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Napsütés, vidám gyermekzsi-
vaj, móka, kacagás jellemezte 
május elsejét a szobi Duna-par-
ton. Sok jókedvű ember, kicsi, 
nagy, fiatal, idős gyülekezett 
délelőtt a játszótéren. Itt felállí-
tásra került a természet újjászü-
letését jelképező májusfa. Ké-

szültek a régi májusokat idéző 
galambok, zászlók, krepppapír 
díszek, melyek vidáman lenge-
deztek a kezekben, babakocsi-
kon, kerékpárokon. A nap meg-
lepetéseként óriási sikert aratva 
megjelent a Dunakanyar Moto-
ros Baráti Kör, és a traktorosok 
Kakas Tibi vezetésével. Nem 
véletlenül közülük kerültek ki a 
retro ruhaverseny győztesei is.

A felvonulók, élükön a 
mazsorettekkel, néptáncosok-
kal a hagyományos útvonalon 
vonultak végig, körbe hordoz-
va a városba a jókedvet és vi-
dámságot. A fiatalabb korosz-
tály, közülük is a kicsi bicajos 
gyermekek élvezték közös ke-
rekezést.

A polgármesteri hivatal előtt 
a hosszú gyaloglás jutalmaként 
„kisdobosok” és „úttörők” virs-
li-, sör-, üdítőjegyeket ajándé-
koztak minden felvonulónak. A 
hivatalos megnyitó után követ-
keztek a szórakoztató versenyek. 
A családok összemérhették ere-

jüket, tudásukat, sok mókás fel-
adatban, amin nem csak a részt-
vevők, de a drukkerek és nézők 
is nagyon jól szórakoztak.

Kellemes, vidám nap volt. 
Úgy érezzük, a rendezvénnyel 
elértük célunkat. Köszöntöttük a 
tavaszt, a családok közösen töl-
tötték el a napot. Jó volt együtt!

Köszönjük a támogatást: 
Bonanza Használtruha, Éden-
kert Söröző, Éva Baker, Herfli 
Söröző és Pizzéria, Kakas 
Húsbolt, Orbán Ferenc (Egér), 
Orbán József zöldség-gyü-
mölcs, Simon István, Szob Vá-
ros Önkormányzata, Z&H Ha-
tár ABC, Zebegényiné Győri 
Julianna.

a szervezők

Szobi Retro Majális

Legtöbben – közel 50 fő - a me-
zőgazdasági programban, a töb-
biek különböző programok kere-
tein belül, de a városüzemeltetési 
feladatokba segítenek be. Ők vég-
zik el az önkormányzat kezelésé-
ben lévő belterületi utak kátyúzá-
sát, a közterületek tisztántartását, 
parkosítását, de az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanok ki-
sebb-nagyobb javító, karbantar-
tó munkálatait is. Festenek, vakol-
nak, betonoznak, térburkoló ele-
meket raknak le. 

A közmunkaprogram kereté-
ben folyó mezőgazdasági terme-
lő munka több mint öt hektár terü-
leten folyik. Ebből másfél hektárt 
tesz ki a burgonya, két hektárt a 
kukorica ültetvény. Másfél hektá-
ron pedig zöldség, bab, borsó, cék-
la kultúrák termesztése folyik. A 
mezőgazdasági programban a fó-
liasátras gazdálkodás is jelen van. 
Az ott megtermelt (száras)hagy-

ma, paprika, paradicsom stb. ér-
tékes alapanyagforrása az önkor-
mányzat konyhájának. A közmun-
kaprogram segítésére egy teherau-
tót is sikerült beszereznie az ön-
kormányzatnak. A 7,5 tonnás te-
hergépjárműnek máris nagy hasz-

nát veszi a város.
Feltehetjük a kérdést, hogy va-

jon van-e értelme a közfoglal-
koztatásnak, előállít-e valós ér-
téket, jobbá teszi-e társadalmun-
kat, szűkebb települési közös-
ségünket? Megítélésünk szerint 
a válasz egyértelmű igen. Gon-
doljunk csak bele, hogy meny-
nyi olyan munka elvégeztethe-
tő így, amire egyébként a város-
nak nem volna kapacitása. Ezen 
felül jelentős számú ember jut a 
segélyeket jóval meghaladó mér-
tékű jövedelemhez, amelynek kö-
vetkeztében növekszik a lakosság 
vásárlóereje. Feltételezve, hogy 
ennek a jövedelemnek nagyobb 
részét helyben (helyi boltokban, 
helyben elérhető szolgáltatások-
ra) költik el, a város gazdaságá-
ra is gyakorolhat jótékony hatást. 
Mindehhez hozzászámolhatjuk 
azt is, hogy egyfajta mintát ad a 
gyermekeknek azzal, hogy látják 

szüleiket nap mint nap munkába 
indulni. Felnőve vélhetően ezt az 
életvitelt tekintik majd normális-
nak, és maguk is a munka világán 
keresztül képzelik majd el boldo-
gulásukat. 

folytatás a 3. oldalon

Közmunka… 
és ami mögötte van! 
Több mint 80 közmunkás dolgozik városszerte

A közmunkaprogram segítésére egy teherautót is vásárolt az ön-
kormányzat

A nap meglepetése a Dunakanyar Motoros Baráti Kör megjele-
nése volt
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Településünk történetében elő-
ször bölcsőde 2007. szeptember 
1-jén alakult egy óvodai csoport, 
bölcsődei csoporttá alakításával. 
A működési engedélyt a kisgyer-
mekek 2 éves korától óvodá-
ba kerülésükig terjedő időszakra 
kapta meg az intézmény, 10 férő-
hely biztosításával. A bölcsődébe 
ebben az időszakban közel há-
romszoros túljelentkezés mutat-
kozott. Hosszú várólistákon sze-
repeltek a gyerekek, és sok szülő 
arra várt, hogy valaki átkerüljön 
az oviba, hogy az ő gyermeke is 
férőhelyhez jusson. Ekkor még 
folyamatosan, szinte egész év-
ben tudta biztosítani a gyermek-
létszám a közel 100 %-os intéz-
ményi kihasználtságot.

Mára ez a helyzet sajnos na-
gyon megváltozott. Idén már-
ciusban, bölcsődei igényfelmé-
rés történt. Az adatokból az de-
rült ki, hogy a 2013/2014-es ne-
velési évre kilenc szülő kíván-
ja  igénybe venni gyermeke szá-
mára a bölcsődei ellátást. Ebből 
a kilenc gyermekből mindössze-
sen öten rendelkeznek szobi beje-
lentett lakcímmel. A fennmaradó 
négy igénylő más- más települé-
sen él. (2 fő Márianosztrán, 1 fő 
Letkésen, 1 fő Nagymaroson.)

A négy, más településről érke-
ző igénylő közül hárman nyilat-
koztak úgy, hogy amint a gyer-
mekük életkora azt lehetővé te-
szi, a saját településük óvodájá-
ban vennék igénybe az óvodai 
nevelést.

Az intézmény működését sza-
bályozó jogszabályok szerint a 
bölcsődékben az étkezési térítési 
díj mellett a gondozási térítési díj 
megállapításáról is kell rendeletet 
alkotni.  Ezen további díj megál-
lapítás esetén, a szülők többsége 
azt is jelezte, hogy gyermeke 2 és 
fél éves korától az ingyenes óvo-
dai nevelést venné igénybe. 

Ez sajnos azért jelent igen ko-
moly problémát, mert a bölcsőde 
napi finanszírozásban működik. 
Ez nagyon egyszerűen annyit je-
lent, hogy minden nap, minden 
gyermeket TAJ alapú nyilván-
tartáson keresztül kell jelenteni 
az NRSZH (Nemzeti Rehabili-
tációs és Szociális Hivatal) felé, 
hogy az adott napon megjelent-e 
a bölcsődében. Az állami támo-
gatást, amit a bölcsődéket fenn-
tartó önkormányzatok az állam-
tól lehívhatnak, ez alapján a nyil-
vántartás alapján tehetik meg. 

A 2012-es nevelési évre a sta-
tisztikák alapján ez a szám át-

lag 6,04 volt. Ezt úgy kell érte-
ni, hogy a 10 férőhely folyama-
tos feltöltöttsége ellenére, csak 6 
gyermek után kapta meg a fenn-
tartó az állami támogatást.

A tavaszi igényfelmérést kö-
vetően elkészült egy kimutatás, 
amely a bölcsőde várható egész 
éves kihasználtségát rögzítette.

A fenti adatokat figyelembe 
véve a következőket lehet előre 
látni:

2013. szeptember 1-jétől 5 
gyermekkel tudna indulni a böl-
csődei csoport, majd 2013. szep-
tember 4-től érkezne még egy 
gyermek, 2013. szeptember 14-
től újabb egy gyermek, majd 
2013. november 5-én és 11-én 
további egy-egy gyermek. (A 
gyermekek ezen időpontokban 
érik el a két éves életkort.)  Így 
a 9 jelentkező gyermek novem-
ber közepére érkezne meg az in-
tézménybe. 

Ez a szám akár megfelelő is 
lenne, (de még mindig nem a ma-
ximum) ha közben a korban idő-
sebb gyermekek lassan-lassan be 
nem töltenék a 2 és fél éves kort 
és kerülnének át az óvoda mini-
csoportjába, illetve saját települé-
sük ovijába. Mivel a kilenc gyer-
meken kívül nem volt több jelent-
kező, így márciusra szép csendben 
rendkívül alacsony létszámra (2 
főre) zsugorodna a bölcsőde, ami 
májusra teljesen elnéptelenedne. 

Mindezen létszámgondok 
mellett több más, az intézményt 
érintő kritériumnak sem felel 
meg  mára a bölcsőde. 

Itt kell megemlíteni az intéz-
ményben 2012. szeptember 27-
én, a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Szociális és Gyámhivata-
la által megtartott hatósági ellen-
őrzést. Ennek során felszínre ke-
rült több probléma,  amelynek 
feloldása az ellátás biztosításá-
hoz nélkülözhetetlen. 

A vizsgálat kiterjedt arra, 
hogy a gyermekvédelmi szol-
gáltató tevékenység megfelel-e 
a működési engedélyben fog-
laltaknak és a jogszabályokban 
meghatározottnak.

A hatósági ellenőrzésről jegy-
zőkönyv készült, melyben az 
alább megfogalmazott kritéri-
umok hiányosságként jelentek 
meg. A bölcsőde törvényes fenn-
tartásához ezek a feltételek szi-
gorúan kötelezőek, e nélkül az 
intézmény nem felel meg a mű-
ködéshez szükséges alapfelada-
toknak.

Módszertani Központ megál-

lapítása az elhelyezési és tárgyi 
feltételek tekintetében:

• Az épület praktikusan nem 
bölcsődei kialakítású. A jogsza-
bály szerint a gyermekbútorzat 
száma, mérete csak részben meg-
felelő, mert az ágyak nem bölcső-
déseknek valók. A fürdőszobára 
nincs rálátása a gondozónőnek, a 
csoportszoba közvetlen kapcso-
lódása nem megoldott, ezért a fo-
lyamatos napirend megszervezé-
se folyamatosan problémás.

• Az udvaron vannak rögzített 
mozgásfejlesztő eszközök és ho-
mokozó, de a pancsolás lehető-
sége, illetve a kint (szabadban) 
altatás feltételei nincsenek bizto-
sítva. Betonozott, fedett területet 
kellene kialakítani a szabad leve-
gőn való zavartalan délutáni pi-
henéshez.

Mivel a fent említett elvárá-
soknak, előírásoknak több szem-
pontból a bölcsőde nem fe-
lelt meg, és a teljes évre szüksé-
ges gyermeklétszám sem bizto-
sított, ezért Szob Város Önkor-
mányzatának Képviselő Testüle-
te 2013. április 29-ei ülésén ho-
zott 56/2013. (IV. 29.)  Kt. számú 
határozatában egyhangúan dön-
tött a Napsugár Bölcsőde meg-
szüntetéséről. A bölcsődei cso-
port   megszüntetésével egyide-
jűleg a képviselő-testület dön-
tött arról is, hogy 2013. augusz-
tus  1. napjától a Napsugár Óvo-
dában mini csoportot indít. Ez a 2 
és fél éves életkorukat elért gyer-
mekek óvódába történő felvétel-
ének lehetőségét biztosítja. Dön-
tött a testület a jelenleg a bölcső-
dében dolgozók intézményen be-
lüli átirányításáról is, azaz a böl-
csőde megszüntetésével az in-
tézményben létszámleépítés nem 
következik be.

A képviselő-testület dönté-
sét több hétig tartó előkészítés és 
hosszas tanácskozás után hozta 
meg kikötve azt, hogy a bölcsődei 
ellátásra újból megerősödő helyi 
igények esetén mindent megtesz 
az intézmény ismételt megszer-
vezéséért. A képviselő-testület-
nek ugyanis eltökélt szándéka az, 
hogy a 2 és 2 és fél éves kor kö-
zötti gyermekek is kaphassanak 
intézményesült ellátást. Azt azon-
ban, hogy ilyen alacsony számú 
(1-2 fő), vagy megszűnt, nem lé-
tező igény esetén intézményt tart-
son fenn, az önkormányzat nem 
tudja felvállalni. 

Tisztelettel:
Remitzky zoltán

polgáRmesteR

Figyelem!
Ezúton hívjuk fel a városunk la-
kóinak figyelmét, hogy olyan 
értesüléshez jutott önkormány-
zatunk, miszerint épületszige-
telés, illetve nyílászáró cserék 
akciójának lehetőségével kere-
sik fel ismeretlenek a lakókat. 
Portékájuk ajánlásakor nyoma-
tékként a polgármesteri hiva-
tal ilyen irányú megbízására hi-
vatkoznak, amely természetesen 
minden valóságalapot nélkülöz.

Legyünk óvatosak, vigyáz-
zunk értékeinkre.

Termelői piac..
Szob Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének május 29-i 
ülésén felvetődött a helyi ter-
melői piac intézményesítésének 
kérdése. A piacoknak a környe-
ző településeken kialakult rend-
szere miatt városunkban minden 
hét pénteke tűnik legalkalma-
sabb piaci napnak. Kérjük ezzel 
kapcsolatos észrevételüket, vé-
leményüket, javaslatukat juttas-
sák el az Érdy János Könyvtár 
és Információs Központba.

SzerkeSztőSég

Zebegényi 
Tájkerékpáros 

Napok
2013. június 1-jén szombaton, 
14 órai kezdettel a szobi fut-
ballpálya parkolójából kezdetét 
veszi a tájkerékpáros verseny, 
amely június 2-án a zebegényi 
futballpályán folytatódik.

További részletes informá-
ció a www.mtfsz.hu címen ta-
lálható.

Bölcsőde helyett minicsoport

FELHÍVÁS
Leselejtezett köny-
vek, videokazetták 
árusítása a Szobi 
Érdy János Könyv-
tárban június 10-
től 15-ig nyitva 
tartási időben. 
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Tisztelt Olvasó! A városunkban ta-
lálható állami tulajdonú közutak 
rendkívül lepusztult állapota miatt 
az önkormányzat levélben kereste 
fel az utak kezelőjét. Ezen felkere-
ső levelet, és az arra a dott választ 
szíves tájékoztatásul  az alábbiak-
ban tesszük közé. (szerk.)

Igen Tisztelt Huszák János Úr! 
Azzal a tiszteletteljes kéréssel 

fordulok Önhöz, hogy a Szobi Hír-
nök c. helyi újságunkban tájékoz-
tatandó a lakosságot, szíveskedjen 
néhány gondolatban tájékoztatni 
az itt élőket, hogy az Ipolysági út, 
illetve az Árpád utca, Arany János, 
Dózsa György utca (volt 12-es út) 
felújításának várható technológiá-
ja és időpontja előre láthatóan ho-
gyan és mikorra ütemeződik. Kü-
lönösen az Arany János utcai sza-
kasz, illetve a buszforduló és rend-
őrség közti szakasz olyan mértékű 
károsodást szenvedett, hogy gya-
korlatilag járhatatlan. Tekintettel 
arra, hogy a Volánbuszok a szak-
orvosi rendelőintézetbe ezen az út-
vonalon hordják be az Ipoly-völ-
gye lakóit, mindenképp halaszt-
hatatlanná vált a felújítás. A már 
többször is beszélt téma Ön előtt 
jól ismert és nyilván a pénzügyi 
gondok és azok ütemezése jelent-
het egyedül a feladat megoldásá-
hoz annak beláthatósága tekinte-
tében problémát.

Tisztelettel kérem tájékoztató 
gondolatait a lap olvasóival meg-
osztani, és ha lehet, június hónap-
ban az itt írt problémát felolda-
ni szíveskedjék, hiszen a városna-
pi rendezvényeinkre számos kül-
földi vendég is érkezik, akik előtt 
talán nem kellene ilyen állapottal 
szégyenkezni.

 Szíves válaszát és intézkedését 
előre is köszönve,

 Tisztelettel üdvözlöm:
 Remitzky zoltán

polgáRmesteR

Tisztelt Polgármester Úr! 
Szob területén lévő országos 

közutak karbantartása, kezelése 
kapcsán feltett kérdéseire az aláb-
bi tájékoztatást adom:

Üzemmérnökségünk állami 
megrendelés alapján végzi a fel-
adatait. Az éves tervjavaslatok 
összeállításában részt veszünk, 
és szinte minden évben a többi út 
mellett szerepeltetjük a szobi úthá-
lózat kritikus szakaszait is.

Sajnálatos módon központilag 
eddig nem tervezték ezen úthálózat 
komplex javítását, felújítását, csak 
az éves rendszeres karbantartá-
si feladatok kerültek megrendelés-
re. Ez alapvetően és szinte kizáró-

lagosan a kátyúzási munkákat je-
lentik, az aszfaltos munkák tekin-
tetében.

Ennél hatékonyabb beavatko-
zás – burkolat-megerősítés, bur-
kolatszerkezet-csere, szőnyegezés 
- eldöntése nem a mi kompetenci-
ánk, erre vonatkozóan továbbra is 
csak javaslatokat tehetünk.

A munkákat minden évben az 
aszfaltkeverékek beszerzésére vo-
natkozó eredményes közbeszerzési 
eljárás után tudjuk megkezdeni. Az 
eredményhirdetés mintegy 3 hete 
megtörtént, a szerződések ezt kö-
vetően aláírásra kerültek és a fő-
utakon megkezdhettük a burkolat-
javításokat. A közeljövőben jutunk 
el oda, hogy az alsóbbrendű út-
hálózaton is elkezdhessük a mun-
kákat, és ekkor elsők között tervez-
zük a szobi javításokat.

Meg kell jegyeznem, hogy ez 
nem jelent tartós,  netán végleges 
javítást, viszont a téli hideg aszfal-
tos beavatkozásoknál tartósabb és 
jobb megoldás.

A vasúti híd alatti átvezetés egy 
u.n. nagyfelületű beavatkozással 
javítható, mivel az áthidalt ma-
gasság nem csökkenthető, marás 
és ezt követő aszfaltbedolgozás je-
lenthet hatékony beavatkozást. Te-
kintettel arra, hogy a meleg asz-
faltot viszonylag nagy távolság-
ból kell a helyszínre juttatni, ezért 
több üzemmérnökség aszfalt-szál-
lító kapacitását kell összehangol-
nunk. A géplánc – maró, tömörítő 
eszközök, szállító gépkocsik – ösz-
szeállítása ezért csak a többi, de 
legalább egy másik üzemmérnök-
ség kátyúzási munkáinak időleges 
befejezése után várható.

A kátyúzásokat a héten elkezdjük 
– Szobon – és a nagyobb beavatko-
zást csak több hét múlva, - igazod-
va társmérnökségeink lehetőségei-
hez is – tervezzük megkezdeni.

Sajnos teljes térségünkben jel-
lemzőek az alsóbbrendű úthálózat 
súlyos problémái, de a javítások 
folyamatosak, és alapvetően csak 
úthálózati hierarchia miatti soro-
lások akadályozzák meg az Önök 
problémájának mielőbbi megoldá-
sát.

Ismerve a helyzetet, tudom, il-
letve munkatársaim is tudják, hogy 
nagyon sok feladatunk van a rossz 
útállapotok miatt, de bízom ab-
ban, hogy megértik erőfeszítése-
inket, még egy kis türelemmel vise-
lik az útállapotokból eredő nehéz-
ségeket.

Huszák János
ÜzemmérnökSég-vezető

magyar közút nonprofit zrt
pest megyei igazgatóság
o5 váci ÜzemmérnökSég

Tájékoztatás az utak állapotárólKözmunka… 
és ami mögötte van! 
Több mint 80 közmunkás dolgozik városszerte

folytatás az 1. oldalon
A közvélekedés - akár országo-

san nézve is - idegenkedve viszo-
nyul ehhez a foglalkoztatási for-
mához, pedig köztudomású, hogy 
a 19. század végén, a 20. század 
elején példának okáért a fővárosi 

közmunkatanács több tízezer főt 
is meghaladóan alkalmazott köz-

munka típusú foglalkoztatásban 
embereket. Így épültek Budapest 
főváros közintézményei, kórházai, 
hidak, vasútak, azaz valósult meg 
közcélú fejlesztések nagy része.

Ez persze egyátalán nem azt 
jelenti, hogy ez a legjobb típu-
sú foglalkoztatás, mert a piaci- 
és értékalapú munkáltatás nyíl-
ván sokkal hatékonyabb. Azon-

ban átmeneti jelleggel a gazdasá-
gi válság periódusában még min-
dig jobb, mint a segélyezéssel tör-
ténő jövedelemhez juttatás formá-
ja. Így esetünkben is a nap mint 
nap láthatónál sokkal többet jelent 
ez az alkalmazási forma, hiszen  

közösségünkön belül egyfajta 
jószolgálatot valósít meg. Hiszen 

miből másból lenne városunknak 
forrása az útjai kátyúzására, a mű-
velődési ház, a múzeum és más 
intézmények komolyabb léptékű 
karbantartására, vagy a több 10 
hektáros zöldfelület ápolására, ha 
nem nyert volna az önkormányzat 
közfoglalkoztatási pályázata. 

Remitzky Zoltán 
polgármester

Rendbetettük a Köztársaság utcai kis kápolnát is

A mezőgazdasági programban foglalkoztatottak munkavégzés 
közben

A Szent László utcai közterületek gondozása
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Tisztelt Ebtartó!

Engedje meg, hogy ez-
úton emlékeztessem, illetve 
amennyiben még nincs tudo-
mása róla, felhívjam figyel-
mét az eb tartásával együtt 
járó alábbi kötelezettségeire:

A veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szó-
ló 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendelet  4. §-a értelmében:

„(1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónapos-

nál idősebb ebet veszettség el-
len saját költségén az állat ál-
lat-egészségügyi felügyeletét 
ellátó magánállatorvossal be-
oltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort 
elérteket 30 napon belül,

ab) az első oltást követően 6 
hónapon belül,

ac) ezt követően évenként;
….
(7) Veszettség ellen csak 

elektronikus transzponderrel 
megjelölt eb oltható.”

A kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 17/B. §-a többek között 
arról rendelkezik, hogy

„(1) A szolgáltató állatorvos 
az eb vizsgálata, kezelése előtt 
köteles ellenőrizni, hogy az ál-
lat transzponderrel jelölt-e.

A Településstratégiai, Ügyren-
di, Összeférhetetlenséget és Va-
gyonnyilatkozatot Kezelő Bi-
zottság a 2012. év során 5 fős 
létszámmal (3 fő képviselő és 2 
fő külsős tag) kezdte meg mun-
kavégzését.

Az időközi polgármester- és 
képviselőválasztást követően 
május hónapban alakult meg a 
bizottság. A megalakulást köve-
tően mindössze 1 alkalommal, 
2012. július 24-én ülésezett, me-
lyen a bizottság mind az öt tag-
ja rész vett.

Meghívottak: Remitzky Zol-
tán polgármester, Tóthné 
Nyirádi Anna aljegyző, Czene 
Éva - Z.É. Műhely Városrende-
zési és Építészeti Kft., Horváth 
Adrienne - Z.É. Műhely Vá-
rosrendezési és Építészeti Kft., 
Filip György DFG Kft., dr. Pauk 
Gábor ABUDES Kft.

Napirendi pontok: 
1. Szob Város Helyi Építé-

szeti Szabályzatának, Szabályo-
zási Tervének és Településszer-
kezeti Tervének módosítására 
vonatkozó véleményezése 

A napirenden belül három té-
mával foglalkozott a bizottság:

a. A Park utcában egy nyu-

gat-európai szintű kemping lét-
rehozása.

b. A Mária-út (zarándokút) 
vonalán egy zarándok pihenő 
céljára ingatlan létesítése – sok-
kal egyszerűbb berendezések-
kel, mint egy turistaszálláshely.

c. Az Arany János úti CBA 
üzlet fejlesztése, bővítése. 

2. Parkolásról szóló helyi 
rendelet elkészítéséhez előké-
szítő tanulmány terv.

A bizottság a rendelkezésre 
álló írásos anyagok és szóbeli 
kiegészítések alapján hozta meg 
döntését.

Az első napirend a. és b. 
pontját 5 igen, c. pontját 4 igen 
és 1 nem szavazat, míg a máso-
dik napirendi pontot 5 igen sza-
vazat alapján javasolta elfoga-
dásra a képviselő-testület felé.

A bizottság külön munka-
tervvel nem rendelkezett.

Nehéz előre összeállítani ter-
vet arról, hogy mikor, milyen 
témával foglalkozzon, hiszen ez 
függ a különféle pályázatoktól, 
rendeletek módosításától, illet-
ve mindezek készültségi foká-
tól.

Mivel ez egy több területet is 
érintő bizottság, ezért itt említe-

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Településstratégiai, Ügyrendi, Összeférhetetlenséget 

és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottságának 
2012. évi beszámolója

ném meg, hogy a vagyonnyilat-
kozatok beadását követően (má-
jus hónap) az ezzel kapcsolatos 
tevékenységek hiánytalanul el-
végzésre kerültek.

Összeférhetetlenség ügyében 
a bizottságnak a 2012-es év so-
rán nem volt feladata.

Ügyrendi témában jelentős 
feladatot nem végzett a bizott-
ság. A testületi üléseken egy-egy 
napirendnél voltak észrevételei. 

Egy jelentősebb változás 
volt, hogy a képviselő-testüle-
ti ülésekre készült anyagot - a 
kezdeti számítógépre küldött kí-
sérlet után – ismét írásban kap-
ják meg a képviselők.

A bizottság a 2012. évi fel-
adatait végül is eredményesen 
elvégezte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a Településstra-
tégiai, Ügyrendi, Összeférhetet-
lenséget és Vagyonnyilatkozatot 
Kelező bizottság beszámolóját a 
2012. évről fogadja el.

                              tótH laJos
                  tÜövB elnöke

A képviselő-testület a bizott-
ság beszámolóját április 29-i 
ülésén fogadta el.

…
(10) Négy hónaposnál idő-

sebb eb csak transzponderrel 
megjelölve tartható.

(11) A (10) bekezdésekben 
foglaltak betartását a jegyző 
és a járási állat-egészségügyi 
hivatal ellenőrzi.”

Kérem, hogy az oltási köny-
vét ellenőrizze, és az eb ve-
szettség elleni oltását, illetve 
transzponderrel történő megje-
löltetését (mikrochip beültetés) 
végeztesse el állatorvosánál. 

Tisztelettel köszönöm meg 
együttműködését!

dr.  HolocSi kriSztián

jegyző

Roma származású 
tisztviselő a

járási hivatalban
A Kormány és az Országos 
Roma Önkormányzat között 
kötött keret-megállapodás ér-
telmében 100 fő roma szár-
mazású állampolgár járási hi-
vatalokban történő foglalkoz-
tatásáról született megegye-
zés.

A megállapodás értelmé-
ben a Pest Megyei Kormány-
hivatal alkalmazásában 2013. 
május 1-jétől a Szobi Járá-
si Hivatalnál dolgozik Virág 
Ernő roma munkatárs. 

Elképzeléseink szerint se-
gíteni fogja a Járás által nyúj-
tott szolgáltatások roma la-
kosok általi jobb elérhetősé-
gét és hatékonyabb igénybe-
vételét, továbbá az állam ál-
tal a roma közösség számára 
biztosított lehetőségek roma 
állampolgárok felé történő 
közvetítésében, kommuniká-
ciójában számítunk munká-
jára. A családsegítő szolgá-
lat feladatainak ellátásába is 
tervezzük bevonását. Mind-
ezek érdekében felvesszük 
a kapcsolatot a járás roma 
nemzetiségi önkormányzata-
ival. Tervezzük, hogy ügyse-
gédeink közreműködésével 
és segítségével azokon a já-
ráshoz tartozó településeken, 
ahol igény mutatkozik rá, ki-
helyezett ügyfélfogadást fog 
tartani.

Konkrét feladatai során 
megismerkedik a pénzbeli el-
látási formákkal, a természet-
ben nyújtott szociális ellátá-
sokkal, így az időskorúak já-
radéka, az aktív korúak ellá-
tása, a lakásfenntartási támo-
gatás, az ápolási díj, az át-
meneti és a temetési segé-
lyezési formákkal, továbbá a 
közgyógyellátás és az egész-
ségszolgáltatásra való jogo-
sultság szabályaival és köve-
telményeivel.

dr. maruSzki gáBor 
Hivatalvezető

Ebtartási kötelezettségek
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Szob Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2012. május hónap-
ban tartott ülésén megválasztotta a 
Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság elnökét és tagjait.

A bizottság a 2012-es év során 
változatlan létszámban és összeté-
telben végezte munkáját. Itt sze-
retném megemlíteni, hogy ebben 
az összetételben még nem dolgo-
zott együtt a bizottság tagjai és el-
nöke.

A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság – az általa elkészített – 
8 hónapos munkaprogram alapján 
végezte tevékenységét, tartotta bi-
zottsági üléseit, kiegészítve az idő-
közben kapott feladatokkal. 

Az elmúlt évben 6 bizottsá-
gi ülés megtartására került sor. Az 
ülések időtartama változó, mely 
függ az adott napirendektől és a 
beérkező, elbírálásra váró kérel-
mek számától. A bizottsági tagok 
részvételi aránya az üléseken ve-
gyes képet mutatott. 

A bizottság az elmúlt évben is 
elkészítette 2012. évi munkaprog-
ramját, melyet testületi ülésen is-
mertetett és a képviselő-testület el-
fogadott. Továbbá javaslatot tett a 
bizottság az év során felhasználha-
tó pénzkeretre és a különböző se-
gélyezési formákra; lebontva bi-
zottság-, polgármester-, jegyző- és 
képviselő-testületre. A testület a 
bizottság javaslatát jóváhagyta. 

A bizottság fontosnak tartotta, 
hogy „Feljegyzés” keretén belül 
tájékoztassa a képviselő-testüle-
tet, hogy milyen jellegű és mennyi 
kérelem ügyében nem hozott dön-
tést az előző Humánerőforrás Bi-
zottság. Ez összesen 53 el nem bí-
rált ügy volt.

A helyi rendeletekből a bizott-
ság egy rendelet módosítását ja-
vasolta, főleg azért, mert a bizott-
ság elnevezésében lényeges válto-

zás történt. 
Véleményezte a bizottság a 

2011. évi jegyzői gyermekvédelmi 
beszámolót, valamint a Szob Vá-
ros Önkormányzat Szociálpoliti-
kai Kerekasztalának működéséről 
szóló rendelet tervezetét. Ugyan-
csak élt véleményezési, javaslat-
tételi jogával a bizottság a szolgá-
lati, illetve bérlakásra beérkezett 
igények vonatkozásában. 

Kibővített bizottsági ülés meg-
tartására került sor a Szakorvo-
si Rendelőintézet főigazgatói pá-
lyázatával kapcsolatban, melyen 
meghívottként vett részt dr. Nagy 
Magdolna ÁNTSZ tiszti főor-
vos és az orvosi kamara részéről 
dr. Szentléleki Károly, valamint 
Remitzky Zoltán polgármester. 

A munkatervben szerepelt a 
Gondozási Központ és Idősek Ott-
hona vezetőjének beszámoltatá-
sa a működésről, az intézmény be-
járása, megismerése. A kistérségi 
vezető külön beszámolója alkal-
mával ez is a testület elé került tá-
jékoztatóként. 

Ugyancsak megtörtént a Fekete 
István Általános Iskola és a Nap-
sugár Tagóvoda Gyermekvédelmi 
és Ifjúságvédelmi felelősének írás-
beli beszámoltatása. 

A bizottság ülésein döntött to-
vábbá a beérkező kérelmekről, a 
különböző segélyek odaítéléséről, 
jogosultsági feltételek megszűné-
se esetén a kedvezmények vissza-
vonásáról. Problémát jelent, hogy 
az önkormányzat pénzügyi hely-
zete több esetben nem teszi lehető-
vé a pénzbeli segélyek kiosztását, 
ilyenkor a bizottságnak – sajnos 
– elutasító határozatot kell hoznia. 

Tovább nehezítette a helyzetet, 
hogy az év első négy hónapjában 
felhalmozódott ügyekben is utó-
lag kellett döntést hozni az újon-
nan alakult bizottságnak. 

Kiemelkedően magas volt a tű-
zifát kérelmezők száma, melyet 
kisebb-nagyobb zökkenőkkel tud-
tunk biztosítani, de nem az ösz-
szes kérelmező részére. Mindösz-
sze 15 erdei köbméter fát kapott 
önkormányzatunk állami támoga-
tásként, más beszerzési forrás szű-
kössége miatt nem volt teljesíthe-
tő ezen segélyezi forma nagyobb 
arányban.

A közfoglalkoztatottak által 
termelt burgonyából viszont je-
lentős létszámú szobi lakosnak 
tudtunk természetbeni segélyként 
kiutalni.

A bizottság döntése ellen 2 fő élt 
panasszal. A képviselő-testület felül-
vizsgálta mindkét esetet és a bizott-
ság döntését megalapozottnak talál-
ta, így a panaszokat elutasította. 

A fent leírtak alapján úgy ér-
zem, hogy a szűkös anyagi helyzet 
ellenére – a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság a feladatát 2012-es 
évben tervszerűen és jól végezte. 
Bizonyítja ezt az is, hogy a rendel-
kezésre álló pénzkerettel jól gaz-
dálkodott, a lehetőségeihez képest 
a maximumot próbálta biztosítani 
az arra rászorulóknak. 

Szeretném megköszönni a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság 
tagjainak részvételét az üléseken 
és aktív közreműködését. Köszö-
nöm a hivatali dolgozók hozzáál-
lását, segítségét. 

Kérem Szob Város Önkormány-
zat Képviselő-testületét, hogy a 
Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság beszámolóját a 2012-es évről 
fogadja el. 

tótH  laJos
BizottSág elnöke

A képviselő-testület az április 
29-én megtartott ülésén Szociális 
és Egészségügyi Bizottság beszá-
molóját elfogadta. 

A Vidékfejlesztési Minisztéri-
um (VM) felhívja az ingatlantu-
lajdonosok és a földhasználók fi-
gyelmét, hogy a VM Földügyi és 
Térinformatikai Főosztálya el-
rendelte a 2013. évi határszemle 
ellenőrzések végrehajtását.

Az ellenőrzéseket a földhiva-
tal hajtja végre és elsősorban a 
termőföld védelméről szóló tör-
vényben előírt hasznosítási, ide-
iglenes hasznosítási és mellék-
hasznosítási kötelezettség telje-
sítését ellenőrzi.

RÖVIDEN
ZÁRSZÁMADÁS. Szob Város 
Önkormányzata Képviselő-testü-
lete április 29-én megtartott ülésén 
fogadta el az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének végrehajtá-
sáról készült zárszámadást, illetve 
könyvvizsgálói jelentést.

RENDŐRSÉG. A képvise-
lő-testület elfogadta a Vác Vá-
rosi Rendőrkapitányság és a Szo-
bi Rendőrőrs 2012. évi tevékeny-
ségéről készített írásos és szóbeli 
tájékoztatásokat. 

ÓVÓDAVEZETŐ. A kép-
viselő-testület az önkormányzat 
fenntartásában működő Napsugár 
Óvoda intézményvezetői felada-
tainak 2013. augusztus 1. napjától 
történő ellátására pályázati felhí-
vás közzétételéről döntött.

KÖZBESZERZÉSI TERV. 
A képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat 2013. évi közbe-
szerzési tervét. Tekintettel arra, 
hogy az önkormányzatnak jelen-
leg nincs olyan elnyert pályáza-
ta, amelynek megvalósítása so-
rán közbeszerzési eljárást kelle-
ne lefolytatni, ezért a közbeszer-
zési terv a 2013. évre nem irányoz 
elő közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását.

PÁLYÁZAT. A képviselők pá-
lyázat benyújtásáról döntöttek az 
önkormányzat fenntartásában mű-
ködő Központi Konyha (2628 Szob, 
Iskola u. 2.)  fejlesztésére, felújítá-
sára.  Szintén pályázat benyújtásá-
ról döntöttek a képviselők az „Euró-
pa a polgároké program” keretében 
a 2014. évi Városnapi programok 
költségeinek biztosítására.

TÁMOGATÁS. A képvise-
lő-testület támogatta a Szobi SC 
Kajak-Szakosztályának kérelmét 
és az önkormányzat költségvetés-
ében az önszerveződő közösségek 
támogatására betervezett forrás-
ból 58.400 Ft támogatást nyújtott 
a szakosztály részére a 2013. évi 
működési költségeihez. 

VÉDŐNŐ. A képviselő-testü-
let május 7-én megtartott ülésén 
a védőnői szolgálat feladatainak 
2013. augusztus 1. napjától tör-
ténő ellátására pályázati felhívás 
közzétételéről döntött.

TÁJÉKOZTATÓ. A képvise-
lők elfogadták a Szobi Polgármes-
teri Hivatal Önkormányzati, Tit-
kársági és Ügyviteli Irodájának 
2012. évi tevékenységéről készí-
tett tájékoztatást.

CSÓNAKTÁROLÓ. A kép-
viselő-testület az önkormány-
zat tulajdonában lévő csónaktá-
roló használatba adására a Szobi 
Szabadidősport Egyesület 2001’ 
nevű szervezettel kötött szerződést 
2013. június 8-ával felmondta.

Beszámoló Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 

Bizottságának 2012. éves munkájáról

Határszemle ellenőrzés
Az előírás arra kötelezi a 

földhasználót, hogy a termő-
földet a művelési ágának meg-
felelő termeléssel hasznosítsa, 
amennyiben az adott területen 
nem folytat termelést, akkor a 
talajvédelmi előírások betartása 
mellett a gyomnövények megte-
lepedését és terjedését megaka-
dályozza. Ez nem érvényesül a 
szőlő és gyümölcsös művelé-
si ágban nyilvántartott terüle-
tek esetén. Ezeket a földrészle-
teket kizárólag a művelési águk-

nak megfelelő termeléssel lehet 
hasznosítani.

A hasznosítási kötelezettség 
elmulasztása földvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után. 

A határszemle ellenőrzések 
kiterjednek a termőföldek enge-
dély nélküli igénybevételének 
feltárására, valamint a művelé-
si ágak természetbeni és ingat-
lan-nyilvántartási egyezőségé-
nek vizsgálatára is.

A VM Földügyi és Térinfor-
matikai Főosztálya kéri a föld-
használókat, hogy jogszabályi 
kötelezettségeiknek tegyenek 
eleget.



A Földön minden ember sokat 
köszönhet a pedagógusainak. 
Akinek szerencséje van, az éle-
te, tanulmányai során legalább 
egyszer találkozik egy olyan pe-
dagógussal, aki olyat mutat tet-
tével, cselekedetével, tudásával, 
hogy az megmozdít valamit a 
diákban, és akár az egész életét 
meghatározza.

Tankerületünk szerencsés, 
hiszen rengeteg ilyen pedagó-
gussal büszkélkedhet, amit nem 
más, mint a tanulmányi verse-
nyeken elért jó eredmény és a 
továbbtanulási kedv mutat.

A rengeteg munkát és kitar-
tást nem lehet ennyivel elég-
szer megköszönni, ám pedagó-
gusnapon mindenkinek eszébe 
jut a legkedvesebb tanítója, aki-
nek próbálja meghálálni az évek 
alatt kapott türelmet, törődést és 
tanultakat.

Hálánk kifejezése jeléül 
2013. május 23-án fórummal 
egybekötött pedagógus napot 
tartottunk a Szobi József Attila 
Művelődési Központban, mely-
re Harrach Péter országgyű-
lési képviselő és Remitzky Zol-
tán, Szob Város Polgármestere 
is meghívást kapott.

A jeles alkalom megünnep-
lésén kívül célunk volt, hogy a 
pedagógusok személyesen, köz-
vetlenül tehessék fel az esetle-
gesen felmerülő, oktatást érintő 
kérdéseiket a képviselő úrnak, a 
tankerületi igazgató úrnak, illet-
ve felvethessék problémáikat.

A rendezvényen a tankerü-
let 14 intézményének – 12 isko-
la, Zeneiskola, Pedagógiai szak-
szolgálat – közel 200 pedagógu-
sa részt vett, ahol az iskolák ta-
nulói rendkívül színvonalas, szí-

nes műsorral kedveskedtek taní-
tóiknak, és kápráztatták el a töb-
bi meghívottat, résztvevőt is.

Az ünnepséget Verebélyi 
Ákos igazgató úr nyitotta meg 
Beethoven: Mondschein szoná-
ta című zongoraművével és nyi-
tóbeszédével, majd képviselő úr 
is köszöntötte a szép számmal 
megjelent tanári kart.

Az intézmények növendé-
kei fantasztikusabbnál fantasz-
tikusabb produkciókkal kápráz-
tatták el a közönséget. A válto-
zatos előadások a tánc, az ének 
és a zene jegyeiben nyilvánul-
tak meg.

A zebegényi Szőnyi Ist-
ván Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény énekkarának előadásában 
Csákiné Tomeg Marianna veze-
tésével Vecchi: Néked zeng ez a 
dalt, illetve a Lass doch című 

dalt hallhattuk, mellyel az idei 
biatorbágyi Német Nemzetisé-
gi Regionális Énekversenyen 
aranyminősítést kaptak.

Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény kép-
viseletében Őri-Kiss Botond 
Schumann: Fantáziatáncát ját-
szotta zongorán, Huszti Boldi-
zsár Tornyos: Szonatinát adta 
elő trombitán, zongorán kísérte: 
Bor Krisztina.

A nagymarosi Kittenberger 
Kálmán Általános és Művésze-
ti Iskola dob tanszakának taná-
ra, Oláh Norbert lépett fel há-
rom tanítványával: Bodor Bar-
nabással, Hansághy Laurával 
és Koloszár Balázzsal. Ők há-
rom műsorszámmal szerepeltek. 
Elsőként a Sacks Apiel című vi-
dám darabja hangzott el nylon-
zacskók segítségével, a máso-

dik szám a Rock Trap volt, majd  
a Rock Around the Clock című 
művet hallhattuk marimbán, 
melyet dobszerelés kísért. 

A következőkben az iskola 
2. osztályos tanulóiból álló Per-
dülő tánccsoport adta elő Hol a 
kiskecske? című műsorszámát, 
mely mezőföldi eszközös tánc.

A vidám és színes előadá-
sokat követően az idei tanév-
ben az alábbi nyugdíjba vonu-
ló pedagógusoknak köszöntük 
meg kitartó, áldozatos munkáju-
kat: Bessenbacher Gézáné Ga-
rami Mária, Kis Judit, Erdeiné 
Nieberl Ágnes, Polka István, Ki-
rályné Mundi Margit, Mayer 

József, Szakszon Andrásné, 
Réti Ágnes, Garamszegi Va-
léria, Kövecsesné Mészáros 
Éva, Pánczél Sándorné, Kiss 
Lászlóné, Burik Vilmosné, Sleng 
Józsefné, Gyenesné Szabó Ilo-
na, Koór Andrásné. Ezúton is 
kívánunk hosszú, pihenéssel teli 
nyugdíjas éveket.

Az intézmények igazgatói-
nak tájékoztatása alapján tanke-
rületi igazgató úr emléklap kísé-
retében az alábbi pedagóguso-

Pedagógusfórummal egybekötött 
Pedagógusnap Szobon

kat részesítette dicséretben ki-
váló munkájukért: 

Kövecsesné Mészáros 
Éva, Bessenbacher Gézáné, 
Kis Judit, Garami Mária, 
Erdeiné Nieberl Ágnes, Valen-
tin Józsefné, Heincz Tamásné, 
Bérczesné Leányvári Anikó, 

Finta Bernadette, Oláh Aran-
ka Ilona, Jenes Zoltánné, 
Kemenes Tamás, Szikora Gá-
bor, Szombatiné Sági Tün-
de, Mártáné Szokolóczi Zsu-
zsanna, Csengeryné Nagy-
marosi Katalin, Molnos Ba-
lázs, Demcsik Bernadett, Var-
ga Szabolcs Zoltánné, Géczi 

Vivien, Hellner Anna, Gyenes 
Gáborné, Ormándiné Kato-
na Andrea, Tóth Lajos, Simon 
Ferencné.
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Verebélyi Ákos tankerületi igazgató megnyitja a rendezvényt

Elismerés a legjobbaknak

Bor Krisztina és Huszti Boldizsár előadása

A nagymarosi ütős együttes produkciója



Május 11-12-én tizennyolcadik 
alaklommal került megrende-
zésre a Múzeumok Majálisa ne-
vet viselő kulturális esemény a 
Magyar Nemzeti Múzeum tágas 
kertjében. Ezen az alkalmon az 
ország muzeális intézményei-
nek java képviselteti magát egy-

egy sátorral, az ebben elhelye-
zett plakátokkal, reklámanyag-
gal és az érdeklődő látogatókat 
előzékenyen, kedvesen tájékoz-
tató munkatársakkal. 

Az év elejétől a szobi önkor-
mányzathoz tartozó Börzsöny 
Múzeum, hivatalos nevén Bör-
zsöny Közérdekű Kiállítóhely 
első ízben jelent meg a kétna-
pos rendezvényen. A sikeres 
bemutatkozásban nagy segít-
séget nyújtott a Börzsöny Mú-
zeum Baráti Köre Egyesület 
és a baráti támogatást biztosító 
zebegényi Szőnyi István Emlék-
múzeum. Május 11-én délelőtt a 
szobi nevezetességeket és a szo-
bi múzeum kiállításait bemuta-
tó képekkel díszített sátrunkban 

Az ünnepséget követő fórum 
keretén belül a résztvevők fel-
tehették kérdéseiket, illetve po-
gácsa és üdítő mellett konzul-
tálhattak az oktatást érintő té-
mákról. MIndezt jó hangulatban 
tethették meg a művelődési ház 
aulájában.

Később az intézményvezetők 
és meghívott vendégek szűkebb 
körben kötetlen beszélgetés for-
májában oszthatták meg egy-
mással tapasztalataikat.

Természetesen nem tudjuk 
elégszer meghálálni a sok odafi-

Múzeumok majálisa

Kiállítás Kiss András 
alkotásaiból

Május 13-án hét-
főn délután 18 óra-
kor az idei máso-
dik időszaki kiál-
lítás nyílt meg a 
Börzsöny Közér-
dekű Kiállítóhe-
lyen. A kiállító, a 
hatvanadik szüle-
tésnapját ünnep-
lő Kiss András fes-
tőművész évtize-
dek óta rajztanár-
ként tevékenykedik. Szintén pedagógus feleségével együtt a borso-
di szülőföldről 2000-ben érkeztek Nagybörzsönybe az ottani iskola 
hívására. A kiállítást megnyitó Németh Árpád festőművész kiemel-
te Kiss András egyetemi oktatóinak az alkotóra gyakorolt hatását és 
fontosnak tartotta azt a nemzetközi, magyar, szlovák, cseh, lengyel 
és román területről összekovácsolódott festőkört, melynek Kiss ta-
nár úr az utóbbi években építő, aktív tagja. 

A következő időszaki kiállítás, Micsei László életmű kiállítá-
sa a művész 75. születésnapján, június 4-én 18 órakor kerül meg-
nyitásra a Börzsöny Közérdekű Kiállítóhelyen. Mindenkit szere-
tettel várunk!

   Batizi zoltán – féSű józSef györgy

Koczuba József tartott kitűnő 
stílusú, színes képekkel illuszt-
rált lebilincselő előadást a Szob 
környéki gombafajokról. A két 
nap folyamán Tasnádi Gyuri bá-
csi márianosztrai szóróanyagot 
osztogatva e falu látnivalóiról, 
Fésű József és a többi múzeum-

barát a szobi múzeumról és vá-
rosunkról tájékoztatta az érdek-
lődőket. Vasárnap Koczuba Jó-
zsef megismételt előadása mel-
lett Gyenes Tamás és neje a 
bernecebaráti palóc népdalo-
kat, viseletet, az ácsolt ládát és 
a pásztorfurulyát mutatta be a 
budapesti közönségnek. A mú-
zeumok majálisán való részvé-
telt tevékenyen támogató pol-
gármester úr, Remitzky Zoltán 
is meglátogatta a szobi múzeum 
sátrát és így munka közben lát-
hatta az új önkormányzati intéz-
mény szakmai bemutatkozását.

Köszönet minden segítőnk-
nek és támogatónknak!

Batizi zoltán –
 féSű józSef györgy
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gyelést, kedvességet és munkát, 
amit a pedagógusok nap mint 
nap nyújtanak, de a fentiek és 
a pozitív visszajelzések alapján 
elmondhatjuk, hogy a lehetősé-
gekhez mérten méltóképp meg-
ünnepeltük nagyra értékelt pe-
dagógusainkat.

Köszönettel tartozunk a diá-
koknak az előadásokért, a hely-
szín biztosításáért Szob Város 
Önkormányzatának, a szervezé-
sért pedig Paluch Anitának.

Sztruhár Anikó 
és Paluch Anita

Koczuba József előadását tartja



Amikor a szirom elhagyja 
kelyhét, s a földre perdül…

…és ott a park, a régi szerel-
mek lábnyoma,

A csókok íze számban hol 
méz, hol áfonya,

S az iskolába menvén, a jár-
da peremén,

Hogy ne feleljek aznap, egy 
kőre léptem én,

Ím itt e kő, de föntről e kő se 
látható,

Nincs műszer, mellyel mind-
ez jól megmutatható.

(Radnóti)
 
Hónapok óta szerveződött 

az író – olvasó találkozó Szo-
bon. Kunya Erzsikével már 
több időpontot is leegyeztet-
tünk, amiket aztán sajnos va-
lamiféle program rendszerint 
felülírt. Persze, ezek a prog-
ramok kizárólag a versenye-
im lehettek. Más dolog nem 
írhatta volna felül ezt az ese-
ményt.

Egy szó, mint száz, a sérü-
lésemből kifolyólag, az idei 
versenyek lemondásával, tö-
ménytelen mennyiségű sza-
badidő borította el napjaimat. 
A napi 4 óra edzés után lég-
üres térként rám telepedő tö-
mérdek időnek persze egyál-
talán nem örülök, sőt. A falat 
kaparom 6 hét után is, annyira 
hiányzik. De félretéve az ön-
sajnálatot, próbálom értékes 
dolgokra fordítani a sérülés 
árán nyert szabadidőt. Éppen 
ezért felhívtam Erzsikét, és 
néhány nap alatt le is egyez-
tettük az esemény dátumát.

Eredeti terveinkben szere-
pelt a találkozón belül a Fél 
lélegzet című film levetítése 
is, azonban, mivel a film utó-
munkálatai anyagi okokból 
csúsznak, erre egyelőre nem 
kerülhetett sor. Utólag azon-
ban egyértelműen állíthatom, 
ez éppen így volt jól. Az író – 
olvasó találkozóként hirdetett 
esemény ugyanis jóval több 
volt annál, amit a neve sugall-
hatott.

Iszonyatosan izgatott vol-
tam az esemény napján. Szó 
szerint görcsben volt a gyom-
rom, annak ellenére is, hogy 
magam sem tudnám megmon-

dani, hány ilyen irodalmi ösz-
szejövetelen voltam már az 
ország különböző pontjain. És 
izgalomnak soha, nyoma sem 
volt bennem. Szeretem ezeket 
az eseményeket. Szeretek az 
olvasóimmal találkozni. Mert 
feltöltődöm. Kedves, őszinte 
szavakkal, különleges, sokat 
mondó és még többet adó pil-
lantásokkal. Persze, ez most 
más volt. Teljesen más.

Erzsikével, az est házigaz-
dájával, közös megegyezés-
re úgy döntöttünk, nem visz-
szük túlzásba a szervezke-
dést, abszolút improvizál-
ni fogunk. (Fő a természetes-
ség és a spontaneitás.) Fél hat 
után elkezdtek érkezni a ven-
dégek. Izgalmam kompenzá-
lásaként próbáltam mindenkit 
külön üdvözölni, mert annyi-
ra, de annyira örültem min-
den egyes ismerős és isme-
retlen arcnak!  A külön-külön 
üdvözlés egy idő után lehetet-
lenné vált, olyan sokan lettünk 
hirtelen. Ennek okán egyrészt 
roppant boldog voltam, más-
részt a gyomrom egész a tor-
komig ugrott. Általános isko-

lai osztályfőnököm, volt osz-
tálytársaim, óvónénim, az ál-
talános iskolai igazgató, de 
még a polgármester is eljött. 
Annyira szerettem volna min-
denkihez odamenni, minden-
kivel legalább egy szót válta-
ni, de ez egy idő után lehetet-
lenné vált. Csak ültem a szé-
kemen, és próbáltam össze-
szedni a gondolataimat. Ez 
persze nem volt könnyű, lé-
vén, gondolataimat kiszorí-
tották helyükről az érzések. 
És az emlékek. Amelyek a ta-
lálkozó kezdetétől elő-előtör-
tek belőlem, függetlenül attól, 
hogy éppen miről beszélget-
tünk. Szinte éreztem az óvo-
dai tejeskávé illatát.  Miután 
Erzsike felvezette az estet, 
és meghallgattunk egy ked-
ves furulya-játékot, elkezd-
tem beszélni. És csak folytak, 
folytak belőlem a szavak. Ér-
zések. Gondolatok. Számta-
lanszor mondtam már el az itt 
is elmondott dolgokat, mond-
tam ki az itt kimondott sza-
vakat. Most mégis más volt. 
Mintha először mondanám. 
Mintha először hallgatnának. 

Olyan volt. Kérdeztek. Én pe-
dig válaszoltam. Úgy kérdez-
tek, mintha pontosan érezték 
volna, mit szeretnék elmon-
dani. Mintha pontosan tud-
ták volna, melyek azok a dol-
gok, amelyeknek elmesélése 
nélkül egyszerűen nem jöhe-
tek el Szobról. Féltem, hogy a 
futásról való beszélgetés fájni 
fog, lévén sérült vagyok, ami 
jelentős mentális összeroppa-
nást eredményezett. De cso-
dával határos módon a fájdal-
mak kibeszélése volt az a mo-
mentum, aminek köszönhető-
en helyükre kerültek a fejem-
ben a dolgok. És most már 
tényleg elhiszem és vallom: 
ez is az érdekemben történt.

„Mielőtt megadnád magad 
a csüggedésnek, kétségnek 
vagy vereségnek, állj meg, és 
emlékezz vissza, mit tett Isten 
mindeddig érted.”

Fogalmam sem volt arról, 
milyen iszonyatosan sokat fo-
gok kapni ettől az estétől. Az 
emlékek felszínre hozatalát.
Ami különösen érzékenyen 
érintett, hiszen köztudott, leg-
szívesebben tizenöt – húsz 

Találkozás Tomán Edinával az Amikor megállt 
az idő és a Szívtangó című könyvek írójával
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évvel ezelőtt állítottam vol-
na meg az időt… De persze a 
sors ezt csak 2003 decembe-
rében tette meg. Nyilván oka 
volt rá. Május tizedikén ezt is 
megfejtettük a szobi művelő-
dési házban. Annyi kedves és 
őszinte szót kaptam, azoktól 
az emberektől, akik gyermek-
korom meghatározó szerep-
lői voltak, hogy ennek lecsa-
pódása a mai napig tart ben-
nem. Megható volt, és hihe-
tetlenül nagy büszkeséggel 
töltött el. Büszke voltam rá, 
hogy ebben a városban nőt-
tem fel, hogy ezek a nagysze-
rű emberek voltak a tanára-
im, hogy tőlük tanultam meg 
írni, olvasni, mellettük, ve-
lük szocializálódtam. Büsz-
ke voltam rá, hogy innen in-
dultam el. És megelégedés-
sel töltött el, hogy örömmel 
és szeretettel fogadtak. Aho-
gyan én is örömmel mentem. 
Tíz évvel ezelőtt volt nekem 
otthon egy legjobb barátom. 
Amolyan lelki társ. Amolyan, 
’igenis létezik őszinte fiú – 
lány barátság’ típusú kapcso-
lat volt a miénk. Egyik nap-
ról a másikra vége lett. Radi-
kálisan. Nem értettem. Éve-
ken keresztül vártam, mikor 
fog keresni. Nem akartam 
én tőle semmit, nem akartam 
már többé ugyanazt az érzést, 
ami korábban volt. Csak meg 
akartam érteni. De nem je-
lentkezett többé. És most, tíz 
évvel később, május tizedi-
kén eljött. Azt hittem, sosem 
olvasta a könyveimet. Pedig 
róla is írok. Az elsőben. Ke-
zében szorongatta a könyvet. 
Amit remegő kézzel dedikál-
tam. Az, amit a szemében lát-
tam, mindent elmondott. Ko-
rábban sem kellettek köztünk 
a szavak. Most sem kellettek. 
A pillantásából mindent ér-
tettem. És nem haragudtam. 
Csak örültem. És végtelenül 
boldog voltam. 

Azt hiszem, nem lehet elég-
szer hálát adni azért, hogy ez 
az egész létrejöhetett. Köszö-
nöm minden kedves résztve-
vőnek, hogy eljöttek, meg-
hallgattak, érdeklődtek. Kö-
szönöm, hogy büszkék rám, 
és köszönöm, hogy meglát-
ták a munkámban az értéket 
és a nehézségeket. Köszönöm 
Erzsikének a szervezést, az 
est lebonyolítását, köszönöm 
a zenét, köszönöm a renge-
teg kedves, őszinte szót. Kö-
szönöm, hogy az ország túlsó 

feléről is érkeztek vendégek. 
Köszönöm azt a rengeteg cso-
dás és megható levelet, amit 
péntek este óta kapok tőletek. 
Köszönöm drága Judit, a cso-
dálatos ajándékot, és szívből 
sajnálom, hogy betegséged 
miatt nem tudtál köztünk len-
ni. Köszönöm, hogy vissza-
kaptam egy régen elveszett-
nek hitt, fontos embert. És kö-
szönöm, hogy a sors és a pén-
teki összejövetel megajándé-
kozott egy csodálatos, új ba-
rátság kezdetével. Köszönöm, 
hogy megismerhettem Noé-
mit. Egész egyszerűen azt ér-
zem, olyan, mintha harminc-
egy éve arra vártam volna, 
hogy ő az életembe csöppen-
jen. Most pedig, szívem leg-
mélyébe költözött egyetlen 
találkozás után. Csordultig 
vagyok érzésekkel; hálával, 
büszkeséggel és elégedettség-
gel. Ismét megerősítettetek 
abban a legbelül bennem élő 
érzésben, miszerint jó úton 
járok, jó irányba haladok, és 
ti ebben támogattok. Köszö-
nöm, hogy hisztek bennem.

Nem szokásom a nekem 
címzett, privát levelekből 
idézni, de most kivételt ten-
nék. Talán ezek után a so-
rok után megértitek, mi jelen-
ti számomra az élet értelmét. 
Miért érdemes nap mint nap 
felkelnem. Értetek. Az olva-
sóimért.

“Kedves Edina! …Én tarto-
zom köszönettel, érted, a mun-
kádért, a futásért, mert ez erőt 
tud adni, mert látom, te meg-
csináltad! Istenben hiszek, de 
TE vagy az a bizonyság, ami-
ről sokat olvasni a bibliában, 
de sok ember úgy hal meg, 
hogy sosem találkozik vele. 
Köszönöm a jó kívánságaidat, 
s ha meg nem is gyógyulok, de 
biztosan jobban leszek, mert, 
ha hiszed, ha nem, egy fiatal 
lány  tanított meg küzdeni! To-
vábbi sok sikert kívánok őszin-
te szeretettel!”

 
Mikor múlik el a gyermekkor?
S mikor az ifjúság? S az élet?
Észre sem venni.
Kétszer leshettem csak meg
A pillanatot, mikor a szirom
Elhagyja kelyhét, s a földre 

perdül.
S tulipán volt mind a két vi-

rág
És mind a kettő fehér.
(Radnóti)

  tomán edina

Az idei év májusának utolsó va-
sárnapján újra a gyermekek kö-
rül forgott a világ a szobi Du-
na-parton. A már hagyomány-
nyá vált Gyermeknap sok szí-
nes program várta a kicsiket és 
a kicsit nagyobbakat. Az előre-
jelzéssel ellentétben az időjárás 
is kegyes volt a rendezvényhez.

A programok 11 órakor in-
dultak a megnyitóval, ahol 
Remitzky Zoltán polgármester úr 
köszöntötte a gyermekeket, az 
ovisok kedves és vidám versei 
mosolyt csaltak az arcokra, és 
a Danubius Táncegyüttes gyer-

mektáncosainak műsora is osz-
tatlan sikert aratott. A nap folya-
mán több versenyben mérhették 
össze tudásukat és tehetségüket 
a nevezők, volt aszfaltrajz-ver-
seny Harangozó Szilvi és Csi-
ba Györgyi vezetésével, kerék-
páros ügyességi verseny Golán 
Krisztiánnal és Koncz Kriszti-
ánnal, páros 7 próba a Napsu-
gár Óvoda óvónénieivel, vité-
zi 4 próba a Börzsöny Nehéz-
gyalogság vezetésével, édesség-
horgászat Gonda Hajnival, le-
pényevés, hullahopp, ugrókötél 
és kötélhúzás Szölgyén Szilvivel 
és Völgyesi Ibivel. A délután fo-
lyamán, a színpadon bemutat-
kozott a Fittlife Fitneszstúdió 
gyermekaerobic csoportja és a 
Star Team. 

Mindenki nagy örömére el-
látogatott a rendezvényre Dá-
vid bohóc, aki lufi figurákat haj-
togatott. Volt arcfestés, és ami 
újdonság, különleges hajfonat-
ok is készültek. Rendhagyónak 
számított a régi rajzok kiállítá-
sa, mely a korábbi gyermekna-
pi rajzpályázatok anyagából ke-
rült összeállításra. Aki a nagy 
játékban megéhezett, megszom-
jazott azt zsíros kenyér és szörp 
várta. A meghirdetett versenyek 
eredményhirdetésére a nap vé-
gén került sor, ahol sok ajándék 
és oklevél volt a jutalma a leg-

ügyesebbeknek. A nap a méltán 
népszerű és megunhatatlan zok-
nibomba-csatával zárult, ahol a 
lányok és fiúk csapata küzdött 
egymás ellen. Reméljük min-
denki nagyon jól érezte magát 
ezen a kissé hűvös, de annál tar-
talmasabb napon.

Ezúton is köszönjük mind-
azoknak a segítségét, akik mun-
kájukkal hozzájárultak, hogy ez 
a nap létrejöhessen.

Köszönjük a támogatást: 
Abrudán Zsolt (Duci), Bonanza 
Használtruha, Éva Baker, Ha-
tár ABC, Herfli Söröző és 
Pizzéria, Jojo Drogéria, Ka-
valkád, Mádai család, Nagyné 
Heni, Peti Bolt, Szob Város Ön-
kormányzata, Tóth-Dobra And-
rea, Zih Ági.

a szervezők

Gyermeknap: az év egyik legvidámabb napja

Szobi Hírnök                                         Közélet                                                            9
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Június 4-én a Börzsöny Múze-
umban kiállítás nyílik Micsei  
László festőművész alkotásai-
ból, abból az alkalomból, hogy 
ekkor ünnepli születésének 75. 
évfordulóját. 

Településünk szülötte, aki 
ugyan földműves családból szár-
mazik, azonban a második világ-
háború befejezése után édesapja 
a vasútnál dolgozott. Nyolc test-
vére közül csak heten élték meg 
a felnőtt kort. A háborús esemé-
nyek miatt el kellett hagyni ott-
honukat, majd visszatérve szo-
morú körülmények között foly-
tatták itthoni életüket.

Aki ismeri, vagy átélte a há-
borút követő éveket, tudja azt, 
milyen nehéz körülmények kö-
zött éltek az emberek, különösen 
a nagycsaládosok. Településün-
kön abban az időben az irgalmas 
nővérek a rászoruló emberek-
nek naponta készítettek élelmet. 
A most ünnepelt művészünk is 
e helyről kapta naponta az ételt. 
Az óvodás korú  Lacika a szer-
zetes  nővérekhez járt óvodába. 
Itt ismerkedett meg a táblára író 
krétával, amely krétából farag-
ta első kismalac szobrát. Ügyes-
ségét felismerve, ettől kezdve a 
nővérek és a lazarista szerzete-
sek segítették, buzdították tehet-
ségének fejlesztésére. Négy évig 
tanult Bolmányi Ferenc nagy-
marosi rajziskolájában, Szőnyi 
István magánnövendéke volt. 
Olajfestésre Kapicz Margit szo-
bi származású festőművész ta-
nította. Festészetet Gráber Mar-
git, Tamás Ervin és Fenyő Endre 
növendékeként tanult, ugyanitt 

a grafikát is megismerte. Labor 
Ferencnél faszobrászatot tanult, 
Baki Győzőnél a restaurálással 
ismerkedett meg. A  szabadisko-
la  ösztöndíjasaként Zebegényben 
a Dániel Kornél vezette iskolában 
is tanulta a  festészet művészetét. 
Alkotásaiból az ország területén 
számtalan helyen, többek között 
Budapesten a Vigadóban, Vá-
cott, Tornyospálcán, a járás terü-
letén, Wolfen városában  (az egy-
kori NDK –ban) és még számta-
lan helyen állította ki műveit. Ké-
pei megtalálhatók hazánk terüle-
tén, Németországban,  az Egye-
sült Államokban, Kanadában, 
Görögországban, Hollandiában, a 
volt Szovjetúnió utódállamaiban, 
Ausztráliában  és Ausztriában.

Foglalkozott restaurálással és 
tanított  képzőművészeti tanuló-
kat is. Szob és környékének hely-
történetét több évtizede gyűjti. 

Életéről néhány visszaemlé-
kezés: nagyon szerette szüleit, 
bár szigorú neveltetést kapott. 
Két sikertelen házasság után, 
egybe kelt Katikával, akivel 18 
éve nyugodt, békés szeretetben 
élik napjaikat. Felesége  kézi-
munkái és egyéb alkotásai mél-
tóak férje művészi munkái mel-
lett. 

Örök fájdalma Lacinak az 
első házasságából született kis-
lányának korai halála. Az egy-
házi temetőben gyakran látszik 
az égő gyertya mellett  a gyászo-
ló édesapa alakja. Tehetségét a 
Mindenható Istentől kapta, Tőle 
kérjük, hogy művészetét még so-
káig tudja folytatni.

Simon józSef

Micsei László:

Az én otthonom
Otthonom lett a temető
halott sok szív – szerető,
kiket szerettem, mind ott pihen,
üres a ház, árva a szívem.

Haza megyek lányom sírjához.
dolgos kezű jó apámhoz,
Pista, meg Jancsi öcsém,
de csendesek a sír ölén.

Ott vár haza a nagymama,
nincsen többé mese szava,
csendben várnak nagyapámmal -
a háborút megjárt katonával.

Ferkó mellett Édesanyám -
soha többé nem néz reám.
A jó szívű Kati húgom -
legkedvesebb jó sógorom.

Kicsi öcsém baba Józsika -
sohse mondta, hogy Édesanya.
Kislányommal együtt pihen -
mit csinálnak az égben fenn?

Temetőben a családom -
az utamat oda járom.
Haza megyek, mind ott várnak -
temetőben van a háza a családnak.

Sírjukon pislog a mécsesem,
nincs családom már énnekem.
Otthonom lett a temető,
ablakán függöny a szemfedő.

Kiállítás nyílik Micsei 
László alkotásaiból

Május 1-jén nyugdíjas majálist 
tartottunk, ami nagyon jól sike-
rült. Ehhez a sikerhez adománya-
ikkal hozzájárultak Polónyi Éva, 
Orbán József, Laczkó Balázs és 
Gyurcsok Zoltán önkormányzati 
képviselők, valamint Vincze Bog-
lárka, Tünde fodrász és Lehoczki 
Ottó vállalkozók. A mindenki íz-
lését elnyerő finom ebédet Sza-
badkai György főzte, köszön-
jük neki. Köszönet jár a nap si-
keres lebonyolításáért, a finom 
palacsintáért, lángosért. Áldoza-
tos munkájukért köszönet Véber 
Sándorné, Véber Sándor, Bar-

na Tamásné, Molnos Balázsné, 
Deák Lászlóné, Deme Tamásné, 
Klagyivik Józsefné, Tóthné Gizi, 
Berendi Magdolna, Kertész 
Imréné, Klinyecz Jánosné, Le-
gény Istvánné nyugdíjasainknak, 
és Gyimesi Mihálynénak, aki az 
egészet összefogta.

Megtisztelték rendezvényün-
ket Remitzky Zoltán polgármes-
ter úr, a váci és kismarosi nyug-
díjas klub tagjai.  Reméljük, min-
denki jól érezte magát ezen a 
nyáriasan meleg napon.

a SzoBi nyugdíjaS
 kluB vezetőSége

Nyugdíjas majális nyugalomra kenderesen a 96 éve-
sen elhunyt Edelsheim Gyulay 
Ilona holttestét.  Az  elhunyt Vi-
téz Horthy Miklós, hazánk egyko-
ri kormányzója fiának volt az öz-
vegye. Talán az utolsó a hiteles 
tanúk közül, aki a két világhábo-
rú közötti idők történéseit a ma-
guk valóságában tanúsította. Az 
elhunyt ravatalánál magyar nép-
viseletbe öltözött fiatalok álltak 
sorfalat. A koporsót Wittner Má-
ria által készített nemzeti zászló 
borította. Ajánljuk  az elhunytat 
Isten szeretetébe. A búcsúztatás 
a Szép vagy, gyönyörű vagy Ma-
gyarország című dal éneklésével 
ért véget.

        fr. lénárd

Mindszenty József bíboros her-
cegprímásra emlékezve az esz-
tergomi bazilikában Erdő Pé-
ter bíboros mutatott be szentmi-
se áldozatot május 4-én. Az esz-
tergomi bazilikában az ország 
minden részéből jelentek meg 
emlékezők, akik megfogadták 
Mindszenty hercegprímás fel-
hívását és az egymillió imád-
kozóhoz csatlakoztak. A bíboros 
életében sokat tett és sokat szen-
vedett a magyarság és a keresz-
ténység érdekében. Abban a re-
ményben imádkozzunk boldog-
gá avatásáért, hogy közbenjá-
rónk legyen országunk és keresz-
ténységünk megmaradásáért.

Május 2-án helyezték örök 

Mindszenty Józsefre emlékezve
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A Danubia  Televízió adásában 
láttam, hallottam tudósítást a Szo-
bi Szakorvosi Rendelőintézet-
ben az intézmény jövőjével kap-
csolatban tartott megbeszélésről. 
A fórum központi témája az volt, 
hogy  városunk saját fenntartásá-
ban megtartja-e az intézményt, 
vagy átadja azt állami fenntartás-
ba, helyesebben lemond róla. E 
közösségi megbeszélés után a vá-
ros képviselő-testülete az intéz-
mény  megtartása mellett döntött. 

A műsorban láttam, hallottam 
először dr. Kalácska Richárd 
szemorvost. Akkor még nem 
tudtam, hogy rövidesen igénybe 
kell vennem az intézmény szol-
gáltatását. A szemészeti vizsgá-
laton megállapítást nyert, hogy 

mindkét szememről el kell távo-
lítani a szürke hályogot. Az or-
vos iránti bizalom csak megerő-
södött bennem a két műtét elvég-
zése után. Nagyon köszönöm dr. 
Kalácska Richárd úrnak a velem 
szemben tanúsított kedvességét 
és a sikeres műtétet.

A szakorvosi rendelőintézet 
orvosainak és nővéreinek a ne-
héz időkben is megtartott helyt-
állása, hivatástudata tartja fenn 
az intézményt, amelyért köszö-
net illeti meg őket. E helyen 
mondok köszönetet Szántó Jenő 
úrnak, aki emberbaráti szere-
tetből önzetlenül nyújtott segít-
séget a műtétemhez való köny-
nyebb hozzájutáshoz.

Simon józSef

Június 4., 
a Nemzeti Összetartozás Napja:

Mindenkitől elhagyatva 
(A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után )

Mindenható örök Isten! 
Mindenkitől elhagyatva, 
senkitől meg nem hallgatva, 
Hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el 
és mindenkit meghallgatsz, 
hogy hallgasd meg a mi 
alázatos könyörgésünket, 
és segíts meg minket, szegény magyarokat! 

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, 
országunkat feldarabolták, 
alkotmányunkat szétrombolták, 
királyunkat számkivetésbe hurcolták, 
minket porig aláztak, 
minden szabadságunktól megfosztottak, 
és ami romlásunkra van, 
azt parancsolják nekünk. 

A mélységből kiáltunk hozzád, urunk! 
Hallgasd meg esedezésünket, 
könyörülj rajtunk a te nagy 
irgalmasságod szerint! 

Ha a sok csapás a te büntetésed, 
amelyeket bűneinkkel vontunk magunkra, 
bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! 

Ha széthúzásunk oka 
nemzeti szerencsétlenségünknek, 
vezérelj minket egyetértésre! 
Ha hűségünket akartad próbára tenni, 
tekintsd gyöngeségünket 
és rövidítsd meg látogatásod idejét! 

Add a hatalmat azok kezébe, 
akik azt Tőled veszik 
és a haza javára használják! 
Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges 
és minden áldozatra kész fiakat! 
Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt! 

Nagyasszonyunk és Anyánk! 
Kelj védelmünkre, 
vedd oltalmadba örökséged, 
pártfogolj minket Szent Fiadnál, 
hogy az ő kegyelméből 
Szent István országa újra életre támadjon! 
Ámen.  

Köszönetnyílvánítás
Mindenkinek hálás köszönetünket fejezzük ki, akik szeretett 
férjem, édesapánk, nagypapánk BoroSSa frigyeS temetésén 
részt vettek, gyászunkban együtt éreztek velünk, elkísérték 
utolsó útjára, a kegyelet koszorúit és virágait sírjára helyzeték.

a gyáSzoló cSalád

Csemeték tucatjait indítjuk út-
nak reggelenként kis városunk-
ban, hogy az óvoda, iskola biz-
tonságában tudva Őket, mi ma-
gunk is beszállhassunk a sa-
ját kis taposómalmocskánkba, 
mókus-kerekecskénkbe, ki ví-
gabb, ki búsabb bors ökröcske-
ként húzhassa saját (rosszabb 
esetben valaki más) tököcské-
jét.

Bizonyos, hogy az ideges, 
szaladó világ eredményezi azt 
az őskáoszt és zűrzavart, ami 
reggelenként az óvoda előtt ál-
landósult. Végtelennek tűnő út-
szélen parkoló autók közt isko-
lába, óvodába tartó gyerekek 
gyalogosan, kerékpárral, szü-
lővel, szülő nélkül és a mind-
ezt kerülgetni próbáló autó-
sok, munkába igyekvő bicajo-
sok. Félelemmel vegyes kíván-
csisággal figyelem minden reg-
gel, hogy mikor történik meg 
a tragédia, ami után azt mond-
juk majd, hogy elég, elég, elég 
már!

Persze kivételesen elébe 
vághatnánk a dolgoknak, ez 
egyszer nem kötelező megvár-
ni a most már későt!

A legtöbbször előfordu-
ló probléma az autó mögül ki-
szaladó gyerek. Természete-
sen százszor is el kell monda-
ni neki, hogy ez veszélyes és ti-
los, ennek ellenére százegyed-

szerre is ki fog szaladni és itt 
lép a képbe a Szűz Anya......

Talán az Ő dolga is keve-
sebb lenne egy kis segítséggel. 
Ha sikerülne az óvoda épület 
előtti és a szemben levő olda-
lon 5-6-7 méteres részt szaba-
don hagyni, akkor az arra tar-
tó autósnak ez a szakasz belát-
hatóbb lenne, nem lenne jármű 
mögött elbújó gyerek, 5-6-7 
méterrel korábban felfedezhe-
tőbb lenne a szándék vagy a le-
hetőség a szándékra. Nem je-
lenthet nagy áldozatot senki-
nek kicsit odébb parkolni, még 
akkor sem, ha éppen megtehe-
ti, hogy ott és akkor álljon meg, 
ahol, és amikor akar! 

Arra próbálok célozni, hogy 
nem kell megvárni azt, hogy 
fekvőrendőrök és zebrák korlá-
tozzák a sebességet vagy tiltsák 
meg a parkolást.

Egy kis odafigyeléssel (és 
némi gyaloglással) rá szoktat-
hatjuk magunkat arra, hogy ez 
a szakasz kiemelt biztonságot 
követel akkor is, ha erre semmi 
nem figyelmeztet!

Próbáljuk meg ezt a saját és 
ismerőseink érdekében, hiszen 
hamarosan itt a nyári szünet és 
máris nem csak az óvoda és is-
kola előtt kell majd figyelmes-
nek lenni, hanem az egész vá-
rosban!

Jas

Gyermekeink valóban 
a Szűzanya ölébe esnek...

...de mi lenne, ha mi is megpróbálnánk vigyázni rájuk?

Köszönetnyilvánítás
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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

Sakkcsapatunk a 4. helyet szerez-
te meg, ami a realitást tükrözi. Bár 
5-10 pont bennünk maradt, ezt va-
lószínűleg más csapatok is elmond-
hatják magukról. Legtöbb ellenfe-
lünknél NB II-es hátterű játékosok, 
nagyobb szellemi kapacitás van. 
Bár én személyesen és néhány csa-
pat vezetője próbálunk tenni az el-
len, hogy a 2000 FIDE élőpont fe-
letti játékosok korlátozott számban 
játszhassanak, szerepeljenek többet 
a NB-s osztályokban. 

De tudomásul kell venni, hogy 
sok településen akkor kapnak anya-
gi támogatást, ha érmes a csapat, 
ezért mindent bevetnek, így saj-

nos a sportszerűség hátrébb szo-
rult. Erősíteni kellene a csapatunk-
ban, erre lenne is két vendégjáté-
kos jelölt, akiknek az egy évi neve-
zési díja azonban igen magas, ami 
viszont hátrányt jelent a csapatnak. 
Hoschek László csoport 1. osztály 
végeredmény: 1. Fót 58,5 pont, 2. 
Dunaharaszti 56 pont, 3. Göd 48 
pont, 4. Szob 44,5 pont, 5. Alag 43 
pont, 6. Vác 42 pont.

Május 1-jén a Retro Majálison 
is rendeztünk egy egész napos ver-
senyt, egy kellemes gulyás mellett. 
Az eredmény: 1. Virág Sándor, 2. 
Zala Gyula, 3. Kovács Tamás.

 cSiBa Benő cSapatvezető

A szobi Foltvarró Kör híre már 
az elmúlt években túljutott város-
unk határain. Ez nem véletlen, hi-
szen csodálatos munkáikban gyö-
nyörködhetünk az évenként meg-
rendezésre kerülő Anyák napi kö-
szöntéssel egybekötött kézimun-
ka kiállításon. Az elmúlt évben, 
Márianosztrán a falunapok ren-
dezvényeinek részeseként arattak 
nagy sikert és elismerést. Ez év-
ben május 11-én Nagymaroson 
nyílt kiállításuk, mely sok érdek-
lődőt vonzott. Gratulálunk a cso-
portnak és vezetőjének az elért si-
kerekhez. Kívánjuk, hogy a jövő-
ben is kápráztassanak el minket re-
mek alkotásaikkal!

Az idei kézimunka kiállítás 
rendhagyó volt, nem csak a Folt-
varró Kör munkáit, hanem a fel-
hívásra jelentkezett egyéb tech-
nikákkal készült kézimunkákat is 
bemutattunk. Ezáltal idén sokolda-
lúra és látványosra sikerült a kiál-
lítás. Látható volt a faragott tükör-
től, kötött esküvői ruhán, hímzett 
esernyőn keresztül még sok egyéb 
remekmű.

Ezúton is gratulálunk a készítők-
nek, és köszönjük, hogy megtisztel-
tek azzal, hogy bemutatták munkái-
kat a nagyközönség számára.

Benő Ida (Lázár Györgyné 
édesanyja) Feleki Mátyás, Gel-
lért Ferenc, Gellért-Vigh Zsuzsan-
na, Jónás Gyuláné, Kertesi Kata-
lin, Kipilláné, Golánné Beke Ani-
ta, Gonda Mária, Kliment Móni-
ka, Klinyecz Jánosné, Molnárné 
Koppámy Ildikó, Kutasi Ju-
dit Moravek Rita, Nagyné Héri 
Bori, Paluch Anita,  Pereszlé-
nyi Gyuláné, Schrick Noémi, Sza-
bó Jánosné Tamás Dóra, Ujhelyi 
Zita, Varga Elemérné.

foltvarró kör 
gomBolyag kör

Kiállítás a „Foltvarrók” munkáiból

Sakkhírek


