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XXIV. évf. 2. szám - 2014. február * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Aki rendszeres olvasója a 
lapnak, az megszokhatta, 
hogy ezeken az oldalakon 
legtöbbször olyan közérde-
kű társadalmi, gazdasági, 
szociális változásokról, ese-
ményekről kapunk tájékoz-
tatást helyi vagy országos 
szinten, amelyek igen fon-
tosak és nélkülözhetetlen 
információkkal bírnak min-
dennapjainkra.

Épp ezért meglepő, ami-
kor ezeket a hasábokat más 
megközelítésből foglalja 
el a közösségi élet. Olyan, 
mintha a jól ismert dalban 
a „8 óra szórakozás” meg-
előzné a „8 óra munkát”. 
Ennek nem szabad gyak-
ran megtörténnie, mert ha-
mar léha pletykalap szint-
jére süllyedne a város új-
ságja.

Azonban megtörténhet ez 
a „csere” farsangban a zaj-
keltés, alakoskodó maska-
rák, a nagy télvégi mulat-
ságok, a tavaszvárás idő-
szakában. A farsang hagyo-
mányai térben és időben 
is messze-messze nyúlnak 
vissza, és tévedés lenne azt 
gondolni, hogy kizárólag a 
szegényebb, egyszerű falu-
si emberek szórakozására 
adott alkalmat. 

Egészen korai leírások, 
feljegyzések bizonyít-
ják a mulatságok jelenlét-
ét királyi udvarokban, vá-
rosokban szinte egész Eu-
rópa szerte (gondoljunk 
csak Velencére!) A szoká-
sok gazdagsága elkápráz-
tatja az érdeklődőt, jólle-
het ezek nagy részét mára 
már csak az igazán elhiva-
tottak jegyzik és őrzik, sőt 
kutatják.

Nekünk, kevésbé elhiva-
tott városlakóknak megma-
radt a böjt előtti dőzsölés, a 

báli időszak. Bár utóbb ezt 
a lehetőséget (dőzsölés és 
alakoskodás) szinte kizáró-
lag gyermekeinkre hagytuk: 
óvodások, iskolások életé-
ben meghatározó szerephez 
jut a farsangolás.

Felnőtteknek szóló prog-
ramoknál picit kétkedőbb 
a szervező, óvatos duhaj. 
Amíg a gondtalan gyer-
mekkorba minden belefér, 
a kíváncsiságnak, játéknak, 
időnek nincsenek korlátai, 
addig mi, nagyon elfoglalt, 
gondterhelt, stresszes fel-
nőttek igazi kihívást jelen-
tünk egy-egy ötlet megva-
lósításánál.

De az idei esetünkben a 
kétkedés-tévedés kizárva! 
Február 8-án a József Atti-
la Művelődési Ház, az Érdy 
János Könyvtár, és a Herfli 
Söröző az önkormányzat tá-
mogatását maga mögött tud-

va egy igazán fergeteges-
re kerekedett Rock N’ Roll 
farsangot rendezett a városi 
gyermeknap javára. Egy ze-

Komolyan vettük a bohóckodást

nekar, egy Dj, két tánccso-
port, egy büfé, hat támogató 
és közel 250 vendég.

  folytatás a 3. oldalon

Nyugdíjasok karneválja

Beszámolónk a 7. oldalon olvasható

Hippik, Elvisek, jampecok a szobi rock n‚ roll farsangon
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A Településstratégiai, Ügy-
rendi, Összeférhetetlenséget 
és Vagyonnyilatkozatot Ke-
zelő Bizottság a 2013-as év 
során változatlan létszám-
mal (5 fő) és összetételben 
(3 fő képviselő és 2 fő kül-
sős tag) kezdte meg munka-
végzését.

Az elmúlt évben 3 bizott-
sági ülés megtartására került 
sor. Kettő bizottsági ülésen 
teljes létszámban, egy alka-
lommal pedig 4 fő jelenlété-
vel biztosítva volt a határo-
zatképesség.

A bizottság külön munka-
tervvel rendelkezett.

Szeretném felsorolni, 
hogy milyen témák kerül-
tek megtárgyalásra a bizott-
ság ülésein.

• 2013. évi költségvetési 
tervezet megvitatása.

• Bizottság 2012. évben 
végzett tevékenységének ér-
tékelése.

• Bizottság 2013. évi 
munkaprogramjának elké-
szítése, elfogadása.

• 2013. évi vagyonnyi-
latkozatok borítékolása, át-
vételről igazolás kiadása a 
képviselőknek.

• 2013. évi önkormányza-
ti munkaterv megismerése, 
véleményezése.

• Önkormányzat és szer-
vei SZMSZ módosításának 
véleményezése.

• Játszótéren pavilonü-
zemeltetés (fagylalt, üdí-
tő, kávé) ügyében javaslat a 
képviselő-testület felé. (Vé-
gül elállt a kérelmező.)

• A köztisztaság helyi sza-
bályairól szóló rendelet fe-
lülvizsgálata. (A testület de-
cember hónapban elfogad-
ta.) 

• Egyebek napirenden be-
lül egy-két apróbb ügy meg-

tárgyalása.
Meg kell említenem, hogy 

a parkolási rendről szóló he-
lyi rendelet előkészítésében 
nem tudtunk jelentősen elő-
relépni. 

Mivel ez egy több terü-
letet érintő bizottság, itt is 
megemlíteném, hogy a va-
gyonnyilatkozatok beadását 
követően az ezzel kapcsola-
tos tevékenységek hiányta-
lanul elvégzésre kerültek.

Ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g 
ügyében a bizottságnak a 
2013-as év során nem volt 
feladata.

Ügyrendi témában jelen-
tős feladatot nem végzett a 
bizottság.

Testületi üléseken egy-
egy napirendnél voltak ész-
revételei.

Szeretném megköszön-
ni Petői Éva és Jehodek Bri-
gitta jegyzőkönyvvezetési 
munkáját, melyet színvona-
lasan, jól végeztek.

A bizottság a 2013-as fel-
adatait végül is elvégezte.

Kérem a Tisztelt Képvi-
selő-testületet, hogy a Te-
lepülésstratégiai, Ügyren-
di, Összeférhetetlenséget és 
Vagyonnyilatkozatot Keze-
lő Bizottság beszámolóját a 
2013. évről fogadja el.

S z o b, 2014. január 23.

TiszTeleTTel:
TóTh lajos, 

a TÜÖVKB elnÖKe

A képviselő-testület 2014. 
február 25-én megtartott 
ülésén a Településstratégi-
ai, Ügyrendi, Összeférhe-
tetlenséget és Vagyonnyi-
latkozatot Kezelő Bizottság 
beszámolóját elfogadta. (a 
szerk.)

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 
Gyurcsok Zoltán képviselő úr 2014. márci-
us hónapban az alábbi időpontokban tart 
képviselői fogadóórákat a polgármesteri 

hivatal emeleti tanácskozó termében:

2014. március 7-én, pénteken 
17-től 18 óráig,

2014. március 21-én, pénteken 
17-től 18 óráig.

Megválasztotta képviselő-testület a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait
A 2014. április 6-ra kitűzött országgyűlési választásokon mű-
ködő szavazatszámláló bizottságok tagjait és a póttagokat a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testü-
lete választja meg.

A szobi három szavazókörben működő szavazatszámláló 
bizottságok tagjait és póttagokat a  képviselő-testület febru-
ár 25-én megtartott ülésén az alábbiak szerint választotta meg.

Szob 001. sz . szavazókör - Máv Laktanya Szob, Ipolysá-
gi utca 26.

  Fleischer Vilmosné 
  Petyerák Nándorné 
  Mádai Mihályné 
 

Szob 002. sz. szavazókör - Polgármesteri Hivatal Szob, 
Szent Imre utca 12.

  Kluha Rozália 
  Kunya Sándorné 
  Mácsai Veronika 
 

Szob 003. sz. szavazókör -  Zeneiskola Szob, Árpád 
utca 50.

  Gubis Györgyné 
  Kaposiné Gonda Ibolya 
  Réti Éva 
  Szölgyén Szilvia 

  PÓTTAGOK: 
  Kipilláné Gonda Mária 
  Pósa Sándorné 
  Ifj. Nagy Gyuláné 
  Tóthné Nyirádi Anna 
  Kuti Andrea 
  Nyírádi Tiborné 
  Heil Imréné 
  Szabó Margit Aranka 

dr. holocsi KriszTán 
jegyző

Településstratégiai, Ügyrendi, 
Összeférhetetlenséget és 

Vagyonnyilatkozatot Kezelő 
Bizottság beszámolója
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Komolyan vettük a bohóckodást
folytatás az 1. oldalról

Ezek a számok, de mint 
megszokhattuk a számok 
mögött még van valami: a 
közel 250 bálozó (majdnem 
kivétel nélkül komolyan 
vette a bohóckodást, már-
mint a felhívást arra vonat-
kozólag, hogy a téma a 60’ 
70’ évek és kéretik jelmez-
ben megjelenni).

Hippik, Elvisek, jampe-
cok és házmesterek kísérték 
hölgyeiket az asztalukhoz, 
akik szintén magukon visel-
ték a kor jellegzetességeit 
úgy színekben, mint szabás-
ban. Pöttyök, lófarkak, nap-
szemüvegek, rúzsok, cipők 
és sálak…  

Komoly kutatómunkát, 
valamint a kreatív elme 
használatát feltételezi az 
a kavalkád, ami ott meg-
jelent.  Akadtak közöttük 
olyanok is, akiknek még 
talán a szüleik is a csatto-
gós lepkét húzták maguk 
után, amikor a jampecok a 
Chevrolettekben már agyba-
főbe nyomták a dudát. És itt 
most ez nem a „leszólás”, 
inkább pont örömködés afe-
lett, hogy remek fiatalja-
ink vannak, akik szívesen 
részt vesznek olyan „buli-
ban” is, ahol előfordulhat 
anya is a barátnőjével pöty-
työs őrületben. Kissé botla-
dozva arra szerettem volna 
kitérni, hogy több generáció 
több órán keresztül a legna-

gyobb egyetértésben és ha-
talmas jókedvvel mulatott 
hajnalig.

Tudtuk, hogy működik a 
limbó hintó, ugyanazon ol-
dalról kezdtük felcsavarni a 
szőnyeget. Twist és mambó 
nem jelentett akadályt. Kü-
lön öröm, amikor „nem he-
lyi lakosok” is ellátogatnak 
egy-egy ilyen eseményre, 
mert az ő jókedvük a mi jó 
hírünk!

Arra is lehet gondol-
ni, hogy - mint mondani 
szokták - jó volt a csilla-
gok együttállása: helyszín, 
idő, téma és az apropó. Vi- szont mind nem értek vol-

na semmit a bálozók nélkül. 
Mindenkinek köszönjük, 
aki eljött, segített, jól érez-
te magát, mert ez bizonyít-
ja, hogy hasonló „megmoz-
dulásokra” igény van, ben-
nünk van a hajlam az önfe-
ledt szórakozásra.

Adjuk át a lendületet, 
buzdítsuk a gyermekeinket, 

hogy érezzék magukat Ők is 
ilyen jól a gyermeknapon.

Szervezők

Támogatóink: Bonanza-
Angol használtruha keres-
kedés, Éva Baker, Malom-
kert Étterem és Hotel, Ne-
felejcs Virágház, Patak Ven-
déglő, Szent Orbán Erdei 
Wellness Hotel.

Hírek településünkről:
www.szoB.hu

Forrás: Nemcsak Berry



A képviselő-testület 2014. 
február 4. napján megtartott 
ülésén bírálta el a Szobi József 
Attila Művelődési Ház és Sza-
badidő Központ igazgatói ál-
lásának betöltésére beérkezett 

Dr. Sasvári Anna Veszprém-
ben született, diplomáját a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán szerezte 1989-ben. 
1991-ben ügyvédjelölti gya-
korlat után jogi szakvizsgát 
tett, majd jegyzőként dolgo-
zott Veszprém megyében, 
Szentkirályszabadján, azt kö-
vetően Borzavár és Porva te-
lepüléseken. 1997-ben a 
Határőrség Országos Pa-

pályázatokat. A beérkezett pá-
lyázatok alapján a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy 
2014. február 15-től 5 év idő-
tartamra Paluch Anitát nevezi 
ki az intézmény élére.

Új igazgató 
a művelődési ház élén

rancsnokságán jogtanácsos, 
2000-ben az akkor megala-
kuló Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóságon Igaz-
gatási és Jogi főosztályveze-
tő lett. 2007-től ügyvédként 
tevékenykedett. 2013. május 
22-étől a Szobi Polgármeste-
ri Hivatal Igazgatási, Hatósá-
gi és Családügyi Irodájának 
vezetője, amely feladatot al-
jegyzői munkaköre mellett 
továbbra is ellátja.

Új aljegyző a
polgármesteri hivatalban

>>KÖZFOGLALKOZTATÁS A Képviselő-testület ja-
nuár 28-án megtartott ülésén döntött arról, hogy a 2014. 
évi kistérségi startmunka mintaprogramok felhívására pá-
lyázatot nyújt be. A döntés értelmében a mezőgazdasági 
és a téli és egyéb értékteremtő programelemek tekinteté-
ben került sor a pályázatok benyújtására. Információink 
szerint a mezőgazdasági program március hónapban, míg 
a téli és egyéb értékteremtő program várhatóan csak má-
jusban veheti kezdetét.

>>BIZOTTSÁG A Képviselő-testület január 28-i ülésén 
fogadta el Laczkó Balázs képviselő lemondását a Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottsági tagságról, és választotta 
meg  Polónyi Éva képviselőt a bizottság új tagjának.

>>PÁLyÁZAT A képviselő-testület pályázat benyújtásá-
ról döntött a Központi Konyha felújítására, korszerűsíté-
sére. A pályázat tartalmazza az épület belső felújítását és 
egy korszerű gáztűzhely beszerzését.

>>KÖLTSéGVeTéS A képviselő-testület február 4-én 
megtartott ülésén fogadta el Szob Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetését. A költségvetési rendelet szerint 
az önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeinek főösz-
szege 666.042.000 forint, amely megegyezik a tervezett 
kiadások összegével. A költségvetés kapcsán meg kell je-
gyeznünk, hogy a jelen kormányzati ciklusban beveze-
tett ún. feladatalapú finanszírozás lényegesen jobb körül-
ményeket teremtett az önkormányzati gazdálkodásban, 
bár korántsem beszélhetünk teljes feladatfinanszírozásról 
egyetlenegy önkormányzati feladat esetében sem. Mind-
ezek mellett is örömmel nyugtázhatjuk, hogy a 2013. év 
őszén a pénzügyi iroda által összeállított, és a működőké-
pesség megtartása céljából benyújtott önkormányzati pá-
lyázatunk - két fordulóban - összességében olyan támoga-
tást nyert, amiből minden számlatartozás, szállítói köve-
telés, minden peres követelés és az önkormányzatot ter-
helő mindennemű visszafizetési kötelezettség (beleértve 
az önkormányzat által fenntartott valamennyi intézményt 
is) lényegében rendezésre került. A 2014. év gazdálkodá-
si tervezésében (bár áthúzódóan erre az évre van még fi-
zetési kötelezettség) a központi támogatást és az önkor-
mányzat által tervezett bevételeket felhasználásában úgy 
tervezhette a képviselő-testület, hogy az ez évi forráso-
kat nem terheli áthúzódó tartozás. Más szavakkal mindez 
azt jelenti, hogy a költségvetés tervezését a múlt pénzügyi 
terhei semmilyen tekintetben nem nyomasztották.

>> RÖvideN <<
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Kedves Szobi Polgárok!
Ezúton tájékoztatom Önö-

ket arról, hogy 40  közszolgá-
latban  eltöltött év után nyug-
díjba vonultam. Elmondhatom, 
hogy az első és egyben utolsó 
munkahelyemről távoztam, hi-
szen 1973. november 1-jén ke-
rültem alkalmazásba az önkor-
mányzat jogelődjénél, Szob 
Nagyközségi Közös Tanácsnál.

Megköszönöm a négy év-
tized alatt a feladataim ellátá-
sához nyújtott valamennyi se-
gítséget, amelyet a mindenko-
ri feletteseimtől, munkatársa-

imtól, települési képviselőktől, 
valamint  az önkormányzati in-
tézmények vezetőitől és dolgo-
zóitól  kaptam. 

Jó volt együtt dolgozni, te-
vékenykedni a településért, az 
itt élőkért. Nagyon sok szép 
emléket őrzök és viszek ma-
gammal a munkában együtt el-
töltött évekről. Kívánok min-
denkinek további sikeres mun-
kát, nagyon jó egészséget, sok 
boldogságot és eredmények-
ben gazdag 2014-es esztendőt. 

TiszTeleTTel:
TóThné nyirádi anna 

elköszönés



A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság a 2013-as év során 
változatlan létszámban és ösz-
szetételben végezte munká-
ját. A Bizottság az éves mun-
kaprogram alapján dolgozott, 
tartotta meg bizottsági üléseit, 
kiegészítve az időközben ka-
pott feladatokkal.

Az elmúlt évben 13 bizott-
sági ülés megtartására került 
sor, melyből négy rendkívüli 
ülés volt. Az összes bizottság 
közül az egyik legtöbbet ülé-
sező. Ezt a beérkezett kérel-
mek nagy száma, valamint az 
előírt időbeni döntés indokol-
ta. Egy esetben közös bizott-
sági ülés megtartására került 
sor a Pénzügyi és Ellenőrzé-
si Bizottsággal, mely az adott 
napirendi pontok miatt volt 
célszerű. Ezen bizottsági ülé-
sen részt vett Remitzky Zoltán 
polgármester és dr. Holocsi 
Krisztián jegyző is.

A bizottság az elmúlt év-
ben is elkészítette 2012. évi 
beszámolóját, valamint 2013. 
évi munkaprogramját, me-
lyet testületi ülésen ismerte-
tett és a képviselő-testület el-
fogadott. Javaslatot tett a bi-
zottság a 2013. év során fel-
használható pénzkeretre a kü-
lönböző segélyezési formákra 
lebontva (Bizottság, Polgár-
mester, Jegyző és Képviselő-
testületre). A testület a bizott-
ság javaslatát elfogadta.

Az év harmadik hónapjá-
ban a bizottság „A szociá-
lis igazgatásról és a szociális 
ellátásokról” szóló törvény 
végrehajtásából adódó fel-
adatokat dolgozta ki és a he-
lyi rendelet átdolgozását vé-
gezte a hozzátartozó mellék-
letekkel. Hasonló feladatot 
végzett  a bizottság április hó-
napban „A gyermekek pénz-
beli és természetbeni támo-
gatásáról” szóló rendelet tel-
jes átdolgozásánál. Itt szeret-
ném megköszönni az átdolgo-
zásban részt vett valamennyi 
közreműködő munkáját. 

A bizottság az ülésein dön-

tött továbbá a beérkező kérel-
mekről, a különböző segélyek 
odaítéléséről, jogosultsági 
feltételek megszűnése esetén 
a kedvezmények visszavo-
násáról. A 2013-as év folya-
mán jelentős számú kérelem 
érkezett a bizottsághoz. Ki-
emelkedően magas volt a tű-
zifát kérelmezők száma, me-
lyet zömében tudtuk biztosí-
tani. Az elmúlt évben 48 er-
dei m3 fát tudott önkormány-
zatunk állami támogatásként 
beszerezni a 2012. évi 15 er-
dei m3-el szemben.

A közfoglalkoztatottak ál-
tal termelt burgonyából vi-
szont jelentős létszámú szobi 
lakosnak tudtunk természet-
beni segélyként kiutalni már-
cius és szeptember hónapban. 
Hosszú idő után ismét lehe-
tőség nyílt karácsony előtt 
pénzbeli segélyek kiutalására. 
Külön figyelemmel voltunk a 
gyermekeket nevelő szülők-
re és az általános iskola javas-
latát is kikértük ez ügyben. 
Ugyancsak figyelembe vettük 
az iskola kérését az iskolai év 
végi kirándulások támogatása 
odaítélésénél. 

Új elemként jelent meg 
az ingyenes nyári gyermek-
étkeztetés. A bizottság ja-
vaslatára júniusban 20 gyer-
mek, augusztusban pedig 22 
gyermek napi egyszeri meleg 
ebédjét biztosította az önkor-
mányzat. A gyermekek kivá-
lasztásánál a bizottság kikér-
te Ujlaky Zoltán, a Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat vezetőjének véleményét 
is. Továbbá a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
biztosította a két hónap alat-
ti ebédeléseket is. Köszönjük 
segítségüket! 

Munkatervünkben szere-
pelt a „Napsugár” nevet vi-
selő óvoda és a Gondozá-
si Központ bejárása, vezető-
vel történő konzultáció. Kü-
lön a bizottság egyik hely-
re sem ment, mivel mindkét 
helyen testületi bejárás tör-

tént, így feleslegesnek tartot-
tuk, hogy pár hét elteltével is-
mételten megjelenjünk az in-
tézményekben. Egyébként 
mindkét helyen jelentős fel-
újítások történtek, így egész-
ségügyi szempontból megfe-
lelőek a körülmények.

Rendeletek átdolgozásából 
még az év végére is maradt. 
A beszámoló elején említett 
két rendelet ismételt átdolgo-
zására került sor. Az új tör-
vénynek megfelelően ez meg-
történt, és a képviselő-testü-
let 2013. december 20-i ülé-
sén el is fogadta. Ezen rende-
let (egybe dolgozza az emlí-
tett kettőt) 2014. január 1-jén 
lépett hatályba.

A Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság munkáját az 
Igazgatási, Hatósági és Csa-
ládügyi Iroda közreműködé-
sével végzi. Az iroda dolgozó-
it és vezetőjét tekintve jelen-
tős változások történtek. Az 
év elejével Uzonyiné dr. Bá-
ron Tímea lett az iroda vezető-
je, majd május hónap második 
felétől dr. Sasvári Anna vette 
át az iroda vezetését. Továb-
bá az ott dolgozók is teljesen 
újak lettek. A változások visz-
szaesést nem jelentettek a bi-
zottság munkájában, sikerült 
az esetleges akadályokat, buk-
tatókat elkerülni. Kijelenthe-

tem, hogy az év második fe-
lére a közös munkavégzés fo-
lyamatos jó munkakapcsolat-
tá alakult. Szeretném megkö-
szönni a bizottság tagjainak 
részvételét az üléseken és az 
aktív közreműködést. Köszö-
nöm a hivatali dolgozók hoz-
záállását, különösen az Igaz-
gatási, Hatósági és Családügyi 
Iroda vezetőjének közreműkö-
dését, segítőkészségét.

A bizottság a 2013-as évben 
beérkezett kérelmek ügyében 
az adott tárgyévben döntött. 
Elbírálatlan kérelmet a 2014-
es évre nem vitt át. A fent le-
írtak alapján úgy érzem, hogy 
- a szűkös, de a 2012-es évnél 
valamivel jobb anyagi helyzet 
ellenére- a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság a feladatát 
2013-as évben tervszerűen és 
jól végezte. Bizonyítja ezt az 
is, hogy a rendelkezésre álló 
pénzkerettel jól gazdálkodott, 
a lehetőségeihez képest a ma-
ximumot próbálta biztosítani 
az arra rászorulóknak.

Kérem Szob Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületét, 
hogy a Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság beszámolóját a 
2013-as évről fogadja el.

Szob, 2014. január 20. 

Tisztelettel:
TóTh lajos

szeB elnÖKe

A képviselő-testület a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizott-
ság beszámolóját 2014. feb-
ruár 25-én megtartott ülésén 
elfogadta. (a szerk.)

Beszámoló szob város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 

Bizottságának 2013. éves  munkájáról
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Nem sokáig örülhetett köny-
nyen szerzett zsákmányának 
a biciklitolvaj, hiszen néhány 
óra leforgása alatt elfogták őt 
a váci nyomozók, és a lakásán 
megtalálták az ellopott kerék-
párt is.

Február 20-án a délelőtti 
órákban tett feljelentést egy 
hölgy, miszerint egy váci üz-
let elől a tárolóban lezárt ke-
rékpárját ismeretlen személy 
eltulajdonította. 

Az üzlet biztonsági ka-
merájának felvételei segít-

ségével, valamint az adat-
gyűjtés során beszerzett in-
formációk alapján a nyomo-
zóknak sikerült beazonosíta-
ni a feltételezett elkövetőt, 
így azonnal tudták, hogy ki-
nél kell keresni az ellopott 
biciklit.

A 21 éves gyanúsított be-
ismerte tettét, a lakásán meg-
tartott házkutatás során le-
foglalt kerékpárt pedig már 
kora délután hiánytalanul át-
adták a sértettnek. (forrás: 
rendőrség)

Bravúros elfogás!
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Dr. Vermes Miklós gimnáziumi 
tanár népszerű tudományos cik-
ke: „Lehetséges e az atommag 
energiájának gyakorlati fel-
használása?”  a Természet vi-
lága 1939. szeptemberi számá-
ban jelent meg.  Egy rövid idé-
zet: „Az egyetlen neutron által 
felrobbantott 1 köbméter, vagyis 
4200 kilogramm uránoxidból 
szinte pillanatok alatt 27x1015  
méterkilogramm energia válna 
szabaddá. Ettől városok dőlné-
nek romba.”

Az atomba és az atomreak-
tor elvi lehetősége több mint 
hat éve általánosan ismert volt, 
amikor a világ első atombom-
báját 1945. augusztus 6-án le-
dobták Hiroshimára.

Háború volt. Németország-
ban, az USA-ban és a Szov-
jetunióban tízezrek dolgoztak 
megfeszített erővel e bombán, 
mégis több mint hat év kellett a 
realizáláshoz. A világ első villa-
mos energiát szolgáltató közcé-
lú atomerőművét a Szovjetuni-
óban 1954-ben helyezték üzem-
be. Az atomenergia békés célú 
hasznosításának kezdetét az el-
méleti lehetőség ismertté válá-
sától már több mint 15 év vá-
lasztotta el. Említést érdemel, 
hogy a magfúziós energiahasz-
nosításra több mint hatvan éve 
vannak próbálkozások, eddig 
eredménytelenül. (1952-ben 
csak a hidrogénbomba sike-
rült!)

„...először is, a civilizáció-
nak jelentős energiatartalékok-
kal  kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy ideje legyen annak az in-
formációnak a megszerzésé-
re, amely az új energiához ve-
zető kaput feltárja - másodszor 
pedig a civilizáció köteles az 
ilyenfajta információ megszer-
zésének minden más feladattal 
szemben elsőbbséget adni. Ha 
ezt nem teszi, könnyen elhasz-
nálhatja azokat az energiatar-
talékokat, amelyekhez képes 
hozzáférni, mielőtt megtanul-
ná, hogyan aknázza ki az úja-
kat. Ezenkívül a múlt tapaszta-
latai bizonyítják, hogy az új in-

formációk szerzésének ener-
giaköltségei abban az arány-
ban növekszenek, ahogyan a 
korábbi energiaforrásokról át-
térünk az újabbakra. A szén és 
olaj technológiájának megalko-
tása energetikailag sokkal „ol-
csóbb” volt, mint az atomtech-
nológiáé.”1

Az emberiség energiafel-
használása az időben növekszik 
és hatványfüggvénnyel lehet le-
írni: Az éves energiatermelés 
növekedését a kezdetektől (csak 
emberi és állati izomerő)  évi 
0,3~0,4 százalékos növekedés 
jellemezte 1963-ig. Az 1980-
2006. közötti időszakot már évi   
2 %-os növekedés jellemzi.2 Az 
úgynevezett zöldeknek az a tö-
rekvése, hogy csökkentsük le 
energiatermelésünket, az embe-
ri faj fennmaradását (nem csak 
a kényelmét) igencsak veszé-
lyezteti. A zöldek elfelejtették, 
vagy soha nem is tudták, hogy 
Földünkön egyetlen dolog ál-
landó: a változás!

Az a szén, amelyet a fosz-
szilis energiahordozók tartal-
maznak javarészt a földtörténeti 
Karbon korban (285-350 millió 
évvel ezelőtt) került a légkörből 
a növényekbe, majd a föld alá. 
Amikor elégetjük, nem teszünk 
mást, mint visszajuttatjuk a lég-
körbe. Az utóbbi 150 évben a 
földfelszín éves átlaghőmérsék-
lete 0,7 ºC-al emelkedett. Akár 
van ember, akár nincs, a Föld 
hőmérséklete ingadozik.  Pél-
dául 50 millió évvel ezelőtt 12 
ºC-kal volt magasabb3  az átlag-
hőmérséklet, mint ma.

Hamis illúzió, hogy „meg-
újuló” energiával fenn lehet tar-
tani energiatermelésünket! A 
„megújulókat” évezredek óta 
hasznosítja az emberiség: gon-
doljunk például a tűzifára. A 
szelet is széleskörűen haszno-
sítottuk: ötven éve Hollandiát 
még a szélmalmok országának 
nevezték. Faluhelyen sokan főz-
tek a nyári konyhákban rőzsetű-
zön vagy kukoricaszárral. Nya-
ranta sokan állítottak elő forró 
vizet feketére festett, napra ki-

tett fémhordókban (napkollek-
tor). Az, hogy ezek a módsze-
rek kimentek a divatból, annak 
egyetlen oka a villamosenergia, 
a gáz és a kőolaj olcsósága volt. 
Olcsóbb volt ezeket használni, 
mint a „megújulókat”. Mára a  
fosszilis energiahordozók kiter-
melése egyre nehezebb és drá-
gább, így klasszikus energiafor-
rásaink ismét hódítani kezdtek.

„Ma a Magyarországon fel-
használt összes energia 40 szá-
zalékát az épületeinkben hasz-
náljuk el, melynek mintegy két-
harmada a fűtést és hűtést szol-
gálja”4. A legtöbb energiát té-
len fogyasztjuk. Sajnos éppen 
ekkor kevés és gyenge a napsü-
tés, a szél is ritkán fúj. A rend-
szerváltáskor folyó dunai erő-
mű felépítését pedig megfúrták 
a „zöldek” - ennyit a „megúju-
lókról”...

Szembe kell néznünk azzal, 
hogy a nukleáris energia foko-
zott felhasználása mellett sincs 
több időnk száz-százötven év-
nél a magfúziós energia haszno-
sításához szükséges technológi-
ák kidolgozásához. Ha a nukle-
áris energiáról lemondunk, ta-
lán még húsz évig növekedhet 
energiatermelésünk, majd rövid 
stagnálás után meredek vissza-
esés és eddig meg nem tapasz-
talt mértékű és időtartamú gaz-
dasági és társadalmi válság kö-
szönt ránk. 

A BME Atomfizika Tanszék 
egykori adjunktusaként van 
némi szakismeretem a reaktoro-
kat illetően is: a Földön jelenleg 
435 atomreaktor üzemel. Vala-
mennyi a 235 tömegszámú urán 
hasadásából termeli az energiát. 
A működés lényege, hogy ha az 
uránmagokat megfelelő sebes-
séggel rendelkező neutronokkal 
bombázzuk, akkor az uránmag 
több részre hasad. A hasadási 
termékek össztömege kisebb, 
mint a hasadás előtti tömeg, és 
ez a tömegkülönbözet energia-
ként5  szabadul fel. Hasadáson-
ként két-három nagy sebességű 
új neutron6  is keletkezik. Eze-
ket megfelelő sebességre lassít-

va újabb maghasadások gene-
rálhatók. Ha a neutronok meg-
felelő részét elnyeletjük, széles 
tartományban egyensúlyi álla-
potot állíthatunk be. A megfe-
lelő működéshez  a reaktormag 
uránból, a neutronok megfele-
lő sebességcsökkentését vég-
ző moderátor (víz vagy grafit) 
anyagból és a neutronokat el-
nyelő anyagból (kadmium) te-
vődik össze. Az időegységre 
eső hasadásszámot és az ezzel 
arányosan keletkező hőenergiát 
a magban lévő kadmium meny-
nyiségével tudjuk szabályozni, 
és hőcserélőkön keresztül ve-
zetjük el: a nagynyomású gőz 
turbinákat hajt, amelyekkel az 
elektromos áramot termeljük.

Az atomreaktorok ellenzői 
két katasztrofális balesetre - 
Csernobil és Fukusima - szok-
tak hivatkozni. Több eddig nem 
volt, pedig több mint négyszáz 
reaktor évtizedek óta folya-
matosan üzemel világunkban. 
Mindkét baleset közvetlen ki-
váltó oka, a reaktormag mecha-
nikai sérülése volt, amely meg-
akadályozta a reaktor üzemsze-
rű leállítását.

Csernobilban csakúgy, mint 
a legelső atommáglya7  kísérlet-
ben grafitot alkalmaztak mode-
rátorként. Csak a reaktorok cse-
kély hányada volt hasonló. (A 
mérnökök tudták, hogy ezeknél 
a reaktoroknál nincs „vészfék”, 
de a „vizes” reaktoroknál kb. 
30 %-kal kisebb volt egy ilyen 
reaktor beruházási költsége.) A 
kritikus pillanat valószínűleg 
az volt, amikor a majdnem le-
álló reaktort - hirtelen kirántva 
a kadmiumrudakat - megpró-
bálták újraindítani. (Egy álló re-
aktort külső neutronforrással in-
dítanak újra, ami igen macerás 
dolog...) Mi történt pontosan, 
senki sem tudja, valamennyi 
kezelő meghalt. Igen lényeges, 
hogy az az eseménysorozat, 
ami bekövetkezett, csak grafit 
moderátoros reaktorral történ-
hetett meg. Hatására valameny-
nyi ilyen reaktort leszereltek, és 
ma egy ilyen sem működik.

 Fukusimát 9-es magnitúdó-
jú földrengés rázta meg, és ez a 
működő reaktormagokban sérü-
léseket okozott. Az egyik blok-
kot vészleállással (a primer víz 
lefúvatása) kis teljesítmény ter-

energiaszükség
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melésre tudták hozni, a másik 
kettő teljes leállítását üzemsze-
rűen elkezdték (a teljes leállí-
tás akár egy napig is eltarthat). 
Ha nincs a földrengést köve-
tő szökőár, minden bizonnyal 
úrrá lettek volna a helyzeten és 
nincs az a radioaktív szennye-
zés, amely ma közismert.

Nyilvánvaló ostobaság Paks 
esetében a fenti két katasztrófá-
val riogatni: Paks vizes mode-
rátorral működő reaktor, elvileg 
kizárt az, ami Csernobilban tör-
tént. Térségünkben több millió 
éve nem volt 9-es magnitúdót 
megközelítő földrengés, szökő-
árról nem is szólva.

Van viszont egy reális, folya-
matosan fennálló veszélyforrás, 
amiről hallgatnak: egy reaktor 
működése során folyamatosan 
elhasználódik az urán és a hasa-
dásakor rengeteg féle radioak-
tív anyag is keletkezik, amelyek 
felezési ideje több ezer - tízezer 
év is lehet. Ha egy üzemanyag-
rúdban az urán 2~3 százalé-
ka elfogyott, azt ki kell cserél-
ni. Az újrafeldolgozás, a hosszú 
felezési idejű radioaktív anya-
gok biztonságos tárolása igen 
különleges feladat. Hazánkban 
nem tárolunk hosszú felezé-
si idejű radioaktív hulladékot. 
Megpróbálni is képtelenség len-
ne: nincs néptelen, geológiailag 
várhatóan több százezer évig 
stabil, vízzáró hatalmas kőzet-
tömbünk, amiben ilyesmit el-
helyezni szokás. Volt viszont 
ilyen, és van most is Oroszor-

szágban.  Megnéztem a „re-
aktor” törvénytervezetet: mint 
ahogy eddig, ugyanaz a mene-
te lesz az üzemanyag pótlásnak 
és a hosszú felezési idejű radio-
aktív hulladék tárolásának is. 
Gondolom a szállítás is ugyan-
úgy vasúton történhet majd, van 
hozzá felszerelés. 

Az elhasznált urán pótlásá-
ra van saját erőforrásunk: 26,8 
milliárd m3 kitermelhető urán-
érccel rendelkezünk. Lehet, 
hogy pár évtized múlva ez lesz 
a vezető exportcikkünk. Igaz, 
van 6000 méteres mélységben 
palaolaj is bőven, de egy ilyen 
mélységben lévő készlet fel-
színre hozása eszméletlenül 
drága. Arról nem is beszélve, 
milyen geológia kockázatokkal 
járna egy ilyen mélyréteg desta-
bilizálása. 

Tudom, hogy cikkem igen 
vázlatos, de a terjedelem korlá-
tokat szab. Ha van rá igény, szí-
vesen tartok további ismeretter-
jesztést ebben a témában.  

engárd Ferenc
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Február 15-én a művelődé-
si házban a nyugdíjas klub 
karneváljára gyűltünk össze. 
Tóth Lajos önkormányza-

ti képviselő a farsang erede-
tét röviden ismertetve a bált 
megnyitotta, amivel kezdetét 
vette a mulatság. A felszolgált 
szendvics, az otthonról hozott 

finom sütemények, italok, jó 
zene mellett remek volt a han-
gulat. Az est fénypontja a jel-
mezbe öltözöttek felvonulása 
volt, ami nagy sikert aratott, 

ezt még tetőzte a nagymarosi-
ak fergeteges kacsatánca.

A tombola sem maradha-
tott el, melyhez ajándékokkal 

hozzájárult a Kriszta fodrász, 
Bogi kozmetika, Dózsa fala-
tozó, Erzsike virágbolt, Ottó 
pizzéria, Kati bolt, Szőkéné, 
Polónyi Éva, akiknek ezúton 

köszönjük. Köszönjük min-
den klubtagnak, résztvevő-
nek, támogatónak, akik hoz-
zájárultak az est sikeréhez.

vezetőSég

Lehet, hogy nem találkozunk 
annyit, amennyit elterveztünk, 
de ez a lényegen nem változtat, 
még kb. 4 hónapunk van arra, 
hogy „változzunk”. Ha eh-
hez bármelyikünknek szüksé-
ge lenne bármire, találkozzunk 
Erzsinél a könyvtárban. Hasz-
náljátok a kártyákat és irány ki 
a szabadba!

jas

Kiegészítés: 2014. január 6-án 
alakult egy klub 15 fővel, elhatá-
roztuk, hogy levetjük elhasznált 
fizikumunkat és újra, kisebbre, 
egészségesebbre cseréljük.

Üzenet a klubba!
Kitartás csajok és fiúk

Nagyjából 6 hónapot adtunk 
magunknak. Nagy segítséget 
jelent az a 4 vállalkozó, akik 
támogatják „megújulásunkat”.

Köszönettel tartozunk Dom-
bi Pistikének, aki szakmai tu-
dását hozta el nekünk, és hozza 
folyamatosan. Garai Andinak, 
akinél hozzájuthatunk a re-
form élelmiszerekhez. Bartók 
Mariannak, aki támogat min-
ket abban, hogy a nagy ruhá-
inkat kisebbre cseréljük. Hava-
si Riának, aki azzal segít, hogy 
újuló külsőnk tetszetős árnya-
latot kapjon.

Köszönjük.

Nyugdíjasok karneválja

A Börzsöny Kisvasút 2014. március 15-én, 
szombaton 10 óra 10 perckor indítja az idei 

menetrendi szezon első vonatát.
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Digitális korunkban az emberi 
emlékezet elkényelmesedett. 
Talán csak a mai nagyszü-
lők nemzedéke mondhatja el, 
hogy annak idején – gyermek- 
vagy ifjú korában – meny-
nyi mindent hallott az idősek-
től. Miután a XX. század má-
sodik felében végbement a ge-
nerációk különélése – ami te-
rületileg egyazon vagy igen tá-
voli településeken történhetett 
–, és megváltozott az életmód, 
megszakadt az unokák számá-
ra a mesemondás is. Nemze-
dékek nőttek fel anélkül, hogy 
hallottak volna a helyi hiedel-
mekről, eltűnt falvakról, titok-
zatos romokról, híres búcsú-
járó helyekről, a szomszédos 
falvak közötti ugratásokról, 
csúfolódásról, s más egyebek-
ről. Így merültek a feledés ho-
mályába elpusztult, megszűnt 
falvaink, temetőink, s a hit-
vallás egykori színterei, a régi 
templomok is.

Mondhatjuk azt, hogy 
elő kell venni a kézikönyve-
ket, monográfiákat, vagy az 
interneten egy kattintással 
mindenről információt sze-
rezhetünk. Ez csak részigaz-
ság. A műemlékekről, régé-
szeti lelőhelyekről, megyele-
írásról vagy –  történetről való-
ban születtek az elmúlt félszá-
zadban értékes szakkiadvány-
ok. Ezek példányszáma azon-
ban elég alacsony, ára meg-
lehetősen magas. Leginkább 
szakmai körökben forgatják. 
Az internetet tájékozódásra, 
információszerzésre haszná-
lók köre valóban bővül, de az 
idősebb nemzedékek tagjainak 
egy része még mindig fenntar-
tással fogadja. Előnyben ré-
szesíti a nyomtatott sajtót, is-
meretterjesztő irodalmat.

Írásomban az érdeklődő ol-
vasók figyelmét járásunk terü-
letén található – többségében 
Árpád-kori eredetű – temp-
lomhely vagy -rom iránt kí-
vánom felkelteni. Csak azon 
építményeket veszem szám-
ba, ahol újnak az építése nem 
a régi templomra történt. 

• Kemence – Belterület, plé-

bániakert. XII. században épült 
templom alapjai, a kőfalba épí-
tett középkori ajtóval. A hívek 
az Úr hajlékát a XVIII. század 
közepéig használhatták.

• Tésa – Majori-dűlő. Az el-
pusztult középkori Tésa falu 
közelében 1728-ban a Foglár 
család kisebb templomot épí-
tett, családi kriptával. Az Ipoly 
árterületének közelsége miatt 
a templomot 1775-ben a mai 
helyére építették.

• Perőcsény – Puszta-
templom-lápa. A régészek ál-
tal Felső-Orzsányként emlí-
tett helyen álló egykori temp-
lom védőszentje vélhetően 
Nagyboldogasszony, mivel a 
közeli völgyet Boldog Asz-
szony völgyének hívták. Még 
álló falairól az 1733-as ösz-
szeírás és az 1779. évi egyhá-
zi látogatás is említést tesz. Az 
első katonai felmérés térképe 
helyét is megjelöli: Rudera ein 
alten Kirche (elhagyott hely, 
egy régi templom romja).

• Vámosmikola – Belte-
rület, Szent János tér. Itt állt 
Mikola középkori, Szent Lő-
rinc majd Szent Erzsébet véd-
nökségét élvező plébánia-
temploma. 1680–1745 között 
a reformátusok használták. A 
mostani templom megépülése 
után, 1779-ből már csak rom-
jait említik.

• Ipolytölgyes – Szent-
márton-dűlő, Ságizsidód/Ság 
falu temploma. Bakay Kornél 
feltárása alapján a XII. szá-
zad második felében épült Is-
ten házát a XVI. századig, te-
metőjét a XVIII. század végé-
ig használták a tölgyesiek.

• Letkés – Belterület, Ko-
rongi-part. A község kőfallal 
körülvett középkori templo-
mának helye, az első katonai 
felmérés térképe is itt ábrázol-
ja. A torony nélküli templomot 
1737-ben még rendbe hozat-
ta, beboltoztatta az esztergomi 
káptalan.

• Ipolydamásd – vártemp-
lom. Az 1697. és 1732. évi 
egyházmegyei látogatás is 
említi, utóbbi szerint a romos 
templom a várban áll.

• Ipolydamásd – Ódamásd 
(Ságh hegy alatt). Korcsmáros 
László kéziratában adatközlők 
nyomán említi: Pásztor János 
megtalálta, majd teljesen ki-
ásta a templom alapjait. Kő-
templom volt. Az első kato-
nai felmérés térképe (1782) e 
helyen tünteti fel Damásdot, 
de egyértelmű templomjelölés 
nem látható a térképen, s a le-
írás sem említi.

• Márianosztra – Kóspallag, 
Toronyalja. Pálos kolostor és 
templom romja. Miklós Zsuzsa 
régészeti kutatása szerint a ko-
lostort a XIV. században alapí-
tották, működésére vonatkozó 
utolsó adat 1538-ból szárma-
zik. A XVII. század végén a pá-
losok még a rendház visszaállí-
tását kérték a királytól. 

• Szob – Bészob, 
Matyóktanya. Az oklevelek-
ben nem említett Árpád-kori 
település XII-XIII. században 
épített templomát 1934-ben 
Horváth Adolf János tárta fel.

• Szob – Bészob, Kovácsi 
falu. A XI-XII. századbeli épí-
tésű templomot és a körülötte 
lévő temető részletét ugyan-
csak Horváth Adolf János tárta 
fel a múlt század húszas-har-
mincas éveinek fordulóján.

• Zebegény – Belterület, 
sziklatemplom. Először az 
1787-es Nagymaros birtok-
térkép tünteti fel. Utóbb a bar-
langszentély elé kicsi temp-
lomhajót építettek torony-
nyal és haranglábbal. A mos-
tani templom elkészülte után a 
sziklafal előtti épületet lebon-
tották, s az Úr hajlékát szikla-
kápolnaként használják. 

• Nagymaros – Szent Mi-
hály-hegy, barlangtemplom. 
A zebegényi bencés kolostor 
a XIII. század közepén virág-
zott, 1420-ból a váci egyház-
megyéhez tartozóan említik 
a Szent Mihály-egyház apát-
ságát. Az országosan is egye-
dülálló egyházi emlékünkben, 
a remetebarlangban XI–XV. 
századi leletanyagot találtak a 
régészek.

•  Verőce – Magyar-
kút. A Les-völgyből kiemel-

kedő domb tetején középko-
ri templom falmaradványai ta-
lálhatók. A stílusjegyek alap-
ján a régészek a XIII. század-
ra keltezik az épületet. A kuta-
tás eredménye szerint a lelő-
hely Társa falu temploma. A 
település Nógrád vármegyé-
hez tartozott, rá vonatkozó kö-
zépkori forrás nem ismeretes.    

Napjainkban jogszabály – 
2012. évi XXX. törvény a ma-
gyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról – által is tá-
mogatott mozgalom van ki-
bontakozóban az országos és 
helyi kulturális értékek szám-
bavételére, nemzeti és helyi 
értéktárak összeállítására. Re-
mélhetőleg a helyi és tájegysé-
gi értéktárakat összeállítók fi-
gyelmét nem kerülik el szak-
rális emlékekeink sem. Vala-
mennyit őseink az előző évez-
redben hozták létre, majd kü-
lönböző okok folytán egy ré-
szük az enyészet részévé vált. 
Századunkban lesz a keresz-
ténység kialakulásának 2000. 
jubileuma. Az egyház- és kul-
túrtörténet emlékeit ápoló har-
madik évezredbeli utódok he-
lyi szakrális értékeink megőr-
zését leginkább azzal segíthet-
nék, hogy elődeink által terem-
tett Isten hajlékainak egyko-
ri helyét – ahol erre még nem 
került sor – megjelölnék. A ki-
bontakozó, fejlődő vallási tu-
rizmus, zarándokutak szerve-
zői és résztvevői számára pedig 
hasznos lenne a turisztikai tér-
képeken való feltüntetésük is. 

Irodalom: 
Csáky Károly: Szakrális 

emlékeink nyomában III.–V. k. 
Dunaszerdahely, 2010, 2011, 
2012 

• Tésa /1996/
Csókáné Salamon Melit-

ta – Csóka Árpád: Zebegény. 
Kézikönyv helybélieknek, nya-
ralóknak és idelátogatóknak. 
Magánkiadás, 2010

Korcsmáros László: 
Ipolydamásd története 1262–
1990. Kézirat, 1995 

Magyarország régészeti to-
pográfiája 9. A szobi és a váci 
járás. Szerk.: Torma István. 
Budapest, 1993

Tari Edit: Pest megye kö-
zépkori templomai. Studia 
Comitatensia 27. Szentendre, 
2000

dr. Koczó józseF
helyTÖrTénész

Templomromok és isten házának 
egykori helyei a szobi járásban



Február 24-én a szo-
bi érdy János Könyvtár 
adott otthont egy új TV-s 
szolgáltatás (TV-WeB) 
tesztelésének, ahol a részt-
vevőket kifejezetten arra 
kérték, hogy mondjanak 
kritikus véleményt a be-
mutatott újfajta szolgálta-
tásról. 

A szobi nyugdíjas klubot 
kereste meg január köze-
pén az Informatikai, Táv-
közlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetsége 
(IVSZ), hogy a klub tagja-
inak a segítségét kérje egy 
jelenleg fejlesztés alatt álló 
jövőbeni szolgáltatás (TV-
WEB) véleményezése kap-
csán. Az elképzelés szerint 
a fejlesztés révén az ottho-
nunkban a TV készülékün-
kön keresztül tudjuk majd 
Internetről válogatott tar-
talmakat (híreket, cikkeket, 
információkat, stb.) olvas-
ni anélkül, hogy számító-
géppel vagy Internet előfi-
zetéssel kellene rendelkez-
nünk.

A tesztelés első pár per-
cében elhangzott tájékozta-
tót követően a helyi nyugdí-
jas klub tagja ki is próbál-
hatták a TV-WEB-et. A TV 
távirányítójának segítségé-
vel lépkedtek a megjelenő 
témakörök és cikkek között 
illetve meggyőződtek arról, 
hogy egy új technológia ki-
próbálása és megismerése 
nem feltétlen jelent bonyo-
lult és megtanulhatatlan lé-
péseket. 

A tesztelő csapat érdek-
lődve figyelte és hallgatta 
a nyugdíjasok véleményét, 
akik az építő jellegű kriti-
ka mellett érdekes igénye-
ket is megfogalmaztak. Bí-
zunk benne, hogy a jövő-
beni végleges rendszerben 
- amely majd a TV-n új csa-
tornaként lesz elérhető - be-
építésre kerülnek a megfo-

galmazott kritikák és észre-
vételek. 

Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Kunya Erzsé-
betnek és Paluch Anitának 
a kellemes hangulatú hely-
szín biztosítását, Ghymesi 
Áginak a nyugdíjas klubban 
való résztvevői „toborzást” 

A szobi nyugdíjas klub véleményét kérdezték 
egy újfajta TV-s szolgáltatás kapcsán

és a szolgáltatást kipróbáló 
szobiaknak a megjelenést! 

Az IVSZ TV-WEB szol-
gáltatással foglalkozó pro-
jektjét és a tesztelést az Eu-
rópai Bizottság a SEE prog-
ramon keresztül támogatja. 

KÖszÖneTTel az iVsz 
iroda Tagjai: 

További információ:
www.ivsz.hu

Balla-FileTóTh riTa, 
csímár Kinga, 

heilingBrunner Klára, 
juhász ágnes 
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Szinte még fel sem ocsúdtunk 
a Karácsonyi meglepetés pil-
lanatából, máris újabb óriá-
si öröm érte a Szobi Napsugár 
Óvoda apraja-nagyját!

Egy hétfő reggel, arra fi-
gyeltünk fel, hogy az ovi épü-
lete elé egy országos hírű játék, 
és óvodai eszközellátó cég ka-
mionja gördült be. Mindenki 
tévedésnek gondolta azt, ami-
kor a sofőr közölte, hogy meg-
hozta a megrendelt árut.

„Itt senki nem rendelt sem-
mit!” hangzott el az értetlenke-
dő tétova válasz.

A sofőr konokul állította, 
hogy márpedig ő itt letesz 120 
darab óvodai fektetőt.

Ebben a pillanatban megje-
lent az óvoda vezetője, aki ha-
miskás mosollyal az arcán kö-
zölte, hogy bizony mindenki 
segíthet a pakolásban, mert a 
kamion jó címre érkezett.

Ekkor eszméltünk rá, hogy 

ez megint egy újabb titkos 
meglepetés a fenntartó Önkor-
mányzat részéről, amelyre már 
hosszú évek óta nagyon vágy-
tunk mindannyian.

Mivel a régi ágyainkon ta-
lán még az intézmény dolgozói 
is az igazak álmát aludták óvo-
dás korukban, ezért nyilvánva-
ló, hogy minőségük, biztonsá-

ismét hatalmas öröm az oviban!

guk már nem a korszerű előírá-
soknak megfelelő állapotú volt.

Ennek tudatában, kicsit nosz-
talgikus hangulatban ugyan, de 
boldogan adtuk át régi kopott, 
szakadt, nyikorgó ágyainkat a 
Központi Műhely dolgozóinak, 
hogy selejtezésre elszállítsák.

Ettől a pillanattól pedig a 
felhőtlen öröm járta át az in-

tézmény minden dolgozóját és 
gyermekét. A modern esztéti-
kus, praktikus ágyaknak any-
nyira örültünk, hogy már azon 
a napon a gyerekek ebéd után 
birtokba is vették. Az izga-
lomtól elfáradva szinte min-
den gyermek angyali mosoly-
lyal az arcán aludt el rögtön a 
mese után a gyönyörű kényel-
mes fekhelyen. 

Ekkor döbbentünk rá, hogy 
nem csak a gyerekeknek okoz 
örömöt, hanem nekünk is meg-
könnyíti mindennapi munkán-
kat, hiszen tisztántartása, fer-
tőtlenítése és mozgatása is 
sokkal egyszerűbb, könnyebb, 
mint a régi, kiszolgált ágyaké 
volt.

Ezúton szeretnénk nagyon-
nagyon megköszönni Szob Vá-
ros Önkormányzatának ezt az 
óriási meglepetést, amit rövid 
időn belül immár másodszor 
élhettünk át a Szobi Napsugár 
Óvodában.

Köszönjük!
hámoriné schuBauer 

móniKa  és homolya móniKa
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A zöldséges előtt futottam 
össze véletlenül Andreával 
- régi tanítványom volt -, 
akinek nagyon megörültem. 
Kérdezgettem életének ala-
kulásáról, életcéljáról, szó-
val jót beszélgettünk. Mi-
kor mentünk volna, ki-ki 
a maga dolgára, szeretet-
tel meghívott egy Cserhá-
ti Zsuzsa koncertre. Szabad-
koztam, szabadkoztam, ne-
kem ilyen „vidéki” koncer-
tekről nincs jó véleményem. 
Elmondtam, hogy a „kon-
cert” szó már régen elveszí-
tette klasszikus jelentését. 
A vendéglátó ipari műegy-
ségben fellép egy hangzatos 
(angol nevű), lelkes amatőr 
zenekar, és „dömdöm” ze-
nét játszik. Lényege a dob! 
Minél nagyobbat ütnek rá 
annál jobb a dallamtalan ze-
néjük. Rezonálnak az ablak-
üvegek, vonyítanak a kör-
nyék kutyái, mindenki or-
dít a nagy zaj miatt, köz-
ben tánc ürügyén szökdé-
cselnek, vonaglanak a fia-
talok. A „csörömpölős” stí-
lusú zenekarnál a dob mel-
lett a cintányér viszi a prí-
met. Itt már a macskák is 
elmenekülnek a környék-
ről, különben a hatásfok 
megegyezik az előző zene-
karral. Általában ilyenkor 
belépőt is szednek, mert a 
halláskárosodásért bizony 
fizetni kell. A koncert má-
sik két fajtája a gépi zene. 
Vagy felhangosítják a le-
mezszekrényt, vagy lemez-
lovas teszi fel (ő a DJ!) a 
korongokat. Itt is a hang-
erő a mérvadó szempont. 
Általában ingyenes a mű-
sor. (kutyák és macskák 
menekülőben itt is!) Nos, 
az iménti aggályaimat el-
mondva Andrea csak annyit 
közölt: „Ez nem olyan kon-
cert! Tessék eljönni, majd 
meg tetszik látni…!” 

Közel egy éve volt Cser-
háti Zsuzsa emlékkoncert, 
nem félve a csalódástól, el-
mentem nyakkendősen, fe-

hér ingben és megborotvál-
kozva. A műegység előtt 
sokan szívták a füstöt (5 
méteres tilalom!), halk be-
szélgetés a fiatalok kö-
zött. Utat engedtek az ajtó-
hoz, köszöntek! Jó jel volt, 
hogy ittas embert nem lát-
tam sem kint, sem az aszta-
loknál. Mert asztaloknál ül-
tek a fiúk és a lányok (par-
don: hölgyek),  dzseki, téli 
ruhanemű fogasokon. Én a 
pulthoz mentem egy üveg 
sörért, megálltam, néze-
lődtem. Egy ismeretlen fi-
atalember azonnal felpat-
tant asztalától és át akar-
ta adni a helyét. Elképed-
tem. Ezt komolyan mon-
dom! Halk zene, a DJ tette 
a lemezeket a korongra (a 
lemezlovas szobi volt) az-
tán elkezdődött a koncert. 
A férfiak felkérték(!) a höl-
gyeket táncolni az asztal-
tól, és nem törzsi rituális 
vonaglásokat láttam. Nem! 
Ők táncoltak, közben hal-
kan énekelték a szöveget. 
Ezalatt senki nem rohan-
gált (italospalack a kézben, 
nuku) nem ordított. Ápolt 
külső, „vasárnapi” öltözet, 
a fehér ing és a nyakkendő, 
nem volt kirívó. Andrea se-
gítségével egy kis szocio-
lógiai felmérés: Közel 100 
jelenlévő harmada szobi és 
zebegényi, néhány nagy-
marosi, a többi, Ceglédtől-
Vácig. Korosztály 20-40 év 
közötti, férfi és nő felezve. 
Foglalkozásuk vegyes: le-
vélkihordó diák, közmun-
kás, villanyszerelő, ker-
tész, bébi csősz, stb.

Bevallom, nagyon jól 
éreztem magam különösen 
azért, mert visszajött a hi-
tem: így is lehet szórakozni! 
Ha lenne lányom, bizony 
félelem nélkül elengedném 
„ilyen” diszkóba.

U.i.: Anyukák, ha talál-
koznak velem az utcán, szí-
vesen elárulom a hely ne-
vét!

Ferenczy emil

Kavargatom a forró kávé-
mat, közben nézem az olasz 
focicsapatok eredményeit. A 
szomszéd asztalnál középko-
rú férfi magyaráz a beszél-
getőtársának, akarva akarat-
lanul hallgatom a „műszaki” 
jó tanácsokat. „Hogy az izé 
visszajön a kéményből? Én 
azt úgy csinálom, hogy ami-
kor előkészítettem az izét, ak-
kor meggyújtom az izét és tel-
jesen betolom. Kicsit várok, 
aztán megnyomom az izét. Az 
ajtót becsukom. Meglátod, az 
izé nem fog visszajönni a ké-
ményből!”. 

Felállok, az udvaron elszí-
vok egy cigarettát, addig sem 
kell gondolnom a meccseken 
kívül semmire. Visszame-
gyek. Témát váltottak. „Tu-
dod, az egyik izé olyan, mint 
a másik izé. Mindegyik egy-
forma. Most áprilisban lesz 
az izé, én már döntöttem, én 
bizony áprilisban nem fogok 
izélni!”. 

Nem csináltam meg a to-
tómat, holnap is van nap. 

Az idézett beszélgetések-
ről eszembe jutott egy régi 
vicc a magyar nyelvhelyes-
ségről: Az újoncokat oktat-
ja a kiképző őrmester hogyan 
kell viselkedni a kocsmában, 
ha verekedés történne. „Em-
berek, maguk söröznek, ami-
kor hangosan összeszólalkoz-
nak és egymást elkezdik ver-
ni. Tudják mit kell tenni? Fel-
állnak, megisszák a sörüket 
és azonnal elhagyják a kocs-
mát! Megértették?” Az újon-
cok bólogatnak. Az őrmes-
ter a sulykolás szabályai sze-
rint visszakérdezi az anyagot. 
„Na, Kovács honvéd, mit csi-
nál akkor, ha a szomszéd asz-
talnál a söröző civilek össze-
verekednek?” Kovács hon-
véd vigyázzba vágja magát: 
”Jelentem, ha a szomszéd 
asztalnál a söröző civilek ösz-
szeverekednek, akkor én fel-
állok, megiszom a sörüket, 
és azonnal elhagyom a kocs-
mát!”.

Azért mégis szép a magyar 
nyelv!

Talán valamit elhibáztam
Csak egy kis falusi templom,
s mindössze három tucat ember,
de egyikük se hallgat,
s a fele él a testtel.

S az imájuk, hogy ne vétkeinket nézd,
de a hitet, Egyházad hitét-
valahol, valamit elhibáztam:
az élet más is, mint keserűség!

Nem csak állatok vannak,
Júdások, gyávák, s mocsok -szívek,
s talán visszaadod még nekem is egyszer
nem Benned, magamban s az enyéimben,
de az Emberben való elvesztett hitet!

E verset Lénárd Ödön Piarista szerzetes írta, aki 18 
és fél évet töltött a kommunisták börtönében.

Ma is aktuális.
simon józseF

zene ürügyén a fiatalokról Kis magyar nyelvhelyesség
(Kr.u. 2014.)
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Dr. Kalácska Lajos állator-
vos felhívásában szerepel egy 
mondat: a „házalós” oltás 
szigorúan tilos.

Nem tudom mire vélni a 
„házaló” megjelölést, mert 
erre az én olvasatom és isme-
reteim szerint (interneten is 
keresgélve) az alábbi jellem-
zőt találtam: „a gyalog vagy 
szekéren faluról falura járó 
ember, aki különféle mezőgaz-
dasági vagy ipari termékeket 
árusít”.

Feltételezhetném, hogy 
némi burkolt fenyegetés ol-
vasható ki a sorokból. (Köz-
tudomású, hogy többen más 
települési állatorvosokat hí-
vással kérnek fel személye-
sen, vagy telefonon a védő-
oltás témájában, mivel 2009. 
január 1-jével az eb-tulajdo-
nos szabadon választhat ma-
gán-állatorvost.) 

Szerencsésebb lett volna 
közvetlenül jogszabályi he-
lyekre hivatkozni, ahol fe-
ketén fehéren megjeleníthe-
tő az, hogy ki és milyen for-
mában végezheti az ebek ve-
szettség elleni védőoltását. 
Főleg megjelölve a szobi ta-
rifát, ami évek óta felfelé tér 
el a kormányrendeletekben, 
ajánlásokban, valamint kama-
rai iránymutatásokban meg-
jelölt összegektől. (Kiadott 
szórólapokról leellenőrizhe-
tő.)  Internetről tudható, hogy 

szabadtérre jelölik ki az oltási 
helyeket a meghatározott ol-
tási összegért, a rendelői ellá-
tás ennél jóval drágább. Erről 
miért nem értesítenek min-
ket, mint más településeken? 
(Megnézhető az eboltási árak 
2013. keresőszóval. Elég sok 
önkormányzat hirdetménye 
látható.)

Semmiféle törvényi előírás 
nem rendelkezik arról, hogy 
csak a helybeli állatorvos vé-
gezheti el az ebek kötelező 
veszettség elleni védőoltását.

Nem hinném, hogy az ál-
latorvosok, akik rendelkez-
nek a kamarai engedéllyel és 
a megfelelő jogosítványok-
kal “házalnának”, őket meg-
keresik! A megkeresésre vég-
zik el az ebek ellátását. Telje-
sen jogszerűen!

Tudomásul kellene venni, 
hogy a háztartások költségve-
tése meghatározott, nem egy-
szerű beosztani azt ami van, 
és örülni kell annak, ha vala-
kik nem az utcára dobják ki 
a kutyájukat/kutyáikat, ha-
nem a lehető legkisebb költ-
séggel tesznek eleget a törvé-
nyi kötelezettségeiknek. Eh-
hez kellene igazodni, és nem 
a kollegalitást és az eb-tulaj-
donos szabad választási jogát 
megkérdőjelezni.

tájékoztató éS Segítő 
szándéKKal egy eBTulajdonos 

(F. j.)

A keresztény életet élő 
nem felejtkezik el a szen-
vedést átélt embertár-
sairól. Nem felejtjük el 
Mindszenty József hazánk 
egykori Hercegprímását, 
aki egyházunkért, hazán-
kért szenvedett, a német és 
a szovjet uralom alatt.

Közben ismét változott 
a világ, új irányítás vette 
át a hatalmat. Egy dolog 
azonban nem változott, a 
vallásellenes tevékenység. 
Az ENSZ Gyermekjogi 
Bizottsága kemény hangú 
felszólítást intézett a Va-
tikánhoz. Kérdőre vonta. 
Úgy tűnik, hogy a pénzvi-
lág, már az ENSZ-t is fel-
használja céljai megvaló-
sításához.

A világhálón megjelent 
egy „illumináti tréning” 
című videó. Ebben egy ki-
fejezéstelen arcú ember el-
mondja az új világrendet 
kialakítandó terv részletes 
ismertetését. Többek kö-

zött azt, hogy milyen mó-
don tudják rákényszeríte-
ni a különböző országo-
kat szándékaik végrehajtá-
sára. Tervük szerint a val-
lást is meg kell szüntetni. 
Valószínű, hogy e videó 
nyilvánosságra tétele meg-
félemlítés céljából került 
közlésre.

Karen Hudes, aki a vi-
lágbank dolgozója volt 
húsz éven keresztül, a Je-
zsuita szerzetes rend ellen 
írt és a Vatikánnal is ösz-
szefüggő lejárató közlé-
sét hozta nyilvánosságra. 
Közlése szerint egy Sebes-
tyén Éva nevű nő kérte fel 
erre.

A kereszténység elleni 
tevékenységen felül a ma-
gyar nemzet ellen is fo-
lyamatos a harc az Unió-
ban. Egyedül a lengyelek 
állnak ki mellettünk. Kér-
dés e még, hogy honnan e 
nagy gyűlölet ellenünk?

simon józseF

A januári hírverő sakkver-
senyünket a szobi vasúti 
laktanyában tartottuk meg 
12 fő részvételével. 

A Lila Futó Sakkverse-
nyen a csapatból 3 fő vett 
részt. Ezt a versenyt Bu-
dapest III. kerületében a 
Hóbagoly SE NB II ren-
dezte 6. fordulóban Virág 
Bálint 2,5 pontot szerzett, 
Repiczky Tamás 2,5 pontot, 
ezzel megszerezte a FIDE 
élő pontját, ami 1530 pon-
tot jelent, valamint Csiba 
Benő szerzett 3 pontot.

A szobi csapatban immár 
16 FIDE élőpontú játékos 

2014. február 8-án tartot-
ta díjkiosztó ünnepségét 
a Dunakanyar Tagszövet-
ség, melynek egyik tag-
egyesülete a szobi A-54 
PGSE. 

A 11 tagegyesület saját 
eredményein túl itt értéke-
lésre kerültek a 2013. év 
versenyévad tagszövetség-
ben elért eredmények is. 

Szobról az A-54 PGSE 
tagjai közül három fő ka-
pott tagszövetségi elisme-
rést (abc szerint): Huszák 
György, Kliment Gyula, 
Pásztor István serleg, illet-

valamit nagyon nem értek ellenszélben

ve oklevél formában.
Sikeres eredményeik el-

érésében sokat jelenthetett 
nekik a családi és sporttár-
si támogatás, hiszen mind-
nyájuknak vannak munka-
helyi és egyéb elfoglaltsá-
gaik. 

Kívánok minden csapat-
társamnak hasonló ered-
ményeket, és eredményes 
versenyzést a 2014-es ver-
senyévadra.

a-54 Pgse,
 mucsKa jános 

 Bronz FoKozaTos 
PosTagalamBász

Gratulálok sporttársaimnak! van 20 főből, a kezdéskor 
csupán 3 főnek volt.

A 46 fős verseny érdekes 
és változatos volt.

2014. február 9-én si-
keresen szerepeltünk: 
Dunakeszi-Alag – Szob 
2 – 8 pont.

Nagyon kellett ez a győ-
zelem, megbecsüljük és 
hajtunk tovább az érem-
szerzésért.

További programunk: 
március 9. Galgavidék /
Tura/ - Szob.

A sikeres folytatás remé-
nyében: 

CSiba benő CSapatvezető

sakkév nyitás 2014 

Az Önök írták rovatban szereplő cikkek nem 
feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség vé-
leményével.
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Értesítés!
Csiszár Attila vagyok a Mozgáskorlátozottak 
Közép-Magyarországi Regionális Egyesület 
(MKMORE) szobi térségi csoportvezetője. Vá-
rok minden kedves érdeklődőt, tagtársat, sors-
társat minden hónap első csütörtökén tartandó 
fogadóórára. Akadálymentes helyszín: József 
Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ, 
Árpád utca 17. Időpont: 10-14 óráig. 

Amiben tudunk segíteni: segítségnyújtás, in-
formációszolgáltatás „Lakás Akadálymentesíté-
si Állami Támogatások” (LÁT) ügyintézéséhez, 
tanácsadás akadálymentesítéssel kapcsolatban; 
segédeszköz beszerzésben való információ-
adás; segédeszköz kölcsönzés; parkoló kártya, 
gépjármű adókedvezmény igénylésének feltét-
elei; sorstársi tanácsadás; autószerzési támoga-
tás igénylése; információs szolgálat mozgáskor-
látozottak és egyéb fogyatékossággal élők szá-
mára.

Várok minden kedves érdeklődőt.
Tisztelettel:

csiszár aTTila

www.mozgasserulTeK.hu



Tisztelt Szobi Polgárok!
A DI-FER Őrnagy Vagyon-

védelmi Kft. nevében köszön-
töm Önöket. Cégünk, 2012. 
április 1-jétől alakította ki és 
működteti zebegényi disz-
pécserközponttal a „Csen-
des riasztásos” távfelügyeleti 
rendszerét. A rendszer lénye-
ge, hogy betörés vagy más 
nem kívánt esemény bekövet-
keztekor a diszpécser azon-
nal a helyszínre küldi a rea-
gáló egységet, aki megkezdi 
a megfelelő intézkedést. Biz-
tonsági központunk 24 órás 
felügyeletet lát el, így bárme-
lyik napszakban történő ese-
ményre azonnal reagál. Táv-
felügyeletünk három fő rend-
szert működtet: 1: Behatolás 
jelzés 2: Tűzjelzés 3: Pánik-
jelzés.

A pánikjelző rendszerün-
ket ajánljuk az idősebb kor-
osztály részére, akik koruk és 
egészségi állapotuk miatt fo-

kozottan ki vannak téve bi-
zonyos bűnözői csoportok te-
vékenységének. Behatolás 
és tűzvédelmi rendszerünket 
már több közintézmény, egy-
házi intézmény és magánin-
gatlan használja.

Ha a rendszerrel vagy az 
árakkal kapcsolatban kérdés 
merülne fel, várjuk szíves je-
lentkezését a 06-30/613-8110 
és a 27/634-868-as telefon-
számon, vagy személyesen a 
Zebegény, Kossuth u. 2. szám 
alatt lévő Biztonsági Ügyele-
tünkön.

E-mailben is kérdezhet tő-
lünk, szakembereink szívesen 
adnak választ bármilyen kér-
dés merülne fel. 

E-mail címünk: 
di-fer@t-online.hu
Honlap cím:   
www.diferornagy.hu
Tisztelettel:                                                                                         

 KaTa csaBa

 Szakmai vezető

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

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

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

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

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

Felelős vezető: Furucz Zoltán

humorsarok
Béla hazamegy az orvostól és nagyon nyugtalannak 
tűnik.

- Mi a baj? - kérdezi a felesége.
- A doki azt mondta, hogy most már mindennap be 

kell vennem egy tablettát életem végéig.
- És? Sok embernek kell tablettát szednie egész 

életében!
- Tudom, de a doki nekem csak 4-et adott!

Felhívás!
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Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása 
2014. évben

 

Értesítem a város lakosságát, hogy az ebek kötelező védőoltását 2014. évben  
alábbi időpontban végezzük a Szobi állatorvosi rendelőben:                     

Oltás időpontja: március 3-án (hétfő):  délelőtt:  9-13 óráig
                                                                  délután: 15-18 óráig 

 
Pótoltás időpontja: március 10-én (hétfő): délelőtt:   9-13 óráig
                                                                     délután: 15-18 óráig

Tájékoztatom azon tisztelt ebtartókat, hogy akinek lejárt az oltási időpont-
ja, vagy 2013. évben nem tett eleget mikrochip-beültetési, illetve oltási köte-
lezettségének, annak a fent említett időpontban vagy bármelyik nap délelőtt 
8-10 óráig, délután 17-18 óráig van  lehetősége a mikrochip-beültetés és a ve-
szettség elleni védőoltás beadásának elvégeztetésére. 

A háznál történő oltást telefonon (06-30/954-2378), vagy a rendelőben kérem bejelenteni.

Dr. Kalácska Lajos állatorvos
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