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A 2014. október 12-én meg-
tartott önkormányzati választá-
sok alkalmával a település kö-
zössége kifejezte azon szándé-
kát, hogy a jövőben is az ösz-
szefogás, az együttműködés és 
az érdekegyeztetés gondola-
ta határozza meg a város fej-
lődésének, közösségi életének 
fő irányvonalát. A település kö-
zösségének választásokon ki-
fejezésre juttatott akaratából 
Szobot a jövőben egy egységes 
képviselő-testület fogja vezet-
ni, amely a városi közösség, az 
Önök érdekeit tekinti minden-
nél előbbre valónak. 

Engedjék meg, hogy itt, la-
punk hasábjain a képvise-
lő-testület nevében köszönete-
met fejezzem ki, hogy szava-
zatukkal bizalmukról biztosí-
tottak bennünket.  Nem mehe-
tünk el szó nélkül amellett sem, 
hogy zömében - egy kivétel-
lel - olyan képviselők kaptak 
ismételten bizalmat, akik ed-
dig is, vagy a korábbi önkor-
mányzati ciklusokban dolgoz-
tak már a testületben. Az új-
bóli bizalom nyilvánvaló elis-
merése eddigi munkájuknak. 
Mind tehát a magam, mind pe-
dig a megválasztott képviselők 
nevében megígérhetem, hogy 
minden képességünkkel és tu-
dásunkkal azon leszünk, hogy 
ezt a bizalmat megszolgáljuk, 
és az elkövetkezendő öt évben 
bebizonyítsuk a tisztelt válasz-
tópolgároknak, Önöknek, hogy 
jó döntést hoztak.

Az önkormányzat konszoli-
dált helyzete ellenére azt gondo-
lom, nagy és küzdelmes mun-
ka vár a képviselő-testületre az 

elkövetkező években annak ér-
dekében, hogy a települést egy 
hosszú távú fejlődési pályára ál-
lítsa olyan módon, hogy az kül-
ső források (hitelek) bevoná-
sa nélkül tudja saját működőké-
pességét biztosítani. Ez talán a 
legfontosabb feladatunk, hiszen 
minden „építkezésünknek” az 
alapja a város kikezdhetetlen és 
stabil pénzügyi helyzete.

Talán ugyanilyen fontos, és 
ezért mindenképpen az elkö-

vetkező öt év munkáját megha-
tározó tényezőnek kell lennie a 
közösségépítésnek. Városunk-
ban egy aktívabb közösségi, 
sport és kulturális életet szeret-
nénk látni. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy ennek elérése egy 

nagyon hosszú folyamat, de ha 
mindezeknek csak az alapjait, 
meg a sarokköveit az elkövet-
kező öt évben le tudjuk rakni, 
akkor már elmondhatjuk, hogy 
eredményes ciklust zárunk. 

Célunk továbbá, hogy egy 
olyan települést, olyan telepü-
lési képet alakítsunk ki a vá-
ros közösségével  együtt, aho-
vá szeretünk hazajönni, aho-
vá szívesen hívunk vendéget, 
és ahol nem csak átutaznak az 

emberek, hanem megállnak és 
ahová visszatérnek. Mindehhez 
természetesen szükségesek kü-
lönböző fejlesztések, amelyek-
re elsősorban és főként pályá-
zatos források bevonásával lá-
tunk lehetőséget. 

A jelenben meglévő, és reá-
lisan elérhető fejlesztési elkép-
zelések közül különösen fon-
tosnak tartjuk, hogy a terve-
zett tanuszoda felépüljön vá-
rosunkban. Az uszoda építésé-
vel kapcsolatosan előrehaladott 
tárgyalásokat folytatunk, jelen-
leg a létesítmény számára első 
körben kiválasztott helyszín - a 
Széchenyi sétányon lévő Sza-
badidőközpont területe – al-
kalmasságának (jogi, geodézi-
ai stb.) vizsgálata zajlik.

Fontosnak tartjuk továbbá a 
városban működő közmunka-
program folytatását, bár szük-
ségesnek tartjuk a programban 
folytatott egyes tevékenysé-
gek újragondolását. A jövőben 
a program keretében nagyobb 
szerepet szeretnénk szánni a vá-
ros közterületeinek, parkjainak 
gondozására, a település virá-
gos, hangulatos képének kiala-
kítására. A napokban kellett je-
leznie az önkormányzatnak elő-
zetes igényét a jövő évi köz-
munkaprogram keretében meg-
valósítani tervezett feladatok te-
kintetében. A kormányhivatal 
részére benyújtott igényünkben 
már ez a megváltozott szemlélet 
tükröződik vissza. 

A munkát tehát megkezdtük, 
és tele vagyunk tervekkel, ame-
lyek megvalósítása csak és kizá-
rólag Önökkel, a város közös-
ségével együtt lehetséges. Bí-
zunk abban, hogy lapunk hasáb-
jain az előttünk lévő öt évben 
sok-sok eredményről számolha-
tunk be, és ez által valóban meg 
tudjuk szolgálni azt a bizalmat, 
amelyet az októberi választáson 
Önöktől megkaphattunk.

Tisztelettel:
Ferencz GyönGyi

polGármester

Új kezekben a város kulcsa
Célunk a hosszú távú működőképesség feltételeinek megteremtése

Új kézbe került a város kulcsa
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Az október 12-i önkormány-
zati választáson megválasz-
tott képviselő-testület 2014. 
október 21-én tartotta meg 
alakuló ülését. A polgármes-

teri köszöntő után Molnárné 
Hőninger Anikó, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke 
mondta el a választásokkal 
kapcsolatos tájékoztatóját. 

Mindezt követően az ala-
kuló ülés törvény által szabá-
lyozott forgatókönyve sze-
rint, először a megválasz-
tott képviselők, majd a pol-
gármester tette le esküjét. 
Az eskütétel után követke-
zett az alpolgármester meg-
választása. A képviselő-tes-
tület a polgármester javasla-
tára, titkos szavazással – el-
lenszavazat nélkül - Tóth La-
jost választotta meg a város 
társadalmi megbízatású al-
polgármesterévé. 

Az alakuló ülés kötele-

ző napirendi pontja, hogy 
a képviselő-testület megál-
lapítja az újonnan megvá-
lasztott polgármester illet-
ményét és költségtérítését. 

Ugyan a polgármesterek il-
letményét és költségtéríté-
sét ma már jogszabály hatá-
rozza meg, azonban a képvi-
selő-testületnek, mint a pol-
gármester felett munkálta-
tói jogot gyakorló szervnek 
mégis határoznia kell az il-
letmény és a költségtérítés 
megállapításáról. 

A képviselő-testület te-
hát a jogszabály által meg-
határozott módon, a polgár-
mester illetményét bruttó 
448.727 forintban, míg költ-
ségtérítését bruttó 67.310 
forintban állapította meg. 
Szintén az alakuló ülésen 
történtek krónikájához tar-
tozik, hogy a képviselő-tes-
tület módosította az önkor-

mányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának a bi-
zottsági szerkezetre vonat-
kozó rendelkezéseit. E mó-
dosítás szerint a jövőben öt 

bizottság (pénzügyi és el-
lenőrző bizottság, szociális 
és egészségügyi bizottság, 
kulturális, oktatási, ifjúsági 
és sport bizottság, ügyrendi, 
összeférhetetlenséget és va-
gyonnyilatkozatot kezelő bi-
zottság, településfejlesztési 
bizottság) segíti majd a kép-
viselő-testület munkáját. 

Az alakuló ülés záró moz-
zanataként Remitzky Zoltán 
leköszönő polgármester a 
város kulcsát ünnepélyes ke-
retek között átadta Ferencz 
Gyöngyi polgármester asz-
szonynak, szimbolizálva ez-
zel azt, hogy a városnak a jö-
vőben az új polgármester vi-
seli a gondját.

dr. Holocsi Krisztián jegyző

Megalakult az új képviselő-testület

A képviselő-testület novem-
ber 6-án megtartott ülésén 
megválasztotta a testület mel-
lett működő állandó bizottsá-
gok képviselő és nem képvi-
selő tagjait.  A döntések értel-
mében   
 - a három tagú pénzügyi és 
ellenőrző bizottság tagjai:
Elnök: Polónyi Éva kép-

viselő. Képviselő tag: Orbán 
József képviselő. Nem képvi-
selő tag: Engard Ferenc.

- a hét tagú kulturális, 
oktatási, ifjúsági és sport

bizottság tagjai:

Sikeres a
tűzifa pályázat

Ferencz Gyöngyi polgár-
mester a november 6-i tes-
tületi ülésen tájékoztatta 
a képviselőket arról, hogy 
Szob Város Önkormányza-
ta a központi költségvetés-
ből sikeresen pályázott tűzi-
fa vásárlására. 

A vissza nem térítendő tá-
mogatásból 58 erdei m3 ke-
mény lombos tűzifa beszerzé-
sére nyílik lehetőség. 

A képviselők döntöttek ar-
ról, hogy az önkormányzat a 
tűzifa beszerzésére a szerző-
dést az Ipolyerdő Zrt Nagy-
marosi Erdészetével (2626 
Nagymaros, Fő tér 1.) köti 
meg, és a támogatás igénybe-
vételéhez szükséges 73.660 
forintos önerő megfizetését is 
a vállalja.

Tóth Lajos 
településünk új
alpolgármestere
A képviselő-testület október 
12-i alakuló ülésén, a pol-
gármester javaslatára, titkos 
szavazással – ellenszavazat 
nélkül - Tóth Lajost válasz-
totta mag a város társadalmi 
megbízatású alpolgármes-
terévé. 

A képviselő-testület no-
vember 6-án megtartott ülé-
sén a társadalmi megbízatá-
sú alpolgármester tiszteletdí-
ját bruttó 157.045 forint/hó 
összegben, a törvényi mini-
mumban állapította meg.

A jogszabály alapján az al-
polgármester részére meg kell 
állapítani tiszteletdíjat. A kép-
viselő-testületnek csak a te-
kintetben van mozgástere, 
hogy annak mértékét valahol 
a törvényi minimum, illetve 
a törvényi maximum között 
kell meghatároznia. 

Az alpolgármester úr jelez-
te, hogy a tiszteletdíj bruttó 
120.000 forint feletti részéről 
lemond, és munkájához költ-
ségtérítést sem kíván igény-
be venni.

Megválasztották a bizottságok tagjait
Elnök: Nagy Gyuláné 

képviselő. Képviselő ta-
gok: Orbán József képvise-
lő, Krasznai Zoltán képvi-
selő, Fésűs József képviselő 
Nem képviselő tagok: Paluch 
Anita, Kunya Sándorné, Járik 
László.
- az öt tagú településfejlesz-

tési bizottság tagjai:
Elnök: Orbán József kép-

viselő. Képviselő tagok: 
Krasznai Zoltán képviselő, 
Fésűs József képviselő. Nem 
képviselő tagok: Füzesi Ká-
roly, Engard Ferenc.

- a három tagú szociális és 
egészségügyi bizottság 

tagjai: 
Elnök: Krasznai Zoltán 

képviselő. Képviselő tag: 
Nagy Gyuláné képviselő. 
Nem képviselő tag: Kipilláné 
Gonda Mária.

- a három tagú ügyrendi, 
összeférhetetlenséget és 

vagyonnyilatkozatot kezelő 
bizottság tagjai:

Elnök: Fésűs József képvi-
selő. Képviselő tagok: Nagy 
Gyuláné képviselő, Polónyi 
Éva képviselő.
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A 2014. október 12-én 
megtartott önkormány-
zati választásokon in-
dult polgármester-jelöl-
tek versenyében az ér-
vényes szavatok közül 
555 voks a megszerzé-
sével Ferencz Gyöngyi 
végzett az első helyen, 
őt követte Szőke Ist-
ván 392, majd Gyurcsok 
Zoltán 280 szavazattal. 
Petró Krisztián polgár-
mester-jelölt úr 11 sza-
vazatot kapott.

A választáson indult 
25 képviselő-jelölt közül 
a legtöbb voksot Nagy 
Gyuláné (667 szavazat) 
kapta. Rajta kívül a hatta-

Kéményseprés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat - Szob köz-
igazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft alkalmazottai 
látják el. Településünket a kéményseprők 2014. október 27.  és  
2014. december 10. között keresik fel. A társaság alkalmazásá-
ban álló dolgozók fényképes igazolvánnyal, illetve névre szóló 
megbízólevéllel rendelkeznek.

A választások megrendezése és lebonyolítása sok 
munkát és  terhet ró a polgármesteri hivatal köz-
tisztviselőire, de azokra is, akik egyéb társadalmi 
vagy politikai megbízatásból kapcsolódnak be a 
szavazás lebonyolításába, tisztaságának ellenőrzé-
sébe. A 2014. évben három választást – az ország-
gyűlésit, az európai parlamentit és az önkormány-
zatit – is lebonyolítottunk. Nemcsak sikeresen, de 
a legnagyobb rendben és zökkenőmentesen.

Szeretném tehát kifejezni köszönetemet mind-
azoknak, akik részt vettek az idei választások elő-
készítésében és lebonyolításában. Az ő áldozatos 
munkájuk nélkülözhetelen volt ahhoz, hogy a vá-
lasztások sikeresen és eredményesen kerüljenek 
lebonyolításra településünkön. 

dr. Holocsi Krisztián jegyző

Röviden
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete ok-
tóber 7-én megtartott ülésén a jegyző 2013. évi gyám-
ügyi tevékenységéről szóló beszámolóját megismer-
te és elfogadta.

A képviselő-testület a 2014. II. és III. negyedév lejárt 
határidejű határozatairól és azok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatást október 7-i ülésén elfogadta.

A képviselő-testület október 7-ei ülésén ismerte meg 
az önkormányzat 2014. évi háromnegyed éves pénz-
ügyi beszámolóját, amelyet elfogadott. A pénzügyi 
beszámolóból kiderült, hogy az önkormányzat pénz-
ügyi helyzete kiegyensúlyozott. 
A képviselő-testület október 21-én megtartott zárt 
ülésén döntött arról, hogy a leköszönő polgármester 
részére csak a jogszabály alapján kötelező járandósá-
gok kifizetését engedélyezi.

Dr. Závorszky Károly a szobi 2. számú körzet há-
ziorvosa azzal a kérelemmel fordult a képvise-
lő-testülethez, hogy járuljon hozzá a jelenlegi szo-
bi, és a már összevont, de megüresedett zebegényi és 
márianosztrai háziorvosi körzetek egy praxison belüli 
ellátásához. A képviselő-testület november 6-án meg-
tartott ülésén felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
zebegényi és a márianosztrai polgármesterekkel, vala-
mint az ÁNTSZ szakembereivel tárgyalást folytasson 
a jelenlegi szobi 2. számú háziorvosi körzet, és a má-
sik két település már összevont körzetének egy praxi-
son belül történő ellátása tárgyában. 

A képviselő-testület 2014. november 7-től, 5 éves 
határozott időtartamra Paulik János 2643 Nagybör-
zsöny, Petőfi Sándor utca 390. hrsz. alatti lakost ne-
vezte ki a Börzsöny Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének.

A képviselő-testület november 6-án megtartott ülésén 
megalkotta az önkormányzat új szervezeti és működé-
si szabályzatát. A szervezeti és működési szabályzat 
határozza meg az önkormányzat szervezeti felépíté-
sét, működésének rendjét, ezért kiemelkedő fontossá-
gú alapdokumentuma az önkormányzatnak.

A képviselő-testület november 6-ai ülésén döntött ar-
ról is, hogy Szob Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Több-
célú Társulása Társulási Tanácsába Ferencz Gyöngyi 
polgármestert delegálja.

Szob Város Önkor-
mányzata  - a Szobi Kis-
térségi Társulással kar-
öltve - pályázatot nyúj-
tott be a polgármeste-
ri hivatal elektronikus 
közigazgatási infrast-
ruktúrájának fejleszté-
sére.  A pályázat a „Szo-
bi Kistérségi Társulás 
és Szob Önkormányzat 
konzorciumának ASP-
központhoz csatlakozási 
projektje” címet viselte, 
amelyen az önkormány-
zat 13.627.100 forintot 
nyert el. A támogatáshoz 
önrészt nem kell biztosí-
tania az önkormányzat-
nak, azonban a felmerü-
lő kiadásokat meg kell 
előlegeznie.

Az ASP (Application 
Service Providing) - ma-
gyarul alkalmazás-szol-
gáltatás, vagy alkalma-

zás-bérlet – egy új üzle-
ti és egyben technológi-
ai konstrukciót jelent. Az 
ASP keretében a felhasz-
nálók a tevékenységük 
támogatásához szüksé-
ges ügyviteli, vagy egyéb 
szoftvereket úgy veszik 
igénybe, hogy interneten 
keresztül kapcsolódnak 
a szolgáltatónál elhelye-
zett szerverekhez, az eze-
ken működő adatbázisok-
hoz és az adatokat keze-
lő programokhoz. A fel-
használói gépeken csak 
egy egyszerű böngésző-
programnak kell futnia és 
internet kapcsolattal kell 
rendelkeznie. 

A program keretében 
a polgármesteri hivatal 
részére 11 darab számí-
tógép és monitor a szük-
séges programokkal, va-
lamint egy nyomtató ke-

rül beszerzésre. E mel-
lett további megoldandó 
feladatok elvégeztetésé-
re is lehetőség nyílik a 
pályázat kapcsán. A fej-
lesztés keretében meg-
valósul az adatmigráció, 
az IT-biztonság kiépíté-
se, továbbá képzésekre 
nyílik lehetőség az irat-
kezelő, a gazdálkodás-, 
az adó-, az ipar-kereske-
delem-, illetve az ingat-
lankataszter szakrend-
szerekben.

A képviselő-testület 
a program keretében el-
végzendő feladatokra és 
beszerzendő eszközökre 
vonatkozóan a szüksé-
ges beszerzési eljáráso-
kat lefolytatta, és a prog-
ram megvalósításában 
közreműködő szolgálta-
tókat, társaságokat kivá-
lasztotta.

Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése

gú képviselő-testület tag-
jai lettek még Tóth Lajos 
(627 szavazat), Krasznai 
Zoltán (524 szavazat), 
Polónyi Éva (504 szava-
zat), Fésűs József (491 
szavazat) és Orbán Jó-
zsef (443 szavazat).

A választáson részt 
vett, de képviselői man-
dátumot nem szerzett 
jelöltek eredményei az 
alábbiak szerint alakul-
tak: Füzesi Károly Ist-
ván 427 szavazat, Járik 
László József 360 sza-
vazat, Józsa Dóra 249 
szavazat, Kis György 
221 szavazat,  Lázár Se-
bestyén 221 szavazat, 

Mihalik Mártonné 217 
szavazat, Szabó Lász-
ló 195 szavazat, Bar-
tók István 169 szavazat, 
Ziman Zoltánné 156 sza-
vazat, Boros József 138 
szavazat, Tóth-Dobra 
Andrea Zsuzsa 135 sza-
vazat, Stedráné Kárpá-
ti Mónika 130 szava-
zat, Kiss Lóránt 113 sza-
vazat, Kalán Klára 104 
szavazat, Brulich Csaba 
92 szavazat, Giber Gyu-
la 64 szavazat, Kalácska 
Ferenc 59 szavazat, 
Petró Krisztián 57 sza-
vazat, Mészáros László 
48 szavazat.

HVi

Az önkormányzati választásról

Köszönet a munkáért



Már közel negyed százada, 
hogy az akkor szolgálatban 
lévő királyréti erdészek elha-
tározták, hogy emléket állíta-
nak elődeiknek.

Az elhatározást tett követ-
te és a Vörösbércen lévő er-
dőrészben „kiemeltek” egy 
idősödő tölgyfát, lekérgezték,  
kellően előkészítették, majd 
beszállították az erdészeti hi-
vatal udvarába és ott eredeti 
(ágas) formájában felállítot-
ták, a talajban rögzítették.

Azóta minden esztendő-
ben halottak napján itt össze-
gyűlnek - többségben azok a 
nyugdíjasok, akik még a Vá-
cott székelő volt Börzsö-
nyi Állami Erdőgazdaságnál 
kezdték szolgálatukat. 

Ezen az összejövetelen 
gyertyákkal, virággal tiszte-

legnek az elhunyt elődeik em-
lékére.

Időközben kis réztáblákat 
is felerősítettek az emlékfá-
ra, amelyekbe az illető erdész 
neve és élettartama van bele-
vésve.

naszVadi dénes 
 eGykori királyréti erdész

A királyréti erdészek 
elődeikre emlékeztek

A folyó évi október 31-i megemlékezés résztvevői balról 
jobbra: Ruff János erdőmérnök, erdészetvezető Horák Gyu-
la erd. technikus, Takáts Imre, Nyírő Sándor, Ponicsán Já-
nos, Naszvadi Dénes, Mekli Imre, Baton Zsolt erdőmérnök 
aki a felvételt készítette.

Kedves Olvasóink!
A könyvtár 2014. december 1-jétől  

december 31-ig leltározás 
miatt zárva tart.

Megértésüket köszönjük! 

A rendészeti szakközépis-
kolák a 2015/2016. tanév-
ben  államilag elismert, rend-
őr szakképesítést adó, érettsé-
gire épülő nappali tagozatos 
szakképzésre várják a jelent-
kezőket.

 A magas követelményeket 
támasztó, korszerű ismere-
teket nyújtó iskolák a vonat-
kozó jogszabályokban rögzí-
tett juttatásokat (diákigazol-
vány, ösztöndíj, „B” kategóri-
ás vezetői engedély megszer-
zésére történő felkészítés stb.) 
a hatályos normák szerint ré-
szesítik a tanulókat. A Rend-
őrség a képzés során szak-
mai gyakorlatra fogadja a ta-
nulókat, majd utánpótlási idé-
nyei szerinti számban – a si-
keres szakmai vizsgát tett fi-
ataloknak – hivatásos tiszthe-

lyettesi állományban beosz-
tást ajánl fel. 

A jelentkezés, a felvéte-
li eljárás, valamint a képzés 
számos elemében eltér más 
szakképző iskolák rendjétől 
(a jelentkezés részleteiről bő-
vebben a mellékelt tájékozta-
tóban olvashatnak). Azoknak, 
akik a rendőr pálya iránt ér-
deklődnek és jelentkezni sze-
retnének a szakképzésre az is-
kolák bűnmegelőzési tanács-
adói, valamint a rendőrség 
humánügyi előadói nyújtanak 
segítséget.

 A Váci Rendőrkapitányság 
a pálya iránt komolyan érdek-
lődők részére 2015. januárjá-
ban nyílt napot szervez, mely-
nek pontos időpontjáról 2014. 
decemberében adunk részle-
tes tájékoztatást

Rendészeti szakképzés

Őszibarack tűzifa 
13500 Ft/m3 áron 

házhoz szállítva eladó! 
Tel.: +3670/946-33-22
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Lehullt, sárgás-barnás gesz-
tenyefák levelei ropogtak 
lábaink alatt, mikor lánya-
immal vasárnap délután, a 
művelődési házba mentünk. 
Kalendáriumot hirdetett a 
program, amire korábban 

nem figyeltem fel, - hiba 
volt - így számomra régi-új 
világba csöppentünk a gye-
rekekkel.

 Az első gondolatom az 

volt mikor beléptünk, hogy 
választásokat uraló ellensé-
geskedést felváltotta vala-
mi letisztult egyszerűség, 
amikor a gyerek játszik, a 
felnőtt mesét olvas vagy 
szülő és gyermek együtt 
sürgölődve-forgolódva fa-

levelekből manót, kis drót 
darabokból hercegnőt, 
vagy papírból őszanyót ké-
szítget. A bejáratnál kisasz-
talon zöld sárkány illatfel-
hőt pöfékelt, mellette illat-
gyertyák édes illata leng-

te be a teret. Az előtérben 
hosszú asztalon kézműves 
kellékek, a padlón faleve-
lek hevertek, a régi „Ita-
tó” pultján bögrében csip-

ke tea gőzölődött, mellet-
te lévő asztalon gesztenyés 
süti tésztáját nyújtották 
gyerekek és felnőttek kö-
zösen. A polgármester asz-
szony is tiszteletét tette az 
eseményen, de csendesen, 
olykor másokkal beszéd-

Őszies Kalendárium a művelődési házban

be elegyedve nézelődött az 
előtérben. 

Kuti Andi népzenével 
csalogatta a táncos lábú lá-
nyokat és legényeket. Jas 
(Beke Anita) és Kipilláné 
Gonda Mária nélkül a 
gesztenyés sütemény nem 
jött volna létre, melynek 
ínycsiklandozó illata egy-
ből csábította a gyereke-
ket. Mindannyiunk Bori-
ja, Molnár Piroska néni 
és még sokan mások se-

gítették a gyerekkezeket a 
manók, hercegnők és ősz-
anyók kivitelezésében. A 
zenés forgatag fergeteges-
re sikeredett, így két igen 
elégedett gyerekkel men-
tem haza kicsit nehézke-
sen. 

Köszönet a szervezők-
nek és a résztvevőknek, 
mert együttesen sikered-
hetett a délután ilyen kel-
lemesre. 

Bezeczky anikó
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A Pálos 70 Zarándoklat és 
Teljesítmény Túra 2013. évi 
fogadásáról a tavalyi novem-
beri számban adtunk először 
hírt. Ebben az évben is ok-
tóber első szombatján érke-
zett több mint kétszáz zarán-
dok és teljesítmény túrázó. 
Közülük sokan tovább gya-

logoltak Márianosztrára, de 
legalább 150-re tehető azok-
nak a száma, akik a Fekete 
István Általános Iskolában 
töltötték az éjszakát. Este 
és reggel a Börzsöny Múze-
um és Baráti Köre aktivistái 
„Börzsöny-könyveket” állí-
tottak ki, amelyekből az ér-
deklődők vásárolhattak is. 
Idén két meglepetés ajándé-
kot kaptak a zarándokok. A 
vacsorát Éva-Baker pogá-
csák és szobi asszonyok ál-
tal sütött/adott sütemények 

egészítették ki nagy örömet 
és elismerést kiváltva. A va-
sárnapi reggelihez négy szo-
bi vendéglátó egység főzött 
feketekávét, ami újabb elis-
merést váltott ki a résztve-
vők körében: Herfli Söröző 
és Pizzéria, Netovább, 105-
ös Söröző, Zátony Söröző.

Köszönetképpen álljon itt 
a süteményeket ajándékozók 
névsora.

Bablenáné Anikó, Bihariné 
Menci,Csillagné Olgi, Érdy 
János Városi Könyvtár dol-
gozói, Farkasné Ági, Gaál 
Miklósné, Hegyiné Mari-
ka, Hériné Rita, József Atti-
la Művelődési Központ mun-
katársai,  László Józsefné, 
Lázárné Zsófia, Likmusné 
Kati, Matolcsiné Nyirádi Bri-
gitta, Mácsai Vera, Mihalikné 
Tünde, Némediné Erzsi-

Pálos 70 Zarándoklat fogadása Szobon

ke, Paulikné Betti, Petyerák 
Rózsika, Péntekné Erzsike, 
Szélné Marika, Szőcs Szilvia, 
Szőkéné Erzsike, Turcsányi 
Éva, Vilicsné Zita.

Külön köszönet ille-
ti a szombati vacsoránál 

közreműködő segítőket: 
Bablenáné Anikót, Csillagné 
Olgit, Némediné Erzsikét, 
Tóth Ilikét, és a vasárna-
pi reggelinél: Ghyczyné Il-
dikót, Petyerák Rózsikát, 
Zomboriné Erzsikét!

FJGy és olGi
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Az A-54 PGSE Szob 2014. 
október 05-én tartotta meg-
alakulásának 35. évfordu-
lóját,  egybekötve a 2014. 

évi versenyévad eredmé-
nyeinek elismerésével.

Az ünnepségen a régi 
galambász sporttársak 
mellett rész vettek a Ma-
gyar Postagalamb Sport-
szövetség, és a 06-os tag-
szövetség verseny bizott-
ságának elnökei. A meghí-
vottak között jelen voltak 
a korábbi egyesületi elnö-
kök is. Remitzky Zoltán hi-
vatalban lévő polgármes-
tert tiszteletbeli elnöknek 
választotta meg az egyesü-
let tagsága.

 Huszák György sport-
társ 2010-ben felajánlott 

Kolozsi Gábor emléké-
re egy vándorserleget, me-
lyet ebben a versenyévad-
ban eredményei alapján ő 

35 évesek lettünk
nyert el.

Vajas László esztergomi 
mesterversenyző ismét ne-
mes felajánlást tett (fiatal 
galambok), immár másod-
szor. A sorsolás Laki Ist-
vánnak és Fidler Józsefnek 
kedvezett.

A rendkívül barátságos 
és jó hangulatú összejöve-
tel sikeréhez nagymérték-
ben hozzájárult:

- Az Önkormányzat Ille-
tékes Bizottságának dönté-
se pályázatunk elbírálásá-
nál.

- Krasznai Zoltán a zárt-
körű rendezvény helyszí-
nének biztosításával.

- Bánár Zsolt és Holler 
Károly a fantasztikusan fi-
nom étel elkészítésével.

- Polónyi Éva támogatá-
sa az estebédhez.

kliment Gyula

           a-54 pGse

Idősek napja
A Nyugdíjas Klub tagjai az idei 
évben is megrendezett idősek 
napi rendezvényen egy kelle-
mes estét töltöttek együtt. A 
rendezvényt Tóth Lajos önkor-
mányzati képviselő köszön-
tő beszédével nyitotta meg. Jó 
zene mellett kellemes beszél-
getések és jó hangulatú tánc 
előzte meg a közös vacso-
rát. Vacsora után ismét a tánc, 
majd jó hangulatú tombola kö-
vetkezett, amelyet megelőzően 
a tagság köszöntötte a legidő-
sebb nő és férfi klubtagot. 

A rendezvényünkkel kap-
csolatos anyagi költségekhez 
hozzájárultak, vagy egyéb mó-
don segítették ünnepségün-
ket:  Polónyi Éva, Orbán Jó-
zsef, Lehoczky Ottó, Palás-
ti Gábor gyümölcsfeldolgozó, 
Eszterházy cukrászda Párkány, 
Maca fodrászat. A kedves támo-
gatóknak a tagság nevében kö-
szönetet mond a  klub vezetése.

 Vezetőség

Augusztus 20. a 
Nyugdíjas Klubban
Az előző évek gyakorlata sze-
rint az idén is megtartotta au-
gusztus 20-ai ünnepi összejö-
vetelét a Nyugdíjas Klub. A 
rendezvényünkön megjelent 
Remitzky Zoltán polgármester, 
Tóth Lajos és Gyurcsok Zoltán 
képviselők.

A jelenlévők kellemes be-
szélgetést folytattak egymás-
sal, majd kedves klubtagok fel-
szolgálták az elkészült bog-
rácsgulyást, melyet jóízűen el-
fogyasztottak a tagok és a ven-
dégek. A jó ízű ételt Szabadkai 
klubtársunk készítette szorgos 
asszonyok segítségével.

Az ebédhez Polónyi Éva és 
Orbán József képviselők anya-
gilag járultak hozzá. További 
anyagi hozzájárulást kaptunk 
Lehoczky Ottótól, valamint Pa-
lásti Gábortól a gyümölcsfel-
dolgozó üzemvezetőjétől. Kö-
szönjük az anyagi hozzájárulá-
sukat, valamint köszönet mind-
azoknak, akik munkájukkal se-
gítettek a rendezvény sikerét. 
Az ebéd befejezése után tom-
bola volt, majd  baráti beszél-
getésekkel ért véget rendezvé-
nyünk.

Vezetőség

Új ügyfélfogadási rend
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szobi Járási Hi-
vatal  Szobi Okmányirodájában 2014. december 1. napjától az ügy-
félfogadás az alábbiak szerint módosul:  

Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.00 - 17.00, kedd  8.00 - 18.00, szerda 
8.00 - 20.00, csütörtök 8.00 - 18.00, péntek 8.00 - 16.00

 Kempfné dr. dudás Hilda járási HiVatalVezető
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E cím és a hozzá kapcso-
lódó cikk nem szól más-
ról, mint egy engem ért 
érzésről és annak kivetí-
téséről. Ezen írás műfa-
jaként a levél műfajt jelöl-
ném meg. 

Kedves Szobi Barátom!
Szeretném, ha levelem elér-

kezne hozzád is, és így meg-
oszthatnám veled az engem ért 
szomorúságot, ami végül is e 
levél megírásra késztetett.

2014. október 23. ebben az 
évben csütörtök napjára esett. 
Mint minden évben, e napon 
is ünnepelni indultam a műve-
lődés házába. Szemerkélő eső 
és kellemetlen szél kísérte az 
utam. De a szívem tele volt vá-
rakozással és kellően feldíszí-
tetten, az ünnephez méltóan.

10 órakor a Himnusz el-
hangzásakor büszke voltam 
arra a maroknyi seregre, akik 
az ünnepet köszönteni eljöt-
tek. Még talán soha sem si-
került olyan szépen megszó-
lalnia Szobon a Himnusz-
nak mint ezen a napon. Most 
mindenki énekelt. Vagy talán 
csak azért gondolhattam erre, 
mert az a 41 fő, akik ott vol-
tak, mindannyian tökéletes át-
éléssel énekelték nemzeti da-
lunkat? Akkor arra gondoltam, 
hogy milyen gyönyörű is len-
ne, ha sokkal többen énekel-
nénk, mert akkor sokkal töb-
ben is lennénk a házban. El-
képzeltem, hogy hetvenen va-
gyunk, aztán nagy merészen 
százra gondoltam, és ha még 
tovább emelhetném a tétemet, 
akkor akár kétszázan is lehet-
nénk. De nem voltunk se het-
venen, se százan, se kétszázan. 

Csak negyvenegyen!
Maroknyi ember volt ez a 

csapat, de mindenkin érződött, 
hogy valami egészen különle-
ges erő és különleges esemény 
hozta ide az embereket.  

Igen, itt voltak azok az em-
berek, akiket megérintett az 
elődök nagyszerű cselekede-

tei. Mert a magyarságnak egy 
a jövőjét formáló forradalmá-
ról készültünk megemlékezni. 
1848. márciusa és 1956. októ-
bere pont olyan időjárással fo-
gadta a másként élni szándé-
kozókat, mint ez a nap.  Az ott 
sokasodók serege bizonyára 
nem csak hitte azt, amit csele-
kednie kellett, hanem tették is 
a dolgukat.  

És MI? Itt és most, csak egy 
maroknyi ember maradt meg 
abban a hitében, hogy a pél-
dát adóknak volt miért mene-
telniük, harcolniuk és ha úgy 
hozta a sors meghalni is. Ne-
künk nem kellett sem mene-
telnünk, se csatáznunk, és még 
véletlenül sem kellett meghal-
nunk. Egy lett volna a dolgunk 
a mai napon, emlékezni. És ezt 
az igen könnyű feladatot sem 

tudta a város olyan létszámban 
vállalni, mint amennyire arra 
a múlt ifjai és öregjei méltán 
igényt tarthatnának rá. 

A gimnázium diákjainak 
műsora alatt arra gondoltam 
milyen is lett volna, ha leg-
alább  azok a felnőttek itt len-
nének, akik 10 nappal koráb-
ban azt jelezték a szobi pol-
gároknak, hogy a városunkért 
tenni szeretnének. Ők mind 
a 25-en elkötelezett közössé-
get építő embereknek kellett 
lenniük. Egy ilyen tenni aka-
rásban, a közös örömök és 
együttlétek is formálják a kö-
zösséget. Utat, járdát, vizes 
árkot, focipályát, tanuszodát 
építeni lélek nélkül is lehet, de 

minek? De ha a szívükben és 
személyükben ott van az a „bi-
zonyos kapocs”, akkor képe-
sek vagyunk egymást megér-
teni és a dolgainkat könnyeb-
bé tenni. Mert az a kapocs a 
közösséggel való együttérzés 
kapcsa volna. A közös érzés 
nem magától jön, az nem áru, 
amit meglehet venni, annak 
benne kell élni az emberben, 
azt akarni kell. Hol voltak hát 
azok a huszonötök, akik kép-
viselni és formálni szerették 
volna a város polgárainak gon-
dolkodását? Mert csak öten ül-
tünk ott. Tíz nap elegendő volt 
arra, hogy minden ígéret el-
szálljon és nem maradt más 
mint egy semmitmondó ígé-
ret! És hol voltak a város első 
emberévé válni akarók a pél-
damutatásukkal a polgárokért 

dolgozni, építkezni minden-
kivel és közösen? Mert a kö-
zösség ereje teszi a polgárokat 
hasznossá és hatásossá. A kép-
viselők kétharmada és a pol-
gármester-jelöltek háromne-
gyede ilyen könnyedék felej-
tette el, hogy mire is vállalkoz-
tak volna? Mert csak a megvá-
lasztott polgármester asszony 
és két képviselője volt jelen a 
teremben velünk. 

(Szeretném megjegyezni, 
sajnálhatják a távolmaradók, 
hogy az elmúlt 15 év legjob-
ban megfogalmazott ünnepi 
köszöntőjét nem halhatták.)

Akkor és ott elhatároztam, 
hogy leírom ennek a napnak a 
szomorúságát. Mert ez a nem-

törődömség nagyon elkeserí-
tett. Pedig most és minden ok-
tóber huszonharmadikán, va-
lamint március 15-én boldog-
nak és vidámaknak kellene len-
nünk. Mert azok a fiatalok, akik 
példát mutattak a jövő nemze-
dékeinek számára megérde-
melnék, hogy méltóan ünne-
peljünk velük. Ünnepelni pedig 
szomorkodva és hitehagyottan 
nem sok értelmét látom. Kö-
szönetet kell mondanunk nekik 
azért, amit értünk tettek. Büsz-
kén emlékezni rájuk, azért amit 
számunkra megteremtettek. A 
XIX századi kiegyezést, vagy a 
XX. század hatvanas, hetvenes 
és nyolcvanas éveinek – még 
ha a hamis látszatával is – köny-
nyebb életét.  A képletes sírjuk-
nál a főhajtás sem a gyászt kell, 
hogy jelentse, hanem az őszin-
te tiszteletet.

Ebből a csodás érzésből ma-
radtak ki mind azok, akik ott-
hon ülve, vagy (tán kibúvót ke-
resve) a rossz időre ráfogva ta-
lán a tv-k adását nézték. Pe-
dig az a tükör itt és rólunk ar-
ról szól, ami megmutatja, hogy 
a ma ifjúsága miként gondol-
kodik erről a napról. Elgondol-
koztató a látvány, épp ezért vol-
na mit megcselekedni a közö-
sen a közös jövőnkért. 

Még ha nagyon sok munkát 
is igényelve meg kell tenni. És 
ha ez az ünnep megint min-
denkié lesz, akkor mondhat-
juk majd, hogy helyesen cse-
lekedtünk. Nem hagyhatjuk, 
hogy feledésbe merüljenek az 
akkori kis és nagy hősök tettei, 
amelyért ők komoly áldozatot 
hoztak a jövő érdekében.

Kedves Barátom!
Megsérteni sem téged és 

senki mást sem akartam ez-
zel a levéllel, de azt a bizo-
nyos tükröt jó lenne nagyon 
sokunknak együtt törölgetni. 

Remélem, hogy a követke-
ző közös városi rendezvénye-
ken a szobi polgároknak nem 
csak a mostanihoz hasonlóan, 
mindösszesen két százaléka 
fog együtt ünnepelni.

Maradok továbbra is barát-
ságban veled.               

Jéel

Szomorú csütörtök…
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Hende Csaba, a honvédelmi 
miniszter fővédnöksége alatt, 
2014. decemberében, a győz-

tes Limanowa-i csata 100. év-
fordulóján a csata helyszínén 
(Limanowa, Dél-Lengyel-
ország) tartandó nagyszabá-
sú megemlékezés egyik fon-
tos mozzanataként kerül sor a 
Hősök Koszorújának egy ka-
tonai lovas csapat által Vár-

„Ötórai tea”
Kiss Pista vetítéssel egybekötött úti beszámolót tart 
az Érdy János Könyvtárban, Selyemúton címmel.

November 26-án 18 órától: 
Üzbegisztán – Kirgizisztán – Új Guria

December 3-án 18 órától: Pakisztán – Kína
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk, annál 

is inkább, mert ezen előadásokon utoljára hallhatjuk 
Kiss Pista érdekfeszítő beszámolóit.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágí-
tással kapcsolatos hibabejelentésüket az ELMŰ Nyrt-nél 
helyi tarifával hívható 06-40/38-39-40-es ügyfélszolgá-
lati telefonszámon, az 1-es menüpont alatt tehetik meg.
Az ELMŰ Nyrt. a hiba kijavítását 15 munkanapon be-
lül végzi el.

Gyenes GáBor

  Közterület-felügyelő

Köszönetet mondunk mindenkinek, 
akik Gyarmati Évát utolsó útjára el-
kísérték. Sírjára a szeretet és megem-
lékezés virágait elhelyezték, a család 
fájdalmában osztoztak.

a Gyászoló család

Huszárok jönnek
palotáról a helyszínre történő 
szállítására.

A jelentős lovassport-tel-

jesítményt is jelentő feladat 
végrehajtása során 8 fős hu-
szárjárőr halad át Szob tele-
pülésen is.  A huszárok vár-
hatóan 2014. december 1-jén 
érkeznek településünkre, és 
egy éjszakát töltenek majd 
nálunk.
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A Beszkidek párát lehelnek
A Beszkidek párát lehelnek,
mint egy megfáradt jószág,
s az Ungnak hátán kúszik tova,
a vérben mért valóság.
S ha egy omló szikla földet ér,
úgy dübörög a szava,
amint az uzsoki hágónál
a halál akarata.
Alkonyórán harangszó nyugtat,
elfogyott a félelem...
Baka a szalmán forgolódik:
Istenem ! - maradj velem.
Aztán reggel...csajkás parancs,
cvibak meg üres kávé.
A zubbonygombok azt üzenik,
hogy szíved a hazádé!
Nagyapám!- a véred a földé!
Magyarok Istenéé
a lelked, és a miénk a gyász...
hát most már mindörökké.
Uzsoknál takarodót fújnak,
Imára kulcsol a kéz,
Vérpiros párnán pihen a nap,
de még egyszer visszanéz...

                                                                 dr. simon JózseF

A szobi egyházközség Má-
ria Légó nevű csoportja el-
határozta, hogy az egyház 
tulajdonában lévő teme-
tőben rendezi a települé-
sen tanító és nevelő munkát 
végző, elhunyt szerzetesnő-
vérek sírjait. Betonszegélyt 
készítettek a sírok szélé-
re, így az idei halottak napi 
emlékezéskor már a rendbe 
tett sírok várták a hálás ta-
nítványokat és az emléke-
zőket.

A szerzetes nővérek nem-
csak, mint nevelők vettek 
részt településünk életében, 
hanem a háború utáni nehéz 
időkben élelemmel látták el 
az éhező embereket. Ezek is-

meretében került sor az elvég-
zett munkára.

A csoport saját pénzé-
ből vásárolta meg a szüksé-
ges anyagot, a munkát pe-
dig egyházközségi tagok té-
rítés igénye nélkül végezték 
el. A munkában részt vettek: 
Némedi József, Együd Szi-
lárd, Csillag Ferenc és Gubis 
György. Az anyag szállítását 
Szikrisz Miklós végezte díj-
mentesen. Az egyházközség 
tagjai köszönetüket fejezik ki  
az áldozatos munkájukért.

Ne feledjük el soha a szer-
zetesnők áldozatos munkáját 
és látogassuk őket a temető-
ben.

simon JózseF

Szeretnénk megköszönni minden roko-
nunknak, barátunknak és ismerősünk-
nek, akik osztoztak fájdalmunkban 
és édesanyánkat, OcsOvai JánOsnÉt 
utolsó útjára kísérték.

Gyászoló család

Rendbe hozták 
a szerzetesnők sírjait

A VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ELÉRHETŐSÉGEI
Központi telefon: 06-27/505-600

E-mail: vacrk.ugyelet@pest.police.hu
Segélyhívó: 112

Kapitányságvezető:  
Latorovszky Gábor r. alezredes, rendőrségi tanácsos

Telefon: 06-27/505-601, 505-611
E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu

Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 9.00 órától  11.00 óráig

Szobi Rendőrőrs: 
Hegedüs Árpád r. százados, őrsparancsnok

Telefon: 06-27/370-036

Határrendészeti Alosztály - Letkés: 
Szakály László r. alezredes, alosztályvezető

Telefon: 06-27/376-353

A települések körzeti megbízottainak elérhetősége, valamint az ál-
taluk tartott fogadóórák időpontjai az önkormányzatok épületeiben 
kifüggesztésre kerültek.
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Az aljasság, az ostobasággal 
és gyávasággal együtt tud iga-
zán pusztító lenni.

A Bőszob patak partján 
szólt a láncfűrész, vágták a 
fát. A szomszédunk terüle-
tén keresztül hordták a kivá-
gott fatörzseket. Szomszé-

dunkat nem láttuk, így nem 
tudtuk, vajon az engedélyé-
vel vágják-e a fát és használ-
ják a területet. Készítettünk 
néhány fényképet a fa szállí-
tására használt személyautó-
ról, hogy a szomszédot tájé-
koztassuk. Nem sok fáról volt 
szó, de adott esetben enge-
dély nélkül ennyitől is bajba 
kerülhet.

Néhány nap múlva, októ-
ber 22-én délben két kutyánk 
átlőtt orral erősen vérezve 
jött haza a csavargásból. Bár 
gyorsan állatorvoshoz tudtuk 
vinni, örökre el kellett altat-
ni őket, mert nagyon súlyos 
volt a roncsolás. Szerencsére 
így gyorsan túl voltak a szen-
vedésen.

Tehát nem lelőtték, nem 
meglőtték, hanem közelről 
mindkét kutyának egyformán 
lőttek az orrára, hogy a ron-
csolódott orr mellett lesza-
kadt az állkapocs és a nyelv 
is. A cél az volt, hogy szen-
vedjenek.

Olyan ember követte el ezt, 
akinek nincsen más válasza, 
csak az erőszak, és annak is a 
legszörnyűbb módja, a kínzás. 

Nem mer nyíltan megje-
lenni, nem szólt, hogy vala-
mi baja van, nem oldotta meg 
a problémáját még azzal sem, 
hogy lelövi a kutyákat, hanem 
kínt akart okozni.

A kutyusokat eltemettük. 
Menhelyről való keverék ku-
tyusok, jó kutyák voltak, csak 
néha elcsavarogtak. Most má-

Eördögh (ejtsd őr dög): Rend-
kívül éber házőrző. Szégyen-
lős, nem érdemes vele pró-
bálkozni.Elégedjünk meg a 
terápiás kutya simogatásával

Kutyusainkért és a környékért
sik kutyusokat veszünk ki 
menhelyről, akiknek szép éle-
tet tudunk biztosítani, és job-
ban vigyázunk majd rájuk. 

Közben persze továbbra is 
szenvedést osztanak az olya-
nok, akik az önbíráskodást pe-
dagógiai céllal, kínzással erő-
sítik meg. Az olyanok, akik 
megfélemlítésre a kutyáink 
szenvedését akarták használni.

Még soha életemben nem 
tettem feljelentést, és nem is 
akartam, de most a kutyáink 
megkínzása miatt feljelentést 
tettem a rendőrségen. A fény-
képeket, ahogy terveztem, át-
adom a szomszédnak. Ő tudja, 
hogy legális volt-e vagy sem, 
amit a földjén mások tettek.

A kutyusainkba nagyon sok 
szeretetet és biztonságot pum-
páltunk. Ezt tudták adni ők is. 
Ördi kevésbé, mert neki na-
gyon nehéz indulása volt, de 
talán éppen ezért ő, az iga-
zi „pokoljáró”, még erőseb-
ben tudta átadni a biztonságot 
annak, akivel kapcsolatot te-
remtett. Berkenye viszont iga-
zi laza „terápiás” kutya volt. 
Több kisgyerek, aki korábban 
félt a kutyáktól, Berkenyével 
megtanult nem félni.

A legtöbben csak azt tud-
ják továbbadni, amit kapnak, 
és kevesen tudnak/akarnak 
azon változtatni, amit kapnak, 
így továbbadják azt, gyakran 
kamatostul. Ha tudás van va-
lakiben, azt adja, ha butaság, 
azt adja, ha szeretet, ha ke-
gyetlenség, ha irigység, ha 
megértés.... azt adja.

Nézz körül, és tudod, mi 
van itt és mire számíthatsz.

dr. GyarmatHy éVa

Berkenye: terápiás kutya, buddhista világnézettel

2014-15. évi 
sakkbajnokság

Október 5-én elindult a Pest 
megyei bajnokság. Első el-
lenfelünk a tavalyi bajnok 
Dunaharaszti MTK volt, ide-
genben: Dunaharaszti – 
Szob: 6,5 – 3,5. Többször is 
úgy tűnt, mi nyerünk, de sajnos 
nem így alakult. Győzött Szabó 
Gyuri bácsi és Havellant Péter. 
Döntetlen: Virág Bálint, Virág 
Sándor és Csiba Benő.

Virág Bálint az egyéni gyer-
mekversenyen is jól kezdett, 
egy első és egy második helye-
zést ért el. A nyári Hírverő For-
dulókat minden hónapban jó 
hangulatban tartottuk meg.

2015-től kötelezővé teszik a 
digitális sakkórákat, ezért sze-
rencsés, hogy az önkormányza-
ti pályázaton komoly összeget 
nyertünk.

Ezúton köszönöm csapatunk 
nevében.

Továbbra is mindenkit vá-
runk a MÁV Laktanyába, pén-
tek esténként 18 órától kezdő-
dő gyakorlás játékra. 

Novemberi 
sakkhírek

A második fordulóval folyta-
tódott a megyei csapatbajnok-
ság a javítás reményével. A ja-
vítás fényesen sikerült, igaz 
erősen tartalékos ellenfél ellen: 
Szob – Alag 9 – 1. Néhány par-
ti sokáig döntetlenre és vesztés-
re állt, de ezen a napon a mér-
leg mindig felénk billent. Csak 
két döntetlen volt:  Lőrincz és 
Thúróczy. Győzött: Zala, Mol-
nár, Szentgyörgyi, Virág Sán-
dor, Szabó, Kovács, Baranyi, 
Bogányi. Jól eső érzés volt a 
művelődési ház szépen felújí-
tott környezetében fogadni el-
lenfeleinket. 

Ismét célba vettük az érmet, 
legközelebb két hét múlva Tö-
rökbálint (TTC) - Szobi SC 
(november 23. 10 óra).

Virág Bálint ismét kitett ma-
gáért Székesfehérváron, 600 
ponttal erősebb ellenfelet is le-
győzött 3 órás hosszú FIDE 
partikban. Budapesten a sakk-
szövetségben is jól áll, felnőt-
tek között 3 – 2 a javára.

csiba benő csapatVezető
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Tájékoztató a Diplomamentő 
programra jelentkezőknek

Tisztelt Érdeklődők, nyelvvizsga hiányában diplomával 
nem rendelkezők!

Minden bizonnyal sokan értesültek a Kormány ál-
tal támogatott „Diplomamentő” programról. A program 
azoknak szól, akik már sikeresen államvizsgáztak, de 
diplomájukat nyelvvizsga hiányában még nem kaphat-
ták meg, és rendelkeznek legalább alapszintű nyelvtudás-
sal. Örömmel tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a prog-
ram 2014. augusztus végén elindult, a nyelvtanfolyam-
ok megkezdődtek. A program kezelője az OFA Nonprofit 
Kft., a pályázati felhívás elérhető az ofa.hu oldalon. 

A program elektronikus támogatáskezelési rendszeré-
ben, az OFATÁR-ban eddig több mint 32 ezren regiszt-
ráltak. A regisztráltak között végzett előzetes igényfel-
mérés szolgált a képzések megtervezéséhez. Az ország 
82 településén összesen mintegy 1200 képzés megvaló-
sítását tervezzük. A képzések háromnegyede angol nyel-
vű, de indulnak német és kisebb számban francia képzé-
sek is. A tanfolyamok kétharmada 240 órás, emellett 120 
és 180 órás tanfolyamok is elérhetők.

2014. november elejéig 350 képzés már elindult, ame-
lyeken több, mint 4100 fő vesz már részt, a további kép-
zések indítását 2015. januárjáig tervezzük. Regisztráció-
ra és a képzésekre történő jelentkezésre december 31-éig 
lesz lehetőség, a tanfolyamokra az OFATÁR-ban lehet 
jelentkezni. A rendszerben mindig az aktuális tanfolyam-
ok találhatók meg, tehát az elérhető képzések listája fo-
lyamatosan változik.

A képzésre való jelentkezést szintfelmérés követi. 
Amennyiben a pályázó jogosulttá válik rá, a képzésben 
ingyenesen vehet részt. A támogatás a nyelvvizsgára nem 
terjed ki, kivéve a regisztrált álláskeresői státuszban lé-
vőket, akiknek az első nyelvvizsga költsége is a támoga-
tás része. 

Sikeres pályázást kíván az OFA Nonprofit Kft.!

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi 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
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