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Nem is olyan régen még általános
volt, hogy szombat délután tartot-
tuk a feltámadási szertartást, még-
pedig a rendszerváltás előtti politi-
kai hatalom rendelkezéseinek kö-
szönhetően, miszerint sötétedés
után tilos volt a gyülekezés. Pedig
a Húsvét ünneplése az őskereszté-
nyek gyakorlatának megfelelően éj-
szaka történik. Vigilia, azaz virrasz-
tó ünneplés. Szent Ágoston szerint
ez minden vigiliák szülőanyja,
amely a szimbólumok nyelvén min-
den ünneplő számára évről-évre el-
mélyültebb bevezetést ad abba, mi
is történt valójában húsvétkor?

A feltámadási szertartás kezde-
tét, amit fényliturgiának nevezünk,
az éjszaka-világosság ellentét domi-
nálja. Sötét templomba érkezünk,
ami erős felütés, ámde az ünneplés
lényeges részét képezi. Vaksötét
templomban bizonytalanul botladoz-
ni a padokig, ez némileg próbára te-
szi az érkezőket. Mire elkezdődik a
szertartás, a homály, a bizonytalan-
ság érzése megüli a lelkeket. Isme-
rős érzés, túlontúl is az. Nyomasz-
tóan ismerős, mégpedig belülről.

Csak a templom előtt gyújtott
tűz ropog és világít, némi reményt
ígérve. Majd először megáldjuk a
tüzet, majd ezt követően felcsendül:
"Jézus Krisztus tegnap és ma.." Né-
ven nevezzük Őt, a világtörténelem
értelmét és középpontját, minden
történés kiindulási és végső vonat-
koztatási pontját. Néven nevezzük
szentséges, őrző és védelmező seb-
helyeit, és felhangzik a kérés: "A di-
csőségesen föltámadott Krisztus vi-
lágossága oszlassa szét szívünk és
elménk homályát."

Ezután az új tűzről meggyújtjuk
a húsvéti gyertyát, és a templom-
ban, egyre emelkedő énekhangtól
kísérve, a magukkal hozott gyer-
tyákkal a hívek átveszik a gyertya
lángját és lassan elárad a világos-
ság. A sejtelmes fénybe borult temp-
lomteret ezután betölti a húsvéti
gyertya dicséretének ujjongása.
Hosszú dicsérő ének, amely hálát
ad Istennek szabadító és megváltó
szeretetéért.

Milyen derűs és reményt keltő
is tud lenni a homályt megtörő sok
kis lángocska lobogása! Lelkünk-
ben érezzük: valami átfordult. Va-
lami átalakult. Valami megszületett.

Az éjszaka sötétsége belülről fénye-
sedett ki, melegedett át.

Folytatódhat a virrasztás az ige-
liturgiával, amely ugyan hosszú és
fárasztó, dehát miért is félnénk et-
től? Ma éjjel ezért jöttünk össze,
hogy Isten szabadító tetteit és cso-
dáit emlegessük, soroljuk és ma-
gasztaljuk vég nélkül. Nem mintha
Neki volna szüksége rá. De miköz-
ben ezt tesszük, belsőleg mi ma-
gunk alakulunk át, derülünk fel és
tisztulunk meg.

Az igeolvasást követően a hús-
véti ünneplés a keresztkútnál foly-
tatódik. Itt megáldjuk a keresztvi-
zet, s ekkor egy pillanatra a vízbe
merítjük a húsvéti gyertyát. Ez  a
gesztus világossá teszi, hogy ke-
resztségünk, sőt egész keresztény
életünk a feltámadt Krisztusból for-
rásozik. Épp ezért ezen a szent éj-
szakán újból megerősítjük Krisztus-
hoz tartozásunkat, megújítjuk a ke-
resztségi fogadalmunkat. Hiszen ha
Isten ennyire komolyan vesz, és
szeret minket, hogyan is tehenénk
mi másként Vele, embertársainkkal
és az egész életünkkel?

A szertartás a továbbiakban
ugyanúgy folytatódik, amint az ün-
nepi misék szoktak, majd végeze-
tül harangzúgás és csilingelés mel-
lett indul el a feltámadási körme-
net. Az öröm nem marad meg a
templom falai között, az örömhír
címzettje az egész világ.

Remélem, minél többen együtt
ünnepelhetünk majd, hogy egyre
inkább megértsük életünk értelmét,
mélységét. Mindenkinek áldott, és
nagyon boldog Húsvétot kívánok!

DR. KÁPOSZTÁSSY BÉLA

Fény a sötétben

A település minden kedves lakójának
áldott  húsvéti ünnepet

kíván Szob Város Önkormányzata!

Városgyûlést tartott
a képviselõ-testület

2013. március 6-án este fél hét
órai kezdettel a Szobi József At-
tila Művelődési Házban város-
gyűlést tartott a képviselő-testü-
let. A gyűlésen a mintegy 70-80
szobi lakoson és a képviselő-tes-
tület tagjain kívül meghívott ven-
dégként részt vett Harrach Péter,
a térség országgyűlési képviselő-
je, dr. Maruszki Gábor, a Szobi
Járási Hivatal vezetője, Verebélyi
Ákos, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szobi Tanke-
rületének igazgatója, Huszák Já-
nos a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Pest Megyei Igazgatósága
Váci Üzemmérnökségének veze-
tője, valamint Hegedűs Árpád a
Szobi Rendőrőrs parancsnoka.

Remitzky Zoltán polgármester
rövid megnyitóját követően dr.
Holocsi Krisztián jegyző foglalta
össze az új képviselő-testület meg-
alakulása óta eltelt 10 hónapban
elvégzett önkormányzati és hivatali
munkát. A jegyző tájékoztatója ele-
jén felelevenítette a település tör-
ténetében első alkalommal előfor-
duló, 2012. évi időközi önkormány-
zati választás körülményeit, majd
röviden vázolta a képviselő-testü-
leti munka megkezdésekor tapasz-
talható  nehézségeket, problémákat.

Az elvégzendő munka nagyságát
jelzi az a városgyűlésen ismertetett
adat, amely szerint a képviselő-tes-
tület a megalakulása óta eltelt 10
hónapban 26 ülést tartott, amelyen
26 rendeletet alkotott és 253 hatá-
rozatot hozott. Megemlítette továb-
bá, hogy a képviselő-testület meg-
alakulását követően megoldandó
legfontosabb feladat az önkor-
mányzat válságos pénzügyi helyze-
tének rendezése volt, amelyet a tar-
tozások, hitelek átütemezésével és
újabb források (ÖNHIKI pályáza-
tok) gazdálkodásba történő bevoná-
sával ért el a képviselő-testület. A
jegyző külön kitért az önkormány-
zati hitelállomány állam által tör-
ténő átvállalásának településünket
érintő kérdéseire, majd a 2013. ja-
nuár elsejével a közigazgatásban,
illetve az önkormányzat által fenn-
tartott intézmények körében bekö-
vetkezett változások ismertetésére.

Ezt követően Harrach Péter
országgyűlési képviselő, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt par-
lamenti frakciójának vezetője tá-
jékoztatást adott a választókerü-
leten belüli, illetve az országos
ügyek intézésében elvégzett kép-
viselői munkájáról.

folytatás a 2. oldalon
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Röviden
HIVATAL. A képviselő-testü-

let 2013. február 26-án megtartott
ülésén módosította a polgármes-
teri hivatal alapító okiratát. A mó-
dosítás értelmében a polgármesteri
hivatal hivatalos megnevezése
Szobi Polgármesteri Hivatal-ra
változott. Az okiratban egyéb, fő-
ként technikai jellegű változások
is átvezetésre kerültek (pl: hivatal-
vezető kinevezési eljárása, a hiva-
tal illetékességi területe stb.)

SZMSZ. A képviselő-tes-
tület a február 26-i ülésen tárgyalta
és fogadta el az önkormányzat szer-
vezeti és működési szabályzatáról
(SZMSZ) szóló rendeletet. Az ön-
kormányzat szervezeti és működé-
si szabályzatának felülvizsgálatát,
illetve új rendelet alkotását az új ön-
kormányzati törvény alapján bekö-
vetkező változásokkal történő össz-
hang  megteremtése is indokolta.

KÁBEL TV. A képviselő-
testület támogatta a Magyar
Telekom Távközlési Nyrt. (1013
Budapest, Krisztina krt.55.) és
Szob Város Önkormányzata között
a polgármesteri hivatal alagsora
jobb oldalán lévő 24 m2 alapterü-
letű helyiség helyi (kábel) televízi-
ós szolgáltatás ellátása korábban
megkötött bérleti szerződés meg-
hosszabbítását. A képviselő-testü-
let megküldte a társaságnak bérleti
díjra vonatkozó ajánlatát.

Városgyûlést tartott
a képviselõ-testület

2003-ban jelent meg az a tör-
vény (2003. évi LXXXIX. tör-
vény), amely a környezetvéde-
lem magyarországi szabályo-
zásának összhangját teremtet-
te meg az uniós joggal. E jog-
szabály rendelkezik a kommu-
nális szennyvíz kezelésének
kérdéseiről. 10 éves időtartam-
ban jelölte meg azt a követel-
ményt, ami szerint a talajterhe-
lés csökkentése érdekében
mintegy "anyagi kényszerítő
erővel" kötelezi a polgárt a
szennyvízelvezető rendszerre
történő csatlakozásra. Ez más
szavakkal azt jelentette, hogy
aki 2012. február 1-jéig nem
csatlakozott rá a csatorna há-
lózatra, annak az ezt követő
időtől az elfogyasztott víz-
mennyiséggel számított  talaj-
terhelési díj tízszeresét kell
megfizetnie.

Számokban kifejezve Szob,
mint sérülékeny vízbázisú te-
lepülés esetében ez azt jelenti,
hogy a törvény alapján az el-
fogyasztott víz köbméteren-
kénti mennyiségéhez megálla-
pított  360 forintos talajterhe-
lési díja 3600 forintra emelke-
dett. A talajterhelési díj adók
módjára behajtható tartozás,
melynek megfizetésére a

tében, akik 2012-es év folya-
mán csatlakoztak rá a hálózat-
ra. Esetükben  tehát a tényleges
díj 20 %-t kell megfizetni.

Más a helyzet azon díjfize-
tésre kötelezettek esetében,
akik 2012. évben sem kötöttek
rá a csatornahálózatra. Az ő
esetükben a képviselők továb-
bi haladékot adva, 2013. októ-
ber 31-t jelölték meg végső dá-
tumként a rácsatlakozásra.
Mindehhez ösztönzésként a
szennyvízkibocsátó (díjfizetés-
re kötelezett) külön kérelmére,
és rákötést vállaló nyilatkozata
alapján az adóhatóság a talajter-
helési díj 70 %-ig terjedő mér-
tékű kedvezményt adhat.
Amennyiben e határidőig sem
történik meg a rácsatlakozás,
úgy a talajterhelési díj 100%-
nak megfizetése válik esedékes-
sé. Tehát minden egy köbméter
elfogyasztott vízmennyiség
után 3600 forint talajterhelési
díj megfizetésére lesz köteles.

Tisztelt Adózók! Tekintettel
a képviselő-testület méltányos
döntésére, kérem Önöket, hogy
a fentiek ismeretében teljesít-
sék talajterhelési díj fizetési
kötelezettségüket.

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN
JEGYZŐ

Kitért az önkormányzatok hitel-
rendezésének kormányzati intéz-
kedéseire, és erős nyomatékkal
szólt a rezsicsökkentés nem kis
társadalmi vihart kavart ügyéről.

A képviselő úr után dr.
Maruszki Gábor a járási hivatal
vezetője mutatta be az újonnan
megszervezett járási hivatali
rendszert, kitérve a szobi hivatal
sajátosságaira és az év végéig
megszervezésre kerülő kormány-
ablakok rendszerére.

Ezután Verebélyi Ákos a szo-
bi tankerület igazgatója vázolta
17 település oktatási és művészeti
alapiskoláinak január 1-jétől ki-
alakult rendszerét. Mindenkit
megnyugtatott arról, hogy sem a
szülők, sem a diákok, sem a taná-
rok lényegében észre sem veszik

a fenntartó személyében bekövet-
kező változást. A zökkenőmentes
intézményátvétel az új közneve-
lési stratégia lényegi alapja.

Huszák János úr, a közútkeze-
lő képviseletében türelmet és
megértést kért a szobi polgárok-
tól  a települési utak áldatlan ál-
lapotának felszámolásához. Ígé-
retet tett, hogy ebben az évben
komolyabb felújítást terveznek az
állami tulajdonban lévő utcákban,
így az Ipolysági úton, valamint az
Árpád utca és a Dózsa György
utca tekintetében is.  A hidegasz-
faltos kátyúzásnak ún. látszat-
megoldását szeretnék idén elke-
rülni. Ehhez azonban a jobb idő-
nek meg kell érkeznie, a napi át-
laghőmérsékletnek a 10-15
celsius fokot el kell érnie.

Végül Hegedűs Árpád úr a
Szobi Rendőrőrs parancsnoka tá-
jékoztatta a jelenlévőket az őrs
munkájáról, a szolgálat ellátásá-
ról. Bíztatta a jelenlévő érdeklő-
dőket, hogy szükséges esetben
bizalommal kérjék a rendőrség
segítségét.

A városgyűlés második felé-
ben lakossági kérdések hangzot-
tak el, amelyek többsége az or-
szággyűlési képviselőhöz, a köz-
útkezelő képviselőjéhez, vala-
mint a város polgármesteréhez
érkeztek. A kérdések címzettjei
azonnali válaszadással feleltek a
kérdezőknek.

Az egyébként jó hangulatú
városgyűlés este 20 óra után fe-
jeződött be.

Tisztelettel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik jelenlét-
ükkel, aktív részvételükkel meg-
tisztelték a képviselő-testület ál-
tal szervezett városgyűlést.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

szennyvíz kibocsátója (tulajdo-
nos, bérlő, vagy egyéb jogcí-
men ingatlant használó) köte-
lezett. A talajterhelési díj meg-
állapítása az önadózás szabá-
lyai szerint történik. Az adóha-
tóságnak feladata azonban,
hogy a talajterhelési díj megfi-
zetésére kötelezettek tekinteté-
ben a szolgáltatótól megkérje
az adófizetéssel érintett év víz-
fogyasztási adatait. Az adatok
ismeretében az adóhatóság elő-
zetes számítást végezve tájé-
koztatta a képviselő-testületet
a várható díjak mértékéről.

E tényadatokat megismerve
a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a lakosság terhének
mértékét igen nagy arányban
csökkenti. Ennek valamennyi
képviselő által egységesen
megfogalmazott indoka az
volt, hogy a várható díjak mér-
téke jelentősen meghaladja az
állampolgárok jelenlegi fizető-
képességét. Rendkívül nagy
terhet róna az adózókra, füg-
getlenül attól, hogy több év is
rendelkezésükre állt  a rácsat-
lakozás elvégzéséhez.

A képviselők úgy döntöttek,
hogy törvényben biztosított le-
hetőséget kihasználva 80 %-kal
mérsékelik a díjtételt azok ese-

Rezsicsökkentés
A kormány meg kívánja

védeni a magyar családokat
Európában a magyar családok fize-
tik jövedelmükhöz képest a legma-
gasabb rezsiköltséget. Ugyanakkor
a szolgáltatók nálunk teszik zsebre
a legnagyobb nyereséget.

Tudnunk kell, hogy 2002 és 2010
között 15-ször emelték a gáz árát,
összességében háromszorosára. Az
elektromos áram pedig csaknem két-
szeresére emelkedett.

A kormány meg kívánja szüntet-
ni ezt az abnormális állapotot, és
megvédeni a magyar családokat.
Első lépésként 10%-kal csökkenti a
rezsiköltségeket. A szolgáltatók és
a mögöttük állók védik az érdekei-
ket, és küzdenek búsás nyereségük
csökkenése miatt.

Itthon és külföldön minden esz-
közzel, nyíltan és burkoltan támad-
ják a kezdeményezést. Ha egyértel-
mű a lakosság támogatása,
könnyebben megvalósítható a csök-
kentési szándék.

Ez közelebb visz minket ahhoz
a célhoz, hogy normális világ le-
gyen Magyarországon.

HARRACH PÉTER

80 % kedvezmény...!
A képviselők döntöttek a talajterhelési díj kedvezményeiről
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Február 16-án, szombaton zene-
iskolásainkkal - nagymarosiak-
kal közösen- az Operaházban
jártunk. Nem egy előadáson
vettünk részt, hanem egy külön-
leges kalandozáson.

A Dalszínház utcai bejáraton
keresztül rögtön a Királyi lép-
csőházban találtuk magunkat.
Egy rendkívül izgatott úriember
szaladt le a lépcsőn. Ő volt
Makaróni Karmester. Rögtön
meg is kérdezte, nem láttuk-e
véletlenül a karmesteri pálcáját.
Mert bizony nagy bajban van,
nemsokára kezdődik az esti elő-
adás, és valahol elhagyta ezt a
pálcát. Esetleg, ha már úgy is
itt vagyunk, segíthetnénk meg-
keresni, hiszen mégsem állhat
ki a közönség elé egy hurkapál-
cikával vagy egy száraz maka-
róni tésztával.

Miközben végigjártuk az
épület zegzugos folyosóit - a
márványlépcsőházat, a ruhatá-
rat, ahol a jelmezeket tárolják,
a díszletfestő műhelyt, a próba-
termeket, bekukkanthattunk a
Királyi páholyba, jártunk a né-
zőtéren, a színpad fölött a ref-
lektoroknál, a színpadon, ahol
egy 5 perces "Vihar" c. előadást

adtunk elő a szélgép segítségé-
vel - Makaróni Karmester csak
mesélt, mesélt az épületről, a
történetéről, a szereplőkről, az
őket segítő személyzetről, híres
előadóiról, igazgatóiról is. Még
Ybl Miklós és Lotz Károly szel-
lemével, sőt Hamupipőkével is
találkoztunk.

Végül a zenekari árokban, a
zongorában találtuk meg a pál-
cát. Jutalmul pedig - ha már a 2
óra alatt ennyit segítettünk- a
nézőtéren a legdrágább székek-
be ülhettünk, és egy rövid rész-
letet nézhettünk meg Rossini
Hamupipőke c. operájából.

Köszönettel tartozunk a Ze-
neoktatásért Nonprofit Kft-nek
utazásunk támogatásáért. (http:/
/w w w. op e r a . h u /h u /n e w s /
Makaroni_karmester_kalandjai_8076)

Ezúton szeretném megra-
gadni az alkalmat, hogy meg-
köszönjük zeneiskolánk vala-
mennyi alkalmazottja és növen-
déke nevében korábbi fenntar-
tónk, Szob Város Önkormány-
zatának segítségét, támogatását
az elmúlt 40 évben.

F. SZABÓ MARIANNA
IGAZGATÓ-HELYETTES

Felhívás!
Kérjük, hogy akinek van otthon olyan általános iskolai tanköny-
ve, amire már nincs szüksége (padláson van, papírgyűjtésre szán-
ta) hozza be az iskolába BÁRMIKOR, mert a jelenlegi nagyon
megemelkedett árak miatt sok szülő/család nehéz helyzetbe ke-
rül. Ily módon próbálunk enyhíteni a tankönyvkiadás költségein.
Minden segítséget hálásan köszönünk. (SZMK)

Iskolánk egyik legszebb tavaszi
hagyománya a Petőfi Sándor sza-
valóverseny. Diákjaink már he-
tekkel korábban elkezdik a fel-
készülést, és tanáraik vagy szü-
leik segítségével kiválasztják a
megfelelő verset. Az első meg-
mérettetés osztálykeretben törté-
nik. Itt tanulóink egymásnak sza-
valhatják el a verseket, majd az
osztály közössége dönt arról,
hogy melyik két tanuló képvisel-
je az osztályt a középdöntőben.

A középdöntőben idén Iza
néni, Gyöngyi néni, Gyöngyvér
néni, Jutka néni, és Ildikó néni
kapták azt a nehéz feladatot,
hogy a legszebben szavalókat az
iskolai döntőbe juttassák. Sok
szép színvonalas produkciót hal-
lottunk, csak a legjobbak kerül-
tek a döntőbe.

Az iskolai szavalóverseny
döntőjét március 14 -én az ünne-
pet megelőző napon tartottuk. A

zsűri tagjai: Nagy Gyuláné, Járik
László, Verebélyi Ákos, Gyenes
Gáborné, Rományik Ferenc.

A továbbjutott tanulók izga-
tottan várták, amikor a színpad-
ra léphetnek és az iskola közös-
sége előtt elszavalhatják a ver-
seket.  Ez a szavaló egy kicsit
különleges is volt, mert  Bartók
Krisztián 7. osztályos tanulónk
a saját versét olvasta fel a többi-
eknek, nagy tetszést aratva, ez-

zel is bíztatva a versenyzőket.
Amíg a zsűri a szavalatokat

értékelte, a szünetben 4. osztá-
lyos tanulók csodálatos forradal-
mi hangulatot felidéző műsorát
tekinthettük meg. A műsort osz-
tályfőnökük Beáné Anita néni
tanította be.

Helyezetteink: 1-2. osztály-
ban I. Zatykó Vivien 1.a, II. Sági

Gergely 2.b, III. Svéger Liliána
1.b; 3-4.osztály I. Mészáros Jáz-
min 3.b, II. Lencsés Dániel 4.o.,
III. Németh Péter 3.a; 5-6. osz-
tály I. Nagy Dániel  5.b, II. Ba-
logh Zsanna 6.b, III. Demeter
Dóri 6.a; 7-8. osztály I. Nagy
Kinga 8.o. II. Valentin Zsófia 7.a,
III. Orosz Regina 7.b.

Gratulálunk a versmondók-
nak, a zsűri munkáját köszönjük
szépen!

Makaróni
karmester kalandjai

Petõfi Sándor
szavalóverseny

Március 15. képekben

www.opera.hu/hu/news/
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Örömmel fogadtam el a felké-
rést, hogy a szombati Húsvéti
készülődés elnevezésű rendezvé-
nyen segítségére legyek a szer-
vezőknek. Akkor még nem gon-
doltam, hogy milyen nagyszerű
kis délután kerekedik a "hagyo-
mány" jegyében.

Szívesen gondoltam vissza a
gyerekkori emlékekre és remél-
tem, hogy sikerül megmutatni a

mostani gyereknek is a tojásfestés,
a húsvéti készülődés élményét.

A szervezőknek köszönhető-
en a szombati délután többről
szólt, mint egy egyszerű hímes
tojás készítésről. A résztvevő
gyerkőcök az igazi tojások mel-
lett gipszfigurákat díszíthettek,
gyönyörű tojástartó dobozokat,
húsvéti dekorációt készíthettek
papírból. A kislányok maguk fes-
tették Húsvéthétfőre a piros to-
jást, nem is beszélve a fiúkról,
akik maguk is kipróbálták a sok-
szor nem kevés festékfolttal járó
műveletet. A támogatóknak kö-
szönhetően sikerült állatsimoga-
tót berendezni a Művelődési Ház

udvarán, barikák, nyuszik, és két
kis kecskegida a mamájával
együtt, szórakoztatta a kicsiket.
Aki már elkészítette a saját dí-
szét, kipróbálhatta a húsvéti sü-
temény gyúrását-nyújtását, majd
az elkészült, forma segítségével
mintázott süteményeket a hely-
ben berendezett sütödében ki is
sütötték. Isteni illat lengte be a
művház előterét, sokakat oda-

csalva. Alig vártam én is, hogy
az elkészült remekművekből leg-
alább egyet megkóstolhassak.

A délután fénypontja a répa-
evő versenyt követő locsolóvers-
mondó verseny volt. Volt, aki a
hagyományos "Zöld erdőben jár-
tam" versikét szavalta büszkén,
de szerencsére a humor sem hi-
ányzott - a "Ferrarival érkeztem"
című locsolóvers szavalója díjat
is nyert.

Mialatt a gyerekek hallgatták
a versikéket, a szervezők az ud-
varon tojásokat rejtettek el, amit
a gyerekek az eredményhirdetés
után örömmel szaladtak megke-
resni.

Húsvéti készülõdés látogatói szemmel

Jó volt látni a sok kis arcon a
vidámságot!

Örülök, hogy itt tudtam lenni
és részt vehettem a délutánon,
amely a szervezők és a szponzo-
rok támogatásával nem jöhetett
volna létre.

Le a kalappal a fáradtságot
nem tűrő, a szervezést és a meg-
valósítást társadalmi munkában
végző önkéntes emberek előtt. Jó
látni, hogy az egyre inkább el-
szigetelődő, online világban még
működik egy kis közösség,

amely szeretné megőrizni és to-
vábbadni a hagyományt a legfris-
sebb generációnak.

A PILVAX KÁVÉHÁZ
SZENDREY JÚLIÁJA,

AZAZ A SZOBIAK
CSÍMÁR KINGÁJA

Köszönjük a támogatást: Ka-
valkád, Mádai család, Nefelejcs
virágüzlet. Köszönjük a Nagy
családnak a barikat, a Veligdán
családnak a kecskéket és a gidá-
kat, a Zih családnak a nyuszikat.
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"Rabok legyünk vagy szabadok" az
1848-as szabadság jelszavával hir-
dette meg a József Attila Művelő-
dési Ház városunk polgárait a for-
radalom emlékére rendezett ünnep-
ségre A Himnuszt követően A for-
radalomról szóló emlékbeszédet
Vince Imre a Szent László Gimná-
zium igazgatóhelyettese mondta. A

beszédet követően a Fekete István
Általános iskola 4. osztályának ta-
nulói a forradalomhoz kapcsolódó
előadást mutatták be. Az ünnepi be-
szédet és a műsort a jelenlévők
nagy tapssal és lelkesedéssel fogad-
ták. Befejezésül a résztvevők eléne-
kelték a Szózatot.

"Idézzük fel együtt ' 48 hangu-
latát " Ezzel a felhívással hívta meg

a művelődési ház a város lakóit az
irodalmi kávéházba, a Forradalmi
"Pilvaxba". A művelődési ház elő-
terében berendezett kávéházban
minden helyet elfoglaltak a részt-
vevők. A kávéház délután 3 órakor
nyílt meg. A műsor bevezetőjét az
ovisok szereplése indította. A sze-
replők Aradi Alexandra, Golán
Áron, Golán Panka, Hegedűs Timi
és Mádai András kedves szereplé-
sükkel nagy tapsvihart arattak. A
48-as Pilvax hangulatát, nagyon va-
lóságszerűen mutatták be Stencli
Ferenc (Petőfi), Nyéki Károly (Jó-
kai), Csímár Kinga (Szendrei Jú-
lia), Cserődi Ildikó, Fülöp Bea,
Harangozó Szilvia, Járik László,

Nagy Kinga, Néder Anita, Tar
Luca. Valódi, egykori Pilvax kávé-
házi hangulatot idézett fel az ala-
pos rendezéssel kialakított forradal-
mi jelenet előadása, az elhangzott
versek és kellemes hangulatot te-
remtettek a Danubius Táncegyüt-
tes táncosai. A kávéház közönsége
beleélhette magát az akkori ifjúság

szervezkedésébe. Kedves meglepe-
tésként hatott a szereplők öltözé-
ke, különösképpen a korhű ernyős-
kalapok nyerték meg a közönség
tetszését. Városunkban megtartott
rendezvények évről évre fejlődést
mutatnak. Az idei március 15-i
program nagyon szép volt. Ennek
rendezőit elismerés és köszönet il-
leti áldozatos munkájukért vala-

mint a szereplőket a színvonalas
előadásukért is. Jól éreztük magun-
kat a "Pilvaxban".

SIMON JÓZSEF

Köszönjük a segítséget:
Bonanza Használtruha Kereskedés,
Herfli Söröző és Pizzéria, Likmus
Ági, Mácsai Vera, Zátony Music
Pub és mindazoknak, akik a ren-
dezvények előkészítésében és lebo-
nyolításában részt vettek.

A Forradalmi "Pilvax" jóté-
konysági ernyőskalap és kokárda-
vásárából valamint a kávéházból
befolyt összeget a 2013. március
23-án megrendezésre került Húsvé-
ti Készülődésre fordítottuk.

Az előző lapszám (februári) egyik
írásának címét vettem át, a kér-
dőjelet én biggyesztettem a mon-
dat végére.

Régi vitapartnerem olyan "té-
nyeket" olvasott a Chicago
Timesban, - melynek bevallása
szerint nem rendszeres olvasója
- hogy tollat ragadott és kioktat-
ja, hazugsággal vádolja az ame-
rikai újság cikkíróját. Ugyanis ez
az újságíró többek között azt ál-
lítja, hogy "...csak a munkanélkü-
liek dolgoznak és azoknak van
sok pénzük, akik nem dolgoz-
nak." Közmunkásokra gondolha-
tott? Nem tudom. A hazugságát
bizonyítja, hogy "...fogalma
sincs, hogyan kerültek idegen tu-
lajdonba termelőeszközeink, kik
vásárolták fel." Érdeke a hazug-
ság bizonyítására, ugyanis a mai
napig, - hogy Szobnál maradjunk
- ki mesélné el, miért szűntek meg
Szobon a munkahelyek, a szövet-
kezeti vagyon milyen módon ke-
rült elherdálásra, kótyavetyére?
(Új Barázda TSZ, Gyümölcsfel-
dolgozó, “Betonelem gyár")

Nem vagyok jogász, de a szö-
vetkezeti vagyon elherdálásánál a
tagság szavazott! Ezt a folyama-
tot, hogy és mi módon történt,
még mi sem tudjuk, csak a szava-
zók. Akkor Chicagóban? Ha nem
értek egyet a másik fél gondola-
tával, akkor a másik fél csak "jó
pénzért" vállal hazug írásokat?
Vitatársam gondolatmenetét azzal
zárja: "...sok híres ember foglal-

kozott hazánk formálásán, erköl-
csi jobbításán. Sajnos az általuk
írt könyvek félre lettek téve, ne-
hogy olvashatók legyenek. Példá-
ul Kuti Lajos: Hazai rejtelmek
című műve." Aztán
folytatja:"Nekünk nem szabad
nagy múltú őseink tanítását olvas-
nunk, mert az a világ vezetőinek
nem tetszik." Idézet vége.

Ki kell ábrándítanom olvasó-
inkat, ilyen nevű reformkori író
nem létezik! A nyomda ördöge
vagy a memória megtévesztette
szerzőtársamat, ez az "olvasott"
író neve helyesen: KUTHY LA-
JOS (1813-1864) valóban olva-
sott író volt, a magyar "rémiro-
dalomíró", a francia Sue rémre-
gényíró epigonja. A szabadság-
harc idején Kossuth Lajos mellett,
majd a Bach-korszak alatt hivatalt
vállaló, a Habsburg-ház mellett
verset író ember volt. Már a saját
kora is megvetette. Bizonyítok! A
magyar irodalom története (nép-
szerű nevén "spenót" 3. kötetében
mit írnak róla? "…elsőként foglal-
kozik a kapitalizálódás árnyolda-
laival. Antiszemitizmusa azonban
hályogként zavarja, homályosítja
valóságlátását." Ha ez nem elég,
idézném egyik legnagyobb iroda-
lomtörténészt, Szerb Antal véle-
ményét: "De azért annyira jó író
sem volt, hogy érdemes volna fel-
támasztani, ha már egyszer elfe-
lejtették." 1941-ben írta, nem a
Kádár-korszakban!

FERENCZY EMIL

Könyvtárunkban megtalálhatók a komoly szépirodalom mellett a szó-
rakoztató könyvek is, tele izgalommal, akcióval, romantikával.A gyer-
mekek számára is hasonló a kínálatunk a klasszikus mesekönyvek mel-
lett, izgalmas ifjúsági regények és érdekes tudományokkal foglalkozó
könyvek is megtalálhatók polcainkon. Egy kis ízelítő a legújabb köny-
vekből:

Tormay Cecile: A régi ház; Egy bujdosó írónő
Jókai Mór: Benyovszky Móric életrajza
Bánffy Miklós emlékezete: A nagyúr
Wass Albert: Igazságot Erdélynek
Anna Gavalda: Szerettem őt
E.L:James: A szürke ötven árnyalata; A sötét ötven árnyalata; A sza-
badság ötven árnyalata
Nesbo Jo: Csótányok (skandináv krimi)
Ninni Schuleman: Lány a hóban (skandináv krimi)
Szalay Vivien: Magyar börtön-pokol (Sthol András könyve)
Salinger Richárd: OMYNO 1; 2
Ken Follett: A megfagyott világ
Barbara Bradford: Levél egy idegentől
Sándor Anikó: Pillangó a vállamon
Nicholas Sparks: Menedék
Szabó Győző: Toxikoma
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 4.
Cincin lovag legendája
Állatkertek (Mi micsoda sorozat)

Fizetett hazugság?

Új könyvek a könyvtárban!

"Rabok legyünk,
vagy szabadok"
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Farsangoló
Már napokkal előbb készült rá
Készíttetett, vasaltatott ruhát
Lázasan készült a farsangra
Szépítgette, tisztogatta magát
A nap estélyén, a terembe lépett
Füst és zsibongásban körül-körül nézett
Ismerős arcok köszöntek feléje
Leült egy asztalhoz, s leültek melléje
A zenészek vidám nótákba fogtak
Pincérek az asztalokra sört, bort hoztak
Koccant a pohártalp egyre erősebben
Gyorsult a dallam mindig hevesebben
Nótázók zaja a füsttel keveredett
Vendégek hangja folyvást emelkedett
Hangszerek hangjai vad ritmusba kezdtek
A táncoló párok forogtak, pörögtek
Ekkor Ő felugrott párját elkapva
Nagyot rikkantott az asztalra csapva
Mint befogott vad görcsös akarással
Vad táncba lendült nem törődve mással
Szétfeszítve karját vadul kiáltva
Nem akart gondolni gondra, vagy munkára
Úgy járt a lába, hogy döngött alatta
Felemelte párját, majd ismét lerakta
Kereste gyakran ízét a bornak, és
Dalolt, hogy ne legyen vége e jónak
Ingén átizzadt, az arcán patakzott
Lassult a lába, már nem viharzott
Párja kérte már, úgy reggel tájban
Ideje lenne már pihenni az ágyban
Az asztalhoz lehuppant, bort ivott, és gyújtott
A megtöltött pohárból jó nagyokat húzott
Mámoros fejétől imbolygott a teste
Párja vállát fogta, mint ahogyan este
Lassan botorkálva dünnyögte magának
Milyen jó dolga van ennek a világnak.
Ladányi Kálmán

Egy, a napjainkban Szob városát
egyre inkább érintő akut probléma
miatt "ragadnék tollat".

Előzetesen megjegyezném,
hogy bár nem vagyok szobi lakos
(még), csupán egy távolabbi me-
gyeszékhelyen élő személy, ám
gyakran, kéthetente látogatok e
szép fekvésű dunakanyari telepü-
lésre barátomhoz.

Tekintve, hogy van itt kutyánk,
akit rendszeresen sétáltatok, sétál-
tatunk, egyre inkább érzékelem a
felelőtlen kutyatartók jelenlétét.

Borzasztó és egyben felhábo-
rító, mennyi ember van, aki pusz-
tán megszokásból nem köti póráz-
ra ebét, miközben rója a kisváros
utcáit, tereit.

Úgy gondolom, hogy egy de-
mokráciában, de bármelyik jogál-
lamban a törvények és szabályok
mindenkire vonatkoznak, legyen
az idős, fiatal, nő vagy férfi, öleb,
vagy hatalmas méretű kutya.

Sajnos volt szerencsénk meg-
tapasztalni egy felelőtlen kutyatu-
lajdonos révén azt, milyen az, ha
a kis kutyánkra támadnak szaba-
don sétáló ebek. Csupán lélekje-
lenlétünknek volt köszönhető -
négyen voltunk felnőttek, hogy
nem lett véres támadás a vége.
Nem kell mondanom, hogy tudjuk,
ki a tulajdonos, nem jelentettük fel
(kutyával való veszélyeztetés már
szabálysértés!), és persze a közép-
korú ebtulajdonos a háttérben
sunnyogott, miközben én torkom
szakadtából sikítottam a félelem-
től (máskor is láttuk - távolról - a
hölgyet, amint szabadon sétáltatja
a város széléhez nagyméretű far-
kas kutyáját). Nyilván ez neki be-
rögződöttség, megszokás, nekünk
furcsa és idegen állapot.

Vagy gondolok arra a középko-
rú helyi lakosra (férfi),aki a köz-
kedvelt Duna-parton keresztül, a
város központi részén át szintén
gyakran futtatja haladó kerékpár-
ja mellett úgyszintén póráz nélkül
veszélyes ebét (staffordshire fajta).
Úgy tudom, hogy a veszélyes ebe-
ket még pórázon is csak SZÁJKO-
SÁRRAL lehet sétára vinni.

A múltkorokban félve futottam
el a sétányról kis kutyámmal, mi-
vel ez a felelőtlen gazda ott futtat-
ta ezt az ebét, aztán még én vol-
tam a hibás, mert a sarki ABC-nél
rá mertem szólni, hogy jó lenne,
ha használná a pórázát, amit aztán
csodák csodájára rá tudott tenni az
állatára.

Egyébiránt nem vagyok félős,
de ha egyedül, kutya nélkül sétál-
nék, akkor is felháborítónak tartom
ezt a kihaénnem viselkedést.

Itt azt gondolják az emberek,
hogy nekik mindent lehet, csak
azért,mert demokráciában élünk?
(lassan már nem abban)

Nem tisztem vitatni, hogy hány
"kiművelt emberfő" lakik Szobon,
ám joggal gondolom, hogy a fele-
lős és gondos állattartás intelligen-
cia kérdése is.

Lakóhelyemen - mely 60.000
fős megyeszékhely- nem látok,
érzékelek ilyesfajta "tudatlan"
hozzáállást és nemtörődöm maga-
tartást a kutyasétáltatók körében.
Sőt, nincs annyi csatangoló, kisza-
badult, kóborló eb sem, mint a
2500 lelkes Szobon! Hallomásból
tudom, vannak Szobon olyan
emberek,akik éjszakára kiengedik
kutyájukat, hadd fussanak... Ez fe-
lelős állattartás???

Tudom, hogy vannak a kutya-
témánál égetőbb és sürgősebb
problémakörök, de úgy vélem, ha
nem tesznek az illetékes
intézkedéseket,előbb-utóbb bekö-
vetkezik egy kivédhetetlen kutya-
támadás, jobb esetben megússza
majd a szeretett négylábú és a gaz-
dija, rosszabb esetben, nem aka-
rom részletezni. De az biztos - és
ez nem fenyegetés -, hogy a mé-
dia erről értesítve lesz.

Létezik ebtartási rendelet, sza-
bályok, melyeket településen élők-
nek egytől egyig be kellene tarta-
ni (és be kellene tartatni). Tudo-
másom szerint közterületen csak
és kizárólag pórázon sétáltatható
a kutyus, aztán a város határain kí-
vül ki és mit csinál, szabadon en-
gedi-e, az már a tulajdonostól
függ. Persze ehhez kellenének
közterület-felügyelők, akik ellen-
őrzik, vagy alkalmasint büntetik a
szabályszegőket...

Sajnos az is valószínűsíthető,
hogy egyes emberek a chip köte-
lező bevezetését nem vállalván
inkább megválnak kutyáiktól és ez
óhatatlanul generálja a szabadon
kóborló , kiszolgáltatott ebek tá-
borát. Állatmenhely vagy sintérte-
lep meg nem mindenhol működik.

Mindenre nem lehet egzakt és
kivitelezhető megoldást találni, de
az elvárható lenne, hogy tudatosít-
sák a város elöljárói az állampol-
gárokban az együttélés, a kutyatar-
tás és kutyával való sétáltatás sza-
bályait. Erre pedig legmegfelelőbb
a hirdetmény, szórólap és a Szobi
Hírnök - mint helyi lap- hasábjain
közzétett figyelemfelhívás lenne!

Bízom abban, hogy tapasztal-
ható lesz a változás, de ehhez mi-
előbb lépni kell!

Köszönettel:
EGY FELELŐS ÁLLATTARTÓ

Ideje lenne tisztáznunk magunkban,
hogy honnan indultunk és hol tartunk
ma. Amikor országalapító királyunk
a magyarság hazáját a Kárpát-me-
dencében kívánta végleg elhelyezni,
megismerkedett Európa népeinek
társadalmi helyzetével. Ezek után
elődeink felvették a kereszténységet.
Tagjai lettünk a keresztény európai
közösségnek. Évszázadokon át  fej-
lődtünk a keresztény kultúrában.

Már az első világháború kitörése
is összefüggésben volt a keresztények
üldözésével. 1903-ban elhunyt XIII.
Leó pápa. A Rothschild bankház és a
francia szabadkőműves páholy
Rampolla nevű bíborost megválasztat-
ták pápává, azonban addig nem hoz-
ták nyilvánosságra, amíg a magyar
apostoli  király nem írja alá a választás
eredményét. Ferenc József nem írta alá,
nem ismerte el a pénzvilág által segí-
tett Rampolla pápává választását. Így
X. Pius lett a pápa. A szabadkőműves
páholyok fő célja a keresztény magyar
állam megdöntése. E tevékenységet is-
mertető irodalmi munkák nem, vagy
nehezen jutnak el a magyar olvasók-
hoz. Volt, amikor egyáltalán nem le-

hetett hozzá jutni a minket  érdeklő hát-
tér tevékenységeket leíró munkákhoz,
ma pedig  elhallgatják a hitünk, a ha-
zánk elleni tevékenységeket. Az utób-
bi időben felszaporodtak az ocsmány
támadások. A néhány napja megválasz-
tott  Ferenc pápát is kikezdték hitünk,
országunk ellenségei. Ők mindenkiről
a rosszat, a bűnt terjesztik. Céljuk a
bomlasztás és a lejáratás.

Már Szent István első magyar ki-
rályról is hazug elméleteket  terjesz-
tenek. Utóbb megjelent a világhálón
Luther Márton életét bemocskoló vi-
deó film Németországból. A tartal-
ma a ma aktuális téma, valószínűleg
az igazság nélkülözésével.

Ideje lenne elgondolkodnunk Is-
tenhez és nemzetünkhöz való tarto-
zásunk helyreállításán, amíg nem
késő. Sajnálatos módon az  Európai
Unió is elhagyta gyökereit, ez meg
is látszik tevékenységén. Reméljük,
hogy a gondolkodó emberek ismét
visszatérnek hitük megéléshez, val-
lásuk megvallásához.

Ehhez adja segítő kegyelmét  a
mi irgalmas Istenünk.

  SIMON JÓZSEF

Ebugatta Hol tartunk ma?
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Folyóink partján ismét elvégez-
zük a tavaszi nagytakarítást! Az
Ipolyvölgyi Sporthorgász Egye-
sület vezetősége értesíti a hor-
gászokat, hogy a hagyománnyá
vált tavaszi Környezetvédelmi
Napot 2013. április 13-án
(szombaton) tartjuk.

Gyülekező 8.00 órakor a
Horgásztanyán (kisvasút lám-
pás vasúti átjáró után balra az
Ipoly felé eső épület). A hor-
gászokon kívül várunk min-
denkit, családokat, fiatalokat,
gyermekeket, időseket, kik
szeretnének tisztább környe-
zetben élni. A folyópart nem
csak a horgászoké, környeze-
tünk tisztasága közös ügyünk!
A Duna-partot az "ötös" hídtól
az Ipoly torkolatig, illetve az
Ipoly-partot a torkolattól
Ipolydamásdig megtisztítjuk a

szeméttől. A munka befejezé-
sének tervezett időpontja 12.00
óra, a szükséges eszközöket,
valamint a szemét elszállítását
a Horgászegyesület biztosítja.
A résztvevőknek célszerű lát-
hatósági mellényt magukkal
hozni. A program a Horgász-
tanyán ér véget, ahol a szerve-
zők - a helyi vállalkozók támo-
gatásával - valamennyi résztve-
vőt megvendégelnek egy tá-
nyér bográcsban főtt étellel.

Az Ipoly kedvező vízállása
esetén a munkában résztvevő
horgászok 13-17 óra között egy
"baráti" pergető horgászverse-
nyen is részt vehetnek. Nevezé-
si díj nincs. Díjazás: I.-II.-III.
helyezettek!

Mindenkit szeretettel vá-
runk:

IPOLYVÖLGYI SHE VEZETŐSÉGE

Humorsarok
Járókelő kérdezi egy másiktól:

- Meg tudná nekem mondani, melyik a legrövidebb út a vas-
útállomásra?
- Nem tudom.
- Miért, nem idevalósi?
- De igen, csak én taxisofőr vagyok.

Mórickával beszélget az anyukája:
- Figyelj, Móricka, megvettem neked az iskolához a tanköny-
veket. Nagyon drágák voltak, úgyhogy nagyon vigyázz rájuk!
Erre Móricka:
- Ígérem, anya, hozzájuk sem nyúlok!

- Hölgyem, van egy kis műszaki probléma a kocsiban.
- Igen? Mi az?
- Rövidzárlat.
- Tényleg? Akkor hosszabbítsa meg.

Amennyiben az Önök megíté-
lése szerint kiállításra érdemes,
bármilyen technikával készített
kézimunkájuk, aklkotásuk van,
és azt szeretnék megmutatni
másoknak, kérjük, jelentkezze-
nek a Szobi Érdy János Könyv-
tárban április 30-ig. Hölgyek,

Környezetvédelmi nap

Kedves kreatív alkotók,
kézimunkázni szeretõk!

urak és gyerekek munkáit egy-
aránt várjuk.

Az összegyűjtött anyagot a
már hagyományossá vált máju-
si Anyák napi köszöntéssel egy-
bekötött Kézimunka kiállításon
szeretnénk bemutatni 2013.
május 5-én.
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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

Segíts, hogy segíthessünk
A Váci Egyházmegyei Karitász
szobi csoportja ruhagyűjtést szer-
vez. Az adományok leadhatók a
Szobi Érdy János Könyvtárban il-
letve a Szobi József Attila Műve-
lődési Házban nyitva tartási idő-
ben április 8-18 között. Az ado-
mányokból a 2013. április 20-án,
a művelődési házban megrende-
zésre kerülő Kacatvásáron kiáru-
sítást tartunk, a befolyt összeget
a Karitász a szobi rászorulók tá-
mogatására fordítja.

mailto:holocsik@gmail.com

