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Húsvét van, Krisztus feltámadá-
sának az ünnepe. Tavaszünnep, 
az élet ünnepe. Amikor a téli ál-
mot alvó természet új életre tá-
mad, akkor ünnepeljük a keresz-
tény hagyomány szerint Jézus 
Krisztus értünk vállalt kereszt-
halálát és feltámadását. Emlé-
kezésünk ritmusa összekapcso-
lódik az év természetes ritmusá-
val. Az újraéledő természet lel-
ket vidító lendülete megadja az 
alaphangot üdvösségünk elnye-
résének öröméhez. 
Sőt. Húsvét még nem is csak azt 
ígéri, hogy a halál után vissza-
térhetünk erre az életre, hanem 
azt, hogy Isten felemel bennün-
ket, és egy olyan élettel ajándé-
koz meg, amelyre lelkünk mé-
lyén mindig is vágytunk. Azt, 
hogy leküzdhető mindaz a fáj-
dalom, meghasonlás, csalódás, 
gyötrődés, amely ebben az élet-
ben árnyékként követ minket 
mindenhová.

Amikor Húsvétot ünnepel-
jük, ezt az örömhírt akarjuk év-
ről-évre jobban megérteni. Nem 
szoktuk azt mondani, hogy ta-
valy már ettünk sonkát tojás-
sal és tormával, ezért erre idén 
nincs szükség, így hát a ha-
gyománynak megfelelően idén 
is elkészítjük az ünnep étket. 
Ugyanígy a léleknek sem elég 
az, amit tegnap tudtunk életünk 
értelméről, ezért ma újból fel-
idézzük azt. 

Nagycsütörtökön az utolsó 
vacsora emlékmiséje egy olyan 
Istenről beszél nekünk, akivel 
egy asztalhoz ülhetünk, és ba-
rátként beszélgethetünk. Olyan 
Istenről, akinek személyesen te-
hetjük fel legfontosabb kérdése-
inket, és ő emberi nyelven, ért-

hetően fog válaszolni nekünk. 
Ez a Krisztus Isten szeretetre int 
bennünket, és biztos nem vélet-
lenül, hiszen, noha mindannyi-
an állandóan a szeretetről beszé-
lünk és álmodunk, azt igen rit-
kán tudjuk maradéktalanul meg-
valósítani. 

Lehet, hogy sok mindent még 
nem értünk a szeretet lényegé-
ből, ezért újra és újra érde-
mes foglalkoznunk vele. Krisz-
tus pedig nem csupán tanít róla, 
de példát is ad nekünk, amikor 
mester létére lábát mossa tanít-
ványainak.

Nagypéntek a gyűlölködés 
és a mindhalálig hűséges szere-
tet kettősségének drámáját idé-
zi. Beszél hatalmukat féltő vá-
daskodókról és ítélkezőkről, arc-
talan és vérszomjas tömegről, 
elveiket gyáván feladó tanítvá-

közelítjük. Így, hogy tudjuk a 
történet végét, Nagyszombat 
csendje a lelkünk újrarende-
zésének csendjévé lehet.  

Szombat este sötétedés 
után, Húsvét előestéjén el-
kezdjük a feltámadás ünnep-
lését. A vak éjszakában meg-
gyullad a feltámadt Krisztust 
jelképező húsvéti gyertya, a 
sok-sok olvasmány Isten hűsé-
gét és szeretetét idézi emléke-
zetünkbe, a keresztkútnál új-
ból nemet mondunk egy Isten 
nélküli, illúziókkal teli élet-
re, és igent a hitre, a remény-
re és a szeretetre. A feltámadt 
Krisztussal együtt egy Isten-
ben újjászületett életet szeret-
nénk élni. Ezt a megújult elkö-
telezettségünket megpecsétel-

jük azután az ezt 
követő szentáldo-
zásban. 

A feltámadási 
körmenet az élet 
győzelmét hirde-
ti: Isten élete győz 
a bűn és a halál fö-
lött, nekünk is le-
het el nem múló 
életünk a hit által 
Jézus Krisztusban. 
Ezért érdemes élni, 
és ezért érdemes 
akár meghalni is. 
Hiszen így a meg-
halás sem minden 
dolgok elvesztét 
jelenti, hanem ka-
put a teljességre.

Ezt követően 
pedig hagyomá-
nyaink szerint jö-
het a nyuszika, a 

csoki tojás és a játék. A csalá-
di közös ünneplés, az együtt-
lét öröme. Most már van ok az 
örömre. Mert tudjuk, hogy mi-
ért és hogyan érdemes élni.

Dr. Káposztássy Béla
pléBániai Kormányzó

Életre táruló kapu

A település minden kedves lakójának áldott 
húsvéti ünnepet kíván Szob Város Önkormányzata!

nyokról és egy ártatlanul meg-
kínzott, de szenvedését méltó-
sággal és erővel elfogadó Isten-
fiúról. Így viselkedik Isten és így 
viselkedünk mi emberek. 

Nagypénteken elgondolkod-
hatunk azon, hogy vajon válto-
zott-e azóta valami, tanultunk-e, 
mi emberek valamit a múlt hibá-
iból és bűneiből, vagy ugyanúgy 
forgatjuk tovább a világ kerekét, 
és Istennek továbbra sincs helye 
közöttünk? 

Nagypéntekre Nagyszom-
bat csendje következik. Ha 
nem tudnánk, hogy lesz Hús-

vét és feltámadás, akkor ez a 
csend irtóztató és elviselhe-
tetlen lenne. Isten meghalt, 
és mi öltük meg őt. Egy őrült 
és embertelen világ sejle-
ne fel előttünk. De mi Nagy-
szombatot a feltámadás felől 
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Március 5-én hatályba lépett 
az új Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat, amelynek értel-
mében megváltoztak többek 
között a szabadtéri tűzgyújtás 
szabályai is. 

Belterületen: csak ab-
ban az esetben lehet növényi 
hulladékot égetni, ha azt ön-
kormányzati rendelet meg-
engedi. Szob Város Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te 25/2011. (XII.1.) számú, 
Szob város környezetvédel-
méről szóló önkormányzati 
rendelete értelmében avar és 
kerti hulladék égetését min-
den hónap utolsó szombatján 
egész nap lehet végezni szél-
csendes időben. 

Továbbra is engedélyezett 
a kerti grillezés és a tűzön tör-

ténő sütés-főzés a tűz állandó 
felügyelete mellett. 

Külterületen: irányított 
égetést végezhet az ingatlan 
tulajdonosa a tűzvédelmi ha-
tóság engedélyével, maxi-
mum 10 ha egybefüggő terü-
leten. Az engedélyre irányuló 
kérelmet az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. na-
pig kell benyújtani az területi-
leg illetékes tűzvédelmi ható-
sághoz (Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Vác 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség, 2600 Vác, Szilassy u. 
6-10., tel: 27/314-005).

A jogszabálytól eltérő vagy 
hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékeny-
ség tűzvédelmi bírságot von 
maga után!

LOMTALANÍTÁS
Szob Város Önkormányzata értesíti a város lakóit, hogy
LOMTALANÍTÁST végez 2015. április 13-14-15-én.

A Maros Kommunális Kft. elszállítja mindazon szilárd lomot, amely a háztartásban keletkezett, 
és nem fért a gyűjtő edénybe. Nem szállítja el az építési törmeléket és kerti hulladékot, továbbá az elektronikai 

és veszélyes hulladékot sem. A lomtalanítás napjain az ingatlan előtti közterületre helyezhetik el az elszállításra 
szánt háztartási lomot.

szoB Város ÖnKormányzata 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
A Szobi Napsugár Óvoda tájékoztatja a Kedves 
Szülőket, hogy a 2015/2016. nevelési évre az óvo-
dai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 27-én, hétfőn 8-16 óráig,
2015. április 28-án, kedden 8-16 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyerme-
keket, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. 
életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem ren-
delkeznek.

A gyermeknek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson kell részt vennie. 

Fontos tudni, hogy az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés 
pénzbírsággal is büntethető.

A 2015/2016-os nevelési évre azon gyermekek 
jelentkezését is várjuk, akik betöltötték, vagy betöl-
tik a két és fél éves kort, és a nevelési év során sze-
retnék az óvodai nevelést igénybe venni.

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
• gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,
• TAJ számát (TAJ-kártya),
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosító iga-
zolványát,

• és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves 
szülőt, nagyszülőt, de legfőképpen, leendő kiscso-
portos óvodásainkat.

           Hámoriné scHuBauer móniKa

               óvodavezető

Az elmúlt időszakban több 
idős embert károsítottak meg 
ismeretlen csalók Vác város-
ában. Az ismeretlen tettesek 
kizárólag idős személyeket 
hívnak fel vezetékes telefo-
non, majd magukat egy köze-
li rokonuknak kiadva közlik, 
hogy közlekedési balesetet 
szenvedtek és azonnal szük-
ségük van nagyobb össze-
gű készpénzre. Ezt követően 
megbeszélik a sértettel, hogy 
rövid időn belül egy ismerő-
süket elküldik a pénzért.

Természetesen a történet-
nek soha nincs valóságalapja, 
ezért felhívjuk az állampol-

gárok figyelmét arra, hogy ha 
valaki ilyen módszerrel pró-
bálna tőle pénzt kicsalni, ha-
ladéktalanul kérje a rendőrség 
segítségét és semmilyen ér-
téket ne adjon át idegen sze-
mélynek.

Segítséget az alábbi tele-
fonszámokon lehet kérni:

Váci Rendőrkapitányság: 
06-27/505-600, vagy az in-
gyenesen hívható 06-80-555-
111 „Telefontanú” zöld szá-
ma (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), il-
letve a 107, 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok vala-
melyikén.

Megváltoztak a szabadtéri 
tűzgyújtás szabályai

Legyenek óvatosak! 
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A pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások rendsze-
re 2015. március 1-jétől je-
lentős mértékben átalakult. 
A legfontosabb talán, hogy e 
körben is élesen elváltak egy-
mástól az állam és az önkor-
mányzat  feladatai. 

A kötelezően nyújtandó el-
látásokat március 1-jétől már 
kivétel nélkül a járási hiva-
talok állapítják meg. Ennek 
megfelelően márciustól a já-
rási hivatalban igényelhet-
jük az aktív korúak ellátását 
(foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás) is. Az idősko-
rúak járadékát, az ápolási dí-
jat, a közgyógyellátást (kivé-
ve a méltányossági formát) és 
az egészségügyi szolgáltatás-
ra való jogosultság megálla-
pítását eddig is a járási hiva-
talban kellett kérelmezni. 

A fentieken túlmenő, egyéb, 
a településen biztosítani kívánt 
támogatásokról a települé-
si önkormányzatoknak kellett 
döntést hozniuk ez év február 
28-ig. Önkormányzatunk kép-
viselő-testülete február 26-án 
megtartott ülésén alkotta meg 
a települési támogatásokról 
szóló rendeletét, amelyben le-
fektette az új helyi támogatási 
rendszer alapjait.

A támogatási rendszer új-
donsága, hogy az önkormány-
zat a támogatási formák kö-

zött nevesítette az alanyi jo-
gon járó „születési támoga-
tást”.  A gyermekvállalással 
az öröm mellett jelentős anya-
gi teher is hárul a családokra, 
ezért döntött úgy a képvise-
lő-testület, hogy egy egysze-
ri, jelképes 20.000 forintos 
juttatás folyósításával szeret-
ne hozzájárulni a kezdeti ki-
adásokhoz. Az utóbbi évek-
ben több magyarországi tele-
pülésen is bevezettek olyan 
támogatásokat, amelyekkel a 
gyermekvállalást kívánta tá-
mogatni az önkormányzat, ki-
egészítve a már meglévő álla-
mi és önkormányzati támoga-
tási formákat. 

Önkormányzatunknál ez 
újdonság, korábban ilyen nem 
volt. A megalkotott rendelet 
értelmében a születési támo-
gatást az önkormányzat Szo-
ciális és Egészségügyi Bizott-
sága (a továbbiakban: SZEB) 
állapítja meg a szobi lakos új-
szülött szülője részére, jöve-
delmi és vagyoni helyzetre te-
kintet nélkül.

Az új rendelet elfoga-
dásával a képviselő-testü-
let ugyanakkor arra töreke-
dett, hogy ha más néven is, de 
megmaradjanak azok a támo-
gatási formák, amelyek ko-
rábban a városban megszo-
kottak voltak és a lakosság 
szociális biztonságának meg-

teremtését voltak hivatottak 
elősegíteni. Ennek megfele-
lően az új önkormányzati ren-
delet szerint a polgármester 
megállapíthat rendkívüli tá-
mogatást azon személy részé-
re, aki a létfenntartást veszé-
lyeztető rendkívüli élethely-
zetbe került. 

A rendelet ismeri továbbá 
a SZEB által megállapítható 
eseti és rendszeres települési 
támogatás kategóriáit. Emel-
lett továbbra is lehetőség van 
szociális célú tűzifa-, lakás-
fenntartási- és kamatmentes 
kölcsön formájában nyújtható 
települési támogatás (tipiku-
san ilyen a temetési kölcsön) 
igénylésére.

Az új szabályozás 2015. 
március 1-jén lépett hatályba. 
A fent részletezett támogatási 
formák ettől a naptól igényel-
hetők, illetve az alanyi jo-
gon járó születési támogatás a 
március 1-jén, vagy azt köve-
tően született gyermekek után 
kerül folyósításra.

Az önkormányzat képvi-
selő-testülete bízik abban, 
hogy a szociális ellátások új 
rendszere jól vizsgázik majd 
a gyakorlatban, és valós se-
gítséget tud nyújtani minden 
rászoruló szobi polgár szá-
mára.  

Ferencz GyÖnGyi

polGármester

Az önkormányzat támogatja 
a gyermekvállalást

Április 27-ig várjuk a csa-
patok jelentkezését a május 
1-jei Retro Majális keretein 
belül megrendezésre kerülő 
kispályás foci, illetve kosár-
labda versenyekre. 

Jelentkezni a művelődé-
si házban, a könyvtárban 
személyesen, vagy e-mail-
ben a muvhazszob@gmail.
com címen lehet. A nevezés-
hez szükséges megadni a csa-
pat nevét, csapatkapitányát és 
elérhetőségét, a csapat átlag-

életkorát, valamint tagjainak 
számát.

Focicsapat: minimum 6 fő 
+ cserejátékos/ok.  

Kosárlabda-csapat: 4 fő+ 
cserejátékos/ok.

A rendezvényen helyben 
történő nevezést az előneve-
zések számától függően fo-
gadunk.

A rendezvény rossz idő 
esetén elmarad! További in-
formáció a 06-70/442-6678-
as telefonszámon.

Jelentkezz a sportversenyekre! Értesítés
Étesítjük az oltatlan ebek tulajdonosait, hogy a szo-
bi állatorvosi rendelőben hétfőtől-péntekig délelőtt 
8-tól 10 óráig, délután 17-től 18 óráig az eboltás el-
végeztethető.

A háznál történő oltást kérjük a 06-30/954-2378-as 
mobil,  vagy a 06-27/370-068-as vezetékes telefon-
számon bejelenteni szíveskedjenek.

Dr. KalácsKa lajos

 állatorVos

Sok szeretettel várjuk zene-
kedvelő közönségünket tava-
szi koncertünkre, mely 2015. 
április 11-én, szombaton 17 
órai kezdettel kerül megrende-
zésre a szobi művelődési ház-
ban. 

A hangversenyen fellép a 
Dunakanyar Fúvósegyüttes és 
az Ifjúsági Fúvószenekar, ve-
zényel Ujvári Gábor és Féja 
Géza, gitáron közreműködik 
Oláh Imre.

A Dunakanyar Fúvós-
együttes ezúton köszöni mind-
azoknak, akik felajánlották 
személyi jövedelemadójuk 
1%-át és kérjük továbbra is tá-
mogassák munkánkat. 

Adószámunk: 
19180148-1-13
DunaKanyar FúVóseGyüttes

Tavaszi 
koncert
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Önkormányzati hírek röviden
RendőRség. A képvi-
selő-testület február 26-án 
megtartott ülésén ismerte 
meg Hegedűs Árpád, a Szo-
bi Rendőrőrs parancsnoká-
nak a település közbiztonsá-
gáról szóló tájékoztatását.

múzeum. A képviselő-
testület megismerve a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. és Szob Város Önkor-
mányzata között kötendő, a 
Börzsöny Közérdekű Muze-
ális Gyűjtemény vagyonke-
zelésére vonatkozó szerző-
dés tervezetét, felhatalmaz-
ta a polgármestert és a jegy-
zőt, hogy további szakmai 
egyeztetéseket folytassanak 
a szerződés mielőbbi meg-
kötése érdekében.

szeB. A képviselő-testü-
let február 26-án megtartott 
ülésén ismerte meg és fogad-
ta el a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság 2014. évi 
tevékenységéről szóló tájé-
koztatót. 

inGatlan. A képviselő-
testület felkérte a jegyzőt, 
hogy a Szob, Kodály Zoltán 
utca 34. szám alatti ingatlan 
I. emeleti lakásának ismételt 
ingatlanforgalmi szakértői 
véleményét készíttesse el, és 
az abban foglaltak ismereté-
ben készítsen előterjesztést 
az ingatlan további haszno-
sítására vonatkozóan.

Hozzájárulás. A Ta-
nács Közmű-konzultációs 
Kft. (1132 Budapest, Victor 
Hugo utca 33.) kérelmé-
re, az önkormányzat tulaj-
donában álló szobi 507/9 és 
a szobi 719 hrsz-ú ingatla-
nok tekintetében tulajdono-
si hozzájárulását adta a kép-
viselő-testület az ezen ingat-
lanokat érintő, a DMRV Zrt. 
beruházásában megvalósu-
ló vízvezeték rekonstrukciós 

munkálatok elvégzéséhez.

váRosfejlesztő. A 
képviselő-testület márci-
us 26-án megtartott ülé-
sén tárgyalta a Szobi Vá-
rosfejlesztő Kft. 2014. évi 
mikrogazdálkodói egysze-
rűsített éves beszámolóját. 
A dokumentumban szereplő 
273 ezer forint veszteséget 
tudomásul vette és a beszá-
molót 345 ezer forint mérleg 
főösszeggel elfogadja.

KisVasút. Márciusi 
ülésén ismerte meg a képvi-
selő-testület a Börzsöny Kis-
vasút Nonprofit Kft. 2014. 
évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót, amelyet Paulik 
János ügyvezető úr szóbeli 
kiegészítéseivel együtt elfo-
gadott.

KÖnyVtár. A képvise-
lő-testület a Szobi Érdy Já-
nos Könyvtár és Informáci-
ós Központ 2014. évi tevé-
kenységéről készült tájékoz-
tatót elfogadta.

terV. A képviselő-testület 
március 26-i ülésén fogadta 
el Szob Város Önkormány-
zata 2015. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét.

ciKlusproGram. A 
képviselők a márciusi tes-
tületi ülésen ismerték meg 
a polgármester által előter-
jesztett, a „Szob Város Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
letének gazdasági program-
ja 2015-2019” (ciklusprog-
ram) címet viselő dokumen-
tumot, amelyet az elhang-
zott javaslatokkal kiegészít-
ve fogadott el.

KiteKintő. A képviselő-
testület a Magyarország gaz-
dasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény, 
valamint az adósságot ke-

letkeztető ügyletekhez tör-
ténő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 
alapján az önkormányzat sa-
ját bevételeinek, valamint 
adósságot keletkeztető ügy-
leteiből eredő fizetési köte-
lezettségeinek a költségve-
tési évet követő három évre 
várható összegét határozat-
ban állapította meg.

pályázat. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy 
pályázatot kíván benyújtani 
a belügyminiszter és a nem-
zetgazdasági miniszter által 
a települési önkormányzat-
ok rendkívüli támogatására 
kiírt felhívásra.

inGatlan. A képvise-
lő-testület megismerve  a 
tulajdonában álló, Szob, 
083/5 hrsz-ú ingatlan meg-
vásárlására érkezett ajánla-
tot, úgy döntött, hogy az In-
tegrált Településfejleszté-
si Stratégia (ITS) elfogadá-
sáig nem kívánja azt értéke-
síteni. Felkéri a polgármes-
tert, hogy folytasson tár-
gyalást az érintett ingatlan 
esetleges ingatlan-cserével 
történő önkormányzati tu-
lajdonba kerüléséről, annak 
érdekében, hogy az érintett 
ingatlannal szomszédos ön-
kormányzati tulajdonú in-
gatlannal együtt egy na-
gyobb, egybefüggő területű 
önkormányzati ingatlan ala-
kuljon ki. 

Kerítés. A képviselő-tes-
tület nem járult hozzá ahhoz, 
hogy az önkormányzat tulaj-
donában álló 037/67, 037/91 
és 038 hrsz-ú, kivett út elne-
vezésű ingatlanokat a szom-
szédos ingatlanok tulajdo-
nosai bekerítsék.

utcaneVeK. A képvise-
lő-testület a Rózsa Ferenc 

utca nevét Rózsa utcára, a 
Zalka Máté utca nevét Orgo-
na utcára változtatja 2015. 
május 1-jétől. Amint arról 
februári lapszámunkban be-
számoltunk, dr. Tarnai Ri-
chárd kormánymegbízott úr 
törvényességi felhívással élt 
a képviselő-testület irányá-
ba, hogy az változtassa meg 
a településen található Zal-
ka Máté és a Rózsa Ferenc 
utcák elnevezését, tekin-
tettel arra, hogy ezen utcák 
olyan személyek nevét vise-
lik, akik valamilyen módon 
kapcsolatba hozhatók a XX. 
század önkényuralmi politi-
kai rendszereivel. Az új ut-
canevek meghatározására 
társadalmi egyeztetést köve-
tően került sor.

zeneisKola. A képvi-
selő-testület a Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Is-
kola Intézményi Tanácsá-
ba Ferencz Gyöngyi polgár-
mestert delegálta.

reKonstruKció. Az 
önkormányzat mint közút-
kezelő és tulajdonos, hozzá-
járulását adta a Szob, Csal-
lóköz utca 1-5 ingatlanokat 
ellátó villamos energia háló-
zat átépítéséhez. 

WestenD. A képvise-
lő-testülete hozzájárult ah-
hoz, hogy Szob város címe-
re a WestEnd City centerben 
megtartandó „Címer kiállítá-
son” bemutatásra kerüljön.

sportHorGász. A kép-
viselők megismerték a Du-
nakanyar Sporthorgász, Ha-
lászati és Környezetvédel-
mi Nonprofit Kft. megala-
kulásának céljait tartalmazó 
tájékoztató dokumentumot, 
és úgy határozott, hogy a 
megalakuló Kft-hez törté-
nő csatlakozásról az alapí-
tó okirat ismeretében dönt.
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Bogányi Gergely a Zeneakadémián

Hosszabb programok indultak 
a közfoglalkoztatásban

A kompkikötőnél tervezett közösségi tér vázlata

Az önkormányzat 2015. év-
ben is sikerrel pályázott és tá-
mogatást nyert el regisztrált 
munkanélküliek foglalkoz-
tatására. A közfoglalkozta-
tás az idei évben is különbö-
ző programok keretében tör-
ténik, változás azonban, hogy 
már lehetőség nyílt 12 hóna-
pos programok tervezésére is.

A korábbi évekhez hason-
lóan az idei év márciusában 
is elindult a mezőgazdasági 
program, amely 2016. február 
28-áig tart. A program kereté-
ben mintegy három hektáron 
– fóliasátorban és szabadföl-
dön - folyik majd a zöldség-
termesztés. A program meg-
valósítására elnyert támoga-
tás 31,3 millió forint, a prog-
ramban foglalkoztatható sze-
mélyek száma: 24 fő. 

A mindössze két hónapig, 
március 1-jétől április 30-ig 
tartó, és két főt foglalkozta-
tó programban, járda építé-
sét az Újtemető előtt, vala-
mint munkagépek beszerzé-
sét tervezte az önkormány-
zat. A 2 millió forint költség-
vetésű program keretében az 
említett járda építése mellett 
egy lapvibrátor, egy döngö-
lő béka, egy aggregátor, vala-
mint egy kompresszor beszer-
zésére nyílik lehetőség. Az e 
program keretében elkölthető 
2 millió forinthoz az önkor-
mányzat 2014. évben sikere-
sen megvalósított közfoglal-
koztatási programjának bel-
ügyminiszteri elismeréseként 
jutott a város.

Öt fő dolgozhat a belvíz-
elvezető árkok hordalékok-
tól való megtisztítását, a sár-
fogók karbantartását és az ár-
kok környezetények fűkaszá-
lását célul tűző programláb-
ban. A 6,1 millió forint ki-
adással tervezett programban 
2016. február végéig dolgoz-
hatnak a munkavállalók.

Szintén jövő év februárjáig 
biztosít 15 fő részére munkát 
a 19.8 millió forint költségve-
téssel tervezett, önkormány-
zati utak és járdák karbantar-
tását célul tűző program. E 

program keretében a munká-
sok aszfaltburkolatot javíta-
nak (kátyúznak) a városban, 
valamint járdákat újítanak fel, 
illetve építenek az Arany Já-
nos és a Meggyfa utcákban.

Sajátos programelemként 
épül közfoglalkoztatási prog-
ramunkba a 30,1 millió fo-

rint kiadással tervezett, par-
kosított, utcabútorokkal ellá-
tott közösségi tér kialakítása. 
A közösségi tér a kompkikö-
tő közelében, az ún. egyko-
ri „Palmira” üzletnek otthont 
adó épület előtti területen 23 
fő, egy esztendőn át tartó fog-
lalkoztatása mellett valósul 
meg.

A fentieken túlmenően 3 fő 

öt hónapon keresztül dolgoz-
hat az úgynevezett hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatá-
si programban. Ők dajkai, ad-
minisztrátori, illetve takarítói 
feladatokat látnak el az ön-
kormányzat intézményeiben. 
A program tervezett költsége 
1,5 millió forint.

Önkormányzatunknak az 
egyes programelemek kereté-
ben végzendő munkák meg-
határozása, megtervezése so-
rán figyelembe kellett vennie 
az állam azon elvárását, hogy 
a programok keretében érték-
teremtő, a köz számára hasz-
nos tevékenységet végezze-
nek közfoglalkoztatottaink

jeHoDeK BriGitta

Március 11-én szerdán abban 
a megtiszteltetésben volt ré-
szem, hogy negyedmagam-
mal együtt, egy kétórás kon-
certen hallgathattam Bogányi 
Gergely csillogó virtuozitá-
sát, az ő nevével fémjelzett 
„csodazongorán”.

Persze ő ez előtt is el tudta 
kápráztatni a közönséget, hisz 
játéka a legmélyebb basszus 
oktávtól a felemelő trillákig 
bebarangolja az egész hang-
szert. Minden testrésze, izma, 
idegszála benne van, szinte 
lubickol a zenében. Lenyűgö-
ző volt őt hallgatni. Nem tu-
dom eléggé megköszönni, az 

élményt és végtelenül büsz-
ke vagyok, hogy Bogányi 
Gergely számos kitünteté-
sű – Liszt – Kossuth – Príma 
díjas világhírű művész, azért 
mégiscsak a mi zeneiskolánk 

igazgatója, és büszke vagyok, 
hogy a Bogányi zongora nem 
finn vagy svéd, esetleg ameri-
kai találmány, hanem a miénk 
magyaroké!

Köszönjük Gergő!

A korábbi évek tapasztalatai 
alapján a húsvéti ünnepek ide-
je alatt a forgalom növekedésé-
vel kell számolni a közutakon.

A rendőrség 2015. április 2. 
és 2015. április 6. közötti idő-
szakban közúti ellenőrzése-
ket tart. Ezek során a hatóság 
nagy hangsúlyt fektet az ittas 
vagy bódult állapotban közle-
kedő, agresszív, szabályszegő 
gépjárművezetők forgalomból 
történő kiszűrésére, valamint 
a passzív biztonsági eszközök 
használatának ellenőrzésére.

A cél a közlekedési balese-
tek megelőzése, a közleke-
désben résztvevők biztonság-
érzetének növelése, valamint 
a zavartalan közlekedés biz-
tosítása. Az ellenőrzés a gép-
járművezetők mellett kiterjed 
a kerékpárosokra is.

A húsvéti ünnepek alatt, il-
letve azt megelőzően a rendőr-
ség kiemelt figyelmet fordít a 
gyorsforgalmi úthálózat, a fő-
útvonalak forgalmának folya-
matosságára, a forgalmi torló-
dások megelőzésére, valamint 
a határátkelőhelyeken a vára-
kozási idő csökkentésére.

Húsvéti 
ellenőrzés
az utakon
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A pilvax kávé fantázia név. 
Konkrét receptúra hiányá-
ban a (reform)kor kávézá-
si szokásait figyelembe véve 
képzeltük el, az eredmény 

egy kardamomos, ánizsos, 
kicsit alkoholos, jó erős fe-
kete.

A „cukros ujjacska” le-
hetne egy sütemény, ha az 
lenne, akkor szerintem lin-
zer lenne. Szép arany barná-
ra sült vékony pálcák, csil-
logó kristálycukorral meg-
szórva. De nem sütemény…

Mégis a kettő következik 
egymásból. A kávét a forra-

dalmi kávézóban elkészítet-
tük, március idusán, felszol-
gáltuk azoknak, akik meg-
tiszteltek a jelenlétükkel és 
kíváncsiak voltak ránk. Sok 

felnőtt fogyasztott kávét, 
cappuccinot, megannyi gye-
rek forró csokit és forró teát.

Az így összegyűjtött pén-
zecske elegendőnek bizo-
nyult egy húsvét váró dél-
után finanszírozásához.

A délután sztárjai egyér-
telműen az állatsimogató, 
bégető, mekegő, muszogó 
aprósági voltak. Valószínű, 
hogy természetességük, ár-

Pilvax kávéból „cukros ujjacskák”
tatlanságuk miatt nyerték 
meg a gyerekek szívét, lévén 
hasonlóak hozzájuk. Került 
szépen etető anyag is, a ré-
paevő verseny „maradékát” 

szívesen fogyasztották és fo-
gyasztatták.

A táncosok „nagy fiai” 
böjti játékokat hoztak, a lá-
nyok a virágvasárnapi kisze 
babát készítették, öltöztet-
ték, majd énekszó kíséreté-
ben a Dunába dobták. Per-
sze csak miután a jeles nap-
hoz kötődő „szépség-va-
rázslást” a vizes szalmával 
való mosakodást is elvégez-

ték. Ilyenformán tehát vá-
rosunk lakosai megnyugod-
hatnak: a telet, a rosszat, a 
betegséget „kivittük” és to-
vábbra is csupa egészséges 

és szépséges kislányok né-
pesítik majd be utcáinkat.

Ültettünk virágokat a mű-
velődési ház udvarában jel-
képezve ezzel a tavasz kö-
zeledtét és a megújulást. 
Mondtunk húsvéti locsoló-
verset és kézműveskedtünk 
is, örökzöld sláger, mindig 
nyerő. Ragaszt, vág, rajzol, 
fest, szinte mindegy, a gye-
rekek imádják. Legtöbbjük 
teljesen elmerül az alkotás 
folyamatában (az én kisfi-
am például a nyelve hegyé-
vel szokott segíteni az olló, 
ecset ceruza vagy ragasztó 
munkájában).

Végül lerántatnám a lep-
let a „cukros ujjacskákról”. 
Nem sütemény, hanem 
azok az ujjacskák, ame-
lyek a linzer tésztát nyúj-
tották, szaggatták és kris-
tálycukorral díszítették… 
volna. Csakhogy a cukor 
egy idő után ragad és egy-
re több és több ragad az uj-
jakra. Tétovázó gyerekar-
cok: meg kellene mosni, 
vagy megtörölni? … Vagy? 
Lenyalni! Igen, ez a meg-
oldás! Lenyalni a finom 
cukrot, egyszer, majd még 
egyszer… és még. Egészen 
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Azzal a feltett szándékkal ül-
tem le a papír mellé, hogy a Fe-
kete István Általános Iskola ün-
nepi műsoráról vetek rá pár gon-
dolatot.

Már megint én, és már megint 
az iskola - mondhatják sokan - 
és valóban én magam is elgon-
dolkodtam ezen. Miért szeretem 
ennyire ezeket a műsorokat? Mi-
ért hat meg mindig? Elfogult va-
gyok? Vagy azért, mert ránézve 
egy-egy gyerkőcre, az jut eszem-
be, hogy milyen ügyes, milyen 
szépen mondja a verset, vagy 
milyen aranyos volt ovisként és 
most milyen büszke nyolcadi-
kos? Vagy, mert ismerem és sze-

retem őket? Hát én sem tudom, 
de hogy a műsor színvonalassá-
gához nem fér kétség, az bizo-
nyos.

Frievaldné Hetényi Ildi néni, 
Varga Szabolcsné Patrícia néni, 
Kiss Györgyné Ági néni, a ne-
gyedikes és nyolcadikos diákok 
pedig profik, az tuti.

Lehet a szobi iskolát dicsérni-
szidni, leszólni vagy magasztal-
ni, de szerintem ez a műsor akár 
egy budapesti színpadon is meg-
állta volna a helyét.

Büszke vagyok rátok és kö-
szönöm szépen, hogy mindig 
számíthatok rátok.

Bori

Iskolásaink szép ünnepe

addig míg a tészta vagy a 
„dísz” el nem fogy.

Közben kisült az első tepsi 
„legális” finomság,  ami azon 
nyomban forrón elfogyott, 
mint az ezt követő tucatnyi 
tepsi is erre a sorsa jutott.

Hát ezek a „cukros uj-
jacskák”, imádni valóak, 
tényleg!

Ezt főztük ki a kávékból. 
Fogyassza mindenki felelős-
séggel, legalább egyszer egy 
évben, igen jótékony hatású!

jas

Ui.: Természetesen ná-
lunk is járt a húsvéti nyuszi 
és elrejtett egy kis édességet 
a művelődési ház udvarán, 
amit a gyerekek egy nagy 
húsvéti csoki tojás keresés al-
kalmával kutathattak fel.

Köszönjük a támogatást 
a Mádai családnak, vala-
mint a Forradalmi „Pilvax” 
Kávéház vendégeinek. Kö-
szönjük a nyuszikat a Szán-
tó családnak, a kecskéket a 
Veligdán családnak és a ba-
rikat a Nagy családnak.

Keresztút
A szomszéd, és jelenleg Szlovákiához tartozó községben, 
Helembán keresztúti ájtatosságot tartottak, amelyen sok kü-

lönböző életkorú ember, asszony – köztük szobiak is - vet-
tek részt. Ebben a községben még nem szégyellik az emberek, 
hogy ilyen vallásos eseményen részt vegyenek. 

A község határában lévő magaslaton a helembaiak egy ke-
resztet állítattak. A keresztúti ájtatosság itt fejeződött be. A 
helembaiak keresztúti ájtatossága szép hagyomány és bátor 
kiállás keresztény értékeink és hagyományaink mellett. 

simon józseF
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Olvasom A Sajtószabadság-
ról… írt (előző lapszámban) 
gondolatokat és szeretnék 
pontosítani, bár nem végez-
tem sem jogot, sem teológi-
át. Tisztázzunk először is né-
hány fogalmat. 

A sajtószabadság nem 
más, mint a gondolatközlés 
szabadsága írott formában: 
könyvben, újságban, röpirat-
okban, stb. A véleménynyil-
vánítás szabadsága pedig a 
véleményem nyilvános köz-
lése, kifejezése. Az egyház 
egy vallás szerzett közössé-
ge, tehát a vallás nem azo-
nos az egyházzal, két kategó-
ria. Miért kellett ezeket rög-
zíteni?

A Charlie Hebdo szerkesz-
tőségét ért támadás azért tör-
tént, mert az iszlamisták val-
lásos érzését nagyon meg-
sértette – írja a 
cikkíró. Való-
ban? A karika-
túra Mohamed 
prófétát ábrázol-
ja egy füstölgő 
bombával. Mit 
akart mondani 
a karikatúrista? 
A vallás nevé-
ben és mezében 
válogatás nél-
kül ölnek (rob-
bantanak gyere-
keket, nőket) pedig az isz-
lám vallás ezt tiltja. A vallás 
csak ürügy az oktalan ölésre, 
amire nincs mentség. Nem 
az iszlámot támadta a szer-
kesztőség, hanem a terroris-
ták valódi arcát mutatta be a 
karikatúra fegyverével. Sen-
ki nem gyalázta meg az iszlá-
mot csak a géppisztolyosok!

Tessék végiggondolni Pe-
tőfi Sándor 1847-ben írt so-
rait: „S láttam én csárdák-
ban tisztább szíveket már / 

Mint kit naponként lát térdel-
ni az oltár” (A csárda rom-
jai). Petőfi most vallásgya-
lázó? Vagy terrorista? Mit is 
ír? „Akasszátok fel a királyo-
kat!” Baja nem esett, csak 
nem választották meg képvi-
selőnek Szabadszálláson…

József Attilát vallásgyalá-
zásért – Nincsen apám sem 
anyám című verséért – elta-
nácsolták az egyetemről. Ady 
Endre – a váradi kanonok sor 
bemutatásáért – fogházbün-
tetést kapott, holott mindkét 
költő mélyen vallásos volt!

Miért támadás az egy-
ház ellen, ha valaki azt meri 
mondani, hogy valamelyik 
egyházi fenntartású iskolá-
ban kivetnivalót talált az ok-
tató-nevelő munkában? Ne 
keverjük össze a vallást az 
intézménnyel.

Svejk – a derék katona – 
kedvenc kocsmájában ráné-
zett Ferenc József légypisz-
kos portréjára és hangosan 
azt mondta: „Ferenc József 
császár le van sz…va!” Fel-
ségsértés vádjával a titkos-
rendőr bevitte a rendőrség-
re...

Befejezésül: a vélemény-
nyilvánítás alapvető emberi 
jog, korlátait is emberek al-
kották. Nézőpont kérdése.

Ferenczy emil

Szobon is megünnepelte 
a nemzetközi nőnapot a 
Magyar Munkáspárt.

A művelődési ház-
ban tartott rendezvényen 
Nagy Sándor Pest me-
gyei elnök köszöntötte 
a lányokat, az asszonyo-
kat, akik közül Toman 
Gyulánét és Kalán Klá-
rát könyvjutalomban ré-
szesítette kiváló munká-
jáért.

Eljött az ünnepség-
re Ferencz Gyöngyi, Szob 
polgármestere is, akinek ez 

alkalommal Schönberger 
Ernő pártvezetőségi tag 
átadta Thürmer Gyu-
la elnök ”25 év árral 
szemben”című legújabb, 
dedikált könyvét.

Nőnap volt Szobon

Gondolatok a 
véleménynyilvánítás 

szabadságáról…

A véleményt tartalmazó cikkek nem feltétlenül tükrö-
zik a szerkesztőség álláspontját.

Egyre gyakrabban hangoztatják 
politikusok, hogy új társadalmi 
rend kialakításán dolgoznak. Ez 
nem új keletű törekvése a poli-
tikai hatalom megszerzésének.

Már a XX. századot megelő-
ző időben megkezdődött egy új 
világrend kialakításának elő-
készítése. Az előző évszázad 
nemzeti és keresztény értéke-
ken alapuló világrendje egyes 
politikai tömörüléseknek nem 
felel meg, ezért mindent elkö-
vetnek a jelenlegi világrend 
megváltoztatására. Napjaink-
ban egyre gyakrabban történ-
nek egyházellenes megnyilat-
kozások. Legutóbb egy politi-
kus - tanulva  a francia karika-

turisták ocsmány vallásellenes 
képeiből -, feltehetően részeg 
állapotban, a keresztény em-
bereket erősen megbántó ké-
pet tett fel a Facebook oldalá-
ra, ami hű képet ad emberi jel-
leméről. Egy másik pártember 
a televízióban mondott bántó 
véleményt a katolikus egyház-
ról, összefüggésben az üzle-
tek vasárnapi zárva tartásával. 
Szégyen, hogy ilyen emberek 
viszonylag komoly beosztás-
ban tevékenykednek. Az ilyen 
egyházellenes bejegyzések és 
tv adások simán beleférnek a 
„politikailag korrekt” megnyi-
latkozások fogalmába.

simon józseF

Negyven év hosszú idő egy 
ember életében, melyet egy 
munkahelyen dolgozik le.

Ez évben volt negyven esz-
tendeje, hogy Gosztonyi Jenő, 
a szakorvosi rendelőintézet 
igazgatója megkezdte működé-
sét Szobon, becsülettel! A főor-
vos úr február 16-án töltötte be 
a 70. életévét. 

Ezt az alkalmat használ-
ta fel a rendelőintézet közös-
sége, hogy kedves, jó hangu-
latú házi ünnepség keretében 
köszöntse a nagy tiszteletben 

álló főorvos urat – olvashat-
tuk a Szobi Hírnök előző szá-
mában.

Most én is köszöntöm főor-
vos urat, mivel nagyon sokat 
segített és tett a férjemért, so-
kat köszönhetek Jenőnek!

Én is kívánom a Jóisten ál-
dását, és kérem, hogy még so-
káig legyen orvosunk, főleg fő-
orvosunk. Áldás legyen a főor-
vosra és a családjára is!

Sok tisztelettel köszöntik 
szobi betegei!

ÖzVeGy szaBó lajosné

Új világrend

Négy évtizede 
az emberek szolgálatában
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Március 29-én Vácott 
Galgamácsa-Vác csapatával 
játszottunk. Nagyon kellett a 
győzelem, ami szépen sike-
rült is: Galgamácsa-Vác – 
Szob 2,5–7,5.

Győzött Molnár Gábor, 
Szentgyörgyi Sándor, Csi-
ba Benő, Thúróczy Zsolt, 
Havellant Péter, Szabó 
György, Lőrincz István, dön-
tetlent játszott Zala Gyula.

Megtettük a magunkét egy 
fordulóval a vége előtt. Áp-
rilis 12-én Szob SC – Duna-
keszi SE, reméljük éremszer-
zéssel. Szoros a mezőny, a 
3-4. hely közül bármelyik le-
het még. 

A tabella állása egy fordu-

lóval a vége előtt: 
1. Dunaharaszti 49 pont 

bajnok
2. Dunakeszi 43 pont (7 fő 

mesterjelölt vagy I. osztályú 
játékossal állt fel)

3. Szob 43 pont
4. Göd 41 pont.
Szadán megrendezett ver-

seny záró fordulójában Vi-
rág Bálint (az életkora szerint 
ugyan még II. korcsoportú) a 
III. korcsoportban - a 11-12 
évesek között - 1. helyezést 
ért el, gratulálunk!

Kellemes húsvéti ünnepe-
ket kíván csapatunk minden-
kinek!

Csiba benő

Csapatvezető

Március 8-án a listaveze-
tő Göd csapatát fogadtuk a 
zeneiskolában. 

Érmes reményeink miatt 
kellett a jó eredmény, ami 
sikerült is. A Gödi SE első 
vereségét szenvedte el a 
bajnokságban: Szob – Göd 
SE 6–4. Az utolsó 4 táb-
la szép győzelmei hozták 
meg a sikert. Győzött Mol-
nár Gábor, Kovács Tamás, 
Lőrincz István, Baranyi 
György zsinórban negyed-
szer, valamint Szász József, 
akinek 2014/15-ben ez volt 
az első mérkőzése. Döntet-
lent játszott Virág Sándor, 
Szentgyörgyi Sándor.

A tabella állása 2 fordu-

lóval a vége előtt:  1. Göd 
SE. 41,5; 2. Dunaharaszti 
MTK 40,5; 3. Galgavidék 
37; 4. Szob 35,5;    5. Du-
nakeszi 35.

A megyei értékszámmal 
rendelkező ifjú sakkozók 
között Virág Bálint ismét 
kitett magáért, hiszen be-
jutott az országos döntő-
be. Öt fő jutott be össze-
sen. 

A Lila futó Hóbagoly 
Budapesti sakkversenyén 
pedig 95 FIDE pontot 
gyűjtött az értékszámhoz, 
ami rendkívül jó ered-
mény. 

Célunk nem lehet más, 
csakis az éremszerzés.

Gonda Pálné (született Tóth 
Julianna 1920. március 8.) 
Ipolytölgyesen látta meg a 
napvilágot, földműves szülők 
harmadik gyermekeként. Az 
élet nehézségeit már korán, 
égész fiatalon megtapasztalta, 
cselédként és háztartási alkal-
mazottként dolgozott az ele-
mi iskola elvégzése után.

Szobra 1948-ban a házas-
ságkötése után került. Föld-
műveléssel, napszámosi mun-
kával kereste kenyerét. Gyer-
mekei születése után helyez-
kedett el a vasúton, majd 
nyugdíjazásáig ott dolgozott.

Férjét 1971-ben, hosszan 
tartó betegsége után elvesz-
tette, és még ebben az évben 
az édesanyját is. Egész életé-
ben nehéz fizikai munkát vég-
zett. Küzdött, hogy becsület-
tel felnevelhesse gyermekeit.

1976-ban nyugdíjba vo-
nult. Áldozatkész, kitartó 
munkáját „Vezérigazgatói Di-
csérettel” jutalmazták mun-
kaadói. Hatalmas megrázkód-
tatás érte 2010-ben, amikor 
elvesztette elsőszülött gyer-
mekét. Fájdalmát nehezen le-
hetett enyhíteni, talán soha-
sem heverte ki.

Életének utolsó tíz évét, 
lányánál Budapesten töltöt-
te, szerető unokái és déduno-
kái közelében. Öt testvére kö-
zül, életének 95. évében utol-
sóként távozott, hogy megpi-
henjen férje és gyermeke mel-
lett.

Köszönjük a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, akik elkísérték 
utolsó útján, február 28-án a 
szobi „öreg” temetőben.

Gyászoló csaláD

A tavasz ébredése…
Simogat a tavasz-szellő,
Langy melege már.
Észrevétlen belopódzott,
Éled a határ. 
Szemlátomást nől a fűszál,
Egymást segítve.
Felhők mögül kileső Nap,
Pirul hevülve.
Rügy fakad az alvó fákon,
Ébredést jelez!
Madár dalol fenn az ágon,
Élet jele ez,
Mihamarabb feledjük el,
Zord, hideg telet.
Elillanó újabb évet,
A fejünk felett!
Örüljünk a kikeletnek,
Ez ad új erőt.
Ráérünk majd sopánkodni,
Búcsúztatni őt!
Szob, 2015. márc. 30.
                                  id. Virág Sándor

Édesanyám küzdelmes 
életútja néhány mondatban

Virágvasárnapi virágos sakksiker

Nőnapi sakkbravúr

Kérjük támogassa a szponzor nélkül immár 27. éve mű-
ködő szobi Danubius Táncegyüttest adója 1 %-nak fel-
ajánlásával! 

A helyi és környékbeli óvodásokat, kis- és nagy isko-
lásokat, főiskolásokat, egyetemistákat és dolgozó fiata-
lokat összefogó egyesületünk fellépési, bemutatkozási 
lehetőségeink, valamint a magyar népviseleti darabok 
beszerzésének, elkészítésének anyagi alapjait biztosíta-
ná az Ön segítsége!

Bízunk benne, hogy adóbevallásában feltünteti a 
19179478-1-13 adószámunkat. Köszönjuk!
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Az előző évekhez hasonlóan az 
szobi Ipolyvölgyi Sporthorgász 
Egyesület szervezésében ismét 
elvégezzük folyóink partján a ta-
vaszi nagytakarítást. Az Egyesü-
let ezúton értesít minden termé-
szetbarátot, így természetesen 
horgásztársainkat is, hogy a ha-
gyománnyá vált tavaszi Környe-
zetvédelmi Nap 2015. április 11-
én (szombaton) kerül megrende-
zésre. 

Gyülekező 8:00 órakor a Hor-
gásztanyán (kisvasút lámpás 
vasúti átjáró után balra az Ipoly 
felé eső épület). A horgászokon 
kívül természetesen mindenkit 
szeretettel várunk – családokat, 
fiatalokat, gyermekeket, időse-
ket – akik szeretnének tisztább 
környezetben élni, pihenni, ki-
rándulni. A vízpart nem csak a 
horgászoké, annak tisztasága kö-
zös ügye kell, hogy legyen min-
denkinek, aki szívesen tölti itt 
szabadidejét.

Terveink szerint az Ipoly és a 
Duna partját tisztítjuk meg a sze-
méttől Ipolydamásdig. A munkát 
12:00-ig tervezzük, a szükséges 
eszközöket valamint a szemét el-

szállítását a Horgászegyesület 
biztosítja. A helyszínen harapni-
valót és innivalót szintén biztosí-
tunk. Örömünkre szolgál, hogy a 
szervezés költségeit minden év-
ben jelentősen csökkentik a he-
lyi érdekeltségű támogatóink fel-
ajánlásai, így általában eszköz-
ben és ellátásban a megjelentek 
rendelkezésére állhatunk egyre 
nagyobb mértékben. A program 
a Horgásztanyán ér véget 12:00 
órakor.

Kérdéssel, javaslattal az 
Egyesület Környezetvédelmi 
Bizottságának vezetőjét Kunya 
Gergely horgásztársunkat a 06 
70 594-6452 telefonszámon el 
lehet érni.

ivsHe vezetősége

LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljárás útján 
értékesítésre hirdeti meg a 
Szob, Kodály Zoltán utca 34. szám alatt található ingat-

lan emeleti, déli fekvésű, 139 m2 alapterületű lakását, 
Dunára néző panorámával. A lakásban három szoba, 
konyha, előtér, gardrób és fürdőszoba található. Az ingat-
lanhoz terasz és garázs tartozik. Az elektromos energia, 
ivóvíz- és szennyvízcsatorna, valamint a vezetékes gáz 
közműhálózat a lakáshoz kiépített.

Kikiáltási ár: 
12.200.000 Ft+ÁFA

Licit időpontja: 
2015. április 16. (csütörtök) 15.00 óra

Licit helye: 
Szobi Polgármesteri Hivatal 

emeleti tanácskozó terme
Licit lépcső: 
100.000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előze-
tes időpont egyeztetés után a lakás megtekinthető. Az ér-
tékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz Gyön-
gyi polgármesternél a 27/570-690-es telefonszámon.

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a 
licit során kialakult bruttó vételár 10%-át kell foglaló cí-
mén egy összegben megfizetnie, amely a vételárba bele-
számít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két héten 
belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés megkötésé-
re jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejű-
leg köteles vevő a teljes vételárat megfizetni.

szoB Város ÖnKormányzata

Magyar Dúcbajnokság 2015
A galambok minőségi tulajdonságaiban látszatra nem 
lehetünk bizonyosak, ettől szép a galambászat. A verse-
nyeken mutatkozik meg, hogy melyik a remek galamb. 

2015. március 1-jén, Budapesten a Táncsics Műve-
lődési Házban került sor a 2. zónába tartozó postaga-
lamb egyesületek 2014. évi díjkiosztójára.

Az A-54 PGSE tagjai közül Huszák György rangos 
helyezést ért el eredményével.

GratulálunK sporttársunK siKeréHez: a-54 pGse 

A Dunakanyar Tagszövetsé-
géhez tartozó Postagalamb 
Egyesületek versenyzőinek 
díjkiosztó rendezvényét 2015. 
március 21-én, Diósjenőn ren-
dezték.

Az elért 2014. évi eredmé-
nyek elismerését serlegekkel, 
oklevelekkel díjazták.

A több száznyi sporttárs 
között a szobiak igen sikere-
sen szerepeltek. 

Gratulálunk (abc szerint): 
Fidler Józsefnek, Huszák 
Györgynek, Kliment Gyulá-
nak, Pásztor Istvánnak.

A díjazottak eredményei 
nem jelentik azt, hogy a töb-
biek nem ugyanolyan jó szív-

Kerületi díjkiosztó

vel-lélekkel gondoskodnak 
galambjaikról. 

Kívánunk minden galam-
bász sporttársnak minél ered-
ményesebb 2015-ös verseny-
évadot.

a-54 pGse 

Környezetvédelmi nap
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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.: 27/570-690, 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

Humorsarock
Az öreg indián a fiával eltéved a sivatagban.
- Fiam, adjál le egy lövést, hátha meghallja vala-

ki!
A fia lead egy lövést, de semmi válasz.
Mennek tovább, majd néhány óra múlva az öreg 

újra mondja:
- Fiam nagyon fáradt vagyok már, adj le még egy 

lövést, hátha meghallja valaki!
A fiú megint lő egyet, de most sincs válasz.
Tovább mennek, az öreg alig vonszolja magát, és 

megint megszólal:
- Fiam, nem bírom tovább, mindjárt meghalok, adj 

le egy utolsó lövést, hátha meghallja valaki!
Mire a fiú:
- Nem tudok többet lőni apám. Elfogyott a nyíl-

vesszőm!

Filléres újság- 
és könyvvásár a könyvtárban

2015. április 7-től nyitva tartási időben a Szobi Érdy Já-
nos Könyvtár kiárusítást tart a 2014. évi irodalmi, kultu-
rális, szociológiai, történelmi, tudományos, stb, újságjai-
ból, valamint leselejtezett és feleslegessé vált könyveiből. 
További információ: 06-27/370-217-es telefonszámon.

3-1-2 meridiántorna 
keddi időpontváltozás!!!

Kedves Érdeklődők!
A meridiántorna keddenként 18 órától kerül 

megtartásra a művelődési házban.
További információ: 

Deák Etelka (06-70/365-4157)


