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Polgármesteri
köszöntő

Kedves Szobi Polgárok!
Nagy tisztelettel köszönöm a

helyi választók közösségnek aka-
ratából ismét megkapott bizal-
mat! Megtiszteltetés számomra,
hogy az 1990-től 2010-ig folyta-
tott polgármesteri szolgálatot
2012. április 22-től újrakezdhet-
tem.

A választók többségi bizalmá-
nak két évvel ezelőtti elvesztése,
illetve mostani újbóli elnyerése
sok tekintetben rendkívül méltat-
lan és kulturálatlan körülmények
között zajlott. Az a fajta hangnem,
stílus, amely mindkét kampány
során a felszínre tört, voltaképp
csak a gyűlölködést és az ellen-
ségeskedést szította Szobon.
Semmilyen értelemben nem szol-
gálta a települési közéletet, a te-
lepülési közösség épülését, sőt ki-
fejezetten aláásta azt.

Mindannyiunk által tudott,
hogy az emberi lét lényegét te-
kintve "közösségi lét", az egyén,
a személy csak bizonyos határig
képes a közösségen kívüli életre.
Amennyiben a települési közös-
ség, azon belül a kisebb közössé-
gek nem fejlődnek, hanem szét-
esnek, az mindannyiunk, minden
szobi polgár számára lesz káros.
A képviseleti (képviselő-testület
általi) önkormányzás legkiemel-
kedőbb felelőssége a települési
közösség erősítése, építése, szol-
gálata. Nos, éppen ez ellen hatott
a Szob történetében először meg-
tapasztalt, személyeskedő, vádas-
kodó, becsmérlő, összeférhetet-
lenkedő, vad kampány.

Nem engedhetjük meg telepü-
lésünk tekintélyvesztését! Szob
zászlóshajója egy térségnek (amit
nevezhetünk akár járásnak is), és
annak is kell maradnia! Mindent
meg kell tennünk tehát települési
közösségünk (és kis közössége-
ink) erősödéséért. Találjunk újra
egymásra, szerezzük vissza a bi-
zalmat egymás iránt! Ennek szol-
gálatában fogok állni megbízatá-
som teljes időszakában és ezt fog-
ja szolgálni az újrainduló Szobi
Hírnök is!

TISZTELETTEL:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Minden önkormányzat szerve-
zeti és működési szabályzatot
alkot, amelyben meghatározza
szervezetének és működésének
rendjét. A szervezeti és műkö-
dési szabályzatokat az önkor-
mányzatok a helyhatósági vá-
lasztásokat követően általában
felülvizsgálják abból a célból,
hogy abban megfogalmazásra
kerüljenek az újonnan megvá-
lasztott képviselők és polgár-
mester önkormányzat működé-
sét érintő elképzelései.

Szob Város Önkormányza-
tának szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza, hogy
az önkormányzat hivatalos lap-
ja a Szobi Hírnök. Tartalmazza
továbbá, hogy az önkormányzat
a lap megjelentetésével tesz ele-
get tájékoztatási kötelezettségé-
nek.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ol-
vasót, hogy az önkormányzat a
szervezeti és működési szabály-
zat fenti rendelkezéseivel ellen-
tétes állapotot megszünteti, és

15 hónap után ismét megjelen-
teti a Szobi Hírnököt, mint az
önkormányzati tájékoztatás ta-
lán legfontosabb eszközét. A lap
a település egész területén to-
vábbra is ingyenesen kerül ter-
jesztésre.

Kétségtelen, hogy a hagyo-
mányos, papíralapú tájékoztatás
költségesebb, mint a rendelke-
zésre álló egyéb fórumok
(internet, kábeltelevízió, város-
gyűlés) által kínált lehetőségek,
mindez azonban nem mentesít-
heti az önkormányzatot azon
kötelezettsége alól, hogy a sa-
ját maga alkotta rendeletben
foglaltakat betartsa.

Nem titkolhatjuk el ugyan-
akkor azt sem, hogy az önkor-
mányzat pénzügyi helyzete a
mögöttünk hagyott másfél év-
ben sem javult. A 2012. már-
cius 25-én megtartott időközi
önkormányzati választáson
megválasztott képviselő-testü-
let ennek ellenére kiemelt fon-
tosságúnak tartja a településen

Több mint egy év után
újra olvasható

Ismét megjelenik Szob Város Önkormányzatának hivatalos lapja, a Szobi Hírnök
élők folyamatos tájékoztatá-
sát. A képviselő-testület az ön-
kormányzati munkáról való tá-
jékoztatásnak csak az egyik,
és nem az egyetlen eszközé-
nek tekinti a helyi lapot, emel-
lett nem kívánja háttérbe szo-
rítani az egyéb fórumokat
sem.

Ehelyütt szeretnénk ösztö-
nözni a Tisztelt Olvasót vélemé-
nyének a lap hasábjain történő
megfogalmazására, kifejtésére.
Úgy gondoljuk, nem kell külön
felhívni a figyelmet arra, hogy
az egyes cikkek tartalma nem
sértheti más ember személyhez
fűződő jogait és nem ütközhet
a jó erkölcsbe. A szerkesztőség
szinte bármilyen témában haj-
landó cikkeket, hirdetéseket, tá-
jékoztatásokat megjelentetni,
még ha annak tartalmával nem
is tud azonosulni.

Kérjük véleményükkel, ész-
revételükkel, javaslataikkal se-
gítsék e tájékoztató munkát.

SZERKESZTŐSÉG

A képviselő-testület április 26-án
megtartott alakuló ülésén, az es-
kütételt követően Remitzky Zol-
tán megválasztott polgármester
néhány mondatban szólt a cson-
ka ciklusban mindenképpen elér-
ni kívánt célokról.

Mondandója kezdetén emlé-
keztette a képviselőket, hogy ko-
rábban a választásokat követő
első, úgynevezett "alakuló ülés"
ünnepélyes keretek között szokott
lezajlani. A mostani alakuló ülés
külsőségeit tekintve nélkülözi a
korábban megszokott ünnepé-
lyességet. Megítélése szerint az
ünnepélyesség jelen esetben szo-
katlan módon a feladatokból ered,
amely a képviselő-testületre vár.

folytatás a 2. oldalon

"A csonka ciklusban tét a túlélés"…

Az alakuló ülés. A megválasztott testület célja a túlélés (fotó: Danubia TV)
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Az időközi önkormányzati vá-
lasztáson megválasztott képvise-
lő-testület 2012. április 26-án
tartotta meg alakuló ülését.

Az alakuló ülés törvény által
szabályozott forgatókönyve sze-
rint, először a képviselők meg-
állapították az újonnan megvá-
lasztott polgármester illetményét
és költségtérítését. A képviselők
az illetmény és a költségtérítés
összegét a polgármester szemé-
lyes kérésére a törvény által
meghatározott minimumban ál-
lapították meg. Eszerint a pol-
gármester illetményét nettó
304.000 Ft-ban, míg költségáta-
lányát ennek 20 %-ban határoz-
ták meg.

A képviselők ezt követően
döntöttek arról, hogy az alakuló
ülésen alpolgármestert nem vá-
lasztanak, és annak megválasz-
tásával kapcsolatos döntést egy
későbbi ülésükre halasztják.

Képviselő-testület az alpol-
gármester megválasztásával
kapcsolatos döntés elhalasztása
után - ideiglenes jelleggel -
megalakította a településstraté-

folytatás az 1. oldalról
Rámutatott, hogy a program-

alkotás tekintetében igen nehéz
helyzetben van, hiszen a folyama-
tos tájékoztatás hiányának követ-
keztében nem tudható, hogy va-
lójában milyen állapotok uralkod-
nak az önkormányzatnál. Kiemel-
te, hogy a polgármesternek és
képviselőknek együtt kell dolgoz-
niuk, képviselniük kell a telepü-
lés közösségét és gondoskodniuk
kell az intézmények fenntartásá-
ról. A képviselő-testület az önkor-
mányzás teljes jogával felruhá-
zott, ezért felelős döntéseket kell
hozniuk minden érintett területen,
kivéve azokat az ügyeket, ame-
lyekben a döntés joga a település
lakosságára visszaszállt (helyi
népszavazás).

A polgármester hangsúlyozta,
hogy valódi programbeszédet
nem tud tartani, hiszen az elma-
radt tájékoztatás hiányában a
megalapozott program alapját
képező helyzetelemzés nem volt
elvégezhető. Az önkormányzat
katasztrófális gazdasági helyzeté-
re tekintettel azonban valószínű-
sítette, hogy  válság-költségvetést
kell elfogadniuk, illetve válságin-

tézkedésekről kell döntéseket
hozniuk a közeljövőben. A folyó
kiadások teljesítése, és a meglé-
vő adósságok kezelése sürgető
feladat, bár egyelőre ezek együt-
tes teljesítésének mikéntjéről,
technikai lebonyolításáról végle-
ges elképzelés nincs. Az azonban
már most is jól látszik, hogy a
csonka ciklusban tét a túlélés. (A
válságkezelés során alkalmazan-
dó módszerek, eljárások, eszkö-
zök nagyban függnek például a
hitelezőkkel, beszállítókkal, szol-
gáltatókkal folytatandó tárgyalá-
sok eredményétől, vagy az
ÖNHIKI pályázatok sikerességé-
től.)

A polgármester az önkor-
mányzat gazdasági helyzetének
rendbetétele, és a fizetésképtelen-
ség elkerülése mellett kiemelten
fontosnak ítélte a települési köz-
élet alakításában való aktív köz-
reműködést, hiszen a lakosságtól
kapott bizalom erre a szolgálatra
kötelezi polgármestert és képvi-
selőt egyaránt. El kell érni, hogy
a városban a civil egyesületek, az
önszerveződő közösségek, és leg-
főképpen a magánszemélyek ott-
hon érezzék magukat.

"A csonka ciklusban
tét a túlélés"…

giai, ügyrendi, összeférhetetlen-
séget és vagyonnyilatkozatot
kezelő bizottságot. A bizottság
elnökének Tóth Lajos képvise-
lőt, tagjainak Laczkó Balázs és
Orbán József képviselőket vá-
lasztották meg. Szintén ideigle-
nesen alakította meg a képvise-
lő-testület a pénzügyi és ellen-
őrző bizottságot, amelynek el-
nöke Polónyi Éva képviselő,
tagjai Galanits Béláné  és
Gyurcsok Zoltán képviselők let-
tek. A bizottságok végleges szá-
máról és összetételéről későbbi
ülésükön döntöttek a képvise-
lők. Részben a bizottsági szer-
kezet végleges kialakítása érde-
kében még az alakuló ülésen
felhatalmazták a képviselők
Szob város jegyzőjét az önkor-
mányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzat-tervezeté-
nek elkészítésére.

Az alakuló ülésen számos, az
önkormányzat működése szem-
pontjából halaszthatatlan döntés
született még, amelyekről e lap-
számunk külön írásaiban adunk
tudósítást.

A 2010. évi őszi önkormány-
zati választáson mandátumot
kapott képviselő-testület tag-
jainak többsége 2012. január-
jában úgy döntött, hogy mun-
káját beszűnteti. A képviselő-
testület feloszlatta önmagát.
Ezt követően 2012. március
25-én - Szob rendszerválto-
zást követő történetében elő-
ször - időközi önkormányzati
választásra került sor a tele-
pülésen.

A választáson indult pol-
gármester-jelöltek közül
Remitzky Zoltán az érvényes
szavatok 53 %-ának, 686 sza-
vazatnak a megszerzésével
végzett az első helyen, őt kö-
vette Szőke István 550 szava-
zattal, majd Medveczki Zoltán
58 szavazattal.

A képviselő-jelöltek közül
a legtöbb voksot Tóth Lajos
(670 szavazat) kapta. Rajta

Megalakult az új
képviselő-testület

Időközi önkormányzati választásról
kívül a hattagú képviselő-tes-
tület tagjai lettek még Laczkó
Balázs  (615 szavazat),
Galanits Béláné (591 szava-
zat), Orbán József (499 sza-
vazat), Gyurcsok Zoltán (494
szavazat) és Polónyi Éva (487
szavazat).

A választáson részt vett,
de képviselői mandátumot
nem szerzett jelöltek eredmé-
nyei az alábbiak szerint ala-
kultak: Bede Sándor 470 sza-
vazat, Dr. Lőrincz Kálmán
Attila 441 szavazat, Balázs
Ildikó 426 szavazat, Huszti
Péter 363 szavazat, Krasznai
Zoltán 346 szavazat, Szabó
László 289 szavazat, Boros
József 284 szavazat, Járik
László 266 szavazat, Lázár
Sebestyén 251 szavazat, Bán-
hegyi Ildikó 143 szavazat,
Medveczki Zoltán 114 szava-
zat, Giber Gyula 103 szava-

zat, Kalán Klára 100 szava-
zat.

A választás eredménye
azonban nem emelkedhetett
jogerőre, tekintettel arra,
hogy azt kampánycsend meg-
sértésére való hivatkozással
megtámadták. A kampány-
csend megsértését a Pest Me-
gyei Területi Választási Bi-
zottság  is bizonyítottnak lát-
ta, és határozatában a válasz-
tás eredményét megsemmisí-
tette, valamint annak megis-
métlését rendelte el.

A határozat ellen benyúj-
tott fellebbezés alapján eljá-
ró Országos Választási Bi-
zottság a Pest Megyei Terü-
leti Választási Bizottság ha-
tározatát annyiban megvál-
toztatta, hogy a képviselők
választásának eredményét
nem semmisítette meg, azt ér-
vényesnek mondta ki. A pol-

gármester választás eredmé-
nyének megsemmisítését
azonban helybenhagyta, és
annak megismétlését rendel-
te el.

A 2012. április 22-én meg-
tartott megismételt polgár-
mester-választáson már csak
két jelölt, Remitzky Zoltán és
Szőke István vett részt, mivel
Medveczki Zoltán a választá-
sok előtt visszalépett. A meg-
ismételt polgármester-válasz-
tást Remitzky Zoltán nyerte
meg a szavazatok 54 %-ának
(715 szavazat) megszerzésé-
vel. Szőke István 602 szava-
zatot (46 %) kapott.

A megismételt választás
eredménye már jogerőre
emelkedett, így elhárult min-
den akadály az elől, hogy az
új képviselő-testület és a meg-
választott polgármester lete-
gye a hivatali esküt.
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Az új képviselő-testület és a
polgármester eskütételét köve-
tő napon, 2012. április 27-én a
kormányhivatal képviselőjének
jelenlétében történt meg az ön-
kormányzati hivatal átadása. Az
átadás-átvételi dokumentumnak
az önkormányzat gazdálkodá-
sával kapcsolatos részében az
olvasható, hogy az önkormány-
zat pénzügyi helyzete az átadás-
átvétel időpontjában válságos.

Az átadás-átvételi dokumen-
tumban az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetének válságos mi-
nősítését elsősorban a jelentős
- lejárt, vagy az idei évben lejá-
ró - tartozásállománya alapoz-
za meg.

Az átadás-átvételi dokumen-
tum szerint az önkormányzat
április 27-én lejárt számlatarto-
zása 30.194.561 Ft volt, amely
közüzemi, élelmezéshez kap-
csolódó, és egyéb számlák ki
nem fizetéséből tevődik össze.
Itt kell megjegyeznünk, hogy az
átadás-átvételt követően érke-
zett egy további, 6.414.199 Ft-
os számla, amelyet a szolgálta-
tó az iskola gáztartozása miatt
állított ki.

Az dokumentum szerint az
önkormányzatnak 20.747.332
Ft tartozása van a Szobi Kistér-
ség Önkormányzatainak Több-
célú Társulása felé, igaz itt a be-
fizetési véghatáridő 2012. de-
cember 31-én jár le.

Az önkormányzat folyó-
számla tartozása április 27-én
44.979.487 Ft-ot tett ki, amelyet
2012. október 27-ig rendezni
kell. Itt kell megjegyeznünk,

hogy az önkormányzat folyó-
számla hitelkerete 45 millió fo-
rint, azaz a hitelkeret 4 hónap
alatt teljesen kimerült.

A dokumentum tartalmazza
továbbá, hogy április 27-én az
önkormányzat munkabérhitele
5.245.000 Ft, aminek visszafi-
zetését 2012. május 2-ig telje-
síteni kellett.

Az önkormányzatot terheli
továbbá 9.977.690 Ft rövid le-
járatú hitel, amelynek visszafi-
zetési határideje 2012. június 30.

Az átadás-átvételi dokumen-
tum aláírását követően derült
fény arra, hogy a fentiek mel-
lett önkormányzat további
500.000 Ft kölcsönt kapott a
szakorvosi rendelőintézettől,
továbbá 2.114.375 Ft-tal tarto-
zik egy magánszemélynek.

A 2012. április 27-i átadás-
átvételi jegyzőkönyvben szám-
ba vett tartozások alapján azt ál-
lapíthatjuk meg, hogy az önkor-
mányzatnak ebben az évben ki-
fizetendő tartozásai mára meg-
haladják a 120 millió forintot.
Az idén kifizetendő terheket
növelik továbbá az önkormány-
zat hosszúlejáratú hiteleinek
törlesztő részletei is, amelyeket
negyedévente kell teljesíteni az
árfolyamfüggés miatt hozzáve-
tőleg 5-6 millió Ft-os nagyság-
ban.

Az átadás-átvételi dokumen-
tum alapján az önkormányzat
pénzügyi helyzete valóban vál-
ságosnak mondható, kezelése
komoly erőfeszítéseket igényel
majd az újonnan felállt képvi-
selő-testülettől.

Már az alakuló ülésen halaszt-
hatatlanul fontos döntéseket
kellett meghozniuk a képvise-
lőknek. Voltaképp azért is volt
szükség az alakuló ülés sürgős
összehívására, mert az önhibá-
jukon kívül hátrányos helyzet-
ben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására kiírt
pályázat (ÖNHIKI) beadására
nyitva álló április 30-i határidő
- az első beadási forduló tekin-
tetében - jogvesztő.

Sajnost arról kell tájékoztat-
nunk a Tisztelt Olvasót, hogy az
önkormányzat mai pénzügyi
helyzetében az ÖNHIKI pályá-
zat sikere a település működő-
képességének záloga. Az ülésen
jelen lévő Schmidt Géza, az
önkormányzat 2011. évi beszá-
molójának vizsgálatát elvégző
független könyvvizsgáló, fel-
hívta a képviselők figyelmét a
pályázat fontosságára. Elmond-
ta, hogy ez az a pályázat, ame-
lyen az önkormányzat csak
nyerhet, veszíteni valója nincs.
Kiemelte, hogy ugyan ÖNHIKI
pályázatot az év folyamán több-
ször is be lehet adni, és később
is eredményes lehet, azonban
megítélése szerint a település
pénzügyi helyzetére tekintettel

már most, az első beadási ha-
táridőig be kell nyújtani kérel-
met. Ha ugyanis a testület elmu-
lasztaná a határidőt, és elhalasz-
taná a pályázat benyújtását, úgy
az önkormányzat fizetőképessé-
gének szempontjából komoly
problémát idézne elő.

A képviselők az ülésen - a
pénzügyi helyzet súlyosságára is
tekintettel - a pályázat benyújtá-
sáról döntöttek, amelynek alap-
ján az önkormányzat 117 millió
forintot meghaladó összegben
nyújtotta be működési támoga-
tást igénylő pályázatát. A pályá-
zatban megjelölt támogatási
igény nagysága jelzi, hogy
rendkívül nagy összegű az ön-
kormányzat felhalmozódott
számlatartozása, bérhitel- és fo-
lyószámla hitelállománya.
Emellett egyéb hiteleinek tőke-
és kamattartozása teszi rendkí-
vül nehézzé az önkormányzat
gazdálkodását. Meg kell ugyan-
akkor jegyezni, hogy a keletke-
zett hitelek legfőképp az önkor-
mányzat működésével kapcso-
latos kiadásainak alulfinanszí-
rozásából erednek, pusztán ab-
ból, hogy az önkormányzat a rá
ruházott feladatokat megpróbál-
ja ellátni.

A polgármesteri hivatalban
ismét öt napos a munkahét

A képviselő-testület április 26-ai ülésén döntött ar-
ról, hogy a polgármesteri hivatalban 2012. május
1. napjától visszaállítja az öt napos munkahetet.

Mint ismeretes, 2012. május elseje előtt, a pol-
gármesteri hivatal munkatársai hétfőtől csütörtö-
kig, meghosszabbított munkaidőben végezték mun-
kájukat. A hivatal pénteken zárva tartott.

Néhány információ
az önkormányzat

gazdasági helyzetéről

ÖNHIKI pályázat
benyújtásáról

döntöttek a képviselők

A képviselő-testület május 15-én
megtartott ülésén véglegesítette
az önkormányzat bizottságainak
számát és összetételét. A már az
alakuló ülésen megalakított pénz-
ügyi és ellenőrző bizottság vég-
leges elnöke Galanits Béláné
képviselő lett. A bizottságban he-
lyet kapott még a korábbi ideig-
lenes elnök Polónyi Éva képvise-
lő, valamint külső tagként Engárd
Ferenc.

A szintén az alakuló ülésen
ideiglenes jelleggel megalakított
településstratégiai, ügyrendi,
összeférhetetlenséget és vagyon-
nyilatkozatot kezelő bizottság
tagjainak számát 5 főre emelte a
testület. Tóth Lajos  elnök,
Laczkó Balázs és Orbán József
képviselők mellett külső tagok-

ként Krasznai Zoltán és Szabó
László kaptak helyet a bizottság-
ban.

A május 15-én megtartott ülé-
sen került sor az 5 tagú kulturá-
lis, oktatási, ifjúsági és sportbi-
zottság felállítására. A bizottság
elnökének Gyurcsok Zoltán kép-
viselőt választotta meg a testü-
let. A bizottság tagjai Galanits
Béláné és Laczkó Balázs képvi-
selők, valamint külsősként Ku-
nya Sándorné és Nagy Gyuláné
lettek.

Szintén ezen az ülésen alakult
meg az önkormányzat szociális és
egészségügyi bizottsága, amely-
nek elnöke Tóth Lajos, tagjai
Galanits Béláné és Laczkó Balázs
képviselők lettek. A bizottságban
külső tag nem kapott helyet.

Megalakultak az
önkormányzat bizottságai
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RÖVIDEN
KÖNYVVIZSGÁLAT. A kép-
viselő-testület április 26-i ülé-
sén a FRAUDITOR Könyv-
vizsgáló, Tanácsadó és Oktató
Kft. által készített, az önkor-
mányzat 2011. évi egyszerűsí-
tett összevont éves költségveté-
si beszámolójának könyvvizs-
gálatáról szóló független
könyvvizsgálói jelentést elfo-
gadta. A könyvvizsgálói zára-
dékban, illetve véleményben
megfogalmazott konszolidációs
feladatok elvégzésére felhatal-
mazta a polgármestert és a
pénzügyi irodavezetőt.

KÖRJEGYZŐSÉG. Nagybör-
zsöny Község Önkormányzata
körjegyzőség alapítása céljával
megkereste Szob Város Önkor-
mányzatát. A megkeresést a
képviselő-testület nem utasítot-
ta el, azonban még nem készült
fel döntés meghozatalára, azért
későbbi időpontra halasztotta a
kérés tárgyalását, illetve a dön-
tés meghozatalát.

JEGYZŐ. A képviselő-testület
hozzájárulását adta ahhoz, hogy
Együd Bertalan Szob Város
Polgármesteri Hivatalának
jegyzője Nagybörzsöny Község
Polgármesteri Hivatalában is
elássa a jegyzői feladatokat, és
tudomásul vette a 2012. decem-
ber 31-ig Nagybörzsöny Köz-
ség Önkormányzatával megkö-
tött szerződését.

Mialatt Szobon mindenki a ren-
dezetlen belpolitikai helyzettel
(időközi választások, majd
megismételt polgármester vá-
lasztás) volt elfoglalva, ez alatt
szinte "észrevétlenül" elúszni
látszott a választási kampány-
ban is oly nagy hangsúlyt kapó
szobi járásszékhelyi pozíció. Az
eredeti tervekkel ellentétben
ugyanis az elfogadás előtt álló
jogszabálytervezetben - átraj-
zolva a korábbi járási lehatáro-
lást -, Szob város helyett Nagy-
maros város szerepelt, mint le-
endő járásszékhely.

Természetesen egy ilyen
döntés rendkívüli károkat oko-
zott volna településünknek, és
legalább ugyanekkorát a kistér-
ség többi településének. Mind-
erre tekintettel 2012. április 27-
én, Remitzky Zoltán polgármes-
ter kezdeményezésére a kistér-
ség polgármesterei és a kistér-
ségi társulás elnöke levélben
keresték meg dr. Tarnai Richárd
urat, a Pest Megyei Kormány-
hivatal Kormánymegbízottját,
kérve, hogy a jogszabályterve-
zetbe az eredeti javaslat kerül-
jön vissza, azaz Szob legyen a
járásszékhely.

A levélben a polgármesterek

mély megdöbbenésüknek adtak
hangot, mivel a társadalmi vitán
is átment járási lehatárolások és
székhely megjelölések tekinteté-
ben a szobi járás esetében a jog-
szabálytervezetben Nagymaros
szerepelt, mint leendő székhely-
település. Kiemelték, hogy egy
esetleges ilyen döntés minden
előzetes egyeztetést és helyi tár-
sadalmi realitást felborítana. A
jogszabálytervezet egyebek mel-
lett azt is tartalmazza, hogy a já-
rási székhely és a járáson belüli
legtávolabbi település távolsá-
ga lehetőség szerint 30 km-nél
ne legyen több. Amennyiben
Nagymaros lenne a járás szék-
helye, úgy ez az elvárás nem tel-
jesülhetne, hiszen Berneceba-
ráti és Nagymaros között több
mint 50 km a távolság. Emel-
lett egy nagymarosi járáshiva-
tal tömegközlekedéssel történő
megközelíthetősége is bonyo-
lultabbá válna. Példának okáért
egy, a járáshoz tartozó
perőcsényi, vagy tésai polgár
csak kétszeri átszállással, autó-
busz- és vonatközlekedés
igénybevételével tudná csak
Nagymaros települést megkö-
zelíteni.

A polgármesterek levelük-

ben rámutattak, hogy Szobon
minden feltétel adott a járási
kormányhivatal kialakításához,
másrészt a település által nyúj-
tott közösségi szolgáltatások
(középiskola, járóbeteg szakel-
látás, körzeti zeneiskola, men-
tőállomás) is azt indokolják,
hogy Szob legyen a járás köz-
pontja. Mindezeken felül a tör-
ténelmi hagyományok is ezt tá-
masztják alá, hiszen Szob évti-
zedeken keresztül volt járás-
székhely a korábban működő
járási rendszerekben.

A polgármesterek levelüket
megküldték többek között dr.
Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettesnek, közigazgatási
és igazságügyi miniszternek, dr.
Pintér Sándor belügyminiszter-
nek, dr. Harrach Péter ország-
gyűlési képviselőnek, KDNP
frakcióvezetőnek és dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő-
nek, Pest Megye Közgyűlése el-
nökének.

Az összefogással megírt le-
vél, és az abban kifejtett észér-
vek végül célba értek, és isme-
reteink szerint a jogszabályter-
vezetbe visszakerült az eredeti
elképzelés, azaz Szob lesz a já-
rás székhelytelepülése.

Szob helyett kis híján
Nagymaros lett a járásszékhely

A kánikulai meleg, a tartósan
magas hőmérséklet károsan be-
folyásolja az egészségi állapo-
tot. Kedvezőtlenül hat minden-
kire, de elsősorban a fizikai
munkát végzők szervezetére,
mind a szabadban, mind a zárt
térben dolgozóknál.

Az idősek körében a tartó-
san magas hőmérséklet szív-
és érrendszeri  panaszokat
okozhat. Ezek jelentkezésekor
javasoljuk, hogy haladéktala-
nul keressék fel kezelő orvo-
sukat. A szívgyógyszereket
szedő betegek kérjék ki ezzel
kapcsolatban kezelőorvosuk
tanácsát.

Az idősek kánikula idején

Az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal Közleménye

tartózkodjanak hűvös helyen,
kerüljék a szervezetüket terhe-
lő fizikai munkát. Zuhanyozza-
nak naponta többször langyos
vízzel.

Kánikula idején mindenki-
nek ügyelnie kell a fokozott fo-
lyadékbevitelre, szükség szerint
a szokásos mennyiség többszö-
rösére is szükség lehet.

Kerüljük a tűző napon való
tartózkodást 11 és 15 óra között,
mivel ilyenkor fokozódik a nap-
szúrás veszélye. A káros UVB
sugárzás ellen védjük bőrünket
napvédő krémmel és megfele-
lő, világos színű, természetes
alapanyagú ruházattal, széles
karimájú vagy ellenzős sapkát,

kalapot viseljünk a szemünk
védelmére.

Ne hagyjunk kisgyermeket,
állatot bezárt gépkocsiban!

A szabadban végzett sporto-
lást is korlátozzuk a reggeli
vagy esti órákra.

A fizikai munkát végző
dolgozóknál ilyen időjárási vi-
szonyok mellett szükséges,
hogy a munkáltatók a munka-
vállalóik számára igény sze-
rint, de legalább félóránként
védőitalként 14-16 celsius fok
hőmérsékletű ivóvizet, vagy
azonos hőmérsékletű alkohol-
mentes italt, valamint az elő-
írtaknak megfelelő pihenőidőt
biztosítsanak.

Elfogadták a
Városfejlesztő
Kft. 2011. évi
beszámolóját

A képviselő-testület az önkor-
mányzat által alapított Szobi
Városfejlesztő Kft. 2011. évi
egyszerűsített éves beszámoló-
ját 1.899.000 forintos mérleg
főösszeggel fogadta el. Az ülé-
sen a képviselők megismerhet-
ték továbbá a kft. 2012. évi üz-
leti tervét, amelyet jóváhagyó-
lag elfogadtak.
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Minden bizonnyal nincs szobi
lakos, akinek ne tűnt volna fel
a 12-es út Rózsa Ferenc utca
alatti részének beszakadása. Az
úttest már több mint egy éve
beszakadt, azonban a mai napig
azt senki nem állította helyre.

Remitzky Zoltán polgármes-
ter az ügyben több alkalommal
telefonon és írásban is egyezte-
tett a közút kezelőjével, illetve
a csatornahálózat üzemeltetőjé-
vel. Ez utóbbi szolgáltató, a
DMRV Zrt. levélben tájékoztat-
ta az önkormányzatot a problé-
ma megoldására tett intézkedé-
seiről.

A DMRV Zrt. e levelében
kifejtette, hogy az út beszaka-
dását a Rózsa Ferenc utcából
kivezető, a 12-es út alatti hibás
szennyvízcsatorna átvezetés
okozta. A felbontás nélküli (út-
átfúrásos) csőátvezetés a közúti
csapadék csatornát megrongál-
ta és ennek következtében az út
beszakadt. A meghibásodás idő-
pontja nem állapítható meg, az

azonban bizonyos, hogy sok-
sok évvel ezelőtt keletkezhetett.
A cső átfúrása miatt előálló csa-
padékvíz-szivárgás az évek alatt
alámosta az úttestet.

A beszakadás feltárását és a
forgalom biztosítását még a
közútkezelő végezte el, azon-
ban a levelében azt is leírta a
DMRV Zrt., hogy felé ez év
májusáig senki részéről nem
érkezett jelzés a hiba elhárítása
érdekében.

A DMRV Zrt. leszögezi,
hogy a hiba nem az ő általa
üzemeltetett szennyvízcsatorna
hálózatban, hanem a csapadék-
víz-elvezető rendszerben van,
ennek ellenére a szennyvízcsa-
torna áthelyezésének előkészü-
leteit megkezdték, a kivitele-
zésre egy hónapon belül kerül-
het sor.

Tisztelt Szobiak! A helyreál-
lító munkálatok most már vár-
hatóan rövid időn belüli befe-
jezéséig kérjük szíves megérté-
süket és türelmüket.

Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg hogy itt, a Szobi Hírnök hasábjain is köszöne-

tet mondjak Önöknek azért, hogy az időközi önkormányzati vá-
lasztáson szavazataikkal támogattak. E támogató szavazatoknak
köszönhetően a képviselő-testület tagja lehettem, amelyben az
Önök életkörülményeinek javítása és a város fejlődésének előse-
gítése érdekében kívánom munkámat végezni.

KÖSZÖNETTEL:
GALANITS BÉLÁNÉ KÉPVISELŐ

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni, hogy a 2012. március 25-i

időközi választáson újra megtiszteltek bizalmukkal. Képviselői
munkám során támogatni fogok minden olyan döntést, amely az
önkormányzat gazdasági-pénzügyi helyzetének javítását céloz-
za. Fontosnak tartom továbbá a települési civil közösségekkel
való kapcsolattartás erősítését, elmélyítését. Erős helyi közössé-
gek nélkül önkormányzatunk sem lehet sikeres.

TISZTELETTEL:
LACZKÓ BALÁZS KÉPVISELŐ

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik az időközi

önkormányzati választáson szavazatukkal támogattak, és képvi-
selővé megválasztottak. A bizalmat köszönöm. Munkám során
törekedni fogok arra, hogy településünk fejlődését és az önkor-
mányzat talpra állítását elősegítsem, ezáltal a megelőlegezett bi-
zalmukat megszolgáljam. Képviselői munkámat - mint, ahogyan
azt korábban is tettem - tiszteletdíj és bárminemű juttatás, ellen-
szolgáltatás nélkül kívánom végezni, amit természetesnek, ma-
gától értetődőnek tartok.

TISZTELETTEL:
ORBÁN JÓZSEF KÉPVISELŐ

Tisztelt Választópolgárok!
Hálás szívvel szeretném megköszönni mindannyiuknak, hogy

az önkormányzati választáson szavazataikkal támogattak. Meg-
tisztelő bizalmukkal lehetővé tették, hogy most a képviselő-tes-
tület tagja lehetek. Képviselőként elő kívánom segíteni, hogy az
önkormányzati munka települési közösségünk erősítését és vá-
rosunk fejlődését szolgálja.

Köszönöm szavazataikat!
TISZTELETTEL:

POLÓNYI ÉVA KÉPVISELŐ

Tisztelt Lakosság!

A "KÖZ" szolgálata iránt érzett alázattal és elkötelezettség-
gel köszönöm meg mindenkinek az időközi önkormányzati vá-
lasztások során személyemnek nyújtott támogatását, legyen szó
ajánlószelvényről, szavazatról vagy akár "negatív" reklámról!
Köszönöm!

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy tájékoztassak mindenkit a
kampányom során ígért képviselői fogadóórám tartásáról, mely-
nek helye az önkormányzat emeleti kistanácskozó terme, ideje:
kéthetente csütörtökön 17 és 19 óra között. Az első fogadóóra
megtartására 2012. július 5-én, csütörtökön  kerül sor. Termé-
szetesen ezen felül - mint eddig is - bármikor és bárhol állok a
lakosság rendelkezésére! Kérem, forduljanak hozzám bizalom-
mal!

KÖSZÖNETTEL:
GYURCSOK ZOLTÁN

Még egy hónap…!
A DMRV tájékoztatása szerint egy hónapon belül

helyreállításra kerülhet az útbeszakadás

A képviselő-testület május 15-
i ülésén határozott az önkor-
mányzat által alapított Szobért-
Szobiakért Közalapítvány ku-
ratóriumába, illetve ellenőrző
bizottságába újonnan delegált
személyekről. A testület dönté-
se értelmében kuratórium tag-
jai lettek Golánné Beke Anita,
Kuti Andrea, Polónyi Éva, Fü-
zesi Károly és Remitzky Zoltán.

A képviselők a kuratórium
elnökének Golánné Beke Ani-
tát, titkárának Kuti Andreát vá-

lasztották meg. A közalapítvány
ellenőrző bizottságának tagjai
Gyurcsok Zoltán, Laczkó Ba-
lázs és Orbán József lettek.

Az új tagok megválasztásá-
val egyidejűleg az alapító ön-
kormányzat a kuratórium és az
ellenőrző bizottság korábbi
tagjainak munkáját megkö-
szönte, és felhatalmazta az ön-
kormányzat ügyvédjét a szük-
séges okiratok megszerkeszté-
sére és a bírósági eljárás meg-
tételére.

Új személyek a közalapítvány
kuratóriumában

Választási köszönetek

Tisztelt Választópolgárok!
Túl vagyunk az időközi polgármester- és képviselőválasztá-

sokon, a képviselő-testület már javában dolgozik, végzi felada-
tát. Egy pár mondat erejéig visszatérnék a választási időszakra.

Szeretném megköszönni minden szobi lakosnak, hogy szava-
zatukkal támogattak, így újra a képviselő testület tagja lettem.
Számomra külön megtiszteltetés, hogy a leadott szavazatok alap-
ján, első helyen jutottam be, mint képviselő.

Miért most született ez az írás? Kérdezhetnék… A válaszom
az, hogy most van olyan lehetőség - Szobi Hírnök -, hogy min-
den családhoz el tud jutni részemről a köszönet.

Köszönöm bizalmukat, amelyet munkavégzésemmel igyek-
szem viszonozni Szob város fejlődése és az Önök körülményei-
nek javítása érdekében.

TISZTELETTEL:
TÓTH LAJOS
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Márianosztra település közössé-
ge 2012. június 22-én és 23-án
megtartott falunapon ünnepel-
te  közössége fennállásának

750. évfordulóját. A megemlé-
kezéssel kapcsolatos kiállításra
Kiss László polgármester úr
városunk foltvarró klubját fel-
kérte, hogy vegyen részt  kézi-
munkáinak bemutatásával a
község rendezvényén.

A megnyitóra a Szobi Folt-
varró Klub tagjai  kézimunká-
ikkal ízlésesen berendezték a
kiállító helységet. A látogatók
nagy tetszéssel és érdeklődés-
sel nézték a szorgos kezekkel
készített kézimunkákat. A ki-
állításon jelen volt városunk
polgármestere, a kistérség ve-
zetője, a foltvarró klub tagjai,
Gyárfás Lászlóné klubvezető

- aki  igen ízléses oklevelet
vett át  a kiállításon való rész-
vételért -,  a szobi könyvtár
vezetője és a klub házigazdá-

ja, Kunyáné Erzsike, valamint
Fésű József, a foltvarró klub
alapítójának férje. A szorgal-
mas munka meghozta gyümöl-
csét.  A látogatók elismeréssel
értékelték a kiállított kézimun-
kákat.

Márianosztra közössége
méltóképen ünnepelte fennállá-
sának évfordulóját. A közösség
múltjáról szóló kiállítás az elő-
deik megbecsüléséről, múltjuk
tiszteletéről tett tanúságot. E
közösség kialakításában nagy
szerepe  van  a pálos szerzete-
sek évszázadok óta a községben
végzett munkájának.

SIMON JÓZSEF

Újabb 10 ezer fővel gyara-
podott a megye népessé-
ge, folytatódik a migráció,
minden nyolcadik ember
Pest megyében él.

A KSH területi negyedéves
tájékoztatója szerint Pest me-
gyében, 2012 első három hó-
napjában, mindössze egy híján
háromezer újszülött jött a vi-
lágra, 4%-kal többen születtek
az előző év azonos időszaká-
hoz mérten. Tekintve, hogy
ugyanebben az időszakban
3843-an hunytak el, 130-al
többen, mint 2011 első ne-
gyedévében, így a népesség
844 fővel csökkent, ami 14
fővel haladja meg az előző évi
csökkenést.

A népesség természetes
fogyása tehát emelkedett, el-
térően az országos átlagtól,
de a dinamika még így is
kedvezőnek mondható: az el-
hunytak számának növeke-
dése - 3,5% - elmarad az élve
születések számának növe-
kedésétől.  Pest megyében
2012 első három hónapjában
478 házasságot kötöttek, öt-
tel kevesebbet, mint egy év-
vel korábban.

A változásokat csak rész-
ben magyarázzák a természe-
tes demográfiai mutatók. A né-
pesség két évtizede szakadat-
lan növekedése idén is folyta-
tódott, s a megye nyilvántar-
tott lakosainak száma 2012
első három hónapjában elérte
az 1,246 ezer főt, ami 0,7%-
os növekedést jelent az előző
év azonos időszakához képest
úgy, hogy Magyarország egé-
sze ez idő alatt kéttized szá-
zalékponttal csökkent.

Figyelmet érdemlő tény
ugyanakkor az is, hogy a me-
gye nyilvánvalóan nem Buda-
pest rovására növekedett, mi-
vel a főváros lakónépessége
ugyancsak növekedett, 0,5%-
kal, így megállapítható, hogy
a meghatározó migrációs
trendnek az a migráció tekint-
hető, amely általában Közép-

Magyarországra irányul az or-
szág más részeiből. A nettó
bevándorlás eredményekép-
pen 2012 első negyedévében
Közép-Magyarországon az or-
szág lakosságának 30%-a,
azon belül az ország 12,5%-a
Pest megyében él.

Pest megyében így az egy
km2-re jutó népsűrűség 2012-
ben már 195 fő, ami jelentő-
sen meghaladja az országos
átlagot (108 fő/km2), és még
inkább kiemeli a megye de-
mográfiai és területi sajátossá-
gainak jelentőségét.

(A magyarországi 19 me-
gyéből, Pest megyén kívül,
mindössze két megye népsű-
rűsége haladja meg a 100 fő/
km2 értéket).

Figyelemreméltó sajátossá-
gok figyelhetőek meg korosz-
tályok szerinti eloszlásban.
Már a 2011. évi adatokban lát-
ható volt, hogy a fiatal korcso-
portok létszáma enyhén csök-
kent, a 14 év alattiak esetében
háromtized százalékponttal,
míg a 65 éven felüli népesség
száma 2,3%-kal nőtt, mind-
össze egy év alatt.

Mivel a 15-64 évesek szá-
ma fél százalékkal emelkedett,
így első megközelítésre kije-
lenthető, hogy a népesedési
folyamatok megfelelnek az
országos trendnek, úgy a csök-
kenő gyerekszám, mint az idő-
sek növekvő részaránya tekin-
tetében.

Érdekes változások figyel-
hetőek meg a 15-64 éves né-
pességen belül. Így például az,
hogy a 25-29 és különösen a
30-34 és az 50-54 korcsoport-
ok száma jelentősen csökkent
(2,7 illetve 4,6%-kal), velük
ellentétben a 35-39 és 40-44
korcsoportok száma kiemelke-
dően (5,7%-kal), a 60-64 kor-
csoport lélekszáma pedig je-
lentős mértékben (4,5%-kal)
nőtt.

A teljes cikk ITT tekinthe-
tő meg: www.pestmegye.hu (a
KSH negyedéves területi tájé-
koztatója alapján)

A foltvarró klub kiállítása
Márianosztrán

Egyre többen költöznek
Pest megyébe

Gyárfás Lászlóné klubvezető átveszi az oklevelet Kiss László polgár-
mestertől

A foltvarró klub tagjai

www.pestmegye.hu
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A római katolikus egyházköz-
ség 2012. június 17-én ünnepel-
te a Luczebacher család által
építetett kálvária kápolna bú-
csúját. A kápolnát Jézus Szent-
séges Szíve tiszteletére szentel-
ték fel, ezért ezen a napon tart-
ja közösségünk mintegy száz-
húsz éve a búcsú ünnepét.

A szobi katolikus templom
énekkara koncertjével kezdő-
dött az ünnepség, amely Tóth
Edit karnagy vezetésével ma-
gyar és latin nyelvű énekeket
adott élő. Mint már annyiszor,
most is komoly felkészülésről
adott bizonyságot templo-
munk énekkara és annak ve-
zetője. A jelenlévők nagy tet-
széssel fogadták a kápolná-
ban igen jól hangzó énekszá-
mokat.

Az ünnepi szentmisét dr.
Káposztássy Béla egyházközsé-
gi kormányzó mutatta be. Az
áldozat bemutatása után a részt-
vevők közül többen saját készí-
tésű süteménnyel és üdítővel
kínálták a baráti beszélgetésben

résztvevőket. Közösségünk elő-
deinkhez hasonlóan, bár szoli-
dabb létszámmal vett részt az
ünnepségen, hálával gondolva
felújításra váró gyönyörű kápol-
na és keresztút létrehozóira. Az
ünnepségen résztvevők nevé-
ben köszönet, és  a hála érzése
kísérje az énekkart, vezetőjüket
és az ünnepség előkészítésben
minden résztvevő áldozatos
munkáját.

  SIMON JÓZSEF

Azok az emberek, akik a második
világháború alatt már gondolkodó
emberként éltek életüket, ugyan-
csak elgondolkodnak azon, hová
jutott életünk, országunk. A törté-
nelem-hamisítás  eredményeit bi-
zonyára jó pénzért terjesztik a ma-
gyar és külföldi médiában. Ko-
molynak vélt sajtótermékek a meg-
hamisított történelmet úgy igyekez-
nek betáplálni  tudatunkba, mint
igazi történelmet. Természetesen a
forrás megjelölése nélkül.

Így jelent meg Kapisztrán
Szent Jánosról szóló hazug írás,
amely gyilkoló inkvizítornak ne-
vezi Nándorfehérvár hősét. Ké-
sőbb a forrásra vonatkozó adatok
nem igazolták a lejárató írás tar-
talmának helytállóságát.

Hasonlóan, egy festő a
holokauszttal kapcsolatos festmé-
nyén, Serédi Jusztinián bíboros
hercegprímást festette a nyilaske-
resztet viselő Szálasi Ferenc mel-
lé, szerinte nyomatéknak. Az in-
terjúban  a festő nehezményezte,
hogy Serédi nem akart nyilváno-
san fellépni a deportálások ellen.
Még él néhány egykori esztergo-
mi bencés diák, akik annak idején
jelen voltak azon az összejövete-
len, ahol a hercegprímás nyilatko-
zott az akkor várható zsidóüldö-
zésekről. Az ott elhangzottak nem

igazolják a festő mellébeszélését.
Az előzőekből kitűnik, hogy a

keresztény egyházak lejáratása
nagyon fontos, kiemelt jelentősé-
gű egyesek számára, amelynek
során a hazugságoktól sem riad-
nak vissza. Ugyanígy ma már szin-
te népbetegségnek számít hazánk
lejáratása is. Ennyi hazugságot
még soha nem szórtak hazánkra,
mint napjainkban. Ebben az egész-
ben a legszégyenteljesebb talán az,
hogy az Európai Unióban a beiga-
zolódni látszó gyanú szerint ha-
zánk szülöttei is ármánykodnak sa-
ját országuk ellen.

Mindenkiről csak a rosszat! Ez
a mai trendi. Vitéz Nagybányai
Horthy Miklós volt kormányzóra
is csak igaztalan vádak hangzanak
el. Ezek ellenkezőjét olvashatjuk
Grzegorz Lubczyk "Emlékezés -
Pamiec" című kétkötetes munká-
jában, melyet a háború alatt ha-
zánkban tartózkodó lengyel mene-
kültek életéről írt. Ugyanígy írnak
a többi, hasonló témában  köny-
veket kiadó írók is. Ezekből a
könyvekből ismerhetünk meg
részleteket igaz történelmünkből,
amit lengyel barátainknak köszön-
hetünk.

Mikor hagyjuk abba a hazug-
ságokat?

 SIMON JÓZSEF

Kálvária búcsú

Meghamisított történelem

Az ünnepi szentmisét dr. Káposztássy Béla egyházközségi kormány-
zó mutatta be

A szobi katolikus templom énekkara koncertjével kezdődött az ün-
nepség, amely Tóth Edit karnagy vezetésével magyar és latin nyelvű
énekeket adott élő

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasót, hogy Szob Város Önkor-
mányzata hivatalos honlapjának (www.szob.hu) a képviselő-
testületi ülések jegyzőkönyveit, illetve a testület által elfoga-
dott rendeleteket tartalmazó  menüpontját  a jövőben - a mind
teljesebb körű lakossági  tájékoztatás  érdekében -  folyama-
tosan frissítjük.

EGYÜD BERTALAN JEGYZŐ

FELHÍVÁS
a termőföldek hasznosítási kötelezettségére

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. §
(1) bekezdése kötelezően előírja valamennyi termőföld használó
részére a termőföld hasznosítását kötelezettségét.

A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, vá-
lasztása szerint – köteles a termőföld művelési ágának megfele-
lően termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül
a talaj védelmi előírások betartása mellett a gyomnövények meg-
telepedését és terjedését megakadályozni. Szőlőt és gyümölcsöst
a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

A földhivatal az előírt hasznosítási kötelezettség betartását
rendszeresen, helyszíni szemlék során ellenőrzi.

Felróható mulasztás esetén a földhivatal földvédelmi bírság-
gal sújtja a földhasználót, annak hiányában a termőföld tulajdo-
nosát. Amennyiben a bírsággal érintett földrészletnek több föld-
használója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdon-
ban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg a tulaj-
donosokat egyetemlegesen terheli. (a felhívás teljes szövege a
www.szob.hu oldalon olvasható)

www.szob.hu
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2012. május 25-én, pénteken
ünnepelhettük a szobi Kodály
Zoltán Zeneiskola alapításának
negyvenedik évfordulóját. A
művelődési házban és a zeneis-

kola udvarán megtartott ünnep-
ségen jelen volt Kodály
Zoltánné, az iskola névadójá-
nak özvegye is.

A Docler Holding támogatá-
sával megrendezett ünnepségen
felléptek a zeneiskola volt és je-

Ha a magyar közigazgatás tör-
ténetét vizsgáljuk, nem is kell
olyan sokat visszamennünk a
történelemben, hogy a települé-
sek szabályozott jogi keretek
közötti együttműködésére vala-
miféle példát találjunk. Csak az
elmúlt századokra visszatekint-
ve, ilyen együttműködési for-
maként lehet megemlíteni a já-
rásokat. (A járások kialakulása
a XIV-XV. századra tehető a
nemesi vármegyékben, ame-
lyeknek a különböző történeti
korszakokban eltérő igazgatási
funkciójuk volt.)

Közigazgatási szempontból
minden vármegye járásokra ta-
gozódott. A nagy távolságok, a
különböző területek, az eltérő
sajátosságok és feladatok tették
célszerűvé ezt a felosztást. Szá-
mukat, beosztásukat és székhe-
lyüket a vármegye, belügymi-
niszteri jóváhagyás mellett, sza-
bályrendeletben állapította meg.
A járásnak nem volt önkor-
mányzata, ezért testületi szerve
sem. A vármegye dekoncentrált
szerveként működött. Tisztség-
viselőit a törvényhatósági bi-
zottság választotta és a főispán
osztotta be őket a járásokba. A
járás élén a főszolgabíró állt, a
szolgabírákkal és a megfelelő
személyzettel. A főszolgabíró
amellett, hogy az országos (ál-
lami) közigazgatás ügyeit intéz-
te, felügyelő hatósága volt a já-
rás területén fekvő kis- és nagy-
községeknek.

A járások határai - noha
gyakran változhattak - sokszor
természeti, gazdasági-földrajzi
határokat, történeti, néprajzi
csoportokat követtek. Sok eset-
ben elnevezésükben is utaltak
ilyen összefüggésekre.

A járás tehát a magyar köz-
igazgatás jellegzetes intézmé-
nye volt, sajátossága abban rej-

lett, hogy egy területi önkor-
mányzat, a vármegye közigaz-
gatási feladatait általános hatás-
körű, területi munkamegosztás-
ban működő szervek - a
(fő)szolgabírák, később járási
főjegyzők, majd a járási hiva-
talok - útján látta el. Ettől a
modelltől csak a tanácsköztár-
saság idején, valamint 1950-
1971 között volt eltérés, amikor
a járásokban választott tanácsok
működtek. Az 1971-ben elfoga-
dott harmadik tanácstörvény a
járási tanácsok helyébe az ál-
lamigazgatási feladatokat ellá-
tó járási hivatalokat léptette,
amelyek a megyei tanácsok igaz-
gatási-végrehajtó szerveiként
működtek. Az átszervezéssel sor
került a járások számának csök-
kentésére is. A járási hivatalok
1984. január 1-jei megszünteté-
sével a járás, mint közigazgatá-
si egység megszűnt. (Forrás:
Magyar Alkotmánytörténet,
szerk: dr. Mezey Barna)

A szobi járás a második vi-
lágháború után Nógrád-Hont
vármegyéhez tartozott, 1950-
ben csatolják Pest megyéhez. A
szobi járást 1970-ben megszün-
tették, községeit: Bernecebaráti,
Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Ke-
mence, Kóspallag, Letkés,
Márianosztra, Nagybörzsöny,
Perőcsény, Szob, Tésa,
Vámosmikola, Zebegény, Kis-
maros, Nagymaros, Verőce és
Szokolya községeket a váci já-
ráshoz osztották be.

Az elérhető információk
alapján a napjainkban formáló-
dó járási rendszer nem a terüle-
ti (térségi) önkormányzás szer-
ve lesz. A kialakuló új rendszer-
nek sokkal inkább államigazga-
tási jellege ragadható meg a
nyilvánosságra került, eddig
megismerhető tervezetekből.

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN

40 éves a Kodály Zoltán
körzeti zeneiskola

A járásokról

Fürödni tilos!
A szabad vizekben való tartózkodás alapvető szabályairól szóló
46/2001. (XII.27.) BM rendelet 2. §-nak előírásai szerint tilos
fürödni - a kijelölt fürdőhelyek kivételével - a határvizekben, és
a városok belterületén lévő szabad vizekben.

Szob város közigazgatási területén található szabad vizekben
(Duna folyam, Ipoly folyó, Dajcs tó), kijelölt fürdőhely hiányá-
ban fürödni tehát tilos!

A balesetek elkerülése érdekében kérem, hogy a fent idézett ren-
delet fürdést tiltó előírásainak betartására fokozottan ügyeljenek.

EGYÜD BERTALAN JEGYZŐ

Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, zeneisko-
lánk igazgatója felszeli a születésnapi tortát

Sokan ünnerpeltek velünk: képünkön balról a negyedik Kodály
Zoltánné, zeneiskolánk névadójának özvegye

lenlegi növendékei, koncertet
adtak az iskola egykori és mai
tanárai. Az iskola 40 év alatt sor
ezer diákot nevelt a zene szere-
tetére, akik közül szólista művé-

szek és zenetanárok kerültek ki.
A Bogányi Gergely, Kos-

suth- és Liszt díjas zongoramű-
vész, iskolaigazgató zongora-
játékával zárult ünnepségről a
tervek szerint külön kiadvány
készül majd, amelyből a Tisz-

www.szob.hu
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Majális és gyereknap képekben

GYEREKNAPI SÜTEMÉNYEK.Köszönjük a gyermeknapra készített finomabbnál finomabb süteményeket: Abrudánné
Bettinek, Agárdi Dudunak, Dobra Zsuzsa néninek, Fekete Hajnalkának, Fidler Józsefné Riának, Král Nikolettának, Pereszlényi
Áginak, Szabó Zsuzsannának, Szőke Manuélának, Tóth-Dobra Zsuzsának, Véberné Margitkának, Véberné Rózsikának, Véberné
Zsuzsának és Zichné Áginak.
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2012. június 30-án, szombaton
14 órakor a szobi József Attila
Művelődési Ház a XII. Város-
napi rendezvénysorozat prog-
ramjának keretén belül ismert
festők művei helyi csoportjaink,
egyesületeink által megeleve-
nítve. Talán így lehet meghatá-
rozni a legegyszerűbben azt,
amire a szervezők gondoltak. A
festők: Szőnyi István, Botticel-
li, Glatz Oszkár, Gaugin, Lotz
Károly, Giorgone.

Az előadók: Börzsöny Mú-
zeum Baráti Köre, Danubiuis
Majorette csoport, Danubius
Néptáncegyüttes, Napsugár
ovisok, Fekete István Általános
iskolások. A kezdeményezés
mögé állt Bogányi Gergely,
Liszt- és Kossuth- díjas érdemes
művész, így az élmény az ő kí-
séretével lehet teljes.

Lévén a "kiállításunk" még
igen csak gyermek cipőben jár,
az előadók pedig lelkes amatő-
rök, kérjük Önöket fogadják
olyan örömmel, mint amilyen
örömmel ez készült! A kiállítás
ideje alatt a művelődési ház elő-
terében elhelyezett urnák a jó-
tékonysági vonalat képviselik
majd. Lehetőséget adunk "láto-
gatóinknak", hogy ki-ki a neki
leginkább kedves csoportot ju-
talmazhassa. Ez lehet a fest-
mény megjelenítésére vonatko-
zó, de lehet egyéni elgondolás,
szimpátia alapján.

Jöjjenek el és nézzék meg
művészeinkben mit indított el
az ötlet, ha alkalmuk van rá
"szavazzanak"!

Jó szórakozást, szép dél-
utánt!

SZERVEZŐK

Egy szervezőnek, legyen az civil
csoport vagy hivatásos, aligha
akad hálásabb feladata, mint Szo-
bon rendezvényt csinálni. Mond-
hatni egyszerű, hiszen nem tudok
még egy ilyen települést a Duna-
kanyarban, ami ebből a szem-
pontból ilyen remek adottságok-
kal lenne ellátva. Mert városunk
nyüzsög a tehetséges és színes
emberektől, akik hosszú évek óta
öregbítik hírnevüket.

Vannak néptáncosaink (25
éve!), mazsorettjeink (13 éve!),
modern táncosaink (több éve,
több formában). Egy 40 évet már
maga mögött tudó zeneiskolánk.
Csodálatos pedagógusok által
vezetett óvodánk és általános is-
kolánk. Fáradhatatlan nyugdíjasa-
ink mindenre készek. Egy múze-
umunk, baráti körrel, akik kitar-
tóan gyűjtik és őrzik számunkra
a régmúlt és a jelen tárgyi értéke-
it, valamint festőink, szobrásza-
ink és fotósok, akik ezeket az ér-
tékeket megteremtik. Galambá-
szok, akik minden alkalommal
egy kis csodát "röptetnek" ne-
künk. A fúvószenekar és a nehéz-
gyalogság is egy kis részben ta-
lán a sajátunknak mondható, hi-
szen oszlopos tagjaik köztünk él-
nek. Futballcsapat, polgárőrség,
horgászegyesület, mindegyik kü-
lön-külön gondolatokat érdemel-
ne! A könyvtár és a "művház" kö-

zösségi életünk színtere. Zené-
ben, prózában, táncban tehetséges
fiataljaink, akikre néha már nem
is illik a jelző: amatőr.

De mind e felsorolás (remélem
nem maradt ki senki) nem lenne
teljes azok nélkül az emberek nél-
kül, akik sem egyesületek, sem
csoportoknak nem tagjai, akiket
úgy hívunk "civilek", "lakosok".
Ők igazán fáradhatatlanok, min-
dig adnak: magukból, magukat!

Végül már csak egyetlen olyan
fontos mozgatórugója van egy
rendezvénynek, ami nélkül bajos
lenne még ennek a nagyszerű te-
lepülésünknek is az ünneplése: a
vállalkozó és azt hiszem, ez nem
szorul további magyarázatra.

Igen kérem! Ők, így sokan,
szobiak, akiket fennebb felsorol-
tam, mind ott lesznek! Remélem,
önök is!

Feladatom lett volna kiemelni
az idei ünnepségsorozatból egy-
két programot, amik új kezdemé-
nyezésként magyarázatra szorul-
hatnak, mint az Élő képek kiállí-
tása vagy a vasárnap délutáni
Kulturális kávéház, de úgy dön-
töttem ezt a feladatot meghagyom
az egyik igazán komoly közös-
ségformáló erőnek, a pletykának!

 Ezek után mit lehet még
mondani ráhangolásnak: Szob.
Szeretem.

GOLÁNNÉ BEKE ANITA

Tisztelt Szobi Közösség!

 Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a sok élményt, amit min-
den évben kapunk a szobi ren-
dezvényektől.

Kiemelném a Gyermeknapot
vagy a Retro Majálist, ami ne-
künk szülőknek is nagy örömöt
okozott, látva a közösség erejét
és összefogását!

A gyerekeknek tetszett a
sokféle játék és ügyességi fel-
adat és a sok helyi és környék-
beli fellépő.

Mint az egyik fellépő kislány

anyukája, hálás vagyok a lehe-
tőségért, hogy gyermekem, és
természetesen az egész aerobic
csapat, többször is megmutat-
hatták magukat.

Igen kedves fogadtatásban
volt részük, otthon még napo-
kig beszéltek róla.

Ősztől új gyakorlattal ké-
szülnek majd, hogy jövőre is
eljöhessenek!

Már nagyon várjuk a Város-
napokat is! Mi biztos ott le-
szünk!

ÜDVÖZLETTEL:
DELI ORSI, NAGYMAROS

Virág Sándor
A természet ébredése

Csalogány szólít, fütyül, zenél
Vége a télnek, itt a kikelet
Új életről dalol, mesél
Örömmel tölti meg a szíveket
Bújjatok hát emberek
Szürke homályos házak mélyéről
Oszoljanak el a fellegek
Borús homloktok mély redőnyéről
Hisz néktek hevül a napsugár
Bársony paláston tündököl a rét
Megjelent az első fecskepár
s a természet is ruhát cserélt
Temessétek el a zimankót
Könny ne mossa orcátok esengve
Hiszen már olyan sokszor meghalt
Mégis feltámad újra nevetve
Feledjétek el a múlt baját
Éljetek hát végre a jelenbe
Zengjétek egy szebb élet dalát
És kiáltsátok fel a fellegekbe

Köszönet Szob városának Élő képek kiállítása

Hangoló: a XII. városnapi
ünnepségsorozat borítójára
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Szezonértékelő. 2012. június 10-
én véget ért a szobi felnőtt lab-
darúgó csapat számára a 2011-
2012-es idény a Pest megyei
III.osztály Északi csoportjában.
A csapat nem sokkal ugyan, de
lemaradt a dobogóról és a negye-
dik helyet szerezte meg.

Tekintsük át röviden az
idényt, valamint a szezon mér-
kőzéseit, és ezek után értékeljük
a csapat bajnoki helyezését.

A 2011-es nyári átigazolási
időszakban Horváth László vet-
te át a csapat irányítását, mint
játékos edző. Vele együtt továb-
bi három pesti játékos csatlako-
zott a kerethez. A felkészülési
mérkőzéseket követően, a Pest
megyei kupában nagy meglepe-
tésre remek játékkal 4-0 arány-
ban legyőztük a magasabb osz-
tályban (megyei II. osztály) sze-
replő Vácduka együttesét. Kupa-
kalandunk sajnos sokáig nem tar-
tott, hiszen a következő körben
a megyei első osztályban lévő
Verőce volt az ellenfelünk. A 2-
0-ás vereség ellenére a szégyen-
kezni nem volt okunk, hiszen
küzdelmes jó iramú mérkőzésen,
egyenrangú ellenfelei lehettünk
a rendkívül jó játékerőt képvise-
lő Verőcének.

Miután a kupából búcsúz-
tunk, a bajnokságra koncentrál-
hattunk és az első fordulóban
hazai pályán 2-1-re legyőztük
Perőcsényt. Ezt követően szalad-
tunk bele az első pofonba.
Váchartyán négy góllal szórt
meg minket. Magyarázkodni fe-
lesleges lenne, a csapat ezen a
meccsen nagyon gyengén ját-
szott, így megérdemelten kap-
tunk ki. A 3. fordulóban Mária-
nosztra vendégeként 5 gólos győ-
zelemmel feledtettük a váchar-
tyáni fiaskót, majd hazai pályán
Penc csapatát vertük 4-2-re.

Ezt követően Galgamácsára

látogattunk, ahol sajnos ismét
nem termett sok babér számunk-
ra, hiszen 2-1 arányban veresé-
get szenvedtünk. Hazai pályán
tehát javítani kellett, ezt meg is
tettük a csővári alakulat 4-1-es
legyőzésével. A 7. fordulóban
Püspökszilágy vendégeként osz-
tozkodtunk a pontokon, mivel 2-
2-es döntetlent értünk el. A pont-
osztozkodás után következett a
Letkés rangadó, melyen maga-
biztos játékkal 4-0 arányban tud-
tunk diadalmaskodni.

Csapatunk kiszámíthatatlan
jellegét a következő - Sződliget
elleni - mérkőzésen ismét meg-
mutatta. Sződliget 3-2 arányban
múlta felül csapatunkat. Veresé-
günk után Perőcsényből sikerült
elhoznunk a három pontot
(Perőcsény-Szob: 0-4). A követ-
kező soros ellenfelünk Váchar-
tyán volt, a bajnokságban hazai
pályán először szenvedtünk vere-
séget. Szob-Váchartyán: 1-2.

Őszi utolsó hazai mérkőzé-
sünkön Márianosztra ellen csak
egy gólnélküli döntetlenre futot-
ta. Második alkalommal osztoz-
kodtunk tehát a pontokon. A dön-
tetlenekre a későbbiekben még
visszatérünk.

A 2011-es év utolsó tétmér-
kőzésén, Pencen vendégszere-
peltük és 3-0 arányú győzelem-
mel zárhattuk az évet.

A téli átigazolási időszakban
Horváth László és a vele érkező
három pesti játékos távoztak a
csapattól.

2012-es szereplésünk a
Galgamácsa elleni 0-0-ás döntet-
lennel indult, ezt egy Csővári el-
leni 2-1-es vereség követte.
Püspökszilágy ellen azonban
már javított a csapat, és tavasszal
első alkalommal megszereztük a
három pontot. A győzelem után
Letkésre látogattunk ahol ismét
gól nélküli döntetlen született.

Április 8-án az akkor még lista-
vezető Sződliget csapatát fogad-
tuk, hajtós, jó iramú mérkőzésen,
az elszántságunk meghozta az
eredményt, 2-1 arányban győz-
tünk. Rajtunk kívül talán csak
Váchartyán örült jobban ennek
sikernek, hiszen sokáig e két csa-
pat versengett a bajnoki címért.

A diadal után Letkést fogad-
tuk ismét, "slágereredménynek"
számító 0-0-ás döntetlen szüle-
tett 90 perc játékidő után, majd
Püspökszilágyon szenvedtünk 2-
0-s vereséget.

Egy hét múlva azonban ismét
megfricskáztuk a Sződligetet,
idegenben nyertünk 2-1-re. Me-
lyik a csapat igazi arca? - merül-
het fel sokakban a költői kérdés.

A csapat lendülete nem tört
meg, hiszen a következő körben
hazai közönség előtt 5-2 arány-
ban elgázoltuk Galgamá-csát.
Ekkor úgy tűnt, hogy oda érhe-
tünk a dobogóra, sőt kis szeren-
csével merészebb álmokat is szö-
vögethetünk. Ilyen előzmények-
kel a hátunk mögött utaztunk
Váchartyánba, ahol küzdelmes
mérkőzésen egy pontot elhoz-
tunk a majdani bajnokcsapat ott-
honából a 2-2-es végeredmény-
nek köszönhetőn. Ezt követte a
Márianosztra elleni félbeszakadt
mérkőzés, mely után 3-0-ás gól-
különbséggel a versenybizottság
határozata alapján megkaptuk a
három bajnoki pontot. Utolsó
előtti vendégszereplésünk alkal-
mával mind a csővári mind a szo-
bi háló érintetlen maradt. Cső-
vár-Szob: 0-0.

A szezon utolsó hazai bajno-
kiján Penc csapatától szenved-
tünk 3-2 arányban vereséget.
Nem szokásunk a játékvezetés-
sel foglalkozni, illetve azt kriti-
zálni, de meglehetősen vélemé-
nyes módon szerezte a penci csa-
pat a második gólját, valamint a

meg nem ítélt büntetők miatt is
bosszankodhattunk. Mindhiába.

A bajnokság  záró fordulójá-
ban Perőcsénybe látogattunk,
fordulatos, gólzáporos mérkőzé-
sen 4-3-ra nyertünk, bebiztosít-
va ezzel a negyedik helyezést.

Statisztika és összegzés. Mint
említettem, a döntetlenekre
visszatérünk, ezt most egy kis sta-
tisztikaboncolgatással tesszük.

Amit a számok mutatnak: a
csapat 27 mérkőzéséből 13-at
megnyert, 7 alkalommal játszott
döntetlent, valamint hétszer
vesztesen hagyta el a játékteret.
Ezek a mutatók  46 megszerzett
bajnoki ponthoz voltak elegen-
dőek.  55 alkalommal szereztünk
gólt, 33 alkalommal mattolták a
védelmünket.

A kapott gólok tekintetében a
legjobb mutatóval rendelkezünk,
hiszen a bajnok váchartyáni ala-
kulattal egyetemben, mi kaptuk
a legkevesebb gólt, ez minden-
képp kapusaink, valamint a vé-
delmünk dicsérete.

Bosszankodni okunk talán a
hét döntetlen miatt van, ezen be-
lül is kiemelve a gól nélküli (5!)
döntetleneket. A tabellára tekint-
ve ez különösebb magyarázatra
nem szorul.

Mindezek ellenére úgy gondo-
lom, szégyenkezni nincs okunk,
a csapat a mérkőzések java részé-
ben becsületesen küzdött. Több
volt ebben a bajnokságban, mint
a 4. hely. Reméljük, hogy a 2012-
2013-as szezonban ezt be is fog-
juk bizonyítani.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a szurkolóink bíztatását és
mindazok támogatását, akik va-
lamilyen formában hozzájárultak
a csapat minél eredményesebb
szerepléséhez a bajnokságban.

Hajrá Szob!
HALLAI ANDRÁS

Szobi SC - labdarúgó csapat
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HIRDESSEN ÖN IS A SZOBI
HÍRNÖK HASÁBJAIN!

Az elektronikus formátumban elkészített
közleményeket a szob@vnet.hu, illetve a

holocsik@gmail.com e-mail címekre várjuk.

A hirdetések személyes leadására
az Érdy János Könyvtár és Információs

Központban (2628 Szob, Árpád utca 17.)
nyitva tartási idő alatt,

valamint Szob Város Polgármesteri
Hivatalában (2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

félfogadási időben nyílik lehetőség.

Díjtételeink:
Egész oldal: 10.000 Ft

Fél oldal: 5.000 Ft
Negyed oldal: 2.500 Ft

Hirdetésfelvétel minden hónap 5. napján,
16 órakor zárul.

ASZERKESZTŐSÉG

Humorsarok
Két mókuska találkozik az erdőben. Az egyik kérdezi a mási-
kat:
- Mi van a markodban?
- Találd ki!
- Diócska?
- Nem!
- Mogyorócska?
- Nem!
- Akkor micsoda?
- Görcsöcske.
Azt mondja a férj a feleségének:
- Meghívtam egy barátomat ma este vacsorára.
- Megőrültél Géza? Nincs semmi kaja itthon, tiszta kosz min-
den, a hajam szörnyű! Miért hívtad meg ??!
- Segíteni akarok neki. Szerencsétlen nem tudja eldönteni,
megnősüljön-e vagy sem.
Hogy hívják az V. kerület orvosát?
- ???
- Dr. Oetker
Melyek a világ legbizonytalanabb állatai?
- A mitévő legyek.

Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. § (4) bekez-
dése értelmében "a földhaszná-
ló köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlag-
fű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt kö-
vetően ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani."

Fel szeretnénk tehát hívni
a tisztelt földhasználók fi-
gyelmét, hogy aki az általa
használt földterületen a par-
lagfű  és a többi gyomnövény
terjedését és virágzását (akár
kaszálással, akár vegyszeres
gyomirtással) nem akadályoz-
za meg, egy esetleges ellen-
őrzés esetén bírságra számít-
hat.

Irtsa a parlagfüvet, ha
nem akar büntetést!Tisztelt Szobiak!

A szobi Szent László Római Katolikus templom tornyának
megmentése érdekében egyházközségünk gyűjtést szervez.

 A templomtorony összeomlással fenyeget. A faszerke-
zet elkorhadt, a bádoglemez borítás több helyen kilyukadt,
megsérült, amitől a régi falazaton felszívódó nedvesség
táskáso-dásokat, felpúposodásokat, a vakolat leválását okoz-
ta. 2009-ben alpintechnikával végeztettünk veszélyelhárí-
tást. Idén májusban a kulturális örökségvédelem műemlék-
felügyelője kötelezte az egyházközséget, hogy egy hónapon
belül ismételje meg a veszély elhárítását. Június 19-én az
alpinisták elvégezték a munkát, de ők - mivel nem kőműve-
sek - csak a vakolat leverését tudták elvégezni. Sajnos olyan
állapotban van a torony falazata több helyen, ha még job-
ban megbontják a párkányzatot, akkor ledől a torony teteje.

 Teljes felújításra remény sincs, viszont az állagmegóvást
az egyházközségnek el kell végeztetnie. Egy 20 m-es emelő-
magasságú emelőkosaras gépjárművet kell bérelni, és egy kő-
művesnek a fal megerősítését el kell végezni. Mindezek költ-
sége kb. 500.000 forint.

A közvetlen kárelhárítást csak közös összefogással, segít-
séggel tudjuk megoldani. Még az idén szükséges a munka el-
végzése, addig sajnos a falomlás veszélyére figyelmeztető kor-
dont nem lehet elbontani.

Kérünk minden jóakaratú és ügyünkért adakozni szándéko-
zó szobi lakost - a nemes cél érdekében - a 10700323-49934603-
51100005 számlára,vagy a templomban elhelyezett urnába, il-
letve a plébánia irodára szíveskedjenek adományaikat eljuttat-
ni. Megbízólevéllel Varga Erzsébet is járja majd a várost, neki is
lehet adakozni.

 KÖSZÖNETTEL:
   DR. KÁPOSZTÁSSY BÉLA

Veszélyes templomtorony
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