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Akikre büszkék lehetünk
Országosan is kiemelkedõ sportsikereket
értek el városunk ifjai

A közelmúltban két olyan, az országos sportéletben is kiemelkedõ jelentõségû esemény történt,
amelynek városunk fiatal polgárai is tevékeny részesei voltak.
Önmagában az a hír, hogy mi
történt egy Magyarországon
megrendezett kajak-kenu világkupa, vagy éppen egy Eb-válogatón, egy szobi lapban nem igazán bír különösebb hírértékkel.
Azonban, ha azt is hozzátesszük,
hogy az említett sportesemények
egyik fõszereplõje a szobi Molnár Péter, akkor már - ahogy mon-

lett õ is helyet
kap a hajóban.
(Forrás: http://
www.kajakkenusport.hu/)
A gondolatmenetet tovább vezetve,
nem szokványos az sem,
hogy lapunk hasábjain a magyar
elsõ osztályú labdarúgó bajnokság eredményeirõl adnánk hírt,
ha csak nem érezzük úgy, hogy
az ott történtek szobi szempont-

Polgármesteri Arany Pecsétgyûrût
vehetett át Remitzky Zoltán
A gödöllõi királyi kastély dísztermében tartotta meg június 9én a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége azt az ünnepséget,
amelyen átadták a polgármesteri
Ezüstlánc–díjakat és a polgármesteri Arany Pecsétgyûrûket.

Ezt követõen került sor a díjak
átadására, amiket minden évben
egy-egy anyaországi, és egy-egy
határon túli magyar polgármester
kaphat meg. Az idén a polgármesteri Ezüstlánc-díjban Hoffmann
Pál, Tököl, és Péter Ferenc,

A kitüntetett polgármesterek középen a MÖSZ elnökével

Molnár Péter (elöl) a szegedi világkupán
dani szokás-, mindjárt más a gyerek fekvése.
A június 7-én, vasárnap délelõtt a szegedi MOL Kajak-kenu
Világkupa-verseny 200 méteres
döntõje során Molnár Péter és
Kadler Viktor alkotta duó bombaformában versenyezve maga mögé
utasította a második ausztrálok és
a harmadik kanadaiak hajóját,
megszerezve ezzel a magyar csapat hetedik aranyérmét. Molnár
ezen kívül a kajak négyesben is
aranyérmes csapattag volt.
A két hét múlva (június 1921.) megtartott Eb-válogatót követõen – ahol egyesben 500 méteren a legjobbnak bizonyult - az
is eldõlt, hogy a férfi kajakosok
esetében egyesben, 500 méteren
Molnár képviseli hazánkat a csütörtökön rajtoló brandenburgi
Európa-bajnokságon. Emelett az
is bizonyossá vált, hogy a kontinensviadalon a férfi négyesben
1000 méteren Kammerer Zoltán,
Boros Attila és Bozsik Gábor mel-

ból is említésre méltóak lehetnek. A 2008/2009-es magyar elsõ
osztályú labdarúgó bajnokságot
a debreceni VSC labdarúgó csapata (DVSC-TEVA) nyerte meg,
amely hír nem különösebben csigázza fel az átlag szobi polgár
érdeklõdését (kivéve, ha megszállott rajongója a sportágnak).
Nos, ennek a labdarúgó csapatnak van egy szobi szempontból
is figyelemre méltó jellemzõje,
mégpedig az, hogy annak oszlopos tagja a szobi Demjén Gábor
is. A 27-es mezszámot viselõ középpályás a klub hivatalos honlapján (www.dvsc.hu) elérhetõ
információk szerint a 2008/
2009-es szezonban, bajnoki mérkõzésen 20 alkalommal lépett
pályára a csapatban, és egy góllal is hozzájárult a sikeres szerepléséhez.
Gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy még sok ilyen, és ehhez hasonló sikert érjenek el pályafutásuk során.

A rendezvényen Molnár Gyula, a TÖOSZ elnöke, az önkormányzati reform lehetõségeirõl
tartott elõadást, majd dr. Ódor
Ferenc a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke beszélt a megyéknek az önkormányzati rendszerben betöltött
szerepérõl és helyzetérõl, Gémesi
György, a MÖSZ elnöke pedig az
önkormányzatok és a polgárok érdekeinek érvényesítésének lehetõségeirõl beszélt.

Szováta (Erdély) polgármestere
részesült, míg a polgármesteri
Arany Pecsétgyûrût Remitzky Zoltán (a képen jobbra), Szob, és Kész
Elemér, Kígyós (Kárpátalja) polgármestere vehette át.
A polgármesteri Arany Pecsétgyûrûvel együtt átadott oklevél tanúsága szerint, a díj a kitüntetett kimagasló önkormányzati tevékenysége és polgármesteri életpályája elismeréseként
került odaítélésre.

Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
Az ünnep legyen ünnepies. Az ünnep az élet rangja, felsõbb értelme.
Készülj föl rá testben és lélekben.
MÁRAI SÁNDOR

Kedves Szobi Polgárok! Tisztelt Vendégeink!
Az ünnep és az ünneplés maga, a hétköznapokból való kilépés, az attól való elszakadás. Ilyenkor minden résztvevõ a különöset, a különlegeset, a mást keresi, mint amit a hétköznapokban
megél. Ezért az ünnep szervezõinek feladata, hogy lehetõleg változatos, a mindennapokból valóban kiemelõ, talán nem túlzás azt
mondani felemelõ élmények színtere legyen a rendezvény.
Ebbõl kiindulva a múltévben a néptánc és folklór elemek színesítették a már megszokott élõ koncertek sorozatát. Ebben az évben a
hajózás és folyami régészet környezetünkben témájú kiskonferencia, továbbá egy különleges múzeumi kiállítás lesz teljesen új elem.
Szívbõl kívánom, hogy találja meg mindenki a kedvére való
legjobb eseményt, rendezvényt, legyen felszabadult és vidám
hangulatú, jó emlékeket generáló minden egyes mozzanatában a
9. városnapok rendezvénye valamennyiünk számára.

REMITZKY ZOLTÁN POLGÁRMESTER

2

Önkormányzati hírek

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
pályázatok eredményeinek idõszakos
értékelése a Szobi kistérségben
Magyarország 2007 és 2013
között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesülhet. A
források felhasználását az Új
Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) és annak dokumentumai rögzítik, amelyekben meghatározott két alapvetõ cél a
foglalkoztatás bõvítése és a tartós gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése. A célok
megvalósítása az alacsony gazdasági teljesítmény és a magas
munkanélküliség ismeretében,

ményességét ezen cikk nem vizsgálja.
Az ÚMFT operatív programjaira 2009. június közepéig a kistérségbõl 24 darab pályázatot nyújtottak be, melybõl 11 darab lett támogatott
projekt - ebbõl 4 darab támogatott projekt Szob városhoz
tartozik. A kistérségben az
ÚMFT Államreform Operatív
Program (ÁROP), Közép –
Magyarország OP (KMOP) és
a Társadalmi Megújulás OP

és megítélt támogatások összegére vonatkozó adatokat a 2.
ábra szemlélteti.
A kistérségben igényelt
összes támogatásból a legtöbbet a regionális operatív programra KMOP (94%) és a Társadalmi Megújítás OP-ra (6%)
igényeltek. A megítélt támogatások tekintetében is hasonló sorrend figyelhetõ meg; az
összes, közel 2029 millió Ft
megítélt támogatásból 2020
millió a KMOP-re és közel 9
millió Ft az ÁROP -hoz kapcsolható.
A kistérségben az egyes OPra igényelt támogatások tekintetében a legsikeresebb relatíve az ÁROP pályázat volt, mivel itt az igényelt támogatást
teljes mértékben megítélték, de

2. ábra

1. ábra
valamint a világméretû pénzügyi válság okozta gazdasági
környezetben komoly kihívást
jelent hazánk számára.
Az ÚMFT 15 operatív programjának keretében – a regionális operatív programokkal
együtt - kerülnek a pályázati lehetõségek meghirdetésre.
Jelen cikk a Szobi kistérség
és Szob város pályázati eredményeirõl kíván áttekintést nyújtani. Szükséges kiemelni, hogy az
eredményeket bemutató adatok
csak az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) operatív
programjaira, azok keretében
meghirdetett pályázatokra vonatkoznak és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR rendszerébõl 2009. június 16-án kerültek letöltésre. Ezen felül számos
egyéb pályázaton is szerepelt a
szobi kistérség és Szob városa,
azonban ezen pályázatok ered-

darab benyújtott pályázat sikeres lett; a KMOP esetében a 18
benyújtott pályázatból 10 lett
támogatott projekt, az 5 benyújtott TÁMOP pályázat közül jelenleg nincs nyertes pályázat.
Szob város 10 benyújtott
pályázatából 4 nyertes született,
melybõl 3 a KMOP kiírásaira
vonatkozik; ebbõl egy kétfordulós pályázat, amelynél még
végleges eredmény nincs.
Országosan az ÚMFT operatív programokra igényelt tá-
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(TÁMOP) keretében nyújtottak be pályázatokat.
A kistérségbõl benyújtott és
az Irányító Hatóság (IH) által
támogatott pályázataira vonatkozó adatokat az 1. ábra szemlélteti.
Az összes benyújtott pályázat közül a legtöbbet a regionális OP – KMOP - prioritásra
adták be (az összes benyújtott
pályázat 75%-a), melyet a Társadalmi Megújulás OP követ 21
%-os részesedéssel. Az IH által
támogatott pályázatok tekintetében is hasonló a sorrend: a támogatott pályázatok 91%-a
KMOP-hez kapcsolódik, amelyet az ÁROP pályázat követ.
A kistérségben az egyes OPokra benyújtott pályázatok
eredményességét vizsgálva
megállapítható, hogy relatíve a
legsikeresebb az ÁROP pályázat volt, mivel ennél az egy

mogatás a vizsgált idõszakban
meghaladta a 3727 mrd forintot, ennek 67%-a lett megítélt
támogatás.
Az országos átlagtól némileg
lemaradva, a kistérségben a közel 4167 millió forint igényelt
támogatás 49%-a lett megítélve
- ebbõl Szobon igényeltek 1567
millió forintot, melybõl 178
millió forint támogatást hagyott
jóvá az Irányító Hatóság. Kistérségi szinten a támogatások
94%-át a regionális OP célkitûzéseinek a megvalósítására igényelték, s a megítélt támogatási
összeg közel 100%-a is ezen
operatív programokra vonatkozik. A regionális programok esetében a pályázóknak az elnyert
teljes támogatási összegen felül,
annak 8-10%-át kell a projektmegvalósításkor a saját forrásaiból finanszíroznia.
A kistérségben az igényelt

ez csak egy leadott és nyertes
pályázatra vonatkozik. A
KMOP pályázatai esetében az
igényelt támogatás 51%-a lett
megítélve. Szob város tekintetében az igényelt támogatásoknak csak a 11%-át ítélte meg a
hatóság, de ebben az esetben
nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy van egy kétfordulós pályázatuk, amelynek
elsõ körében sikeresen szerepeltek, illetve, hogy a térség
nyertes ÁROP pályázata és az
ehhez tartozó megítélt támogatás is Szobhoz kapcsolódik.
A pályázati lehetõségek ezen
kis szeletének rövid vázolásából is jól látszik, hogy mind a
kistérség, mind pedig Szob városa lételemévé tette a pályázatokon való részvételt és a jövõ
esélyének láthatóan jó és eredményes irányát célozta meg.
HUTKAI ZSUZSANNA

Szobi Hírnök
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Nem kis meglepetéssel szolgált
Tájékoztatást kértek
a képviselõk a DMRV-ügyben az európai parlamenti választás
(A vonatkozó képviselõ-testületi határozatot változatlan formában tesszük közzé – a szerk.)
Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete élve a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 101. §-ban
biztosított felterjesztési jogával,
a Magyar Köztársaság Kormányához (Magyar Köztársaság
Miniszterelnökéhez, illetékes
miniszteréhez) fordul, és kéri tájékoztatásukat, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalásukat, illetve intézkedés
megtételét kezdeményezi a lakosság széles körét érintõ kérdésben, miszerint a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt honlapján 2009. április 3-án közzétett sajtóközleményben megjelent hír alapján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az
Észak-Magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt kezelésébe
adta a Tiszamenti Regionális
Vízmûvek Zrt és a Duna Menti
Regionális Vízmû Zrt állami tulajdonú üzletrészét.
1.) A szervezeti átalakítással
kapcsolatban a képviselõ-testület tájékoztatást kér arra vonatkozólag, hogy az átszervezés a
Duna Menti Regionális Vízmû
Zrt munkavállalóit hogyan érinti, biztosított-e továbbfoglalkoztatásuk?
2.) A szervezeti átalakítással
kapcsolatban a képviselõ-testület kezdeményezi és kéri, hogy
az állami tulajdonú közüzemi
vízmûveket mûködtetõ vízmû
társaságok által felszámítható
ivóvíz-és csatornahasználat legmagasabb díjáról szóló 47/
1999.(XII.28.) KHVM rendelet

alapján az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ
vízmû társaságok által felszámítható ivóvíz és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai
ne emelkedjenek, azok továbbra
is a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt (Vác) területére megállapított díjakkal egyezzenek meg.
3.) A képviselõ-testület tájékoztatást kér arról, hogy az
Észak-Magyarországi Regionális Vízmûvek Zrt, a Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt és a
Duna Menti Regionális Vízmû
Zrt összevonásából megalakított társaság, csoport létrehozásának milyen következményei
lesznek a lakossági és a nem lakossági fogyasztókra vonatkozóan.
4.) A képviselõ-testület tájékoztatást kér a vízmûvek privatizációjának helyzetérõl, a Kormány ezzel kapcsolatos esetleges
szándékáról.
5.) A képviselõ-testület kezdeményezi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36.§ (2) bekezdés címû
pontja alapján, a település jogszabályban elõírt vezetékes ivóvízellátásával, szennyvízelvezetésével, és tisztításával kapcsolatos feladatainak elõsegítése érdekében a korábbiakban
Duna Menti Regionális Vízmû
Zrt teljes, állami tulajdonú részvénycsomagja a korábbi Duna
Menti Regionális Vízmû Zrt ellátási területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan
kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással.

Újabb két, a település fejlesztését
megcélzó pályázat benyújtásáról
döntöttek a képviselõk
Szob Város Képviselõ-testülete május 22-én megtartott ülésén a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttségek nélkül (CÉDE) címet viselõ pályázati felhívásra „Szob, Arany
János utca (58/1 hrsz-ú) védelmében épülõ támfal építésére”
címmel pályázat benyújtásáról
döntött. Szintén ezen az ülésen
határoztak a képviselõk, hogy
egy másik, a területi kiegyenlí-

tést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása hátrányos
helyzetû térségekben, településeken (TEKI) címet viselõ pályázati felhívásra „Szob, Dózsa
György utca melletti gyalogos
járda felújítására” (az Arany János utcától a Vasút utcáig terjedõ szakasz) címmel pályázatot kívánnak benyújtani. A pályázatokat a polgármesteri hivatal munkatársai határidõre
elkészítették és a kiíróhoz benyújtották.

Június 7-én tartották hazánkban az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választását,
amelyen arról dönthettek a választópolgárok, hogy ki legyen
az a 22 képviselõ, aki Magyarországot képviseli az Európai
Unió egyre növekvõ hatáskörrel bíró szervében.
A szavazati jogukkal élõ választópolgárok akaratából Magyarországot 14 FIDESZKDNP, 4 MSZP, 3 Jobbik és
1 MDF által indított jelölt képviseli az Európai Parlamentben. A választások országos
eredményét az alábbiakban
foglaltuk össze: FIDESZKDNP 1.632.309 szavazat,
56,36 százalék; SZDSZ 62.527
szavazat, 2,16 százalék; MCF
ROMA Ö. 13.431 szavazat,
0,46 százalék; MUNKÁSPÁRT 27.817 szavazat, 0,96
százalék; MSZP 503.140 szavazat, 17,37 százalék; JOBBIK
427.773 szavazat, 14,77 százalék, LMP-HP 75.522 szavazat,
2,61 százalék; MDF 153.660
szavazat, 5,31 százalék.
Az országos eredmények
tekintetében az igazi meglepetést a Jobbik feltûnõen jó, il-

letve az MSZP soha nem látott
gyenge szereplése okozta. Vajon településünkön hogyan tükrözõdtek vissza az országosan
született eredmények? Az alábbi akban foglalva ezzel kapcsolatban szeretnénk információt
szolgáltatni a Tisztelt Olvasóknak. Szob településen a választás végeredménye: a FIDESZKDNP 492 szavazat, 58,71 százalék, SZDSZ 9 szavazat, 1,07
százalék, MCF ROMA Ö. 0 szavazat, 0,00 százalék, MUNKÁSPÁRT 12 szavazat, 15,63
százalék; MSZP 131 szavazat,
15,63 százalék; JOBBIK 143
szavazat, 17,06 százalék,
LMP-HP 10 szavazat, 1,19 százalék, MDF 41 szavazat, 4,89
százalék.
Az szobi összesített adatokból kiolvasható, hogy a FIDESZ-KDNP nagyjából az országos adatoknak megfelelõen,
illetve attól valamelyest jobban,
az MSZP egy hajszálnyival
rosszabbul, a Jobbik pedig egy
picit jobban szerepelt. A negyedik, országosan az 5 %-os küszöböt átlépõ pártnak, az MDFnek Szobon nem sikerült megugrania ezt küszöböt.

Köszönet
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a szavazatszámláló bizottsági tagoknak és polgármesteri hivatali alkalmazottaknak, akik a június 7-i
európai parlamenti választás szervezésében és lebonyolításában segítségemre voltak.

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETÕJE
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Eredménytelenül zárult
a P+R parkoló létesítésének
kivitelezési munkálataira kiírt
közbeszerzési eljárás
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete június másodikán megtartott ülésén a „P+R
parkoló létesítése Szob városában„ címû építési beruházás kivitelezési munkáira május 4-én,
KÉ 6698/2009. azonosító számmal közzétett nyílt közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény
92/A.§. (2) bekezdése alapján
eredménytelennek nyilvánította.
A hivatkozott jogszabályhely értelmében: „Eredménytelen az eljárás, ha több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok
között csak egyetlen érvényes
ajánlat van”.
A képviselõ-testület közbeszerzési ügyekkel foglalkozó bizottsága május 18-án, 10 órakor
kezdõdõ ülésén (bontási értekezlet) bontotta fel a parkoló építési
munkáira érkezett kivitelezõi
ajánlatokat. A bontási értekezleten készült jegyzõkönyv tanúsága szerint a „P+R parkoló létesítése Szob városában„ címû építési beruházás közbeszerzési feladatainak lebonyolítására megbízott hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Gál és Társa Ügyvédi
Iroda, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.) képviselõje jelenlétében
a bizottság megállapította, hogy
2 db ajánlat érkezett az ajánlattételi határidõig. Az ajánlatok
közül az egyik teljes egészében

megfelelt azoknak a tartalmi és
formai követelményeknek, amelyeket a kiíró megkívánt, a másik viszont néhány elemében hiánypótlásra szorult. A közbeszerzési bizottság ennek megfelelõen úgy döntött, hogy elegendõ
határidõ biztosítása mellett ez
utóbbi ajánlattevõt ajánlatának
kiegészítésére hívja fel.
Tekintettel arra, hogy a megadott határidõig az ajánlattevõ a
hiánypótlási felhívásnak nem tett
eleget, a képviselõ-testület az
említett jogszabályhely alapján
eredménytelennek nyilvánította
az eljárást.
Természetesen a cél az,
hogy a parkoló még az idén
megépüljön, ezért a képviselõtestület azonnali határidõvel új
közbeszerzési felhívás közzétételérõl döntött, amely elõreláthatólag június 22-én jelenik
meg a Közbeszerzési Értesítõ
honlapján. Az, hogy az elsõ eljárás eredménytelenül zárult, a
beruházás tervezett befejezésének határidejében az eredeti
tervekhez képest másfél-két
hónapos csúszást eredményezhet, hiszen abban az optimális
esetben is, ha legalább két érvényes ajánlat érkezik, és az eljárás eredményesen zárul, elõreláthatóan augusztus eleje
elõtt nem indulhatnak el a munkagépek.

Pályázat benyújtásáról döntöttek
a képviselõk a mûködõképesség
biztosítása érdekében
A képviselõ-testület május 19én megtartott ülésén pályázat
benyújtásáról döntött a „Mûködésképtelen önkormányzatok
egyéb támogatására ” . A kiíró Önkormányzati Minisztérium azoknak a forráshiányos
településeknek biztosítja a pályázás lehetõségét, akik nem
rendelkeznek a mûködésükhöz
szükséges forrásokkal, illetve
az ÖNHIKI pályázat segítségével sem tudják biztosítani mûködõképességüket.
Szob Város Önkormányzata
ugyan részt vett a már említett,
kötött mutatókkal rendelkezõ
ÖNHIKI pályázaton, de annak

elbírálása még nem történt meg.
Az azonban már most világosan látszik, hogy abban az esetben is, ha az ÖNHIKI pályázat
100%-os támogatásban részesül, szükség lesz újabb források
bevonására annak érdekében,
hogy az önkormányzat mûködõképessége biztosított legyen.
Az említett okok következtében
elkerülhetetlennek bizonyult az
újabb pályázat beadása. Reméljük, hogy az említett pályázatok támogatásban részesülnek,
és nem kényszerül az önkormányzat újabb hitelfelvételre
mûködési kiadásainak fedezése
érdekében.

Szobi Hírnök

Megfelelõen halad a
Fõtér program második
ütemének elõkészítése
Az elmúlt hónap sem telt el esemény nélkül a Fõtér II. ütem
(Szob város integrált településfejlesztése) megnevezéssel illetett, gyakorlatilag a Szent László utca és tér, valamint a polgármesteri hivatal „zárda” épületének felújítását megcélzó
program háza táján.
A képviselõ-testület május
22-én megtartott ülésén, a programmal kapcsolatban kiírt és
lefolytatott két közbeszerzési
eljárásban hirdetett eredményt.
A közbeszerzési bizottság javaslata alapján meghozott döntés
értelmében a projekthez kapcsolódó szakági tervezési szolgáltatási munkákat a JUKO Kft.
(2112 Veresegyház, Lévai u.
46.), míg a magasépítési tervezési szolgáltatói munkákat,
Bóbis Ferenc egyéni vállalkozó (2134 Szõd, József A.u.43.)
végezheti el.
Amint arról lapunk korábbi
számaiban már beszámoltunk, a
szobi Fõtér II. ütem programja
pályázati forrásból valósulna
meg. Jelen esetben egy kétfordulós pályázati eljárás alapján
történik meg a döntés a támogatás végleges odaítélésérõl.
Mint azt korábban említettük,
eddig az elsõ fordulón jutott tovább sikeresen önkormányzatunk. Ahhoz, hogy a második

fordulóban is eredményesek lehessünk egy sor feladatot kell
még teljesítenünk. Szoros határidõkre kell újabb és újabb dokumentumokat, terveket elkészíttetnünk, engedélyezési eljárásokat lefolytatnunk, amelyeknek csak igen komoly erõfeszítések, anyagi és egyéb áldozatvállalás mellett tudunk eleget
tenni. Ennek megfelelõen a fentieken túl például a pályázati
kiíró szándéka szerint az önkormányzatnak létre kellett hoznia
egy városfejlesztõ társaságot is,
amely elsõsorban e beruházás
lebonyolítását koordinálja
majd. A képviselõ-testület június 15-én megtartott ülésén
döntött a társaság létrehozásáról. A korlátolt felelõsségû társaság ügyvezetõi feladatainak
ellátására Galanits Tamást kérte fel, aki a megbízatást elvállalta.
Június 19-ig, péntekig kellett
az önkormányzatnak az utolsó
olyan adatokat, terveket, dokumentációkat szolgáltatnia - és a
városfejlesztõ társaságot létrehoznia-, amelyek alapján a kiíró
meghozza végsõ döntését a pályázat támogathatóságáról. Bizakodunk a sikerben, és reméljük,
hogy az elkövetkezõ év végére
egy teljesen megújult fõtérrel
büszkélkedhet településünk.

Álláshirdetés
A szobi Kodály Zoltán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a 2009/2010-es tanévre az alábbi
pedagógusállásokat hirdeti meg:
2 fõ egészállású zongoratanár
1 fõ egészállású rézfúvótanár
1 fõ félállású gitártanár
1 fõ félállású hegedûtanár
1 fõ félállású fuvolatanár
Jelentkezési határidõ:
2009. augusztus 11.
Jelentkezni lehet:
Kodály Zoltán Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
2628 Szob, Árpád u. 54., tel: 06-27/370-086
email: szobizene@vipmail.hu
Bogányi Gergely igazgató

Szobi Hírnök

Nagymarosi
szolgálat
Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy az 1998. február
1-jétõl mûködõ Katolikus
Karitász –Caritas Hungarica
Szakápolási és Fogyatékosokat Támogató Szolgálat
neve fenntartóváltozás miatt
megváltozott. Szolgáltatásainkat az alábbi néven nyújtjuk.
Váci Egyházmegye
Nagymarosi Támogató és
Otthonápolási Szolgálat
2626 Nagymaros
Vasút utca 15.
27-354-272
Támogató Szolgálatunk
ellátási területe: Nagymaros,
Kismaros, Zebegény, Szokolya, Szob, Verõce.
Szolgáltatásaink: információnyújtás, tanácsadás,
személyi segítés, szállítási
szolgáltatás - speciális, kerekes szék szállítására alkalmas
mikrobusszal.
A szolgáltatást igénybe
vehetik: magasabb összegû
családi pótlék, vaksági járadék, FOT határozattal rendelkezõ sérült emberek.
A szolgáltatás térítésköteles!
***
Otthonápolási Szolgálat
területe: Nagymaros, Kismaros, Zebegény, Szokolya,
Szob, Verõce
Szolgáltatásaink:
- kórházi ápolást kiváltó,
lerövidítõ szakápolás Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozva a 20/1996 NM.
rendelet szerint,
- hospice szellemû szakápolás daganatos betegeknek,
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzés,
- szaktanácsadás.
A Szolgálat érvényes
ÁNTSZ, és szociális szolgáltatási mûködési engedéllyel
rendelkezik.
MÜLLERNÉ HONTVÁRI MÁRIA
INTÉZMÉNYVEZETÕ

Önkormányzati hírek
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Az APEH válaszol
Autista gyermekem (14
éves) után igénybe vehetõ-e
a súlyos fogyatékosság kedvezménye? Ki állítja ki az
igazolást, aminek alapján a
kedvezmény igénybe vehetõ?
A súlyos fogyatékosság minõsítésérõl és igazolásáról szóló
15/1990. (IV. 23.) SZEM rendelet 2. § b) pontja értelmében a súlyos fogyatékosság
igazolására és az állapot végleges vagy átmeneti jellegének
megállapítására az értelmi fogyatékos esetében a területileg illetékes ideggondozó intézet szakfõorvosa jogosult. A
kedvezmény igénybevételének
alapja a fogyatékosság ténye.
A kedvezmény igénybe vehetõ visszamenõleges hatállyal,
a fentiekben meghatározott orvosi igazolás alapján. Ebben az
esetben a személyi jövedelemadó bevallást kell önellenõrzés
útján módosítani.
A súlyosan fogyatékos magánszemély az errõl szóló orvosi igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdõ napjának
hónapjától adókedvezményt
vonhat le a személyi jövedelemadójából személyi kedvezmény címén (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény ( a továbbiakban: Szja tv.) 40. § (1) bekezdés). Ennek havi összege
az adóév elsõ napján érvényes
havi minimálbér 5 százalékának megfelelõ összeg.
Fontos tudni, hogy a kedvezményt mindazok a súlyosan fogyatékos magánszemélyek igénybe vehetik, akiknek
összevont adóalapjuk után van
adójuk.
Fentiek értelmében Ön
mint szülõ a kedvezményt
nem érvényesítheti, mert azt
kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedõ magánszemély vonhatja le a saját összevonás alá esõ jövedelme utáni
adóból.
Milyen módon és mely
szervhez kell a társaságoknak benyújtaniuk a beszámolókat? A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 18. §

(1)-(3) bekezdése 2009. január 1-jén hatályát vesztette. A
korábbi szabályozás értelmében a számviteli törvény szerinti beszámolót a Cégbíróságon a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelõen letétbe kellett helyezni, valamint
közzététel céljából a Céginformációs Szolgálathoz is be kellett nyújtani.
Az új közzétételi rendszert
2009. május 1-jétõl kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy
ettõl az idõponttól kezdve a
beszámolókat csak elektronikus úton és csak a kormányzati portálon keresztül lehet
elõterjeszteni, függetlenül attól, hogy a beszámolónak milyen a fordulónapja és milyen
idõszakra vonatkozik. A kormányzati portál a beszámolót
és az elektronikus ûrlapot a
Cégközlöny részére küldi meg.
A Cégközlöny az elektronikus
ûrlapot továbbítja az APEH
részére és napi feltöltéssel
gondoskodik a beszámoló közzétételérõl is (a beszámolót a
Cégközlöny honlapján teszik
közzé).
A közzétételre történõ benyújtásának a cég akkor tesz
eleget, ha csatolja a beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést,
amennyiben ilyennel rendelkezik, az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó határozatot, az ûrlapot, valamint
teljesíti a 3.000.- Ft összegû
közzétételi díjat.
Nem nyújtottam be 2009.
május 20. napjáig a személyi jövedelemadó bevallásomat. Mit tehetek, hogy a
mulasztásomat orvosoljam?
Amennyiben az adózó határidõben menthetõ okból elmulasztja benyújtani a bevallását
(pl. betegség, kórházi kezelés,
utazás, …), úgy az akadály
megszûnését követõen (pontosabban az akadályoztatás megszûnésétõl számított 15 napon
belül) a bevallást pótlólag be
kell nyújtania.
Ezzel egyidejûleg - tehát
nem elõzetesen vagy utólag -,
az adózónak lehetõsége van
arra, hogy megfelelõen indokolt igazolási kérelmet ter-

jesszen elõ postai úton az adóhatóságnál. Ha az igazolási
kérelmet az adóhatóság pozitívan bírálja el, úgy adózó
mentesül a bevallási késedelemhez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól. Az adóhatóságnak nincs törvényi felhatalmazása a bevallási határidõ elõzetes meghosszabbítására, a késedelmesen benyújtott bevallást tehát kizárólag
a fent leírt módon célszerû
pótolni [az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény
31. § (4) bekezdése alapján].
A személyi jövedelemadó
bevallás benyújtását követõen észleltem, hogy a bevallást hibásan töltöttem ki.
Mit tehetek? Amennyiben a
bevallás adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem
érintõ hibáját észleli, kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását (helyesbítését). Az adózói
javítás lényege a teljes adatcsere, így a bevalláson nem csak a
javítással érintett adatokat, hanem az eredeti 0853-as bevallásban szereplõ valamennyi adatot (beleértve a részletezõ lapokat – a 0853-D lap kivételével)
újra ki kell tölteni. A javítás a
0853-as számú bevalláson történik, a fõlap (C) blokkjában
jelölni kell a helyesbített bevallás típusánál, hogy melyik bevallást kívánja javítani (0853,
0853E, 08M29).
Amennyiben a módosítás
folytán az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék)
összege változik az eredetihez képest, önellenõrzést kell
benyújtani. Önellenõrzésre
csak május 20-át követõen
van lehetõség. Az önellenõrzés szintén a 0853-as számú
bevalláson történik, a fõlap
(C) blokkjában jelölni kell
az önellenõrzött bevallás típusát
(0853,
0853E,
08M29). Önellenõrzés esetén
is teljes adatcsere történik,
így az eredeti bevalláson feltüntetett összes adatot ismét
ki kell töltenie. Önellenõrzés során a bevallási nyomtatvány 16-01-es és 16-02-es
lapját is csatolni kell a bevallás fõlapjához.
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Sport, szabadidõ

A elmosta az esõ a
gyereknapot
Az elmúlt évekhez hasonlóan,
nagy elõkészület elõzte meg az
idei gyermeknapot is. Az óvó nénik készítették a kézmûveskedéshez szükséges anyagokat,
a vállalkozóktól, önkormányzati tagoktól érkeztek az ajándékok, felajánlások, az anyukák, a
nagymamák sütötték a süteményeket. A rendezvény reggelén
kémleltük az eget és a jó idõ reményében díszítettük a terepet.
A szereplõ gyerekek lázasan készültek a megnyitóra. Sajnos bánatunkra pontosan a kezdés pillanatában eredt el az esõ. A kicsi
ovisok és a néptáncosok ennek
ellenére elõadták produkciójukat, amelyért a jutalom süte-

mény és édesség volt.
A szomorú gyerkõcöket azzal
vigasztaltuk, hogy szeptemberben ismért megszervezzük a gyermeknapot és reméljük, az idõjárás is kegyes lesz hozzánk.
Köszönjük a támogatóknak a
felajánlásokat, amelyek természetesen az õszi rendezvényünkön felhasználásra kerülnek. Továbbá köszönjük az anyukák és
nagymamák által készített sok finom házi sütit, aminek elfogyasztása kis vigaszt nyújtott a
gyermekek számára az elmaradt
rendezvényért.
Találkozunk szeptemberben!
A SZERVEZÕK

Nyári tábor
Az Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ, valamint a Szobi József Attila Mûvelõdési Ház idén is megrendezi
hagyományos, napközis jellegû nyári táborát június 29. (hétfõ)
és július 8. (szerda) között.
Jelentkezni a Szobi Érdy János Könyvtárban személyesen,
vagy a 06-27/370-217-es telefonszámon lehet. Minden táborozni vágyót szeretettel várunk!

Dunakanyar és folyami régészet
különös tekintettel Szob - Helemba - Letkés középkori múltjára
József Attila Mûvelõdési Ház, Szob
2009. június 26. (péntek)

Program
17 óra

Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth díjas zongoramûvész,
szobi Kodály Zoltán Zeneiskola igazgatójának zenei köszöntõje

17.20 óra

Milleniumi zászló átadása Pest megye ezer éves fennállásának tiszteletére
Ünnepi köszöntõt mond Harrach Péter Pest megye I. sz. választókerületének
országgyûlési képviselõje.
A milleniumi zászlót átadja Harrach Péter és Szabó István Pest Megye
Közgyûlésének alelnöke.
A zászlót átveszi Szob Város Önkormányzata számára Remitzky Zoltán
polgármester és Kempfné Dudás Hilda jegyzõ.
A konferenciát köszönti és megnyitja Remitzky Zoltán.

17. 35 óra

Középkori emlékek a Helemba-szigeten
Dr. Kovalovszky Júlia régész, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király
Múzeuma, Visegrád

18 óra

Dunai leletek a visegrádi Mátyás Király Múzeumban
Gróf Péter régész muzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király
Múzeuma, Visegrád

18.25 óra

Kávé, teaszünet, büfé

18.45 óra

Szob - Helemba - Letkés és Nagymaros-Visegrád a középkori oklevelek tükrében
Batizi Zoltán régész, Nagybörzsöny

19.10

Folyami régészet jelentõsége
Dr. Tóth J. Attila régész
Magyar Mûvészettörténeti és Régészeti Társulat Búvárrégészeti Szakosztály,
Budapest

19.35 óra

Folyami Régészeti Kutatóközpont és Múzeum létrehozásának lehetõsége
Dr. Vukoszávlyev Zorán egyetemi adjunktus
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar
Építésztörténeti és Mûemléki tanszék

20 óra

Zenés zárszó - közremûködik Tóth Edit fuvolamûvész és Tóth Tímea gitármûvész

Konferencia rendezõje: Börzsöny Múzeum Baráti Köre
Fõ támogatója: Szob Város Önkormányzata
További támogatók: Börzsöny Nehézgyalogság, Szob - Bûvös Toll, Szob - Dunapart Üzletház, Szob - Érdy János Könyvtár és Információs Központ, Szob
- Erzsike Virágbolt, Szob - Fekete István Általános Iskola, Szob - Feleki Zoltán, Szob, Ferryboat Kft, Szob - Galóca Bt, Szob - Geloport Kft Popeye Fogadó,
Szob - Gondviselés Patika, Szob - Huszti Péter, Szob - Ipoly Infó - Ipoly Fruct 2000 Kft, Szob - József Attila Mûvelõdési Ház, Szob - Kakas Húsbolt, Szob,
Krasznai Zoltán, Szob - Lehoczky Ottó, Szob - Menyhárt Ottó. Kemence, Nefelejcs Virágüzlet, Szob, Partner Üzletház Balázsi Géza, Szob, Polónyi Éva, Szob Sági Dénes, Kemence - Dr. Sántha József, Zebegény - Szent László Gimnázium, Szob - Szõke István, Szob - Vargáné Szikriszt Katalin, Szob.

Szobi Hírnök

Két esztendõ után újra
bajnokságot nyert a Szobi
SC labdarúgó csapata
1999 és 2007
után harmadszor
is bajnoki címet
szerzett a Szobi
SC felnõtt labdarúgó csapata a
Pest megye III.
osztályú bajnokságban.
Talán még
emlékeznek a
szurkolók, az olvasók, hogy két
évvel ezelõtt a
Szobi Hírnök júniusi címlapja valahogy úgy kezdõdött, hogy ,,Nyolc év
után újra bajnokcsapata van Szobnak’’! Akkor örömmel vettük tudomásul, hogy a felnõtt labdarúgó csapat a sikeres ’90 –es évek után - amikor szinte minden évben a dobogó
második, illetve harmadik helyét
foglalhatta el -, végre 1999-ben megszerezte a hõn áhított bajnoki címet,
illetve ezt követõen több sikeresebb
és kevésbé sikeresebb év után 2007ben újra a legjobbnak bizonyult csoportjában.
Nagy öröm volt két évvel ezelõtt
június elején, amikor már izgulni sem
kellett, hiszen a csapat négy fordulóval a befejezés elõtt behozhatatlan
elõnyre tett szert, nem úgy, mint ’99ben, amikor az utolsó forduló döntött az aranyérem sorsáról.
A Pest megye II. osztályában eltöltött 2007/2008-as szezon sikertelensége után, amikor csak a kiesést
is jelentõ 12. helyet sikerült a csapatnak megszereznie, úgy gondolta
mindenki, hogy meg kell próbálni
egy új, ütõképes csapatot összehozni, amelyik képes lehet visszakerülni az eggyel magasabb osztályba. Ennek érdekében nagy mértékben kicserélõdött a játékoskeret. Több labdarúgó érkezett Budapestrõl, illetve
a környékbeli csapatoknál játszó szobi játékosok is visszatértek, akik a
régiekkel kiegészülve egy ütõképes
csapatot, és egy igazán jó közösséget alkottak. Ennek eredményeként
elmondhatom, hogy nagyon eredményes szezonon vagyunk túl. A két
évvel ezelõtti eredményünket is túlszárnyaltuk, hiszen a most befejezett
bajnokságot 24 gyõzelemmel - 2
döntetlen mellett -, 99 rúgott és 25
kapott góllal veretlenül sikerült megnyerni. Természetesen ez nem volt
annyira könnyû, mint amilyennek a
számok tükrében látható. Szurkolóink, akik kijárnak mérkõzéseinkre
tudják, hogy hiába beszélünk amatõr szintrõl, ebben az osztályban is
vannak technikás, ügyes vagy éppen
’’csupaszív’’ játékosok, akik azért
hajtanak, futnak, küzdenek hétrõlhétre, hogy egyrészt egészségesebbek legyenek és fizikailag karban
tartsák magukat, másrészt pedig

megmutassák, hogy fel tudják venni
a versenyt, és meg tudják nehezíteni
a legjobbak dolgát is. Szerintem éppen abban az osztályban nehéz jó
eredményt elérni - és fõleg bajnokságot nyerni -, ahol éppen a csapat
szerepel. Az elõbb említett nehézségek miatt tartom nagy dolognak,
hogy három éven belül a második
bajnoki címünket tudtuk megszerezni, és ezzel öregbíteni a város hírnevét a sportsikerek terén.
Az elõttünk álló szezonban azonban nem akarjuk elkövetni azt a hibát, amint két évvel ezelõtt elkövettünk: a nem megfelelõ feltételek ellenére vállaltuk a felsõbb osztályban
való szereplést. Ez senkinek nem lenne jó. Se a játékosnak, se a szurkolónak, se a csapatot valamilyen formában támogatóknak. Azt szokták mondani, hogy felelõtlen az, aki rövid idõn
belül kétszer ugyanazt a hibát elköveti. Ennek megfelelõen, csak akkor
vállaljuk a magasabb osztályban való
indulást, ha garantálva látjuk megfelelõ játékosállományt és az anyagi fedezet. Az, hogy a következõ szezont
melyik osztályban kezdi csapatunk,
két héten belül el fog dõlni.
Befejezésként szeretném felsorolni a bajnokcsapat névsorát, illetve a magam és az összes játékos, valamint a vezetõség nevében köszönetet mondani mindazoknak, akik
valamilyen módón, lehetõségeikhez
mérten támogatták a csapatot, mert
ez a szezon nélkülük nem lehetett
volna ennyire sikeres.
Szobi SC 2008 / 2009 – es Pest
megye III. osztály bajnokcsapata:
Tábiás István, Hallai András,
Chikán Tamás, Márton Mihály,
Papp Zsolt, Veres Péter, Harasztia
József, Demeter Tamás, Grósz Gábor, Orgován István, Laczkó Balázs,
Orbán Tamás, Markovics Róbert,
Gyimesi Jenõ, Víg Péter, Polyák Attila, Belianszky József, Szabó István,
Horváth László, Viczena Csaba
Játékos edzõ: Horváth László,
Elnök: Orbán József, Szakosztály
vezetõ: Krasznai Zoltán, Szövetségi képviselõ: Nagy Sándor, Technikai segítõ: Laczkó János, Szertáros:
Drexler Sándor.
LACZKÓ BALÁZS

Szobi Hírnök

Civil szervezetek
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Peat-R Dance Team idén Peat-R Végre élek címû
is részt vett a belgiumi a dalhoz videoklip készült
Streetdance Bajnokságon! Április 24-25-én forgattuk a má- eljut a nagy zenei csatornákhoz,
2009. januárjában ismét megfogalmazódott bennem, hogy
ebben az évben is részt kellene
vennünk a május 20. és 25. között megrendezésre kerülõ Big
Bang Nemzetközi Streetdance
Bajnokságon. Úgy gondoltam,
hogy az idén a szobi nagy cso-

ket szeretnénk kifejezni.
Köszönet: Kárpáti Zsuzsának, az EKI fõigazgatójának,
Kakas Húsboltnak, Gondviselés Patikának, Orbán József
vállalkozónak, Határ ABCnek, Polónyi Évának (Éva Baker sütõdének), Nagy Nikinek,

sodik videoklipemet a Peat-R Végre élek címû dalból. A slágergyanús dal megzenésítése szintén annak az Oravecz Kristófnak köszönhetõ, aki már az elsõ klipes
dalomnak a zenéjét is írta (Velem
érezd).
A Kenderes Hotelben (köszönet a helyszínért) forgatott klipet
Moczó Dénes rendezte, az operatõri és vágói feladatokat pedig
Lukács Péter látta el. A táncos ré-

az új maxi cd pedig a rádiókhoz.
Talán egy új sláger született a dallal nem csak Szobon és környékén, hanem az egész országban!
Külön köszönet szponzorainknak: Kárpáti Zsuzsa EKI Fõigazgatója, D. Nagy József ügyvéd,
Kenderes Hotel (Zebegény), Kakas
Húsbolt, Gondviselés Patika,
Sport Fogadó (Kemence), Pacziga
Tiborné (Vámosmikola), Móni szalon, Polónyi Éva (Éva Baker pék-

szeket a szobi mûvelõdési házban
vettük fel a Peat-r Dance Team és
az Éva Funky Hip-hop S.E. közremûködésével. A kongás dob részletet külön köszönöm Kempf
Krisztiánnak, aki nagyon oda tette magát.
A nagyérdemû közönség számára május 30-án mutattuk be elõször az új videoklipet a szobi mûvelõdési házban. Több, mint 50
ember jött el erre a számomra igen
nagy eseményre. A közönségnek
természetesen szolgáltam egy kis
meglepetéssel. Táncosokkal kiegészülve egy négy dalból álló mini
koncertet adtam, amelyet Kempf
Chris élõ kongás dob show-jával
tettünk felejthetetlenné. Ezt követõen került sor az új változatú maxi
cd és videoklip dvd dedikálására.
Bízom abban, hogy az új klip

ség), Grószné Kmetty Ildikó,
Mácsai Vera, Füstõs Sándor (Budapest).
Köszönet a segítségért: Csikós Balázsnak, Peat-R Dance
Team tagjainak, Éva Funky Hiphop S.E.-nek, Kempf Chrisnek,
Moczó Dénes rendezõnek, Lukács Péter operatõrnek, Laczkó
Balázsnak, Meszinek, Konyaknak, Jelli Ákosnak (borítóterv),
Ipoly Infónak, Szobi Hírnöknek
és persze az összes barátomnak,
akik részt vettek és segítettek az
új klip forgatásán.
Peat-R Végre élek címû - új
változatú - maxi cd már kapható és megrendelhetõ nálam. Az
új videoklipet keresd a
youtube.com-on és weboldalamon: www.myspace.com/peatr
HUGYECZ PÉTER

A versenyen résztvevõ csapat tagjai
portomat viszem ki Brugge-ba.
Végül a csoportból négyen tudtunk felkészülni és kimenni a
versenyre.
Anitának, Claudiának és
Bálintnak nagy élmény volt
az utazás, és a verseny hangulata is elvarázsolta õket.
Most õk élhették át mindazt,
amit már két szobi csoportom
átélt.
Aki ide kijut, az csak tanulhat vele, hiszen két nap ingyenes work shopokon, azaz táncórákon vesznek részt a versenyzõk.
A 23 induló csapattal megrendezett versenyen a középmezõnyben végeztünk, ami
nemzetközi viszonylatban jó
eredménynek számít. Nem volt
hiába való a sok belefektetett
munka.
Természetesen idén sem jutottunk volna ki Belgiumba, ha
nincsenek a szponzoraink,
akiknek ez úton is köszönetün-

szobi CBA-nak, Pásztor & Társa Bt-nek, Szob Város Önkormányzatának, Pacziga Tibornénak (Vámosmikola), Dénes
Rudolfnak (Vámosmikola),
Sport Fogadónak (Kemence),
a letkési általános iskolának,
Móni Szalonnak.
HUGYECZ PÉTER
Peat-R Dance Team fellépés idõpontjai: június 20.:
Márianosztrai falunap 15.30
óra, június 27.: Szobi Városnapok
Napi Tánctábor Bernecebarátiban. Vendég tanárokkal
idén is megrendezésre kerül a
nyári Peat-R Dance Team tánckurzus 2009. július 15 és 17
között a bernecebaráti iskolában. Gyere, és tanulj hip-hopot! Érdeklõdni: Hugyecz Péternél: 06-30-324-2041. Táncoktató, aerobic sportedzõ,
www.peat-rdanceteam.hu
HUGYECZ PÉTER

Szeretnénk felhívni a tisztelt olvasó, illetve a lakosság
figyelmét arra, hogy a telektulajdonosoknak június 30ig el kell végezniük ingatlanaik gyommentesítését, különös figyelmet fordítva a parlagfû irtására.
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Óvodai hírek, önök írták

Buli a tornateremben
Zsuzsi és Orsi, a két hölgy rendszeresen fellép nálunk az óvodában. A gyerekek szeretik a
produkciójukat, mert változatos, alkalomhoz illo, és velük
együtt lehet énekelni, táncolni.
Ez alkalommal az iskola tornatermében buliztunk, mert a tornaszobánkban már nem lehet, az

udvarunk pedig foglalt az építkezés miatt.
Köszönjük a lehetõséget. Az
ismeretlen helyszín nem gátolta
meg az ovisainkat abban, hogy
önfeledten mozogjanak, és jól
érezzék magukat. Amint a képen
is látszik, nagy buli volt.
KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

Szobi Hírnök

Trianoni megemlékezés a
Szent László Gimnáziumban
A szobi Szent László Gimnázium június 4-én emlékezett meg
a trianoni béke 89. évfordulójáról. Trianont a világ legigazságtalanabb “békéjének” tekinthetjük, hiszen az ország ezen a
napon elveszítette területének
több mint 71%-át, hegyeinek,
erdõinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Odaveszett a lakosság
64%-a, és ami még fájóbb: az
új határok mélyen belevágtak a
magyar nemzet testébe. Idegen

Szabó Imre, a váci Petõfi Sándor Általános Iskola 6. osztályos tanulói érték el.
Iskolánkban a harmadik helyezést Szabó Regina 11.A osztályos tanuló, az elsõ helyezést
pedig Horváth Péter, 11.B osztályos tanuló kapta.
Mûsorunk keretén belül elhangzottak a szebbnél szebb
versek mellett, a szomorú eseményrõl megemlékezõ írások
is. Az iskolánk egyik történelem tanára színvonalas elõadást

Másodszorra sikerült
Kirándulást szerveztünk május
14-re az ovisoknak. Kértünk két
buszt és elindultunk Királyrétre.
Amikor odaértünk, annyira esett
az esõ, hogy le sem szálltunk, hanem fordultunk is vissza. Aznap

A leterített pokrócokon ettek-ittak, majd rövid kirándulásokat tettünk a környéken. Kitaposott ösvényeken sétáltunk,
láttunk lovakat, csendben megnéztük a horgászokat, a vízbe A gimnázium diákjai a trianoni békediktátum aláírásának 89. év-

fordulójáról emlékeztek meg a mûvelõdési házban

Az ovisok nagyon élvezték a kirándulást
hátizsákból ebédeltünk és lefekvés helyett játszottunk a csoportszobában.
Következõ héten, május 21én újból nekivágtunk. Amikor
kiértünk és lepakoltunk, befújtuk a gyerekeket rovarriasztóval,
majd mielõtt a gyerekeink birtokba vették a játszóteret, elmondtuk a szabályokat. Mindenhol
csüngtek, bújtak másztak, csúsztak, lengtek fáradhatatlanul.

ugráló békákat, a vízfelszín alatt
úszó halakat, a víztetején felemelt fejjel ide- oda mozogva
haladó vízisiklót. Hazafelé a
buszon sokan elaludtak, másnap
néhányan
panaszkodtak,
mennyire elfáradtak, de amikor
következo héten megkérdeztem
a kicsiket, hogy máskor is menjük-e kirándulni, a válasz kórusban kiabálták: ”igen!”
KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

fennhatóság alá került a Kárpátmedencében élõ magyarság kereken egyharmada, azaz minden harmadik magyar.
A megemlékezésünkre már
áprilisban elkezdtük az elõkészületeket. A Szent László Gimnázium pályázatot írt ki Trianon témakörben, melyet két
részre osztottak. Volt egy házon belüli megmérettetés és egy
házon kívüli, amelyben a környezõ általános iskolák diákjai
vehettek részt.
A mûvelõdési házban tartott
megemlékezésünkön a Himnuszt követõen a Szent László
Gimnázium
igazgatója,
Szoboszlai László lazarista atya
tartott megnyitó beszédet. A
megnyitót követõen eredményt
hirdetett a pályázók között, és
átadta a díjakat. Az általános iskolák diákjainak pályázatai közül a második helyezést Mácsik
Róbert, a gödöllõi Erkel Ferenc
Általános Iskola tanulója kapta. Az elsõ helyezést Mészáros
Roland, Molnár Dominik és

tartott arról, hogy mik voltak a
trianoni döntés következményei, és hogy a mai magyar ifjúság szinte semmit sem tud
errõl a témáról. A beszédet követõen egy pár perces vetítés
következett az 1938-41-es területi revíziókról. A vetítés után
egy pár mondat elhangzott a
román történelemírásról is. A
megemlékezés néptánccal folytatódott, majd a Székely Himnusszal ért véget.
A visszajelzések szerint az
elõadás érdekfeszítõ és színvonalas volt. A diákok eddig soha
nem tapasztalt csenddel és figyelemmel adóztak a szomorú
évforduló emlékének.
A gimnázium tanulójaként
tudom, hogy a szobi Szent László Gimnázium azon kevés iskolák közé tartozik, amely megemlékezik 1920. június 4.-érõl.
Ez becsülendõ és dicséretes dolog. Remélem, hogy ezt a hagyományt a következõ diáknemzedék is ápolni fogja.
HORVÁTH PÉTER 11.B

Szobi Hírnök

Önök írták

Assisi Szent Ferenc
nyomdokain
Fennállásának 800.
évfordulóját ünnepli Assisi Szent
Ferenc által alapított ferences szerzetesrend. A világ
minden tájára – így
hazánkba is - eljutott ferences rendtartományok megemlékezõ ünnepségeket rendeznek
alapítójuk tiszteletére. A Magyarországon jelenleg
mûködõ ferences
kolostorok is megemlékeznek az évfordulóról, és hálaadó Istentiszteleteket végeznek az elmúlt 8 évszázad
kegyelmeiért.
Az emlékév alkalmából a szegedi ferences harmadrend (világi) nyolcnapos,
képzéssel összekötött utat
szervezett Olaszországba,
hogy megismerhessük Szent
Ferenc mûködésének színterét.
Utunk során felkerestük
Aquileiát, ahol megtekintettünk egy hatalmas bazilikát,
amelyben a korábbi templom
feltárt részeit láthattuk.
Loppianóban, a fokoláré mozgalom központjában egy új,
modern stílusú templomot és
kiállítást kerestünk fel. Négy
napot Assisiben töltöttünk.
Látogatásunk céljai: Sancta
Maria degli Angeli temploma,
Porziuncola kápolna, Szent
Ferenc és Szent Klára Bazilika, Szent Damian kolostor,
Eremo delle Carceri kolostor,
valamint egyéb nevezetességek. Két alkalommal találkoztunk
olasz
ferences
harmadrendi testvérekkel. Útitársunk, Kerekes Teréz tolmácsolása által betekinthettünk
közösségük életébe. Assisibõl
visszafelé Alverna kolostorában álltunk meg. E helyen kapta Szent Ferenc Krisztus sebeit. Ennek emlékére minden
pénteken, délután három órakor körmenet megy a temp-

lomból a stigmatizációs kápolnába. (Ezen mi is részt vettünk.) Utolsó állomásunk a
cortonai kolostor volt. (Itt helyezték örök nyugalomra
Cortonai Szent Margit földi
maradványait.)
A templomokban és kolostorokban tett látogatások nagy
hatással voltak ránk, megvilágítva számunkra Szent Ferenc
- Isten által elvárt - küldetésének fontosságát és eredményességét. A képzési anyaggal
kapcsolatos elõadások, a mindennapi szentmise és a napi
zsolozsma végzése életünk
jobbítására adott erõs buzdítást. A különbözõ létesítmények és a velük kapcsolatos
elmélkedések örökös nyomot
hagytak mindannyiunkban.
Akinek lehetõsége nyílik, látogassa meg a fent említett
helyeket. Bizonyára feltöltekezik lelke Isten és emberek
szeretetében. Ez úton is szeretném megköszönni zarándok
társaim szeretetét, és azt,
hogy velük lehettem. Adjon az
Isten sok ilyen kedves, szeretetben gazdag örvendezõ közösséget.
SIMON JÓZSEF
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Már látni az
alagút sötétségét
Lassan fél esztendeje, hogy felütötte fejét a gazdasági válság, és
megkezdõdtek az azt kezelni
igyekvõ intézkedések.
Az idõsebb emberek, valamint
azok, akik mélyrehatóbban foglalkoztak a történelmünk megismerésével, tudhatják, hogy Magyarország második világháborús
leigázásával hazánkban a monarchikus állami berendezkedés is
megbukott. Új világot kezdtünk
építeni, amit szocializmusnak
kereszteltünk, és amit átmenetinek tekintettünk a kommunizmushoz, mint kívánatos, idilli állapothoz vezetõ úton. A célt nem
értük el, s mikor beláttuk, hogy
ennek megvalósítása - a Föld
nevû bolygón, ahol az ember nevet viselõ élõlények élnek és uralkodnak -, belátható idõn belül
nem lehetséges, 20 évvel ezelõtt
ismét új világot kezdtünk építeni.
Ebben a 20 éve „épülõ” új világban eladták az ország vagyonának nagy részét, tönkretették az
államalapítás óta millióknak
megélhetést nyújtó mezõgazdaságát, leépítették iparát azzal,
hogy feláldozták azt a globalizáció és a szabadkereskedelem
oltárán. Már alig termel valamit
az ország, de amit termel, azt is
egyre nehezebb értékesíteni.
Mindezek következménye a súlyos eladósodottság.
Már látni az alagút sötétségét.

A fény csak az egyre reménytelenebb helyzetbe kerülõ emberek
könnycseppjein csillan fel.
Naponta hangzanak el újabb
és újabb „mentõ” ötletek az írott
és elektronikus sajtóban, azonban
korai volna még sorra venni a
különbözõ válságkezelõ intézkedéseket, amelyek elsõsorban
megszorításokból és elvonásokból állnak. Természetesen elsõ
sorban most is a nyugdíjasok jutottak a pártvezetõk eszébe, akiknek rovására sikeresen lehet válságkezelést folytatni, mert ugye
hangzott a mondás: „Mindenkinek fájni fog” – csak persze valakiknek egy kicsit jobban. Érdekes módon a nagy megszorítósdi
közepette eszébe sem jut az ország vezetõinek és a parlament
tagjainak, hogy az országgyûlés
létszáma (és általában a „politikai osztály” létszáma) is legalább
a kétszerese annak, mint amennyire szükség lenne - ha már a megszorításoknál tartunk. Sokan vannak, teljesítményük még sem kiemelkedõ, ezt az ország jelenlegi
állapota is alátámasztja. Soha
ennyi csalás, hazugság, mellébeszélés nem volt. Merre tart, és
hová jut eladósodott, tönkretett
országunk?
SIMON JÓZSEF
Az Önök írták rovatban található
cikkek nem feltétlenül tükrözik a
szerkesztõség véleményét.

A türelemrõl
Türelmes légy: mások komoly hitét
lábbal ne gázold. Gondold néha félve,
hogy az igazság talán más hitébe
rejtõzik el. Hisz’ nagy titok a lét…
S az igazságnak tömérdek színét
tükrözte már a múltnak tenger éve.
Mit magad vallasz, tudjad bár betéve,
s harcolni kelsz, hogy tûnjék a sötét –
mégis derengjen halvány lángú fénnyel
a lelked mélyén bölcs és enyhe kétely,
hogy másutt is tán igazság terem.
Megértést kérve hirdetett hitednek,
hallgasd meg azt is mások mit felelnek.
Türelmes légy, hogy békesség legyen.
ÍRTA: SIANKI 1942-BEN
(HEGEDÛS GÉZA: SZÓVARÁZS CÍMÛ KÖNYVÉBÕL)
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Új könyvek a könyvtárban
A férfi. Annyit már most nyugodtan elmondhatok, hogy akárcsak A nõ címû könyvnél amely alapjában véve nem csupán a nõrõl szólt -, menet közben már itt is tudtam, láttam,
hogy ez a könyv sem tisztán
csak a férfiról fog szólni. Szerettem volna sok mindent beletenni a férfiasság kérdésérõl, a
bûntudat megoldásának az elkezdésérõl, a gyászról, halálról,
búcsúról, elengedésrõl, virágokról, önmagamról. Tényleg
sok mindent. Válaszokat egy sor
kérdésre. Felvetéseket a pasikkal kapcsolatosan. Hogy például miért élt a párom nyolc hónapig egy másik csajjal párhuzamos életet mellettem, miközben
azt bizonygatta, hogy mennyire szerelmes belém?

Szobi Hírnök

Augusztus 25. és 28. között
szünetel a gázszolgáltatás

nem látott jégvihar támad rájuk. Az FGSZ földgázszállító Zrt gyõzõdni ezen elzárók zárt ál-

New Moon
- Újhold. “Szilaj gyönyörnek vége is
szilaj, lázába
pusztul el,
mint tûz s a lõpor, mely csókolódzva hal
meg: lásd, a
méz is csömörletes, mihelyt túlontúl édes.” (Shakespeare Rómeo és Júlia) Elérkezik Bella 18. születésnapja, ami borzalmas esemény számára, hiszen
máris egy évvel “öregebb lesz”
mint Edward. Túl borzalmas, ahhoz, hogy még meg is ünnepelje. Alice mégis szervez neki egy
születésnapi bulit, ami balul sül
el, mikor az ajándékbontásra
Az idõk végezetéig A kated- kerül sor...
rális folytatása: ugyanabban az
Kilenc csontfarkas. Az iraki
angliai városban, Kingsbridgeben játszódik a történet kétszáz sivatagban eltemetett piramisra
évvel késõbb, a 14. században. bukkannak a kutatók. Ki építetA szereplõk a katedrális építõi- te és ki temette be? Mit õriznek
nek leszármazottai, akik ugyan- a kõoroszlánok, miért támadnak
úgy küzdenek az élettel, mint fel a halottak, kik a titokzatos
“segélymunkások”, és kik rajelõdeik.
zolják a homokba fenyegõ ábSeherezádé ráikat? Ismét felbukkannak a
lánya. Ayse leg- manituk, de ott vannak régi isfõbb
vágya, merõseink, Ross Candell régész,
hogy a saját éle- Lacy, Lucky és a többiek, hogy
tét élje, de a végre megfejtsék a régmúltból
szülei szigorú- felbukkanó erõk titkát. Lõrincz
an vallásos vilá- L. László izgalmas regénye a
gában ez szinte nagysikerû MANITUK folytatál e h e t e t l e n . sa.
Jezidnek szokás szerint unokatestvéréhez, Hasszánhoz kell feAllie Finkle szabályai kezleségül mennie, akinek már kis- dõ tiniknek. Amikor legesleglány korában elígérték. Ezt kö- elõször mész egy totál új suliba,
veteli a hagyománytisztelet és valami menõ cuccot vegyél föl,
a család becsülete. De Ayse egy hogy tetsszél a többieknek!
német férfiba szerelmes, ezért A költözés után Allie elsõ napfelveszi a harcot a szüleivel, és jai új iskolájában nem kevés
megpróbáltatást jelentenek:
megszökik otthonról.
többek között az évfolyamok
Mennybõl a csontváz. közti helyesírásverseny, valaImogen, a szabadstílusban sze- mint egy vadóc lány, Brittany
ánszozó, kissé különc özvegy- nehezítik meg az életét. De új
asszony karácsonyozásra várja barátnõi, Sophie, Erica és
hipochonder öccsét, Valdust, és Caroline kiállnak mellette, és
menopauzás húgát, Genevát. persze a szabályok is segítenek...
Továbbá kisakaratú unoka- Mindezek mellett Allie nagy
öccsét barátnõstõl, valamint áb- izgalommal várja, hogy Lady
rándos kuzinját, Aetnát. Utóbbi Serena Archibald újszülött kölyboldogtalan ara és Shakespeare- kei közül megkaphatja-e azt a
rajongó. A meghívottak útnak cicát, amelyet már jó elõre elneindulnak a vidéki házhoz. Soha vezett Miókának...

a Vác II gázátadó állomáson
karbantartási munkálatokat
végez, ezért Szob településen
2009. augusztus 25-én 12 órától augusztus 28-án 14 óráig
a gázszolgáltatás szünetel.
A fenti idõtartam alatt a
gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük a gázmérõ elõtti fõelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani. A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében
szakembereinknek meg kell

lapotáról, amit ellenõrizni
fognak.
A karbantartási munkák
miatt elrendelt gázszünetért
szíves megértésüket kérjük, a
gázszolgáltatás zökkenõmentes újraindításához nyújtott
segítségüket megköszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentést a 27/512-801-es
telefonszámon tehetnek a
TIGAZ DSO Kft. Váci Üzeménél, vagy a központi diszpécser szolgálatnál a 80/300300-as telefonszámon.

Tájékoztató
A Magyar Állatorvosi Kamara Pest-megyei
Szervezete honlapján teszi közzé a hétvégi
területi ügyeletesek elérhetõségeit.
Augusztus hónaptól a www.pest-megyeiallator-vos.hu honlapon tájékozódhatnak a
tisztelt polgárok az aktuális ügyeletesek személyérõl.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves családját a „Bezárt
világ…” (kiállítás a fogva
tartottak munkáiból) címû
kiállításunk megnyitójára.
A megnyitó idõpontja: 2009.
június 27., szombat délután
5 óra. A kiállításon a
márianosztrai fogva tartottak
képzõmûvészeti alkotásaiból
mutatunk be egy válogatást.
Köszönjük a Márianosztrai
Fegyház és Börtön segítségét. Mindenkit szeretettel várunk.
***
2008-ban felszentelésre került a Mária-kút, amelyet lelkes márianosztrai lakosok a zúzalék, meddõ alól ástak ki.
Beszélgetés során felmerült, hogy évente rendszeres misét
kellene tartani ezen a szép helyen. Hívunk mindenkit 2009.
július 4-én, szombaton délelõtt 11 órai szentmisére a
Mária-kúthoz. A Mária-kút a Szob Márianosztra közút mellett, kb. félúton található. Mindenkit szeretettel várunk.
A RENDEZÕK

Szobi Hírnök

Hirdetés
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Humorsarok
Egy jótékonysági akció végén, amikor kinyitják a perselyeket, az egyikben a nagyobb címletek mellett három darab egypennyst is találnak.
- Na, ezeket biztosan egy skót dobta be - jegyzi meg
valaki.
- Egy? Három!
Pistike kérdezi a tanárnõtõl:
- Tanárnõ, hogyan esik a hó visszafelé?
- Sehogy, miért kérdezel ilyen hülyeségeket?
- Mert anya azt mondta, hogy vigyek magammal kabátot, mert lehet, hogy visszafelé esni fog a hó!

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

Ha már minden koncertnek vége, akkor mindkét nap M-Party!
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Szobi Hírnök

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt
a IX. SZOBI VÁROSNAPOKRA 2009. június 26. és 28. között.

Programok:
Június 26. (péntek)

Szabadtéri színpadnál

13 órától Vidám versenyek gyerekeknek, karaoke-verseny.
13 órától 17 óráig Egészségsátor. (A sátorban folyamatos
ingyenes vérnyomás, vércukor-, koleszterinszint mérésA József Attila Mûvelõdési Házban
sel, allergia vizsgálattal, életmód tanácsadással állunk az
17 órától Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zon- érdeklõdõk rendelkezésére.)
goramûvész zenei köszöntõje.
Szabadtéri színpadon
17 óra 20 perctõl az 1000 éves Pest megye zászlajának
ünnepélyes átadása. A zászlót átadják: Harrach Péter, Pest 15 órától Amatõr mûvészeti csoportok mûsora. Fellépnek:
megye 1. számú választókerületének országgyûlési képvi- Szobi Nyugdíjas Klub tánccsoportja, Wilden Rosen Táncselõje, Szabó István, Pest Megye Közgyûlésének alelnöke. csoport, Mazsorett Csoport, Lengyelországi Lackó testvérA zászlót átveszik: Remitzky Zoltán, Szob város polgármes- településünk Néptánccsoportja, Danubius Dance Team
Hugyecz Péter vezetésével.
tere és Kempfné Dudás Hilda, Szob város jegyzõje.
17 óra 35 perctõl „Dunakanyar és a folyami régészet” címû 16 óra 45 perctõl Imé és tanítványai- hastáncbemutató.
konferencia a Börzsöny Múzeum Baráti Köre rendezéséBörzsöny Múzeumban
ben. Elõadók: Dr. Kovalovszki Júlia régész, Gróf Péter régész-muzeológus, Batizi Zoltán régész, Dr. Tóth J. Attila
17 órától „Bezárt világ…” címû kiállítás megnyitója (Fogrégész, Dr. Vukoszávlyev Zorán egyetemi adjunktus.
20 órától a Konferencia zenés zárszava. Közremûködik: va tartottak munkáiból). Bevezetõt mond: Lakatos József
múzeumvezetõ. A kiállítást megnyitja: Dr. Kökényesi Antal
Tóth Edit fuvolamûvész és Tóth Tímea gitármûvész.
18 órától Mazsorettek és néptáncosok vendégcsalogató fel- bv. altábornagy, bv. fõtanácsos, országos parancsnok. Közvonulása a városban (Szob-alsó megállóhely, Szent Imre remûködik: Jancsik Mónika ének.
utca, Szabadság tér, Duna-parti Szabadtéri Színpad),
Szabadtéri színpadon
mazsorettek mûsora a Zenepavilonnál. Koreográfus: Kunya
Sándorné. Közremûködik: A Dunakanyar Fúvósegyüttes,
17 órától Huszti Boldizsár mûsora.
Újvári Gábor karnagy vezetésével.
17 óra 15 perctõl Kempf Krisztián konga dob bemutatója.
18 órától Bon-bon együttes élõ koncertje.
Szabadtéri Színpadon
20 órától Viola és az Ayse hastánccsoport bemutatója.
18 óra 50 perctõl a IX. Városnapok ünnepélyes megnyi- 21 órától Danubius Best Off zenekar élõ koncertje
tója. Köszöntõt mond: Harrach Péter az Országgyûlés al- 23 órától Disco
elnöke, parlamenti képviselõ. A rendvény sorozatot megJúnius 28. ( vasárnap)
nyitja: Remitzky Zoltán a város polgármestere. Köszöntik
a település lakóit a testvér településeink delegáció vezetõi.
9 órától Ünnepi szentmise a Szent László templomban. A
19 órától Király Viktor Megasztár gyõztes koncertje
misét celebrálja: dr. Káposztássy Béla plébános.
21 órától Fun Dance Club Zenekar koncertje
11 órától Városfák ünnepélyes ültetése a Dózsa György
23 órától Disco
utca végén (Az elmúlt évi városnap óta született gyermeJúnius 27. (szombat)
kek nevében a szülõk ültetik el a facsemetéket.)
József Attila Mûvelõdési Házban
10 órától Városnapi Kupa sportversenyei Városfutás (Sza- 14 órától 17 óráig Véradás
badidõ Központ- Csónakház- Széchényi sétány- Kerék- 14 óra 45 perctõl Mészáros Ádám képzõmûvészeti kiállípár híd- Duna utca- Kálvária); teke (tekepálya); tenisz (te- tásának megnyitója.
niszpálya); sakk (Szabadidõ Központ); asztalitenisz (Sza- 15 órától Danubius Táncegyüttes és vendégei néptáncbebadidõ Központ); kispályás foci (futballpálya). Nevezés a mutatója. Fellépnek: Lackó város tánccsoportja, valamint
Kuti Andrea vezetésével a Danubius Táncegyüttes.
versenyek helyszínein 9 óra 30 perctõl.
17 órától A rendezvénysorozat ünnepélyes zárása. Zárszót mond: Remitzky Zoltán, Szob város polgármestere.
Duna-parton
19 órától Az Életveszély, a Leaf Storm, valamint a Végál14 órától Márianosztrai Fegyház és Börtön kutyás bemutatója. lomás együttesek koncertje.

