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„Mi lenne belõlünk egyéb, mint dicsõ nemzet …”

Március 15-én az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeire emlékezünk
“Mi lenne belõlünk
egyéb, mint dicsõ nemzet,
mely hamvaiból kiemelkedve, mikor egész Európa bomladozik, az emberiség díszére úgy fog állni most a rend, a béke és
szabadság fölött õrt, valamint hajdanta a
kereszténségnek volt védfala.” (Gróf Széchenyi
István: Mi lesz belõlünk
magyarokbul, 1848.)
Széchenyi lelkesedéssel fogadta a vértelen márciusi forradalom gyõzelmét, amelynek eredményeként sikerült Magyarországon szakítani a rendi berendezkedéssel. Az
uralkodó által áprilisban
szentesített törvények, és
az azt követõ lázas jogalkotás útjára indította hazánkban a polgári átalakulást. Az önmagát túlélt,
ember és ember különbségére épülõ feudális társadalmi berendezkedés
felszámolását a reformkor
legnagyobb gondolkodói
elméleti munkásságukkal
alapozták meg. Széchenyi
„Hunnia minden lakosának polgári létet” követelt, Kossuth kijelentette,
„hogy a magyar parasztot személyében és vagyonában szintén senki nem
háborgathatja, hogy õ is
birtoki joggal bír, hogy õ
is tagja a nemzetnek, a
Szent Koronának…”.
A márciusi forradalom
sikerét követõen bámulatos gyorsasággal zajlott a
fennálló politikai berendezkedésnek és jogrendnek véget vetõ, a Habsburg Birodalom és Magyarország viszonyát új
alapokra helyezõ törvé-

A Batthány-kormány, Magyarország elsõ független, felelõs kormánya
nyek megalkotásának folyamata, amely aligha történhetett volna ilyen rohamléptekkel a reformkori gondolkodók elméletimegalapozó munkája nélkül. E kodifi-kációs munka eredményeképpen többek között törvény született a független magyar felelõs minisztérium felállításáról (III. tc.), az országgyûlés évenkénti ülésérõl, követeinek népképviselet alapján történõ választásáról (IV.-V. tc.), a
közteherviselésrõl (VIII.
tc.), az úrbér megszüntetésérõl (IX. tc.), a sajtóról (XVIII. tc.), a nemzeti õrseregrõl (XXII. tc.) hogy csak néhányat említsünk ezek közül.
1848 áprilisában tehát
úgy tûnt, hogy a haza
hosszú betegségébõl kigyógyulva egy egészséges
fejlõdési pályára áll.
Azonban a politikai események nem az átalakulás és a haladás híveinek
elképzeléseit követték.
Európa, a rajta végigsöprõ forradalmi hullám után
lecsendesült, Itáliában
már 1848 nyarán felülke-

rekedtek Radetzky csapatai, a bécsi forradalmat
Windischgrätz gyûrte le.
A Habsburg udvar figyelme így teljes egészében a
magukra maradó magyarokra irányult, és 1848
õszén újult erõre kapva
elhagyta azt az alkotmányos terepet, amelynek
kialakításában néhány
hónapja maga is közremûködött. Magyarország
forradalmát és nemzeti

önrendelkezésének kivívásáért folytatott szabadságharcát végül az egyesült orosz-osztrák túlerõ
gyûrte le.
A múltba forduló udvari politika felbecsülhetetlen károkat okozott a
magyar társadalomnak, a
politikai közéletnek, a
kultúrának, a közgondolkodásnak, azonban nem
tudta megakadályozni a
Magyarországon negyvennyolcban megkezdett
polgári átalakulás folytatását.
A forradalom eredményeképpen törvénybe
foglalt, feljebb példálózóan említett vívmányok
manapság természetesnek
tûnnek, mindennapi társadalmi és politikai tevékenységünk szerves részét
képezik. De vajon
eszünkbe jut-e ezek gyakorlása közben, hogy
több, mint másfél évszázaddal ezelõtt, ugyan

ezen jogok és a mögöttük álló eszme védelmében ifjú magyarok ezrei
áldozták életüket. Készen
álltak az összefogásra, és
fegyverrel is megvédték
a forradalmi újítások révén frissen szerzett jogaikat és szabadságukat.
Megvédték, mert hittek
benne. Mindez tartást
adott a magyarnak, s neve
megint szép lett, méltó,
régi nagy híréhez.
Mára tartása megrogyott, tekintélye megtépázott, önbecsülése romokban hever, széthúzás
és pártoskodás marcangolja testét. Március 15e alkalmából tehát mást
nem kívánhatunk, mint
hogy végre nyújtson jobbot a magyar a magyarnak, határon innen és túl,
hiszen a nemzet felemelkedésének záloga annak
egységében és együtt gondolkodásában rejlik.
HOLOCSI KRISZTIÁN

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk településünk minden lakóját az 1848-as forradalom emlékére rendezett városi ünnepségre 2009. március 15-én
(vasárnap) 17 órától a József Attila Mûvelõdési Házba.
A megemlékezés programja:
Himnusz
Szavalat
„Mit kíván a magyar nemzet”
színpadi játék, melyet elõadnak a Fekete István
Általános Iskola 5. osztályos tanulói.
Ünnepi köszöntõt mond:
dr. Balázsi Károly, fõiskolai tanár
Koszorúzás a temetõbeli kopjafánál,
trombitán közremûködik: Huszti Benedek.
Szózat

Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!
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Elfogadták a közfoglalkoztatási tervet
Jelentõs változások a munkanélküliek életesélyeiben

Az egyes szociális és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII.
törvény, valamint a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 341/2008.(XII.30.)
Kormányrendelet a többi között jelentõs változásokat hozott a munkára képes tartósan
munkanélküli személyek ellátórendszerében.
A változtatás célja az, hogy
a munkára képes tartós munkanélküli személyek - akik
2008. évig egy típusú ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek –, a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak, és
közelebb kerüljenek a munka
világához. A változtatás célja
továbbá, a segélyezettek
munkaerõpiaci pozíciójának
javítása, a segélyezés munkavégzés ellen ösztönzõ hatásának mérséklése, a foglalkoztatás növelése, a szociális és
munkaügyi szolgáltatások
együttmûködésének erõsítése.
Napjaink egyik legégetõbb
problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentõs részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerõ-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem
keresett szakképzettséggel rendelkezõk kiszorulnak a munkaerõpiacról, és egyre jelentõsebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá.
Cél, hogy a munkára képes,
tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt
valamely közfoglalkoztatási
formában, annak érdekében,
hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségû munkavállalók számára ugyanis a
nyílt munkaerõpiacra való
visszakerülés elsõ lépcsõjét a
közfoglalkoztatásban való
részvétel jelentheti. Azoknak
a személyeknek, akik életko-

rukból, egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetbõl adódóan nem tudnak munkát vállalni, továbbra is a rendszeres
szociális segélyre lesznek jogosultak.
2009. január 1-jétõl továbbra is rendszeres szociális
segélyt kapnak és munkavégzésre nem kötelesek (de vállalhatják a munkát és az
együttmûködést):
· az egészségkárosodott személyek, vagy
· akik 55. életévüket betöltötték, vagy
· aki 14 éven aluli kiskorú
gyermeket nevel és a gyermek
ellátását napközbeni ellátást
biztosító intézményben nem
tudják biztosítani.
Akik ebbe a körbe nem tartoznak bele, de jogosultak az
aktív korúak ellátására, rendelkezésre állási támogatást
kapnak (a továbbiakban
RÁT). Az ebbe a körbe tartozó személyeket a munkaügyi
központ álláskeresõként nyilvántartásba veszi, és velük álláskeresési megállapodást köt.
Ezen segélyezett személyek
részére a települési önkormányzat biztosítja a közfoglalkoztatásban való részvételt.
Aki a 35. életévét nem
töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben
köteles részt venni, amely az
általános iskolai végzettség
megszerzésére, vagy a szakképzéshez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés idõtartamára, ha keresetpótló juttatást
nem állapítanak meg részére, RÁT illeti meg az ügyfelet.
A RÁT-ra jogosultak a foglalkoztatás idejére munkabérben részesülnek, munka hiányában, továbbá ha olyan képzésben vesznek részt, amelyhez a foglalkoztatási törvény
szerint keresetpótló juttatást
nem állapítottak meg, RÁT-ra
lesznek jogosultak. A RÁT
nagysága - független a család
létszámától és összetételétõl az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével
egyezik meg, ez jelenleg
28.500 forint.

A közfoglalkoztatás meg- nyos helyzetû munkaképes szeszervezése az önkormányzat mélyek részére megszervezi a
feladata.
közfoglalkoztatást, közcélú
munkavégzés keretében.
Az aktív korúak ellátására
A munkavégzés tervezett létjogosult személlyel közcélú száma meghatározásánál az önmunkára legalább 90 munka- kormányzatnál rendszeres munnapra és legalább napi hat kavégzésbe bevonható személyeórai munkavégzésre kell ha- ket (35 fõ), valamint - az Állatározott idejû munkaviszonyt mi Foglalkoztatási Szerv (Munlétesíteni. (A munkanapok kaügyi Központ) által szolgáltaszáma 2009. évben 254 nap, tott adatok alapján — a 2009-es
a fizetett munkaszüneti na- évben a településrõl regisztrált
pokkal együtt 261 munka- (26 fõ) létszámát vették figyenap.)
lembe, akik a szociális törvény
Közcélú munka alatt azon szerint az “aktív korúak ellátáállami vagy helyi önkormány- sára – ezen belül rendelkezésre
zati feladat ellátását kell érte- állási támogatásra” jogosulni, amelynek teljesítésérõl – tak.
jogszabály alapján – a helyi
A foglalkoztatási terv telönkormányzat gondoskodik. jes létszámmal, összesen 61
fõvel, napi 8 órás munkaidõA közfoglalkoztatásban ben számol. A foglalkozatott
résztvevõk a munkavégzés létszám többsége (50 fõ) szakidõtartamára munkabért kap- képzettséget nem igénylõ (pl.
nak, amelynek összege – tel- közterületek tisztán tartása,
jes foglalkoztatás esetén – csapadékcsatornák tisztítása,
nem lehet kevesebb a mini- utak, járdák karbantartása
málbérnél, vagyis bruttó stb.) feladatokat lát majd el,
71.500 forintnál. Legalább míg szakképzettséghez 11 fõ
középfokú iskolai végzettség személy munkakörét kötötték
és/vagy szakképzettséget (pl. önkormányzat intézméigénylõ munkakört ellátók nyeiben kisegítõ munkák, kõgarantált bérminimuma gya- mûves és egyéb szakipari munkorlati idõtõl függetlenül kák stb.). Ebbõl adódóan a
havi 87.000 forint, 2009. jú- munkavégzés a többség esetélius 1-jétõl - 2009. december ben közterületen, míg egy ki31-ig 87.500 forint.
sebb hányad munkája konkrét
Szob Város Önkormányza- helyen történik majd.
Forrás: Szob Város Önta a 2009. január 1-jétõl életbe lépett új szabályozásnak kormányzat Közfoglalkozmegfelelõen, a foglalkozta- tatási terve (2009)
tottság szempontjából hátrá- SZEMLÉZTE: HOLOCSI KRISZTIÁN

Hatvanezer forinttal támogatták a
képviselõk az Utazás 2009
kiállításon történõ megjelenést
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Budapesti Nemzetközi Vásár (BNV) területén komoly nemzetközi érdeklõdéssel kísért “Utazás
2009” kiállításon a Dunakanyar Kulturális Alapítvány, az Eneco Kft, a Magosfa Alapítvány és az
Ipolymente-Börzsöny Natúrpark Egyesület szervezésében térségi stand felállításával kapcsolatos kiadásaihoz. 60.000, azaz hatvanezer forint összegû
egyszeri támogatást állapított meg.
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Pályázati forrásból újulhat meg a városközpont
Lapunk korábbi számaiban már beszámoltunk
arról, hogy Szob Város
Önkormányzata pályázatot nyújtott be “Szob
város integrált településfejlesztése” címmel
az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi
Operatív Program támogatási rendszeréhez.
Örömteli hír, hogy
a város elsõ fordulós
pályázatát a Regionális
Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága 500
millió forint összegû
támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás végleges elnyeréséhez az önkormányzat-

A dísztéri házasságkötõ pavilon látványterve
nak a második fordulóban számos feltételt
kell teljesítenie. E feltételek (pl. végleges
Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészíttetése, projektfejlesztési útvonalterv benyújtása) teljesítése érdekében természetesen
mindent megtesz a város vezetése.
A támogatás végleges elnyerése esetén
megújulhatna a templom elõtti Szent László tér, a Szent László
utca, a városháza (ko-

lostor) épülete és környezete, valamint a
mûvelõdési ház épülete és udvara.
Ebben a szerencsés
esetben a városháza teljes homlokzata megújulna, külsõ nyílászáróit kicserélnék, illetve
díszkert kerülne kialakításra házasságkötõ
pavilonnal, rózsalugassal. A Szent László
utca teljesen új burkolatot kapna, az utcát
díszkandeláberek világítanák be. A templom
elõtti tér díszburkolatot

és díszkivilágítást kapna. A jelenleg igen leromlott állapotban lévõ
Iskola utca is új burkolatot kapna, a mûvelõdési ház udvarára is térburkolat kerülne, de
maga az épület homlokzata is megújulna, a
vizesblokk mozgáskorlátozottak által is használatra alkalmassá válna, de az épületet körbevevõ kõfal is részben
elbontásra kerülne. Itt,
a mûvelõdési ház udvarán hagyományõrzõ (a
Börzsöny õstermelõi
részére) vásárok, rendezvények tartására alkalmas tér is kialakításra kerülne.
E rövid ízelítõbõl
is látható, hogy igen

jelentõs fejlesztésrõl
lenne szó, éppen ezért
mindent meg kell tennie az önkormányzatnak annak érdekében,
hogy mindez meg is
valósulhasson. A kezdeti nehézségeken, a
mérföldkövet jelentõ
elsõ pályázati fordulón túl vagyunk, és
valós esélyeink vannak arra vonatkozóan,
hogy 2010-ben egy új
városközpontot avathatunk.
Tudni kell azonban
azt is, hogy ehhez a pályázati forráshoz közel
100 millió forintos önerõ is szükséges, aminek elõteremtése talán
a legnagyobb kihívása
az egész fejlesztési
programnak.

Megismételt eljárás keretében
választották ki a parkoló mûszaki ellenõrét
Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete február 24én megtartott ülésén a P + R parkoló építésének mûszaki ellenõri feladatainak ellátására kiírt
ajánlattételi felhívásra beérkezett
ajánlat tartalmát, illetve a Közbeszerzési Bizottság javaslatát
megismerve úgy döntött, hogy
a meghívásos közbeszerzési eljárást eredménytelennek minõsíti.

Ennek következtében az
önkormányzat a P + R parkoló mûszaki ellenõri feladatainak ellátására egyszerû, meghívásos közbeszerzési eljárás
keretében új ajánlattételi felhívást tett közzé. Az új felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálását követõen, a képviselõ-testület március 10-i ülésén, a
Takta-Osi Kft. ajánlatát fogadta el.
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Beszámoló a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 2008. éves munkájáról
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2008-as év
során változatlan létszámban és összetételben végezte munkáját. A Bizottság az
éves munkaprogram alapján dolgozott, tartotta meg
bizottsági üléseit, kiegészítve az idõközben kapott feladatokkal.
Az elmúlt évben 16 bizottsági ülés megtartására került
sor, melybõl kettõ rendkívüli
ülés volt. Az összes bizottság
közül, szinte az egyik legtöbbet ülésezõ. Az ülések idõtartama változó, mely függ az
adott napirendektõl és a beérkezõ, elbírálásra váró kérelmek számától. A bizottsági
tagok részvételi aránya az üléseken – sajnos – romlott a
2007-es évhez képest. Valamennyi ülésen részt vett a bizottság elnöke, a tagok közül
Balázs Ildikó 14 és dr.
Lõrincz Kálmán 3 alkalommal. A bizottság ülésein részt
vettek még meghívottként
Remitzky Zoltán polgármester egy, Kempf-né Dudás
Hilda jegyzõ kettõ, Bernáth
Istvánné Pénzügyi Irodavezetõ egy esetben.

ben is elkészítette 2007. évi
beszámolóját, valamint a
2008. évi munkaprogramját, melyet testületi ülésen
ismertetett és a képviselõtestület elfogadott.
Javaslatot tett a bizottság
2008. évi költségvetésre,
mely elfogadásra került. Az
év második hónapjában a
bizottság „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról” szóló törvény végrehajtásából adódó feladatokat dolgozta ki és a helyi
rendelet átdolgozását végezte, a hozzátartozó mellékletekkel. Hasonló feladatot végzett a bizottság
„A gyermekek pénzbeli és
természetbeli” valamint „A
személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról” szóló
rendeletek teljes átdolgozásával. Itt szeretném megköszönni az átdolgozásban
részt vett valamennyi közremûködõ munkáját.
A bizottság fontosnak
tartotta, hogy az egyes segélyezési formák - továbbra is - külön-külön tételként
szerepeljenek, a konkrét
pénzösszegek feltüntetésével. Az eddig is szétválasztott polgármester és bizottság által felhasználható
pénzkeretek mellé, feltüntetésre került a képviselõ-testület, valamint a jegyzõ által adható segélyezési formák.
Az egyes tételek felhasználásával a bizottság jól gazdálkodott. A bizottsági hatáskörbe utalt segélyezési
formák közül egy esetben,
a gyermekek étkezésbeli támogatásánál került sor elõirányzat túllépésére, minimális összegben (17.000 forint), a többi esetben nagy
mértékû megtakarítás történt.

Külön meg kell említeni
a januári és a szeptemberi
hónapot, amikor is három,
illetve négy alkalommal ülésezett a bizottság. Az elmúlt
évhez hasonlóan egyik fõ
feladata volt a bizottságnak
a Szobi Szakorvosi Rendelõintézetnél megkezdett
vizsgálat alapján az orvos
igazgatói és a fõigazgatói
állásokra pályázat kiírása és
a beérkezett pályázatok elbírálása. A feladat sikeres
megoldása megtörtént. Az
egészségügynél maradva az
üres háziorvosi hely betöltésére javasolta a bizottság
az Országos Alapellátási Intézettel a kapcsolatfelvételt.
A bizottság az ülésein
Mint tudjuk, hosszú évek
után sikerült az üres házior- döntött továbbá a beérkezõ
kérelmekrõl, a különbözõ
vosi helyet betölteni.
segélyek odaítélésérõl, joA bizottság az elmúlt év- gosultsági feltételek meg-

szûnése esetén a kedvezmények visszavonásáról. A
kérelmek beadásánál a rendeletekhez kidolgozott –
mellékletként szereplõ –
nyomtatványokat használták az igénylõk. A 2008-as
évben már tudott a bizottság elegendõ tûzifát kiutalni, ugyanis a 2007. évi jelzésünk alapján a polgármester úr intézkedett új forrási lehetõség megteremtésével tûzifát biztosítani.
Ugyanakkor az elsõ esetben
fordult elõ, hogy az önkormányzat anyagi helyzete
miatt a decemberi hónapban gyermekvédelmi támogatás címén nem került
pénz kifizetésre.
Ugyancsak problémát
jelent, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete több esetben nem teszi
lehetõvé a pénzbeli segélyek kiosztását, ilyenkor a
bizottságnak - sajnos - elutasító határozatot kell
hozni. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság
megpróbál új elemeket is
kitalálni és ezzel is segíteni a rászorultakon. Az idei
évben is volt segélycsomag
osztás, az augusztusi és
decemberi hónapban. A
rászorultak lisztet, száraztésztát, és kekszet kaptak.
A megszûnt közgyógyellátási igazolványok helyett a
második évben alkalmaztuk a gyógyszer-támogatási segélyt (negyedévente
4.000 forint kérelemre).
A pénzügyi helyzet miatt nem tudtuk a beérkezõ
kérelmeket elbírálni a
2008-as évben, így elsõ alkalommal kénytelenek voltunk átvinni a döntést a januári hónapra. Pozitív viszont továbbra is, hogy a
nehéz pénzügyi helyzet ellenére a bizottság döntései,
határozatai ellen az elmúlt
évben panasz nem érkezett,
a képviselõ-testületnek így
nem kellett döntést hoznia,
illetve felülvizsgálatot végeznie.

A bizottság részt vett az
Igazgatási, Népjóléti és
Családügyi Iroda által már
második alkalommal szervezett Szociális Konferencia elõkészítõ munkálataiban és a konferencia konkrét lebonyolításában (pl.: a
bizottság elnöke volt ismét
a konferencia levezetõ elnöke is). A konferencián a
térség települései több fõvel képviseltette magát, és
elégedetten távoztak a zárszót követõen.
A fent leírtak alapján
úgy érzem, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a feladatát 2008-as évben tervszerûen és jól végezte. Bizonyítja ezt az is,
hogy határozatai ellen panasz nem érkezett és rendelkezésre álló pénzkeretet
jó gazda módjára használta fel.
Szeretném megköszönni
a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tagjainak részvételét az üléseken és aktív
közremûködését.
Köszönöm a hivatali dolgozók hozzáállását, különösen az Igazgatás, Népjóléti
és Családügyi Iroda közremûködését. Meg kell jegyeznem, hogy a jegyzõkönyvek
aláírva a jelenléti ív csatolásával dossziéban lefûzve,
rendezetten már január elején készek voltak, betekintésre alkalmas állapotban.
Kérem Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testületét, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság
beszámolóját 2008. évrõl
fogadja el.
Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a február 10én megtartott ülésén a 37/2009.
(II. 10.) Kt. számú határozatával a beszámolót elfogadta.

TÓTH LAJOS
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁG ELNÖKE

Szobi Hírnök

Ökormányzati hírek

Rendõrségi felhívás
Ismételten vagyon elleni
bûncselekmények megelõzésére kívánom felhívni a
Tisztelt Olvasó figyelmét!
Olyan személyek járják
a településeket, akik különbözõ indokokkal keresik fel
áldozataikat, például televíziós mûsorok szereplõire
hivatkozva, ajándéktárgyak vagy nyeremények
átadásával kérnek bebocsátást az ingatlanokba, majd
a használati tárgyak átadását követõen kiszállítási
költségekre kérnek pénzt,
súlyosabb esetben ellopják
a megtakarított pénzüket,
egyéb értékeiket.
Elsõsorban nyugdíjasokhoz és idõskorúakhoz kopogtatnak be, akik hiszé-

kenységét, esetleges figyelmetlenségét kihasználva,
akár megtévesztéssel – például pohár vizet, vagy WC
használatot kérve – követik
el a jogsértõ cselekményeiket.
Amennyiben ilyen esetet
észlelnek, azonnal értesítsék
a közismert telefonszámokon a rendõrséget. Kérjük,
legyenek körültekintõek, zárják ingatlanaikat, a kapukulcsot ne hagyják a zárban.
Vigyázzanak értékeikre!
Fontos: Idegen személyeket ne engedjenek be otthonukba, ne dõljenek be a nyeremény ígéretének!
DUSINSZKI MIHÁLY
RENDÕR ÕRNAGY

SZOBI RENDÕRÕRS PARANCSNOKA

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szobon CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT mõködik.
A Szolgálatot bárki felkeresheti: bejelentési szándékkal,
segítségnyújtási ötlettel, egyéni problémával. A Szolgálat
igénybevétele ÖNKÉNTES és DÍJTALAN.
Néhány ezek közül:
- hivatalos ügyek intézéséhez segítségkérés;
- tájékoztatáskérés a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról;
- tanácsadás szociális, életvezetési, mentálhigiénés, gyermeknevelési problémák, párkapcsolati krízisek megoldásához;
- együttmõködés kezdeményezése a gyermek/család érdekében különbözi intézmények és személyek között (pl:
gyámhatóság, oktatási-nevelési intézmény, nevelési tanácsadó, védõnõi szolgálat, karitatív szervezet);
- segítségnyújtás konfliktushelyzetekben, különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében.
Családsegíti családgondozó: Kucsora István 06-70/3700744.
Gyermekjóléti családgondozó: Weiszné.P.Katalin 06-70/
371-1266.
Intézményvezetõ:
Ujlaky Zoltán 06-70/37-10-922
Szolgálat címe:
Kistérségi Családsegíti és
Gyermekjóléti Szolgálat Szob
2628 Szob, Szent Imre u. 12
Tel: 27/570-535/32,34-es mellék
Ügyfélfogadási idõ Szob PH.
Kistérségi épületében:
Hétfõ: 8.00-16.00
Kedd: 13.00-16.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-11.00
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A 2008. év október hónapban határozott idõre létesített
közszolgálati jogviszony alapján betöltött közterület-felügyelõi álláshely, a meghatározott idõ eltelte okán megüresedett, amelynek határozatlan idejû betöltése érdekében,
Szob Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 10.§. (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet Szob Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási, Népjóléti és Családügyi Iroda közterület-felügyelõ
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Szent Imre
utca 12.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó
feladatkörök: a 9/1995(II.3.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet
13. pont közterület-felügyelõ II. besorolási osztályban
Ellátandó feladatok: Szob város közigazgatási területe
rendjének, tisztaságának védelme, annak rendjét zavaró jogsértések megelõzése, megakadályozása, szankcionálása, önkormányzati vagyon védelme.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a köztisztviselõk illetmény kiegészítésérõl szóló 6/2007./II.3./ Kt.sz.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- középiskola/gimnázium, közterület –felügyelõi vizsga,
- felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettség igazolása,
- közterület-felügyelõi képesítés igazolása,
- B kategóriás jogosítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2009. április 8. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kempfné Dudás Hilda jegyzõ nyújt, a 27/570-580-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szob Város Polgármesteri Hivatal címére történõ
megküldésével (2628 Szob, Szent Imre u. 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 598/2009., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a kinevezés 6 hónapos próbaidõ kikötésével történik.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szobi Hírnök címû helyi újságban, illetve Szob Város Önkormányzat honlapján (www.szob.hu)- 2009. március 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szob.hu honlapon szerezhet.
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Önkormányzati hírek

Mesterkurzus
a zeneiskolában!
A Nemzeti Kulturális Alap felhívására, február 24-i ülésükön pályázat benyújtásáról
döntöttek a képviselõk a Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben az
immáron második mesterkurzus megrendezésével kapcsolatos költségek támogatása céljából.
A zeneiskola háza táján az
utóbbi idõben történtek közül
kiemelhetõ, hogy Bernecebaráti Község Önkormányzata
megkereste Szob Város Önkormányzatát a Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bernecebaráti
tagintézménye létrehozása tár-

gyában. A bernecei kezdeményezést a képviselõ-testület
támogatta, és felhatalmazta a
mûvészetoktatási intézmény
vezetését a tagintézmény létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Kapcsolódó hír, hogy a zeneiskola mûködési területét
bõvítendõ, az önkormányzat
több településsel (Verõce, Kismaros, Szokolya) is felvette a
kapcsolatot a berneceihez hasonló együttmûködés kiépítése tárgyában, azonban az érintettek a kezdeményezésrõl egyelõre nem nyilatkoztak, március 30-ig ezt még megtehetik.

Szobi Hírnök

A kistérség legnagyobb
beruházása Szobon
A Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására KMOP-2008-4.5.1
számú pályázati kiírásra beadott
kistérségi pályázat kedvezõ elbírásáról értesítették februárban
a többcélú társulást. A sikeres
pályázat elkészítésében részt vett
Galanits Béláné munkaszervezet vezetõ Hutkai Zsuzsanna
pályázat író és Ujlaky Zoltán in-

lió forint értékben.
A többcélú társulás sikeres
pályázatai - csak a több millió
forintos értékhatárúakat említve -Szob Város tekintetében:
- az óvoda felújítása; (folyamatban)
- óvoda udvarán új játszótér kialakítása; (befejezõdött)
- bölcsõdében új bútorok vásárlása; (befejezõdött)
- a munkaszervezet jelenle-

No comment
A felújítás után a családsegítõ szolgálat épülete
tézményvezetõ. Az eredeti ötlet
a családsegítõ és gyermekjóléti
szolgálat önálló intézménybe
való költöztetése volt, ami idõközben kibõvült a védõnõi szolgálat elköltöztetésével. Így, két
év múlva a beruházás sikeres befejezése után, az Ipolysági úti
volt szakorvosi rendelõ épülete
ad majd otthont a kistérségi családsegítõ szolgálatnak, valamint
a védõnõi szolgálatnak is. A beruházás során teljesen megújul
az orvosi rendelõ épülete, valamint rendezésre kerül az ingatlan elõtti közterület és az épület
udvara is.
A projekt lesz a kistérség beruházásainak zászlós hajója a
településen, több mint 50 mil-

gi épületének tovább bõvítése;
- az ÖNO átalakítása és bõvítése.
A pályázatokat a munkaszervezet vezetõ koordinálja és készíti, ami a kistérség történetének legeredményesebb forrásbevonását eredményezi Szobon és
a térség többi településén. A jövõben megvalósuló beruházások
elsõsorban a törvényes mûködés
megteremtését és a még hiányzó munkaterületek kialakítását
szolgálják. Ezen felül természetesen nem elhanyagolható a városképet javító funkciója, illetve az önkormányzati vagyongyarapodás tényezõje sem.
UJLAKY ZOLTÁN
INTÉZMÉNYVEZETÕ

Városnapi rendezvények támogatásához
pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselõk
A képviselõ-testület február 24-én megtartott ülésén a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázati felhívásra 4.000.000,
azaz négymillió forint költségvetéssel (3.200.000 Ft pályázati forrás és 800.000 Ft saját forás) pályázat benyújtásáról
döntött a “Nemzetközi kulturális, ifjúsági találkozó – IX. Szobi
Városnapok“ címû rendezvény költségeinek támogatására.
A döntéssel egyidejûleg a testület nyilatkozott arról, hogy
sikeres pályázat esetén a szükséges 20 %-os önrészt költségvetésébõl biztosítja.

Szobi Hírnök

Óvodai hírek
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Nyílt délután az óvodában
December 11-én rendeztük
meg óvodánkban a hagyományos nyílt délutánunkat az adventi készülõdés jegyében. A
meghívón egy kellemes hangulatú mézeskalács illatú délutánt
ígértünk, amit – úgy érzem teljesítettünk is. Elõször a Kodály Zoltán Zeneiskola tanárai
és növendékei kápráztattak el
minket, az alkalomhoz illõ kórus – és hangszeres mûvekkel.
Köszönjük az élményt!
Ezt követõen a gyerekek –
a szülõk és nagyszülõk kíséretével – választhattak a mézeskalácssütés, vagy a karácsonyi
díszek festése, ragasztása között. Rendezvényünket tevékenyen segítette a nyugdíjas klub.
Hozták a nyújtófát, a tepsit, a
süteményformákat, segítettek a
sütésben, a festésben, vagy

ló, aki saját karácsonyi versével is megajándékozott minket.
Kunya Sándorné a helytörténeti gyûjtemény részére készített
felvételeket a helyet keresõ,
vagy éppen elmélyülten dolgozó gyerekekrõl. Az elkészült
mézeskalácsokból vittünk kóstolót a zeneiskola növendékeinek Lehet, hogy az oviban készített díszek majd egy doboz
aljára kerülnek, talán elfelejtõdnek, de biztos, hogy évek
múlva is visszaidézik a mézeskalács illatát, az aranyfesték
csillogását, az apu vagy nagymama mosolyát, a közös emléket, egy karácsonyváró délutánt az óvodában. Sok idõt
és energiát áldoztunk arra,
hogy ez a rendezvény így sikerüljön.
Köszönöm munkatársaimmegjelent Remitzky Zoltán pol- nak, hogy segítettek megõrizamiben kellett.
Köszönjük mindannyiuk- gármester úr, az összevont in- ni ezt a szép hagyományt!
tézmény igazgatója, Járik Izanak, hálásak vagyunk érte!
KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA
ÓVODAPEDAGÓGUS
Elfogadta meghívásunkat és bella, valamint Micsei F. Lász-

Kedves Szülõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Börzsönyvidéki
Bölcsõde, Óvoda, Iskola, EGYMI Szobi Napsugár
tagóvodájában óvodai és bölcsõdei beiratkozást
tartunk, melynek idõpontja:
2009. április 20-tól, április 24-ig,
8 és 16 óra között.
A 2009- 2010- es nevelési évre azon gyermekek jelentkezé-

sét várjuk a bölcsõdébe, akik: 2007. szeptember és 2008. augusztus 31. között születtek.
2009-2010-es nevelési évre azon gyermekek jelentkezését
várjuk az óvodába, akik: 2006. szeptember 1. és 2007. augusztus 31. között születtek.
A beiratkozásra kérjük hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, taj számát, lakcím igazoló kártyáját!
Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves szülõt, nagyszülõt, de legfõképpen a leendõ bölcsõdéseinket, és kiscsoportos óvodásainkat.
HÁMORINÉ SCHUBAUER MÓNIKA
TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

JÁRIK IZABELLA
IGAZGATÓ

Óvodai farsang
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Óvodai, iskolai hírek

Bábszínházban jártak
a középsõs és
nagycsoportos óvodások
2008. november 14-én ismét
útra keltek az óvodások.
A középsõs és nagycsoportos gyermekek a budapesti Bábszínházat látogatták
meg, ahol megnézték a
„Misi Mókus vándorúton„
címû elõadást.
Egy hatalmas, panorámás
busszal utaztunk Budapestre, ami éppen elegendõ volt
ahhoz, hogy már az indulás
is élményekben gazdag legyen, hiszen a busz a magassága miatt nem tudott eljutni
az óvodához. Így a reggelt
egy kis testmozgással, sétával kezdtük és kigyalogoltunk a fõúton várakozó buszhoz.
Az utazás is sok meglepetést tartogatott, mivel Budapestig több útfelújítással is
találkoztunk.
Láttunk hatalmas gépeket, melyek éppen dolgoztak. Láttunk sok-sok munkásembert, kiknek integettünk. Az útfelújítás miatt
volt, hogy várakoztunk egy
kicsit, de szerencsére idõben
odaértünk az elõadásra.
Amikor megérkeztünk,
szinte mi voltunk az elsõ cso-

port, ezért hamarosan elfoglaltuk a ruhatárat, majd a helyünket a nézõtéren. Az elõadás a kiírt idõpontnál egy
kicsit késõbb kezdõdött az
egyik csoport késése miatt.
A gyermekek már izgatottan várták Misi Mókus kalandjainak kezdetét.
Amikor végre elsötétedett
a nézõtéren, a gyerekek is elcsendesedtek.
A produkció nagyon színvonalas volt. Gyönyörû, esztétikus bábok gazdagították
a mesét. A gyerekek tátott
szájjal ülték végig a két felvonásos elõadást. A mese
végére kívülrõl énekelték az
elhangzott énekeket, és óriási tapssal jutalmazták az elõadást.
Hazafelé a buszon volt
aki elaludt, de akadt olyan
gyermek is, aki végig figyelte az útépítést.
Mikor visszaérkeztünk, az
óvodában ebéd várt minket.
Hatalmas élményekkel
tértünk haza.
Reméljük, hogy a jövõben lesz még sok-sok lehetõségünk hasonló élményekben gazdag kirándulásokra.

Kedves Szülõk!
A Szobi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Tanácsának, mint intézményfenntartónak 7/2009. (III. 9.) számú
határozata értelmében a 2009/2010. évi általános iskolai beiratkozás idõpontja: 2009.
március 19-20., csütörtök-péntek, 8 és
17 óra között lesz.
Az intézményfenntartói döntést az indokolja, hogy a tárgyév szeptemberétõl kezdõdõ
tanév központi normatíváját csak a március
31. határideig jegyzett létszám és egyéb statisztikai mutatók alapján lehet leigényelni. Az
ezt követõ idõponttól datálódott statisztikai
mutatók csak a következõ évtõl érvényesíthetõk a normatíva lehívás tekintetében..

Szobi Hírnök

A Holdbeli csónakos
Február 21-én 93 fõvel Budapestre utaztunk, ahol a Nemzeti Színházban megtekintettük a
Holdbeli csónakos címû elõadást.
Weöres Sándor írása nyomán szemünk elé tárult Jégapó
lánya, Pávaszem királykisasszony, kinek kezéért a világ
leggazdagabb, leghatalmasabb
királyai versengenek. Ám Õ
egész nap csak a Holdban hajózó szerelmesérõl, a holdbeli
csónakosról álmodozik. A kikosarazott kérõk bosszút esküsznek. Elhatározzák, hogy

elrabolják a világszép leánykát.
A színpadon láthattuk Gáspár Sándor, Szarvas József,
Bodrogi Gyula, Sthol András,
Söptei Andrea, Tompos Kátya,
Mészáros Tamás és még sok
színész játékát.
Nagy örömmel, élményekkel gazdagon tértünk haza.
A legközelebbi színházlátogatásra is várjuk szeretettel a
gyerekeket, szüleiket, pedagógusainkat.
BÖRZSÖNYVIDÉKI FEKETE ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGUSAI

A Föld Órája
A WWF nemzetközi természetvédelmi szervezet világméretû kezdeményezése a Föld Órája akció, melynek
célja a globális felmelegedés elleni összefogás hangsúlyozása.
2009. március 28-án harmadik alkalommal rendezik meg
az eseményt, melynek keretében 20.30 órakor a szervezõk
reményei szerint 1 milliárd ember fogja lekapcsolni az otthonában vagy munkahelyén a világítást, így bolygónk 1000
városában fognak egy idõben elsötétülni a fények.

Szobi Hírnök

Nyugdíjas klub hírei

Este tízig állt a bál
Jelmezes felvonulással egybekötött
farsangi bált tartott a Szobi Nyugdíjas Klub

A Szobi Nyugdíjas
Klub elsõ félévi programja február 21-re farsangi bált hirdetett
meg. E programot minden klubtag írásban
megkapta. A részvételi
szándékukat jelzõk száma alapján már elõre
láthatóvá vált, hogy
teltházra kell számítanunk.
A bál kezdetére
megtelt a mûvelõdési
ház részünkre biztosított helyisége. A kinti
hideg idõ ellenére kellemes meleggel vártuk
a klub tagjait. Rendezvényünket a zebegényi
vendégeink is megtisztelték jelenlétükkel. Az
érkezõket kellemes, az
idõseknek ismerõs zeneszámok szórakoztatták. A megjelentek
meghitt baráti beszélgetéssel és a zene hallgatásával töltötték az
idõt, közben fogyasztva a felkínált szendvicseket és a hazai süteményeket. Már jó han-
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A Szobi Nyugdíjas Klub 2009. elsõ félévére
tervezett programjai:
Március 26.: kirándulás Ceglédre (termál fürdõ),
Április 1.: vezetõségi ülés,
Május 2.: majális a Dunaparton (gulyás fõzés),
Május 6.: vezetõségi ülés,
Május 16.: kirándulás Esztergomba a piros vonattal,
Június 3.: vezetõségi ülés,
Június 25.: kirándulás Egerbe (termál fürdõ,
Szépasszonyvölgye).
A klub vezetõsége minden hónap elsõ szerdai napján (augusztus kivételével) 13 órától ülést
tart. A vezetõségi tagok az alábbi telefonszámokon érhetõk el:
Gimesi Mihályné: 06 30 913 8346
Kertész Imréné: 06 70 292 8372
Simon József: 06 70 336 8212

Fergeteges tapsot kapott a Varázsló, a Zorró , a Fehér
kakas, az Eszmeralda, a Márió és a Hóember
gulat volt, amikor megkezdõdött a jelmezbe
öltözött tagok bevonulása. Fergeteges tapsot
kapott a Varázsló, a
Zorró , a Fehér kakas,
az Eszmeralda, a Márió
és a Hóember. Ezt a
felvonulást látni kellett
volna. Késõbb egy
muszlim nõ érkezett.
Meglepetésként egy nívós hastáncbemutatóra
is sor került. Ezután
következett a tombola,

majd 22 óráig szó szerint állt a bál, folyt a
tánc. Úgy tapasztaltuk,
hogy minden résztvevõ jól érezte magát,
felszabadultan, kikapcsolódva az otthon
gondjaitól, igazi közösségben érezhette
magát. Köszönet a segítõkész klubtagoknak,
és nem utolsó sorban
a beöltözõ jelmezeseknek.
KLUBVEZETÕSÉG

Köszönetnyilvánítás
A Szobi Nyugdíjas Klub nevében szeretném megköszönni
Szob Város Önkormányzatának, az alábbi képviselõknek és vállalkozásoknak a nyugdíjas klub óév búcsúztatója és farsangi bálja megrendezéséhez adott hozzájárulásaikat.
Akiknek köszönjük: Balázs Ildikó, Fésûs József, Laczkó
Balázs, Polónyi Éva, Tóth Lajos, Orbán József, CBA bolt,
Duna bolt, Famili, Burda vendéglõ, Virágház, Vitalitás Drogéria, ajándék bolt.

Nõnap alkalmából ezzel a kis verssel
köszöntjük a hölgyeket:
Kéri János:

Nõnapi köszöntõ
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nõkrõl, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nõ,
Dajkál, ápol,
És felnevel õ.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nõk,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nõnapot.

GIMESI MIHÁLYNÉ

KLUBVEZETÕ

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Kunya
Józsefné temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, és sírjára a megemlékezés virágait elhelyezték .
GYÁSZOLÓ CSALÁD

Március 8-án nõnap alkalmából köszöntöttük a
nyugdíjas klub hölgy tagjait

10

Szabadidõ

Szobi Hírnök

,,Néhány perc az egészségért”
A 2009-es szobi sportnap

Március 7-én immár ötödik
alkalommal rendeztük meg
Szobon a ,,Néhány perc az
egészségért” elnevezésû 24
órás sportnapot. A rendezvény, mint minden évben,
idén is nagyszerûen sikerült,
hiszen a résztvevõ sportolni
vágyók száma elérte a 200
fõt. (Persze lehettünk volna többen is.) Szinte minden korosztály képviseltette magát a leg-

fiatalabbaktól (kb. 3 éves), a
legidõsebbekig (64 éves),
azonban a résztvevõk zömét
a 10 – 25 éves korosztály alkotta. Idén is volt ügyességi
játék, foci, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, florball,
”csocso ”, sakk. Aki tehát eljött, azon túl, hogy jól érezhette magát (a visszajelzések
alapján ez így is történt), találhatott számára megfelelõ
sportolási lehetõséget is.
Március 7-én 10-órától
másnap (március 8.) hajnali
4-óráig tartott a sportnap,
azaz 18 órát sikerült egyhuzamban sportolni, amibõl
arra következtethetünk, hogy
jó úton haladunk. Persze a
szervezõk sajnálják, hogy
idén sem sikerült egy valódi,
24 órás sportnapot kibírni, de
talán majd jövõre! Ami egy
kicsit sajnálatra méltó és szomorú az az, hogy a közel
3000 szobi lakosból mindössze 200 találta úgy, hogy
neki fontos az egészsége és a
sport! (Persze itt is érvényes
a mondás: tisztelet a kivételnek, aki nem tudott eljönni,
de el akart...)

Úgy érzem, ha nem lennénk
ebben - úgy mint más dolgokban is - ennyire passzívak, akkor talán elõfordulhatna, hogy
egy kis összefogással nagyobb
eredményeket érhetnénk el
mindenben! Mondom ezt azért,
mert ha Dunakeszirõl, Vácról,
Zebegénybõl teljesen idegenek
el tudtak jönni, akkor a szobi
lakosoknak is nagyobb számban
illene ellátogatniuk a rendezvé-

nyünkre, hiszen elsõsorban nekik szervezzük évrõl évre.
Bízom abban, hogy már
jövõre több ember úgy gondolja, hogy milyen nagyszerû ez a nap, ahol szervezett

keretek között többféle sportágat is ki lehet próbálni. Fogjunk össze, és legyünk még
többen jövõre! Akik ott voltak, azoknak egytõl-egyig
gratulálunk, és köszönjük,
hogy eljöttek. Külön köszönet azoknak, akik nélkül ezt
a rendezvényt nem tudtuk
volna megrendezni! Elsõsorban Krasznai Zoltán képviselõ úrnak, aki a fõtámogatónk
volt. Továbbá köszönet az
alábbi magánszemélyeknek és
vállalkozásoknak: Gondviselés Gyógyszertár - OIL benzinkút, Éva - Baker Kft., Peti
Bolt, Bûvös Toll - Respekt 22
Kft., Laczkó Balázs képvise-

lõ, Viczena Csaba, Fekete István Általános Iskola vezetõsége. Külön köszönet illeti
azokat a segítõket is, akik rengeteg energiát és idõt szántak
arra, hogy a rendezvény kezdetétõl a végéig, beleértve a
berendezkedéstõl a felügyeleten át, a takarításig, a visszarendezésig ott voltak, Segítõk: Szabó Kitti, Varga Zoltán, Zachar Ibi, Zachar Robi,
Markovics Robi, Mózes Hajnalka, Ziman Árpád, Ziman
Helga, Markovics Lajos, Král
Niki, Paluch Erika.
A SZERVEZÕK:
VICZENA CSABA
ÉS LACZKÓ BALÁZS

Szobi Hírnök

Civil szervezet
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„Magyarnak lenni büszke gyönyörûség!”
Ez úton is szeretettel hívunk és várunk minden
olyan, jó érzésû embert
a szobi Magyarok Szövetségébe, aki hajlandó
tenni az ország állapotának helyreállításáért.

tanánk az érdeklõdéstõl
függõen.
Köszönjük a könyvtár
és a mûvelõdési ház alkalmazottjainak segítségét.
Január 11-én, a globális változásoknak köszönhetõen szûkre szabott téli sportlehetõséget
kihasználva, családok és
barátok összejöttek egy
kis korcsolyázás erejéig.

Amit már megtettünk:
A téli napfordulón, december 21-én Szob is bekapcsolódott a fényláncba, amely az ország sok
Amit szeretnénk megszáz településén gyújtott
tüzek fényébõl állt össze. tenni:
http://fenylanc.uw.hu/
Március 3-án lakossáFebruárban két alka- gi fórumot tartottunk, és
lommal is szerveztünk április 2-a környékére

Egy kis korcsolyázás január 11-én

December 27-én Szob is bekapcsolódott a fényláncba
Kurultaj filmvetítést
(www.kurultaj.hu) a mûvelõdéi házban.
Reményeink szerint
további vetítéseket is tar-

szervezünk egy újabbat.
Összejöveteleinkre szívesen látunk minden érdeklõdõt.
Jelenleg, fõként a

“Magyarok vására”
piac létrehozásán dolgozunk, de sok egyéb ötlet is körvonalazódott
már.

Fix programjaink:
Szerdánként 17 órától a Szobi József Attila
Mûvelõdési Házban
tartjuk munkaértekezleteinket, ahol szervezés,
feladatkijelölés és az ötletek megvitatása történik.
Péntekenként 17 órától a Szobi Fekete István Általános Iskola tornatermében a “Börzsönyi Nehéz Gyalogság”
hagyománytisztelõ testedzésén veszünk részt.

Március 21-én, a tavaszi napfordulón, Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepén 10 órai kezdettel, a budapesti Hõsök
terén tartja az országos
zászlóbontó ünnepélyét a
Magyarok Szövetsége,
jöjjön el, aki csak tud!
Bõvebb információt a
www.magyarokszovetsege.hu
internetes oldalon, illetve kihelyezett szóróanyagokból szerezhet,
vagy az alábbi elérhetõségeken kérhet.

Vasárnaponként 14
órától tartjuk a szobi
Luczenbacher kastély
kertjében az íjászkör
összejövetelét, utána zenélés este 18 óráig.

Aki csatlakozna hozzánk, jelentkezzen emailen, a szob.szovetseg@gmail.com címen,
vagy a 70/27-27-672-es
telefonszámon.

Vasárnaponként 14 órától a szobi Luczenbacher kastély kertjében íjászkör összejövetelt tartanak
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Önök írták

A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja
Minden év február 25-e a gyar áldozatok (akiket vagy
Kommunizmus Áldozatainak kivégeztek, vagy elhurcoltak,
Emléknapja. Kovács Bélát, a vagy munkatáborokban –
Független Kisgazdapárt Gulág táborok, Recsk – dol(FKGP) fõtitkárát 1947-ben goztattak stb.) létszámát mintezen a napon tartóztatták le egy 500 ezer fõre teszik. A
jogellenesen és hurcolták el a felsoroltakhoz hozzá kell tenSzovjetunióba.
nünk még a deportáltak - sokMa már sokan vannak, szor otthon éhezõ - családtagakik nem éltek még abban az jait, akik keresõjüket, fenntaridõben. Az õ számukra vagy tójukat vesztették el, de szót
megmásítva, vagy szinte tel- kell ejtenünk az elhurcolt pajesen elhallgatva tartják ho- pok és feloszlatott szerzetesmályban a történteket. Sajnos rendek tagjairól is, akik nem
Magyarország is szenvedõje egy esetben a vértanúságig juvolt a világméretû kommunis- tottak el. Nem kevésbé szenta ámokfutásnak. A történtek vedtek azok a beszervezett beelhallgatása, megmásítása sú- súgók, akik - félelembõl,
lyos problémákat szülhet a kényszerítve az együttmûköposztkomdésre, sokmunista társzor a legsadalmakjobb barátaban, hiszen
ikról készíazok a genetettek jelenrációk, ametéseket
lyek úgy nõtmáig nem
tek fel, hogy
tudják kitönem ismerrölni emléhették meg
kezetükbõl
múltjukat, A recski munkatábor emlékmûve tetteiket. Ránem érthetik
juk emlékemeg jelenüzünk, meg a
ket sem. Erre a mai magyar sokat szenvedett lengyel néptársadalom és politikai kultú- re, a katyini erdõ halott katorája hamisítatlan például szol- náira. (Mint ismeretes, 1940gálhat.
ben a szovjet belügyi csapaLéteznek azonban olyan tok a katyini erdõben több
kiadványok, amelyek ugyan mint 21 ezer lengyel tisztet és
nem kaptak különösebben polgárt végeztek ki.)
nagy reklámot, mégis hitelt
A kommunista hatalom
érdemlõen dolgozzák fel an- kiépülése alatt a magyar börnak az ideológiának (kommu- tönökben történtekrõl Dénes
nizmus) térnyerését, amely Béla zsidó börtönorvos az
ölt, kínzott és megalázott „Ávós világ Magyarorszáazért, hogy megvalósulhas- gon” címû könyvében ír hison. Ilyen kiadványnak te- telesen. „A proletárdiktatúkinthetjük „A kommunizmus rákban csak háromféle emfekete könyvét” (Le Livre noir ber létezik: olyan, aki bördu communisme), amelyet tönben ült, olyan, aki éppen
négy francia (Stéphane ül s olyan, aki ülni fog! - írja
Courtoi, Nicolas Werth, Jean keserû iróniával a szerzõ,
L. Panné és Jean L. Margo- majd így folytatja: A rendlin) egy lengyel (Andr-zej szer egyik jellegzetessége,
Paczkowski) és egy cseh hogy az õt kiszolgálók szá(Karel Barlosek) történész írt. mára is csak két út létezik:
A könyv szerzõi az egész vi- vagy tudják tartani magukat
lágra kiterjedõen sorra veszik mindvégig, vagy börtönbe
a kommunista hatalom gya- kerülnek maguk is!” - Részkorlása (és persze annak meg- let Schmidt Mária a könyvszerzése) során áldozatul esett höz írt elõszavából.
emberek számát, amelyet 80Ne feledjük az áldozato100 millió fõre becsülnek. Eb- kat, akik értünk szenvedtek és
bõl Európa országaira mint- vesztették el életüket.
egy 20 millió fõ esik. A maSIMON JÓZSEF

Szobi Hírnök

Aktuális kérdések
A média számtalan információt közöl nap, mint
nap a gazdasági válság kezelésével kapcsolatban.
Ennek
következtében
számtalan gondolat vetõdik fel az emberben.
Visszagondolva az el-

spekulációval megszerzett
tõkének és elõnyöknek
van becsülete.
Úgy tûnik, hogy a pénzügyi válságról szóló korábbi információink hamisak
voltak. Kezdetben a hazai
bankok sürgõs állami meg-

Most akkor kinek kell kit segíteni?
múlt húsz év történéseire,
meg kell állni egy fontos
gazdasági kérdésnél. Miért
történt, és ki a felelõs azért,
hogy az ország termelõeszközeit kivették a magyar állampolgárok, a magyar nemzet kezébõl és
külföldi tulajdonba kerültek? A gazdasági versenyben való eredményes részvételhez szükséges eszközök idegen kézben vannak. Kezdetben a politikusok azt hazudták, hogy az
ország nem csak, mint piac
kell a külföldi befektetõknek. Ma már bebizonyosodott, hogy csak piacnak
kellettünk. Ott tartunk,
hogy hazánkban pillanatnyilag csak az történhet,
amit a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió
diktál, vagy megenged.
Az emberi munka értéke
már nem számít, és csak a

segítésérõl beszélt a politika. Ma arról beszélnek,
hogy a külföldi anyabankok nem adnak pénzt a volt
szocialista országokban
lévõ leánybankjaiknak,
hogy azok bedõlését megakadályozzák. Akkor most
hogyan kell a történteket
értelmezni? Kinek kell kit
segíteni?
A gazdasági válságról
többé-kevésbé reálisabb
információk állnak rendelkezésre. Meg kell értenünk, hogy szerényebb
életre kell berendezkedni,
hangzik a szólam, amelyet
az ember el is tud fogadni, ugyanakkor érthetetlen
a bankkölcsönök változatlan reklámozása. Talán a
szûkös megélhetés mellett
lesz mód a magas kamatok
és kölcsön visszafizetésére?
SIMON JÓZSEF

Az Önök írták rovatban található cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét.

Szobi Hírnök

Múltunk, jelenük

Szobi születésûek…
Alább néhány, szobi születésû, országosan is elismert
tevékenységû embert mutatok be. Talán van olyan
szobi, aki emlékszik rájuk,
vagy a családjukra.
Antal László
(Szob, 1930. június 25.
– 1993. január) nyelvész
Az ELTE-n végzett 1953ban angol-orosz szakon. Az
Eötvös Collegium diákja,
majd tanára lett. A Lenin Intézetben oroszfordító szakra
került. Tamás Lajos aspiránsaként az ELTE Román Filológiai Tanszékére került,
ahol albán nyelvet tanult, majd
tanított. Zebegényben élt. A
nyelvtudomány kandidátusa
lett 1957-ben, a nyelvtudomány doktora 1981-ben.
Egyetemi tanár, az ELTE Ál-

Földeák Árpád
talános Nyelvészeti Tanszékének vezetõjévé nevezték ki
1985-ben, nem sokkal azelõtt,
hogy végleg elhagyta az országot és disszidált. Felesége
is vele tartott. Elõbb a Német
Szövetségi Köztársaságba
(NSZK), majd pedig az
Egyesült Államokba ment.
Virginia állam Manassas nevû
városában telepedett le. Szívrohamban halt meg. Szellemi
öntörvényûség jellemezte.
Nyelvtudása lenyûgözõ volt.
A szokásos nyelveken kívül,
mint az angol, orosz, német és
francia, tudott albánul, indonézül, arabul is.

feladványa 1934-ben jelent
meg, elsõ versenysikerét
1942ben érte el. Megjelent
feladványainak száma kb.
80, közülük 20-at tüntettek
ki. Díjat 4, ebbõl 1. díjat 1,
dicséretet 7, elismerést 9
mûve kapott. A FIDE-albumokban 4 feladványa szerepel. A bajnokságokon három ízben elismerésben részesült. Elismert nemzetközi versenybíró. 1941-46 között a Zászlónk, 1976-tól a
Pajtás sakkrovatának vezetõje. Számos, fõképp történeti jellegû feladvány szakcikket írt. Itthon és külföldön válogatott játszmákat tartalmazó könyvei jelentek
meg. A Magyar Sakktörténet I. kötetének szaklektora
és munkatársa. A sakkszerzés népszerûsítése, szakmai
irányítása során számos fontos tisztséget töltött be. Tagja volt a Magyar Sakkélet
Szerkesztõ Bizottságának, a
Sakkszerzemény Bizottságnak, és vezetõje a Budapesti
Sakk Szövetség Feladvány
Bizottságának. Kitüntetett
mûvei elsõsorban elmélyült
logikára épülõ többlépéses
mattfeladványok és segítõ
mattok. Feladványokat is
tartalmazó könyve: A sakkozás
kincseskönyve
(1967).
Herodek Károly
(Szob, 1873. okt. 19. Vác, 1969. márc. 24.):
gyógypedagógus

A szerény, meleg családi légkört árasztó polgári famíliát nagy tisztelet övezte
a Duna-parti kisközségben.
Szülei kívánságára, de saját
terveivel megegyezõen, a
pedagógiai pályát választotta, és 1893-ban tanítói oklevelet szerzett. A váci római katolikus egyház 1893.
szeptember elsejével tanítóvá választotta, s így a váci
alsóvárosi iskola osztályvezetõ tanítója lett, majd a süketnémák váci intézetében
Földeák Árpád
gyógypedagógus (1894).
Késõbb Pivár Ignác piaris(Szob, 1917. július 8.
- 2004. július 31. Budapest) ta igazgató felfedezettjeként
a vakok budapesti intézetéMérnök volt. Elsõ sakk- ben igazgató-helyettes
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kus bíboros is meleg szavakkal méltatta munkáját
nyugdíjazásakor.
A budapest-zuglói postás
tisztviselõ-telepi otthonában
(Gyarmat utca) élte idõs éveit. 1969-ben 96 éves korában hunyt el.
Erdész Sándor
(Szob, 1929–)
néprajzkutató, muzeológus

Herodek Károly

(1901), majd Pivár korai halála után igazgató (1905–33
között). Egyidejûleg a
Gyógypedagógiai Tanítóképzõ, ill. Tanárképzõ Fõiskola. elõadó tanára és a
Gyógypedagógiai Intézet
Országos Szaktanácsának
tagja volt. Munkatársaival
megalkotta a vakok intézetének végleges – rehabilitációs célkitûzéseket is tartalmazó – tantervét (1905),
zenei és óvodai tantervét
(1907) és a mai m. Brailleírásrendszert. Nagy gondot
fordított a tanulók testnevelésére és sportjára. 1911-tõl
az általa vezetett intézetben
sor került a süketvakok oktatására, a gyenge tehetségû
és ügyetlen kezû vak gyermekek osztályának (1911),
a gyengén látó gyermekek
elsõ hazai osztályának létrehozására (1928).
1926-ban munkája elismeréseként megkapta a
Signum Laudis polgári fokozatát, korának legmagasabb polgári kitüntetését.
Munkájának nagy elismerése volt az is, amikor 1932ben az Egyesült Államokban a bostoni Perkins Intézetben rendezett szakmai világkongresszuson járt, az
általa vezetett budapesti intézetet Európa legjobban
szervezett gyógypedagógiai intézeteként méltatták. Õ
volt Bárczi Gusztáv tanára
is. Serédi Jusztinián katoli-

Tanulmányait a bp.-i
ELTE bölcsészettudományi karán végezte (muzeológus szak, 1954), ahol doktori fokozatot is szerzett
(1963). A bp.-i Néprajzi
Múzeum (1953–), a jászberényi (1954) és a nyíregyházi múzeum (1957–) munkatársa. Kutatási területe a
folklór, elsõsorban a népmese. Cikkei, tanulmányai
jelennek meg a szakfolyóiratokban. – F. m. A hegyaljai szõlõmunkások szüreti
népszokásai (Miskolc,
1957); Báthori Gábor a
néphagyományokban
(Nyíregyháza, 1965); Ámi
Lajos
meséi
(I–III.,
UMNGy, Bp., 1968); Nyírség (Bp., 1974).
Jászberényben 1956. október 30-án este megalakult
a Jászberényi Forradalmi Ifjúsági Szövetség. Az Ifjúsági Szövetség november 1-én
a Lehel-szálló nagytermében
nagygyûlést tartott, ahol Erdész Sándort a vezetõségbe
választották be.
Bár semmilyen eseményben nem vett részt, büntetésül
1957. február 5-én Nyíregyházára helyezték át. Március
1-én a hatóságok letartóztatták, és vizsgálati fogságba helyezték. A Budapesti Katonai
Bíróság szeptember 5-i hatállyal szabadlábra helyezte,
valamint egy évi börtönbüntetését felfüggesztette, de katonai rangjában meghagyta. A
Minisztérium szeptember 19én fegyelmi vizsgálatot indított ellene, és a jászberényi ifjúság ellenforradalmi szervezetében végzett tevékenységéért, valamint a népi demokratikus renddel szemben álló
politikai nyilatkozataiért írásbeli megrovásban részesítette,
és korábbi áthelyezését helyben hagyta.
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Könyvkuckó

Szobi Hírnök

Könyvkuckó
Környeiné
Hermann
Ágnes - Feng
Shui iskolák
titkai. Ebben
a könyvben a
feng shui egy
ágával, a kíani asztrológiával ismerkedhetnek meg az
olvasók. A szerzõ. célja,
hogy hozzásegítse az embereket önmaguk és társaik
jobb megismeréséhez. Ha
Önben, kedves olvasó, felmerülhetnek a következõ
kérdések vagy akár az
összességük is, akkor ez a
könyv Önnek szól. - Milyen
a valódi énem? - Mások hogyan vélekednek rólam? - A
fõnököm miért éppen énrám
haragszik? - Hogyan kezeljem megfelelõen a párkapcsolatomat? - Melyik hivatás jó nekem? - Hogyan õrizzem meg az egészségem? Hogyan kezeljem gyermekem problémáit? Természetesen ezen kérdések nem fedik le az összes aggodalmunkat, és e könyvben is ennél
több mindenre talál választ,
de abban mindenképpen segíteni fog, hogy a helyes
irányba induljon el.
Szilágyiné Nagy Éva.
Valóban meghatározza sorsunkat születésünk idõpontja?
Van, aki számára az asztrológia útmutatás a jövõre nézve,
és van, akinek csupán kulcs
az önismerethez. Ez a könyv
bevezetést nyújt az asztrológia nyugati tradíciójának titkaiba, és segít abban, hogy életünket tudatosabban élhessük.
Alapfogalmak és szimbólumok, állatövi jegyek és jellemzõik, az aszcendens, párkapcsolati asztrológia, gyermekasztrológia.

pán új gúnyát öltöttek és
szakállt növesztettek a volt
ezredesek és katonák. A
helybéliek - elöljárók és polgárok - most mindenesetre az
érsek látogatását várják...
“Ezt a könyvet becsukhatom,
félretehetem, de nem tudom
letenni. Hozzátartozik a létezésemhez ezentúl. Áttetszõ
és titokzatos, ágyékmeleg és
kavicshideg, ragyogó, mint
egy váróterem kövezete e
kezdettõl való világvégen;
szép, száraz, szenvedélyesen
és takarékosan reménytelen.”
Parti Nagy Lajos
Allende,
Isabel: Lelkem,
Inés. A szemrevaló, szegény fiatal spanyol varrólány,
Inés
Suárez 1537-ben
kalandvágyó férje keresésére
indul az Újvilágba. Csábító
külseje miatt már a hajóút során hajmeresztõ kihívásokkal
kell megküzdenie, de nem kevesebb küzdelem várja Amerika földjén sem. Elverekszi
magát egészen a perui alkirályságig, ahol egy kaland
során megismerkedik az akkor már neves spanyol konkvisztádorral, Pedro de
Valdiviával, akivel szenvedélyes, mindent elsöprõ szerelembe esnek. Valdivia éppen
Chile meghódítására készül,
ahová vele tart elválaszthatatlan társnõje, okos tanácsadója: Inés Suárez is… S az igazi
kalandok ekkor kezdõdnek
csak a fiatal nõ életében. Isabel
Allende regényének hõsei valós történelmi személyek, kalandjaik, noha sokszor mesébe illenek, mégis megtörtént
eseményeken alapulnak.

A lófejû
d é m o n .
Az érsek látogatása. Ez
Ezernyi baj
a regény a Sinistrához haköszönt
sonlóan valahol a Kárpátok
Rangdum
hegyláncai közt - mellékekolostorára.
sen szólva Európa közepén
Nem találják
- egy faluban játszódik.
a fõlámát;
Mintha itt is rendszerváltás
beköltözik a
történt volna: a falu és az
kolostorba a
egész környék urai az egykor rettegett hegyivadászok lófejû démon; éjszakánként
helyett most már papok. az egylábú szörny riogatja a
Igaz, a pletyka szerint csu- szerzeteseket; felbukkannak

a véres emberek, a közeli kutatóintézet meggyilkolt munkatársai - fõhet a feje a kancellárnak, szegény Tilo
rinpócsénak. S mindennek a
tetejébe még megérkezik
Leslie L. Lawrence is, hogy
a tibeti királykrónikák kommentárjait tanulmányozza. A
nagy imahengerek nyikorogni kezdenek, s a végzet már
ott csattogtatja a szárnyait (ha
van neki) Rangdum felett.
Meyer,
Stephenie:
Twilight Alkonyat
(Könyvmolyképzõ
Kiadó Kft.,
20). Mersz
szeretni? Az
életed árán
is? Forks fölött mindig felhõs
az ég. Bella Swan, az érzékeny, zárkózott lány afféle
önkéntes számûzetésre ítéli
magát, amikor ide költözik
apjához. Bella alapjáraton is

mágnesként vonzza a bajt, ezúttal azonban nem csak a
„mindennapi” csetlések-botlások fenyegetik. Hanem
Õ… Õ, akinek aranyszín szeme van, titokzatos, szeszélyes, kiszámíthatatlan, félelmet
keltõ és biztonságot sugárzó.
Õ, akit Edwardnak hívnak,
mint valami ódivatú regény
hõsét. Õ, aki megmenti az életét. Õ, aki mégis a legnagyobb veszélyt jelenti Bella
számára. Az indián rezervátumban furcsa, félelmetes
mesék keringenek. És egy
nap a legenda megelevenedik
Márai
Sándor: A
gyertyák
csonkig égnek - Hangoskönyv - 5
CD - Új kiadás - Chopin zenéjével. Az 1942-ben íródott
regény Márai legnagyobb irodalmi sikerét hozta meg. Egy
tragikus szerelmi háromszög
feltárulásának éjszakáján kiderül az igazság erkölcsrõl,
becsületrõl, szerelemrõl. Mire
a gyertyák csonkig égnek, a
hallgató is tisztábbnak, erkölcsösebbnek érezheti magát.

DUNAKANYAR KILÁTÓ
Környezeti Nevelési
Közhasznú Egyesület
2627 Zebegény, Kossuth u. 4.
Pk.60.396/2007/1/II. 2007. 10. 03. TE 5058

RAJZPÁLYÁZAT!
Óvodás és általános iskolás diákok számára rajzpályázatot hirdetünk.
Témája: “Az ébredõ természet”
A pályamunkák bármilyen technikával készülhetnek
(grafit, szén, tus, akvarell, tempera, stb.), A/4-es, vagy A/
3-as papírméretben.
A pályázatokat két kategóriában értékeljük: 3 -tól 8
éves korig, illetve 9-tõl 15 éves korig. Kategóriánként az
elsõ három helyezett ajándékcsomagot nyer.
A legjobb pályamûvekbõl nyilvános kiállítást rendezünk, amely ünnepélyes megnyitóján jutalmazzuk a díjazott résztvevõket. A pályamûveket Egyesületünk honlapján is bemutatjuk.
Beküldési határidõ: április 30.
Cím: 2627 Zebegény, Kossuth u. 4.
Kérjük, a pályázatokra írjátok rá a neveteket és az
elérhetõségeteket, hogy az eredményrõl értesíteni tudjunk.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetõségeken
lehet érdeklõdni: Pánczél András: 06-20/984-1152,
Pánczél Éva: 06-20/499-6977, panczel.eva@kilato.eu.
Programjainkról, és rendezvényeinkrõl bõvebben a
www.kilato.eu honlapunkon találhatóak információk.

Szobi Hírnök

Hirdetés

József Attila Mûvelõdési Ház programjai
február, március
Március 17., kedd 9-tõl 14 óráig
Árusítás - használtruha
Március 22., vasárnap 10-tõl 16 óráig
Sakk - bajnoki mérkõzés
Március 25., szerda 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes
Április 2., csütörtök 10-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes
Április 4., szombat 19 óra
HATÁRTALAN RETRO BULI
A 70’ 80’ 90-es évek zenéibõl bakelit lemezen twist, rock ’n
roll, funky és mulatós. Mûsorvezetõ: DJ. KUTI. Kezdés: 19 óra.
Sztárvendég: 20 - 21-ig KOMÁROMI ISTVÁN. (Zámbó Jimmy
barátja, zeneszerzõ, énekes és a Budapest TV sztárja). Belépõ:
800 forint. Elõvételben: 700 forint a mûvelõdési házban rendelhetõ. Mindenkit szeretettel várunk! www.kutidiscostudio.hu
Április 18., szombat
Dunakanyar Fúvósegyüttes - Tavaszi koncert

15

Nagyböjti hírlevél
Nagyböjt keddjein, délután
17.30 órai kezdettel keresztutat
imádkozunk a templomban.
Utána, 18 órától felnõtt
katekézis. Az elõadások témája
szorosan kapcsolódik a nagyböjti idõhöz.
A nagyböjti idõszak péntekjein, a Karitász csoport tagjai
idõsekkel, betegekkel és családoknál imádkozzák a keresztutat. Aki ezt kéri, jelezze a sekrestyében, illetve a plébániai
irodán.
Vasárnaponként 15 órától a
Kálvárián lesz a keresztút.
Március 28-án, szombaton
gyalogos keresztútra megyünk
Márianosztrára. Gyülekezõ 9
órakor a templom elõtt.
Lelkigyakorlat elõre látha-

tólag április 2-án 3-án és 4én kerül megtartásra, 18 órai
kezdettel. A mise elõtt és
után szentgyónásra van lehetõség.
Hasznos információk: Plébánia Iroda nyitva tartása: Hétfõ, szerda, csütörtök: 9 és 12
óra között, kedd és péntek: 15
és 19 óra között.
Elérhetõségek: Római Katolikus Plébánia, 2628 Szob,
Szent László u 1. Vezetékes
telefon: 27/370-446, mobil:
06-30/972-3484. E-mail:
macsaiv49@citromail.hu.
A plébánoshoz a szentmisék elõtt és után fordulhatnak, illetve idõpont egyeztethetõ a plébánia irodán keresztül.

Fr. Szaniszló:

József Attila Mûvelõdési Ház programjai

Nagyböjti confessio

Állandó heti programok

Rövidzárlat õszinteség szaván

Hétfõ
Viola és az Ayse hastánccsoport próbája 17-tõl 19 óráig
Mazsorett próba
Kedd
Danubius Néptáncegyüttes próba 16-tól 18 óráig
Aerobik próba 19-tõl 20 óráig
Szerda
Peat-R Dance Team modern tánccsoport próba
17-tõl 20 óráig
Csütörtök
Aerobik próba 19 -tõl 20 óráig
Péntek
Peat-R Dance Team próba 17-tõl 21 óráig
Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba
16- tól 20 óráig
Szombat
IMÉ hastánccsoport próbája 17-tõl 19 óráig
Mazsorett próba

HELYREIGAZÍTÁS
Elnézést kérek Ádámné Zoltai Zita tánctanárnõtõl, hogy
az elõzõ számunkban közölt „Bálteremtõl az õserdõig”
címû cikkemben helytelenül tüntettem fel a nevét!
Ez úton is köszönjük Szob Város Önkormányzatának, hogy a Gimnázium szalagavatójára rendelkezésünkre bocsátotta a Mûvelõdési házat!
SOLTÉSZ SÁNDOR

Arcpirulva verem mellem,
passiódat én rendeztem.
Stációid hosszú mentén
láttam, Uram hányszor estél.
Ott kezdõdött vétkezésem,
olajfáki sötétségben.
Verítékben arca hulltan,
engem láttál sötét múlttal.
Életemnek évek során,
hányszor voltam Hozzád ocsmány.
Fogadalmakat is tettem,
lelkem tovább szemeteltem.
Magány órán hányszor jöttél,
szelíd szóval rám köszöntél.
Nem vetettél köveket rám,
pedig szétszórt volt a szénám.
Tûrögettél, elviseltél,
mintha minden volna rendjén.
Naponként szent reggeleken,
adtad étkül Tested nekem.
Mindig adtál, kényeztettél,
soha semmit el nem vettél.
Egészségem te gondod volt,
hogy ne legyek korán megholt.
Idõt adtál, bõ sok évet,
hozzá minden segítséget.
Rövid szóval: mind így voltál,
hozzám jóság, rám hajoltál.
Védelmeztél, velem léptél,
szívemben csak zugot kértél.
Kicsordul most könnyem árja,
leborulva, áldást várva,
feloldozást, bocsánatod,
megtisztulok, hogyha adod.
Fehérségem megõrizem,
õrzi Benned újult hitem.

1990. március 2.
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Hirdetés

Humorsarok
Süllyedõ hajón kérdezi a kapitány:
- Emberek, van önök között valaki, aki hisz Istenben, és az
ima erejében?
Az egyik utas jelentkezik:
- Igen, én buzgó istenhívõ vagyok.
- Akkor jó, mert egy hellyel kevesebb van a mentõcsónakban.
- Õ Ted bácsikám. Nem volt ki mind a 4négykereke. Azt
állította magáról, hogy elrabolták a földönkívüliek. A
földönkívüliek persze tagadták az egészet....
Nõvér a beteghez:
- Remélem nem babonás!
- Miért?
- Ezentúl csak bal lábbal tud felkelni...
A messzi tajgán egy szõrmebundás ember vadászni tanítja a
fiát .
- Látod, ott a medve - és puff lelövi. - A húsáért vadásszuk.
- De nézzcsak oda! Ott egy geológus - és puff, azt is lelövi.
- Azt meg a cigarettájáért.
- Apu, veszel nekem egy hightech, 3G-s, usb-s, bluetoothos, 12 megás hard disc-kel és integrált fotókamerával felszerelt mobiltelefont, amivel mp3-at, pdf-et és java utilitiest lehet letölteni?
- Édes fiam, nem tudnál te is csak drogozni, mint mindenki
más?

Szobi Hírnök

A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig
Szerda: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig
Péntek: 8-tól 12.30-ig
Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12., tel.: 27/570-690
Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8-tól 12.30-ig, 13-tól 16.30 óráig
Kedd: 8-tól 12.30-ig
Szerda 8-tól 12.30-ig, 13 és 15 óra között
parkolási igazolványok intézése
és az interneten bejelentkezett ügyfelek fogadása
Péntek: 8-tól 11 óráig
Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.,
tel./fax: 27/370-336, illetve 27/570-690/22-es mellék

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. Tel.: 27/570-690
Felelõs szerkesztõ: Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai elõállítás: Garmondtext Kft
2167 Vácduka, Petõfi u. 28.
Tel./fax: 27/316-100
Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán

