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Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!

Lapunk júniusi számának 
megjelenése óta eltelt időben 
a nyár eleji árvízzel össze-
függő történésekről, esemé-
nyekről, cselekvésekről sze-
retnénk tájékoztatni Kedves 
Olvasóinkat. 

Június 21-én a  Szabadidő 
Központban a dunai árvízzel 
érintett ingatlantulajdonosok 
többsége, a Szobi Járási Hi-
vatal volt vezetője, a rendőr-
ség, a polgárőrség és a véde-
kezési munka dandárját vég-
zők jelenlétével egy az árvízi 
történéseket felelevenítő ösz-
szejövetelt szervezett az ön-
kormányzat. Ezen alkalom-
mal került sor a közel 160 
emléklap kiosztására, amely-
lyel az önkormányzat kö-
szönetét fejezte ki a védeke-
zésben részt vevők által ta-
núsított fegyelmezett, fárad-
hatatlan és önzetlen munká-
ért. Ilyen találkozóra az el-
múlt 23 év hét nagy árvíz-
ének egyike után sem került 
sor. Ez az összejövetel alkal-
mat adott arra, hogy ismét 
szót válthassanak károsultak 
és védekezők, azonban most 
békésebb és nyugodtabb kö-
rülmények között. 

Sok szó esett a védeke-
zés munkálatairól, a hihetet-
len víztömeg pusztító erejé-
ről, ugyanakkor többségé-
ben a hogyan tovább kérdé-
se foglalkoztatta a jelenlévő-
ket. Az otthont jelentő ingat-
lanok minél hamarabb törté-
nő „visszafoglalása”, a kár-
térítésben és helyreállítás-
ban szükséges anyagiak biz-
tosításának kérdése, a segély-
szolgálatok és a biztosító tár-
saságok majdani cselekvése 

mind-mind felvetődött a be-
szélgetések során.

 Mára leírhatjuk, hogy va-
lamennyi érintett biztosító 
társaság és a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet 
munkatársai bejárták a kár-
eseménnyel érintett ingatla-
nokat. Azon ingatlantulaj-
donosok, akiknek lakórészét 
elöntötte a víz és ott külön-

böző károkat okozott, azok 
mindegyike valamilyen mér-
tékű támogatást kap az öku-
menikus segélyszervezettől. 
Alapvetően kétféle segítséget 
kapnak a károsultak, egyrészt 
ún. építőanyag vásárlási utal-
ványt, másrészt a súlyosan 
károsult ingatlanok eseté-
ben szakipari munkát és épí-
tőanyagot a helyreállításban. 
Az, hogy a 75.000 forint, a 
125.000 forint és 250.000 fo-
rint értékű utalványok közül 
melyik károsult milyen érté-
kű utalványt kapott, a segély-
szervezet szakembereinek 
helyszíni kárfelmérései alap-
ján került megállapításra. Az 
összesen 4.250.000 forint ér-
tékű vásárlási utalványok ki-
osztására július 24-én került 

sor a polgármesteri hivatal-
ban. A segélyszervezet mun-
katársai elmondták, hogy saj-
nos az országos mértékű du-
nai árvíz igen nagyszámú 
káreseménnyel sújtotta a fo-
lyam mellett élőket. Ennek 
következtében a helyreállí-
táshoz a segélyszervezetnél 
rendelkezésre álló, adomá-
nyokból összegyűlt forráso-

kat sokkal több felé kellett 
osztani. 

Azon ingatlanok, amelyek 
szinte életveszélyes, vagy 
nagymértékben lakhatatlan 
állapotúra pusztultak le, azok 
szakipari munkával, és az eh-
hez szükséges anyag biztosí-
tásával kerülnek helyreállí-
tásra a segélyszervezet lebo-
nyolításában és finanszírozá-
sával. 

Az ilyen módon törté-
nő épület-felújítások tényle-
ges összege elérheti akár a 15 
millió forintot is. A helyreál-
lítások ütemezése sok szem-
pontú egyeztetéssel történik 
majd, amelyet az iskolakez-
déstől kezdve számos egyéb 
– közöttük műszaki - szem-
pont is befolyásol.

A magántulajdonú ingatla-
nokon túl az önkormányza-
ti intézményekben és a köz-
területek műtárgyaiban is ko-
moly károk keletkeztek. 

Mindezen kármérték ösz-
szegszerű megállapításához 
független igazságügyi szak-
értő készített szakvéleményt 
és kárbecslést. Az önkor-
mányzatnak kárai helyreál-
lításához lehetősége van  ún. 
vis maior pályázat benyújtá-
sára. Ebben a helyreállítás 
becsült költségének 90 %-t 
pályázhatja meg. A Jákfalvy 
Gábor igazságügyi szakér-
tő által elkészített szakdo-
kumentum alapján önkor-
mányzatunk 68 millió forint 
támogatásra nyújtotta be pá-
lyázatát. 

Legnagyobb és a legmeg-
lepőbb káresemény a József 
Attila Művelődési Ház épü-
letének délnyugati oldalán 
esett. Az előtér, a büféhelyi-
ség és a két hátsó iroda köz-
falai megsüllyedtek, az aljzat 
mintegy 8-10 cm-t lesüllyedt, 
az ott lévő kémény gyakorla-
tilag vízszintesen kettétört. 

De súlyos kár keletkezett 
a Szob-Zebegény közötti ke-
rékpárútban, a Sport és Park 
utca burkolatán, a szabadtéri 
színpadot övező játszótéren 
és valójában az önkormány-
zat minden Duna-parti léte-
sítményében. 

Ehhez kapcsolódóan kell 
megjegyezni, hogy az árvízi 
védekezés tárgyában benyúj-
tott vis maior pályázatban az 
önkormányzat nem nyújtha-
tott be igényt a védekezésben 
részt vevő foglalkoztatottak 
többlet munkaidő kiadásai-
nak fedezetére. 

folytatás a 2. oldalon

Segítség az árvízkárosultaknak
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közel 20 millió forint értékben segíti a szobi kitelepítetteket

A művelődési ház előtere, a büfé helyisége és a két hátsó iro-
da közfalai az árvíz következtében megsüllyedtek
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A Parlagfű Bejelentő Rend-
szer lehetővé teszi, hogy in-
ternetkapcsolat segítségével 
– előzetes regisztráció után – 
bárki akár otthonról tegyen be-
jelentést az általa talált parlag-
füves területről. De mobiltele-
fonjával is rögzítheti a terület 
jellemzőit, és készíthet a hely-
színről fényképfelvételeket.

Hatékonyabb védekezést 
tesz lehetővé a Parlagfű Beje-
lentő Rendszer (PBR), amely 
a hónap eleje óta már aktívan 
működik – közölte Fazekas 
Sándor az informatikai alkal-
mazás bemutatóján.

A vidékfejlesztési minisz-
ter hangsúlyozta: az allergiások 
helyzetét kívánja könnyebbé 
tenni a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih) által 
fenntartott elérhetőség, amely 
meggyorsítja a lakossági beje-
lentések feldolgozását.

A bejelentő felület internet-
címe:  https://pbr.nebih.gov.hu/

A rendszerbe nemcsak a par-
lagfűvel szennyezett területekről, 
hanem a parlagfű-mentesítésről 
is lehet bejelentést tenni, példá-
ul egy közhasznú munkavégzést 
követően, amikor lekaszálták a 
parlagfüvet. (forrás: MTI)

Általános tűzgyújtási tilalmat 
rendelt el a vidékfejlesztési mi-
niszter július 22-től, átmeneti 
időre - közölte a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium (VM) hétfőn.

Az erdőkben a rendkívül 
gyors felmelegedés, a kánikulai 
meleg és a csapadékmentes idő-
járás miatt fokozott tűzveszély 
alakult ki. Ezért a vidékfejlesz-
tési miniszter az erdőkre és fásí-
tásokra, valamint az erdők és fá-
sítások határától számított két-
száz méteren belüli területekre 
július 22-én átmeneti időszakra 
vonatkozó általános tűzgyújtási 
tilalmat rendelt el - tájékoztatott 
közleményében a tárca.

Hétfőtől tilos a tűzgyújtás 
a felsorolt területeken találha-
tó kijelölt tűzrakó helyeken is, 
valamint a közutak és vasutak 
menti fásításokban, beleértve a 
parlag- és gazégetést is.

A miniszter felhívja az erdő-
ben kirándulók, a mezőgazdasági 
területeken dolgozók, valamint a 
közúton és vasúton utazók figyel-
mét, hogy égő cigarettát ne dobja-
nak el, oltsák el minden esetben. 

Aki a tűzvédelmi rendelke-
zéseket megszegi, erdővédelmi 
bírsággal sújtható - áll a közle-
ményben.

Az elrendelt tűzgyújtási tila-
lom visszavonásig érvényes.

A termőföldről szóló 1994. évi 
LV. törvény és a földhasznála-
ti nyilvántartás részletes szabá-
lyairól szóló 356/2007 (XII. 23.) 
Korm. rendelet változása követ-
keztében valamennyi ingatlan-
ügyi hatóságnál (továbbiakban: 
járási földhivatalnál) regisztrált 
földhasználó köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhaszná-
ló esetében a személyi azonosí-
tóját (személyi számát) és az ál-
lampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet föld-
használó esetében pedig a sta-
tisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. szep-
tember 30-ig az illetékes járási 

földhivatalhoz be kell nyújtani 
a 2013. január 1-ét megelőzően 
már regisztrált földhasználóknak 
a fenti adatokat tartalmazó föld-
használati azonosító adatközlési 
adatlapot. 

A földhasználati azonosító 
adatközlési adatlap beszerezhető a 
földhivataloknál, vagy letölthető a 
www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben el-
mulasztó földhasználót a földhi-
vatal bírsággal sújtja, amelynek 
mértéke a termőföld ingatlan-
nyilvántartás szerinti AK értéké-
nek ezerszerese, azzal, hogy nem 
lehet kevesebb a behajtható köz-
tartozás minimális összegénél.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakos-
ságot, hogy Szob Város He-
lyi Választási Iroda vezetőjé-
nek 1/2013. (VII. 26.) határo-
zata a szavazókörök számáról, 
sorszámáról és területi beosz-
tásáról, valamint a szavazóhe-
lyiségek címéről 2013. július 
26-ától tizenöt napon keresz-
tül megtekinthető a Szobi Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtáb-
láján, valamint Szob Város hi-
vatalos honlapján (www.szob.
hu).

A határozat értelmében Szo-
bon - a korábbi évekkel egyező-

en, változatlan területi beosztás-
sal - az alábbi három szavazókör 
kerül kialakításra:

Szob 001. sz. szavazókör, 
MÁV Laktanya, Szob, Ipolysá-
gi u. 26.

Szob 002. sz. szavazókör, 
Polgármesteri Hivatal, Szob, 
Szent Imre u. 12.

Szob 003. sz. szavazókör, Ze-
neiskola, Szob, Árpád u. 54.

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy mindhárom sza-
vazókör akadálymentesített.

dr. Holocsi Krisztián jegyző,
a Helyi választási iroda vezetője

Megkezdte működését a 
Parlagfű Bejelentő Rendszer

Országos tűzgyújtási tilalom

Felhívás valamennyi 
földhasználó számára

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 
VÁLASZTÁSA -  2014

Felhívás
Tisztelt Látogatóink! Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a Szobi Érdy János Könyvtár 2013. augusztus 
1-től 31-ig szabadság miatt zárva tart! Várjuk önö-
ket szeptember 2-án, hétfőn 13 órától. Megértésüket 
köszönjük!

Érdy János Könyvtár munKatársai

folytatás az 1. oldalról
És ugyanígy a védekezés 

lezárását követően sem nyújt-
hat be támogatási igényt az 
önkormányzat által elhelye-
zett kitelepítettek élelmezé-
si költségeinek megtérítésé-
re sem. A több ezer túlóra és 
a több száz reggeli, ebéd, va-
csora több milliós nagyság-
rendű tétel, amelynek fedeze-
tét jelen ismereteink szerint az 
önkormányzatnak kell biztosí-
tania valamilyen forrásból. 

Kapcsolódó információ, 
hogy mind a mai napig 10 
fő (5 család) továbbra is az 
önkormányzat által biztosí-
tott szükségelhelyezésben éli 
mindennapjait.

A rendkívüli meleg nyár 
a maga embert próbáló terhe 

Segítség az 
árvízkárosultaknak

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közel 
20 millió forint értékben segíti a szobi kitelepítetteket

mellett jó segítséget nyújthat 
az épületek gyorsabb kiszá-
radásához. Így ha a munkák 
szervezése a legoptimálisab-
ban alakul, remény van arra, 
hogy még az ősz beállta előtt 
visszaköltözhet otthonába és 
nyugodtabb mederbe terelőd-
het valamennyi károsult élete. 
Az önkormányzat továbbra is 
figyelemmel kíséri a károsul-
tak sorsát, és minden tőle tel-
hető segítséget megad mind-
azon családok, személyek ré-
szére, akik bármilyen okból 
segítségre szorulnak. Kérjük, 
hogy továbbra is bizalommal 
forduljanak az esetleges kér-
déseikkel, illetve kéréseikkel 
az önkormányzat felé.

remitzKy zoltán
polgármester
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A júniusi árvíz sajnos nem kímélte a 
Duna partján lévő játszóteret sem. A 
játszótér helyreállítása sürgető, és fon-
tos feladat. Örömteli, hogy ennek kér-
dése a családokat és a lakosságot is 
foglalkoztatja, és az ügy érdekében ál-
dozni is hajlandóak. Itt szeretnénk  - 
az adományozó kérésére név nélkül 
– megköszönni azt az 50.000 forintos 
készpénz adományt, amit a Duna parti 
játszótér felújításához kapott települé-
sünk közössége. 

Szülők bevonásával szeretnénk 

egy teljes felújítást végrehajtani a ját-
szótér minden eszközén, amit a köze-
li jövőben kívánunk kivitelezni. Szá-
mítunk ebben minden kedves szü-
lő segítségére. A munkában részt ven-
ni kívánó szülők a művelődési ház-
ban Paluch Anitánál jelezhetik szán-
dékukat személyesen, vagy írásban 
a paluchanita@gmail.com e-mail cí-
men, illetve a 70/375-9155-ös telefon-
számon. Munka pontos időpontjáról a 
jelentkezéseket követően értesítjük a 
kedves szülőket.

RÖVIDEN
Háziorvos. Szob Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete július 9-én megtartott ülésén megis-
merte és elfogadta mind a Szob város I. sz. Házior-
vosi Körzet, mind pedig a II. sz. Háziorvosi Körzet 
tevékenységéről készített tájékoztatásokat.

védőnő. A képviselő-testület júliusi ülésén a 
Szob Város Védőnői Szolgálata tevékenységéről 
készített tájékoztatást elfogadta. Kapcsolódó hír, 
hogy a védőnői szolgálat feladatainak 2013. au-
gusztus 1. napjától történő ellátására kiírt pályázati 
eljárást a képviselő-testület eredménytelennek nyil-
vánította. Az munkakör végleges betöltéséről a ké-
sőbbiek folyamán történik intézkedés.

prÉsKerti út. A képviselő-testület döntött 
arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tu-
lajdonában lévő Szob, Préskert telep 852/12  hely-
rajzi számon felvett saját használatú út megnevezé-
sű, 5621 m2 területű ingatlan ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adását. Az ingatlant az önkormány-
zat gépjárművek közlekedésének biztosítása érde-
kében kívánja tulajdonba venni és helyi közút célra 
kívánja használni.

esélyegyenlőségi Program. A képvise-
lő-testület Szob Város Önkormányzata Helyi Esély-
egyenlőségi Programját az ülésén elhangzott, a kép-
viselők által felvetett javítások, pontosítások, módo-
sítások  haladéktalan beépítése mellett  fogadta el. 

gyermeKvÉdelmi beszámoló. Szob Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testülete a Szobi Pol-
gármesteri Hivatal  jegyzőjének a 2012. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról 
szóló beszámolóját elfogadja.

iFa teHergéPjármű. A képviselő-testü-
let július 9-i ülésén úgy döntött, hogy az Ipoly Infó 
című információs lapban közzétett felhívásra be-
érkezett ajánlatok ismeretében, az összességében 
jobb ajánlatot tevő részére az önkormányzat tulaj-
donában lévő, több éve lejárt műszaki engedélyű 
IFA W50 L/AK típusú tehergépjárművét 100.000 
Ft összegű vételár ellenében értékesíti. Az adásvé-
teli szerződés megkötése a napokban történik meg.

pályázat. Szob Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Kompok – révek állami támogatása  
című  pályázaton való részvétel mellett döntött. A 
pályázat benyújtásra került.

partnersÉg. Szob Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy részt kíván 
venni a Kisgyarmat (Szlovákia), Helemba (Szlová-
kia), Borszék (Románia), Lackó (Lengyelország) 
és Vámosmikola (Magyarország)  településekkel 
létrehozott partnertelepülési együttműködésben. A 
polgármester által 2013. július 5-én Kisgyarmaton 
aláírt partnerségi együttműködési megállapodást 
támogatja, a megállapodásban foglalt célokkal ma-
radéktalanul egyetért.

Játszótér felújítása 
Köszönet az adományért

A Szobi Hírnök júniusi számában az ár-
vízzel, illetve az árvízvédelemmel kap-
csolatosan részletes tájékoztatást kap-
hattak az olvasók.

Akik figyelemmel kísérték az ese-
ményeket teljes mértékben igazolhat-
ják, hogy valóban áldozatos, felelős-
ségteljes munkát végeztek az árvízi vé-
dekezésben részt vevők –civilek is.

Elég elrejtve olvashattunk a képvi-
selő-testületi döntésről. miszerint úgy 
döntöttek, hogy idén nem lesz város-
nap.

Ez így volt helyes, mert valóban 
nem illő, és a körülményekhez méltat-
lan lenne, hogy a jelentős költségeket 
(hallható és látható volt a Danubia TV 
felvételén) igénylő ünnepségre fordít-
sanak anyagiakat. 

Sokkal inkább a rászorultak meg-
segítésére kellett most összpontosítani 
és megteremteni a fedezetet a káreny-
hítésre. 

Együtt éreztek azokkal, akiket ez az 
elemi csapás bármilyen formában érintett.

Fidler JózseFnÉ

Bölcs határozat

A páratlan méretű és igen nagy 
pusztítást végző dunai árvíz a na-
gyon sok rossz mellett igen ne-
mes cselekedeteket is elővarázsolt.  
Így  a mi esetünkben Somogyszob 
testvértelepülés - és Márianosztra 
szomszéd településünk képviselő-
testülete gondolta úgy, hogy segíte-
nie kell. 

Somogyszob képviselő-testülete 
az önkormányzatunk intézménye-
it és létesítményeit ért károk hely-
reállításához saját költségvetésé-
ből 1 millió forintot utalt át szám-
lánkra. Az önkormányzatunk által 
már benyújtott, és  támogatni remélt 
vis maior pályázathoz szükséges 10 
%-os önerő előteremtésében nagy 
segítségre lesz ez az összeg önkor-
mányzatunknak. 

Márianosztra Község Önkor-
mányzata települési adománygyűj-
tést szervezett a szobi árvízkáro-
sultak megsegítésére. Az így össze-
gyűlt 70.000 forintot négy árvízká-
rosult család között egyenlő arány-
ban osztotta ki önkormányzatunk 
képviselő-testülete. 

Vajon lehet-e ilyen tettekre sza-
vakkal méltóan reagálni? A való-
ságban talán semmilyen köszönet-
nyilvánítás sem lehet elég e nemes 
cselekvések viszonzására. Ugyan-
akkor a jelenben mégsem tudunk 
mást tenni, mint hálával és őszin-
te tisztelettel megköszönni mindkét 
településnek nagylelkű adományát.

Tisztelettel: 
Remitzky Zoltán 

                     polgármester

Bajban ismerszik meg a barát
Köszönet Somogyszob és 

Márianosztra önzetlen segítségéért
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Azok közé a szülők közé tar-
tozom, akik sírva figyelik az 
idő múlását gyerekeiken. Ha 
tehetném megállítanám az 
időt valahol 1 és 3 éves ko-
ruk között és nem engedném 
felnőni őket soha. De nem te-
hetem és így egyre nagyob-
bak, okosabbak és szebbek, 
és egyre több örömet okoz-
nak, bármilyen korúak legye-
nek is, tökéletesek...

  Az idei évben a két gye-
rekünk egyszerre érte el fej-
lődésük következő szaka-
szát: tábor érettek lettek. Az 

első „táborélmény” sok min-
dent meghatároz a későbbi-
ekben, ezért nem volt kér-
dés, hogy a könyvtáros tábor 
lesz az első. Hiszen a jó híre 
már évek óta cseng a fülem-
ben azoktól a szülőktől, akik 
előttünk járnak. A várakozás 
minden napjában meg kel-
lett számolni, hogy: mennyit 
kell még aludni, izgatottan 
várták a kezdést, főleg hogy 
időközben kiderült meny-
nyi ismerős lesz ott akár gye-

rek, akár felnőtt. Aztán vég-
re eljött a hétfő reggel, és a 
könyvtárban igazi táborhan-
gulat várt, felbolydult méh-
kasként rohangált majd 50 
gyerek. A nagyobb fiúk (régi 
táborosok már) barikádot 
emeltek székekből a könyv-
tárban, és az mögött bandáz-
tak, csodálkozva néztem az 
Erzsire: - Te engeded ezt? 
Csak mosolygott, igen, min-
den évben engedi, ez már ha-
gyomány. Elgondolkoztam: 
micsoda ötlet, hiszen így a 
könyvtár,mint intézmény egy 

bevehető vár lesz nekik, ba-
rikáddal és anélkül beveszik, 
elfoglalják és kész az örök 
barátság alapja a gyerekek és 
a könyvtár között!

Ezzel az alappal aztán el-
indult a hét és a gyerekeim 
mindennap boldog-fáradtan 
jöttek haza: kerékpározás, 
számháború, strand, foci, 
kézműveskedés, kisvonato-
zás (még egyszer bocs a „ba-
kiért” csajok!), közös regge-
lik, ebédek és rengeteg-ren-

 Első táborozók lettünk

geteg élmény, ami főleg a 
társaikhoz kapcsolódik. Va-
lószínű már kiderült, hogy a 

közösséget, a közösségben 
élést, annak formálását én 
nagyon fontosnak tartom és 
itt, a könyvtárban erre évről 
évre ez történik. Mi sem bi-
zonyíthatja jobban, hogy volt 
táborozók ma már táborozta-
tók és kamasz fiúk-lányok is 

részt vettek a táborban, pe-
dig azt gondolnám róluk, 
hogy nekik már minden ciki 
és gyerekes. De nem! Oda-

tették magukat, segítettek Ők 
is, közülük kerülhetnek ki a 
jövő táboroztatói?

 Ötven gyerek között ren-
det rakni másképp nem lehet, 
csak ha van Tapasztalat, Len-
dület, Erő és a Segítő Kezek 
(mint az öt legenda vagy ha-
sonló). Hát itt volt! Ők a tá-
borvezetők, akiknek csak há-
lával tartozunk, mert önzet-
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Szob városnak a Dunakanyar-
Ipolyvölgye térségben a kö-
zépfokú oktatás terén mindig 
is meghatározó szerepe volt. 35 
éve ballagott el az utolsó nap-
pali rendszerben működő gim-
náziumi évfolyam, és 15 éve 

áta, Ronczai Sándorné, An-
tal Jánosné, Bíró László, Járik 
Izabella.

Több mint negyven fő je-
lentkezett az első évfolyam-
ba, ebből tizenöt fő tett érett-
ségi vizsgát. A lemorzsoló-

Újra volt érettségi a Fekete 
István Általános Iskolában

A végzős osztály: Cseter Ilona, Fésűs Norbert, Garamszegi 
Zoltánné, Goór Vivien, Gyuricza Tímea, Győrikné Véber Georgi-
na, Hockné Labuda Teréz, Majer Gábor, Pados Eszter, Perichtné 
Kálmán Anna-Mária, Rákócziné Klein Marianna, Schrick Noémi, 
Sevik Klára, Szász Brigitta Aranka, Veszelei Zoltánné

az esti gimnáziumi képzés is 
megszűnt. A lakosság részéről 
többször is megfogalmazódott 
az igény, a kérés, az esti gim-
náziumi képzés újra indításá-
ra, hiszen a munkaerőpiacon az 
elhelyezkedés szempontjából, 
ma már az érettségi bizonyít-
vány szinte alapkövetelmény. 
Iskolánk igyekezett nemcsak 
az alapfokú oktatás terén meg-
felelni a szülői társadalom igé-
nyeinek, elvárásainak, hanem a 
tanulás iránti motivációt a fel-
nőtt lakosság körében is szeret-
tük volna felkelteni. Így indult 
újra az esti gimnáziumi képzés 
a Fekete István Általános Isko-
lában négy évvel ezelőtt a Bu-
dakalászi Gimnázium Tagisko-
lájaként. Ebben a gimnázium-
ban tandíj nincs, a képzés in-
gyenes. A diákokat elsősorban 
a szobi, illetve a környező te-
lepüléseken élő egyetemet vég-
zett pedagógusok tanítják: Bo-
ros József, Valentinné Gönczöl 
Julianna, Pintérné Bíró Be-

dás oka egyértelmű, munka és 
család, gyerekek mellett tanul-
ni nagyon nehéz. Így kerülhe-
tett általános iskolás tanulónk 
és szülője együtt egyidejűleg 
az „iskolapadba”. A munkahe-
lyekről sem szívesen engedik 
el a dolgozókat, sokan emiatt 
fejezték be idő előtt tanulmá-
nyaikat. A családanyák helyze-
tét jól ismerve, bizony sokszor 
az éjszakai tanulás, dolgozat-
írás maradt. Mindezek ellenére 
tizenöten megcsinálták, és mint 
osztályfőnök büszke vagyok az 
érettségit tett diákjainkra. Tu-
dom, hogy küzdelmes négy év 
áll mögöttük. Az érettségi bizo-
nyítványok már bezáródtak, jó 
jegyekkel. A vizsgák lámpalá-
zas hangulata ma már csak em-
lék, az izgalom a múlté.

Kívánom, hogy az itt meg-
szerzett tudást, a tanárok segít-
ségét, empátiakészségét vigyék 
tovább a mindennapi életük és 
munkájuk során. Sok sikert!

JáriK izabella

lenül, vidáman, fáradhatat-
lanul dolgoztak egész héten 
keresztül.

Szeretném megosztani 
még egy személyes tapasz-
talatomat, ami a gyerekünk-
kel esett meg, itt a táborban. 
A korkülönbség köztük igen 
kicsi, ráadásul ellenkező ne-
műek, ami igen sok problé-

mát okozott amióta elindult 
a nyári szünet. Mindennapos 
veszekedések, durvaságok, 
amiket semmilyen büntetés 
nem oszlatott el (de ő kezd-
te). Ismerősök, szakemberek 
véleményét elolvasva sem 
született megoldás a testvé-
ri veszekedésre. Majd a tábor 
második-harmadik napján a 
gyerekeink otthon összeölel-
keztek! Döbbenet, ilyen már 
rég nem volt, a hét folyamán 
továbbra is kitartott ez a vi-
selkedés, egyetértésbe kerül-
tek. Egy ideig talány volt mi 
okozhatta, de aztán lehullt a 
lepel: mások szemén keresz-

tül meglátták egymásban a 
szerethetőt, ahogy a többi 
gyerek látja őket. A fiam rá-
jött, hogy a húga nem csak 
egy idegesítő, nyávogó ovis, 
hanem a táborban igenis va-
gány, mert biciklizik, úszik, 
sportol, szeretik a nagyobb 
gyerekek, nem bosszantó-
nak, hanem aranyosnak tart-

ják. A lányom meg valószínű 
ráébredt, hogy minden férfi 
egyforma:)!

Bárki bármit mond, ez 
megint a közösségben eltöl-
tött időnek köszönhető, meg 
azoknak, akik ennek a hátte-
rét biztosítják!

Köszönjük szépen! 
golán család

A táborozó gyermekek ne-
vében köszönjük a támogatást: 
Bonanza Használtruha keres-
kedésnek, Kakas Húsboltnak, 
Királyréti Erdei Kisvasútnak, 
Sylygarden Kft-nek, Szob Vá-
ros Önkormányzatának.
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A szobi múzeum alapítása óta 
mindig Börzsöny Múzeum-
ként került említésre települé-
sünkön. Talán kevesen tudják, 
de 2003-ban a fenntartója, azaz 
gazdája, a Pest Megyei Múze-
umok Igazgatósága kérésére az 
illetékes minisztérium múze-
umból kiállítóhellyé minősítet-
te le. Ennek oka az volt, hogy 

a Börzsöny Múzeum nem ren-
delkezett az új jogszabályok-
ban követelményként felállí-
tott szakemberi gárdával, csu-
pán egy diplomás vezető dol-
gozott itt. 2013. január 1-jétől 
a törvényi változások eredmé-
nyeként Szob Város Önkor-
mányzata lett a fenntartó. A 
település vezetőinek célja az 
előre haladás, a fejlesztés, így 
a kiállítóhelyet vezető régész 
mellett önkéntes szakemberek 
is bekapcsolódtak a kulturális 
munkába. A Börzsöny Múze-
um Baráti Kör Egyesület elnö-
ke Fésű József György képe-
sítésével a természettudomá-
nyi gyűjtemény kezelését látja 
el, a történeti dokumentumok-
kal pedig a gimnázium történe-
lemtanára Csabák István fog-
lalkozik. Munkájukat mind-
ketten önkéntesként, anyagi el-
lenszolgáltatás nélkül végzik. 
A váci múzeummal meglévő 

több évtizedes kapcsolat foly-
tatása a két város közti megál-
lapodás, mely eredményeként 
váci szakember felügyel a szo-
bi néprajzi anyagra és Vácról 
kapunk restaurátori segítséget 
is. Ezen fejlesztések eredmé-
nyeként a múlt hónapban in-
tézményünk elnyerte a kiállító-
hely helyett a rangosabb gyűj-

temény címet, így a hivatalos 
neve jelenleg: Börzsöny Köz-
érdekű Muzeális Gyűjtemény. 
Ennek eredményeként termé-
szettudományi gyűjteményün-
ket az egész szobi járás terüle-
téről származó tárgyakkal gya-
rapíthatjuk. A többi tudomány-
ág szakemberei új engedé-
lyünk szerint Szob város köz-
igazgatási területéről gyűjthet-
nek anyagot. Nagy előrelépés 
ez az után, hogy 2003 óta min-
den környékbeli lelet és tárgy a 
váci múzeum raktárába került.

Néhány napja Szabó Ottóné 
Bányatelep u. 8. szám alatti la-
kos adományából Árpási Imre 
segítségével egy Luczenbacher 
Pál monogramjával ellátott fa-
ragott határkő került a gyűjte-
ményünkbe. Köszönjük első 
adományozónk és minden tá-
mogatónk segítségét!

 batizi zoltán 
gyűjteményvezető, régész

A Római Katolikus Egyház 
július 11-én ünnepeli Szent 
Benedek apát megemlékezé-
se napját. VI. Pál pápa 1964. 
október 24-én Európa fő-
védőszentjévé nyilvánítot-
ta. Szent Benedek alapította a 
bencés szerzetesrendet. 

E rendnek köszönheti Eu-
rópa a keresztény kultúra kö-
vetkezményeként elért ered-
ményeit. Hazánkban a ben-
cés rend iskolákat tartott 

fenn, nevelte az ifjúságot és 
tanította a keresztény életre. 
Azért a hatalmas munkáért 
az elismerés és a hála, me-
lyet Európáért tett, a máso-
dik világháború után feledés-
be ment. 

A XVI. században Euró-
pa állami szintjén elindult a 
kereszténytelenítés, mely a 
XX. század közepére elérte 
a kereszténytelen alkotmány 
elfogadását is. A jelen tör-
ténések gyökereiben teszik 
tönkre Európa keresztény ér-
tékeit. 

Az új világrend kialakítá-
sa érdekében egyre erősödik 
a kereszténység elleni tevé-
kenység. A legutóbb a Nép-
szabadság július 14-i számá-
ban Horváth Viktor szégyen-
telen fogalmazását lehetett 
olvasni. Veszélyes tanokként 
nevezi meg a katolikus egy-

ház tanításait. Avillai Szent 
Terézről és Keresztes Szent 
Jánosról írt felháborító, gya-
lázó hazugságokat. 

A szerzetesi életről, ami-
ről halvány fogalma sincs, 
hamis, kitalált és igaztalan, 
minden alapot nélkülöző tu-
dósítás írt le. 

Vajon mennyi honoráriu-
mot kapott ezért megbízói-
tól? Ez az írás mélyen sérti a 
keresztény emberek vallásos 

önérzetét, valamint meggya-
lázza a cikk írója a vallásos 
elődeinek emlékét is.

Külföldön is zajlik a ke-
resztényüldözés. A szíriai lá-
zadók, két embert késsel le-
fejeztek. Az egyik Franco-
is Murad ferences szerze-
tes, aki 49 éves volt. Kolos-
torát, Dzsbat al-Nuszra láza-
dók csoportja foglalta el, ek-
kor ölték meg a két embert. 
Az elgondoltató, hogy a láza-
dókat amerikai pénzből tart-
ják fenn. 

Az nemrég megválasz-
tott Ferenc pápát is kikezd-
ték már, olvasható a médiá-
ban. Az Európai Unió egyik 
alapítója kijelentette, Európa 
vagy keresztény lesz, vagy 
nem lesz! Ideje lenne már 
visszatérni elhagyott vallá-
sos életünkhöz.
  simon JózseF

Faragott határkő 
Luczenbacher Pál 
monogramjával

Szent Benedek, 
Európa fővédőszentje

A bencés szerzetesrend tagjai mindig aktívan részt vettek a fi-
atalok nevelésében, a vallásos tanok megismertetésében, el-
terjesztésében
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Földesi Istvánné: Kirándulásaim
Ahol a látóhatár szélén összeérnek a folyók és a hegyek,
Ahol a szemem pihentetem, ahová csak gondolatban megyek,
Ahol a szél fújja és alakítja a játékos felhőket,
Ahol ringatja fák lombjait, és fodrozza a vizet, 

Ahol a sziklacsúcsok büszkén nyújtóznak az égig,
Ahol kavicsok és kövek gurulnak oromtól a rétig,
Ahol évmilliók ujjlenyomata lépteink alatt lapul,
Ahol kiáradt patakok zúgnak és vágtatnak vadul,

Ahol vízmosások meredélye szeli ketté a hegyet,
Ahol a téli erdőben a nap fénye világítja leheleted,
Ahol a kilátó erkélyéről a vár romjait csodálod,
Ahol a pihenő padjáról lustán a Dunát pásztázod,

Ahol a hajók és csónakok eltűnnek a kanyarban,
Ahol szúnyogok és legyek húznak el melletted rajban,
Ahol a vadles megbújik, a fedett etető teli,
Ahol a vaddisznótúrások sárosak, a tócsákat jég fedi,

Ahol a ködös erdő összes fája titkokat takargat,
Ahol a sűrű sötét homályban minden madár hallgat,
Ahol a tavaszi nap sugarától a tisztás virágba borul,
Ahol a szellő susogása hallatszik, az illat az orrodba tolul,

Ott az én világom, hegyek és völgyek közt bolyongva,
Források, patakok partjain csendben álmodozva,
Szemet gyönyörködtető csodás vízmosások,
Testet-lelket gyógyító hosszú gyaloglások. 

 Dr. Simon József: Villanások
Felhőbe…, párába bújt el a nap,
elfedi egy sötét kalap,
és illatban leng a harmat szaga…
Vihar készül. Jelt ad maga.
A múlt könyvében lapozz békésen:
van mit feledni, megcsalt érzésen.

A régi álom már messzi madár,
mely hamis fészekre nem vár.
Szabadságnak a remélt erénye,
a hitetlen hit reménye.
A múlt könyvében lapozz békésen:
van mit feledni, megcsalt érzésen.

És őrálló hegyűnk fényben fürdik,
véres titkunk őrzi végig,
hófödte csúcs és zöld fenyő között…
Magyar „jaj” ide költözött!
A múlt könyvében lapozz békésen:
van mit feledni, megcsalt érzésen.

S, úgy tűnik feledni, mint a villám
cikázik a felhők alján,
pillanat volt és megébredt a táj…
A pillanat elmúlt. És fáj.
A múlt könyvében lapozz békésen:
van mit feledni, megcsalt érzésen.

Megváltozott, mi emberhez méltó.
Hazug a beszéd és a szó,
az erkölcs, a drogban úszó világ.
Nyílik-e még igaz virág?
A múlt könyvében lapozz békésen:
van mit feledni, megcsalt érzésen.

Alászáll a nap, elnyugszik a fény…
Halódni indul a remény.
Hát így van ez rendjén kígyó-módra.
Az óra? – az Isten dolga.
A múlt könyvében lapozz békésen,
s laponként mondd: „nyugodjék békében.”                                                                              

Sorstársunk feleségének 
meghívására meglátogattuk 
Szob városában élő Döme 
Tamásék portáját, mely régen 
nem láthatott ennyi vendé-
get, fáradt embert. E fáradt-
ságnak ugyanis előzményei 
is voltak. 

A vasútállomásra érkezé-
sünk után kisebb gyalogtúrá-

val kezdődött látogatásunk. 
Körülbelül 1 km séta után 
megérkeztünk a polgármes-
teri hivatalhoz. A szépen par-
kosított területen elhelyezett 
padokon hallgattuk idegen-
vezetőnk előadását a város 
alapításától napjainkig tartó 
történéseket. 

Ez az előadás bő egy órát 
vett igénybe. Sétánk továb-
bi helyi nevezetesség meg-
ismertetésével folytatódott. 
Luczenbacher Pál kastélyát 
mutatta be idegenvezetőnk, 
melyről elmondta, hogy 
1931-ben a Lazarista szer-
zetesrendnek eladták, mely 
a háború után nevelőotthon-
ként működött, jelenleg a 
szerzetesrend használatában 
van ismételten. 

Ezután a város római kato-
likus templomát tekintettük 
meg vezetőnkkel. Majd fel-
kerestük a Börzsöny Múzeu-
mot, amelyben a várost és az 
Ipoly-völgyét lakók korábbi 
életének emlékeit ismerhet-
tük meg. Ezt követően a Du-

na-parton és a Tabánon ke-
resztül eljutottunk a meghí-
vóinkhoz, Marika már várt a 
kapuban. Kölcsönös köszön-
tés, üdvözlő puszik után fog-
laltuk el helyeinket az erre az 
alkalomra felállított sátrak 
alatt, melyek a nagy hőség-
ben kellemes árnyékot bizto-
sítottak. 

A laktató étel elfogyasztá-
sa után a házigazda saját ter-
melésű borával kínálta meg 
vendégeit. Ezután követke-
zett a fekete leves, a kávé, 
majd a desszert, mely a há-
ziasszony keze munkáját di-
cséri. Közösségünk 20 éves 
fennállásának évfordulója al-
kalmából ajándék italok sor-
solására került sor ez több 
sorstársunknak okozott nem 
kis örömet. 

Végül közvetlen beszél-
getés és vidám hangulat fe-
ledtette állapotunkat. A bú-
csú mindig fájó, de ez a bú-
csú sokáig emlékezetes ma-
rad ennek a 26 résztvevő-
nek. 

A tagság nevében tiszte-
lettel megköszönöm a Döme 
családnak a szíves vendég-
látást, Bánkúti Ferenc úrnak 
az igen értékes előadását, 
Rubecz Mihályné Gabika se-
gítő munkáját az ételek elké-
szítésében.

gulyás pál 
Klubvezető

Sztómás betegek 
kirándulása Szobon

A találkozó résztvevői. A közvetlen beszélgetés és vidám 
hangulat feledtette állapotukat



Nosztalgiáztunk. Július 2-án 
szobi a futballpályán a foci ün-
nepén! 

 Ezen a találkozón – jelentke-
zés és némi pénz befizetés mel-
lett – 24 fő jelent meg, valamint 
a meghívott vendégeink.

Nosztalgiázott a volt Szob 
SC II csapata, a korábbi ifi és az 
azokat követő ifi, akik alkották 
a 6 évig működő, összetartó kö-
zösséget. 

A fenti napon 17 órakor ta-
lálkoztunk a régi „delvik” hely-
színén, majd némi – hogy vagy, 
de régen láttalak, te b..i, szóvál-
tás után - elkezdődött egy „régi 
idők focija” című bemutató fo-
cimeccs a szobi arénában.

Bordó szerelésben játszot-
tak: a kapuban: Vörös Róbert 
(Robertó), mezőnyben: Ziman 
Péter (Mókamester),    Drobni 
Zoltán (Zebegényi),  Tóth Tamás 
(Toci), Huszák Károly (Mixus), 

Bartók István (Batyu), Ziman 
Csaba, Gubis György (Guba), 
Orbán Tamás, Mundi Zoltán 
(Hulla).

Fehér szerelésben játszot-
tak: a kapuban Hromada Ti-
bor (Meo), mezőnyben: Roller 
Zoltán, Stefán László, Zachar 
Róbert, Kiss Zoltán (Pempő), 
Skriper Károly, Zentai Kornél, 
Huszák Zoltán (Göring), Nagy 
Zoltán (Smuss), Varga Szabolcs. 

A pályára történő kivonu-
lást követően mind két „társu-
lat” egy perces gyászszünettel 
emlékezett meg, a ma már le-

gendás és szeretett kapusunkról, 
Petróczi Zsoltról (PEPE) (Flóri 
csigi).

 Mind két csapat összeállí-

tásáért, szép és tiszta játékért a 
már igen csak „öregedő” Má-
gus: dr. Laczkó János (Sumesz) 

volt a kijelölt felelős. (Semmit 
nem csinált, csak itta a dobozos 
üdítőt?! - és koptatta a rogyado-
zó kispadot.)

A „bemutató mérkőzés” első 
szakasza 40 percig, míg a máso-
dik felvonás – némi ivó szünet 
után - 70 percig tartott. 

A fociról szóló „bemutató” 
játékot, mint „teljhatalommal 
rendelkező volt csapatintéző” 
Golán Flórián „vezényelte” 
le, 9 db sárga és 2 db piros lap 
felmutatásával, közfelháboro-
dással, a játékvezető szidal-
mazásával, lökdösésével, meg 

„sörözéssel”.
A  bemutató „jellegű” mérkő-

zés végeredménye: a bordóban 
játszott csapat javára 5:4.

Góllövő a bordóban: Mundi 
Zoltán (Hulla) 3, fehérben: 
Varga Szabolcs 2, Huszák Ká-

roly (Mixus) 1, Stefán Lász-
ló 1, Gubis György (Guba) 1, 
Zentai Kornél 1. Operatőrünk 
volt: Szalai Zsolt (Olivér, régi 
csapattárs, kezdetben Golán 
Klaudia).

A „harmadik félidő” sikeré-
ért, a stoplis cipő felvétele he-
lyett, a „fakanalat” választotta a 
csapat mindig halkan- csendben 
mozgó tagja: Kazinczi Ferenc 
(Ferike). Isteni volt a babgulyás. 

Voltak meghívott vendége-
ink is: Szob Város Polgármes-
tere: Remitzky Zoltán úr, Szob 
Város Alpolgármestere: a Szo-
bi SC elnöke: Orbán József úr.  
Szob Város Képviselő-testülete 
részéről Tóth Lajos úr.

A Szobi SC Szakosztály ve-
zetője (korábbi támogatónk) 
Krasznai Zoltán úr.

Köszönjük a csapattagok ne-
vében a segítséget, segítőkész-
séget, a támogatást, és a meg-
tisztelő megjelenést. 

Felhatalmazás alapján: 
laczKó János

golán Flórián 

Nosztalgiáztunk egy kicsit!
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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: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Humorsarok
Az iskolai előadáson odahajol az egyik szülő a másikhoz:

- Maga szerint az a gyerek a bal oldalon fiú, vagy lány?
- FIÚ! Méghozzá az én kisfiam!
- Jajj, elnézést, nem tudtam, hogy Ön az anyja!
- Az APJA vagyok!

- Mit kér a szőke nő a svédasztalnál?
- Tolmácsot.

10                                            Hirdetések, Humorsarok                            Szobi Hírnök

T Á J É K O Z T A T Ó 

 
A Szobi Járási Hivatal Gyámhivatalának és a Hatósági Osztályának ügyfélfogadási rendje: 

 

Hétfő:      8:00 - 16:00 

Kedd:      8:00 - 12:00 

Szerda:     8:00 - 18:00 

Csütörtök:     8:00 - 12:00 

Péntek:     8:00 - 12:00 

 

A Szobi Okmányiroda ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő-péntek:      8:00 - 20:00 

 

A hivatalvezető előzetes időpont egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket. 

 

Telefonos elérhetőségeink a következők: 

SZOB Telefonszám 

Hivatalvezető (27) 570-191 

Hivatal Titkárság (27) 570-190 

Hatósági Osztály 

(27) 570-196 

(27) 570-194 

Szabálysértés (27) 570-193 

Gyámhivatal 
(27) 570-192 

(27) 570-581 

Okmányiroda (27) 570-195 

Okmányiroda tel / Okmányiroda fax (27) 370-336 

 

Szob, 2013. július 25. 

                                                                                       Kempfné dr. Dudás Hilda s.k. 
                                                                                             Járási Hivatalvezető 


