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A képviselő-testület júni-
us 24-i ülésén tárgyalta a tan-
uszoda ügyét. Az ülésen kife-
jezésre juttatta, hogy rendkí-
vül fontosnak tartja Szob vá-
rosban, mint járásszékhely te-
lepülésen tanuszoda létesíté-
sét, éppen ezért gazdasági ere-
jéhez és pénzügyi lehetősége-
ihez mérten mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a tan-
uszoda építésének költségei-
hez a kormányzat elvárásainak 
megfelelően pénzügyi hoz-
zájárulást biztosítson. Az im-
máron nem először napirend-
re került témában önkormány-
zatunk változatlanul rögzítette 
azt, hogy 

- a járásban, illetve a tér-
ségben elfoglalt földrajzi el-
helyezkedése szinte kínálja a 
Szobon történő létesítmény 
megvalósulást;

- az oktatási intézményei-
nek (általános iskola, közép-
iskola, zeneiskola) léte is arra 
ösztönöz, hogy a tanuszoda 
Szob városában létesüljön; 

- az önkormányzat minden 

tőle telhető anyagi forrást, il-
letve vagyoni lehetőséget ter-
mészetesen szolgálatba állít a 
beruházáshoz.

Ennek alapján az önkor-
mányzat meg is jelölte pon-
tosan a helyszínt, amelyet té-
rítés nélkül rendelkezésre bo-
csát a megvalósításhoz, annak 

Továbbra is napirenden 
a tanuszoda építése

aktuálissá válásakor. 
Pénzügyi forrás lehetősége-

iben a település azonban elég-
gé behatárolt, hiszen a költség-
vetési év kezdetekor semmi 
ilyen tárgyú felhalmozási ki-
adásra nem gondolt. Más szó-
val költségvetési rendeletében 
nem szerepel ilyen kiadási té-

tel. Következésképpen a kép-
viselő-testület ebben az évben 
maximum 4 millió forint ösz-
szegben tudja támogatni a fej-
lesztést, amelyet a nem beter-
vezett bevételek, illetve esetle-
ges hitelfelvétel vagy vagyon-
értékesítés forrásából fedezne. 

A következő év lehetősége-
it pedig természetesen annak 
gazdálkodási rendelete meg-
alkotásakor vizsgálja át, és te-
szi meg fedezetátadási nyilat-
kozatát. 

Természetesen az önkor-
mányzat lehetőségei mértéké-
ben minden tekintetben és mó-
dozatban együttműködést ajánl 
a tanuszoda megvalósításának 
kérdésében a kormányzatnak, 
aminek nyilván lehetnek anya-
gi természetű hozamai is, így 
például közműcsatlakozások, 
egyéb terepelőkészítő munkák, 
de jelenthet más-más, a beruhá-
zás folyamatában jól kimutat-
ható komoly anyagi természe-
tű hozzájárulást is.

Az önkormányzat bízik ab-
ban, hogy a tanuszoda létesíté-
sére vonatkozó tárgyalások si-
kerrel járnak, és a következő 
tanévben már a szobi uszodá-
ban sajátíthatják el a diákok az 
úszás tudományát. 

Remitzky zoltán
polgáRmesteR

Télen az uszoda fedése biztosítja, hogy használni lehessen a létesítményt

Nyáron a friss levegő és a napfény veszi át az uralmat a víztükör felett
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A Dr. Card egy bankkártya 
nagyságú kártya, amely tar-
talmazza tulajdonosa legfon-
tosabb egészségügyi adatait, 
s így sürgősségi ellátás esetén 
a kezelőorvosa azonnal meg-
kapja pácienséről azon infor-
mációkat, amely a kezelésé-
hez szükséges.

MIÉRT VAN SZÜKSÉ-
GE A DR. CARD-RA?

Baj, baleset, egészségügyi 
vészhelyzet bárkivel bármi-
kor megtörténhet:

• Önnel otthon, közlekedés 
közben, a munkahelyén,

• Szüleivel, nagyszüleivel 
az utcán, vagy amikor épp 
egyedül vannak otthon,

• Gyermekével az iskolá-
ban, táborban vagy játszóté-
ren,

•… és még számtalan szitu-
ációt felsorolhatnánk, amely 
során a Dr. Card életet ment-
het.

Sürgős esetben a kiérke-
ző kezelőorvosnak általában 
semmilyen információ nem 
áll rendelkezésre az ellátásra 
szorulóról, aki ha eszméleté-
nél is van, nem biztos, hogy 
minden fontos egészségügyi 
információt (vércsoport, kór-
előzmény, betegség, gyógy-
szerallergia stb.) meg tudja 
osztani orvosával.

A Dr. Card ezt az űrt töl-
ti be orvos és páciens között 
hiszen a kártya tartalmazza a 
sürgősségi ellátáshoz szüksé-
ges alapvető személyes és or-
vosi információkat, valamint 

a vészhelyzetben értesítendő 
személy elérhetőségeit. 

Képzelje bele magát egy 
pillanatra… hány értékes per-
cet spórolhat meg, ha a be-
teghez kiérkezést követő fél 
percben a kezelőorvos rendel-
kezésére áll minden informá-
ció, amely ahhoz szükséges, 
hogy a leghatékonyabban és 
leggyorsabban ellássa páci-
ensét. 

MILYEN ADATOKAT 
RÖGZÍTHET SAJÁT DR. 
CARD KÁRTYÁJÁN?

• Személyes adatok: név, 
születési hely és idő, taj szám, 
személyi igazolvány szám;

• Baleset esetén értesítendő 
személyek elérhetőségei: név, 
telefonszám;

• Kezelő- vagy háziorvos 
elérhetőségei: név, telefon-
szám;

• Egészségügyi állapotá-
ra vonatkozó információk: 
Vércsoport, Vérátömlesz-
tés, Cukorbetegség, Magas 
vérnyomás, Korábbi szívin-
farktus, Szívritmus szabályo-
zó, Syncumar kezelés, Vér-
zékenység, Veseelégtelen-
ség, Májelégtelenség, Aszt-
ma, Epilepszia, Gyógyszeral-
lergia, Allergia;

• Egyéb fontos informáci-
ók. 

Bővebb információ: Dr. 
Card Kft. 

Telefon: +36 20 480 35 86 
E-mail: info@drcard.hu

 SzerkeSztőSég

Kinevezte Orbán Viktor mi-
niszterelnök a kormánymeg-
bízottakat. Tarnai Richárd 
(képünkön) Pest megyében 
folytatja a munkát.

A Magyar Közlöny július 
8-i számában megjelent mi-
niszterelnöki határozat értel-
mében a kormányfő - Lázár 
János Miniszterelnökséget 
vezető miniszter javaslatá-
ra - Bács-Kiskun megyében 
Kovács Ernőt, Baranya me-
gyében Horváth Zoltánt, Bé-
kés megyében Gajda Róber-
tet, Borsod-Abaúj-Zemp-
lénben Demeter Ervint, Bu-
dapesten György Istvánt, 
Csongrád megyében Ju-
hász Tündét, Fejér megyé-
ben Simon Lászlót, Győr-
Moson-Sopron megyében 
Széles Sándort, Hajdú-Bi-
har megyében Rácz Róber-
tet, Heves megyében Pajtók 
Gábort, Jász-Nagykun-
Szolnok megyében Kállai 
Máriát, Komárom-Eszter-
gom megyében Kancz Csa-
bát, Nógrád megyében Sza-
bó Sándort, Pest megyé-
ben Tarnai Richárdot, So-
mogy megyében Neszményi 
Zsoltot, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében Kozma Pé-
tert, Tolna megyében Hor-
váth Kálmánt, Vas megyé-
ben Harangozó Bertalant, 
Veszprém megyében Takács 
Szabolcsot, Zala megyében 
pedig Rigó Csaba Balázst 
nevezte ki kormánymegbí-
zottá július 1-jei hatállyal.

A törvény szerint a kor-
mánymegbízottak vezetik 
a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalokat.

A mostani kinevezések-
re azért volt szükség, mert 
a miniszterelnök négyéves 
mandátumának lejártával a 
korábbi vezetők megbízatá-
sa is megszűnt. 

A kormánymegbízott to-
vábbi munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyt nem léte-
síthet, a megszigorított sza-

bályok szerint nem lehet or-
szággyűlési képviselő sem, 
továbbá helyi önkormány-
zati képviselő, fővárosi, me-
gyei közgyűlés tagja, pol-
gármester, megyei közgyű-
lés elnöke, főpolgármester, 
alpolgármester, megyei köz-
gyűlés alelnöke, főpolgár-
mester-helyettes, nemzetisé-
gi önkormányzat elnöke és 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselő sem. 

Tudományos, oktatói, 
művészeti, lektori, szerkesz-
tői, valamint jogi oltalom alá 
eső szellemi tevékenységet 
ugyanakkor végezhet. 

Az összeférhetetlenség 
érinti a most budapesti kor-
mánymegbízottá kinevezett 
- a tisztségben Pesti Imrét 
váltó - György István város-
üzemeltetésért felelős főpol-
gármester-helyettest, akinek 
így erről a posztjáról távoz-
nia kell.

A most kinevezett húsz 
k o r m á n y m e g b í z o t t b ó l 
nyolcan - Demeter Ervin, 
Széles Sándor, Rácz Ró-
bert, Kállai Mária, Szabó 
Sándor, Tarnai Richárd, Ha-
rangozó Bertalan és Rigó 
Csaba Balázs - az előző kor-
mányzati ciklusban is betöl-
tötték a kormányhivatal-ve-
zetői posztot.

Kinevezte a miniszterelnök 
a kormánymegbízottakat

Önkormányzati 
Egészségkártya Program

Igényfelmérés!
Kérjük Tisztelt Olvasóinkat, hogy akik részt sze-
retnének venni az Önkormányzati Egészségkár-
tya Programban, e szándékukat a Szobi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen, 
vagy az 27/570-690-es telefonszámon 2014. au-
gusztus 29-ig jelezni szíveskedjenek.
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Kedves Szobi Polgár, Tisztelt 
Olvasó!

Ünnepről általában emel-
kedettség nélkül szólni nem 
szokványos. Ugyanakkor 
nyilván a túlzásokba esés sem 
jó. Meg kell tehát maradni 
így ezen íráson belül is a mér-
téktartó köszönetnyilvánítás 
és értékelés határaiban. Rög-
tön az elején feltehetjük azt a 
kérdést, mi is volt az idei vá-
rosnap legfőbb vállalása? 

Egyfelől és mindenek-
előtt a helyi kulturális termé-
szetű erőinket szerettük vol-
na bemutatni, felvonultatni. 
Ez legyen akár egyéni, legyen 
akár önszerveződő közösségi, 
egyesületi csoportos megjele-
nés is. Így kerültek színpad-
ra a Danubius Tánceggyüttes 
táncosai, a Star Team és Csó-
ka Zsófi, Hugyecz Péter és 
csapata, valamint vonultak fel 
a mazsorettjeink és a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes; de ugyan-
ilyen megfontolásból kaphat-
tunk újra élményt a foltvarrók 
munkáiból készült kiállítás al-
kalmával, vagy a  gyűszű- és 
szalvétagyűjtők évtizedes han-
gyaszorgalommal összegyűj-
tött relikviáiból. 

A helyi sportegyesület 
szakosztályai is bemutatkoz-
tak, így a galambászok, a hor-
gászok, a sakkozók, a teni-
szezők, de a strandfoci Szent 
Imre utcában aszfaltra elhe-
lyezett, homokágyazatba te-
lepített meglepő  ötletességé-
vel is találkozhattunk.

Másrészt, a Szobért-Szo-
biakért Közalapítvány, mint 
a LEADER vidékfejleszté-
si programban pályázatnyer-
tes civil szervezet a hagyo-
mányőrzést jelenítette meg 
az ugyancsak az alapítvány 
által elnyert mobilszínpa-
don. Ennek keretében léptek 
fel a helembai, a kismarosi, a 
nagymarosi, a nagybörzsönyi 
és a lackói hagyományőrzők 
csoportjai. 

Harmadrészt egy lengyel 

és magyar nyelvű emléktáb-
la ünnepélyes leleplezésével 
tisztelegni szerettünk volna 
a településen 75 évvel ezelőtt 
éltek előtt, akik a lengyel me-
nekültek részére védelmet és 
élelmet adtak. Ezzel az ese-
ménnyel - hasonlóan a város-
fák ültetéséhez -, egy olyan 
állandó, és ránk szobiak-
ra egyedien jellemző hagyo-

mányt szeretnénk teremte-
ni (az emléktábla megkoszo-
rúzási ünnepségével), amire 
méltán lehet büszke minden 
itt élő. Ehhez a meglévő len-
gyel testvérváros (Lacko) léte 
ad alapot.

Negyedrészt a lazább és 
felszabadultabb szórakozás-
nak is helyt adott a város-
nap ünnepsége, amit a pén-
teki és szombati esti progra-
mok jelenítettek meg. Ugyan-
csak megjelent a munka, il-
letve a munka gyümölcse, a 
szónak a legkonkrétabb ér-
telmében, hiszen kis- és ős-
termelők, kiskereskedők mu-
tathatták be portékáikat és 
az odalátogatók fantasztikus 
ízkavalkádból meríthettek a 
legfinomabb cseresznyétől, 
a mangalica kolbászon át az 

akác és egyéb fajtájú mézter-
mékig. 

Egész napos egészségügyi 
szolgálatot adtak a szakorvosi 
rendelőintézet és a háziorvo-
si rendelő dolgozói az egész-
ségszigeten. 

Végezetül a fantáziának és 
meglepő találékonyságnak 
adott helyt az Élőképek ese-
ménye, ahol az óvodáskorú-

aktól a nyugdíjas korúig al-
kottak élő „reprodukciót” kü-
lönböző témájú festmények-
ből igen nagy sikerrel. Ezen 
képbemutatók alatt is örül-
hettünk Nagy Dávid művészi 
ütős játékának. Az igényes 
muzsika iránt érdeklődők is 
találhattak kedvükre valót az 
idei városnapok rendezvé-
nyeiben, hiszen Bogányi Ger-
gely Kossuth-, és Liszt-díjas 
zongoraművész, zeneisko-
lánk igazgatója adott felejthe-
tetlen koncertet az érdeklődő 
publikumnak.

E rövid műsortallózás után 
legelőször is azoknak szeret-
nénk köszönetet mondani, 
akik eljöttek és részvételük-
kel megtisztelték a rendezvé-
nyeket, illetve azok valame-
lyikét, hiszen törekvéseiben 

e városnapi rendezvénysoro-
zat róluk és nekik szólt első-
sorban. Azért róluk, mert hi-
szen magunk mutatkoztunk 
be elsősorban önmagunknak. 
A helyben élők ismerhették 
meg a helyben alkotókat,  il-
letve alkotó közösségeket, a 
helyi előadókat, a helyi sport- 
és közélet aktív szereplőit. 
Ugyanakkor kitekinthettünk 
e rendezvények által a tele-
pülés határain túl is, és maga 
az ünnepség ebben a mozza-
natában szól nekünk mások-
ról is.

Köszönetet mondunk min-
den aktív szereplőnek, fel-
lépőnek, kiállítónak, a ter-
mékbemutatókon résztve-
vőknek, a cselekvően részt-
vevők minden tagjának, ide 
értve természetesen a ren-
dezvényen résztvevő intéz-
mények, a központi konyha 
és műhely dolgozóit, továb-
bá a közmunkásokat is. Kü-
lön köszönet illeti meg a vá-
rosnapi program előkészíté-
sének valamennyi résztvevő-
jét, akik mintegy fél éven át 
fáradhatatlan szorgalommal 
és kitartó igyekezettel mind-
végig azon dolgoztak, hogy 
a városnapi ünnepség nem az 
ún. bulik egymásutánisága le-
gyen, hanem olyan rendezvé-
nyek sora, amiben természe-
tesen van hely az ún. bulizás-
nak is, de a fő értéktartomány 
az igényesebb, a közösséget 
mindenképpen önmaga ké-
pességeiben megerősítő ese-
mények sorozata. 

Úgy gondoljuk, a 2014. 
június 27. és 29. közötti vá-
rosnapok egy bensőségesebb 
testvérvárosi kapcsolatot erő-
sítettek meg, ugyanakkor a 
városunk közelében lévő te-
lepülések kulturális együvé 
tatozásáról is tanúbizonysá-
got tettek. 

Újra meggyőződhettünk 
városunkban élők hihetetlen 
színes kulturális, sport és kö-
zösségépítő öntevékenységé-
ről, amihez ezúton is szívből 
gratulálunk és amiért őszinte 
köszönetet mondunk.

Tisztelettel:
Remitzky Zoltán

polgármester

Ünnep és közösség
Ez évben ünnepeltük várossá válásunk 14. évfordulóját

Felvonult a városnapok rendezvényén a lengyel testvérvá-
rosunk fúvószenekara is
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A június végi városnapok – 
sok egyéb rendezvénye mel-
lett – talán az egyik legfon-
tosabb a lengyel menekültek 
szobi tartózkodásának meg-
örökítését szolgáló emléktáb-
la elhelyezése volt. A rendez-
vényen a vendég lengyel kül-
döttség fúvós zenekara is sze-

repelt. Meglepetésként hatott 
a templomi énekkarnak egy 
lengyel népi fohász lengyel 
nyelven történő eléneklése, 
amelynek refrénjét az ének-
kar magyarul is megszólaltat-
ta. A vendégek nagy meglepe-
téssel, többen elérzékenyülve 
hallgatták. 

Köszönet kell mondanunk 
azoknak, akik ez egykori 
népi fohász megszólaltatását 

munkájukkal lehetővé tették. 
Vígh Andrásné az ének kot-
táját lengyel kapcsolatai ré-
vén megszerezte. A templomi 
énekkart és vezetőjét Editkét, 
akik előadásra begyakorolták, 

valamint  Bánkuti Ferenc ta-
nár urat, aki a lengyel szöveg 
kiejtését segített megkönnyí-
teni. Az emléktábla az egykor 
Hampacher Jenőné tulajdoná-
ban lévő („Határ”) vendéglő 
falán került elhelyezésre. Eb-
ben az épületben főzött  Juli 
néni a lengyel menekültek-

nek. A megemlékezést követő-
en, Vígh Imréné, Czader Valé-
ria féltve őrzött fényképet mu-
tatott, melyen testvére Czáder 
József Ipolybélen volt a len-
gyel táborőrség tagja. A len-
gyel katonákkal készült fény-
képen látható (tölténytáska a 
derekán). A fénykép hátsó ol-
dalán újévi jókívánság olvas-
ható a lengyel baráttól (lent).

Az emléktábla elhelye-

zés mellet másik huszon-
négy program volt látogatha-
tó a Városnapok alkalmával. 
Elismerés illeti a városnapok 
megrendezőit és szereplőit.

simon József

Lengyel ének 
magyar ajkakról

Röviden
spoRtclub A képviselő-testület a Szobi SC Labdarúgó 
Szakosztályát 100.000 Ft összegű  támogatásban része-
sítette az MLSZ felé benyújtott TAO-s pályázat önrészé-
nek fedezetéül. Az utánpótlás fejlesztésre elnyert támo-
gatás lehívásához szükséges, hogy a szakosztály a szük-
séges önerőt is teljesítse.

bizottság A képviselő-testület elfogadta a Kulturális, 
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. évi tevékeny-
ségéről készült beszámolóját és a 2014. évi munkatervét.

piaggio A képviselő-testület július 15-én megtartott 
ülésén döntött arról, hogy a tulajdonában álló, a több 
mint 12 éves fenntartásában és üzemeltetésében rendkí-
vül költségessé vált UFA-496 frsz-ú Piaggio Ape típusú 
moped járművet 350.000 Ft-ért értékesíti, az értékesítést 
követően, maximum 600.000 Ft (+/- 10%) vételárért egy 
használt, üzemeltetésében  fenntartásában olcsóbb, étel-
szállításra alkalmas járművet vásárol. 

Víziközmű A képviselő-testület elfogadott szándék-
nyilatkozata szerint, az önkormányzat a még tulajdoná-
ban álló víziközművet – a jogszabályokban biztosított 
keretek között – térítésmentesen állami tulajdonba kí-
vánja adni azzal, hogy arra az estre, ha az állam ezen va-
gyont ingyenesen vagy térítés ellenében bármikor is har-
madik személy részére bármilyen jogcímen tovább kí-
vánja adni, az önkormányzat fenntartja ingyenes vissza-
származtatási igényét.

paRkoló A képviselő-testület tulajdonosi jogkörében 
eljárva hozzájárult ahhoz, hogy a Galóca Bt. a Szob, 
Arany János utca 11. szám alatti élelmiszer üzlet előtti 
az önkormányzat tulajdonában álló közút területen maxi-
málisan kialakítható, de legfeljebb 8 férőhelyes személy-
gépkocsi parkolót építsen ki saját költségen. A parkoló-
kat a kiépítést követően – a helyi parkolási rendelet meg-
alkotásáig – az önkormányzat térítésmentesen kizáróla-
gos üzemeltetésre átadja a Galóca Bt-nek. A helyi par-
kolási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képvise-
lő-testület ezen határozata hatályát veszti.

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 
Gyurcsok Zoltán képviselő úr 2014. au-
gusztus hónapban az alábbi időpontokban 
tart képviselői fogadóórákat a polgármes-
teri hivatal emeleti tanácskozó termében:

2014. augusztus 1-jén, pénteken 17-től 18 óráig,
2014. augusztus 15-én, pénteken 17-től 18 óráig,
2014. augusztus 29-én, pénteken 17-től 18 óráig.
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Egy tábornapló margójára
Bár az időjárás nem nagyon kedvezett nekünk, a Könyvtá-
ros tábor lakóinak, egy igazán jó másfél hetet töltöttünk el 
együtt. Kis családunk (55 táborozó és 8-10 segítő) volt ke-
rékpárral túrázni a Kuha-tanyán, Gödön strandolni, kisvonat-
tal Márianosztrán, akadályversennyel egybekötött bográcso-
záson az Ipoly torkolatánál, Esztergomban a Duna Múzeum-
ban és egy kis hajókiránduláson a Dunán.

Volt sok verseny: kerékpár lassúsági, élő társas, pókhálós 
Jedi képző, hullahopp, foci, ugrókötél, akadály, számháború 
és vízibomba csata.

Volt bábkészítés – előadással - bőr nyaklánc, kistáska, kar-
kötő stb. és sok-sok fonal kutya marionett.

Ez idő alatt tagja voltam én is ennek a kis összekovácsoló-
dott családnak, és őszintén mondom, pont annyira élveztem 
(ha nem jobban),  mint a gyerekek.

Köszönöm az élményt!
Köszönöm
- a gyerekeknek, hogy eljöttek,
- a szülőknek a felénk áradó bizalmukat,
- és a sok-sok segítőnek, hogy ez a tábor létrejöhetett.
És persze köszönjük Kunya Erzsinek, hogy mindezt létrehozta!

boRi

Köszönjük a támogatást: Bonanza üzlet – Bartók család, 
Éva Baker Kft. – Polónyi Éva, Kakas Húsbolt – Kakas Tibor, 
Kakasné Timi, Kavalkád – Garai Andi, Schottner Bogi, Szobi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. 

Miért jó a könyvtáros tábor?
- mert egy csomót lehet hülyéskedni
- mert nem szólnak ránk folyton
- mert lazábbak a felnőttek
- mert ott vannak a haverok
- mert nem unatkozok otthon
- mert jó fejek a „smasszerok”
- mert jók a programok

sámánka

Új, a településre látogatók eligazodását segítő várostérképek 
kerültek kihelyezésre a város több pontján található informá-
ciós táblákra. A korábbi, közel 10 éve készült térképek elhasz-
nálódtak, cseréjük szükségessé vált.

Új várostérképek

Júliusban lezajlott a Szobi Fekete István Általános Iskola ud-
varán létesült műfüves labdarúgó pálya műszaki átadás-átvé-
teli eljárása. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával 
és jelentős önkormányzati hozzájárulással megvalósult 40x20 
méteres, éjszakai világítással ellátott műfüves pályát a sport-
kedvelő közönség hamarosan használatba is veheti. A tény-
leges használatba vételt már csak az iskola fenntartójával, a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) kötendő, 
a használat és az üzemeltetés kérdéseit rendező  üzemelteté-
si megállapodás aláírása késlelteti. Amint ez a megállapodás 
a KLIK-kel aláírásra kerül, a pálya is megnyithatja kapuit a 
nagyközönség előtt.

Elkészült a műfüves pálya
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Mindenek előtt szeretnék 
elfogultságot bejelenteni! 
Nem tudok majd ténysze-
rűen írni az idei táborunk-
ról, mert az úgy van nálam, 
ha a szó a néptáncra tere-
lődik, általában megállít-
hatatlanul ömlik belőlem 
a gondolat. De nem úgy, 
ahogy most elvárnák tő-
lem, hogy 15-20 múlt ide-

jű ige köré szőjek egy-egy 
mondatot, elmesélvén ez-
zel mit is csinált a 40 óvo-
dás és kisiskolás a tábor-
ban egy hét alatt. De még-
is lássuk csak: a garantál-
tan első táborozó ovisaink 
tágra nyílt szemekkel és 

fülekkel a három nap alatt 
olyan  „munka” végére ért, 
ami egyébként, a tanév so-
rán (heti egyszeri próba) 
csak 4 hónap alatt szokott 
összeállni. Csak játszottak, 
énekeltek, kicsit táncoltak 
és észrevétlenül előttünk 
állt egy kész produkció! Le 
a kalappal előttük, imádni 
valóak mind!

E téren természetesen a 
nagyobbak sem maradtak le, 
Ők széki és somogyi táncok-
kal ismerkedtek, és akkor itt 
jön az, amikor letérek az ös-
vényről, mert el kell monda-
nom, hogy annak idején én 
is (és még sokan mások is) 

Július 14-18.: néptánctábor

széki táncokkal kezdtem a 
táncházzal való ismerkedést. 
Szóval, amikor a hét köze-
pe felé az iskolások behív-
tak, hogy ugyan már nézzem 
meg mire jutottak eddig, na, 
akkor szégyen ide, szégyen 
oda, bizony el kellett mor-
zsoljak egy-két könnycsep-
pet. „Sírok, sírok, siratom a 
lányságom, siratom a lány-
kori boldogságom!”

A helyzetet nehezítette, 
hogy kisebbik gyermekem 
is a „táncházasok” között 
volt, négyest járt és énekelt, 
ahogy a torkán kifért. Az is-
merős dallamok, a porral ke-
veredett izzadság, a lépések 
ritmusa mind-mind felidéz-

te bennem azt, amit néha 
már majdnem elfelejtek azt, 
hogy ez egyszerűen tökéle-

tes! De tényleg!
Lenne itt még valami, egy 

vesszőparipa, amiről nem 
tudok leszállni. Ez nem csak 
tánc. Nincs csak néptánc, hi-
szen aki táncol, az énekel is, 
aki táncol, az felveszi a vise-
letét is, aki táncol, az meg-
próbálja követni azt az ér-
tékrendet, amit a régi falu-
si emberek felállítottak szá-
munkra (minimum a színpa-
don, de talán a való életben 
is). Például megtanultam 
a héten néhány fontos dol-
got, ami a lányokra vonat-
kozott, mégpedig azt, hogy 
egy igazi széki lány csak ak-
kor szólal meg, ha kérdezik 
és fiúk társaságában jobbá-
ra lesütött szemmel tartóz-
kodik. Tegye most minden 
férfi, férj, fiú a kezét a szívé-
re és mondja meg őszintén, 
jól jönne ebbe az emancipált 
világba néha-néha egy csen-
desebb képviselője a szeb-
bik nemnek?

Nos, nem garantálom, 
hogy akik ott voltak ve-
lünk ezen az egy héten, azok 
mostantól népmesébe illő lá-
nyok és fiúk lesznek, de azt 
garantálom, hogy amit ott 
tanultak, amit akkor éreztek, 
a legényes, a csárdás vagy a 
négyes közben, az soha nem 
fog az életükből nyomtala-
nul elmúlni!

Köszönjük a Szent László 
Gimnázium vezetőségének, 
hogy befogadtak!

JAS
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A városnapok kapcsán gon-
dolkodtam el azon, hogy 
mennyi színes, kulturális 
program van az év során a 
különböző ünnepekhez, je-
lesebb napokhoz igazít-
va. Elsősorban gyermekeim 
miatt veszünk részt, illet-
ve váltunk részeseivé egy-
re több programnak. Köz-
ben jöttem rá, hogy mennyi-

re nem vagyunk tisztában 
azzal, hogy a rendezvények-
nek a hátterében mennyi 
munka áll. Ezeket a progra-
mokat számunkra többnyire 
társadalmi munkában, min-
denféle anyagi juttatás nél-
kül, sokszor a legminimáli-
sabb anyagi forrásokból va-
lósítja meg néhány önkén-

tes. Feláldozzák szabadide-
jüket, sokszor háttérbe szo-
rítják családjukat, barátai-
kat, hogy nekünk tartalmas 
időtöltést biztosítsanak. Na-
pokig alig alszanak, mert 
úgy izgulnak, hogy min-
den a tervek szerint, a lehe-
tő legjobban sikerüljön. Per-
sze az is előfordul, hogy va-
lami nem úgy sikerül, ahogy 

szerették volna, esetleg a mi 
tetszésünket nem nyerte el 
az általuk kitalált program. 
Azt szokták mondani: az 
nem hibázik, aki nem dol-
gozik. Szerintem szívesen 
vesznek a szervezők min-
denféle építő ötletet és a 
megvalósításukhoz nyújtott 
támogatást.

Köszönet mindenkinek

Szeretnénk megköszön-
ni az állandó szervezőknek! 
Köszönjük: Golánné Beke 
Anita, Nagyné Héri Bori, 
Kipilláné Gonda Marika, 

Kunya Erzsike, Paluch Ani-
ta.

Természetesen a rendez-
vények létrejöttéhez renge-

teg ember közreműködésé-
re is szükség van. Nem tu-
dom hiánytalanul felsorolni 
őket, de szerintem mindany-
nyian tudjuk, hogy mennyi-

en kellenek még egy-egy 
ilyen program megvalósu-
lásához. Köszönet jár a fel-
lépőknek, az őket felkészí-
tőknek, a helyi intézmé-
nyek dolgozóinak, a hely-
színt biztosító-, technikai 
hátteret nyújtó emberek-
nek, azoknak, akik anya-
gilag vagy éppen valami-
lyen szolgáltatás nyújtásá-
val járulnak hozzá az ese-
ményekhez. Köszönet min-
den résztvevőnek!

Mindenkit arra buzdítok, 
hogy ha teheti, nyitott szív-
vel és pozitív hozzáállás-
sal, vegyen részt minél több 
rendezvényen, hiszen ezzel 
boldog, vidám élményekkel 
lehetünk gazdagabbak itt-
hon, Szobon.

HegedűSné HorVátH tímea
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Leonyid Brezsnyev – Szovjet-
unió nagyhatalmú ura – pec-
kesen lépett fel a dísztribün-
re, hogy felavassa a transz 
szibériai vasútvonal legújabb 
elkészült szakaszát. Mellka-
sán csilingeltek a kitünteté-
sek. (Csak zárójelben, min-
den létező kitüntetés birtoko-
sa volt a Hős Város és a Hős 
Anya kivételével). Körülné-
zett a felsorakozott tömegen 
és megszólalt:

- Kedves elvtársak!
A segédtisztje gyorsan oda-

súgja
- Nem jó Brezsnyev elvtárs, 

nem jó!
- Miért nem?
- Nézze meg a ruhájukat!
Szemüveg fel, lenéz a tö-

megre, aztán újra kezdi:
- Kedves matróz barátaim!
A segédtiszt ismét huzigál-

ja a zubbony ujját:
- Nem jó, nem jó!
Brezsnyev most már na-

gyon mérges. 
- Miért nem jó?
A segédtiszt zavartan súg-

ja:
- A csíkok, a csíkok…
- Mi van a csíkokkal? – kér-

dezi a nagyhatalmú úr. Jön a 
válasz azonnal:

- A csíkok nem vízszintesen, 
hanem függőlegesen vannak!

Ez a klasszikus vicc jutott 
az eszembe, amikor a nemzet-
közileg elismert zongoramű-
vész megkezdte a hangver-
senyt. Zsakett, megadja a tisz-
teletet az embereknek, az ese-
mény rangjának, ahogy a je-
lenlévők többsége szintén. A 

hallgatóságból kirí egy mat-
rózblúzos hölgy. Középko-
rú. Nem tellett neki egy fehér 
blúzra? Néhány méterre te-
repszínű (álcázó) nadrágban 
„pompázó” úr, sárga póló, az 
is gyűrött. 

Sorolhatnám, de minek? 
Valahogy az emberekből ki-
ment az illemszabályok egyi-
ke, hogy az alakalomhoz il-
lően kell öltözködni. Régen 
a templomba, hangverseny-
re, színházba, esküvőre stb. 
sötét ruhában, de a fehér ing 
(nyakkendővel!) volt a mini-
mum. A feudalista Európá-
ban meghatározták egyes tár-
sadalmi csoportok öltözködé-
si szabályait. Egy iparos fele-
sége például bíborszínű ruhát 
nem vehetett fel. Még a hosz-
szúságát is kikötötték. Mi-
nél magasabb volt a férj tár-
sadalmi helyzete, annál hosz-
szabb ruhát hordhatott a fele-
ség. Ezernyi megkötés betar-
tása törvényileg kötelező volt. 
A mai világban hála Istennek 
ilyen már nincs. De van egy 
társadalmilag elfogadott sza-
bály! Az, hogy öltözékemmel 
nem csak az esemény helyét, 
hanem az embertársaimat is 
megtisztelem, végső soron 
magamat is. Az öltözködés 
szabadsága nem jelenthet sza-
badosságot.

Írásom címe költői kér-
dés volt, a választ mindenki 
megadhatja a gyakorlatban. 
De egy biztos, legyünk igé-
nyesek önmagunkkal szem-
ben is.

feRenczy emil

Könyvtári nyári szünet
Kedves Olvasóink!

A Szobi Érdy János Könyvtár és
 Információs Központ augusztus 1. 
és 31. között zárva tart. Szeptember 

1-jétől a szokásos nyitva tartási 
időben várjuk Önöket.

A ruha teszi az embert?

Az elmúlt szombattól a főuta-
kon is lehet kerékpározni al-
koholfogyasztás után, ameny-
nyiben a biciklista biztonsá-
gos vezetésére képes állapot-
ban van – derül ki a KRESZ-t 
módosító rendeletből, amely 
a pénteki Magyar Közlöny-
ben jelent meg. A kerékpáro-
sokat ezután nem lehet meg-
bírságolni alkoholfogyasztás 

miatt, főúton és mellékúton 
sem.

A közúti közlekedésről 
szóló rendelet eddig úgy 
szólt, hogy járművet csak 
az vezethet, aki a vezeté-
si képességére hátrányo-
san ható szer befolyása alatt 
nem áll, és a szervezetében 
nincs szeszes ital fogyasztá-
sából származó alkohol. Vi-
szont ha az illető kerékpá-
ros, és a jármű biztonságos 
vezetésére képes állapotban 
van, csak a főúton nem ülhe-
tett nyeregbe.

A módosítás szerint viszont 

Biciklizés közben 
nyugodtan ihatunk, már 

nem büntet a rendőr
ha a kerékpáros a jármű biz-
tonságos vezetésére képes ál-
lapotban van, akkor lehet a 
szervezetében szeszesital fo-
gyasztásából származó alko-
hol.

Módosult a közúti közleke-
déshez kapcsolódó egyes ren-
delkezések megsértése esetén 
kiszabható bírságokról szóló 
rendelet is.

Ez eddig a nem gépi meg-
hajtású járművek vezetőinél 
0,50 gramm/liter véralkohol-, 
illetve 0,25 milligramm/li-
ter levegőalkohol-koncentrá-
ciónál szabta meg a bírságo-
lási határt (amennyiben a ke-
rékpáros tette nem minősült 
bűncselekménynek). Akinek 
a szervezetében ennél több 
volt az alkohol, az főútvona-
lon közlekedve 30 ezer, míg 
mellékúton 10 ezer forintot fi-
zetett.

A mostani módosítás a nem 
gépi meghajtású járművek so-
rából törli a kerékpárt. (MTI)
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Mily furcsát álmodtam...!
Mily furcsát álmodtam, Fiatalnak is sok,
Marsra repült gépem. Amit velem tesznek.
De hogy mi várt ottan, Nehéz védekezni,
Jó hogy nem emlékszem. Már ilyen öregnek!

Mikor elindultam,  Ha letagadhatnák,
Vasparipám hátán,  Pár millió évet
Nagyot nyögött a föld,  Móresre tanítanám,
Engem nézve kábán.  E múlandó népet!

Mintha néki fájna,  De búcsúzni kellett,
Hogy csak úgy elhagyom,  Más pályát követve.
S nem nekem lenne,  A hallottak felett
Iszonyú fájdalom!  El voltam merengve.

Később vissza néztem, Miért is bántják őt ?
Leküdzve a távolt.  Benne köszönhetjük,
Elhagyva éreztem,  Éjjeli kísérőt,
A vonzási sávot!  Világít felettünk!

Nem mondom az agyam, Oly sokszor lefogyott,
Feszült mint a drót.  Gyötrődve,megbántva,
Mikor lekapcsoltam,  Féltünk hogy kifogyott,
A gravitációt!  Végleg a párája!

A Holdat elérve,  De meghízott nagyra,
Köszöntünk egymásnak. Teli vidámsággal.
Barátin kérlelte,  Megbékélt hát újra,
Használjam lámpásnak!? Szomorú sorsával.

Azt mondta hogy ismer, Ilyen gondolatok,
Nagyon sokat látott.  Változtak hevesen.
Ne higgyem hogy átver, Közben a vasszekér,
Kellemetlen vár ott!  Száguldott sebesen!

Panaszkodott azon,  Hogy nem értem oda,
Szűnőben nyugalma.  Persze nem is bánom!
Idegei nagyon,  Megkönyörült rajtam,
El vannak rombolva! Félbe szakadt álmom!

Taposnak,aláznak,
Feledve etikett!
Sokszor lefotózták,
A hátsó felemet 

Fiaimnak. Harkány, 1982 június
id. Virág Sándor
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Szüli napi krónika
Szép napra ébredtünk,
Nagy-nagy ünneplésre!
Négy éves lett Tamás,
A ház üdvöskéje.

Öt unoka közül,
Négy lány és egy fiú!!
Ő a trónörökös!
Ne csodáld ha hiú.

Ő viszi már tovább,
E szép család nevet.
Amit az utókor,
Majd büszkén emleget!

„Boldog szüli napot„
Csendül fel az ének.
A meghatódságtól,
Szipognak a vének.

Gyerek pezsgő pukkan,
Kicsordul a vére.
Koccintva nézünk a,
Pohár fenekére!

Vár a gyümölcstorta,
Rajta cukormázzal.
Sok csoki drazséval,
Négy égő gyertyával!

Csomagba ajándék,
Azt várjuk epedve,
Hogy végre megtudjuk!
Mi van bele rejtve?!

Izeg-mozog Tomi!
Alig fér a bőrébe.
Mindjárt táncra perdül,
Szilaj jó kedvébe!

Villognak a vakuk,
Gyűlnek  fényképek.
Hogy megmaradjanak,
E csodás emlékek!

Ha majd évek múltán,
Néztek a képekre.
Mamátok,Papátok,
Jusson eszetekbe.

Szob,2014. február 27.

id. Virág Sándor
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Humorsarok
A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a mennyor-
szág kapuján. Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget ve-
lük, majd beengedi a buszsofőrt. A pap fölháborodva kér-
dezi:

- És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hir-
dettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez?

- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. 
Bezzeg amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imád-
kozott.

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

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


