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Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!

2012. december 28-án az or-
szággyűlés döntése alapján mó-
dosult az egészségügyi törvény. A
módosítás értelmében a
járóbeteg-szakellátás 2013. ápri-
lis 30-át követően állami feladat-
ellátásba kerül. A szabályozás ér-
telmében a szobi szakorvosi ren-
delőintézet is állami fenntartású
lenne. A képviselő-testület azon-
ban élve a jogalkotó által biztosí-
tott lehetőséggel, úgy döntött,
hogy április 30-a után is maga
kívánja fenntartani az intézményt.

Maga a döntés egy több lé-
pésből álló előkészítő munkát
követően született meg a képvi-
selő-testület február 12-i ülésén.
Ennek előkészítési folyamatában
az illetékes minisztériumnál tör-
ténő tájékozódást követően, ja-
nuár 28-án a járás polgármeste-
reinek, a térségi tisztifőorvosnak,
valamint a választókerület or-
szággyűlési képviselőjének je-
lenlétében tartott fórumot az ön-
kormányzat. A fórumon az intéz-
mény igazgatója, dr. Gosztonyi
Jenő  vázolva a rendelőintézet
múltját, jelenét, érzékeltette a
döntés rendkívüli súlyát. Aminek
bonyolultságát tovább fokozta
annak ténye, hogy az önkor-
mányzat a jelenben a feladatel-
látás finanszírozási és egyéb fel-
tételeiről lényegében semmit
sem tud. A fórumot követő tes-
tületi ülésen a képviselők el-
mondták véleményüket. Mind-
ezek tudatában került sor
Harrach Péter képviselő úr által
megszervezett, az egészségügy-
ért felelős államtitkár kabinetve-
zetője, valamint a polgármester
és a jegyző egyeztető megbeszé-
lésére. Ezen egyeztetés alkalmá-
val kiderült, hogy ez a téma a
kormány soron következő ülése-
in kerül végleges kimunkálásra
abban a tekintetben, hogy a nem

az állam által történő feladatel-
látás milyen feltételekkel való-
suljon meg. Az is kiderült, hogy
az állam garanciákat akar arra,
hogy az önkormányzat felelős-
séggel, a privatizációt  - különö-
sen a vagyon tekintetében - el-
kerülendően biztosítja a szakel-
látást. Tekintettel arra, hogy vá-
rosunk esetében sem a létesít-
mény, sem önmagában csak a
feladatellátás privatizációja so-
hasem vetődött fel, így az elvá-
rásnak való megfelelés nem je-
lenthet problémát. Az előkészí-
tő egyeztetésen ugyan nem de-
rült ki a jövőbeni finanszírozás
módja és mértéke sem, azonban
a képviselő-testület mégis úgy
döntött, hogy ezen ismeretek hi-
ányában is önkormányzati fenn-
tartásban kívánja működtetni a
szakorvosi rendelőintézetet. A
döntés hátterében legfőképp az
állt, hogy teljesen bizonytalan-
nak érzi a 12.000 főt alig meg-
haladó járóbeteg körzetben az
önnáló  szakellátó intézmény
fennmaradását.

Ugyanakkor felhatalmazta a
polgármestert arra, hogy kezde-
ményezzen egyeztetést a járás
déli telepüéléseivel (Nagymaros,
Kismaros, Verőce, Szokolya) és
Vác polgármesterével, hogy le-
gyenek partnerek egy a beteg és
a háziorvosa által választható be-
tegirányításban.

Ez azt jelentené a jövőben,
hogy a körzet déli településein

élők választhatnának a Szobon is
meglévő szakellátások tekinteté-
ben, hogy azt Szobon, vagy Vá-
cott veszik-e igénybe. Mindehhez
e partnerségeken kívül még az is
kell, hogy az országos
tisztifőorvos ezt a sajátos helyze-
tet támogatóan vegye figyelem-
be. Más szavakkal mondva az or-
szágos tisztifőor-vos a körzetle-
határolásokat szabályozó intézke-
désekor vegye figyelembe e spe-
ciális körülményt, illetve kérést.
Erre azért lenne szükség, mert az
ellátandók létszáma így megnö-
vekedhetne, akár a 20-25 ezer főt
is elérhetné. Ez pedig egy új tel-
jesítmény volumen korlát (TVK)
meghatározást (emelkedést) biz-
tosíthatna, amely pontszámemel-
kedés a központi támogatás nö-
vekedésével járna együtt.

Mindezek fényében nem szo-
rul bizonyításra a rendelőintézet
távlati életképessége, hiszen a je-
lenben is, ha ugyan nehéz körül-
mények között, de működik. A
fentebb írt és remélt változtatá-
sokat követően lényegében egy
stabil önfenntartásra képes
járóbeteg-szakellátást lehet el-
képzelni. Végülis mindezen tár-
gyalások, egyeztetések sikeres-
ségében bízva és az országos
tisztifőorvos kedvező döntését
remélve hozta meg döntését a
képviselő-testület.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Szob Város Önkormányzat
Képviselő-testülete február 12-
én elfogadta az önkormányzat
2013. évi költségvetési rende-
letét.

A költségvetési rendelet ter-
vezete a pénzügyi iroda több
hetes előkészítő munkálatait
követően kerülhetett a képvise-
lő-testület bizottságai elé véle-
ményezésre. A bizottsági javas-
latok, kiegészítések, vélemé-
nyek beépítésével elkészített
végső változatot fogadta el a
képviselő-testület

A rendelet előkészítő fázisá-
ban számos tényezőre kellett fi-
gyelemmel lenni a hivatal szak-
embereinek. Így a költségveté-
si koncepcióban meghatározott
irányok, az önkormányzat által
fenntartott intézmények vezető-
inek tervei, szándékai, kérései,
az államháztartási-, az önkor-
mányzati- és a költségvetési tör-
vény vonatkozó rendelkezései
mind-mind meghatározóak a
rendelet alkotásában.

Alapvető változás ebben az
évben, hogy az önkormányzat
nem tervezhet működésében
hiányos költségvetést.  Úgy kell
tehát gazdálkodnia az önkor-
mányzatnak, hogy nem kelet-
kezhet működési hiánya. Ez
számos ponton jelent szinte fel-
oldhatatlan nehézséget. Az
ugyanis teljesen világosan lát-
szik, hogy még az eddiginél is
kevesebb jut a közművelődés-
re, a civil szervezetek és egye-
sületek támogatására, a szociá-
lis természetű kiadásokra, de
még a kötelező feladatellátások
is igen feszítettre tervezettek. Az
ún. feladat-finanszírozás ugyan-
is nem egy optimális feladatel-
látás forrásbiztosítását jelenti,
hanem sok esetben a tényleges
költségek 20-30, vagy jó eset-
ben 70-80%-t csupán. Városunk
esetében kiemelve néhányat,
ilyenek például a gyermekétkez-
tetés, közművelődés, közvilágí-
tás, bölcsődei és óvodai ellátás.

folytatás a 2. oldalon

Döntöttek a képviselõk:
megtartanák a rendelõintézetet!
Továbbra is önkormányzati fenntartásban mûködne a járóbeteg-szakellátás

Elfogadták a
költségvetést
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Tájékoztatjuk a Kedves Szülő-
ket, hogy a Napsugár Óvoda
2013/2014. nevelési évre törté-
nő beiratkozása az alábbi idő-
pontban lesz:

2013. március 25-én, hétfőn
8-17 óráig,

2013. március 26-án, ked-
den 8-16 óráig,

2013. március 27-én, szer-
dán 8-16 óráig.

Mivel 2010. szeptember 1-
jétől a két és fél éves gyerme-
kek is felvehetők az óvodába,
így a 2013/2014-es nevelési
évre azon gyermekek jelentke-
zését várjuk, akik betöltötték

vagy a nevelési év kezdetéig
betöltik a két és fél éves kort,
és a nevelési év során szeretnék
az óvodai nevelést igénybe ven-
ni.

A beiratkozásra kérjük, hoz-
zák magukkal gyermekük szü-
letési anyakönyvi kivonatát,
TAJ számát, lakcím igazoló kár-
tyáját!

Nagyon sok szeretettel vá-
runk minden kedves szülőt,
nagyszülőt, de legfőképpen a
leendő kiscsoportos óvodásain-
kat.
HÁMORINÉ SCHUBAUER MÓNIKA

ÓVODAVEZETŐ

Bölcsõdei igényfelmérés
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Napsugár Bölcső-
de 2013/2014. évi gazdaságos működése érdekében bölcső-
dei igényfelmérést végez.

Kérjük azon szülők jelentkezését, akiknek gyermeke
2013. szeptember 1-jét követően betölti a 2. életévét és sze-
retnék bölcsődébe járatni. Igényüket az óvodai beiratkozás
időpontjában jelezzék az intézményben.

Az igénybejelentéskor bölcsődei felvételi kérelem kitöl-
tésére kerül sor.

HÁMORINÉ SCHUBAUER MÓNIKA
ÓVODAVEZETŐ

folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzati kötelező

és önként vállalt feladatok szin-
te minden területén szükség van
az önkormányzatnak  saját mű-
ködési bevételeinek rendkívül
átgondolt felhasználásra. Igazá-
ban a központi költségvetés
csak a települési közigazgatást
finanszírozza le hozzávetőlege-
sen 100 %-ban.

Látható tehát, hogy a költség-
vetési rendelet felelős összeállí-
tásakor bizony számos esetben
az önkormányzat a helyben ke-
letkező igényeket csak igen
visszafogottan képes kezelni. A
gazdálkodás fontosabb céljai:

-  az önkormányzati intézmé-
nyekben ellátott kötelező felada-
tok zavartalan biztosítása;

- az önként vállalt, intézmé-
nyekben biztosított feladatok (pl.
szakorvosi rendelőintézet, böl-
csőde) működtetése;

- az egyéb kötelező alapfel-
adatok hiánytalan és maradékta-
lan ellátása;

- egyéb, más szolgáltatók ál-
tal ellátott, de önkormányzati fel-
adatot képező szolgáltatások (pl.

közvilágítás, hulladék elszállí-
tás, vezetékes ivóvíz) ellátása;

- önszerveződő közösségek,
civil szervezetek támogatása;

- város útjainak, közterülete-
inek, közparkjainak, játszóterei-
nek ápolása, gondozása.

A fejlesztések és a felhalmo-
zási jellegű kiadásokat továbbra
is pályázati forrásokból kívánja az
önkormányzat megoldani. Az ön-
részhez szükséges forrást fejlesz-
tési hitelből biztosítaná, amelyet
a fejlesztésből keletkező megta-
karításból törlesztene vissza (pl.
közvilágítás, és intézményi fűtés
korszerűsítés pályázatai).

Az önkormányzat helyben
keletkező bevételei (helyi adók,
bérleti díjak, térítési díjak, egyéb
működési bevételek) mind-mind
elhagyhatatlanul fontos forrásai
a zavartalan települési működés-
nek. Ezért a városunkban lakók,
valamint az itt gazdálkodók  fe-
lelős viselkedése is feltétele lesz
a 2013. évi zavarmentes önkor-
mányzati gazdálkodásnak.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

Elfogadták a költségvetést

A képviselő-testület február 12-
én megtartott ülésén Orbán Jó-
zsef önkormányzati képviselőt
választotta a település alpolgár-
mesterévé.

Az alpolgármester szemé-
lyére a törvény értelmében a
polgármester tesz javaslatot.
Remitzky Zoltán, az alpolgár-
mester személyére tett előter-
jesztésében a döntés elhúzódá-
sának okaként azt a polgármes-
teri gondolkodást jelölte meg,
amely szerint előnyös, ha a kép-
viselők jól megismerik egymást
és mintegy tapasztalást szerez-
nek mindannyiuk helyi közös-
séget szolgáló beállítódásáról.

Rámutatott továbbá, hogy az
időközi önkormányzati választá-
sok óta eltelt idő vélhetően elég
volt ezen tapasztalások megszer-
zésére. A döntés elhalasztásának
további indokként jelölte meg
azt is, hogy az un. tört ciklusban
végzendő önkormányzati mun-

kák milyen típusú feladatokat
jelentenek, azaz milyen habitus
és személyi beállítódású alpol-
gármester segítheti leginkább a
polgármester munkáját. Megíté-
lése szerint az nagyjából kiraj-
zolódott, hogy a következő ren-
des választásig hátralévő idő az
önkormányzatoktól egy kibővült
működési stratégiát vár el. Az-
zal, hogy kötelező önkormány-
zati feladattá vált a közfoglal-
koztatás, az eddigieket kibővítő
szemléletű településvezetői és
személyi hátteret kíván. Ennek
átgondolása is döntő momentum
volt az alpolgármester személyé-
nek megjelölésében. Az alpol-
gármester személyére adandó
javaslat mindazon alapelvárás
mellett, hogy a  javasolt személy
a polgármesternek a legbizalma-
sabb segítője és helyettesítője
legyen, ezen szemponttal is bő-
vült.

dr. Holocsi Krisztán jegyző

Orbán Józsefet választották
Szob város alpolgármesterévé

Óvodai beiratkozás

MEGHÍVÓ
Ezúton értesítjük a város

valamennyi lakóját,
hogy Szob Város Önkormányzat

Képviselő-testülete
március 6-án (szerdán),

18.30 órai kezdettel

VÁROSGYŰLÉST
tart a

Szobi József Attila
Művelődési Házban.

Tisztelettel hívunk meg és várunk
minden kedves érdeklődőt!
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A Maros Kft tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a 2013. évi hulladékke-
zelési díjak megfizetését az alábbiak szerint kéri:

A fizetési határidők megegyeznek a korábbi évek gyakorlatával.
I. negyedév március 1. - március 31.
II. negyedév június 1. - június 30.
III. negyedév augusztus 1. - augusztus 30.
IV. negyedév október 1. - október 30.

A hulladékkezelési díjak megfelelnek a 2012. évi CLXXXV. törvény
előírásainak, az előírások változása esetén a Maros Kft. módosítja a hul-
ladékkezelési díjakat.

A hulladékkezelési díj beszedése a Maros Kft. alkalmazásában álló,
megbízólevéllel és kitűzővel rendelkező díjbeszedő által történik, kész-
pénzfizetési számla ellenében.

A díjbeszedő minden  hónapban az utolsó csütörtöki munkanapon a
polgármesteri hivatalban félfogadást tart 8-tól 14 óráig, a díj itt is fizethe-
tő. Ugyanekkor történik a meghibásodott, valamint az egyéb okok miatt
lecserélendő  hulladékgyűjtő edényzetek cseréje.

A hulladékkezelési díj fizethető a Maros Kft-től igényelt csekken is
(készpénzátutalás) vagy banki átutalással a váci OTP-nél vezetett
11742094-26913201 számú számlaszámra.

A Maros Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy az alkalomszerűen je-
lentkező többlet szemét elszállítására  Maros Kft-s emblémás zsák vásá-
rolható a polgármesteri hivatalban 500 Ft/db áron. mely tartalmazza a
hulladékkal kapcsolatos költségeket is.

Az emblémás zsákot a szállítási napon kell kitenni a kuka mellé.
A Maros Kft. telephelyére (Nagymaros, Rákóczi u. 37.) előzetesen

egyeztetett időpontban (06-30-222-4483) a konténeres mennyiséget el nem
érő (3 m3 alatti mennnyiség)  sítt, törmelék, illetve egyéb hulladék be-
szállítható, és díj ellenében lerakható.

sítt, törmelék 4.000.- Ft/m3

egyéb hulladék 6.000.- Ft/m3

GENZELMANN JÓZSEF
ÜGYVEZETŐ

Röviden
KÖNYVTÁR. Szob Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete február 5-én megtartott ülésén fo-
gadta el az önkormányzat fenntartásában  működő
Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
2012. évi tevékenységéről készített tájékoztatást.

KISVASÚT. A képviselők február 5-i ülésükön
tárgyalták a Börzsöny Kisvasút Fenntartó és Üze-
meltető Kft. 2012. évi tevékenységéről írásban ké-
szített tájékoztatást, amelyet Paulik János ügyve-
zető szóbeli kiegészítésével elfogadtak.

RÉSZVÉNY. A képviselő-testület miután meg-
ismerte a DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Z. u. 3.)
által törzsrészvény felajánlása tárgyában érkezett
megkeresését, felhatalmazza a polgármestert arra,
kezdeményezzen tárgyalást a társaság vezérigaz-
gatójával abban a tekintetben, hogy a társaság ál-
tal üzemeltetett szobi szennyvíztisztító telep fel-
újításával összefüggésben az önkormányzat részé-
ről a társaságnak átadott vagyonelemek terhére
nem tudnak-e részvényt átadni az önkormányzat-
nak. Amennyiben ez nem lehetséges, a képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert 1 darab
11.000 forint névértékű, névre szóló,
dematerializált törzsrészvény vásárlására, és a
tárgyban keletkezett részvény-adásvételi szerződés
aláírására.

PÁLYÁZAT. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Közvilágítás energiatakarékos átalakítása,
korszerűsítése és a Helyi hő és hűtési igény kielégí-
tése megújuló energiaforrásokkal címekkel megje-
lent  pályázatokon részt kíván venni.

MUNKATERV. A képviselő-testület február 12-
én megtartott ülésén fogadta el a  2013. évi munka-
tervét. A munkatervben a képviselő-testület havi
bontásban megjelöli azokat a témaköröket, amelye-
ken ülésein foglalkozni kíván. Rendhagyó módon
az idei évre vonatkozó munkatervben szinte havonta
jelenik meg a rendeleti felülvizsgálatok témaköre,
amely a közigazgatás átszervezéséből, illetve a
megváltozott jogszabályi környezethez való alkal-
mazkodásból eredeztethető.

KÖNYVVIZSGÁLÓ. A képviselő-testület az
önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelete
mellékletét képező független könyvvizsgálói jelen-
tés elkészítésére 3 darab árajánlat bekéréséről dön-
tött.

MÚZEUM. A képviselő-testület felhatalmazta
Remitzky Zoltán polgármestert arra, hogy az önkor-
mányzat fenntartásában működő szobi Börzsöny
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely és a váci Tragor
Ignác Múzeum közös, szakszerű muzeális feladatai-
nak ellátására vonatkozóan  Vác Város Önkormány-
zatával a feladatellátási megállapodást aláírja.

Felhívás
Tisztelt Szobi Polgárok!

2013. évben is célunk városunk közterületeinek, közparkjainak
szebbé, otthonosabbá  tétele. Márciusban megkezdjük városunk
tavaszi takarítását. Kérjük Önöket, hogy ingatlanjaik elõtti
járdák, virágoskertek rendbetételével legyenek segítségünkre.
   Tervezzük a városunkban kihelyezett információs táblák
cseréjét, tartalmi részének frissítését.
   Felhívjuk vállalkozóink figyelmét, hogy lehetõséget biztosí-
tunk az új információs táblán való megjelenésre.
   Ezzel kapcsolatos tájékoztatás: Gyenes Gábor, közterület-
felügyelõnél.

Tájékoztató a hulladékkezelési díjakról
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A Farsang az iskolánkban min-
den évben nagy előkészületek
mellett zajlik. Az osztályok osz-
tályfőnökeik vezetésével lázasan
készülnek produkcióikkal a
“nagy napra”, ami ebben az év-
ben február első hétvégéjére
esett. Az idei téma a "Film" vi-
lága volt.

Péntek délután, miután a zsű-
ri elfoglalta helyét, megkezdő-
dött a bál a nyolcadikosok nyi-
tótáncával: egy jó hangulatú roc-
kival. Minden évfolyam kitett
magáért! Az ötödikesektől lát-
hattunk egy görög táncot és egy
kán-kánt. Az egyik hatodik meg-
mutatta, hogy "Lehetsz ki-
rály…", a másik hatodik pedig a
"Csillag Születik"-et elevenítet-
te fel számunkra. Míg az egyik
hetedik a mesék világát válasz-

totta - egy klasszikus Disney
rajzfilmmel, egy kis Gangnam
Style-al fűszerezve,  addig  a
másik osztály a 60-70-es évek
táncaiból mutatott be egy kis íze-
lítőt. Minden osztály szolgált
valami meglepetéssel! Ered-
ményhirdetés után kezdetét vet-
te a diszkó, ami mindig nagy si-
ker a fiatalság körében.

Rá két napra az alsó tagozat-
ban is elérkezett a mulatság ide-
je. A művelődési házban egy tal-
palatnyi hely sem maradt, hiszen
a szülők, nagyszülők és rokonok
mind kíváncsiak voltak, hogy az
idén mivel lepik meg őket…  A

Iskolai farsang
negyedik osztály a "Bál-bál masz-
kabálra" énekelve és táncolva,
különböző figuráknak öltözve
nyitotta meg a délutánt. Az első
osztályosok megmutatták, hogy
nekik is van beleszólásuk a vég-
eredménybe! Az egyik első kati-
cabogárként mutatkozott be, míg
a másik a pici törpéknek öltözött.
A második osztályosok visszatér-
tek régi énjükhöz  és babaként lej-
tették a táncot.  A másik osztály
"fekete" munkát vállalt - kéményt
sepertek és közben táncoltak a
tetőn! A feketék után jöttek a kis
fehérbe öltözött balett táncosok az
egyik harmadik jóvoltából. A

másik harmadik ugyan egyenes
pálcát fogott a kezében, de nem
karmesteri pálca volt, hanem fa-
kanál és inkább a főzést válasz-
tották. Sok ötletes egyéni jelme-
zes is megmutathatta magát az el-
maradhatatlan hercegnők, vámpí-
rok, boszorkák mellett. A jelme-
zeken látszott, hogy sok munká-
val járt elkészítésük. A negyedi-
kesek zárták a műsort egy ferge-
teges szambával. Az eredmény-
hirdetés után itt is megkezdődött
a tánc.

Köszönjük a szülők, nagyszü-
lők segítségét, amit a felkészü-
lés és a szereplés során nyújtot-
tak! Külön dicséret illeti a büfé-
ben segédkezőket!

Reméljük mindenki jól érez-
te magát! Jövőre mindenkit
visszavárunk!
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Az előbbi magyarázatra szorul-
hat (ernyős kalap/capote: széles,
előreálló karimájú kalap, áll alatt
szalaggal megkötve, különösen
a biedermeier korban volt nép-
szerű), az utóbbit azonban nem
kell magyarázni, elég, ha meg-
felelő jelzővel látjuk el. Hiszen
forradalma sok mindennek volt,
lehet és lesz is: a technikának, a
gazdaságnak, a kultúrának, öl-
tözködésnek (még a szexualitás-
nak is). Megrengethet egy vilá-
got vagy egy országot, de lezaj-
lódhat egy családban (kamasz-
korú gyerekek különösen érte-
nek kisebb-nagyobb forradal-

mak kirobbantásához), lehet
hosszan tartó de "rövidlejára-
tú" is.

Amikor azonban azt mond-
juk: a magyar forradalom és sza-
badságharc, máris leszűkült a
kör. Ha pedig tavasz elején esik
szó minderről, konkrét lesz a ta-
lálgatás, '48-ról beszélünk. Csak
így: '48, mert nekünk, magyarok-
nak elég így is, ez mindenkinek
egyet jelent. 1848 nemzeti iden-
titásunk alapköve (lopott gondo-
lat, de találó). Akiket a legna-
gyobbjainknak tartunk, itt állnak
mind: Kossuth, Széchenyi, Deák,
Petőfi, Jókai... (folytatódhatna a
felsorolás, sokan kivívták itt a
helyüket, de ezt hagyjuk a meg-
emlékezésekre). Csoda egy idők
lehettek! Belesajdulunk, hogy
nem lehettünk akkor és ott része-
sei a történelemnek!

Mi sem mutatja jobban jelen-
tőségét, hogy kisiskolás korunk-
tól betéve tudjuk a Talpra Ma-
gyart és a 12 pontot. Egy ideig
erős ráhatásnak vagyunk kitéve
(szüleink és pedagógusaink ál-
tal), majd mikor megvetettük lá-
bunkat a "nemzeti kérdésekben",
elengedik a kezünket, hagyják,
hogy magunk fedezzük fel a sa-
ját március 15-énket. Ez általá-

ban felnőtt korban következik
be, ami rendjén is van! Akkorra
már mindenkit megérintett egy
regény, vers, kiáltvány, dal, ami-
től a folyamat beindult, és nem
visszafordítható, megszeretjük a
márciusi ifjakat.

Ha már forradalom és 1848,
akkor szeretnénk mi is elindíta-
ni egy forradalmat: a megemlé-
kezések forradalmát! Eddig
ugyanis (bevált szokás szerint)
csöndes szemlélőként (néző) ül-
tük végig az iskolások műsorát,
tapssal jutalmazva a sikeres pro-
dukciót, majd elégedetten haza
sétáltunk, hogy ennek is vége!

Mi lenne, ha most másképp tör-
ténne? Ha részesei lennénk az
ünnepnek, ha mindenki megmu-
tatná a maga márciusát, ha vég-
re igazán érdekelté válnánk? Öl-
tözzünk be és nyissuk ki a Pil-
vaxot! Húú, ez már forradalom
a javából!

2013. március 15-én délután
a "mi Pilvaxunk"  kinyit. A
művház előterében. Várunk min-
denkit, aki szívesen hozzájárul a
kávéház történelmi, irodalmi
hűségéhez. Nem lesznek iskolá-
sok akik "megcsinálják" az ün-
nepet, bárki szavalhat, felolvas-
hat, énekelhet, nincs pódium, a
kávéház van csak. A hűséghez
visszakanyarodva: javasolt a
korhű öltözködés, így felfoko-
zott élményben lesz részünk,
garantáltan! A hölgyek segítsé-
gére sietünk a "jótékonysági ka-
lapvásár"-ral, a legegyszerűbb
hosszú szoknya- blúz kombiná-
ciót is biedermeierré varázsolja
a capote! Természetesen nincs
kitétel az öltözködést illetően,
mindenkit várunk szeretettel.

Ha kérdés vagy javaslat fel-
merül, mint mindig, most is, a
művház, illetve a könyvtár tud
válaszolni!

JAS

Farsang az Óvodában
Három napon át tartott a vigalom, a nagy- és a
két középsõ csoport volt a vendéglátó az idei
Farsangon. Akinek kedve volt, a kiscsoporto-
sok közül is beöltözhetett, de akadt olyan is,
aki az óvó néni kezét szorongatva nézte a nyüzs-
gést. A három kép egy kis ízelítõ, a többit meg-
tekinthetik az óvoda Facebook oldalán: Nap-
sugár Óvoda Szob.

Kipilláné Gonda Mária óvodapedagógus

Ernyõs kalap és forradalom



6                                                               Közélet                                          Szobi Hírnök

Március 14-én érkezik a város-
ba a MUTKE munka zarándok-
lata.

A zarándoklat célja, hogy
tájékoztassák a helyi civil kö-
zösségeket, vállalkozókat, szol-
gáltatókat a 2013. évi zarándok-
latokról.

A tájékoztató helyéről és
időpontjáról a kihelye-
zett plakátokon Szobi
József Attila Művelő-
dési Házban lehet bő-
vebb információt kap-
ni.

A Mária Út egy ki-
alakítás alatt álló, Kö-
zép-Európán átívelő
zarándok- és turistaút-
hálózat, melynek kelet-
nyugati tengelye az
ausztriai Maria-zelltől
az erdélyi Csíksom-
lyóig vezet, mintegy
1400 kilométeres távon, gyalo-
gosan 60 nap alatt bejárhatóan.
Az út vagy annak kisebb sza-
kaszai csoportosan vagy egyé-
nileg is bejárhatóak elsősorban
gyalogosan, de akár kerékpár-
ral is.

A Mária Út több mint turis-
taút, több mint zarándokút, több
mint értékes program, több mint
értékek gyűjteménye, több mint
az önismeret útja, több mint új
szemlélet, több mint jó társaság,
több mint kultúra, több mint
szakralitás, több mint turisztikai
ajánlat, több mint spirituális él-

Megállapodás elõkészítése a
MUTKE és a Szobi József
Attila Mûvelõdési Ház és

Szabadidõ központ között
mény, több mint Közép-Euró-
pa felfedezése.

A tervezett találkozókon le-
hetőség nyílik arra, hogy köl-
csönös együtt működési megál-
lapodások jöjjenek létre a helyi
szolgáltatások tartalmának,
nyitva tartásának és elérhetősé-
gének megismertetésére.

A zarándokok fogadására a
MUTKE és a Szobi József At-
tila Művelődési Ház és Szabad-
idő Központ közötti megállapo-
dás alapján pecsételő hely, tá-
jékoztatófüzet felvevő, pihenő
szoba, pihenő hely kerül kiala-
kításra.

A zarándoklat szervezői vár-
ják azokat az önkénteseket, akik
szívesen csatlakoznának a mun-
kához.

MUTKE ELÉRHETŐSÉG:
SZARVAS ZOLTÁN

+36-30-370-08-71
EMAIL:SZARVAS50@GMAIL.COM

Az Ipoly mentén található 40
szlovák és magyar település
közös levélben kéri Nyitra
Megye Közgyűlését az Ipoly-
híd megépítésének támogatá-
sára.

Az Ipoly-mente Magyaror-
szág és Pest megye leginkább
leszakadó térségeinek egyike.
Településeit a gazdasági vál-
ság mellett a népesség elván-
dorlása, a helyi gazdaság le-
épülése is hátrányosan érinti.
A térségben tervezett Ipoly-
hidak jelentik az egyetlen
esélyt a munkahelyteremtésre,
illetve a fenntartható gazdasá-
gi fejlődésre. A közvetlen köz-
lekedési kapcsolat teremti

meg a lehetőségét a közössé-
gek együttműködésének, az itt
lakó emberek térségi munka-
vállalásának; a jövőben pedig
előfeltétele annak, hogy az
Ipoly-mente csatlakozzon egy
a Párkány - Esztergom
várospár körül létrejövő fej-
lesztési pólushoz. Ez utóbbi
egy olyan alapvető térségi
megújulást tenne lehetővé a
határokon átnyúló gazdasági
és kulturális integráció tekin-
tetében, amely Pest megye és
Nyitra megye számára is rend-
kívüli előnyökkel járna – ol-
vasható a készülő Pest megyei
Területfejlesztési Koncepció,
illetve a koncepció Helyzetfel-
táró rész értékelése alapján.

Jelenleg mégis az a helyzet,
hogy a példamutató egyetér-
tés, valamint az Európai Unió
már megítélt 85 %-os támoga-

tása ellenére, a tervezett és en-
gedélyekkel rendelkező beru-
házásokat mégsem lehet meg-
valósítani, illetve a határozat-
lan időre elhalasztják, még-
hozzá (az érintett települések
által közösen, magyar és szlo-
vák nyelven is megírt levelé-
ben foglaltak szerint) Nyitra
megye 2008-ban már megho-
zott támogató döntésének
megváltoztatása miatt. Az
érintett polgármesterek most
azt kérik Nyitra megyétől,
hogy az itt élő 48 ezer ember
érdekében támogassa a beru-
házás megvalósítását.

 A 40 település közösen
jegyzett levele kiemeli az

egyetértést, amely az Ipoly-hi-
dak megépítését kíséri; és nem
csak a határ mentén elhelyez-
kedő települések, hanem az
Európai Unió, valamint Ma-
gyarország és Szlovákia részé-
ről is, különös tekintettel
Robert Fico szlovák, valamint
Orbán Viktor magyar minisz-
terelnökök 2012. októberi
megállapodására, Pilisszent-
kereszten, a Helemba (szlová-
kul Chľaba, németül Hellen-
bach) – Ipolydamásd közti
Ipoly-híd megépítéséről.
Hangsúlyozza továbbá, hogy
a II. világháború előtt létesült
hidak újjáépítése nem csak
gazdaságilag megalapozott, de
a magyarországi szlovák kö-
zösségek nemzetiségi és kul-
turális megmaradását is támo-
gatja.

(forrás: www.pestmegye.hu)

Ipoly-hídért küzd
negyven település

Sajtótájékoztató Ipolydamásdon. A tiltakozó szlovák és magyar tele-
pülések vezetõi szerint, ha most nem épül meg a híd uniós támoga-
tással, akkor lehet, hogy évekig várni kell a következõ lehetõségre

Szob Város Önkormányzata értesíti a la-
kosságot, hogy 2013. január 1-jétõl köte-
lezõ az ebek microchip azonosítóval tör-
ténõ megjelölése. A microchip beültetése
elvégezhetõ a szobi állatorvosi rendelõben
hétköznap délelõtt 8-tól  10 óráig, délután
17-tõl 18 óráig, vagy az ebtulajdonos ké-
résére háznál is elõzetes idõpont-egyezte-
tés után. Csak microchippel megjelölt
ebek olthatók veszettség ellen.

mailto:EMAIL:SZARVAS50@GMAIL.COMAz
www.pestmegye.hu
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2013. február 11., vasárnap reg-
gel 9 óra. A szentmise kezdetén a
templom énekkara a Minden föl-
dek Istent dicsérjétek kezdetű
éneket énekelte. Meglepő volt,
mert az énekkar e vasárnapon
nem szokott szerepelni.

A szentmise végén, dr.
Káposztássy Béla plébános úr
kérte Turcsányi  Imre kántor urat
(képünkön), hogy a kórusról fá-
radjon le a szentély elé.

Itt köszöntötte az egyházköz-
ség kántorát abból az alkalomból,
hogy ötven éve vállalta a kántori
munkát egyházközségünknél. Az
egyházközség képviselői, és az
énekkar tagjai egyenként köszön-
tötték a megilletődött kántorunkat.
A Szentmisén résztvevők is meg-
lepődve élték meg e kedves ünnep-
séget. A plébánián beszélgetve,
kántorunk egészségére koccintva
fejeződött be e  kedves ünnepség.

Már egy jó ideje gyakori témája lett
hazánk a külföldi sajtóorgánumok-
nak. Ezzel kapcsolatban néhányat
megemlítek.

A Chicago Times amerikai lap-
ban jelent meg egy a Magyarország-
ra és annak kormányára vonatkozó
írás. Ebben a cikk írója azzal kezdi
mondanivalóját, hogy rámutat egy
fényképre, mely képen az ország ve-
zető pártjának szóvivője látható. Ezt
ismerem,  ez  mindig hazudik. Nem
vagyok az idézett lapnak rendszeres
olvasója, de bizonyosra veszem,
hogy korábban arról nem írt, aki éj-
jel nappal hazudott - saját bevallása
szerint. Írja továbbá, hogy Magyaror-
szágon csak a munkanélküliek dol-
goznak és azoknak van sok pénzük,
akik nem dolgoznak. Ahol a legjobb
termőföldek vannak, éheznek az
emberek. Arról fogalma sincs, ho-
gyan kerültek idegen tulajdonba ter-
melő eszközeink, kik vásárolták fel.
Az írás arról tanúskodik, hogy a szer-
zőnek vagy halvány fogalma sincs or-
szágunk életéről, vagy jó pénzért vál-
lal hazug írásokat.

Egy videóbejátszás is hasonló
módon részese a lejárató kampány-
nak. Egy jól öltözött alak pojácát
megszégyenítő stílusban adta elő,
hogy a magyar kormánya svájci
banktól adatokat kért pénzügyi dol-
gokról. Könnyesre röhögte magát
miközben ordenáré módon pocskon-
diázta országunk kormányát. Ezek
a lejárató események nem csak uni-
ós képviselők által kerültek a mé-
dia kezére, de sajnos magyar képvi-
selők jóvoltából is.

Történelmünk folyamán sok hí-
res ember foglalkozott hazánk formá-
lásán, erkölcsi jobbításán. Sajnos az
általuk írt  könyvek félre lettek téve,
nehogy ovashatóak legyenek. Példá-
ul Kuti Lajos: Hazai rejtelmek című
műve. Kora legolvasottabb írója volt.
Megjövendölte országunk most fo-
lyó napjait.1906-ban adta ki a Frank-
lin Társula utoljára e könyvét. Ham-
vai diószegi szőlőjében nyugszanak.
Nekünk ma nem szabad nagy múltú
őseink tanítását olvasnunk, mert az
a világ vezetőinek nem tetszik.

SIMON JÓZSEF

Arany gondolatok
minden napra

(folytatás)
Gondolatok egy békés napra

(hétfő)
- Minden nap egy titok, amit

már nagyon sokszor láttál.
- Aki szerényen alkalmazkodik,

nagyszerű ember.
- A nyugalom és a türelem úgy

hat, mint a légkondicionáló egy
helyiségben: jobb körülményeket
teremt.

- Ha valaki képtelen megszün-
tetni haragra való hajlamát, hogyan
vádolhat bárkit is azzal, hogy hi-
ányzik belőle az önfegyelem képes-
sége?

- A békességet azért olyan ne-
héz megtalálni, mert az orrunk
előtt van.

Gondolatok egy szeretetteljes
napra (kedd)

- Mások figyelmét elnyerni
egyetlen úton lehet, ha először mi
figyelünk rájuk.

- Senki nem gyötör téged, egye-
dül a saját természeted. Légy ked-
ves, szeretetteljes, elnyered min-
denki szeretetét.

- Ha egyedül vagy, nincs érté-
ked, de ha egy társaságnak szerető,
kedves és együttműködő tagja
vagy, akkor értékessé válsz.

- Minél több szeretet adsz, an-
nál többet kapsz vissza.

- Minden dolog szépsége abban
rejlik, hogy mennyire vagy képes
értékelni azt.

Gondolatok egy erőteljes nap-
ra (szerda)

- Ha szigorúan kell nézned va-
lakire, az nem baj; de kezeiddel
sose folyamodj erőszakhoz. Ez
gyengeségedet mutatja.

- A világ problémái egyre nö-
vekednek, ezért meg kell tanulnunk
növelni kapacitásunkat a problé-
mákkal való szembenézést illetően.

- Annak ellenére, hogy az időt
nem tudod megváltoztatni, ismerd
fel, hogy ideje neked megváltoz-
nod.

- Ha az a szokásod, hogy má-
sok ügyeibe avatkozol, saját ügye-
id csődbe jutnak.

- Most a problémák megoldásá-
nak ideje van, nem pedig annak,
hogy megadjuk magunkat a gyen-
ge kifogásoknak.

Gondolatok egy tudással teli
napra (csütörtök)

- Nagy erőre van szükség ahhoz,

hogy a rendelkezésre álló idővel a
leghasznosabban gazdálkodj.

- A jó könyvek olyanok, mint a
jó társaság. A szennyes irodalom
beszennyezi tudatunkat és rossz
vágányra terel minket.

- Nem elég, hogy tudatában
vagy jogaidnak, mérlegelned kell,
hogy igazad van-e.

- Emlékezz! A szülői példa ok-
tatás a gyerekeknek.

Gondolatok egy tiszta napra
(péntek)

- Ha mindenben becsületes
vagy, amivel foglalkozol, sohasem
tapasztalhatsz félelmet.

- A tiszta viselkedés méltóság-
teljes, míg a tisztátalan szégyen-
teljes.

- A mai hazugság arra fog kény-
szeríteni, hogy holnap újra hazudj.

- Ha gondolataid tiszták,
könnyű kimondani, amit gondolsz,
és azt cselekedni, amiről beszélsz.

- Ha a tekinteted felemeled,
a fejed is automatikusan fel-
emelkedik.

Gondolatok egy kegyelemmel
teli napra (szombat)

- Sokkal jobb, ha a lehetősége-
ket a változásodra használod, mint-
hogy magát a lehetőséget akard
megváltoztatni.

- Ha a tudatod felhős marad,
szemeid könnyezni fognak.

- Ha túlzottan büszke vagy ma-
gadra, nagyon könnyen előfordul-
hat, hogy megvetsz másokat.

- Ha csak magaddal törődsz,
mások egyre kevesebbet fognak
törődni veled.

- Eltűrni mások hibáit nagy do-
log, de megbocsátani még nagyobb.

Gondolatok egy örömteli nap-
ra (vasárnap)

- A jókedv éberen tartja a szel-
lemet. Azok, akik rendelkeznek
ezzel a tulajdonsággal, mosolyt
ébresztenek mások ajkán.

- Minél nagyobb élvezettel te-
szed jó irányú erőfeszítésedet, ered-
ményeként egyre boldogabb leszel.

-   Amikor mosolyogsz, nem-
csak a magad boldogságát mutatod,
hanem mások életébe is fényt su-
gárzol.

- A fizikai szépség elveszíthető
a kor vagy egy baleset által, de a
szellemi szépséget nem lehet tönk-
retenni.

Annak megjegyzése feltétle-
nül ide tartozik, hogy az1960-as
években sokan nem mertek vál-
lalni egyházi feladatot.

Kántorunk Isten segítségével
vállalta  egyházközségünk szol-
gálatát. Foglaljuk őt imáinkba, jó
egészséget kívánva.

SIMON FERENC

Ötven éves évforduló

Fizetett hazugság
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Humorsarok
A rendõr megállítja az autóst, kezében a szonda, és mondja
neki:
- Fújjon bele a szondába!
- Eszemben sincs.
- Azonnal fújjon bele!
- Nem!
A rendõr elveszíti türelmét.
- Nem mondom még egyszer, fújjon, mert ha én fújok bele,
magának egy életre ugrik a jogosítványa!

Kovácsék a tóparton nyaralnak. Elsõ este össze-vissza csí-
pik õket a szúnyogok.
- Ha lekapcsolod a villanyt, akkor nem jönnek be - mondja
Kovácsné.
Ám ekkor a szobába két szentjánosbogár repül be.
- Látod? Ez sem használ semmit - elégedetlenkedik a férj. -
Az átkozott vérszívók most zseblámpával jönnek.

A béka elmegy a jósnõhöz, aki a kristálygömbje segítségével
azt jósolja neki:
- Nemsokára találkozni fogsz egy csinos lánnyal.
Mire a béka:
- És hol találkozunk, a tóparton? A pataknál?
- Nem! Biológiaórán.

A Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány (MNÜA) több országos
szervezet, így az eMagyaror-
szág hálózat, melynek tagja a
Szobi Érdy János Könyvtár és
Információs Központ, valamit a
Szobi József Attila Művelődési
Ház, együtt segít a szociálisan
rászorult honfitársakon.

Azon pályázatok listája, me-
lyek regisztrációjában a támo-
gató segítségnyújtást ajánlunk:

1. Nagycsaládosok számára
kiírt pályázat;

2. A Belügyminisztérium és
az irányítása, felügyelete alá tar-
tozó szervezetek (együtt: bel-
ügyi szervek) hivatásos állomá-
nyú tagjai, kormánytisztviselői,
közalkalmazottai és munkavál-
lalói számára kiírt pályázat;

3. Az egészségügyi ellátó-

rendszer munkavállalói részére
kiírt pályázat;

4. Fogyatékossággal élők ré-
szére kiírt pályázat;

5. A Honvédelmi Miniszté-
rium és az irányítása, felügye-
lete alá tartozó szervezetek
(együtt honvédelmi szervek)
hivatásos és szerződéses állo-
mányú tagjai, kormánytisztvi-
selői és közalkalmazottai szá-
mára kiírt pályázat;

6. A közfoglalkoztatás kere-
tében foglalkoztatott munkavál-
lalók számára kiírt pályázat;

7. A Magyar Államvasutak
Zrt. és annak többségi tulajdo-
nában lévő vállalatok munka-
vállalói számára kiírt pályázat;

8. Nyugdíjasok részére kiírt pályázat.
Érdeklődni a művelődési

házban lehet!

Március 15-ével indul a kisvasúti közlekedés!
Várunk mindenkit szeretettel!

Erzsébet program
pályázati lehetõségek
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Február 8-án tartotta farsangi
bálját a Szobi Nyugdíjas  Klub
tagsága. Talán az eddigi rendez-
vények közül a legjobb hangu-
latú szórakozás volt. A részvé-
tel az előző évekhez hasonlóan

alakult. Kellemes zenére szóra-
koztak a megjelent klubtársak
és a vendégek. A jó kedvet fo-
kozta a kismarosi vendégek tán-
cos bemutatója. Kellemes, jó
hangulatú estét töltöttek el a je-
lenlevők. A rendezvényünket
jelenlétével megtisztelte a város
polgármestere is. Mint koráb-

Sok kicsi…
a gyûjtés eredménye
Kedves Olvasó! A januári számban közzétett felhívásunkra, mi-
szerint várjuk az 1 és 2 forintos érméket a szabadidőközpont ja-
vára, szép számban érkeztek felajánlások. Az összegyűlt adomá-
nyok végösszege 5425 forint. Ezúton is köszönjük mindenkinek,
aki hozzájárult a gyűjtéshez.

ban  most is megköszöni a klub
vezetősége a tagság nevében
Polónyi Évának, Orbán József-
nek, Laczkó Balázsnak, Tóth
Lajosnak, Kollárné Boglárká-
nak, Pásztor Istvánnénak ,

Baloghné Laczkó Erzsébetnek,
Lehoczki Ottónak, Együd Jó-
zsefnek, Szőke Istvánné Erzsi-
kének, valamint az Édenkert
söröző, Tünde fodrászat, Móni-
ka fodrászat és párkányi Eszter-
házi cukrászda segítő adomá-
nyait.

A KLUB VEZETŐSÉGE

Nyugdíjas farsang



10                                                        Sport/Hirdetés                                      Szobi Hírnök

Január 20-án folytatódott a baj-
nokság a megyei I.  osztály
Hoschek csoportjában. A tavalyi
bajnok Dunaharaszti MTK ven-
dégei voltunk.

Mivel NBI, NBII, szuper cso-
portos csapataik is vannak, jóval
erősebb a hátterük. Nagy "verést"
kaptunk: DMTK - Szob 8 - 2.

Február 2-án megint idegen-
ben, az elmúlt évi 2. helyezett el-
len próbáltunk javítani, ami fé-
nyesen sikerült. Szigetszent-
miklós - Szob 2 - 8.

Február 24. napján végre Szo-
bon, kemény nagy küzdelemben

sikerült győzelmet elérnünk:
Szob - Galgavidék 6 - 4.

Még van éremesélyünk, két
forduló van hátra.

És amire büszkék lehetünk,
szépen fiatalodik a csapat átlag-
életkora, gondolván a jövőre is.

Kiemelném Virág Bálint fia-
tal zebegényi játékosunkat, aki
rendszeresen dobogós, vagy 1-6.
helyezett a gyermek versenyeken.
A felnőtt csapatból pedig Molnár
Gábort, aki - nem túlzás - NB-s
szinten játszik hétről hétre.

CSIBA BENŐ
CSAPATVEZETŐ

Téli sakk kavalkád

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

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

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: szobihirnok@gmail.com
Nyomdai előállítás: DunaPress Multimédia Bt

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

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Tisztelt Polgármester úr !

Elnézést kérek, hogy ismeretlenül
zavarom soraimmal egy teljesen
személyes jellegű "élményemmel",
melyet tegnap tapasztaltam az
Önök kedves, kis városában.

Történt az, hogy megkértek egy
könyvecske gyors célba juttatásá-
ra. Mivel koromnál fogva már "in-
gyen" utazok, és anno a 60' -as
években jártam utoljára (akkor is
átutazóban) Szobon, szívesen vál-
laltam.

A megbízás teljesült, a vonat
visszaindulásáig, a viszonylag szép
időt kihasználva, a délutáni órák-
ban sétáltam egy kört a Duna-part,
és a centrum környékén.

A hangulatos községről, a ked-
ves kis utcákról, a folyókról ked-
vező véleményem alakult, és majd
alkalmas időjárás esetén kiránduló-
ként az unokámmal biztosan ellá-
togatunk ide.

Amiért elhatároztam, hogy írok
Önnek, az pedig a következő:  Sé-
tám során, a Révhez vezető utcán
találkoztam két, általános iskolás
korú kislánnyal. Minden teketória
nélkül köszöntek nekem, az idegen-
nek. (Természetesen visszaköszön-

tem.) Először még arra gondoltam,
talán összetévesztettek valakivel,
vagy talán az dolog afféle gyerek-
csín is lehetett... Azután még négy
alkalommal találkoztam valahon-
nan valahova igyekvő gyerekekkel,
és mindegyik illendően köszönt...
(megjegyzem, hogy ezek közül ket-
tő már felső tagozatos lehetett...)

Lehet, hogy furcsának találja
vélekedésemet, de ebben az elva-
dult világban én nagy jelentőséget
tulajdonítottam a tapasztalt jelen-
ségnek.

Ott, ahol tudnak köszönni az
idegennek előre, annak a község-
nek a közérzetével, hangulatával
nem lehet baj. Oda szívesen
visszatérek máskor is, és biztos
vagyok benne, hogy turista ven-
dégként is jól fogom magam érez-
ni, mert őszinte mentalitású, nyílt-
szívű emberek élhetnek ott...

Szeretném megkérni, hogy al-
kalomszerűen tolmácsolja gondo-
lataimat, és egyben köszönetemet
az "élményért" mindazoknak,
akiknek közük lehetett a szobi fi-
atalok, gyerekek mai világban
szinte szokatlan, tisztelettudó vi-
selkedéséhez.

ÜDVÖZLETTEL: FŰRY NÁNDOR

Köszönet az “élményért”

mailto:szobihirnok@gmail.comNyomdai
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