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Útjára indult a közmunkaprogram!
Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!
Megkezdődtek a 2013. évi
közmunkaprogram munkálatai. A hosszúra nyúlt télben
szinte észrevétlenül folyt mintegy hatvan ember mezőgazdasági szakképzése. Az oktatással töltött órák alatt a képzésben résztvevők számos ismeretet sajátíthattak el, aminek
haszna majd csak ezt követően tapasztalható meg. Az elméleti képzés persze tovább folytatódik egészen a nyár végéig, ugyanakkor a tavasz beköszöntével megkezdődtek az ismeretek gyakorlati hasznosításának próbái is. Fóliasátrak kerültek fölállításra, illetve szabadtéri művelésben megkezdődött a kapás növények ültetése.
Ezt követik majd a palántázás
és növényápolás, a növényvédelem munkálatai. Amikor az
önkormányzat a mezőgazdasági programra pályázott, akkor
leginkább az általa fenntartott
iskolakonyha nyersanyag szükségleteinek helybeli megtermelése volt a fő célja. Így az elültetett és elveteményezett vetőmagok és palánták abból a növényi kultúrából kerültek, illetve kerülnek ki, amelyek a diákétkeztetésben a legegészségesebb alapanyagul szolgálhatnak. Nagy remény van arra,
hogy egy jó mezőgazdasági év
szinte hiánytalanul biztosítja
majd a szükségleteket burgonyából, borsóból, babból, káposztafélékből és más egyéb
mezőgazdasági terményekből.
Az agrárprogramnál a lakosság által talán jobban várt és
látványosabb munkák is megkezdődtek. Ezek közül talán
leginkább várt (és joggal igényelt) programelem a belterületi utak javítása. Első mozzanatként a Szent Imre és a Tompa Mihály utcák kátyúzását
kezdte el az útjavító csoport. A
javításokhoz a múlt évben vá-

Megkezdődött a kátyúzás a Szent Imre utcában

sárolt aszfaltvágó és aszfalttörő gépek is kipróbálásra kerültek. Így minden esély megvan arra, hogy a meleg aszfalttal történő útjavítás teljes szakszerűséggel történjen meg. Az
önkormányzat által készített
pályázat programjában elnyert
forrásból remélhetően mindenhová eljut a javító brigád, ahol
súlyosak az úthibák. Az azonban tudni kell, hogy nemcsak
az anyagi lehetőségek szabnak határt a javítás helyszíneinek, hanem az is, hogy a város belterületi útjainak egy jó
része nem az önkormányzat tulajdonában van. Ez azt jelenti, hogy azoknak (Ipolysági út,
Árpád utca, Dózsa György út)
javítását a közútkezelőnek kell
elvégeznie. Tisztelettel kérjük
mindazok türelmét és megértését, akiknek szűkebb környezetébe az útjavítás az év későbbi
időszakában érkezik el.
A közfoglalkoztatottak végzik majd a belterületi vízelvezető árkok karbantartását és
tisztítását is. Az előzetes tervek
szerint a Bányatelep utcában
tervezünk mederlapos árokbur-

kolást ott, ahol ez hiányosan
épült meg a 12-es út kialakításakor. Természetesen a település valamennyi helyén szeretnénk az árkok tisztántartásáról
gondoskodni.
Teljesen új területe a közfoglalkoztatásnak az önkormányzati ingatlanok és intézmények épületein a felújítási
és karbantartási munkálatok elvégzése. Ennek folyamatában
szeretnénk a művelődési ház,
az óvoda, a polgármesteri hivatal és a könyvtár épületeinek
belső karbantartási munkálatait

elvégezni. Némely intézmény
esetében ez külső javító munkálatokat is jelenthet. Ezekhez
a munkákhoz kőműveseket és
ehhez kötődő kisegítő foglalkoztatottakat alkalmazunk.
Igen hasznos területe lehet a
közfoglalkoztatásnak a közparkok és egyéb közterületek rendben tartása, gondozása, dísz- és
aljnövényeinek ápolása. Ennek a közfoglalkoztatási programnak a keretében szeretnénk
a köztereinket ápolt és hangulatos, úgynevezett pihenő, sétáló övezetté varázsolni, hogy a
Duna-parti táj látványa mellett a
város terei is vonzóvá váljanak.
Kedves Szobi Polgár, Tisztelt
Olvasó! Nagy reményt fűzünk
ahhoz, hogy ebben az évben komoly közmegelégedettség kíséri majd a közmunkaprogramban foglalkoztatottak teljesítményét, és mindannyiunk előtt
az eddiginél lényegesen megbecsültebb közmegítélés kíséri
majd az ott dolgozók teljesítményét. Jelentős segítség lenne az,
ha a települési közmegítélés pozitív irányba változna abban a
tekintetben, hogy a várost ilyen
módon munkával szolgálók is
értékes tagjai lehetnek a települési közösségnek, termeszétesen, ha azt jó teljesítménnyel
kiérdemlik.
Tisztelettel:
Remitzky Zoltán
polgárnester

LOMTALANÍTÁS
Szob Város Önkormányzata értesíti a város lakóit, hogy
lomtalanítást végez 2013. május 6-án és 9-én.
A Maros Kommunális Kft elszállítja mindazon szilárd lomot,
amely a háztartásban keletkezett, és nem fért a hulladékgyűjtő edénybe.
Nem szállítja el az építési törmeléket és kerti hulladékot, továbbá az elektronikai és veszélyes hulladékot sem.
A lomtalanítás napjára az ingatlan előtti közterületre helyezhetik el az elszállításra szánt háztartási lomot.
Szob Város Önkormányzata
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Díszpolgári címet kapott a Lengyel-Magyar Miért írjuk alá a
Baráti Társaságok Föderációjának elnöke rezsicsökkentés
Kereken 20 esztendeje, 1993-ban
alapította Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vámosmikola Díszpolgára kitüntető címet. Magyarország és Lengyelország közötti kapcsolatok és együttműködés erősítéséért, a lengyel-magyar barátság megszilárdításáért, Vámosmikola község történetének, emlékeinek közkinc�csé tételéért, a település hírnevének erősbítésében kifejtett tevékenységéért a képviselő-testület idén a díszpolgári címet Jan
Stolarski Varsóban élő lengyel állampolgárnak adományozta, aki
ebben az évben tölti be életének
100. évét.
Mit illik tudni az új díszpolgár
Vámosmikolához több szálon kötődő küzdelmes életútjáról?
Jan Stolarski 1913. június 11én született Skierniewice városban (Varsó megye). 1939. szeptember 25-én a német és szovjet támadás áldozatául esett lengyel hadsereg karpaszományos
tizedeseként érkezett alakulatával és mintegy 500 katonatársával
Vámosmikolára. Gyorsan megtanult magyarul, és a menekülttábor magyar parancsnoksága valamint a lengyel katonák közötti tolmács szerepét töltötte. Az internált Stolarski zászlós az egész
háborút Vámosmikolán élte át,
bár 1941-ben Szobra helyezték.
Kapcsolata ezt követően sem
szakadt meg Mikolával, hiszen
1944-ben Esztergomban feleségül vette Vajsz Máriát. A háború befejezését követő évben Lengyelországba költöztek. Végzettsége és szakmája: közgazdász.
Évtizedeken át fáradhatatlanul
tevékenykedett a Magyarország
és Lengyelország közötti kapcsolatok és együttműködés erősítéséért, a hagyományos lengyel-magyar barátság megszilárdításáért.
1973 után lengyel-magyar baráti körök és társaságok egész sorának megalakulását kezdeményezte
Lengyelország-szerte.
1981-ben megalakult a LengyelMagyar Baráti Társaságok Föderációja, melynek 1983 óta elnöke,
s tovább ápolta Magyarországgal
a kapcsolatot. Az agyon hallgatott menekültbefogadás csendjének megtörésében is szerepe volt.
Vámosmikolával való kapcsolatához természetesen a családi kötelékek is hozzájárultak.
1997-ben kezdeményezésére
a helyi iskola felvette a kapcso-

támogató ívet?

latot Jodłowa líceumával. Ennek
köszönhetően a mikolai iskolából
négy alkalommal mintegy 60 tanuló vehetett részt dél-lengyelországi cseretáborozáson. Diákok
megismerkedhettek
Dél-Lengyelország természeti szépségeivel, történelmi, kulturális és egyházi emlékeivel, s élvezték lengyel házigazdák vendégszeretetét.
A mikolai menekülttábor emlékeinek lengyelországi közzétételében elősegítette Olexa
Józsefné Varjú Ilona Menekülttábor a laktanyában című visszaemlékezésének megjelentetését.
Szerkesztője és a vámosmikolai
táborról szóló egyik írás szerzője a Menekült-rapszódia – Lengyelek Magyarországon, 19391945 című kötet lengyel kiadásának (Warszawa, 1999), melynek magyar kiadása 2000-ben jelent meg.
A lengyel menekültek magyarországi befogadása hálájának jeleként készült el a Lengyel Kápolna a budapesti Gellérthegyi Sziklatemplomban. A Lengyel Kápolna megteremtéséhez jelentős mértékben hozzájárult a Jan Stolarski
által vezetett Föderáció is.

Több magyar és lengyel elismerés, kitüntetés birtokosa: 2000ben a Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt kitüntetést kapta a
köztársasági elnöktől. Ugyancsak
abban az évben a magyarországi
lengyelek érdekében kifejtett tevékenységéért Szent László-díjban (Győr) részesült. 2003-ban a
Lengyel Köztársaság elnöke részesítette feleségével együtt emlékéremben Jan Stolarskit 90. születésnapja alkalmából. Megkapta a Lengyel Köztársaság Feltámadásának Érdemrend Középkeresztje kitüntetést is. Nemzeti ünnepünk alkalmából tartott községi
ünnepségen kívánta részére Bárdi
Alex polgármester úr az elismerést
átadni. A vele folytatott telefonbeszélgetésben Stolarski úr még vállalta a Vámosmikolára utazást. A
rendkívüli időjárás azonban meghiúsította eljövetelét, így magyarországi közeli rokona, a Szobon
élő Vígh Andrásné Vajsz Ildikó
vette át a díjat.
Tisztelői nevében kívánunk a
mikolai díszpolgárok doyenjének
nyugalmas, egészséggel teljes békés esztendőket!
Dr. Koczó József
helytörténész

A magyar háztartások aránytalanul sokat fizetnek rezsiköltségre. Jövedelmükhöz képest Európában a legtöbbet. Ennek egyik
oka, hogy az energiaszolgáltató
cégekkel a Horn-kormány idején számunkra előnytelen szerződést kötöttek, így azok igen
magas haszonnal dolgoznak.
A jelenlegi kormány egy erőteljes intézkedéssel hozzákezdett
a rezsiköltségek csökkentéséhez.
A nagy lobbi-erővel rendelkező
cégek minden követ megmozgattak, hogy ennek folytatását
megakadályozzák. Ebben saját
kormányaik is támogatják őket.
Akkor van esélyünk a harcot eredményesen megvívni, ha mindenki
látja, hogy a magyar emberek
egységesen kiállnak a rezsicsökkentés mellett. Ez nem pártpolitikai, hanem nemzeti ügy, ezért
nem csak a Fidesz-KDNP szimpatizánsainak aláírása fontos.
Harrach Péter
országgyűlési képviselő

Kovács Gábor rendőr tzls.
körzeti megbízott értesíti a
város lakosságát, hogy fogadó órájának ideje minden páratlan hétfő 10.30-tól 12.30
óráig tart.
Helyszíne: 2628 Szob,
Ipolysági u. 9. (Szobi Rendőrőrs épülete). Telefon:
27/370-036
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta
a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2013. május 6-tól
2013. május 18-ig, és 2013.
május 21-től 2013. május 31-ig
Budapest – Szob vasútvonalon
a vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek.
A módosított menetrendről
szóló tájékoztató megtekinthető
a www.szob.hu honlapon is.

Támogassa a Danubius Táncegyüttest. A Danubius Táncegyüttes

kéri a kedves támogatókat, hogy a 2012. évi adóbevallásukban az SZJA 1 %-os felajánlást a néptáncosaink és mazsorettjeink javára a 19179478-1-13 adószám megjelölésével további munkánk
segítségére fordítsák.
Arra kérjük Önt, ha módjában áll, személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa a Danubius
Táncegyüttest, és kérje meg erre barátait is. Ez az 1 százalék támogatás az adózóknak semmibe
nem kerül, ám az együttes táncosainak, a gyerekeknek és fiataloknak meghatározóan fontos lehet a csoportok működését illetően!
A 2012-es évben ez a támogatási forma 189.331 forintot jelentett egyesületünknek, melyet fellépéseinkre utazáshoz és jelmeztárunk kibővítésére fordítottunk.
Köszönettel: Kuti Andrea egyesületvezető

Szobi Hírnök

Önkormányzati hírek / közélet

			

3

Szobon járt Asterix, a jóságos kalóz Röviden
„Tiszteld aki vagy, amid van és a másikat!”
Aszterix (Michael Bensch) 4 évvel ezelőtt indult el a németországi
Düsseldorból azzal a céllal, hogy
körbekerekezze Európát. És hogy
miért is vágott bele a több éven át
tartó utazásba? Élete mélypontra jutott, felesége elhagyta, munkája nem volt, csupán a zsebében
néhány euro és úgy gondolta függetleníti magát a fogyasztói társadalomtól amennyire lehet. Sem
mobiltelefonja, sem bankkártyája csupán egy utánfutó a bringához, amin közel 40 kilónyi holmit visz magával, csak a legszükségesebbeket. Útján hűséges társa, kutyája (Szanda) kíséri. Abból
él, amit kap, néhol egy tál étel, egy
kávé, cigaretta, pajtában, garázsban szállás, de elalszik a szabad ég
alatt is. Ha akad alkalmi munka elvállalja és keres egy kis pénzt.
Az Olaszországból Görögországba tartó hajóúton megfogalmazódott benne egy könyv írásának a gondolata, mely az utazásról
szól. Szeretne egy olyan valóságról
írni, amelynek nem csak a hallomás az alapja. Előreláthatólag két
év múlva fejezi be túráját és élmé-

nyeiről, tapasztalatairól szeretne
beszámolni a könyvben. Elmondása alapján kíváncsi természetű és
nem hagyatkozik a szóbeszédre,
a személyes tapasztalást nagyon
fontosnak tartja, hiszen emberek
mondanak ezt-azt másokról, népekről, mentalitásokról, de ő saját
bőrén szereti érezni, hogy hol kik
és hogyan élnek. A könyv kiadásában barátja lesz segítségére és útja
során több országban is talált már

vállalkozó szellemű barátot, akik
több európai nyelvre is lefordítják
majd művét.
Sokat mesélt korábbi élményeiről. Útja során inkább a városi
környezetben voltak problémái, a
vidék számára sokkal barátságosabb, hiszen az itt élők kedvesebbek, elfogadóbbak, könnyebben
nyitnak a kalóz felé.
Szobon körülbelül három hétig
tartózkodott és nagyon pozitív véleménnyel van városunkról, káprázatosnak tartja a Duna partot.
Útját Szlovákia irányában folytatja a végcél Izland, de ez még
nem jelenti az út befejezését, hiszen már megvan a terv a folytatásra. Szeretné ezt az utat autóval
újra végigjárni, hogy találkozhasson az ismerősökkel, barátokkal,
akiket kerékpártúra során ismert
meg.
Aki szeretne többet megtudni
róla böngéssze az internetet, rengeteg cikk, fotó és interjú készült
már vele és róla, a facebook-on
is megtalálható: https://www.
facebook.com/MAsterix69
További jó utat Asterix!

Erdélyország az én hazám
Az Erdélyország az én hazám Világtalálkozó fordulóponthoz érkezett az Úr 2013-as évében! Megújulásra, megtisztulásra, krisztusi szeretetre van szükségünk! Nehézségeinken felülkerekedve idén 2013. június 28-30. között ismét megrendezésre kerül – immár hetedik alkalommal
–, az „Erdélyország az én hazám” elnevezésű háromnapos fesztivál, melyet az Erdélyből elszármazottak és
Erdély sorsáért elkötelezettek találkozójaként tartanak számon. A fesztivál
mesébe illő környezetben, Verőcén, a
Csattogó-völgyben talált otthonra!
A remek programok közül kiemelve néhányat, olvasóink (hallgatóink) figyelmébe ajánljuk a csíkszeredai öregdiák találkozót, Simó
József előadását Wass Albertről,
Medvigy Endre irodalomtudós összefoglalóját a száműzött magyar irodalom nagyjairól. Kiemelkedő érdeklődésre tarthat számot Mezőség bemutatkozása, azon belül egy széleskörű autonómia konferencia neves előadók közreműködésével, valamint a
Mezőségi fejlesztési műhely című
kerekasztal beszélgetés több alapítvány bemutatkozásával. A mezőségi táncok- és gasztronómiai bemutató és kóstolás mellett Kallós Zoltán

filmvetítéssel egybekötött előadása
ismereteinket gyarapíthatja.
Június 30. a moldvai csángók
napja, csángó szentmisével kezdődik, majd Balázsi László unitárius
mp. püspök-főjegyző közreműködésével felállításra kerül a Csángó
Kereszt. A Csángómagyar önazonosság című konferencia mellett bemutatkozik a Csángó Rádió, mellette lesz néptánc-, baranta és kopó-bemutató.
Esténként koncertek színesítik a
programokat. Tamás Gábor: „Szeresd az életet” című fellépése mellett lesz Dancs Annamari és „Határok nélkül” Hungarica, Siculus és
Ismerős Arcok koncert. Éjszakánként Mezőségi táncház lesz a Kaláka Néptáncegyüttessel.
A háromnapos rendezvény állandó műsorai között szerepel a Benedek Elek játszóház és erdélyi kézműves foglalkozások, sport (foci, lovaglás, röplabda, íjászat stb.), kirándulás,
egészségmegőrző programok, erdélyi gasztronómiai bemutató és vásár,
imasátor, valamint hagyományos termékek kirakodóvására.
Az „Erdélyország az én hazám”
Világtalálkozó három védnöke: Nemes Előd, az Erdélyi Magyar Ifjak

(EMI) tábor egyik alapítója, önkormányzati képviselő, Kallós Zoltán,
Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő, és Petrás
Mária, csángó népdalénekes, kerámiaművész.
Az idei Világtalálkozó főszervezője: a Budapesti Székely Kör,
Ferencz Vilmos vezetésével. Alapító: Gaál István, aki 2007-ben megálmodta az Erdélyország az én hazám Világtalálkozót.
A Kallós Zoltán Alapítvány
egyik fontos célkitűzését a fesztivál
szervezői is vallják: „… mindennapi
életünk szerves részét képezi a nagyszüleinktől örökölt, ránk hagyományozott kultúránk, tapasztalatok és
értékek felbecsülhetetlen tárháza.
Ezt a kincset csak akkor tudjuk érdemben használni, ha tudjuk, mikor,
mit, miért és hogyan kell cselekednünk ahhoz, hogy felelősségteljesen
éljünk abban a közösségben és társadalomban, amelyikbe beleszülettünk.” Így legyen!
A szabadtéri fesztivál sikeres
lebonyolításához idén is kérjük a
Csíksomlyói Szűz Mária közbenjárását, oltalmazását!
Találkozzunk Önnel is Verőcén
2013. június 28-30. között!

Rendelet. A képviselő-testület március 26-án megtartott ülésén
fogadta el a szociális ellátásokról és
az önkormányzat vagyonáról szóló
rendeleteit. (A talajterhelési díjról
szóló rendelet módosításáról, amelyet szintén ezen az ülésen fogadtak
el a képviselők, lapunk márciusi számában részletesen beszámoltunk.)
Az új rendeletek megalkotását az elmúlt időszak jogszabályi változásaival történő összhang megteremtése
tette szükségessé. Az önkormányzatnak szintén jogszabályi változás
következtében kellett megalkotnia
Vagyongazdálkodási Tervét is.
Tűzoltó. A képviselők április 8-án megtartott ülésükön döntöttek arról, hogy együttműködési
megállapodást kötnek a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Egyesület), illetve arról, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Németországból származó Mercedes Unimog
típusú tűzoltó járművet határozatlan időre, de minimum 10 évre,
külön megállapodásban rögzített
feladatok ellátására az Egyesület
részére használatba adja.
Könyvvizsgáló. A képviselő-testület április 8-i ülésén
felhatalmazta a polgármestert és
a jegyzőt, hogy az önkormányzat
2012. évi költségvetési beszámolója könyvvizsgálói jelentésének
összeállítására vonatkozó szerződést, 340.000 Ft + ÁFA díjtétellel a
FRAUDITOR Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Oktató Kft-vel és a dr.
Schmidt Géza Bt-vel kösse meg.

Teherautó. Döntött a képviselő-testület arról, hogy a 2013.
évi közmunkaprogram megvalósítására elnyert forrás terhére egy,
mezőgazdasági termények szállítására alkalmas, legalább 7.5 tonnás
új vagy használt tehergépjárművet
kíván beszerezni. A beszerzési
eljárás első körben eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy
egyetlen beérkezett ajánlat sem felelt meg a képviselő-testület által
támasztott követelményeknek. Az
eljárást a képviselők döntése értelmében meg kell ismételni.
Műfüves pálya. A képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség 2013. évi Országos
Pályaépítési Programja keretében
kiírt pályázati felhívására. Eredményes pályázat esetén kisméretű, világítással felszerelt, 20x40
m-es műfüves labdarugó pálya
épülhet a Fekete István Általános
Iskola udvarán.
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Óvodai, iskolai hírek

Szobi Hírnök

Tavaszváró Húsvéti készülődés az Óvodában!
Idén már negyedik éve tartottuk
meg óvodánkban a Tavaszváró
Húsvéti készülődést.
Ez a három hetet meghaladó projekt főként azzal telik el,
hogy a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével felelevenítsük, bővítsük ismereteiket a Húsvét témakörrel
kapcsolatban.
Ismerkednek a szokásokkal,
hagyományokkal. Verseket, dalokat, játékokat, dalos játékokat
tanulnak.
Emellett hétről-hétre változatos programokat szervezünk a gyermekek számára,
mint könyvtárlátogatás, diavetítés, élő állat simogatás,
múzeum. Ennek a projektnek
lényeges mozzanata az óvoda által megszervezett kézműves foglalkozás, melyet idén
2013. március 27-én, délután
tartottunk meg.
Sok gyermek vett részt, családtagjaival együtt.

Már hagyomány óvodánkban, hogy a zeneiskolás gyermekek kedves műsorral nyitják
meg rendezvényünket. Különféle technikákkal, ragasztással,

vágással, festéssel készítették tevékenység közül.
Délutánunk idén is nagy siel a gyerekek és szüleik a húsvéti dekorációkat, ajándékokat, kert aratott, mindenki jól érezte
tojásokat. Ki-ki, ízlése szerint magát.
Csiga-biga csoport
választhatott a sokféle kreatív

Kodály-nap a
Kodály Zoltán Zeneiskolában
Zeneiskolánk tavalyi, nagysikerű 40. évfordulóját ünneplő rendezvénye után született meg a
gondolat a „Kodály-nap” elindítására. Minden év tavaszán szeretnénk névadónkról elnevezett
fesztivált rendezni, ahol nemcsak a környező iskolákkal, hanem megyei, országos esetleg
külföldi intézményekkel építhe-

tünk ki kapcsolatokat. „Az én beszédemet az egész világ megérti”- mondta Joseph Haydn. Mottónak mi is ezt választottuk.
Még 2011 decemberében zenetanáraink adtak adventi hangversenyt az Ipolysági Művészeti
Iskolában. Az igen szívélyes fogadtatás után folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Majd 2013.

április 11-én, csütörtökön érkeztek Szobra közel 40 fővel. A József Attila Művelődési Házban
18 órakor kezdődött koncerten
Remitzky Zoltán polgármester,
Bogányi Gergely, majd Szakács
Luca énekszóval köszöntötte a
vendégeket. A majd 300 tanulóval működő művészeti iskola műsorán 14 produkciót hallhattunk,

láthattunk. Elsőként Makovinyi
Hedvig igazgatónő fuvolajátékát intézményünk igazgatója kísérte zongorán, majd a klasszikus
zenei darabok (zongora négykezes, fuvola, furulya, hegedű, gitár, trombita, ének, harmonika)
után egy tánckompozíciót is láthattunk. Örömteli meglepetésként - a Költészet Napjának tisztelegve - József Attila Tiszta szívvel című költeményét hallhattuk
megzenésítve. Végezetül a legkisebb növendék lépett színpadra,
aki viszont a legnagyobb tapsot
kapta a közönségtől szlovák népdalok előadására.
A rendezvény zeneiskolánkban folytatódott, ahol az elfáradt fellépőket egy kis fogadással vártuk. A beszélgetések, ismerkedések után meg is érkezett
a visszahívás Ipolyságra, iskolájuk 55. évfordulójára.
F. Szabó Marianna
igazgatóhelyettes

Szobi Hírnök

Iskolai hírek

Ismét elsők lettünk
„…A berekben nincs protekció, és a
tél nem ismer pótvizsgát. Itt állandóan tudni kell az egész anyagot,
mindennap felelni, súgni nem lehet,
és egyetlen rossz felelet az élet bukását jelenti…” (Fekete István)
Április 13-án reggel 5 órakor,
még sötétben nyitottuk ki az iskola
bejárati ajtaját. Csomagoltuk a vándorserleget, amitől persze nem szívesen váltunk meg, hiszen egy éve
a tavalyi Kele nap óta itt őriztük az
iskolánkban. Indulás Berkesdre a
Fekete István Általános Iskolába,
hiszen nagyon várnak bennünket.

versenyekre felkészítsük a gyerekeket.
Miközben a tanulóink a helyi
versenyeken szerepeltek verset,
prózát mondtak, rajzoltak és terepversenyen vettek részt, a többiek
kirándultak Pécsváradra, az Árpádkori monostorvárba. Délután kutyabemutatót tartottak, ami nagyon
tetszett a gyerekeknek. Az eredményhirdetésig a játszótéren még
jót mókázott a szobi csapat.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést, ahol minden díjazottunkat vastapssal jutalmaztuk. A záró

Korai indulás, álmos szemek, nagyon messzire utazunk autóbus�szal, le Baranyába Pécs közelébe.
Gyerekek, szülők pedagógusok álmosan, de mosolyogva jöttek, és
nagy izgalommal. Végre eljött ez a
nap! Mehetünk! Egy éve ilyenkor
mi vártuk a vendégeket, hónapokig
készültünk, izgultunk, hogy minden rendben legyen a Fekete István
Általános Iskolák országos találkozóján. Ma mi megyünk. Nagyon izgultunk, vajon milyen eredményeket érünk el?! Sikerül-e megőriznünk az első helyünket, mint az elmúlt 11 évben 10 alkalommal?!
12 éve minden tavasszal az ország Fekete István Általános Iskolái közös iskolai találkozót rendeznek az ország valamelyik Fekete István Általános Iskolájában.
2012-ben Szobon volt ez az országos rendezvény. Idén, 2013-ban
Berkesd kapta a megtisztelő feladatot, hogy megszervezze a Kele napot. Már novemberben megkaptuk
a berkesdi iskolából az előzetes feladatokat, pályázatokat. A Kele napi
feladatok szervezését, koordinálását Hanzelikné Marczal Éva tanárnő végezte, aki nagy lelkesedéssel
és fáradhatatlanul munkálkodott,
hogy összefogja a csapatot.
Tanulóink rajzoltak, verset és
novellát írtak, ködöt fotóztak, magaslest készítettek. Na és fáradhatatlanul olvasták Fekete István műveit, ismerkedtek életrajzával. Mindennap foglalkoztunk a gyerekekkel, hogy minden pályamunka elkészüljön, minden pályázatra küldjünk alkotásokat, valamint a helyi

rendezvény végén Iza néni boldogan és meghatottan vette át a legeredményesebb iskolának járó
I. helyezésért a jutalomkönyvet
és oklevelet. Büszkék vagyunk a
résztvevő, és a helyezést elérő tanulóinkra és felkészítő tanáraikra!
A munka nem volt hiábavaló,
hiszen megint mi lettünk a legeredményesebb iskola, ismét elnyertük
az első helyezést.
Ezúton köszönjük a szülők segítségét, akik elkísértek bennünket
és együtt szurkoltak a versenyző
gyerekeknek és az iskolánknak.
Pályázatok:
Polczer
Roland: novellaírás II. (Hamvasné
Hortoványi Gyöngyvér), Vígh Viktória: novellaírás III.(Beáné Vas Anita), Nagy Dániel: novellaírás III.
(Hanzelikné Marczal Éva), Mészáros Jázmin: novellaírás I. (Hockné
Hruska Judit), Juhos Izabella: rajzpályázat II. ( Sesztayné Zeke Gyöngyi), Koczó Kíra: fotópályázat III.
(Szabóné Dániel Mária). Helyszíni
versenyek: Csintalan Zoltán: versmondás: III.( Hamvasné Hortoványi
Gyöngyvér), Pásztor Adél: hangos –és értő olvasás II. (Sesztayné
Zeke Gyöngyi), Orosz Regina: rajz
II. (Pintérné Bíró Beáta). Terepverseny: II. Veligdán Felícia, Szabó Lőrinc, Frievald Ruben, Gimesi Martin (Pintérné Bíró Beáta, Venczel
Mónika).
Nagyon jól éreztük magunkat
Berkesden, köszönjük a szíves látást, a színvonalas szervezést, a felejthetetlen élményeket.
Hát van még öröm is a világon...
(Fekete István)
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Magyar Költészet Napja
a Lazarista Gimnáziumban
A magyar költészet színpadra állításában mérte össze az erejét a
gimnázium két osztálya. Arany
János balladáit láttuk - hallottuk
szavalva, eljátszva, illusztrációként, megzenésítve.
A gimnázium életében minden évben kiemelkedő esemény
a Magyar Költészet Napja. Az
iskola minden osztályát megmozgató vetélkedő döntője és

vonalas műsorukkal elénk varázsolták a balladák világát. Nem
csak a szavak keltek életre, hagyományos képeken és a színpadon, élő illusztrációként is megjelentek a történetek. A csapatok hetekig készültek a nagy eseményre, verset olvastak és írtak,
szavalni tanultak, dallamokat találtak ki, kellékeket gyűjtöttek és
rengeteget próbáltak.

záróünnepsége ez. A Magyar
Kultúra Napján, januárban, osztályonként adnak számot a diákok a kreativitásukról, együttműködésükről és a magyar kultúrában való jártasságukról. Két
csoportban mérik össze erejüket
és a két győztes csap össze április 11-én a végső győzelemért és
a fődíjért.
Idén a 11. a és a 12. e osztályok mutatták be, mennyire
élőek ma, több mint száz év elteltével is Arany János sorai. Szín-

Az eredménye egy hangulatos, mozgalmas, ünnepélyes
és mégis fiatalos előadás lett,
melybe a nézőket is belevonták,
ők szavanként mondtak verseket és szavazatukkal hozzájárultak a végső eredmény kialakulásához. A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen lelkes, színvonalas produkciók közül kellett kiválasztani a jobbat és eldönteni, melyik osztály érdemli meg
a jutalomutazást.
Sajgó Emese
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Közélet

Szavazz és színezd újra
a Duna-parti betonfalat!
A tavalyihoz hasonlóan idén is
kiírásra került a Let’s Colour elnevezésű pályázat.
A pályázat célja, hogy a közösségek által használt területek
szürke betonfalait színessé va-

sához a regisztrációs során megadott email címre egy aktiváló
kódot küldenek, amelyet a regisztráció során megadott mobiltelefon-számról
SMS-ben
el kell küldeni a +36-30/344-

rázsolják, a közösséggel együttműködve, biztosítva a festékmennyiséget.
Tavaly nem sok választott
el minket attól, hogy nyerjen
a pályázatunk, ezért idén kérünk mindenkit, aki teheti segítse szavazatával, hogy a Duna-parti betonfalat színessé
varázsolhassuk.
A regisztráció és a szavazás
menete:
1. szavazáshoz regisztrálni
kell a www.letscolour.hu honlapon (aki a 2012-es szavazásnál
már regisztrált, nem kell újra
regisztrálni)
2. A regisztráló felhasználónak saját email címmel és mobiltelefon-számmal kell rendelkeznie. A regisztráció aktiválá-

4293-as alapdíjas telefonszámra. A sikeres azonosítást követően a rendszer visszaigazoló
email-t küld a felhasználónak,
és a regisztráció élessé válik.
Az SMS-ben elküldött aktiváló
kódra nem küldenek SMS-ben
válaszüzenetet. (a szavazás a regisztrációs sms elküldését követően ingyenes)
3. Minden nap felkeresni a
honlapot és szavazni a szavazási időszakban: 2013. május 6.
0:00-tól – május 26. 24:00-ig.
Csatlakozz hozzánk a facebook-on is, a csoport neve: Szavazz és színezd újra a Duna parti betonfalat. Ha bármilyen kérdésed lenne, keress bátran a
facebook-on vagy e-mailben:
muvhazszob@gmail.com

Megemlékezés az öreg temetőben
A Munkáspárt szobi alapszervezete április 6-án ünnepi megemlékezést tartott április 4. tiszteletére. 68 éve űzték ki a szovjet
csapatok hazánk földjéről a
megszálló német csapatokat és
nyertük vissza szabadságunkat.
A megemlékezés mécseseit
az erős szél sem tudta elfújni,
amikor a jelenlévők virágokat
és koszorút helyzetek el a rend-

be rakott katonasírokon. Soha
többé háborút, soha többé gyűlölködést! – üzentük az elesett
ismeretlen szovjet katonáknak,
akiknek emlékét örökre megőrizzük.
„Szergej, Iván, Nikolja
ott pihennek csendesen
a földért meghaltak ők,
amely nekik idegen.”
Nagy Sándor

Szobi Hírnök

Dunakanyar Fúvósegyüttes
Tavaszi koncertje
Április 13-án a Szobi József
Attila Művelődési Házban teltház előtt adott koncertet a Dunakanyar Fúvósegyüttes. A már
hagyományossá vált Tavaszi
koncerten a klasszikus darabok
mellett felcsendültek filmzenék
feldolgozásai és az előadás több
különleges mozzanatot is tartalmazott.
A Dunakanyar Fúvósegyüttes
idei koncertjét is az Ifjúsági Zenekar előadásával nyitotta, többek között a Karib-tenger kalózai című nagysikerű film egyik
betétdalával valamint a LMFO
elnevezésű, manapság a fiatalok

Féja Géza, a Vám- és Pénzügyőrség Zenekarának tagja, valamint Farkas Tamás, aki édesapja, Farkas Antal által szerzett
darabot vezényelt.
A közönség körében talán a
jól ismert Rocky című film betétdala aratta a legnagyobb sikert és egy Sváb polka, melyet
Ujvári Gábor és Laub János humorral fűszerezett dalszövegű
éneke színesített.
És hogy milyen jól összefér
a fúvós és a populáris zene, mi
sem bizonyította jobban, mint
a fúsvósegyüttes és a RandaLear zenekar közös produkciója

körében igen népszerű együttes
toplistás számával a Party Rock
Anthem-mel.
A koncert folytatásában hallhattuk –a teljesség igénye nélkül - Verditől a Nabucco-t, Glen
Miller-től egy színes egyveleget.
A koncerten Ujvári Gábor
karmester mellett, vezényelt

melyben az AC/DC Highway to
hell című számát adták elő.
A programot a klasszikus
Radeczky-indulóval és vastaps
kíséretében zárták.
Köszönjük a Dunakanyar
Fúvósegyüttesnek, hogy ilyen
kellemessé és emlékezetessé
varázsolták ezt az áprilisi délutánt.

Szobi Hírnök

Önök írták

Egy mai fiatal gondolatai
Húsvét kapcsán
„A halál, az tabu, nem téma”
Egy kedves és okos tanárnőtől
hallottam ezt a mondatot. Azóta,
csak ezen gondolkodom, próbálok
rájönni, hogy ez mit is jelenthet.
Pozitívat vagy negatívat? Az emberek valóban nem beszélnek nyíltan a halálról. Sokan félnek tőle,
de a legtöbben nem is gondolnak
rá, próbálják kitörölni a tudatból,
hogy minél kellemesebb legyen az
élet. Vajon sikerrel járnak? A halál
jelenléte mindenki tudatában ott
lapul. Az ember bármelyik pillanatban elhunyhat.
Az emberiség nagy része felkészületlen, úgy gondolják, a halál megkegyelmez mindenkinek,
aki fiatal. Élik az életüket. De mi
a garancia, hogy egy esetleges alkoholizálás után kilépsz az utcára,
és nem botlasz egy kocsi elé, ami
kíméletlenül elüt?
Egy másik nagy része a népeknek csak a halálra tud gondolni.
Minden utcasarkon őt látják, minden ablakból ő hajol ki. Ezeknek az
embereknek jobb az életük? Vajon
az állandó rettegés megóvja őket?
Ők se tehetnek a halál ellen sem-

mit, Miért gondolják, ha testőrök
vigyáznak rájuk, és be van kamerázva az életük, hogy megúszhatnak egy éjszakát? A halál alvás
közben is jelentkezhet.
Van azonban még egy csoport.
Akik a világosságban járnak, és
hisznek. Akik tudják, hogy van
Valaki, aki megőrzi őket. Aki nem
akarja, hogy a halál elragadja lelküket. Vigyáz a benne bízók életére, minden lépésüket figyeli.
Ezek boldog emberek, akik abban a tudatban hagyják el a „védelmet” nyújtó házat, hogy fentről
vigyáznak rájuk. És mikor este
hazatérnek, hálát adnak. Ezeket az
embereket a hitük segíti, a hitük
tartja távol a halált. Ezek az emberek nyugodtan beszélnek a halálról,
hiszen az Oltalmazó mindenkinek
hosszú életet akar adni, nem akarja,
hogy az emberek korán, természetellenes halállal hagyják el a Földet.
Ezért legyen hited, hogy soha
nem vagy egyedül, járj világosságban, higgy a feltámadásban, és
a halál elkerül.
N.Zs. diák

Kiállítás Maria B.
Raunio alkotásaiból

Április 6-án 16 órakor nyitotta meg
Németh Zsuzsa festőművész B.
Raunio festőművész alkotásaiból
készült kiállítást a Börzsöny Múzeum kiállító termében. A kiállítás
május 5-ig tekinthető meg.
A kiállítás a város polgármesterének köszöntőjével kezdődött. A

származású) tanulmányait a forssai
képzőművészeti iskolán Japánban, majd a magyar képzőművészeti egyetemen végezte. Tanult továbbá Helsinkiben, de a perugiai egyetemen előadásait is látogatta. Fiatal
kora ellenére már komoly elismerést
vívott ki művészi munkájával.

művésznőt, és munkáit Német Zsuzsa festőművész méltatta. A jelenlévők hangulatát Komáromy Éva
éneke és Tóth Timea zenei aláfestése a rendezvényhez méltóan emelte. Mintegy 18 festmény érzékelteti a női élet érzelmeit, szinte egy valós érzelmi világ tárul a szemlélő
elé e festmények összességéből. B.
Raunio festőművész (egyébként finn

E kiállítás előkészítésében, rendezésében a Börzsöny Múzeum
munkatársai, a Börzsöny Múzeum
Baráti köre és Szob Város önkormányzata vettek részt. A múzeum
2013. januárjától az önkormányzat
kezelésébe került. A helyi kezdeményezések így egyszerűbben kerülhetnek megrendezésre.
Simon József
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Egy kicsivel több objektivitást!
„Valaha sokan voltak, akik nem hittek
el semmit, ma kevesen vannak, akik
nem hisznek el mindent. Főleg, ha
nyomtatásban látják azokat.” – írja
Megyesi Jenő Alkonyat című könyvében, olvasható és kölcsönözheti a helyi könyvtárban… Ez az idézet jutott
eszembe, amikor állandó író- és vitatársam gondolatait olvastam a márciusi lapszámban („Hol tartunk ma?”).
Írásának célja egyértelműen annak
bizonyítása, hogy történelmünk során
folyamatosan a keresztény magyar
államot akarják megdönteni nemzetközi bűnszervezetek.
A bizonyítást István királlyal kezdi, amikor „a magyarság hazáját a
Kárpát-medencében kívánta elhelyezni, megismerkedet Európa népeinek társadalmi helyzetével. Ezek
után elődeink felvették a kereszténységet.” Nem tudom, hogyan ismerkedett meg a „társadalmi helyzettel”,
de azt tudom, hogy Árpád honfoglalása után jó elődeink alaposan megismerték kalandozásaik során Európát.
Bérmunkában feldúlták a rivalizáló
uralkodók országait egészen addig,
amíg össze nem fogtak. Géza fejedelem (István apja) felismerte, hogy a
kialakuló magyar állam elpusztul, ha
nem vesszük fel a keresztény vallást,
mert a pogány hitünk okot ad mindig a támadásra. A pogány jelzőt nem
kell a modern értelemben elfogadni,
hiszen már a honfoglalók vallása sem
volt egyöntetű! Sokan már a vándorlás előtt felvették a keresztény vallást, aztán néhány törzs a zsidót, és
néhány az iszlámot, a zöme az „ősmagyar” vallás (ezt nevezik, ezt nevezték pogánynak) követői.
Már Géza felismerte, hogy választania kell: vagy Róma, vagy Bizánc!
Jól döntött! Térítőket kért és kapott
Rómától (és katonai erőt), megindult
az erőszakos térítés. Felesége is megkeresztelkedet (Sarolt is pogány, mert
a bizánci rítust követte), valamint
Géza is, aki az István nevet kapta a
kereszténységben. Nem tudva azt,
hogy a mai történészeknek mennyi
problémát fog okozni a név, hiszen
Vajk fia is István lesz. (Melyik István
verette az első magyar aranypénzt?)
Halála után I. (Szent) István folytatta
apja munkáját, szó sincs önkéntességről. Hogy a krónikások pogánynak állítják be Koppányt, az erdélyi
Gyulát, Vazult, Tonuzobát? A bizánci
kereszténység nem egyenlő a nyugati
kereszténységgel. Olyan „jól” ment a
térítés, hogy a krónikásaink már nem
tudták a honfoglaló törzsek, a törzsfők, Árpád utáni fejedelmek nevét
sem, hiszen a nemzet emlékezetének
őrzőit, a táltosokat, az igriceket, a fü-

ves embereket, az ősi írásunkat gyökeresen kiirtották. I. István királyunk
törvénykönyvét olvasgatva tudjuk,
miként éltek a friss keresztény eleink, mert amit büntetnek az gyakori
jelenség! Büntetést kaptak azok, akik
a templomban testi szükségleteiket
végezték, szexuálisan molesztálták a
másik nemet, duhajkodtak, énekeltek, ittak és verekedtek. A lopást már
nem is említem! Bizony, csak formailag lettünk tagja a keresztény európai
közösségnek.
Ezek után írótársam előjön egy
abszurd állítással, hogy „az első világháború kitörése is összefüggésben volt a keresztények üldözésével.” Bár I. István és 1914. közötti
üldözésekről nem ír, de bizonyítja a
fenti állítását azzal, hogy 1903-ban
a „Rothschild bankház és a francia
szabadkőműves páholy Rampolla
nevű bíborost megválasztották pápává”, de nem hozták nyilvánosságra,
míg Ferenc József magyar király nem
írja alá a választás eredményét. Nem
írta alá, tehát nem ő, hanem X. Pius
lett a pápa. Természetesen nem így
történt! A pénzvilágnak és a szegény
szabadkőműveseknek kevés szerepük volt. Rampolla franciabarát, és
ezt Ferenc József nem tűrhette. Ezért
a krakkói bíboros az uralkodó nevében bejelentette: Rampolla jelölését
a pápai trónra vétójogával megtiltja!
Szó sincs tehát egy megválasztott
pápa leváltásáról! Nem tudom, milyen hozzáférhetetlen szakkönyvből
vette írótársam a fentieket… Szegény
szabadkőművesek! „A szabad kőműves páholyok fő célja a keresztény
magyar állam megdöntése” – hangzik el az újabb állítás a bizonyítékok
sorában. Szegény Martinovics Ignác
apát! Nem elég, hogy a Vérmezőn lefejezték, még ezt is ráfogják! Ahogy
ismerem a szabadkőművesekről szóló szakirodalmat, fő céljuk – többek
között- a polgári demokratikus állam, valamint az állam és az egyház
szétválasztása. Tehát nem az állam,
hanem a feudális társadalom megváltoztatása volt a cél.
Amikor Ferenc József vétójogával
élt, egy elavult feudális jogával élt.
X. Pius pápa „meghálálta” ezt a gesztust: 1904-ben a Commissum nobis
kezdetű konstitúcióban kiközösítés
terhe mellett megtiltotta a vétóemelést, majd hónapokkal később a mai
napig érvényes pápaválasztás rendjét
is szabályozta.
Ami nem sikerült a szabadkőműveseknek, azt megtette a pápa. És ez
így van jól, az állam ne szóljon bele
az egyház belső ügyeibe.
Ferenczy Emil

A Szobi Hírnök márciusi számában tévesen jelent meg hivatkozásomban Kuthy Lajos neve. Nem Kuti Lajos, hanem Kuthy Lajos a helyesen
írt név. A hibát én követtem el, amiért elnézést kérek. Ez úton köszönöm
állandó olvasómnak észrevételét. Nem tartozom a tévedhetetlenek csoportjába. Simon József

Az Önök írták rovatban megjelent cikkek nem
feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
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Felhívás / Hirdetés

Szobi Hírnök

Színjátszó kör
Kedves művész vénával rendelkezők, színjátszáshoz kedvet érzők, várjuk a jelentkezéseket a
Szobon induló Járik László által
vezetett színjátszó körbe 2013.
május 10-ig a Szobi Érdy János
Könyvtárban (06 27 372 217,
erdykonyvtar@gmail.com), illetve a Szobi József Attila Művelődési Házban (06 70 375 9155, muvhazszob@gmail.com).

Kisvasúti hírek
Március 15-ével elkezdődött a
kisvasúti menetrendi szezon.
Az időjárás nem volt kegyes
hozzánk, hiszen változékony,
helyenként télies kiszámíthatatlanságával rányomta bélyegét
az utasforgalomra.
A húsvéti ünnepi járatok nagy
sikert arattak, az újdonság erejével ható nyuszi simogatás és
tojásfestés mindenkinek tetszett,
húsvét hétfőn pedig a zord időjárás dacára sok lány és asszony

lett meglocsolva a jéghideg forrásvízzel. Az ünnepi járatok fő
támogatója Orbán József volt,
köszönet érte! A hirtelen, szinte
napok alatt beálló majdnem nyár
meghozta a kiránduló kedvet és
végre a kerékpárosok is kirajzottak, egyre többen igénybe véve
kerékpárszállító kapacitásunkat.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Paulik János ügyvezető
Börzsöny Kisvasút Kft

Humorsarok
A skót és felesége étterembe mennek. Ketten rendelnek egy szendvicset.
Mikor a pincér kihozza, a férj kettévágja a szendvicset és elkezd falatozni, míg a feleség csak ül és nézi.
- Ön nem eszik? - kérdi a pincér a nőtől.
- De, hamarosan, ha a férjem végzett és visszaadja a műfogsoromat.
Egy vendég állandóan a legerősebb altatókat kéri a szállodai orvostól,
mégis minden éjjel nőkkel szórakozik a bárban. Egyszer meg is kérdezi
tőle az orvos:
- Nem hat az altató amit adtam?
- Dehogynem, doktor úr, a feleségem úgy alszik tőle, mint a bunda.

Szobi Hírnök

Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.
Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100
Felelős vezető: Furucz Zoltán

