Szobi Hírnök
XIX. évf. 08. szám - 2009. augusztus * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Házak alappal és alap nélkül
Szent István király ünnepi szentmiséjén hagyományosan azt az
evangéliumi részletet olvassuk,
amely a házát homokra, illetve
sziklára építõ két embert hasonlítja össze. Házasságban élõk talán emlékeznek: ugyanezt gyakorta hallhatjuk esküvõk alkalmával, két fiatal közös életének
megáldásakor. Miért? Egy ország élete ugyanúgy, mint egy
házasság: építkezés.
A példabeszéd elsõ szereplõje homokra építkezik. Minden
bizonnyal sokat fárad, mire háza
elkészül. Épít, falat rak, ácsol,
és viszonylag gyorsan látványos
eredményt ér el: mindenki láthatja és megcsodálhatja házát.
Dicsérik, sõt irigylik is sokan.
A példabeszéd nem mondja,
hogy rossz ember lenne, vagy
felelõtlen. De az alapozással
mégsem törõdik eléggé.
Sziklára építkezõ társa valószínûleg lassabban halad. Elõször
is azt gondolja át, mi mindent
ki kell bírnia az épülõ háznak.
Gondol esõre, viharra, vagy
esetlegesen villámcsapásra, hogy
mindezt kiállja majd készülõ
háza. A kemény pénzeken megvásárolt igényes építõanyagokból sziklába mélyített alapra kezdett építkezni.
Ám ekkor sokan rosszallani
kezdik, amit csinál. Mi ez a luxus? - kérdezik. Miért nem halad már egyrõl a kettõre? Ennyi
idõ alatt, ennyi munkával akár
három olyan szép házat is felhúzhatott volna, mint amilyet a
másik! Lehet, hogy csak lopja a
napot, amíg amaz szorgalmasabb, ügyesebb, és korszerûbben
dolgozik! – vélik mások. Minek
ez az aggodalmas alapozás, minek ez a végeláthatatlan és hatalmas energiákat felemésztõ felesleges munka? Hiszen ki nézi,
mi van a ház alatt? – bólogatnak egyetértõleg. Mivel pedig
emberünk sok pénzt beleölt háza
alapjába, háza sokkal szerényebb
lett, mint társáé. Na tessék –
gondolták erre -, milyen csóró!
A történet folytatása ismert:

rek és családjaink életét végülis
a stabilitás, a boldogság, vagy
a széthullás jellemzi-e? Hogy az
országnak van-e emberi tartása
egy gazdaságilag nehéz idõszakban? Hogy álmaink mellé erõ-

forrásaink is vannak-e, melyekkel valóra válthatjuk azokat?
Lehet, hogy néha úgy tûnik,
korábban sok mindent elronthattak, sõt mi magunk is elrontottunk, mert igen sok aggasztó
dolog vesz körül bennünket a
hétköznapokban. Ennek ellenére tudatában lehetünk annak is,
hogy a jövõ örömét vagy szomorúságát most készítjük elõ
azzal, ha fáradságos munkával
tervezünk és alapozunk, vagy
éppen ellenkezõleg: ha az árral
sodródunk és rongyot rázunk.
Ha gyermekeinket szelíd szeretettel és példaadással fejlesztve
fegyelemre és közös gondolkodásra neveljük, vagy éppen önmegvalósító parttalanságra vezetve önmaguk és mások ellenségeivé tesszük õket.
Nehéz feladat jó döntéseket
hozni, és a körülállók bekiabálása is sokszor félre vihet bennünket. Életünk épületérõl leginkább akkor derül ki, hogy jóe az alapozás, amikor pusztító vihar kezd tombolni. S a viharban nem a díszesség számít,
hanem a stabilitás, az átgondolt,
értelmes szerkezetbõl fakadó
összetartó erõ, amelyet szilárd
alap biztosít.
Nemzeti ünnepünkön tanuljunk bátran bölcsességet Szent
Szent István megkoronázása. Melocco Miklós monumentális szobra István király örökségébõl és példájából!
az esztergomi vár északi rondelláján áll
DR. KÁPOSZTÁSSY BÉLA
telezõdés, amely Szent István király országépítõ tevékenységét,
mentalitását meghatározta, milyen szerény mértékben van jelen ma Magyarországon. Rend- A mélyút és a 12. számú országút találkozáben van, színes ez a világ, más
hitek és életfelfogások között a sánál kialakított kis parkocskába ez év aukorábban oly meghatározó sze- gusztusában áthelyezett kõkereszt újraszenrepet betöltõ kereszténység ma
telése (itt a parkban) 2009. augusztus 20egyetlen színfolt a palettán.
De gondolkodtak már azon, án, 8 óra 30 perckor, a 9 órakor kezdõdõ ünhogy nem mindegy, mi van helyette? Hogy van-e helyette va- nepi szentmise elõtt lesz. A kereszt újraszenlami? Úgy értem, szilárd világ- telésére és az azt követõ szentmisére, amenézet. Úgy értem, szilárd erkölcs. Mert abban biztosan lyen az új kenyér megszegésére is sor kerül,
egyetértünk, hogy nem lenne minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk.
mindegy, hogy az egyes embenemsokára pusztító vihar érkezett, s a látványos, ám gyengén
alapozott ház kártyavárként omlott össze.
Statisztikákból tudjuk, hogy a
keresztény hit és a vallásos elkö-
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Önkormányzati hírek

Szobi Hírnök

Négy napközis csoport
Változott a személyi
okmányok igénylésének lesz az általános iskolában
eljárási rendje
a következõ tanévtõl
Már az újszülötteknek is rendelkezniük kell
személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY

Életkortól függetlenül köteles személyazonosító igazolványt igényelni az a Magyarországon élõ magyar állampolgár, aki nem
rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetõi
engedéllyel. (Az “életkortól függetlenül” megfogalmazás arra
utal, hogy a magyar állampolgárnak már a születést követõen
kell rendelkeznie valamilyen személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal.) Kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselõ
dönti el, hogy gyermeke részére útlevelet vagy személyazonosító igazolványt igényel.
A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmezõ személyesen köteles eljárni, amennyiben kiskorú, az egyik szülõ (törvényes képviselõ) jelenléte
kötelezõ.
Az eljárás megindításához a születési anyakönyvi kivonatot
kell bemutatni. Az eljárás 14 év alatt illetékmentes. A betöltött
14 év után, 1.500 forint illeték fizetése kötelezõ.
Személyazonosító igazolvánnyal történõ utazás lehetõsége:
- EGT államba
- Nemzetközi szerzõdés alapján (Andorra, Horvátország,
Svájc)
- Az adott állam belsõ joga alapján (A külpolitikáért felelõs
miniszter a Hivatalos Értesítõben és honlapján közzétett országok listája.)
VEZETÕI ENGEDÉLY ELJÁRÁS

Vezetõi jogosultságot szerzett 18 év alatti személy a vezetõi
engedély kiállítására irányuló eljárásban törvényes képviselõjével együtt köteles megjelenni.
ÚTLEVÉL IGAZGATÁS

Életkor

Érv. Idõ

6 év alatt

3 év

2.500 Ft

6-18 év között

5 év

2.500 Ft

70 év felett

1 év
10 év

A képviselõ-testület szintén
az ülés után kezdeményezte a
fenntartónál, hogy a tanulólétszám kedvezõ alakulása miatt,
a Fekete István Általános Iskola 6. évfolyamán két párhuzamos osztályban kezdõdjön meg,
illetve folytatódjon õsztõl az
oktatás. Korábban szó volt arról, hogy a 2009/2010-es tanévtõl ezen az évfolyamon csak
egyetlen osztály indul, azonban
az évfolyamra beiratkozott diákok számának növekedése következtében lehetõség nyílt a
párhuzamos osztályokban történõ oktatás folytatására.

Tájékoztatás
kéményseprésrõl
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft értesíti a lakosságot, hogy a 27/1996.
(X. 30.) BM rendelet értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat, Szob város közigazgatási határain belül
2009. augusztus 3-tól október 30-ig

Az úti okmányok biztonsági jellemzõire és biometrikus
elemre vonatkozóan az útlevél tároló eleme ujjlenyomatot
is tartalmaz. Az ujjlenyomat felvételezése az okmányirodában a kérelem elõterjesztésével együtt történik. Kivételek a
12 év alatti kiskorúak és olyan személyek, akik az ujjlenyomat adására átmeneti jelleggel fizikailag képtelenek, valamint egészségi állapotuk miatt a személyes megjelenésre nem
képesek.
Az útlevél illetéke és érvényességi ideje ezek függvényében
változott.

18-70 év között 1 év (ujjlenyomat hiánya)
5 év
10 év

Szob Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete július 15-én
megtartott ülésén - miután megismerte az iskola igazgatójának
tájékoztatóját a 2009/2010 tanévrõl -, mint a feladatellátásért
felelõs önkormányzat, kezdeményezte a Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsánál, mint fenntartónál, hogy a 2009/2010-es
tanévben, a napközis felügyeletre bejelentett szülõi igényeket figyelembe véve, a napközis csoportok számát négy csoportban állapítsa meg a székhely
intézményben.

Illeték

2.500 Ft
7.500 Ft
14.000 Ft
2.500 Ft
2.500 Ft

SORON KÍVÜLI KÉRELEM ESETÉBEN DUPLA ILLETÉKET KELL FIZETNI!
OKMÁNYIRODA VEZETÕ

arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozói látják el, valamint díjat szednek.
Fel szeretnénk hívni a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy amennyiben az arcképes
igazolvánnyal rendelkezõ kéményseprõt akadályozzák a használatukban, vagy tulajdonukban lévõ épület kéményei ellenõrzésének elvégzésében (pl.: nem engedik be a lakásba),
tekintettel a közszolgáltatás kötelezõ jellegére, a tûzrendészeti hatóság elõtt a kéményseprõ társaság szabálysértési eljárás indít az
akadályozó ellen.
Kérjük, fogadják bizalommal a kéményseprõket, hiszen elsõsorban az Önök érdeke az, hogy az
otthonukban lévõ kémények meghibásodásait idõben felismerjék, illetve azok biztonságos mûködését ellenõrizzék.

Szobi Hírnök

Önkormányzati hírek, sport

Ismét eredménytelenül
zárult a P+R parkoló
közbeszerzési eljárása
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete augusztus 4-én
megtartott ülésén a “P+R parkoló létesítése Szob városában”
címet viselõ építési beruházás
kivitelezési munkáira vonatkozóan - immár második alkalommal - közzétett nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelennek
nyilvánította.
A közbeszerzési felhívásra
három ajánlat érkezett, amely
közül kettõ szorult hiánypótlásra. Az összességében legkedvezõbb ajánlatban szereplõ vállalási ár azonban jelentõsen megha-

ladta a beruházás megvalósítására rendelkezésre álló összeget.
Az önkormányzat a közpénzekkel való minél hatékonyabb
gazdálkodás elvének szem elõtt
tartásával, másrészt a munka elvégzésére igénybe vehetõ további források hiányában ismételten
arra kényszerült, hogy eredménytelennek nyilvánítsa az eljárást.
Ezzel egyidejûleg újfent felhatalmazta a polgármestert és a jegyzõt, hogy az új közbeszerzési eljárás azonnali elindítása tárgyában a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul kezdjék meg.
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Hétvégére egy
kis sprint
Kicsik - nagyok, fiúk – lányok, erre érdemes oda figyelni: folytatódik az I. SRT
Rally Sprint Kupa sorozat.
Elérkeztek az 5. fordulóhoz,
amit Mária-nosztra és
Kóspal-lag között rendeznek
meg. A tervek szerint öt
gyor-saságin futhatnak versenyt egymással, és az idõvel a vállalkozó szellemûek.
A szombati elsõ rajt

pen élményekben és vidámságban gazdag szombatot garantál. Kivétel nélkül minden
rallykedvelõt szeretettel várnak a rendezõk, hiszen ez nem
a profik futama. Aki egy pici
késztetést is érez, hogy kipróbálja magát, annak ott a helye. Egy biztos: minden induló megtudhatja, hogy mire
képes, hiszen egy lezárt pályán tekerheti a kormányt,

Mûszaki segélyvonal
Szob Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete július 15-én
megtartott ülésén felhatalmazta
a polgármestert arra, hogy a Mester Hálózat Magyarország Kft által mûködtetett Mûszaki Segélyvonal-hoz való csatlakozás érdekében az együttmûködési dokumentumot a képviselõ-testület
nevében aláírja.
A Mûszaki Segélyvonal a 0640/88-77-99-es kék számon, Magyarország lakosságának éjjelnappal elérhetõ szolgáltatást nyújt
az alábbiak szerint. A diszpécser
központ a munkaigényt rögzíti, és
a professzionális adatállományát
felhasználva, megkeresik az igénylõ lakhelyéhez legközelebb dolgozó, szabad kapacitással bíró
szakembert. Vele egyeztetve a
munkavégzést megszervezi. Az ellenõrzési fázis során a munka végeztével visszahívást végez az

igénylõ irányába, információt kér
az elégedettségrõl, valamint az
esetleges problémákról és további segítség igényérõl. Az adatokat
rögzítve, hátteret és referenciákat
biztosít a munkálatot végzõ részére. A Mûszaki Segélyvonal bonyolítja elsõsorban a szervízelések,
karbantartások, javítások megszervezését. Ezen túlmenõen, együttmûködést és egyeztetést végez
szolgáltatókkal, pl.: jogászok,
mérnökök, egészségügyi ellátók,
pénzügyi szakemberek stb.
A diszpécsereknek, kényszerorientált feladat meghatározásuk
alapján, minden igényre megoldással kell rendelkezniük.
Vállalkozások, cégek kiváló
referenciáik alapján, tagsági szerzõdéssel kerülhetnek kapcsolatba a Mester Hálózat Magyarország Kft-vel és részesülhetnek az
igényelt feladatokból.

Öt gyorsasági szakasz, majdnem 25 kilométeres össztávval
egésznapos kikapcsolódást ígér
Kóspallagon lesz, onnét indul a gyorsasági Márianosztra fele. Ezt az irányt összesen háromszor próbálhatják ki
a versenyzõk, majd megfordul minden. A 4. gyorsaságitól kezdve a rajtsátor átkerül
Márianosztrára, a balos kanyarokból lesznek a jobbosak, és a cél Kóspallag. Az
utóbbi szakaszt már csak kétszer teszik meg az indulók.
Ez az öt gyorsasági szakasz - a majdnem 25 kilométeres össztávval - egy egész
napos kikapcsolódást ígér
mind a versenyzõknek, mind
pedig annak, aki „csak” a látvány miatt látogat ki. Ha az
idõjárás engedi, és az érdeklõdés is nagy lesz, akkor a rendezõk még beiktathatnak egy
hatodik gyorsasági szakaszt
is, hogy tovább élvezhesse
mindenki a rallyzást.
A Speed Rally Team és a
Maricsek Team közös szervezésének köszönhetõ kupa sorozat 5. fordulója mindenkép-

ahol a technikán kívül még
maximum a navigátorra számíthat. Bár zárójelben megjegyezném, hogy elõfordult
már az is nem egyszer, hogy
a versenyzõk gyorsasági szakaszában aktív szerepet kaptak a nézõk is.
Tehát mi a tökéletes itiner
egy jó hétvégére? Mindenki
hozzon magával egy adag vidámságot, odafigyelést, kis
felelõsségtudatot és így biztosan egy felejthetetlen szombatot kap cserébe. Biztosítékként elég csak visszatekinteni az SRT Kupa sorozat bármelyik versenyére, hiszen
minden feltétel teljesült és
csak mosolygós arcokat lehetett látni. Szóval, aki igazán
jól akarja érezni magát, az látogasson ki Márianosztra és
Kóspallag közti szakaszra augusztus 15-én, az „aszfaltbetyárok” versenyzõként, az
autós sportot kedvelõk pedig
nézõként. Senki nem bánja
meg.
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Múltunk, jelenünk

Szobi Hírnök

Kõkeresztek Szobon
Adatok Szob történetéhez
Az 1900-as években még nem
létezett a “zebegényi országút”,
a 12-es fõút. Eleink elmondása
szerint, a “hatos árkon” túl amely az ötlyukú vasúti híd alá
vezetett -, magas, meredek sárgaföld part volt, tetején akácfa
erdõvel.
Hogy az emberek ki tudjanak jutni a határba, a mai országúttal párhuzamosan futó
“mély utat” használták, vagy a
kálvária stációknál közlekedtek.
A mélyút és a mai országút között a magas sárgaföld part tetején állt a kõkereszt, amely
észak felé nézett, és a mélyútnak Zebegény felé esõ részén
helyezkedett el. Ez volt a kereszt elsõ helye. A belevésett
szöveg: “Ioanes Laczko curavit
ano 1767.” A kereszten lévõ
corpus is kõbõl faragott.
Az idõ múlásával növekedett a település lakossága és
egyre több föld került mûvelés
alá. Ennek következtében a keskeny mélyút, és a stációk elõtti
út már nem tette lehetõvé a szekerek kitérését.
Az 1930-as években elkezdték a partot lefaragni, mélyíteni egy szélesebb út részére, de
a mélyút és a mai út között
megmaradt még a magas part.
A kereszt azonban az útépítés
útjában volt, ezért máshová helyezték. Körülbelül az emelkedõ közepe tájára, a domb tetejére, de még ekkor is észak felé
nézett. Ez volt a kereszt második helye.
Az új út, noha szélesebb
volt, de egyben igen meredek
is, aminek következtében leginkább üres szekerekkel mentek felfelé, megrakottan pedig
a mélyutat használták a sokkal
kisebb meredeksége miatt. (A
’40-es évekbõl tudunk olyan
balesetrõl is, amikor gabonahordás alkalmával a meredek
lejtõn leereszkedõ szekér “fékrendszere” meghibásodott, és a
szekér ráfutott a lovakra, amelyeknek halálos sérülést okozott.)
Az 1970-es években ismételten átépítették a Zebegény
felé vezetõ utat. Ez alkalommal körülbelül háromszorosára nyújtották meg az emelkedõt és a megmaradt sárgaföld
partot is végleg megszüntették.

Így a kereszt megint az út “áldozata” lett, ismételten új
helyre került, szám szerint már
harmadszor. Így került Nagy
Sándor szobi lakos kertjének
végébe, ahol egészen 2009.

vándorlását befejezve - végre
megtalálta az igazi helyét, és az
elkövetkezendõ századokban
innen hirdetheti Krisztusnak az
emberiség érdekében vállalt áldozatát.

Az áthelyezett kereszt rajza
augusztusáig állott. A kereszt
jó kezekben volt, azonban a
földrajzi adottságok miatt nem
igazán lehetett látni. Itt szeretnénk köszönetet mondani Nagy
Sándor úrnak, hogy épségben
megõrizte a keresztet az utókor
számára.
Azzal a szándékkal, hogy az
1767-ben készült kõkereszt ismét látható helyen legyen, idén
augusztus elején, immár negyedszer új helyre került. Az új
helye a mélyút és az országút
találkozásánál kialakított kis
parkocskában van. A parkban a
júniusi városnapok alkalmával
- az elõzõ évi városnapok óta
született, és a településen élõ
gyermekek tiszteletére és üdvözlésére – fákat ültettek a szülõk, és e facsemete liget elõtt
került elhelyezésre a kereszt,
amely új helyén kelet felé néz.
Reméljük, hogy a kereszt –

További kõkeresztek
a településen
A település egy másik, szintén XVIII. századi keresztje,
magas talapzaton, kõbõl készült
corpusszal az öreg temetõ északkeleti sarkában áll. Felirata:
And. Cecko Curavit 1780. Az
1813-as Canonica Visitatio
jegyzõkönyvében is szerepel,
azonban, hogy milyen okbólcélból állíttatott, ma már nem
tudjuk. Van olyan feltevés,
hogy az 1710-es pestisjárvány
és az 1719-es kolerajárvány túlélõi hálából állították.
A következõ kereszt a kálvária tetején, a két lator között,
Krisztus keresztje 1881-es dátummal. A kálvária stációi már
1880-ban álltak, azonban szemben a mai helyükkel. A kálvária kápolna csak 1890-ben
épült. Eleink elmondása szerint

a kápolna építéséig a Krisztus
kereszt egymagában állt egy
kisebb földhalmon, majd a kápolna építése után került a mai
helyére a két latorral. Ebbe a
keresztbe 1950-ben belevágott
a villám. Gyetvan Pál híres plébános hozatta rendbe.
A templomtéren a plébánia
mellett is áll egy kõkereszt, a
felirat rajta: Újíttatott 1914.
Minden bizonnyal ez is az
1700-as évekbõl való. Az 1900as években egy korabeli képeslap tanúsága szerint a templom
bejárata mellett állott, a jobb
oldalon.
Volt még egy kõkereszt szintén a XVIII. századból a régi
kõzúzó mûvel szemben. Az
1944-es angol bombázások alkalmával olyan kárt szenvedett,
hogy már nem lehetett helyreállítani.
A temetõben a kápolna bal
oldalán is van egy kõkereszt,
amelyen ónból öntött corpus
található. 1914-es dátum található rajta, noha 1912-ben már
állt. Az elsõ világháborúban
elesettek emlékére dátumozták
át, így lett a “Mindenki keresztje”. Mindez azt jelenti,
hogy aki nem tud halottja sírján gyertyát gyújtani, és a Mindenki keresztjénél gyújt egyet,
az olyan, mintha a halottja sírjánál égetne.
Meg kell még említeni a régi
nosztrai út és a csákhegyi tanyák, illetve Zilahy Lajos tanyája között, fekete márványból, fém corpusszal állított
Sukola keresztet. Felirata: Isten
dicsõségére állíttatta: Sukola
István és neje, Dikácz Ida 1943.
VIII. Az Érsekújvárról 1928
után ide települt család Isten
segítségével megtelepedett, és
talpra tudott állni olyannyira,
hogy még a falu szegényeit is
tudta segíteni. Az 1950-es években ledöntötték a keresztet, és
a kereszt állíttatóját kuláknak
nyilvánították. (Minden akkor
élt szobi tudta, hogy ez nem
igaz.) 2006-ban leányuk,
Sukola Márta helyreállítatta a
keresztet, amelyet Beer Miklós
váci püspök szentelt újjá.
A településen találhatók még
szakrális tárgyak, de ezekrõl
majd egy másik alakalommal.
MICSEI LÁSZLÓ

Szobi Hírnök

Civil szervezetek

Peat-R két tehetségkutató
versenyen is a döntõbe jutott
Idén is megrendezi az RTL
Klub a “Csillag születik” elnevezésû tehetségkutató
versenyt, amelyen Peat-Rként indultam a közelmúltban elkészült “Végre élek”
címû videoklipes dalommal.

dulóból bejutottam a döntõbe, a legjobb tizenkettõ közé.
A döntõ szeptemberben
lesz, ahol a cél a legjobb háromba történõ kerülés lesz.
Emellett a sok értékes nyeremény valamelyikének
megszerzése, illetve a médi-

A versenyre két tanítványt vittem magammal,
akik tánccal kísérték a produkciót. Az egyikõjüket külön, szóló tánccal is beneveztük. (Látni benne a tehetséget.)
Jelenleg várjuk a verseny
eredményérõl a visszajelzést, bízva abban, hogy továbbjutottunk a következõ

ában való szereplés is motivációs hatással bír.
A Buggerz nevû zenekar
elvállalta, hogy megtanulják a dalomat, és a döntõn
már élõ zenekarral a hátam
mögött, illetve táncosaimmal kiegészülve mutathatjuk meg, hogy mire vagyunk
képesek.
Valami elindult fölfelé,

fordulóra.
“Életed Zenéje” elnevezéssel a Proart és a MAHASZ
zenei szövetség rendezésében tehetségkutató versenyt
szerveztek a Kossuth Clubban, ahol énekesek, zeneszerzõk és zenekarok mérték össze tudásukat. Jó magam a “Végre élek” címû
dallal indultam, és a 32 in-

reméljük még jobb eredményt érünk el.
www.myspace.com/
peatrr
Peat-R új videoklipjét
két hónap alatt közel háromezren látták, köszönet
érte!
www.youtube.com-peatr-végre élek
HUGYECZ PÉTER
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Peat-R Dance
Team tánctábora
Szinte már hagyománnyá vált: ha
nyár, akkor Peat-R
Dance Team Tánctábor. Napi bejárós jelleggel az idei évben
is megszerveztük a
három napig tartó tábort, ami azonban újdonság volt, hogy
elsõ alkalommal nem
Szobon, hanem Bernecebarátiban.
A táborba vendégoktatót is
hívtunk azzal a céllal, hogy az
intenzív tánckurzuson résztvevõk különbözõ stílusokat is
megtanulhassanak. Karikás István (Karika, Budapestrõl), aki
egyébként break világbajnok,
elfogadta meghívásomat. Istvántól különbözõ break alapokat és
koreográfiát tanulhattunk.
A táborra nem csak a környékrõl, hanem Dunakeszirõl is volt
jelentkezõ. A három nap nagyon
jó hangulatban telt és egy új koreográfia is született. Nem csak a
gyerekek, de én is nagyon sajnáltam, hogy vége lett.
Bízom benne, hogy a tábor-

ban résztvevõ tíz gyermek hírét
viszi a jó hangulatnak, az élményeknek, és jövõre még több jelentkezõ lesz.
Egy biztos, a tánc szeretete
mindenkiben ott van, csak elõ
kell hozni.
A Peat-R Dance Team fellépések idõpontjai:
augusztus 19.: Letkés, falunap
21.20 órától; augusztus 21.:
Kisnémedi, 18 órától; augusztus
22.: Vámosmikola, falunap,
15.30 órától; augusztus 29.: Verõce, Migazzi otthon.
www.peat-rdanceteam.hu
www.myspace.com/peatrr
HUGYECZ PÉTER
TÁNCOKTAÓ,
AEROBIC SPORTEDZÕ
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Programok, önök írták

A szomszéd fiú
Örömmel olvastam a múlt havi
újságban Czimbó Balázs sporteredményeirõl szóló cikket.
Egy hír, ami eredményrõl tudósít, mindig érdekes. Közli a
tényt, s elgondolkoztatja az embert, hogy mire vagyunk képesek…
De mi van a hír mögött, vagy
inkább elõtte, hogyan kezdõdött? Honnan indul ennek a fiúnak a története? Ezen elgondolkodva írtam meg ezt a kis “kiegészítést”.
Szólaljon meg õ, mesélje el,
mi tette õt híressé, hogyan jutott el odáig, hogy dicsõséget
szerez Szobnak, Vácnak, Magyarországnak.
“Hatodikos voltam, amikor a
tanév végén iskolánkat képviselve Vácott versenyeztünk. Ott figyeltek fel rám késõbbi edzõim
- Jóska bácsi, Gyula bácsi -, és
ajánlották a tanáromnak, szüleimnek, hogy járjak edzésekre,
Vácra. Apu és Anyu beleegyezett, bíztak a szakemberek tudásában, én meg már azon a nyáron elkezdtem az edzéseket. Korán reggel vonatra ültem, illetve ha arra volt útjuk, apu vagy
a nagyapám elvittek kocsival.
Szeptembertõl úgy alakult a
napi programom, hogy délelõtt

iskola, majd a gyors táskaváltás után irány Vác, a Reménység Sportegyesület telepe. Késõ
délután haza, majd tanulás.
Nagyon fárasztó volt! A kezdeti
sikerek, eredmények lendületet
adtak ahhoz, hogy érdemes
edzeni, fáradni, izzadni.
A követezõ tanévtõl már Vácott tanultam az Árpád iskolában. Kissé egyszerûbb lett. Reggel még a tanítás elõtt rövid
tornatermi edzés, tanórák, ebéd
után a sporttelepen folytatódott
a napom. Verseny versenyt követett és jöttek az eredmények,
a csillogó érmek. Akkoriban
még a dobó számokban is versenyeztem. Sajnos hamarosan
kiderült, hogy nem bírja a vállam, így a futószámoknál kötöttem ki, abban versenyzek, érek
el eredményeket.”
Õ az én szomszédom, a jövõ
atlétikai reménysége, a 17 éves
Czimbó Balázs. Kemény edzéssel, szorgalmas munkával jutott
el idáig, bizonyítva, hogy nem
elég a tehetség, az adottság, kell
a szorgalom, a kitartás, kell a
családi háttér, az onnan jövõ
segítség, biztatás. S még mit
hoz a jövõ? Ez majd egy újabb
cikk témája lesz…
SZABÓ ZSUZSA

A nyugdíjas klub visszatekintése
az elmúlt fél évre
A Szob városban mûködõ nyugdíjas klub 2009-ben az elõzõ év
végén megválasztott vezetõséggel kezdte, illetve folytatta
mûködését. Az elsõ félévben
minden hónap elsõ szerdáján
tartotta ülését a klub vezetõsége. E napokon lehetõség volt jelentkezni a rendezvényekre.
A rendezvényekrõl szóló
tájékoztatást minden klubtag
az elsõ félévi programban
megkapta.
Farsangi bálunkon, február 21-én a tagság egy része
álarcosbál bemutatót tartott
nagy sikerrel.
Március 8-án a klub hölgy
tagjait köszöntöttük, jól sikerült mulatsággal.
Három autóbuszos kirándulást szerveztünk termálfürdõkbe, Komáromba, Bogácsra valamint Cserkeszõlõre. Ez

utóbbi helyszínen tartott országos nyugdíjas találkozón
tánccsoportunk is nagy sikerrel lépett fel.
Az elmúlt év végére a tagság létszáma erõsen lecsökkent.
Az idei második félévet már
102 fõvel kezdtük el. Minden
csütörtökön, délután három
órától tartunk összejövetelt,
ahol néhány órát baráti beszélgetéssel töltünk. Hétfõi napokon, délután 5 órától egy órás
aerobic testedzés indult nyugdíjasok részére is. Rendezvényeinkre szeretettel várjuk klubtagjainkat.
Végül, de nem utolsó sorban
megköszönjük mindazok segítségét, akik adományukkal,
munkájukkal hozzájárultak
programjaink megvalósításához.
VEZETÕSÉG

Szobi Hírnök

Válságkezelés magyar módra
A minap a következõ hangzott el a médiában: “a privatizáció = tulajdonvesztés”. Ez a tétel bizonyára sokak elõtt már akkor is ismert volt, amikor az abban
illetékes politikusok, illetve gazdasági “szakemberek”
az állam vagyonát elkezdték dobra verni azzal az indokkal, hogy az államnál bárki más csak “jobb gazda” lehet.
A privatizáció leple alatt szegénnyé tett országot
az úgynevezett világválság közepette egyre nehezebb
mûködtetni. A nehézségek enyhítésére azonban váratlan, “önzetlen” segítség érkezik: valaki vagy valami magas kamat ellenében hajlandó kölcsönt adni. Az
“önzetlen” segítség fejében azonban diktál, feltételeket szab, gyakorlatilag a köztársaság kormányát egyszerû banki végrehajtó szervezet szintjére süllyeszti.
(Ha nem is így van, de ezt lát(hat)ja az egészbõl a
tisztelt választópolgár, hiszen a kormány az újabb
megszorításokat azzal magyarázza, hogy azok a hitel
miatt szükségesek.)
Komoly gazdasági szakemberek azt az elõrejelzést
teszik, hogy 2050-ig a világban élelmiszer- és ivóvízhiány várható. Mivel az országunknak termõföldje és
ivóvize bõven van, akár arra is gondolhatnánk, hogy
egyszer (a jövõben) végre mi, illetve utódaink birtokolhatnának olyan “kincseket”, amelyekre az emberiségnek nagy szüksége van. Most azok a népek és
országok “kaszálnak”, akiknek olajuk van, elképzelhetõ, hogy egyszer azok is jól járhatnak, akiknek meg
termõföldük és ivóvizük van. Ennek ellenére hazánk
területén erdõsítés tervezésével foglalkoznak, üzemanyag gyártásának céljával.
A válságkezelés értékelése jó eredményektõl hangos. Az IMF és az Európai Unió kölcsönének felvételén túl, az elõrejelzéseknek megfelelõen számtalan
munkahely szûnt meg, és ehhez képest csak kevés
létrejötte várható. A lehetetlen helyzetbe került családok egyszeri, 20-50 ezer forint közötti - különösen
méltánylást igénylõ esetben 100 ezer forintos – támogatásra adhatnak be igényt. Õk azok, akik elvesztették munkahelyüket.
A közelmúltban került napvilágra egy 40 millió és
egy 100 millió forintos végkielégítés ügye. A többi
talán nem lesz publikus – bár jó lenne, ha végre az
összes csontváz kihullana a szekrénybõl -, de az is
elképzelhetõ, hogy a hasonló eseteket 100 évre titkosítják. A tervezett kaszinóváros egymaga vélhetõen
nem fog minket kihúzni a válságból, de remélhetõleg
az illetékes ügyeskedõket behúzza a valódi igazságszolgáltatás látókörébe.
SIMON JÓZSEF

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

Szobi Hírnök

Önök írták

Hétköznapi
Hogyan jelentethetünk
meg cikket vagy hirdetést gondolatok
Gyakran szólítanak meg az utcán,
a Szobi Hírnökben?
vásárlás közben olyan olvasók,
Nyilván vannak a Kedves Olvasók között olyanok, akiknek
véleményük van a lapban leközölt írásokkal, vagy magával az
újsággal kapcsolatban, illetve
szívesen elmondanák – nevük
vállalása mellett – véleményüket is.
Többször hallottuk már,
hogy sokan nem tudják, hogy
hová lehet cikket leadni, azt
papír alapon, vagy elektronikusan tehetik-e meg, illetve hogyan lehet hirdetést feladni.
Nos, ezzel kapcsolatban annyit
tudunk mondani, hogy elviekben a szerkesztõség nyitott bármilyen témájú cikket leközölni, ha az - megítélésünk szerint - nem sérti mások személyhez fûzõdõ jogait, nem
gyalázkodik stb. Természetesen arra kötelezettséget vállalni nem tudunk, hogy a szerkesztõségbe beérkezõ valamennyi írást leközöljük. Mindez ellenére szívesen várunk

cikkeket, írásokat, közlendõket, vagy akár észrevételeket,
kritikákat a Tisztelt Olvasóktól,
hiszen a visszacsatolás, a visszajelzés elengedhetetlen eleme
annak, hogy megfelelõ irányban tudjunk továbbfejlõdni.
A megjelentetni kívánt anyagokat (irományok, hirdetések),
megjegyzéseket elektronikus
formátumban a szobihirnok@invitel.hu, illetve az
erdykonyvtar@gmail.com email címekre várjuk. A papír
alapon (géppel, vagy olvasható kézírással) elkészített írásokat a városi könyvtárban, illetve a polgármesteri hivatalban
lehet leadni minden hónap elsõ
hetének péntekéig.
Hirdetési díjak: egész oldal
(A/4): 10.000 Ft, fél oldal:
5.000 Ft, negyed oldal: 2.500
Ft. nyolcad oldal: 1.250 Ft. és
így tovább.
SZERKESZTÕSÉG

akiknek van véleményük a Szobi
Hírnökben megjelent írásokról.
Sokan közölték, hogy õk is írnának, de nem tudják milyen formátumban kell leadni fogalmazványaikat, géppel kell-e írni vagy
jó a kézírás is, hol van a szerkesztõség stb., ezért bátorkodom most
néhány ötlettel elõállni.
Az újság szerkesztõsége szervezhetne egy “szerkesztõség-olvasó találkozót” a helyi könyvtárban. Elmondanák a lap szerkesztési irányelveit, miként készül az újság, milyen írásokat várnak, válaszolnának az olvasók
gyakorlati és egyéb kérdéseire
kötetlen formában. Röviden: baráti beszélgetés, baráti légkörben.
Szóba jöhetne még õsszel egy
“Szobi Hírnök bál” szerény belépõdíjjal (bográcsos + nosztalgia
zene + tánc és hangulat), a befolyó összeget az újság kiadásainak
csökkentésére lehetne fordítani.
Gondolom, másoknak is van ötletük a tarsolyukban, hiszen ez az
újság a város, a mi újságunk. Nagyon sokan olvassák nemcsak
Szobon, mert szerkesztése, színvonala példamutató.
FERENCZY EMIL

m-party
Augusztus 22.
Szabadtéri buli a
mûvelõdési ház
teraszán

Szeptember 5.
Dunakanyar Dirt Jam
Profi és amatõr bmx
és mtb verseny

Szeptember 5.
m-party
szezonnyitó buli
Fellépnek:
Életveszély (Szob)
Pole Position (Bp)
Utána: Rock buli
Dj. Csikivel
Info:
www.m-party.hu
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Wass Albert:

Dalol
a honvágy
Szeretnék szántani,
hat ökröt hajtani,
régi eke szarvát
kezemben tartani.
Harmatos hajnalon
régi utat járni.
Régi erdõszélen
virágot csodálni.
Szeretnék még egyszer
tavaszbúzát vetni!
Jó fekete földet
a kezembe venni.
Beszívni illatát
frissen kaszált fûnek,
mialatt a réten
tücskök hegedûlnek...!
Látni, még csak egyszer,
a leszálló estét.
Villanó szárnyával
az érkezõ fecskét.
Keleti ég alján
ahogy gyúl a csillag,
békés tájak fölé
békességet ringat...
Istenem, add hogy még
egyszer haza menjek!
Régi hegyeimen
új bort szüreteljek!
Fáj a bujdosás már.
Csupa fáj az élet.
Elvész idegenben
erdélyi cseléded.
Régi hegyeimen
lábujjhegyen járnék.
Jó volna a napfény!
Szép volna az árnyék!
Szép volna, jó volna!
Hallgass meg, Úristen!
Hisz más kívánságom
e világon nincsen:
Szeretnék szántani!
Hat ökröt hajtani!
Régi ekém szarvát
még egyszer...
még egyszer
kezemben tartani!
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Hirdetés

Humorsarok
Kannibál harcosok leülnek enni a gyõztes csata után:
- Kérsz egy katonát?
- Apu! Miért ugrál a nagymama össze-vissza
az udvaron?
- Pistike ne a szádat jártasd, hanem adogasd
a töltényeket!
- Jaj, apu, azt hiszem, meghalt a cica. Mit
tettél vele?
- Semmit, csak nagyon piszkos volt, és ki akartam mosni.
- Ejnye, tudhattad volna, hogy a macskák
utálják a vizet.
- Nem akkor döglött meg, amikor megmostam, hanem amikor kicentrifugáztam.
- Anyu, azt mondták az óvodában, hogy mi
vámpírok vagyunk!
- Ne törõdj vele kisfiam, inkább edd a levest,
mert megalvad.
- Mit csinál a kannibálgyerek, ha az anyja
nem vesz meg neki valamit?
- Elkezdi rágni a fülét.

Szobi Hírnök

Augusztus 25. és 28. között
szünetel a gázszolgáltatás
Az FGSZ földgázszállító Zrt 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 gyõzõdni ezen elzárók zárt állapotáról, 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 80/300-300-as telefonszámon.

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

