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A farsang téltemető és a ta-
vasz eljövetelét (termékeny-
séget) váró ünnep. A masz-
kok és a felvonulás a ron-
tó szellemek elriasztására és 
megtévesztésére szolgált va-
laha. Vízkereszttől (január 6.) 
hamvazószerdáig, a nagyböjt 

farsangi karnevál.
A pedagógusok és a szü-

lők ilyenkor aggodalmasan 
törik a fejüket, mit is talál-
hatnának ki óvodás, kisisko-
lás gyermekeiknek. Sok szü-
lő talál ki ötletes, kreatív öt-
leteket, és már ott is van a jel-

tó néniknek és a gyermekek-
nek. Kinek lesz a legötlete-
sebb jelmeze, tánca, maskará-
ja, csoportos produkciója?

A karnevált a 4. b osztály 
nyitotta meg, igazi bálkirály-
nők és királyfik táncával. Ez-
után következtek az alsóbb 

Itt a farsang, áll a bál!
szín párduccal, a fergeteges 
kavalkádot a tűztánc zárta. 

Sokan egyéni jelmezt is öl-
töttek: mosógép a szennyes 
tartóval és mosóporral, TV 
és távirányító, Kleopátra, ke-
resztes pókok a léggyel, gó-
lya a kéménnyel, pulikutya, 
hirdetőoszlop, múmia, mig-
non, hercegnők, varázslók és 
a nagy nevettető: Mr. Bean.

Az idei évben is ellátogat-
tak az alsós farsangra az óvo-
dások, és nagyon ügyesen 
szerepeltek, főképpen a kaló-
zok a hableánnyal, hastáncos, 
Rubik kocka, angyalkák, tün-
dérek és pókemberek.

A sok jó és ötletes jelmez a 
zsűri tetszését elnyerte, igazán 
nem is lehetett dönteni, melyik 
volt a legjobb, mert mindegyik 
csodás, ötletes volt.

Köszönjük, hogy megtisz-
telték rendezvényeinket és a 
zsűri munkájában is részt vet-
tek: Ferencz Gyöngyi polgár-
mester, Kempfné dr. Dudás 
Hilda járási hivatalvezető, 
Nagy Gyuláné SZMK elnök, 
dr. Káposztássy Béla plébáni-
ai kormányzó.

Ezúton köszönjük a szülői 
társadalom segítségét, részvé-
telét. Köszönjük Polónyi Éva 
és a Herfli söröző támogatá-
sát, Nagy Gyuláné Borikának 
az arcfestést, valamint a Bör-
zsöny Nehézgyalogság lovag-
jainak a közreműködését.

            Iskolavezetés 

Adócsökkentés
A képviselő-testület csökkentette az építményadó mértékét

A képviselő-testület február 12-én megtartott ülésén mó-
dosította az építményadóról szóló 29/2011. (XII. 14.) szá-
mú önkormányzati rendeletét.  A rendeletmódosítás értel-
mében a nem lakás céljára szolgáló épületek után fizetendő 
építményadó mértéke 700 forint/m2/év mértékről  500 fo-
rint/m2/év mértékre csökken. Az adót a nem lakás céljára 
szolgáló épületek 150 m2 feletti része után kell megfizetni.

A zsűrinek nehéz dolga volt, a sok ötletes jelmez közül igazán nem is lehetett választani

első napjáig tart a mulatozás, 
evés-ivás, bálozás, karneválo-
zás időszaka. A karnevál szó 
a latin carnem levare (húst el-
hagyni) kifejezésből szárma-
zik, amelynek népies, tréfás 
csavarása a carne vale (hús, 
ég veled!).

A farsang hazája Olaszor-
szág, és az ünnep máig a déli 
országokban népszerűbb. A 
velencei karnevál és a brazíliai 
Rio de Janeiro-i felvonulás vi-
lághírű. Hazánkban Mohácson 
maradt meg napjainkig a híres 
maszkos-maskarás felvonulás, 
a busójárás hagyománya.

Iskolánk egyik legszebb és 
legnépszerűbb programja a 

mezköltemény. A kicsik álta-
lában jól érzik magukat, ha 
kedvenc mesefigurájuk vagy 
hősük bőrébe bújhatnak.  Így 
már maga a készülődés is iz-
galom és öröm!

A régi ruhák között bizto-
san akad felszabdalni való, na 
és persze a nagyszülők ruha-
tára is kincseskamra lehet eb-
ben az időben. Karton, drót, 
színes papír, különféle sza-
lagok, alkoholos filc és arc-
festék is nagy segítség. Ha a 
gyermek készítette a fejdíszt, 
az övet vagy a koronát, külö-
nösen büszke lesz magára.

Az idei farsang újra nagy 
fejtörést okozott az alsós taní-

évfolyamok, voltak hangje-
gyek, színes ceruzák, kis ró-
kák, hangyák és bohócok, 
cowboyok, betörők a rózsa-
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Hetek, sőt hónapok óta izga-
tottan vártuk a farsangot. So-
kat beszélgettünk, hogy idén 
vajon minek öltözzünk be!? 
Nagyon szerettünk volna ki-
tenni magunkért, hiszen ez 
volt a két nyolcadik osztály 
utolsó farsangja itt az iskolá-
ban. Szerettük volna, ha em-
lékezetes marad mindenki 
számára. Ha farsang, akkor 
karnevál, ha karnevál, akkor 
Velence, ha Velence, akkor 
reneszánsz, ha reneszánsz, 

akkor Mátyás. A középkori 
Magyarországon  a társada-
lom minden rétege megünne-
pelte a farsangot. A király ud-
vari bált rendezett, ahol a vi-
dámságé a mulatozásé volt 
a főszerep. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy reneszánsz farsangi 
karnevált rendezünk. Hosszas 
keresgélés után találtuk meg 
az Experidance együttes re-
neszánsz zenéjét.  Itt nyílt le-
hetőség arra, hogy Mátyás és 
Beatrix udvarába varázsoljuk 
el a farsangolni vágyókat. Sok 
vidámsággal teli órát töltöt-
tünk el a próbákkal.  Köszön-
jük Kunya Sándornénak, Er-
zsi néninek, aki a táncot beta-
nította! Ruháinkat a visegrádi 
Áprily Lajos Általános Iskola, 
igazgató nénijétől, Bozóki Ma-
rianntól és Kuti Andi nénitől 
kaptuk kölcsön. Mindkettő-
jüknek köszönjük szépen a se-
gítségüket. Köszönjük még a 
szobi Börzsöny Nehézgyalog-
ság katonáinak, hogy megjele-
nésükkel felejthetetlenné tet-
ték ezt a napot. A többi osztály 
is nagy titokban készült erre a 
napra. A szervezésben és le-

bonyolításban a két nyolcadik 
osztály szülői munkaközössé-
ge aktívan kivette a részét. 

A nagy nap előestéjén meg-
tartottuk a főpróbát, feldíszí-
tettük a művelődési ház nagy-
termét. 

A farsang napján délelőtt 
tanítás volt, de a koncentrá-
lás igen komoly erőfeszítést 
igényelt tőlünk. Az eszünk a 
műsoron járt. Vajon sikerül? 
Nem fogjuk elrontani? Min-
denkinek megvan a ruhája? 

Milyen lesz a hajunk? Na és 
persze a tánc utáni buli izgat-
ta a fantáziánkat.

A nyitó tánc nagyszerűen 
sikerült. A kis ötödikesek ud-
vari tánca és a bolondozása 
kellően megalapozta a hangu-
latot. A hastáncos produkció a 
közönség kedvence volt.

A hetedik a osztályosok el-
kalauzoltak minket  az ókori 
Egyiptomba. Fantasztikus jel-
mezeik az est fénypontjai vol-
tak. A hetedik b–sek Rómeó 
és Júliája megnevettette a kö-
zönséget. 

A reneszánsz szó újjászüle-
tést jelent. A hatodikosok pro-
dukciója segítségével egy ferge-
teges, modern újjászületés tanúi 
lehettünk. A műsor után a büfé-
ben finom sütik, sült krumpli és 
üdítő várta a vendégeket. 

Az est további részében ki-
csit kiengedhettük a „gőzt”, 
zsákbamacskáztunk, tombo-
láztunk és jót táncoltunk.

Reméljük, hogy vendége-
ink is jól érezték magukat! 

 a szobI Fekete István 
általános Iskola  8.a és b 

osztályos tanulóI

2015. február 14-én másod-
szor került megrendezésre az 
az esemény, amely szigorú-
an felnőtt közönségnek szól, 

és amelyből a későbbiekben a 
város gyermekei profitálnak. 
Ez nem volt más, mint a jóté-
konysági farsangi bál. Témá-
ja a filmsztárok voltak, célja, 
hogy összegyűljön az az ösz-

szeg, amelyből trambulint vá-
sárolhatunk - hogy a rendez-
vényeinken térítésmentesen 
igénybe vehessék azt a részt-
vevők - és gyermekrendez-
vényt szervezhetünk. Mivel 
szervezőként nem lenne ele-
gáns az élményeimről beszá-
molni, ezért inkább beszél-
jenek a számok. Az idei far-
sangi bál összetevői: 1 bál, 
1 zenekar (Esze Jenő és ze-
nekara), 1 Dj (Csiki), 1 büfé 
(Herfli), 1 fotós (Galanits Gá-
bor), 1 vörös szőnyeg, 3 fel-
lépő (Csóka Zsófi, Danubi-

us Táncegyüttes, Star Team), 
4 támogató (Bogi Kozmetika, 
Bonanza Angol Használtruha 
kereskedés, Malomkert Étte-

rem és Hotel, Patak Vendég-
lő), 10 megvásárolt támogatói 
jegy, 26 foglalt asztal, 243 be-
lépőjegy, közel 150 „filmsztár, 
filmkarakter” és jelmezes, 8 
órányi mulatság, 55 jelölt az 

„Oscar-díjra”, 436 leadott 
közönségszavazat, 5 odaítélt 
Oscar-díj (3 közönségszavazat 
alapján, 2 a zsűri által), 7 szer-
vező és néhány hét előkészítő 
munka, majd 1 nap takarítás

A várható eredmény: lesz 
trambulin és lesz a gyerek-
programokon sok móka és ka-
cagás.

Köszönjük mindazoknak, 
akik bármilyen formában tá-
mogatták a rendezvényt! Jö-
vőre újabb nemes célért, újra 
farsangolunk!

PanIta

„A jó jelmezben annak érzed 
magad, akit el kell játszanod”

Farsang számokban
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2015. február 18-án, este 
hat órai kezdettel város-
gyűlést tartottunk a Szobi 
József Attila Művelődési 
Házban. A gyűlésen részt-
vevő lakosok száma meg-
haladta a százhúsz főt. 

A nemzeti himnusz 
meghallgatását követően 
Ferencz Gyöngyi polgár-
mester asszony köszöntöt-
te a megjelenteket, majd 
első napirendi pontként az 
Arany János utca és a Dó-
zsa György út keresztező-
désében megkezdett mun-
kálatokról tájékoztatta a 
résztvevőket. Mint isme-
retes, az önkormányzat a 
közfoglalkoztatási prog-
ram keretében parkolóhe-
lyeket alakított ki az Arany 
János utcában, amelynek 
következtében az utca és 
a Dózsa György út cso-
mópontjában a gépjármű-
vek által használható útfe-
lület a korábban megszo-
kotthoz képest leszűkül. 
A kereszteződés ilyen for-
mában történő átalakítása 
a lakosság körében külön-
böző kérdéseket vetett fel, 
amelyet e városgyűlés ke-
retei között mindenképpen 
szükséges volt tisztázni. 

A napirendi ponthoz 
meghívott szakértőként je-
len volt a gyűlésen Lénárt 
Csaba is, a közlekedési ha-
tóság munkatársa. Lénárt 
Csaba, az építkezést enge-
délyező hatóság képvisele-
tében tájékoztatta a meg-
jelenteket, hogy a beruhá-
zás következtében a jár-
műforgalom számára fenn-
maradó útszélesség a jog-
szabályoknak megfelel, 
majd válaszolt a lakosság 
részéről a gyűlésen felme-
rült kérdésekre. A lakossá-
gi észrevételekre reagálva 
- amelyek zömében a fenn-
maradó úttest szélesítésé-

re vonatkoztak -, Lénárt 
Csaba jelezte, hogy lehe-
tőség van az engedély ke-
retei között bizonyos mér-
tékű korrekcióra annak ér-
dekében, hogy a járműfor-
galom számára fennmara-
dó útszélesség növeked-
jen. Ez a megoldás a részt-
vevők számára elfogadha-
tó volt, amelyet az önkor-
mányzat a kereszteződés 
építési munkálatai során fi-
gyelembe is vett.

Az Arany János utca 
és a Dózsa György út ke-
reszteződésében folyta-
tott beruházás kérdésé-
nek megtárgyalását kö-
vetően Verebélyi Ákos, a 
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Szobi 
Tankerületének Igazgató-
ja kért szót, hogy tájékoz-
tassa a jelenlévőket az is-
kolai beiratkozás feltétele-
iről, valamint a gyermekek 
iskolaérettsége megállapí-
tásának folyamatáról. 

Verebélyi Ákos tájékoz-
tatóját követően, a polgár-
mester asszony röviden is-
mertette a képviselő-testü-
let mellett működő bizott-
ságok összetételét és az ál-
taluk elvégzett munkát. 
Ezt követte az önkormány-
zat által szervezett közfog-
lalkoztatási program kere-
tében 2014. évben, illet-
ve a 2015. év első két hó-
napjában elért eredmények 
bemutatása. Megtudhat-
tuk, hogy a közfoglalkoz-
tatottak mezőgazdasági te-
vékenységet, út - és vizes-
árok karbantartást, vala-
mint parkolóhelyek kiala-
kítását végezték el az em-
lített időszakban.

A városgyűlés követke-
ző napirendi pontja kereté-
ben a polgármester asszony 
tájékoztatta a jelenlévőket 
a szobi 1. számú háziorvo-

si körzetben kialakult hely-
zetről. Mint ismeretes, dr. 
Závorszki Károly, a körzet 
háziorvosa kezdeményez-
te az önkormányzatnál köz-
alkalmazotti jogviszonyá-
nak 2015. január 31-ével 
történő megszüntetését, 
arra való tekintettel, hogy 
idő közben megvásárolta 
a Zebegény-Márianosztrai 
praxist. Az önkormányzat 
és Závorszki doktor úr kö-
zött nem jött létre megálla-
podás a szobi I. számú kör-
zet – a doktor úr általi - he-
lyettesítéssel történő ellátá-
sáról, ezért a körzet betege-
it február elsejétől a másik 
szobi körzet háziorvosa, dr. 
Lőrincz Kálmán Attila látja 
el. A gyűlésen számos kér-
dés és felszólalás hangzott 
el a témával kapcsolatban, 
amely lehetőséget adott 
arra, hogy minden részlet 
feltárásra és tisztázásra ke-
rüljön a szobi 1. számú há-
ziorvosi körzet megürese-
dését eredményező történé-
sek sorozatáról.

A szobi I. számú házi-
orvosi körzet helyzetének 
megtárgyalását követően, 
a polgármester asszony el-
mondta, hogy a képviselő-
testület február 12-i ülésén 
elfogadta az önkormány-
zat 2015. évi költségve-
tését, 672 millió 802 ezer 
forint főösszeggel. A költ-
ségvetésről szólva, részle-
tesen tájékoztatta a jelen-
lévőket a tervezett fejlesz-
tésekről, külön kiemel-
ve a tanuszoda építésének 
programját. A költségve-
tés bemutatását követően 
szólt a 2015. évi közfog-
lalkoztatási programról, 
amelyre az önkormányzat 
sikeres pályázatot nyújtott 
be. Megtudhattuk, hogy az 
idei évben a mezőgazda-
sági program, a vízelveze-

tő árkok tisztításának prog-
ramja, valamint az utak ká-
tyúzása folytatódik. Mind-
ezek mellett egy közössé-
gi tér épül a Duna-parton, 
valamint járdák épülnek az 
Arany János és a Meggyfa 
utcákban. A 2015. évi köz-
foglalkoztatási program 
megvalósítására 86 millió 
forintot nyert el az önkor-
mányzat, amelyből 67 fő 
foglalkoztatására nyílik le-
hetőség.

A városgyűlés záró mo-
mentumaként a polgár-
mester asszony tájékoz-
tatást adott néhány folya-
matban lévő ügyről, illet-
ve sürgős megoldásra váró 
feladatról. Egyebek mel-
lett elhangzott, hogy min-
denképpen megoldandó, 
azonban a település lehe-
tőségein túlmutató prob-
léma a dunai árvízvéde-
lem, és fontos lenne egy-
befüggő telkek kialakítá-
sa is a tervezett fejleszté-
sekhez. A Zalka Máté és a 
Rózsa Ferenc utcák nevei-
nek megváltoztatása is na-
pirenden van, hiszen a kor-
mányhivatal felhívta az 
önkormányzat figyelmét 
arra, hogy a település utcái 
nem viselhetik olyan sze-
mélyek nevét, akik kap-
csolatba hozhatóak a XX. 
század önkényuralmi po-
litikai rendszereinek vala-
melyikével.

A mintegy két és fél 
órán át tartó gyűlés végez-
tével, miután a jelenlévők 
részéről további kérdés, 
észrevétel nem érkezett, 
a polgármester asszony 
megköszönte mindenki-
nek a részvételt és bátorí-
totta őket arra, hogy javas-
lataikkal, észrevételeikkel 
továbbra is segítsék az ön-
kormányzat munkáját.

dr. Holocsi Krisztián jegyző

Egy városgyűlés krónikája
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telekcsere. A képvise-
lő-testület január 22-i ülé-
sén döntött arról, hogy kez-
deményezi a önkormány-
zat tulajdonában álló, szo-
bi 804/63 hrsz-ú ingatlan-
ba ékelődő, a Magyar Ál-
lam tulajdonában, és a Bün-
tetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága (BVOP) 
vagyonkezelésében lévő, 
szobi 804/7 és 804/8 hrsz-ú 
ún. úszótelkek csere jogcí-
men az önkormányzat tulaj-
donába kerüljenek. Cserein-
gatlanként az önkormányzat 
azonos alapterületű ingat-
lant ajánl fel a szobi 804/63 
hrsz-ú ingatlanból az abba 
ékelődő, a BVOP tulajdoná-
ban álló szobi 804/6 hrsz-ú 
társasház felépítmény körül.

GyePmester. A képvise-
lő-testület döntése értelmé-
ben az önkormányzat a vá-
rosi gyepmesteri feladatok 
ellátásra, valamint az állati 
eredetű melléktermékek be-
gyűjtésére, szállításra a Zöld 
Menedék Szolgáltató Kft-vel 
- eseti jellegű feladatellátás-
ra - keretszerződést köt. 

Hálózatbővítés. Az ön-
kormányzat hozzájárulását 
adta ahhoz, hogy a tulajdo-
nában lévő Szobi Fekete Ist-
ván Általános Iskola intéz-
ményben a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ 
Szobi Tankerülete által kez-
deményezett 3x60 amper-
re történő elektromos háló-
zatbővítés megtörténjen az-
zal, hogy a felmerülő költ-
ségeket az önkormányzat 
és a tankerület 50-50 %-os 
arányban viseli. 

vIs maIor. A képviselő-
testület a 2013. évi dunai ár-
víz során keletkezett károk 
helyreállításához kapott vis 
maior támogatás fel nem 

használt részéről, azaz 5425 
forintról lemondott

átcsoportosítás. A kép-
viselő-testület döntött ar-
ról, hogy a Börzsöny Múze-
umnál tervezett, de jelenleg 
betöltetlen 1 fő  létszámot a 
Központi Konyhára átcso-
portosítja.

Helyettesítés. A képvi-
selő-testület a szobi 1. számú 
háziorvosi körzet háziorvo-
si feladatainak helyettesítés-
sel történő ellátására megbí-
zási szerződést kötött 2015. 
február 1-jétől az ALBA-
LEX Orvosi Kereskedelmi 
Szolgáltató Betéti Társaság-
gal (Cg.: Cg.13-06-020404; 
székhely: 2628 Szob, Kodály 
Z. u. 34.). A helyettesítési fel-
adatokat dr. Lőrincz Kálmán 
Attila háziorvos, a társaság 
tagja látja el. 

 
körzethatár. Szob Vá-

ros Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Köz-
pont Szobi Tankerülete igaz-
gatójának a Szobi Feke-
te István Általános Iskola 
2015-2016-os tanévre meg-
határozott felvételi körzet-
határára vonatkozó javasla-
tával egyetértett, ennek ér-
telmében a Szobi Fekete Ist-
ván Általános Iskola (2628 
Szob, Iskola utca 2.) felvéte-
li körzete:

1-4. osztályos tanu-
lók esetén: Szob város 
közigazgatási területe és 
Ipolydamásd község köz-
igazgatási területe.

5-8. osztályos tanulók 
esetén: Szob város közigaz-
gatási területe, Ipolydamásd 
község közigazgatási terü-
lete és Márianosztra község 
közigazgatási területe.

Főépítész. A képvise-

Önkormányzati hírek röviden
lő-testület egyetértett az-
zal, hogy az önkormányzat 
– más településekkel együt-
tesen – főépítészt foglalkoz-
tasson, és ennek érdekében 
felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a főépítész fog-
lalkoztatásával, a foglalkoz-
tatási jogviszony jellegével 
és a főépítész járandóságai-
val kapcsolatban folytasson 
tárgyalásokat a Szobi Járás 
területéhez tartozó önkor-
mányzatok polgármesterei-
vel.

Mentőöv. A képviselő-
testület a szakorvosi rende-
lőintézetének az Egészség-
ügyi Készletgazdálkodó In-
tézet felé fennálló tartozá-
sa kiegyenlítéséhez egyszeri 
1 475 649 forint összegű tá-
mogatás nyújtásáról döntött. 

támoGatás. A képviselő-
testület hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy a Szobért-Szo-
biakért Közalapítvány az 
önkormányzattól pályáza-
ti előfinanszírozásra kapott 
összeget, 405 ezer forinttal 
csökkentve fizesse vissza. 
Ez a 405 ezer forint a köz-
alapítvány 2014. évi önkor-
mányzati támogatása. 

tájékoztató. A képvise-
lő-testület megismerte és el-
fogadta a 2014. év IV. ne-
gyedévi lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról 
készített tájékoztatót.

DIétás étkezés. A kép-
viselő-testület úgy döntött, 
hogy  - jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve - a 
diétás étkezést igénylő óvo-
dás és iskolás gyermekek 
részére napi egyszeri főét-
kezés (ebéd) szállítására a 
Mátyás Étkezde Nonprofit 
Kft-vel (2626 Nagymaros, 
Magyar utca 24.) kössön 

szerződést, tekintettel arra, 
hogy saját konyháján a di-
étás ételek előállításához 
szükséges feltételek egyelő-
re nem adottak.

munkaterv. A képviselő-
testület elfogadta a 2015. évi 
munkatervét. A munkaterv 
havi bontásban tartalmazza 
azokat a témákat, amelyek-
kel a képviselő-testület az év 
folyamán foglalkozni kíván.

ÜGyelet. Az önkormány-
zat a Szobi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcé-
lú Társulása részére a hétkö-
zi és a hétvégi orvosi ügye-
let biztosításához 150 forint/
fő/hó összegű hozzájárulás 
megfizetését vállalta. 

utcanevek. Dr. Tarnai 
Richárd kormánymegbízott 
úr törvényességi felhívással 
élt a képviselő-testület irá-
nyába, hogy az változtassa 
meg a településen található 
Zalka Máté és a Rózsa Fe-
renc utcák elnevezését, te-
kintettel arra, hogy ezen ut-
cák olyan személyek nevét 
viselik, akik valamilyen mó-
don kapcsolatba hozhatók 
a XX. század önkényural-
mi politikai rendszereivel. 
A képviselő-testület megis-
merve a kormánymegbízott 
úr felhívását, úgy döntött, 
hogy társadalmi egyeztetést 
kezdeményez a Zalka Máté 
és a Rózsa Ferenc utcák el-
nevezésének jogszabályok 
szerinti megváltoztatásáról.

óvoDa. A Szobi Napsu-
gár Óvoda 2015. április 3-tól 
7-ig, és augusztus 3-tól 28-
ig zárva tart.

szakszolGálat. A kép-
viselő-testület megismerve 
a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Pest Me-
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Változtak a művelődési 
ház terembérleti díjai

A képviselő-testület a Szobi József Attila Művelődési Ház bérleti díjait - az intézményvezető 
javaslatával egyetértve – 2015. február 1-jétől az alábbiak szerint határozta meg:

gyei Pedagógiai Szakszol-
gálat elhelyezésére irányu-
ló kérelmét, úgy döntött, 
hogy a szakszolgálat szobi 
tagintézménye elhelyezésé-
nek kérdésében együtt kíván 
működni a szakszolgálattal, 
és keresi annak lehetőségét, 
hogy a tagintézmény város-
on belüli elhelyezése hosszú 
távon biztosított legyen.

ITS. A képviselő-testület 
jóváhagyta a Belügyminisz-
tériummal megkötendő és az 
Integrált Településfejleszté-
si Stratégia (ITS) kidolgozá-
sáról szóló együttműködési 
megállapodást, amely alap-
ján a minisztérium által ki-
jelölt szakértői csoport térí-
tésmentes szolgáltatásainak 
igénybe vételével sor kerül 
a városi ITS kidolgozására.

Peres ÜGyek. Az önkor-
mányzat folyamatban lévő 
peres ügyeiről szóló, dr. 
Kurucz György ügyvéd ál-
tal készült tájékoztatást a 
képviselő-testület febru-
ár 12-én megtartott ülésén 
megismerte, és azt tudomá-
sul vette.

InGatlan. A képviselő-
testület arról döntött, hogy 
kezdeményezi és kérelmezi 
a Magyar Állam tulajdoná-
ban és Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság vagyonkeze-
lésében lévő (Szob, Ipolysá-
gi utca 9. ) 686 hrsz-on fel-
vett, kivett rendőrség meg-
nevezésű, 2198 m2 terüle-
tű ingatlan 1/1 tulajdoni há-
nyadának ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adását. 
Az ingatlant az önkormány-
zat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 8. 
és 15. pontjaiban meghatá-
rozott szociális ellátások, 
valamint ifjúsági és sport 
ügyek feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdon-
ba venni.

A képviselő-testület döntése értelmében fűtési szezonon kívül, ha az időjárás miatt fűtés 
igénye merül fel, a fűtési szezonban megállapított díjat kell alkalmazni, egyebekben a helyi-
ségbérleti díjak tartalmazzák a bérlő által igényelt számban az asztalok és székek használatát, 
a művelődési házban rendelkezésre álló készlet erejéig. (Asztal maximum 16 db, szék maxi-
mum 200 db).
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A Leader vidékfejlesztési 
forrásokra benyújtott pályá-
zataink 2013. év végén ked-
vező elbírálásban részesül-
tek, így 2014-ben elsősor-
ban a három projekt megva-
lósítása volt a közalapítvány 
feladata.

Így kerülhetett sor a vá-
rosban a  kamerarendszer ki-
építésére, a csónakház alsó 
részének felújítására (mos-
dók, öltözők, zuhanyzó), va-
lamint a városnapi rendez-
vények támogatására. E há-
rom pályázat „levezénylése” 
igen komoly anyagi és tech-
nikai felkészülést igényelt, 
ezúton szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni Szob Város 
Önkormányzatának a segít-
ségért, és a pályázatokat író, 
majd lebonyolító stábnak a 
szakszerű munkáért.

A három komoly beruhá-
záson kívül a közalapítvány 
igyekezett az alapító okira-
tában meghatározott egyéb 
célokat is szem előtt tartani.

A közösségi életre való 
nevelés szellemében az év 
során többször nyújthat-
tunk segítséget városi szintű 
gyermekrendezvények szer-
vezésében, gyereknap, Mi-
kulás-mozi, hagyományőr-
ző farsang. 

Kiemelt feladataink közé 
tartozik fiataljaink tehetség-
gondozása, így ebben az év-
ben egyszeri alkalommal tá-
mogatást nyújthattunk egy, a 
településünkön élő fiatal ze-
nei tanulmányaihoz.

A műemlék megőrzés cí-
mén kiírt pályázatunkat a 
Szobi Római Katolikus Plé-
bánia nyerte el, amelyet a 
Szent László Templom sek-
restyéjének felújítására for-
dítottak.

Orvosi eszközök beszer-
zésére nyújtott be kérelmet a 
Szobi Szakorvosi Rendelő-
intézet, amelyet a kuratóri-
um kedvezően bírált el.

Egy ilyen mozgalmas év-
hez szükséges összegek jó 
részét az önök 1 %-os fel-
ajánlásai teszik ki. A tavalyi 
évben nagyon sokan szavaz-
tak bizalmat ilyen formán a 
közalapítványnak, tisztelet-
tel köszönjük mindenkinek, 
aki adója 1 %-ával munkán-
kat segítette.

Reményeink, terve-
ink idén is vannak, hason-
ló „sűrű” évet szeretnénk 
2015-re is, ha tehetik, tá-
mogassák továbbra is a 
Szobért-Szobiakért Köz-
alapítványt.

Golánné beke anIta

Az Ipoly Erdő Zrt. Nagy-
marosi Erdészete térítés-
mentesen 30 m3 tűzifát 
ajánlott fel önkormányza-
tunknak azzal a céllal, hogy 
azt a település szociálisan 
rászorulói között szétosz-
sza. A tűzifa egyébként a 
2014 decemberében a Bör-
zsöny erdeiben bekövetke-
zett jégkárokkal összefüg-

Pályázati felhívás
Az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Ifjúsági 
és Sport Bizottsága értesíti a városban műkö-
dő egyesületek, civil szervezetek, önszerveződő 
közösségek képviselőit, hogy a közösségeket tá-
mogató alap I. félévi támogatására 2015. áp-
rilis 15-ig lehet pályázatot benyújtani a város 
jegyzőjéhez címezve. 
A pályázati eljárás további részletei az önkor-
mányzat hivatalos honlapján (www.szob.hu)  
megtalálható. 

naGy Gyuláné

bIzottsáGI elnök

Mozgalmas évet tud maga 
mögött a Szobért-Szobiakért 

Közalapítvány

gő veszélyelhárítási, illetve 
helyreállítási munkák során 
történő kitermelésből szár-
mazik.

Az önkormányzat nevé-
ben ezúton is tisztelettel kö-
szönjük meg az Ipoly Erdő 
Zrt-nek nagylelkű adomá-
nyát.

Ferencz GyönGyI

PolGármester 

Tűzifa: újabb 30 köbméter 
a rászorultaknak

Energiatudatosság 
és környezetvédelem
Lehetőségek a napenergia hasznosítására
A témával, illetve a napenergia helyi hasznosításával kapcso-
latban szakemberek tájékoztató előadást tartanak 2015. már-
cius 11-én, este 18 órakor a Szobi Polgármesteri Hivatal nagy-
tanácskozó termében (a házasságkötő terem mellett), amely-
re szeretettel várnak minden érdeklődőt, de különösen a helyi 
vállalkozókat, cégvezetőket. 

Jöjjön el, ismerje meg a napenergia (helyi) hasznosításában 
rejlő lehetőségeket! 

     www.csekknelkul.hu

HIRDETMÉNY
A Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság ér-
tesíti a 13-570510-1-4-1 kódszámú vadásztársaság terü-
letén lévő földek tulajdonosait, hogy az alábbi időpont-
okban fizeti ki a 2015. évre esedékes vadászterület bér-
leti díjait:

2015. március 14-én 14-17 óra között
2015. március 21-én 14-17 óra között
2015. március 29-én      09-12 és 14-17 óra között.

A kifizetés helye: Kóspallag, Kossuth u. 34. (Tifani sör-
bár)

A kifizetést Váci Ferenc, a Vt. gazdasági felelőse bonyo-
lítja.

Kérjük a földtulajdonosokat, hogy tulajdonukat hitelt ér-
demlően bizonyítsák (1 hónapnál nem régebbi földtulaj-
doni lap, stb.)
       
 Vadásztársaság Intéző Bizottsága
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„Ott van az intézet elöl, és 
nem most, hanem évek óta” 
– összegezte értékelését dr. 
Tóth Tamás bv. dandártá-
bornok, a büntetés-végre-
hajtás országos parancsno-
kának általános helyettese 
a Márianosztrai Fegyház és 
Börtön ünnepélyes évértéke-
lő állománygyűlésén. 

Fontos momentuma ez az 
értékelő a térség egyik legna-
gyobb munkaadója számára. 
Csaknem 260 fő az itt dolgo-

zók száma. Az elvégzett mun-
ka minősége és annak érté-
kelése így több száz család-
ra hat ki a Dunakanyarban 
és az Ipoly mentén. Az állo-
mánygyűlésen a személyi ál-
lomány tagjai mellett a társ 
rendvédelmi szervek képvi-
selőit, a környező települések 
polgármestereit és a Szobi Já-
rási Hivatal vezetőjét is kö-
szöntötte Kovács István bv. 
alezredes, az intézet megbí-
zott parancsnoka. Beszámo-
lójában elmondta, hogy az in-
tézet a tervezettek szerint vé-
gezte 2014. évi munkáját. El-
sődleges természetesen a jog-
szerű, folyamatos és biztonsá-
gos fogvatartás végrehajtása 
volt. Emellett külön kiemel-
te pozitívumként a szemé-
lyi állomány túlszolgálatának 
csökkenését, a foglalkozta-
tott fogvatartottak magas ará-
nyát, a folyamatosan csök-
kenő, hatékony energiafel-

használást. Az idei év fő cél-
jai közt a fogvatartottak száz-
százalékos foglalkoztatását, 
további energiamegtakarítást 
és korszerűsítéseket említett. 
Az állománygyűlésen részt 
vett Biczó László bv. dandár-
tábornok, a Sopronkőhidai 
Fegyház és Börtön parancs-
noka, korábbi márianosztrai 
parancsnok is, aki öröm-
mel nyugtázta, hogy az inté-
zet tovább haladt a megkez-
dett úton és a szervezet tel-

jesítményértékelési rendszere 
alapján akár egy képzeletbeli 
dobogós helyre is felállhatna. 
S mivel az év jelentős részé-
ben ő vezette a Márianosztrán 
folyó munkát, megköszönte a 
személyi állomány és az Or-
szágos Parancsnokság tevé-
kenységét is.

Tavaly a Nostra Kft. ve-
zetésében is változás követ-
kezett be, december elsejé-
től Frank Tibor ny. bv. vezér-
őrnagy látja el az ügyvezető 
igazgatói feladatokat. Rövi-
den beszámolt arról, hogy a 
kft fő profilja a papíripari bér-
munka és a faipari tevékeny-
ség, melyből ugyan nyeresé-
get számolhattak el az elmúlt 
évben, de az idén további fej-
lesztést és új lehetőségek fel-
tárását tervezik.

A helyi vezetők után dr. 
Tóth Tamás bv. dandártábor-
nok, az országos parancsnok 
általános helyettese előbb a 

Összegez és értékel Dr. Tóth Tamás dandártábornok. Balra 
mellette Frank Tibor ny. bv. vezérőrnagy a Nostra Kft ügy-
vezető igazgatója

Két parancsnok is vezette 2014-ben az intézetet (balra Ko-
vács István bv. alezredes, mb. parancsnok, jobbra Biczó 
László bv. dandártábornok) 

Az elmúlt év szakmai munkáját értékelték 
a Márianosztrai Fegyház és Börtönben

büntetés-végrehajtási szer-
vezet egészének múlt évi ér-
tékeléséről vázolt fel néhány 
fontos gondolatot, majd a ko-
rábbiakban hallottakhoz fű-
zött hozzá észrevételeket, 
ahol kellett kritikát, értéke-
lő szavakat. Külön kiemel-
te a Márianosztrai Fegyház 
és Börtön állománymegtar-
tó rendelkezéseit és képessé-
gét valamint a stabil, nyugodt 
gazdasági helyzetet.

 Fontos év a 2015-ös a bün-
tetés-végrehajtás számára, hi-
szen január 1-jétől lépett ha-
tályba a 2013-ban elfoga-
dott új bv. kódex, mely első-
ként emelte törvényi szint-
re a terület szabályozását. Ez 

rendelkezik többek közt a 
fogvatartottak kötelező fog-
lalkoztatásáról, a többlet-
szolgáltatások díjkötelessé-
géről és a fogvatartottak tár-
sadalomba való visszaillesz-
kedésének fokozott segítésé-
ről. Hatására tovább nő az is-
koláztatás, munkáltatás jelen-
tősége, újdonság viszont pél-
dául a kockázatkezelési rend-
szer módszertana és a párt-
fogó felügyelők átszervezett 
munkamenete. 

A témáról, a büntetés-vég-
rehajtás mindennapjairól töb-
bet olvashat a szervezet meg-
újult honlapján a www.bv.gov.
hu címen.

m. n.

Tisztelt Szobi Polgárok!
Kedves Szülök, Nagyszülők!

2014 szeptemberben isko-
lánk tanulói testvériskolai lá-
togatáson vettek részt Kolozs-
váron a János Zsigmond Kol-
légiumban, ahol gyermekein-
ket és az őket kísérő pedagógu-
sokat, szülőket is nagy szeretet-
tel fogadták. A kolozsvári tanu-
lók idén április elején érkezné-
nek Szob városba, és négy na-
pot töltenek majd településün-
kön. Szeretnénk a szíves fogad-
tatást és vendéglátást mi is vi-
szonozni, hogy az erdélyi gyer-
mekek is olyan jól éreznék ma-
gukat nálunk, mint tavaly a mi 
gyerekeink Kolozsváron, ezért 

adományokat gyűjtünk. 
Kérjük, ha lehetőségük van 

és módjukban áll, adomá-
nyokkal nyújtsanak segítsé-
get iskolánk részére a testvér-
iskolai diákok fogadásához, 
ellátásához, a településünk és 
a környező településekre ter-
vezendő kirándulásokhoz.

A két iskola közötti testvér-
kapcsolatot szeretnénk meg-
őrizni, és minél több szobi 
gyermeket eljuttatni a csodá-
latos szép Erdélybe.

A támogatásukat és segít-
ségüket előre is köszönjük!

járIk Izabella,
szobI Fekete István

 általános Iskola

Testvérvárosi látogatás Kolozsváron
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Az internet nagyszerű eszköz, 
de veszélyeket is rejt. A gyer-
mekek és a fiatalkorúak vé-
delme az internet káros tar-
talmaival szemben egyre fon-
tosabb kérdés napjainkban. A 
tisztességes weboldalak mel-
lett találkozhatunk olyan ol-
dalakkal, amelyek megté-
vesztő, hamis információ-
kat vagy az egészséges erköl-
csi- és szellemi fejlődésre ká-
ros tartalmakat, így pornográf 
és erőszakos tartalmú infor-
mációkat közölhetnek.

Az internet számos ve-
szélyt rejt a gyermekekre néz-
ve, hiszen ők még képtelenek 
helyesen szűrni és értékelni 
a kapott információt, megkü-
lönböztetni az értékeset az ér-
téktelentől. Képzeljük el az 
internetet úgy, mint egy ha-
talmas labirintust, aminek 
nincs kijárata, bármerre elin-
dulhatunk, mert folyton vál-
tozik, bővül. Minden ajtó mö-
gött van valami, de hogy mi, 
azt csak akkor tudjuk meg, ha 
már kinyitottuk. És képzel-
jük el, hogy ebbe a labirintus-
ba egy gyereket engedünk be, 
egyedül.

  
Ajánlás szülőknek:
- Készítse fel gyermekét az 

internet helyes használatára, 
az internet világára!

- A szülő irányítsa a gyer-
mek internetes tartalmakkal 
kapcsolatos érdeklődését!

- A szülő mindig legyen ér-
deklődő akkor, ha a gyermek 
valamilyen általa felfedezett 
netes újdonságról számol be, 
vagy éppen valami olyanról, 
amely számára nem tetsző! 

- Alkalmazzon szűrőprog-
ramokat a biztonságosabb in-
ternetezés érdekében! Ezek 
segítségével megválogathat-
ja a gyermeke számára elér-
hető oldalakat, megelőzheti a 
pedofil jellegű zaklatásokat, 
valamint azt, hogy gyerme-
ke erőszakos tartalmakra buk-
kanjon a világhálón! 

- Szakítson időt a kö-
zös szörfözésre, így gyerme-
két hozzászoktathatja ahhoz, 

hogy az internetezés lehet kö-
zös program is!

- Amennyiben tudomásá-
ra jut, hogy gyermekét bár-
milyen formában zaklatják az 
interneten keresztül, azonnal 
forduljon a rendőrséghez!

Ajánlás a gyermekeknek:
- Világháló = mindenkihez 

eljut, amit oda egyszer feltöl-
tünk!

- Vigyázz milyen képe-
ket raksz fel a közösségi ol-
dalakra, vigyázz miket posz-
tolsz ki!

- Minél személytelenebb 
elérhetőséget adj meg!

- Soha ne add meg a lakcí-
medet, telefonszámodat sen-
kinek az interneten keresztül!

- Mindig más regisztrációs 
nevet és jelszót használj!

- Soha ne jelöld be a jelszó 
megjegyzése részt!

- Ne használd a nevedet re-
gisztrációs névként!

- Letöltések alkalmával fi-
gyelj, hogy csak azokat a tar-
talmakat töltsd le, ami nem ti-
los, mert az illegális tartalom 
letöltését a törvény bünteti!

- Internet kávézóban vagy  
wifi pontról ne intézz szemé-
lyes ügyeket! 

- Ne hagyd őrizetlenül a 
számítógépet és ne maradj 
bejelentkezve, amikor nyilvá-
nos helyen chatelsz, vagy be-
lépsz a közösségi oldaladra!

- Találkozót, randevút ne 
beszélj meg! Ha mégis, akkor 
el kell mondanod a szüleid-

nek és fontos, hogy valaki el-
kísérjen!

- Képeket (főleg erotikus 
tartalmúakat) soha senkinek 
ne küldj át, mert bárki bármi-
kor visszaélhet vele, akár zsa-
rolhatnak is, illetve zaklathat-
nak miatta!

A 8 leggyakoribb hiba, 
amivel az internetező gyere-
kek veszélybe sodorják ma-
gukat:

1. Közzéteszik saját maguk 
vagy mások személyes adatait.

2. Felelőtlenül megosztják 
jelszavaikat.

3. Túlzott figyelmet kivál-
tó képeket közölnek maguk-
ról és másokról.

4. Illegális tartalmakat töl-
tenek fel / le.

5. Azt hiszik, hogy te-

vékenységük anonim az 
interneten.

6. Levélszemetet nyitnak 
meg.

7. Valótlan információkat 
továbbítanak anélkül, hogy 
meggyőződnének azok hite-
lességéről és aktualitásáról.

8. Felelőtlenül kattintanak 
bármilyen linkre anélkül, 
hogy tudnák, biztonságos ol-
dalra vezet-e. 

Cyberbullying = interne-
tes zaklatás

A gyerekek sokszor nem 
érzik az online világ veszé-
lyeit, nincsenek tisztában a 
hatásaival, nem ismerik a mo-
bil-, online eszközök erejét. 

Ugyanakkor a fiatalok számá-
ra az internet, a mobiltelefo-
nok és számítógépek világa 
fontos és mindennapos dolog. 
Fenyegetés, zsarolás, cikizés, 
kiközösítés, megszégyení-
tés, illetéktelen képek, lejára-
tó mobilfelvételek, rosszindu-
latú megjegyzések, álprofil és 
még sok más fenyegeti a gye-
rekeket a világhálón. Ahhoz, 
hogy megvédhessük gyerme-
keinket az internetes zakla-
tóktól, lépést kell tartanunk 
a technika fejlődésével. Pró-
báljuk meg nyomon követni 
gyermekünk társadalmi életét 
a közösségi oldalakon! Erre 
jó lehetőséget ad, ha a szülő 
is be van jelölve ismerősként.

Amennyiben úgy látjuk, 
hogy gyermekünket nyo-
masztja valami, visszahúzó-
dó lesz, feszültnek, ideges-
nek tűnik internetezés vagy 
mobilozás után, esetleg rom-
lik a tanulmányi eredmé-
nye, akkor nézzünk alapo-
sabban utána annak, mit csi-
nál a neten. Ha kiderül, hogy 
cyberbullying áldozata lehet, 
akkor mentsük el a bizonyí-
tékokat és jelentsük be a dol-
got. Ha a gyerek kevésbé köz-
lékeny, nem nyílik meg, akkor 
keressük vissza a bejegyzéseit, 
chatarchívumát vagy a böngé-
szési előzményeit. 

 A cyberbullying jelensége 
az általános és középiskolások 
életében a legjellemzőbb. Ha a 
gyerek iskolatársai felől érke-
zik támadás, az események do-
kumentálása után jelezni kell 
a problémát a pedagógusok és 
a szülők felé. Értesíthetjük a 
weboldal üzemeltetőjét, és a 
www.biztonsagosinternet.hu 
portált, súlyos esetben a rend-
őrséget. A kiskorúak szemé-
lyes adataival való visszaélés, 
fizikai fenyegetés vagy szexu-
ális zsarolás törvénybe ütközik, 
ezekben az esetekben minden-
képp értesítsük a hatóságokat!

Akik káros, veszélyes tar-
talmakkal találkoznak az 
interneten és nem tudják, 
hogy mitévők legyenek, ta-
nácsadást kaphatnak a Kék 
Vonal holnapján vagy a 116-
111-es ingyenes számon.

Pest meGyeI 
rendőr-FőKapitányság

bűnMegelőzési osztály

Az internet veszélyei
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Egy olyan fotográfus kiállítá-
sán vagyunk jelen, aki a szüle-
tésénél fogva érti a természet, a 
társadalom és az ember közöt-
ti kapcsolatok jelentőségét. Az 
Ipoly táj szülötteként az anya-
földhöz sok szálon kötődik, töb-
bek között az Ipoly-menti egy-
kori földműves élet világához, 
a hagyományos paraszti kul-
túrához. A fotográfia nem mű-
vészetként született, de azzá 
is vált. André Bazin a múlt év-
század első felében élt fran-
cia esztéta A fénykép ontoló-
giája című művében azt írja: A 
fényképnek a festészettel szem-
beni eredetisége objektivitásá-
ban rejlik. A fényképezés meg-
jelenését a képzőművészetek 
egyik legjelentősebb eseményé-
nek tekinthetjük. Örkény Antal 
a filmvilag.hu oldalon a követ-
kezőket írja. A fotográfia a meg-
örökítés és az emlékezés mű-
faja, legyen az sajtófotó, vagy 
művészeti célú alkotás. A szo-
ciofotó nem különleges ese-
ményeket vagy fontos embere-
ket mutat be, hanem felvállaltan 
szociális témákat. A mindenna-
pi élet pillanatait örökíti meg, és 
nem pusztán megörökít, de áb-
rázol, mögé lát, és meg akarja 
értetni a képen látható dolgokat. 

A szociofotós tehetsége nem 
csak abban áll, hogy jókor jó 
helyen van, hanem kameráján 
keresztül hihetetlen pszicho-
lógiai érzékkel nézi és mutat-
ja be a világot, empatikus (va-
gyis megértő, beleérző) a té-
máját illetően. Képes az em-
bereket megszólaltatni, mi-
közben a képnek nincs hangja. 
Úgy használja a kamerát, hogy 
a megörökített pillanat és a fo-
tón megjelenő világ eljusson a 
szemlélőhöz, és elmondja azt, 
ami nincs a képen, de ami nél-
kül a történet nem érthető meg. 
Komoly intellektuális, emoci-
onális és morális feladat, hogy 
megértsük a képeket. Nem elég 
ismerni a megörökített pillana-
tot és a fotókon szereplő embe-
reket-dolgokat, de meg kell ér-
tenünk ezek nem látható lénye-
gét is. A nézőn múlik, hogy ké-

pes-e a fotó statikusságát di-
namikusan értelmezni. Az Ör-
kény Antal által leírtak töké-
letesen illenek M. Nagy Lász-
ló alkotásaira, amelyeket a drá-
maiság, a derű (amely olykor 
kedves kópéságba hajlik), és a 
líraiság jellemez. Nem vélet-
len, hogy többször is versrész-
leteket társít kompozícióihoz. 
Az egész munkásságát áthatja 
olyan ősi filozófia, amely a ter-
mészet, a táj, a szülőföld, és a 
földet két kezével megművelő 
ember tiszteletén alapszik. En-
nek a kultúrának éltető gyöke-
reit tárja elénk, féltőn tekint a 
paraszti lét és kultúra világára, 

keresi tovább örökítésének le-
hetőségeit. Ezért jelenik meg 
portréi között Illyés Gyula, és 
jelennek meg a fiatalok egész 
alakos kompozícióiban. Hol és 
mikor született M. Nagy Lász-
ló, aki élete során fotográfus-
sá vált? Palócföldön, az Ipoly 
melletti (Szécsényhez közeli) 
Rárosmulyadon született 1943. 
február 20-án. 

Erről az időpontról azt is 
tudnunk illik, hogy a Trianon-
ban meghúzott államhatár ak-
koriban a bécsi döntések kö-
vetkeztében kicsit északabb-
ra tolódott, ám nemsokára a 2. 
Csehszlovák Köztársaságban 
találta magát.  1974-ig épület-
lakatosként dolgozott Loson-
con és Besztercebányán, ebben 
az időben már aktívan sportol 
és fotózik. 1974-től a Haladás 

c. lap szerkesztője Nagykür-
tösön. 1975-től a Nő című lap 
fotóriportere, közben leérett-
ségizik, és Prágában távokta-
tással elvégzi a képzőművé-
szeti fotó szakot. 1988-ban a 
Start című képes sportlap mun-
katársa lesz, 1990-től magán-
vállalkozó fotósként működik. 
1997-ben a Sport című napi-
lap fotóriportereként működik, 
és 2003-ban vonul nyugdíjba, 
és letelepszik Helembán. A po-
zsonyi munkásévei után visz-
szatér az Ipoly partjára. Első 
fotóját 1959. augusztus 30-án 
készítette, amelyet egy poszta-
mensen el is helyeztünk a szo-

bi kiállításában. Mit ábrázol ez 
a kép? Madách Imre síremlék-
ét Alsó-Sztregován. Kell-e eh-
hez kommentár? Számos ki-
állítást rendezett Szlovákiá-
ban és Magyarországon, ezek-
ből csak néhányat említenék 
meg. A 2000. évben a pozso-
nyi CASINO-ban, 2006-ban a 
garamkövesdi és a nánai kultúr-
házban. 2008-ban Helembán, 
2010-ben a dunaszerdahelyi 
CSEMADOK-házban, vala-
mint a hódmezővásárhelyi Né-
meth László Városi Könyvtár-
ban. 2012-ben a Párkányi Vá-
rosi Művelődési Központban és 
a losonci Magyarnyelvű Alap-
iskolában. 2013-ban a budapes-
ti Klebelsberg Kultúrkúriában 
(amelyet egyébként Kincses 
Károly fotómuzeológus, a Ma-
gyar Fotográfusok Háza igaz-

gatója nyitott meg), és Agár-
don a Velence-tavi Galériában. 
Idén M. Nagy László kiállítása 
a lévai Reviczky-házból érke-
zett meg hozzánk Szobra. Ka-
leidoszkópról a Wikipédia ol-
dalán ez olvasható. A kalei-
doszkóp görög szó: a kalosz, az 
eidosz, és a szkóp összetétele: a 
szép formákat néző a jelenté-
se. Néhány szimmetrikusan el-
helyezett tükör egy csőbe he-
lyezve megsokszorozza az apró 
csillogó színes tárgyak képét. A 
kép a kaleidoszkóp forgatásá-
val végtelen variációkban vál-
toztatható, innen az átvitt értel-
mű jelentése: színesen kavargó 
változások egymásutánja. Már 
az ógörögök is ismerték, 1916-
ban pedig David Brewster 
skót fizikus újra feltalálta, és 
egy évre rá már szabadalmaz-
ta is. A kaleidoszkóp tehát egy 
olyan optikai eszköz, amely-
nek forgatásával lehet játszani 
is, de alkotni is. M. Nagy Lász-
ló ez utóbbit vállalta fel a ké-
pei megalkotása során hittel, 
méltósággal és játékossággal.  
A hajdani diaporáma műfaját 
idéző módon egy olyan vetítés-
sel ajándékoz meg most ben-
nünket, amely minden bizony-
nyal emlékezetes marad mind-
annyiunk számára. Végezetül 
jó erőt, egészséget kívánok M. 
Nagy Lászlónak további alko-
tómunkájához és újabb kiállítá-
sainak megrendezéséhez. Kö-
zelgő 72. születésnapja alkal-
mából azt kívánom, hogy a Jó-
isten éltesse sokáig!

Fésű józseF györgy

Elhangzott 2015. február 
6-án a Börzsöny Múzeumban. 
Közreműködtek furulyán Ara-
di Alexandra és Patrik Zsófia, 
a Szobi Kodály Zoltán Alapfo-
kú Művészeti Iskola növendé-
kei. Fotók: Korsós János.

Ipolytól az Ipolyig
M. Nagy László KALEIDOSZKÓPÉ című 

kiállításának megnyitója a Börzsöny Múzeumban

M. Nagy László a kiállítás megnyitóján (középen), mellette 
Batizi Zoltán és Fésű József György
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Pohárköszöntő G. Jenő Barátomnak
Hatvan éve történt, bizony elég régen.
Háború szele fújt, keserűn az égen.
Hullott a sok ember, ezrével hiába!
Ez volt e korszaknak, legnagyobb hibája!

E cudar világba, hogy belecsöppentél.
Hogy éhedet oltsad, mohón remélkedtél.
Reményt adott erő, belekapaszkodtál
Szitkozódás helyett, imákat suttogtál.

Sok évet átugrok, hisz nem ismertelek.
Milyen volt ez idő, milyen volt, mint gyerek?
Hogy múltak napjaid? Szomorún, nevetve.
Kevés embert emelt, fel a fellegekbe!

Azért ember lettél, „ember”, de még milyen!
Sokan büszkén nézik, egyesek irigyen.
Az hogy gyógyításnak szentelted életed.
Hálával tartoznak az irigyek is Neked!

Én is hálás vagyok, amit velem tettél,
Azzal hogy baráti körödbe felvettél!
Azon voltam, vagyok, hogy megköszönhessem.
Amit értem tettél, és érted tehettem!

Emelem poharam, szívből megköszönjük.
Erő, egészségben, maradj így közöttünk.
Ezután is gyógyíts, de csak pianóba,
Több időt szenteljél, családodra, sportra!

Ünnepeljünk újra együtt egészségben!
Kétezer-tizenöt, február végébe!

                                                            Szob, 2005. február 16.

Negyven év hosszú idő egy 
ember életében, melyet egy 
munkahelyen dolgozik le az 
ember. Ez évben lesz negy-
ven esztendeje, hogy dr. 
Gosztonyi Jenő, a szakorvo-
si rendelőintézet igazgatója 
megkezdte működését Szo-
bon.

A főorvos úr február 16-
án töltötte be életének 70. 
életévét. Ezt az alkalmat 
használta fel a rendelőinté-
zet közössége, hogy 16-án 
kedves, jó hangulatú házi 

Ismeretes a magyar lakos-
ság egészségi állapota. Mesz-
sze elmarad szinte valamennyi 
egészségmutató tekintetében 
az Európai Unió más országa-
itól. A betegségek gyakoribb 
előfordulása miatt egyre több 
személynek (gyermek-felnőtt) 
több gyógyszerre is van szük-
sége. Ezek kiváltása sokszor 
hosszú sorban állással történ-
het. Különösen vonatkozik 
ez a hosszabb várakozási idő 
a téli influenzajárványos idő-
szakra. Ezt az időt többnyire 
zaklatottan, idegesen tűrjük.

 Vannak azonban kivéte-

ünnepség keretében kö-
szöntse a nagy tiszteletben 
álló főorvos urat.

Az ünnepségen az inté-
zet dolgozói szeretetükről 
és a doktor úr munkájának 
elismeréséről tettek tanúsá-
got.

Köszöntőjükhöz csatla-
kozva a magam, valamint 
tisztelői nevében Jó egész-
séget, valamint Isten áldá-
sát kérem, értünk végzett 
áldozatos munkájáért.

sImon józseF

Négy évtizede 
az emberek szolgálatában

A Párizsban történt januá-
ri eseményekről számtalan 
véleményt és magyarázatot 
lehetett hallani és olvasni. A 
történteket az iszlám terro-
rizmus cselekedetének tu-
lajdonították.

Az írott sajtó, a televízió 
napokon keresztül a ter-
rorizmusról beszélt. Tör-
tént korábban, hogy egy itt 
meg nem nevezett sajtóor-
gánum bemutatott egy ka-
rikatúrát, amely Mohamed 
prófétát ábrázolta. Ez az 
iszlamisták vallásos érzé-
sét nagyon megsértette. A 
hivatalos magyarázat sze-
rint, ennek megtorlásaként 
következett be a szörnyű 
gyilkosságsorozat.

Az uralkodó nézetrend-
szer szerint ez a karikatúra 
belefér a sajtószabadság fo-
galmába, annak elfogadott 
kereteibe. Az objektív tu-
dósítás – amelyet bizonyos 
TV csatorna magáról állítva 
folytat -, véleményem sze-
rint nem fedi a valóságot. 
Az eset megtörténtekor csak 
egyetlen karikatúrát muta-
tott az újságban megjelent 
rajzok közül. A keresztény 
egyház tagjaira nézve mély-

ségesen megalázó rajzok ki-
maradtak, bizonnyal nem 
véletlenül. Elgondolkodtató, 
hogy a megjelent gúnyrajz-
ok kinek a megrendelésé-
re és milyen célból készül-
tek? Kinek állt érdekében a 
különböző egyházak ilyen 
meggyalázása?

A keresztény egyházak el-
leni törekvések egyre sűrű-
södnek. Az egyházi iskolák 
oktatási munkája elmarad a 
más fenntartásban lévő isko-
lák színvonalától - így érté-
kelte az egyház tevékenysé-
gét egy TV-ből ismert pub-
likáló. Nem csak a keresz-
ténységet érik igaztalan bán-
tások. Már a magyar társa-
dalmat is ocsmány versével 
alázza egy magyar nevet vi-
selő, de idegen szívű és ide-
genben élő, szóvivő foglal-
kozású ember. Aljas szerze-
ményéért biztosan nem von-
ják felelősségre, a sajtó sza-
badságára hivatkozva. Igaz, 
ennek értelmében, illetve e 
szabadság mögé bújva a ma-
gyar politika művelői is át-
tértek az ocsmány, aljas be-
szédstílusra. Mit kell még 
megélnünk?  

sImon józseF

A sajtószabadságról…

lek is, amikor a várakozási 
idő szinte fel sem tűnik. Ezt 
tapasztalom már egy jó ide-
je a Gondviselés Patikában. 
Rendszeresen kell kiváltanom 
a receptjeimet, de minden al-
kalommal csak jó vélemény-
nyel távoztam.

Udvarias és gyors a kiszol-
gálás. Mindenki megkapja a 
szükséges felvilágosítást, se-
gítséget a vény nélkül vásá-
rolható készítményekről is.

Ezért is szeretném ezúton 
is kifejezni köszönetemet a 
vezetőnek és munkatársainak.

naGy sánDor

Nem mindegy, hogyan 
kell várakoznunk…

A rovatunkban megjelent cikkek a szerzők személyes véleményét 
tükrözik, s az nem feltétlenül azonos a szerkesztőség álláspontjával.
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A Szobi Hírnök 2014. márci-
usi számában ígéretet tettem 
a segítő szándékú tájékozta-
tásra a veszettség elleni kö-
telező védőoltással kapcso-
latban.

Felelős kutyatartóként már 
most kezdtem utánajárni a 
várható költségeknek. (Az 
egy évvel ezelőtti cikkvál-
tás oka többek között az oltás 
emelkedő ára is volt.) Ezért 
bemásolom a MÁOK – Ma-
gyar Állatorvosi Kamara - or-
szágos küldöttközgyűlése 
jegyzőkönyvének (2014. ok-
tóber 22.) ide vonatkozó meg-
állapítását:

… legyen 3.500 Ft +ÁFA!   
(Ez 4.445 Ft bruttó összeg 
lenne)

Szavazás után dr. Gönczi 
Gábor: Megállapítja, hogy az 
összevezetett eboltások díjára 

2015. január 1-től 3.500 Ft + 
ÁFA a kamarai ajánlás, féreg-
hajtó nélkül. 

A féreghajtó nélkül azért 
ez egy kicsit becsapós vég-
összeg lehet. Keresésem sze-
rint darabonként 122 forint-
tól 980 forintig vásárolható-
ak. (Természetesen többsé-
gük vényköteles.) Nyilván az 
állatorvos dönti el, hogy me-
lyiket számolja.

Az ajánlás az ajánlás, attól 
lefelé és felfelé is el lehet tér-
ni, az állatorvosok költségkal-
kulációjától függően. Tehát, 
mivel 2009-től szabad ma-
gán-állatorvos választás van, 
érdemes érdeklődni a veszett-
ségi oltások ára iránt, hogy a 
pénztárcánknak is megfelelő-
en dönthessünk.

ezúttal is segítő

 szánDékkal: F. j.

Az ígéret szép szó…

Töredezett lapok, széthulló 
könyv. Ez van előttem, lapoz-
gatom. A Pesti Napló kiadá-
sa, Háborús album címet vi-
seli. Van előszó, kronológia, 
utóirat a technikai újdonsá-
gokról, fotók amatőr és hiva-
tásos fényképészektől.

1916-ban adták ki, az elő-
szó néhány sora azért valami-
ről árulkodik, „A passzívák-
ról nem beszélhetünk, eljön 
az ideje, amikor a szó szárnya 
nem lesz megnyesve, mint fo-
goly sas madáré.” Igen, cen-
zúrázott szöveg, fotó, történe-
ket, hőstettek.

Időrendben készültek a fo-
tók. Bevonultak a civilek, a 
falusi legények pántlikás ka-
lappal, jókedvűen menetel-
nek (várakoznak, beszélget-
nek) a laktanya udvarán.

Beöltözve szállnak fel a vo-
natra, a legénység marhava-
gonokban, szép betűkkel, kré-
tával felírva virít: „Éljen a ki-
rály” és az „Abzug muszka” 
(a két tőmondatban négy he-
lyesírási hiba). Mindenki in-
teget, nevet, szórják a virágot. 
A kép sarkában egy fejkendős 
asszony – szoknya alját két ki-
csi gyerek fogja riadtan – sír 
hangtalanul, arcát zsebkendő-
be temeti, Ő már érzi, ő már 
tudja anyai szívével és agyá-
val, hogy ez a háború rettene-
tes lesz. (A cenzor nem volt 
éber ennél a fotónál.) Mi van 
a harctéren? Fő a gulyás, pihe-
nő huszárok. Néhány sír, szét-
lőtt házak. Aztán az 1915-ös 
év már keményebb.

De előtte még (1914. no-
vember 1.) bevesszük Szabács 
(Sabac) várát. A sors fintora, 
hogy a történelmi Magyaror-
szág határából a Száva jobb 
partján van ez a vár. A háború 
kitörésétől novemberig 8-10 
kilométert tudtak a Monar-
chia katonái elfoglalni télen. 
Pedig milyen büszkén éne-
kelték még a vonaton a híres 
bakanótát: „Megállj, megállj, 
kutya Szerbia…”. Lapozom a 

kronológiát, december 18. ki-
vonulás Szerbiából. December 
22. Potiorek István „tábornagy 
– a déli haderő főparancsnoka 
– felmentése”.

A krónikás szűkszavú: 
1915 március 22. „Przemysl 
az oroszoké”. A monarchia 
legnagyobb erődje, több mint 
százezer ember esett fogság-
ba, meghalt vagy eltűnt. Fény-
kép nincs csak a közeli erdő-
ben készült kép. Egy szuro-
nyos baka (alacsony és inas) 
„őriz”. Hogy kit? Magas, dra-
bális, földig érő orosz köpeny, 
kucsma a fejen, a kép alatt pe-
dig „Elfogott orosz kémnő. A 
Szerbiában készült fénykép 
tetszik nekem a legjobban, a 
cenzor megint aludt! Szépen 
fűrészelt fatörzsön mosolyog-
va ül egy ünnepi ruházatú fi-
atal nő, balján nyalka huszár 
tangóharmonikázik (!) jobb-
ján egy másik nyalka huszár 
átkarolja a hölgyet, nevetnek 
és énekelnek. Aláírás: Elfo-
gott szerb kémnő…”

A valóságot azért nem lehet 
kirekeszteni. Apai nagyapám a 
történelmi Magyarország hatá-
rán (Bród, a Száva bal partján) 
volt állomásfőnök. A zebegényi 
állomás ikertestvére, ott áll ko-
mor arccal középen egy sereg 
katona között a peronon. Kö-
rülötte a csonkolt lábúak ülnek, 
az állók pedig csonkolt kezű-
ek. Hadikórház az állomáson. 
Hogy miként tudott ez a fény-
kép elkészülni és megmaradni? 
Mai napig talány számomra.

Ez a háború megtaníthat-
ta volna az emberiséget, hogy 
soha többé ilyen ne legyen. 
Könny, vér, halál.

Svejk, a derék katona – a 
regényben így kiállt az ellen-
séges lövészárok felé: „Kato-
nák, ne lőjetek! Nem látjátok, 
hogy itt emberek vannak?”

Egy fotóalbum, néhány 
családi fotó, emlékművek fal-
vakban és városokban. Ennyi 
maradt, meg az emlékezés.

Ferenczy emIl

Gondolatok 
a nagy háborúról

Hetvenötben, nyáron.
Falunk orvost kapott!
Immár negyven éve,
Áldjuk azt a napot!

Szob lett már azóta
Második otthonod.
Immár negyven éve
Áldunk minden napot!

Önzetlen gyógyítasz,
Kicsiket és nagyot.
Immár negyven éve
Áldunk minden napot!

Irántad bizalmunk
Fikarcnyit se fogyott.
Immár negyven éve
Áldunk minden napot!
Áldunk minden percet,

Áldjuk a kezedet!
Mellyel kitöltöttél
Sok ezer receptet!

Te adtad a gyógyírt
A fájó sebekre.
Te hoztál, életet,
Reményt a szívekbe!
Most, hogy hetven lettél,

Mindent megköszönünk!
Még nagyon sok évig
Maradj itt közöttünk!

Erő-egészségben,
Folytasd az életet!
Dicsőn emlegesse
Utókor Nevedet!

Szob, 2015. február 16.  

dr. G. Jenő barátomnak

id. Virág Sándor
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Januárban a Hírverő ver-
senyünket a művelődé-
si házban tartottuk, sajnos 
csak kevesen tudtak eljön-
ni. Majd következett febru-
ár elseje a Galgavidék ellen, 
ami rangadónak nevezhető: 
Galgavidék SE – Szobi SC. 
4–6.

Győzött: Maisztorovics 
Péter, Baranyi György, Zala 
Gyula, Molnár Gábor.

Döntetlen: Virág Bá-
lint, Szentgyörgyi Sándor, 
Besztercsényi Tibor, Csiba 
Benő. 

Nagy remények, aztán hét 
közben 3-4-szer át kellett 
szervezni a csapatot különbö-
ző okok miatt. Talán kissé tar-
talékosan sikerült összeállíta-
ni a csapatot 10 fővel.

De aztán csak sikerült bi-

zonyítani, hogy aki az adott 
napon játszik, mindent meg-
tesz a sikeres szereplésért. 

Így megmaradt az esély az 
érem elérésére. Végeredmény-
ben 2. helyezett a Szobi SC, 3. 
helyezett a Galgavidéki SE.

Február 15. szabadnap, 
majd otthon Göd (1. helye-
zett),  csapatát fogadjuk már-
cius 8-án. Március 22-én ide-
genben Galgamácsa-Vác,  áp-
rilis 12-én otthon Dunakeszi 
ellen kell elérni a szükséges 
pontokat.

Tabella: 1. Göd 32 pont, 2. 
Szob 29,5 pont, 3. Galgavidék 
26 pont, 4. Dunaharaszti 24,5 
pont, 5. Dunakeszi 24, 5 pont.

Küzdünk tovább céljaink 
eléréséért!

csiba benő

csapatvezető

Értesítjük a község lakos-
ságát, hogy az ebek kötele-
ző veszettség elleni védőol-
tását  – mint az előző évek-
ben - 2015. évben is a kihir-
detett időpontban végezzük 
a szokásos helyen, az állat-
orvos rendelőben.

A védőoltás minden 3. hó-
napot betöltött ebre kötele-
ző.

Oltás  időpontja: márci-
us 9-én délelőtt: 9-12 óráig        
délután: 15-18 óráig

Pótoltás időpontja: már-
cius 16-án délelőtt: 9-12 
óráig, délután: 15-18 óráig

Azt követően hétfőtől-
péntekig délelőtt: 8 órától 10 

Új év – új sakkremények 2015 

óráig,  délután: 17 órától 18 
óráig lesz lehetőség az oltás 
beadatására.

Az oltás díja nem változott!
Kérjük a tisztelt ebtartókat, 

hogy végeztessék el az ebek 
oltását, illetve amennyiben 
ez még nem történt meg, a 
mikrochip beültetését. 

Az oltás érvényességi ide-
je az kisállat egészségügyi 
könyvben szereplő dátum!

A háznál történő oltás-
ra vonatkozó igényt az ál-
latorvosi rendelőben vagy a 
30/954-2364-es mobil tele-
fonon lehet bejelenteni.

Dr. kalácska lajos

állatorvos

Ebek kötelező veszettség 
elleni védőoltása 2015. évben 

A szociális biztonságot erősí-
ti, hogy márciustól járási szint-
re kerül az időskorúak járadéka, 
az ápolási díj, a közgyógyellátás, 
az egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság, valamint az ak-
tív korúak ellátása – hangsúlyoz-
ta Tarnai Richárd. A Pest Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbí-
zottja kiemelte, a jövőben orszá-
gosan, egységes elvek alapján ál-
lapítják majd meg a jogosultságot 
ezekhez a támogatásokhoz a járá-
si hivatalok.

Március 1-jével átalakul a szo-
ciális támogatási rendszer. A vál-
toztatás lényege, hogy a jövede-
lemkompenzációt biztosító tá-
mogatások a járásokhoz, míg a 
kiadáskompenzáló segélyek az 
önkormányzatokhoz kerülnek – 
mondta Tarnai Richárd. Pest me-
gye kormánymegbízottja kiemel-
te, a változtatások célja, hogy a rá-
szorulók átláthatóbb és igazságo-
sabb keretek között juthassanak 
hozzá az őket megillető támogatá-
si formákhoz.

Az aktív korúak ellátása átke-
rül március 1-jével a járási hivata-
lokhoz az önkormányzatoktól, de 
márciusban a pénzüket az állam-
polgárok még az önkormányzat-
tól kapják meg, abban a formában, 
ahogyan korábban.

A járási hivatal jogosult márci-
us 1-jétől kezdődően az aktív ko-
rúak ellátásával kapcsolatos ügyek 
intézésére – hívta fel a figyelmet a 
változásra Pest megye kormány-
megbízottja.

A kérelmeket be lehet nyújtani:
- a polgármesteri hivataloknál 
(ahol eddig is), amelyek továbbít-
ják a járási hivatalok részére, 
- járási hivataloknál ügyfélfoga-
dási időben,
- a kormányablakokban,
- a járási hivatalok kirendeltsége-
in,
- a járási hivatalok települési ügy-
segédeinél.

A jövedelemkompenzáló támo-
gatásokat márciustól teljes egészé-
ben a központi költségvetésből fi-
nanszírozzák, az önkormányzat-
oknak ebben már nem lesz szere-
pük. Ezért változik a kifizetések 
módja is. A 2015. március hónap-
ra járó – április 5-ig esedékes – tá-
mogatási összegek utalásáról már 
a kormányhivatalok gondoskod-
nak majd. Az ügyfelek postai úton 
vagy az általuk megadott bank-
számlára kaphatják meg a támo-
gatásokat.
     Két formája lesz a szociális tá-
mogatásoknak: a járásoknál az 
úgynevezett jövedelemkompen-
záló, míg az önkormányzatoknál 
kiadáskompenzáló támogatások 
igényelhetők – tájékoztatta lapun-
kat Tarnai Richárd. A jövedelem-
kompenzáló támogatás célja, hogy 
mindenki számára biztosítsanak 
egyfajta minimumot, ha nincs más 
jövedelmük. 

Kiadáskompenzáló támogatást 
pedig azok kérhetnek, akiknek ne-
hézséget jelent a rezsi vagy más 
családi kiadás kifizetése – fűz-
te hozzá a kormánymegbízott. Az 
önkormányzatoktól kérhető ki-
adáskompenzáló támogatások el-
nevezése márciustól egységesen 
települési támogatásra változik. 
Ennek keretében az önkormány-
zatok az általuk támogatandónak 
ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támo-
gatást. (Ebbe tartoznak majd bele 
a korábbi átmeneti, családi krízis-, 
lakásfenntartási- vagy más címen 
kifizetett segélyek.) 

Pest megye kormánymegbízott-
ja elmondta, a járásoktól kérhető 
továbbra is az időskorúak járadéka, 
az ápolási díj, a közgyógyellátás, 
valamint az egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság ellátás, és 
március 1-jétől az aktív korúak el-
látása (foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás FHT, és egészségká-
rosodási és gyermekfelügyeleti tá-
mogatás EGYT).

Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások



Humorsa-rock
- A szőke, a vörös és a barna hajú nő fogadnak, hogy 

ki a legjobb a mellúszásban.
Egyszerre startolnak a rajtkőről az uszodában, a bar-

na és a vörös már ott állnak a másik oldalon, a szőke 
meg mindig úszik. fél óra múlva célba ér, ő is kimászik a 
vízből, és állati dühösen odaszól a másik kettőnek:

- Ez nem igazság, ti használtátok a kezeteket is!

Egy skót farmer életbiztosítást köt és nem sok időre 
rá vízbe fullad. A temetésen egy szomszéd lép oda az öz-
vegyhez:

- Milyen szerencse, hogy a megboldogult ilyen előrelá-
tó ember volt. Pedig se írni se olvasni nem tudott...

Mire az özvegy:
- És hála Istennek úszni sem...

Egyik reggel a százlábút megszólítja a szomszédja, a 
tücsök:

- Jó napot, kedves százlábú szomszéd! Hol van a ked-
ves felesége? Már napok óta nem láttam?

- Elment cipőt vásárolni...
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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.: 27/570-691, 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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Kedves Szobiak!

Nagyon kérjük, és biza-
lommal reméljük, hogy sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 
%-nak felajánlásával támo-
gatják a Danubius Tánc-
együttes munkáját, működé-
sét!

Bár minden forint nagyon 
nagy segítség, mégis ami a 
legfontosabb, hogy felkelt-
sük, és ébren tartsuk gyer-
mekeink, fiataljaink érdek-
lődését és figyelmét a rég-
múlt szokásai, emlékei, és 
hagyományai iránt.

Nagyon nagy örömet je-
lent, hogy sok-sok éve min-
dig állandó tagsággal büsz-
kélkedhetünk, s bízunk ben-
ne, hogy ez a jövőben is így 
lesz! De…

A boldogságot icipicit be-
árnyékolja, hogy sajnos a 
szobi tagok száma egyre in-
kább fogy! 

A bejáró táncosokkal 
ugyan a produkciók, a ko-
reográfiák ugyanolyan ér-
telmet nyernek, és látvány-
ban sem mutatkozik egyál-
talán semmiféle különbség.  
De kedves szobiak! Nincs 
az óvodás korú gyerekek kö-
zött szobi kisfiú! Nincs a kis-
iskolás korosztályi csoport-
ban csak egy kisfiú!

Mindent igazolni lehet 
különféle kifogásokkal, in-
dokokkal, és okokkal, de 
azt, hogy Szobon egyet-
len szülő él csak, aki haj-
landó heti egy alkalommal 
elkísérni kisfiát a táncpró-
bára – hát nagyon nehéz el-
hinni!!

A csoportokban táncoló 
gyermekeket szinte az ösz-
szes környező községből 
hordják, utaztatják, meg-
szervezik a gyermek egyéb 
programjai mellett a heti 
egy órát Szobon – így több 
kisfiú és kislány érkezik 
Kóspallagról, Márianoszt-
ráról, Zebegényből, Nagy-
marosról, Letkésről, Vá-
mosmikoláról!

Szobi pedig egyre keve-
sebb!

Nagyon bízom benne, 
hogy ez nem marad így!

kutI anDrea

Szobi gyerekek, hol vagytok?

Eladó tulajdonostól Szob külterületén, hegyol-
dalban 1 hektár 1914 m2 gyümölcsös művelési 
ágú ingatlan, 110 Ft/ m2 irányáron. Érdeklődni 
lehet: 06-20/289-2676.
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A kávéház bevételét a Húsvéti Készülődésre fordítjuk!


