,
sport életének támogatása.

Bába VinceBalázsi Géza
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1981-ben születtem Vácon.  Szü-
letésemtõl fogva Szobon élek.
2003-tól a mûvelõdési házban
dolgozom. 2006-tól testületi
tagként képviselem az ifjúság, a
kultúra és a sport érdekeit. Az
elmúlt 4 évben megfelelõ köz-
igazgatási és önkormányzati is-
mereteket szereztem. Képviselõ-
ként és a Kulturális Oktatási If-
júsági és Sport Bizottság tagja-
ként továbbra is fontos számom-
ra a tiszta és rendezett város ki-
alakítása, az egészségügyi ellá-
tás javítása, a szociális biztonság
növelése, munkahelyteremtés.

Megválasztásom esetén a fen-
ti értékeket szeretném képviselni

Programom, célom:
1. Nagyobb  Idõsek Otthona

létrehozása.
2. Munkahelyek megtartása,

újak létrehozása, a bezártak újra-
indítása.

3. Szociális bérlakások építése.
4. Kerékpárút hiányzó szaka-

szainak megépítése.
5.Virágos város megteremtése.
6. Humán Szolgáltató Központ

létrehozása.
Tõsgyökeres szobi lévén cél-

jaim megvalósításában lehetõsé-
geimhez mérten kívánok Szob
Város fejlõdéséért és polgárainak
jólétéért, felelõsségteljes és tuda-
tos munkával részt venni. Közös-
ségünknek hasznos tagja lenni.

Céljaim:
- A sportszakosztályok anyagi

hátterének megteremtése, ezzel az
utánpótlás és a magas szintû sport-
tevékenység elõsegítése a jelenben
és a jövõben.

- A nyugdíjasklub számára mie-
lõbb alkalmas, minõségi helységet
találni a jelenlegi dohos penészes
helyett.

- A helyi iskola helyett más tele-
pülések tanintézményében nevelõ-
dõ gyermekek mielõbbi visszaíra-
tását elõsegítõ intézkedések

- A szociális stabilitás megte-
remtésének elõsegítése.

Összefoglalva:  Én nem ígérget-
ni hanem SEGÍTENI szeretnék,
mert ígéretekkel - úgy gondolom-
tele van már a padlás.

TISZTELT SZOBI VÁLASZTÓ-
POLGÁR!

Orbán József vagyok.1954-
ben születtem Szobon. Felesé-
gem Stefán Ilona, két gyermekünk
van. Folyamatosan 12 embernek,
szezonálisan 30-nak adunk mun-
kát. Ültetvényeink bõvítésével,
egy hûtõház és feldolgozó meg-
építésével további munkahelye-
ket szeretnék létrehozni telepü-
lésünk munkahelyproblémájá-
nak enyhítésére. Az általam meg-
szervezett polgárõrség mellett,
önkéntes tûzoltóság és tûzoltó-
szertár létrehozását, eszközökkel
történõ felszerelését szeretném
elõsegíteni. Rövid idõn belül
meg kívánom oldani a Nyugdíjas
Klub helyiségproblémáját.

Orosz Imre vagyok, a Jobbik szo-
bi szervezetének tagja. Úgy ér-
zem, itt településünkön is me-
gállja helyét a Jobbik választási
programja.

Munkát!  Közhasznú munkát
a segélyek helyett, a Szobi Szörp
újraindulását!

Kultúrát! Segítsük a helyi
kezdeményezéseket, több lehe-
tõséget a tehetségeinknek!

Turizmust! Használjuk a vá-
ros fekvése adta lehetõségeket,
teremtsünk hagyományokat,
hogy látogassák településünket!

Tájékoztatást! Legyen lehetõ-
sége a lakosságnak a tágabb be-
tekintésre az önkormányzati
munkába!

Több mint 25 éve élek és dolgozom
Szobon. 17 éve dolgozom a Víz- és
Csatornamû Társulatnál, melynek so-
rán megismertem az Önkormányzat
mûködését, hátterét.

Célkitûzéseim:
-  a csapadék víz elvezetésének

megoldása;
- gyalogos átkelõk kialakítása a

közintézmények elõtt
- munkahelyteremtés;
- mind a fiatalok, mind az idõ-

sek közösségi életének, tartalmas
szabadidõs elfoglaltságának megte-
remtése;

- XXI. századnak megfelelõ nyug-
díjas klub helyiség kialakítása;

- helyi vállalkozók beruházások-
ba történõ bevonása;

- fiatalok helyben történõ letele-
pedésének megteremtése.

Kedves szobi lakosok!

Virág Sándor vagyok. Aszta-
los, programozó, grafikus, ha-
gyomány-õrzõ, sportember és
végül, de nem utolsó sorban két
gyermekes családapa. Édes-
apám nyomdokain járva próbá-
lom önzetlenül segíteni ember-
társaim és településem gyarapo-
dását. Remélem, ezt igazolja az
önkormányzatnál és számos ci-
vil szervezetben - melynek tag-
ja vagyok - eddig elvégzett
munkám. Célom, a városunk kö-
zösségi életének fellendítése a
hagyományos és a modernkor
lehetõségeit kihasználva. Nép-
szokások, kaláka, "karácsonyi
forgatag", internet, sport.

Laczkó Balázs Mészáros Márta Nagy Sándor

Orbán József Orosz Imre Véber Pálné Virág Sándor

Tisztelt szobi polgárok! Köszönettel
tartozom mindazoknak, akik megtisz-
teltek bizalmukkal, és kopogtató cé-
duláik leadásával lehetõvé tették, hogy
Szob város független képviselõjelölt-
jeként ezúton is bemutatkozhassak.
Dr. Lõrincz Kálmán Attila, szobi há-
ziorvos vagyok. Szakvizsgáimat a bu-
dapesti Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen szereztem általános orvos-
tanból, foglalkozás egészségügybõl és
pszichoterápiából. 1990. július 1-tõl
Szobon lakom és háziorvosként dol-
gozom. Két gyermek édesapja vagyok.
Lányom fogorvos, fiam ötödéves or-
vostanhallgató. 1994 óta Szob váro-
sának képviselõje vagyok.

Dr. Lõrincz Kálmán Attila
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1957-ben születtem az Alföldön Püspök-
ladányban. Általános iskolába is itt
jártam.A középiskolai tanulmányaimat a
SzolnokiGépipari Tecnikumban 0folytat-
tam és itt érettségiztem 1975-ben. Ezután
a Debreceni  Egyetem  Gépészeti Fõisko-
lai Karán szereztem gépészmérnöki diplo-
mát.1982-ben nõsültem. Feleségem
Bedéné dr. Balogh Róza a szobi gyógy-
szertár vezetõje. Két felnõtt lányunk
van.1996-ban pályázat útján elnyertük a
gyógyszertár személyi jogát és Szobra köl-
töztünk. Az ígéretünkhöz híven a gyógy-
szertárat felújítottuk a legkorszerûbb szak-
mai elveknek megfelelõen.Azóta is a Du-
nakanyar egyik legjobb gyógyszertá-
ra.2008-ban Országos Patika Napon II.
helyezést értünk el.2004-ben a MOL  be-
zárta a benzinkútat és ezután nem történ-
tek lépések az újranyitás érdekében. 2006-
ban határoztuk el , hogy megépítjük az OIL
benzinkutat mert a társadalmi szükséglet
és üzleti érdek ezt kívánta meg. Sok gán-
csoskodás és hivatali érdektelenség után
2008 januárjában megnyitottuk a töltõál-
lomást a lakosság nagy megelégedésére.

Én úgy hiszem, hogy a mi ígéreteink
mindig megvalósultak és ha Önök megvá-
lasztanak Polgármesterüknek,akkor a prog-
ramomban leírt célok teljesülni fognak.

Tisztelt Honfitársaim!
Szõke István vagyok, 55 éves. 31 éve

élek Szobon feleségemmel és két gyerme-
kemmel. Katolikus vallású, jobboldali be-
állítottságú vagyok. Gépipari szakközép-
iskolai végzettségemen túl, még több szak-
mát tanultam. Kereskedelmi és idegenfor-
galmi szakon felsõfokú szakképesítést sze-
reztem.

Dolgoztam gépiparban, idegenvezetõ-
ként és kereskedõként. Üzemeltettem több
MOL kutat. A szobi gumismûhelyt 1984-
ben alapítottam. Jelenleg vállalkozóként a
szobi és nagymarosi autósboltunkat veze-
tem, melyet, ha az Önök akaratából meg-
választanak, a fiam vezeti tovább, hogy én
teljes idõmmel és energiámmal fõállásban,
csak Szob várossal és lakóival törõdhes-
sek.

Tagja vagyok a Tudományos Ismeret-
terjesztõ Társulatnak, az Autójavítók Ma-
gyarországi Egyesületének, alapító tagja és
elnöke az Ipolymenti Vállalkozók Klubja
Egyesületnek.

Háromszor voltam képviselõ, ebbõl
egyszer alpolgármester. Képesnek érzem
magam arra, hogy Szobot kivezessem az
óriási eladósodottságból és növekedési pá-
lyára állítsam Önökkel, az Önök akaratá-
ból.

Tisztelt Szobi Polgárok!
Remitzky Zoltán vagyok. Szobon érett-

ségiztem, a tanítói diploma megszerzése
után, az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán, majd a Szociológiai Intézetében sze-
reztem egyetemi diplomát.

Az Önök bizalmából 1990 óta polgár-
mesterként szolgálhatom a település kö-
zösségét. Legnagyobb eredményünknek a
városi jogállás megszerzését tartom, hi-
szen ezáltal az itt élõk valamennyi szemé-
lyes ügye Szobon intézhetõ. Megbízatásom
ideje alatt több, mint 3,5 milliárd forint-
tal nõtt a város közösségének vagyona. Új
iskola- és óvodaszárnyat építettünk, mi-
közben felújítottuk a régi épületrésze-
ket is. Megújítottuk a szakorvosi és a
házi orvosi rendelõt. Több 10.000 m2 új
utat építettünk, kiépítettük a közmû-
veket, a település arculata jelentõs válto-
záson ment át. Bõvült az önkormányzati
intézményhálózat, az önszervezõdõ kö-
zösségek száma és szerepe nõtt.

Meggyõzõdésem, hogy a polgármeste-
ri munkát csak alázattal és elhivatottság-
gal kell és szabad végezni! A város veze-
tése alapos felkészültséget igényel. Kérem,
szavazzon rám, hogy segítse a város tö-
retlen fejlõdését!

Tisztelettel: Remitzky Zoltán

Polgármester-jelöltek
Bede Sándor Remitzky Zoltán Szõke István

A Szobi Hírnök szerkesztõsége a választópolgárok tájékoztatása érdekében lehetõséget kívánt biztosítani
a helyi választási bizottság által a 2010-es önkormányzati választásokon nyilvántartásba vett valamennyi

polgármeser- és képviselõjelölt számára, hogy meghatározott terjedelemben bemutakozhassanak.
A bemutatkozási lehetõségrõl valamennyi jelölt névre szóló értesítést kapott, a megjelölt határidõig

a mellékletben szereplõ jelöltek adták le anyagukat.


