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Az idén is árvízzel jött a tavasz
Rekordközeli vízállással tetõzött a Duna
Az idei év csapadékos tavasza az
egész országban rendkívüli állapotokat idézett elõ. Korábban csordogáló patakocskák duzzadtak dühöngõ árrá, magukkal sodorva házakat,
tönkretéve utakat, járdákat, pusztítva sokaknak életük munkáját.
Május hónapban mindezt csak
a híradásokból hallhattuk, láthattuk és titkon reméltük, talán idén

alapján úgy tûnt, komolyabb bajt
nem okoz.
Aztán ahogy teltek az órák,
egyre riasztóbb adatok érkeztek az
önkormányzathoz a várható vízmagaságról, mire a következõ nap,
június 3-án ismételt lakossági fórumot kellett összehívni, ahol már
arról tájékoztattuk az érintett lakosokat, hogy nagy valószínûség-

noknál találtak átmeneti otthonra, azonban három család részére,
amelybõl kettõ három gyermekes
volt a MÁV laktanyában biztosítottak elhelyezést. Itt kell köszönetet mondanunk Dr. Mosóczi
Lászlónak, a MÁV Zrt általános vezérigazgató-helyettesének, aki feltétel nélkül, azonnal biztosította a
családok MÁV laktanyában törté-

Duna vízállása mindössze 25 cm-rel maradt el a 2006-os rekord vízállástól
megússzuk. Bár májusban baljós
elõjelként az egykori Hatos árok
(Rózsás vízgyûjtõje) az utóbbi 3
évtizedben nem tapasztalt vízzel
árasztotta el a "CS" lakótelep mélyebben fekvõ ingatlanait, illetve
a 12-es utat és az út melletti házak
pincéit, udvarait.
Aztán egy napon csörgött a telefon, hogy a Duna vízgyûjtõ területén lehullott csapadék mennyisége miatt jelentõs árhullám várható a folyamon is. Az elsõ elõrejelzések még arról szóltak, hogy
településünkön nem lesz túl nagy
a vész, legfeljebb a sétányt önti el
a víz.
Június másodikán az önkormányzat lakossági fórum keretében a helyszínen tájékoztatta az
árvízzel veszélyeztetett városrész
lakosságát a várható árhullámról,
amely ekkor még, az elõrejelzések

gel házaikat is elönti majd a víz.
A Duna végül a Széchenyi sétányt, a Park utcát, a Sport utcát, a
Rév utcát, a Luczenbacher köz egy
részét, valamint a Duna és Táncsics és Vasút utcák alacsonyabban fekvõ részeit öntötte el. A
Duna vízállása mindössze 25
centiméterrel maradt el a 2006-os
rekord vízállástól.
A veszélyeztetett utcák lakói
méltósággal, és komoly önfegyelemmel vették tudomásul a tájékoztatóban elhangzott rendkívül
kedvezõtlen elõrejelzéseket és láttak hozzá az önkormányzat dolgozóival együttmûködve értékeik mentéséhez. Az önkormányzat
a zeneiskola épületében biztosított
helyet az árvízzel veszélyeztetett
házak ingóságai (elsõsorban bútorok) részére. Az árvízzel elöntött
területek lakói nagyobbrészt roko-

mokot és homokzsákokat biztosított, a kiköltözõk részére szállítóládákat, a bútorok megemelésére
raklapokat szállított a helyszínre,
emellett ügyeleti szolgálatot, éjszakai figyelõszolgálatot szervezett, a vagyonbiztonságra a helyi
rendõrõrsnek és az újonnan alakult
városi polgárõrség állományának
volt gondja, akik térítés nélkül segítették az árvízi védekezést.
Az árvíz levonulását követõen
tartott újabb lakossági fórumon a
birtokában lévõ információk alapján az önkormányzat a biztosítás
és a kárenyhítés feltételeirõl tájékoztatta az érintetteket. Ezzel egy
idõben elkezdõdött a közterületek
takarítása, fertõtlenítése, illetve
fertõtlenítõ szerek lakosság részére történõ kiosztása. Az önkormányzat emellett rendkívüli és folyamatos szúnyoggyérítést is megrendelt, az árvíz után elszaporodott
szúnyogok irtása érdekében.
Itt szeretném megköszönni
mindazoknak az áldozatos munkáját, akik az árvízi védekezésben
részt vállaltak. Reméljük ilyen jellegû munkájukra egyhamar nem
lesz szükségünk, bár sóderpadra
épült városunk esetében, egy ilyen
vízállásnál másként, a megtapasztalt összefogás nélkül értéket menteni és óvni nem tudunk. Szakemberek véleménye szerint településünk bevédésére csak egy komoly
gátrendszer kiépítése mellett, a vízzáró réteget elérõ ún. betonpenge
elhelyezésével és az arra épülõ gátrendszerrel lenne csak lehetõség.
Nagyon bízunk abban, hogy a
Duna fejlesztési program európai
uniós stratégiája kitér majd a város önkormányzata által többször
is elõterjesztett probléma felszámolására is.

nõ elhelyezését.
Az önkormányzat az ár érkezése elõtt felvette a kapcsolatot a
szakhatóságokkal (ÁNTSZ, katasztrófavédelem, tûzoltóság) és az
érintett közmûszolgáltatókkal,
hogy a gáz -, az elektromos áram , és a vízhálózatban a lehetõ legkisebb kár keletkezzen, és a fenntartható szolgáltatás megmaradjon. A
védekezés során legelsõ lépésként
a fertõzésveszély elkerülése érdeTisztelettel,
kében a szennyvíztárolókat szippantatta ki az önkormányzat, ho- REMITZKY ZOLTÁN POLGÁRMESTER

Hõségriadó!
Az országos tisztifõorvos július 14-tõl július 18-ig elrendelte a hõségriasztás III., legmagasabb fokozatát (hõségriadó), mivel a napi középhõmérséklet legalább 3 egymást
követõ napon meghaladja a 27 oC-ot.
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Hõségriadó
Az országos tisztifõorvos július 14-tõl július 18-ig elrendelte a hõségriasztás III., legmagasabb fokozatát (hõségriadó), mivel a napi középhõmérséklet legalább 3 egymást
követõ napon meghaladja a
27 oC-ot.
Hasznos tanácsok:
A kánikula bárkinek okozhat
egészségi panaszokat (fejfájás,
szédülés), vagy kellemetlen tüneteket, rosszullétet, de vannak
különösen veszélyeztetett cso-

portok. Ilyenek például a csecsemõk és a kisgyermekek, a 65
évnél idõsebbek, vagy a szívbetegségben és magas vérnyomás
betegségben szenvedõk. Nagyon fontos, hogy õk - panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz.
Kánikulai napokon - ha csak

A nap égetõ erejétõl széles
karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje
magát. Fényvédõ krémmel naponta többször is kenje be a bõrét.
Forró nyári napokon az idõsebbek ne a legmelegebb órákban végezzék a piaci bevásárlást.
Könnyû, világos színû, bõ
szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon!
Idõsebbek se viseljenek ilyen-

kor sötét színû, fekete ruhát, fejkendõt!
Lehetõleg éjjel szellõztessen. Akinek van elektromos ventillátora, használja a nagy melegben!
Sose hagyjunk gyermekeket,
állatokat (kutyát) zárt, szellõzés
nélküli parkoló autóban, még

Szobi Hírnök

Anyatejjel táplált egészséges
csecsemõ 6 hónapos koráig
egyéb folyadékbevitelt nem
igényel, 6 hónapos kor felette
folyadékpótlása forralt majd
visszahûtött ivóvíz (15 perces
forralás), illetve babavíz adható.
Ha mindenképpen szabadban kell tartózkodnia a kánikula idején:

Mit ne igyunk?
Nagy melegben ajánlott napi
4 liter folyadékot inni. Fontos a
sópótlás is!!
Fogyasszon: vizet, ásványvizet, teát, szénsavmentes üdítõket, paradicsomlevet, aludttejet,
kefirt, joghurtot, leveseket.
Kerülje a kávét, alkohol tartalmú italokat, magas koffein és cukor tartalmú szénsavas üdítõket.

- Korlátozza a szabadlevegõn
való tartózkodást a kora reggeli
(6-10 óráig) és esti órákra (1822 óráig).
- Napközben árnyékos helyen próbáljon pihenni.
- Ha túl sokáig tartózkodik
szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált
környezetben eltölteni, míg szervezete lehûl és ezt követõen ismét visszatérhet a kánikulába.
- Csökkentse a fizikai munkavégzést. Ne ilyenkor végezze
a nagytakarítást, ablakmosást!
Csak az esti órákban kezdje el a
befõzést, azt is állandó szellõztetés mellett!
Mit és mennyit igyunk? -

Hõségben sokkal több folyadékot kell fogyasztani! A meleg
és a fizikai munkavégzés fokozza az izzadást, a folyadékvesztést. Ne várjon addig, amíg
szomjas lesz! Tudatosan igyon
többet ilyenkor a szokásosnál!
Ne fogyasszon olyan innivalót,
amely sok cukrot, koffeint, vagy
alkoholt tartalmaz - ezek fokozzák a szomjúságérzetet, még
több folyadékot vonnak el a
szervezettõl.
Azok, akik szívgyógyszert
szednek, a vízhajtás mellett is
fogyasszanak elegendõ mennyiségû folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet.

FÜRÖDNI TILOS

tehetjük - a különösen meleg dél
körüli, kora délutáni órákat töltsük otthon, besötétített szobában, viszonylag hûvösben.
Nagy melegben ajánlatos zuhanyozni langyos vagy hideg
vízzel, naponta akár többször is!

árnyékban sem!
Ne sétáltassuk a napon és ne
öltöztessük túl a hõségben a fiatal csecsemõt sem. Kisgyermekeket árnyékban levegõztessünk, a játszótéren fa alatti helyet válasszunk.

A szabad vizekben való tartózkodás alapvetõ
szabályairól szóló 46/2001 (XII. 27.) BM rendelet 2. §- nak elõírásai szerint tilos fürödni - a
kijelölt fürdõhelyek kivételével - a határvizekben, és a városok belterületén lévõ szabad vizekben.
Szob város közigazgatási területén található
szabad vizekben (Duna folyam, Ipoly folyó,
Dajcs tó), kijelölt fürdõhely hiányában a fürdés tehát tilos!
A balesetek elkerülése érdekében kérem,
hogy a fent idézett rendelet fürdést tiltó elõírásainak betartására fokozottan ügyeljenek.
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA
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Jó ütemben folyik a munka
Rendíthetetlenül haladnak a munkálatok a
Szob Város Integrált
Településfejlesztése címet viselõ projekt kivitelezése során dacára
a már-már afrikai hõségnek. Egyszerre minden egyes projektelemen dolgoznak, hiszen
az idõ is fogy gyorsan
és egyre közelebb kerül a befejezés és az átadás napja.
A József Attila Mûvelõdési Ház részleges
felújításából gyakorlatilag már csak egy festés hiányzik, az is csak
egy részen, és néhány
kisebb utómunkálat. A
részleges tetõfelújítás
megtörtént, új lécek,
cserepek kerültek fel,
az 51 darab nyílászáró
cseréje már korábban
befejezõdött, szigetelés
került fel körbe a pályázatban foglaltak szerint, megvalósult a WC
akadálymentesítése, illetve ugyanez igaz a
színházteremre is, továbbá kialakításra került a Börzsöny Turisztikai Iroda kiszolgáló
helysége, a külsõ festés
pedig félig már lezajlott, még egy részen
szorul befejezésre.
A Mûvelõdési Ház
udvarán is a haladás és
átalakulás jelei látszanak, az Árpád utca felõli falkerítést már lebontották,
és
a
Lutczen-bacher sétány
felöli oldalon is átalakításra kerül. Ez is folyamatban van, illetõleg az udvaron eleddig
éktelenkedõ tároló is
lebontásra kerül(t).
Ezen a helyszínen még
sok munka vár a kivitelezõre, de a terveket
látva igazán gyönyörû
udvar lesz.
A Szent László téren most már jól kirajzolódnak a járdaszigetek, a zöldfelületek helyei, kezdi látszatra elnyerni végleges formáját a tér, már "csak" a
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BÖRZSÖNY KISVASÚT. Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Börzsöny Kisvasút Fenntartó
és Üzemeltetõ Non-profit Kft. 2009. évi tevékenységérõl és 2010. évi üzleti tervérõl szóló ügyvezetõi tájékoztatót elfogadta, egyben hozzájárult ahhoz, hogy a társaság tevékenységével kapcsolatosan a közhasznúság minõsítés a cégbíróságon bejegyzésre kerüljön.
VÁROSFEJLESZTÕ. A képviselõ-testület május 26án megtartott ülésén az önkormányzati tulajdonban
lévõ Szobi Városfejlesztõ Kft. (2628 Szob, Árpád
u. 17.) 2009. évrõl készített mérleg jelentését megismerte és elfogadta.

Megkezdõdött a járda burkolatának lerakása a Szent
László téren
kövezés, a burkolat lerakása következik illetõleg folytatódik, mert
több helyen már lerakásra került. Így a
plebánia elõtt, mellett a
kerékpárút, mely nagykockakõbõl van kialakítva, és az Árpád utca
felõli bal oldalon pedig
színes lapok szolgálják
a lakosok igényeit, melyek véleményem szerint vidám, mediterrán
hatást varázsolnak kisvárosunkba.
Az Iskola utcán ez
még jobban szemügyre
vehetõ, ott ugyanis már
csak a szegélyezés van
hátra és teljesen elkészül a burkolat. Az
elõbb már említett színes, sárgás, narancsos,
barnás kõ mellett a kerékpárút szürke köve
alkotja az utca színezetét,
valamint
kandelláberek, melyek
esténként hangulatosan
világítják majd meg az
utcát, kiegészülve a
burkolás során kihagyott helyekre kerülõ
fákkal.
A Szent László utcában szintén a járda
lerakása zajlik, a templom mögötti részen pedig a kerékpárút épül és
vezet ki a Szent László
utcára.
A polgármesteri hivatal is nagy munkálatok alatt áll, a nyílászárók mind cserére kerültek, szép és jól szigetelõ vörösfenyõ nyí-

lászárók kerültek fel
köröskörül. Emellett itt
is, akárcsak a mûvelõdési házon szigetelés
került fel körben, tovább javítva az energiahatékonyságot. A
tetõ bontása és cseréje
folyamatban van, lassan már az új palát is
megcsodálhatjuk a tetõn.
A hátsó park területén a tereprendezés folyamatosan zajlik és a
különféle elõkészítõ
munkálatok, de a terveket látva itt is, sõt azt
mondhatom itt leginkább, hogy egy káprázatosan szép park kerül
kiépítésre, amely bármely célból - akár esküvõ, akár csak egy
séta - felüdítõ látványt
jelent majd.
Mint olvashatják, és
láthatják, ha arra járnak, a korábbi hónapokhoz képest bizony
igen jelentõsek az elõrehaladások, és a következõ megjelenés alkalmával remélhetõleg
szinte már az utolsó simításokról beszélhetek
majd, a nagy finishrõl.
Addig is a korábbi
hónapokhoz hasonlóan
a türelmüket kérem az
esetlegesen felmerülõ
problámákért, kényelmetlenségekért, és köszönöm eddigi kitartásukat!
GALANITS TAMÁS
SZOBI VÁROSFEJLESZTÕ KFT

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA. Képviselõi indítványra, Szob Város Önkormányzat Képviselõtestülete annak ismeretében, hogy az Országgyûlés
június 4. napját a Nemzeti Összetartozás Napjává
nyilvánította, úgy döntött, hogy 2011. június 4.
napjától kezdõdõen ünnepi rendezvény keretében
emlékezik a település az eseményre.
ÚTSZAKADÁS. A képviselõ-testület a Kiserdõ köz
7. számú ingatlan elõtt, június 7-én hajnalra történt pinceomlás és útleszakadás okozta csõtörés,
valamint partfal rongálódás tárgyában a helyreállítási munkálatok költségének fedezésére pályázat
benyújtásáról döntött a vis-maior alap terhére. Döntött arról is, hogy a pályázat benyújtásához szükséges kárszakértõi vélemény elkészítésére Lakatos
János budapesti illetõségû mûszaki szakértõvel kössön szerzõdést az önkormányzat.
DUNAI ÁRVÍZ. Az önkormányzat a júniusi eleji
dunai árvíz okozta károk helyreállításához benyújtandó vis-maior pályázat mellékletét képezõ kárszakértõi vélemény elkészítésére vonatkozóan,
Baloghné Goy Krisztina budapesti független igazságügyi építési költségszakértõvel kötött szerzõdést.
PROMÓCIÓS KIADVÁNY. A képviselõ-testület az
Európai Unió által támogatott "Szob Város Integrált Településfejlesztése (Fõtér II. ütem)" címû projekthez kapcsolódó "Börzsöny gyümölcsvásár rendezvény megszervezése, lebonyolítása, valamint
promóciós kiadványok megtervezése és nyomdai
elõkészítése" szolgáltatás ellátására vonatkozóan,
hirdetmény közzététele nélküli, egyszerû beszerzési eljárást folytatott le. A Közbeszerzési Bizottság
mint Bíráló Bizottság javaslatára az önkormányzat
az MTA Földrajztudományi Kutató Intézettel (1112
Budapest, Budaörsi u. 45.) kötött szerzõdést a kiadvány elkészítésére és a rendezvény megszervezésére.
VÁROSNAPOK. A tavassszal benyújtott pályázatok eredménytelensége, másrészt a nyári pályázatok még folyamataban lévõ ebírálása következtében a Szobi Városnapok rendezvénysorozat szeptember második hétvégéjén kerül megrendezésre.
A részletes, pontos program még csak körvonalazódik, ezért errõl lapunk késõbbi számaiban tudjuk
tájékoztatni a tisztelt olvasót.
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Parkolj és utazz tovább Komplex fejlesztési
Kamerával védett helyen hagyhatják
autóikat a vonattal utazók
Átadták és immár az autósok is birtokba vehették az új P+R parkolót,
amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a pályázat útján elnyert összeg meghaladta a 120 millió forintot. Az ünne-

szomszédságában kialakított P+R
parkoló kiváló lehetõséget biztosít arra, hogy az autósok biztonságos helyen hagyják jármûveiket,
mivel a terület be van kamerázva
és a rendõrségre bekötött rendszeren át napi huszonnégy órában el-

program indult a
Szobi kistérségben

Munkaerõ-piaci tréning, kisgépkezelõi tanfolyam, szociális gondozói képzés, ECDL
vizsga. Néhány elem a Szobi
kistérségben tavaly nyáron indult felzárkóztató programból.
Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával
megvalósuló projekt a Szobi
kistérségben élõ hátrányos
helyzetû embereknek ad esélyt
a tanulásra, a szakképzettség
megszerzésére és ezzel együtt
a munkába állásra.

bi településeirõl is akadnak jelentkezõk szép számmal. Közülük 15-en június végén fejezik
be a 7-8. osztályt, 10-en pedig
a májusban kezdõdött fogyóelektródás hegesztõi tanfolyamon vesznek részt." - mondta
Ujlaky Zoltán, a program szakmai vezetõje. A nyár folyamán
további tanfolyamok indulnak:
kisgépkezelõi, számítástechnikai vagy szociális gondozói képesítés egyaránt szerezhetõ.
Motivációs tréningen való részvételre pedig minden jelentke-

A Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete a Szobi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulásával közösen,
és a Kistérségi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival szoros együttmûködésben 2009. júliusában indította el azt a két éves, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.3.1) keretében
megvalósuló pályázati projektet, melynek legfõbb célja a
Szobi kistérségben élõ halmozottan hátrányos helyzetû emberek élethelyzetének javítása,
és a munkába állást segítõ képzettség megszerzésének támogatása. A programban több, az
elhelyezkedést segítõ szakképesítés szerezhetõ.
"80 fõt szeretnénk a programba bevonni, eddig közel 40en jelentkeztek. A legtöbben
Nagybörzsönybõl és Vámosmikoláról valók, de a térség töb-

zõnek lehetõsége van, függetlenül attól milyen képzésre jelentkezett.
"A szakképzések a résztvevõk
számára ingyenesek, ennek költségeit pályázati forrásból biztosítjuk. Az utazásra és az étkezésre sem kell költeni, sõt a tanórák idejére a gyermekfelügyelet is megoldott. A képzésen
résztvevõk ezen felül megélhetési támogatásban részesülnek."
- tette hozzá a program szakmai vezetõje.
A tanfolyamok sikeres elvégzése után a résztvevõk nagyobb eséllyel találnak szakképesítésüknek megfelelõ munkát, amiben mentoraink továbbra is minden segítséget megadnak. A programban résztvevõ
80 fõ munkába állításával pedig a kistérség hátrányos helyzete is javítható.
MAGYAR VÖRÖSKERESZT PEST
MEGYEI SZERVEZETE

P+R parkoló. Remitzky Zoltán polgármester (középen) a kivitelezõvel és a tervezõvel átvágja a szalagot
pélyes ceremónián Remitzky Zoltán
polgármester örömét fejezte ki, hogy
ismét egy jelentõs beruházással gazdagodott a város.
A település gyors ütemben fejlõdik, a parkolóépítés mellett már
hónapok óta tart a városközpont rehabilitációja. A szintén uniós támogatással megvalósuló projekt keretében teljesen átépítik a fõteret
és környékét, a városháza mellett
olyan parkot alakítanak ki, amely
a szomszédos házasságkötõ-teremhez kapcsolódva lehetõvé teszi,
hogy nyáron a fiatalok a szabadban, méltó körülmények között
mondják ki a boldogító igent.
A közvetlenül a vasútállomás

lenõrzés alatt áll. A városvezetés
arra számít, hogy a beruházás fellendíti majd az idegenforgalmat is,
mert a parkolóban hagyott autóból át lehet szállni a kisvasútra is,
amely Szob és Márianosztra között közlekedik, így el lehet jutni
a Börzsöny legszebb tájaira.
Igaz, hogy csak negyedszerre
sikerült közbeszerzési pályázat útján kivitelezõt találni a veresegyházi székhelyû JUKO Építõipari és
Szolgáltató Kft személyében, de
munkájukat dicséri, hogy határidõ
elõtt elkészültek a feladattal, és a
szobiak már használatba vehették
a parkolót.
F. Z.

Õsszel már csak 6
képviselõt választhatunk!
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
24. § (2.) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján tájékoztatom a város lakosságát arról,
hogy a 2010. évi önkormányzati
képviselõk választása alkalmával Szob városban a megválasztható települési képviselõk száma 6 (hat) fõ.

A törvény értelmében 5000
lakosig a megválasztható települési képviselõk száma 6 fõ
lehet. Városunk 2010. január 1jei lakosságszáma 2828 fõ, így
a képviselõ-testület tagjainak
száma az önkormányzati választásokat követõen a jelenlegi 9
fõrõl 6 fõre csökken.
KEMPFN É DUDÁS HILDA
HVI VEZETÕ

Szobi Hírnök
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Gyermeknap - 2010

Köszönjük a gyermekek nevében a támogatásokat!

Támogatóink voltak: Szob Város Önkormányzata, Anita butik, Balázs Ildikó képviselõ, Bernát Judit, Börzsöny Nehézgyalogság, Danubius Táncegyüttes, Dombóvári István vállalkozó, cipõ, fehérnemû divatáru, Dunapart üzletház, Erzsike virág ajándék, Fehér Bárány vendéglõ, Fésûs József képviselõ, alsó CBA bolt, Gondviselés Patika, Határ ABC, Herfli sörözõ, pizzéria, Hofi fakereskedés, József Attila Mûvelõdési Ház, Kakas húsbolt, Kavalkád, Krasznai Zoltán, képviselõ, Laczkó Balázs, képviselõ,
Lavina autóalkatrész, Vác, Dr. Lõrincz Kálmán képviselõ, m-party rendezvényszervezés, Napsugár óvoda, Nagyné Héri Borbála, Nefelejcs virágbolt, Netovább Bt. diszkont, Nyéki Károly, Orbán József vállalkozó, Pásztor és Társai Bt., Peti bolt, Polónyi
Éva képviselõ (Éva baker), Sallai Lászlóné vállalkozó, Sport divat, Tóth Lajos képviselõ, Varga Valéria. Köszönet a sok finom
süteményért: Kantó Tibornénak, Ladányi Sándornénak, Renge Ildikónak, Solymosiné Németh Évinek, Tóth Dobra Andreának, Zichné Pongrácz Ágnesnek. Külön köszönet: Bernát Juditnak a kézmûves foglalkozásért, Nagyné Héri Borbálának a
szebbnél szebb arcfestésekért, a Nyugdíjas klub tagjainak a sok segítségért, akik ízletes lángost és persze a már hagyományos
lekváros palacsintát is sütöttek a gyermekeknek.
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Civil szervezetek

Szobi Hírnök

Szobért-Szobiakért Közalapítvány
közhasznúsági jelentés
Tisztelt Kuratórium!
A törvényi elõírásoknak megfelelõen a 2009. évi beszámolót
"A közhasznú szervezetekrõl"
szóló 1997. évi CLVI. törvényben elõírtak alapján könyvvizsgálattal alátámasztott közhasznúsági jelentésben terjesztem elõ
a T. Kuratórium felé, amely tartalmazza "A számviteli törvény
szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól" szóló 224/2000.
(XII.19) Kormányrendeletben
elõírt közhasznú egyszerûsített
éves beszámolót (mérleg- és
eredménykimutatás), valamint az
egyéb elszámolásokat és kimutatásokat.
A beszámolási idõszak
eredménykimutatásában szereplõ bevételek és kiadások bemutatása.
Bevételek
Közhasznú célra, mûködésre
kapott támogatások:
- támogatás vállalkozásoktól
1.850 ezer Ft
- támogatás magánszemélyektõl 50 ezer Ft
- személyi jövedelemadó 1 %
222 ezer Ft
Egyéb bevételek:
- kamatbevétel 5 ezer Ft
Kiadások
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
- anyagjellegû ráfordítások
(könyvelési, könyvvizsgálati díjak, bankköltségek) 462 ezer forint
- egyéb ráfordítások (közhasznú célú támogatások) 1 717
ezer forint
- értékcsökkenési leírás 306
ezer forint
Közhasznú célú támogatások
részletezése célonként:
Szob település lakói életkörülményeinek kulturális, oktatási, közbiztonsági, szociális szempontból történõ javítására irányuló törekvések támogatása:
- közbiztonsági célú támogatás 400 ezer Ft
- iskola táblavásárlás támogatása 317 ezer Ft
- közösségi célú beruházás
támogatása 1.000 ezer Ft
Közalapítványunknál az elõzõ évekhez hasonlóan 2009. évben sem volt személyi jellegû

kifizetés.
Meghatározott célra kapott
támogatások felhasználása:
Célzott támogatások
Mûemlékvédelmi célra - nyitó: 100.000 Ft, maradvány:
100.000 Ft
Közbiztonsági célra - nyitó:
102.940 Ft, bevétel: 500.000 Ft,
kiadás: 400.000 Ft, maradvány:
202.940 Ft
Egészségügyi célra (ultrahang) - nyitó.: 35.000 Ft, maradvány: 35.000 Ft
Gyermeknapi rendezvények
támogatása - nyitó: 45.000 Ft,
maradvány: 45.000 Ft.
Szja 1 % - nyitó: 348.822 Ft,
bevétel: 222.214 Ft, kiadás:
421.647 Ft, maradvány: 149.389
Ft
Az "szja 1 %-os" bevételébõl
104.647 Ft-ot mûködési célra,
371.000 Ft-ot oktatási tevékenység támogatására használtuk fel.
Eszközeink és forrásaink a
beszámolóhoz mellékelt mérleg
szerint alakultak 1.845 ezer Ftos mérlegfõösszeggel.
Az eredménykimutatás a vonatkozó kormányrendelet elõírásai szerint készült el.
Ezúton köszönöm meg mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt év folyamán is önzetlenül
segítették közalapítványunkat.
Szob, 2010. február 25.
Tisztelettel:
KUTI ANDREA ELNÖK

Szobi Hírnök
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Makk Marci egészségvédelmi- és sportnapok
a szobi Fekete István Általános Iskolában
Makk Marci egészségvédelmiés sportnapokat tartottunk május 20-21-én iskolánkban. Ezen
a két napon a tanulóink egészségesebbé válását céloztuk meg.
Programjainkat szórólapokon,
saját készítésû plakátokon és
honlapunkon is meghirdettük.

ügyes kezû nagymamák és anyukák is besegítettek. A zsûrizés után
(mindenki gyõzött!) karfiolkrémes magvas kenyérrel el is fogyasztották az ,,alkotásokat",
amelyek csak a fényképeken maradtak meg (lásd honlapunkon:
www.feketei-szob.sulinet.hu). A

Elõzetesként egészséggel
kapcsolatos közmondásokat
gyûjtöttek a tanulók, egy-egy
Makk Marcis könyvjelzõért.
Dicséretesen sokat gyûjtött
Prekup Alex és Valentin Zsófi.
A sportnapon változatos csapatversenyeken mutatták meg
az osztályok, hogy ügyesek és
erõsek. Köszönjük a szülõk és
testvérek aktív részvételét is!
Az egészségvédelmi napot az
alsó tagozaton gyümölcs- és zöldségszobrászattal kezdtük, amibe

felsõ tagozaton az egészségvédelmi nap aerobik bemutatókkal indult, melyeken a tanárok is részt
vettek a diákokkal.
Elõadóink voltak: Bedéné
dr. Balogh Róza gyógyszerész,
dr. Téglás Levente fogorvos,
Boros Mária az ÁNTSZ szakembere, Szabó László rendõrzászlós. Köszönjük nekik, hogy
gyermekeink megismerhették a
gyógynövények egy részét és
hatásukat; a helyes fogápolás
módját és gyakoriságát; a do-

hányzás ártalmait; a kerékpározás szabályait, illetve a nyári
veszélyeket. Mindkét tagozaton
a diákok ,,állomásokon" bizonyíthatták interaktív játékokkal,
feladatokkal az egészséges életmóddal kapcsolatos tudásukat.
Reméljük, hogy évente meg-

rendezett programunk ráébreszti a tanulóinkat és rajtuk keresztül a családjaikat is, hogy az
egészség a legfõbb érték, amelyért aktívan tenni is kell!
ERDEINÉ BUKRI ÉVA
PINTÉRNÉ BÍRÓ BEÁTA
PEDAGÓGUSOK

Flakongyûjtés - spórolás - jutalom
Senki sem vonhatja kétségbe a
környezettudatos életvitel fontosságát. Nem mindegy, hogy
milyen környezetben élünk, mi
károsítja szervezetünket, hogyan tudunk tenni ellene.
Örömmel vettük tudomásul,
hogy az ÖKO-FERR "Hulladékból még többet" címmel pályázatot hirdet az iskoláknak.
Minden 5 darab palackért 10 és
50 forint közötti összeget kínált. A legszorgalmasabb elsõ
három iskola ezen felül 100
ezer és 500 ezer forint közötti
értékû támogatást is nyerhet
nyári táborozáshoz.
Tanulóink és szüleik komolyan vették ezt az akciót. A családok szorgosan gyûjtötték a

flakonokat. Reggelente láttuk,
hogy a szülõk lelkesen szállítják a kocsikkal iskolánkhoz a
hulladékkal teli zsákokat. Kivétel nélkül, minden osztály részt

vett ebben a gyûjtésben, mert
tudta, hogy hasznos dologra
fogja felhasználni az iskola az
összegyûlt pénzt. Informatikai
taneszközöket vásárolunk.

A gyõztes osztály egy tanítás nélküli kirándulásra felhasználható napot kapott. A
legszorgalmasabb osztályok
voltak:
3. a
4638 darab
1. o.
3145 darab
2. a
2063 darab
6. a
4630 darab
6. b
3836 darab
5. o.
1847 darab
Biztosak vagyunk abban,
hogy tanulóink a városunkban
elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõ helyeket gyakrabban
fogják felkeresni.
Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves szülõk együttmûködését, segítségét.
HANZELIKNÉ MARCZAL ÉVA
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II. BÉZS Fesztivál a Fekete István
Általános Iskolában
2010. június 14. - az iskolai tanév vége felé közeleg! A gyerekek nagy lelkesedéssel, várakozással, különféle kellékekkel,
ünneplõ ruhával sietnek a suliba. Miért ez az izgalom?
Elérkezett végre az a nap, mikor az iskola különleges arculatához tartozó BÉZS program
(=báb + érzelem + zene + siker)
keretében az év során megtanult
táncokat, dramatikus- és bábjeleneteket, verseket, énekeket,
meséket elõadják. De nem csak
az iskolások, természetesen a
Napsugár Óvoda kis lakói is részt
kívántak venni a mûsorban! Õk
kezdték a bemutatók sorát, s a

felvidítottak mindenkit. Az ötödikesek és a 6. b osztály is elõadták az év során tanult tánckoreográfiát, melyeket a Ghymes és a
Kormorán zenekar számaira tanultak be. A mûsor újabb humoros prózamondással közelgett a
vége felé: Huszti Boldizsár "felnõtt-nyelven" próbálta megértetni a felnõttekkel, hogy hogyan
lenne a legjobb gyermeket nevelniük! A bemutatók sorát egy igazán különleges néptánc szám
zárta: a teljes résztvevõ sereggel
(mely 150 iskolás gyermeket jelent) közösen táncolták el a régóta
gyakorolt óriás produkciót! "A
barátok, a barátok facipõben jár-

"Tekeredik a kígyó" címû játékés táncfûzéssel minden iskolás,
pedagógus és vendégként érkezett felnõtt arcára mosolyt varázsoltak! Ahogy elindult a program a hangulat egyre csak fokozódott: a kis elsõsök is egy vidám
táncos-jelenetet mutattak be a boszorkáról és annak három fiáról.
A 2.a osztály - Makrai Marika néni tanítványai - "Nagyhatalmú sündisznócska" címû jelenete egyszerre foglalta magában
a bábozás, színjátszás, éneklés és
tánc elemeit, s külön tapssal jutalmazták a hahotázó nézõk a kis
sündisznócska, a medve, és fõként a szarvas jelentét!
A néptánc bemutatók során a
2. osztályosok Gömöri csárdást,
a harmadikosok Somogyi ugróst
jártak, majd a 4. osztályosok Rábaközi dust táncoltak. Közben az
elsõ osztály bátor és ügyes leányzói népdalokat furulyáztak, hallhattunk szép népdaléneklést is
Tóth Veronikától, s Frievaldné
Ildikó néni 3. b osztályos "színészpalánta" gyermekei Janikovszky Éva jelenetével nagyon

nak" - zengte az összes torok, s a
gyerekek híján megfogyatkozott
nézõtér végig vastapssal jutalmazta a hatalmas megmozdulást!
A mûsoros rész után - rövid
ebédszünet beiktatásával - kreatív mûhelyekben folytatódtak a
programok, melyeket osztályonként kerestek fel a gyermekek. Így
megnézték a Sárkánybarlangot ahol dobozokból készítettek sárkányokat Sesztayné Gyöngyi né-

nivel; a Mézeskalács kuckót - itt
Kunya Erzsi néni várta a gyerekeket egy közös süteménykészítésre. Sok idõt töltöttek a Gúnya
tanyán - Molnárné Ildi néni és
Járikné Bakos Klára irányításával megismerkedhettek a batikolás tudományával; de nem kevésbé volt érdekes a Tündérkert sem,
ahol zenés mesék festett illusztrálása volt a feladat, melyhez
Skripek Kati néni nyújtott segítséget. Munkálkodni lehetett még
Pintérné Bea nénivel a Szemezgetõ kuckóban: termésekbõl készült képeket készíthettek a látogatók, s érdekes, színvonalas néprajzi- és néptáncbemutatót láthattak az osztályok a Hacuka Lyukban a Danubius Táncegyüttes felnõtt táncosaitól. Aki úgy gondolta, hogy mindent végigjárt, az az
udvarra érkezve láthatta, hogy itt
is folytatódnak az érdekes és vidám dolgok: Stemler János bácsi
állatlábnyom-felismerõ versennyel, Kuti Andi néni népi játékokkal és Járik Laci bácsi régi
sportjellegû ügyességi feladatokkal várta a gyerekeket.
A rengeteg program, játék és
süteményezés után jólesõ fáradsággal tért haza gyermek s felnõtt egyaránt! Mindannyian
megegyeztünk abban, hogy mostantól a III. BÉZS FESZTIVÁLT
fogjuk várni!
Programunk kivitelezéséhez
külön köszönetet mondunk támogatóinknak, akik papíráruval,
ételalapanyagokkal, termésekkel,
kerékpár kerekekkel, dobozokkal
segítettek: KAVALKÁD ÜZLET,
GALÓCA BT, PETI BOLT,
DUNAPART ÜZLETHÁZ, HATÁR ABC, BÛVÖS TOLL,
PARTNER ÜZLETHÁZ - GAZDABOLT, ÉS PALUCH ATTILA.
K.A.

Szobi Hírnök

Olvasási
verseny
iskolánkban

Az olvasás gyakorlására nagy
szükség van. Segít a tanulásban az új ismeretek megértésében, megtanulja a gyermek
élvezni a szépirodalmi és
egyéb kiadványokat. Az olvasást ugyanúgy gyakorolni kell,
mint a kerékpározást. Elõször
kínlódunk, majd szívesen kerekezünk.
A gyakorlásra jó alkalom
volt az iskolánkban hagyományosan megrendezésre kerülõ
hangos olvasási verseny. Ennek célja a gyerekek olvasási
technikájának, tempójának és a
szövegértés minõségének javítása, mely elengedhetetlenül
fontos az országos kompetenciamérések eredményeinek javításához.
A meghirdetés után azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek
többet olvastak, mint elõtte, hiszen osztályok közötti és egyéni verseny is volt. Jutalmul a
gyerekek egy tanítás nélküli
napot kaptak, melyet bármikor
felhasználhattak egy osztálykirándulásra. Az egyéni gyõztesek neve kikerült az iskolai
faliújságra.
Az eredményeket az elõzõ
tanévhez hasonlítottuk, így ösztönöztük tanulóinkat a jobb teljesítményre. Félévkor és év végén mértünk.
Az idei gyõzteseink voltak
alsó tagozatban: I. 2. a osztály,
II. 2. b osztály, III. 3.b osztály.
Egyéni elsõ helyezettek:
Vígh Viktória 1.o., Hidvégi
Zsófia 2.a, Gyatyel Csaba 2.b,
Pap Zsolt 3.a, Tóth Veronika
3.b, Foltin Dominik 4.a, Szabó Lõrinc 4.b.
Felsõ tagozatban: I. 6.b osztály, II. 7.b osztály, III. 6. a
osztály.
Egyéni elsõ helyezettek:
Hajdú Dalma 5.o., Kurta Gábor 6.a, Veres Martin 6.b, Borda Melitta 7.a, Nyéki Tamara
7.b, Sidarov Richárd 8.a,
Véber Dávid 8.b.
Reméljük, hogy ez az olvasóvá nevelési programunk fejleszteni fogja egyre több tanulónk világra való nyitottságát,
önálló ismeretszerzési, tanulási képességeit.
HANZELIKNÉ MARCZAL ÉVA

Szobi Hírnök
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Múzeum a Börzsöny lábánál…
50 éves a Börzsöny Muzeális Kiállítóhely
Minden jelesebb évforduló, legyen
az születésnap, vagy érettségi találkozó, megállásra, számvetésre, de
legalább egy kis visszatekintésre
lehetõséget ad.
1960-ban a környékbeliekbõl
szervezkedni kezdett egy csoport
(Katona Viktor, Laczus Géza,
Domszky Pál, Király Pál, Pion István, stb.), szorgalmazva egy múzeum létesítését Szobon. A gondolatnak a 30-as évekre visszanyúló
elõzménye volt Horváth Adolf János nagymarosi tanár, majd késõbb
Laczus Géza környékbeli leletmentése.

zeti Múzeum Néprajzi Múzeumot,
és a Legújabbkori Történeti Múzeumot felkérték, hogy a Börzsöny
Múzeum munkáját szakmai támogatásukkal segítsék elõ. Ez azért is
különösen fontos, mert a Börzsöny
Múzeum nem rendelkezett szakképzett munkaerõvel, sõt a megalakuláskor csak Katona Viktornak
megbízása élt a múzeum vezetésére. Az Elõkészítõ Bizottság tagjai
az ügy fontosságát elõtérbe helyezve térítés nélkül végezték eddigi
munkájukat.
A múzeumnak kezdetben nem
volt állandó kiállítása. Az alapítók

ge, Panni néni vette át a múzeum
vezetését, mely egészen 2002. július 31-ig tartott. Vezetésük alatt
többször megújult a kiállítás, új
idõszaki kiállítótermet építettek.
Sajnos, az utolsó állandó kiállítás
rendezése 1980-ban, a természettu-

tes államtitkárnak nevezték ki, és a
programváltozása miatt nem tudott
eljönni. Innen is jó munkát kívántunk új feladatához.
A következõ elõadást Lakatos
József tartotta, Szob város településföldrajza címmel. Ebben a tele-

Temetõkápolna 1863 (István bácsi naptára 1863)

Régi mozi az Arany J. u.-Árpád út sarkon (Mándli Gyula gyûjteménye)
A tervezett múzeum szervezési
munkájával Katona Viktort, a Szobi Járási Könyvtár vezetõjét bízták
meg. Elõkészítõ Bizottság alakult
1960. május 12-n.
Tagjai: Domszky Pál, Kemence, a kemencei Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje, Laczus Géza,
Szob, tanító, Németh Ferenc,
Zebegény, általános iskolai igazgató, Györök József, Nagybörzsöny, általános iskolai igazgató,
Pion István, Letkés, általános iskolai igazgató, Katona Viktor,
Szob, Járási Könyvtár igazgatója.
Munkájuk sikerességét mutatja, hogy a Szobi Járási Tanács VB.
1960. május 20-án hozott 85/1960.
számú határozatával vállalta a leendõ múzeum mûködtetését.
Ez, valamint az Elõkészítõ Bizottság lelkes munkája is hozzájárult ahhoz, hogy a Mûvelõdési
Minisztérium Múzeumi Fõosztálya
1960. szeptember 16-i dátummal
megadta a "Börzsöny Múzeum
Szob" mûködési engedélyét. Gyûjtõterületét a szobi járás területében
határozta meg. Fenntartó a Szobi
Járási Tanács. A határozat kitér arra
is, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumot, a Magyar Nem-

is érezhették az állandó kiállítás
hiányát, ezért feltételezhetõen utasították Katona Viktort, hogy készítse el a kiállítást, és szervezze
meg az ünnepélyes átadást. A Börzsöny Múzeum hivatalos megnyitóját (bár április 4-re szerették volna) 1961. május 12-én tartották
meg a Járási Könyvtár és a Járási
T.B.C. Intézet megnyitásával egyidejûleg. Az ideiglenes helye a Járási Tanács épület (ma Városháza)
és a nagytanácsterem között lévõ
földszintes összekötõ folyosó lett.
6 fali tárlóban mutatták be. Kezdetben nem volt látogatható, mert abban reménykedtek, hogy méltóbb
helyen mutathatják be a felgyûlt régészeti, néprajzi és természettudományos anyagot.
1962. novemberétõl Laczus
Géza vette át a múzeum vezetését.
1963-tól a Pest Megyei Múzeumigazgatóság szervezetébe tartozott,
fenntartója a Pest Megyei tanács
VB. lett. Úgy is mondhatjuk, felsõbb osztályba lépett.
Az önálló helyre költözés csak
1968-ban valósult meg, amikor a
Batics házat, azt felújítva augusztus 20-án adták át.
Laczus Géza halála után felesé-

dományos kiállítás átépítése 1995ben volt.
Az állandó kiállítás mellett az
évenként 4-6 alkalommal rendezett idõszaki kiállítások is igen
kedveltek voltak a lakosság körében. Ezen alkalmakkor szobi,
Szobról elszármazott mûvészek,
illetve országos ismertségû mûvészek mutatkoztak be.
Az alapítás 50. évfordulója tiszteletére a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága Börzsöny Muzeális
Kiállítóhely, a Börzsöny Múzeum
Baráti Kör Egyesület, és Szob Város Önkormányzata ez év június 25én konferenciát rendezett a József
Attila Mûvelõdési Központban.
Négy elõadás hangzott el:
Elõször Pálinkás Tibor, az
ipolysági Honti Múzeum és
Simonyi Lajos Galéria igazgatója
Hont vármegyérõl benne Szob szerepérõl beszélt, majd a két múzeum eddigi együttmûködését ismertette.
Mándli Gyula, a váci Katona
Lajos Könyvtár igazgatója Szob, és
a Luczenbacher család kapcsolatáról tartott elõadást, sok fotóval fûszerezve.
Valószínûleg sokan várták a
harmadik elõadást Érdy Jánosról,
de idõközben az elõadót, dr. habil
Kálnoki-Gyöngyössy Mártont, a
PMMI megyei igazgatóját helyet-

pülésföldrajz, mint tudományág
kialakulásával, valamint régi térképek segítségével Szob település
fejlõdésével ismerkedhetett meg a
résztvevõ.
Az utolsó elõadást Fésû József
György, a Börzsöny Múzeum Baráti Kör Egyesület elnöke tartotta.
Két élet, egy múzeum címû elõadásában a Laczus házaspár életét, valamint a múzeum élén eltöltött
40évét ismertette. Megnézhettük a
Panni nénirõl készült televíziós
mûsort is.
Az elõadásokat követõen az
ideiglenes kiállítás megnyitójára
került sor.
Elõször meghallgattuk Bartuszek Petrát (Fekete István Általános Iskola 7.a osztályos tanulója),
aki Wass Albert : Üzenet haza címû
versét adta elõ.
A kiállítást Balázs Ildikó, Szob
Város Önkormányzatának képviselõje, a kulturális bizottsága elnöke
méltatta. A fotókiállítás témája:
városunk régi fotói, és a mai megjelenése.
Az idõszaki kiállítás 2011. május végéig látogatható.
Itt szeretném megköszönni
mindenkinek, aki a konferencia, és
az idõszaki kiállítás megrendezésével kapcsolatban segítette munkánkat.
LAKATOS JÓZSEF
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Szobi Hírnök

200 éves a vámosmikolai római
katolikus plébánia
1745. április 19-én Mikolán
keltezték az alábbi, magyar, latin és német nyelvû levelet,
mely az Országos Levéltár Esterházy családi levéltárában
maradt fenn.
"A Szent Római Birodalom
legfelvilágosodottabb, legkegyelmesebb Herceg Urának Esterházy Pál Antal de Galántának.
Alattvalói alárendeltségünkben menekülünk legkegyelmesebb Magas-hercegségedhez szükségünk által kényszerítve, mert már több mint 40
éve templom és pap nélkül vagyunk Vámosmikolai fáradozásainkban, és mivel templomba csak a mezõkön keresztül tudunk eljutni. Most
azonban, mivel Istennek hála,
legkegyelmesebb Magas-hercegséged által megkaptuk a
templomot, arra kérjük kegyelmességedet, hogy lásson
el bennünket egy lelkipásztorral is, mivel azonban nagyon szegények és vagyontalanok vagyunk, alázatosan
arra kérjük legkegyelmesebb
Hercegségedet, hogy legyen
segítségünkre a lelkipásztor
fizetését illetõleg, továbbá
mivel a templom kicsi és
szûk, arra kérjük Õkegyelmességedet, hogy építesse
nagyobbra a templomot.
Hogy Õkegyelmessége szegény templomunkra fordított
költségeit a mindenttudó Isten
megjutalmazza, szorgalmasan
fogjuk õt kérni, hogy Hercegségedet ajándékozza meg sok
évvel, és szerencsés jólétben
õrizze meg sokáig…
Mi, Vámosmikola falu szegény alattvalói"
(A latin szöveget Róka Lajos ny. balassagyarmati ref. lelkipásztor, a német szöveget
Nagy László marianista szerzetes fordította.)
Templomukat a reformátusoktól abban az évben kapták
vissza több évtizedes vallásfelekezeti villongás után a község katolikus hívei. A Szent Erzsébetnek szentelt régi középkori templom azonban szûknek
bizonyult. A templom építése

rövidesen meg is kezdõdött, s
felszentelése Szent Mária Magdolna tiszteletére - mint ez a diadalív kronogrammájából is kiolvasható - 1752-ben megtörtént:
HANC
ESTERHÁZY
PRINCEPS TIBI MAGDALA
FIGIT
(Ford.: E templomot Esterházy herceg Magdolna neked
építtettem)
Plébánosra azonban a
vámosmikolai katolikusoknak
még várniuk kellett. Az 1735.
évi német telepítés következtében jelentõs arányú német ajkú
lakossal bíró község 1787-ig
Börzsöny filiája (leányegyháza)
volt. 1787 októberében Taixlperger Mátyás személyében aztán helyi káplánja lett a telepü-

lésnek. Õt 1790-ben Spurney
Ignác
követte,
majd
Hanusovszky Clarus ferences
páter (minden bizonnyal õt temették utoljára a templom alatti
sírboltba, 1795 decemberében).
Némethy Lajos (1894) szerint
1792-ben Morvay József és
Bévész Pál is káplánkodott
Vámosmikolán.
1796. január 10-én Egyházy
Ádám került Mikolára helyi
káplánnak (capellanus localis).
Egyházy Ádám, a Pozsony
vármegyei Szempcen 1764. április 9-én született nemes, aki
elõkelõ származása tudatában is
a nép körében végzett egyházi
szolgálatot vállalta. Teológiai
tanulmányait 1788-ban a pozsonyi Seminarium Generale-ban
fejezte be. Lelkészi hivatásának

gyakorlását Vásárúton kezdte
majd 1791-tõl a közeli Lekéren
folytatta. Innen került az ekkor
még Börzsöny filiájaként mûködõ vámosmikolai római katolikus egyházközségbe helyi
káplánnak.
Lelkipásztori tevékenységének elsõ évtizedeiben épült
a jelenlegi plébánia: "1797.
április 3-án a nép összehívásával fõméltóságú Esterházy
Miklós herceg arról gondoskodott, hogy új plébánia épület
emeltessék a nép által gyártott
nyers téglákból". Az 1813. évi
fõesperesi látogatás feljegyzésében ugyanakkor azt is megemlítik, hogy az épület befejezve még nincsen, udvara
nagyon szûk és tûzvésznek
annyira ki van téve, hogy
ilyen esetben a plébános nemcsak ingóságait, hanem életét
is alig tudná megmenteni.
1810-tõl plébános. Késõbbi utóda, Lakner István, nagy
elõdjének elismerésre méltó tevékenységét így örökítette
meg: "Egyházy Ádám plébánosnak maradandó érdeme az,
hogy Vámosmikola német hitközséget magyarrá tette". /
Tudnunk kell, hogy a német
ajkú lakosok aránya a XIX.
század elején közel a lakosság
felét tette ki./

A vámosmikolai temetõ
1853-as évszámot viselõ nagykeresztjétõl néhány méterre található egy vörös márvány síremlék latin nyelvû felirattal:
Itt fekszik a pásztor
A bárányok között,
Akiket 48 éven át legeltetett
Igével és példával táplálékot
adva
Egyházy Ádám meghalt
Vámosmikolás 79 éves korában
az üdvösségnek 1843. évében
november 25-én
/Fordította: Molnár Frigyes
tanár úr; Váci Madách Imre
Gimnázium/
Vámosmikola katolikus hívei ekként tisztelegtek nagyra
becsült lelkipásztoruknak, aki a
település elsõ újkori plébánosa
volt.
DR. KOCZÓ JÓZSEF
HELYTÖRTÉNETI
SZAKKÖRVEZETÕ

Ezt követõen napjainkig a következõ papok végezték,
végzik a katolikus hívek lelkigondozását a községben:
1843 - 1854
1854 -1886
1887
1887 - 1897
1898 - 1899
1899 - 1923
1924 -1946
1946 - 1970
1970 - 1986
1986 - 1989
1989 - 1990
1990
1990 - 1998
1998 - 2000
2000-tõl

Pilliár István plébános
Lakner István plébános
Gyürki Endre adminisztrátor
Morvay Lipót plébános, 1897-ben esperes
Dr. Frenk István adminisztrátor
Gyürky Endre plébános
Dr. Kiss Lajos plébános
Kajmó József plébános
Csornai Boldizsár plébános
Koza József plébános
Bodor György plébános
Béla Vince plébános
Hartung Ferenc plébános
Szabó László plébános
Kalácska Ferenc plébános

Szobi Hírnök
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Szent László a lovagkirály
Június 27-e László napja, I.
László királyunk ünnepe. A
szent király látható városunk
címerében és õ templomunk
védõszentje is. Szent László az
egyik legismertebb magyar
szent, és egyik legjelentõsebb
Árpád-házi királyunk.
Tisztelete évszázadokon átívelõ, máig tartó, jelzi ezt az is,
hogy a László keresztnév hosszú
ideig az egyik leggyakoribb
magyar keresztnév volt. Nevének állandó jelzõi a "szent" és
a "lovagkirály".
1040 körül született lengyel
földön. Nagyapja az a Vazul,
akit István király megvakíttatott, apja I. Béla király, aki István haragja elõl Lengyelországba menekült és onnan tért
vissza, édesanyja lengyel hercegnõ, testvére I. Géza királyunk volt. Halálának napja:
1095 július 29.
Szent László 1077 és 1095
között ült a magyar trónon. Élete nagy része hadakozással telt,
harcolt az országot fenyegetõ
bizánci, kun, cseh seregekkel.
Unokatestvérével, Salamonnal
való hosszú viszálykodása fegyveres összetûzésekké fajult. Õ
hódította meg és csatolta a magyar koronához Horvátországot.
Belpolitikájában szigorú
uralkodó, kemény törvényekkel
kormányoz, megfékezi a kor
anarchiáját. Törvényei védik a
magántulajdont, a gazdasági
erõforrásokat. Megsokszorozza
a királyi jövedelmeket és gazdaságilag is megerõsíti az országot.
Támogatja a keresztény egyházat, befejezve ezzel Szent István egyházalapító munkáját.
Nagyváradot püspöki székhellyé teszi, Zágrábban püspökséget alapít, templomokat, kolostorokat építtet.
Vele kezdõdik a magyar
szentek tisztelete, 1083-ban a
pápától engedélyt kapott István
király, Imre herceg, Gellért püspök szentté avatására, amit a két
zoborhegyi remete felavatása
követ.
Halála után legendák sora
születik a királyról és életérõl.
Emlékének õrzése bizonyítja,
hogy becsülték és szerették. Az
emlékezés szerint imponáló
volt daliás termete, vonzó szép
arca, mûveltsége. Jól bánt a

Szent László herma a gyõri székesegyházban: aranyozott ezüstbõl
készült sodronyzománcos fej-ereklyetartó. Elfogadott vélemény szerint a Kolozsvári testvérek idõsebbike, Márton alkotása, a 14. század végén készülhetett. A hermában õrzik a lovagkirály koponyacsontját, hihetõ a portrészerûség is
fegyverekkel, bátorsága legendás, a legyõzöttekkel irgalmas,
özvegyek, árvák gyámolítója.
Elõször az általa alapított
somogyvári apátságban temették el, majd késõbb Nagyváradra vitték a nagy király földi
maradványait. Lászlót 1192ben avatták szentté.
Legismertebb legendája - ez
gyakori témája középkori templomaink falfestményeinek amikor lovas üldözés után megmenti a kun vitéz által elrabolt
magyar lányt. Ismert a szomjazó seregének sziklából vizet fakasztó, a beteg katonákat
gyógynövénnyel gyógyító
(Szent László füve) király. Legszebb talán az a történet, amikor 200 ével Szent László halála után a székelyekre támadó
tatárok ellen a Váradon nyugvó király kikelve sírjából gyõzelemre vezeti népét.

Arany János így ír errõl:
Nagy lovon ült a nagy férfi,
Arca rettentõ, felséges;
Korona volt a fejében
Sár-aranyból, kõvel ékes;
Jobb kezében, mint a villám
Forgolódott csatabárdja:
Nincs halandó, földi gyarló
Féreg, aki azt bevárja.
Mert nem volt az földi ember,
Egy azokból, kik most élnek:
Feje fölött szûz alakja
Látszott ékes nõszemélynek;
Koronája napsugárból,
Oly tündöklõ, oly világos! -"
Monda a nép: az Szent-László,
És a Szûz, a Boldogságos.
Erdélyben a Tordai-hasadék
keletkezését, s az érdekes lapos
köveket (Szent László pénze) az
õ nevéhez kapcsolják a mondák.
BÁNKÚTI FERENC
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Libáért vette a
jogosítványt,
vagy valóban
megszerezte?
A költõi kérdés azokhoz szól, akik
nagyon hamar elfelejtették a
KRESZ vonatkozó szabályait.
Szögezzük le: gyakorlatilag
bárkinek lehet jogosítványa, csak
a megszerzésre fordított idõ és a
pénz mennyisége változó.
Ha pedig valaki megkapja a
vezetõi engedélyt és utána megfelel az idõszakos orvosi vizsgálatokon, soha többet nem kérdezik, hogy ismeri-e a KRESZ-t,
mennyire tájékozott az új szabályokról (természetesen itt nem az
"ámokfutókról" van szó).
Hosszú ideje tapasztalom
Szobon a Posta elõtt jobb és baloldalon egyaránt, hogy elõszeretettel parkolnak le kapubejárókban (olyanokba is, ahol kifejezett jelzés van az autóforgalomra), amikor közel-távol nincs
másik jármû.
Rendkívül bosszantó, hogy
annak kell nyomoznia a szabálytalan "parkolóra", aki ki, vagy be
akar jutni a saját bejáróján. Ilyenkor bejárhatja a Postát, a HATÁR
ABC-t, de nem ritka az OTP-s
ügyintézés sem, vagy vár "türelmesen" arra, hogy mikor kerül
elõ a "vétkes". Mi van akkor, ha
mentõknek, vagy tragédia esetén
a temetkezési vállalkozónak kellene bejutnia az ingatlanra?
Az autóbejárat tulajdonosa
csak egyet tehet, hogy jelzi az
autóforgalmat a kapubejárón táblával. Közterületre semmiféle
mûtárgyat nem helyezhet megakadályozandó azt, hogy ne gátolják a szabad ki- és bemenetelét az ingatlanából. (A másik megoldás az lenne, hogy a sorozatos
közlekedési szabálysértést bejelentse az illetékes hatósághoz, de
ez eléggé "macerás". Szerintem
erre senki nem vállalkozna.)
Illõ tisztelettel indítványozom a jogosítvánnyal rendelkezõknek, hogy frissítsék fel a közlekedés rendészeti ismereteiket
(különös tekintettel a leghatályosabb KRESZ rendelet 41.§ (2) bekezdésében foglaltaktra vonatkozóan). Akinek nem inge ne
vegye magára!
Remélem, hogy a jövõben
mindenki odafigyel arra, hogy ne
zavarjon másokat a szabad mozgásában.
KÖSZÖNETTEL: EGY KRESZ-T
FOLYAMATOSAN NYOMON KÖVETÕ,
ÉS BETARTÓ SZEMÉLY
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Értelmetlen rongálás
Meglopták a szobi kerékpáros szakosztályt
Az országosan is meghirdetett
verseny elõtt két nappal megrongálták az önkormányzati
pályázaton nyert pénzébõl felújított szobi BMX versenypályát.
A pálya elején található indító elembõl ellopták a merevítõ faanyagokat - amik nem
kis pénzbe kerültek -, így az

pálya javítása befejezõdik. Ehhez viszont újra támogatás kell,
ezért kérünk mindenkit, aki
tud, segítsen!
Reméljük, a felháborodásunk híre eljut ahhoz az emberhez is, aki mindezt okozta és
meglopta a szobi BMX-es szakosztályt. Nem lehet büszke magára az, aki a fiataloktól ellop-

Szobi Hírnök

Elképesztõ!
Miközben Szobon a Duna mentén
családok mentik, ami menthetõ az
árvíz károkozása miatt, sokan
meghonosították a "Szobi katasztrófaturizmust".
Az elárasztott házak lakóinak
nagyon nem lehet és nem lehetett
ideje azon eltöprengenie, hogy a
tétlen bámészkodás egyszerû kíváncsiság, vagy lelki betegség-e.
Természetesen a fenti megállapítás nem azokra vonatkozik, akik
hivatalból, vagy önkéntesen (igen
szép számmal voltak jelen) segíteni mentek a bajba jutottakon.
Könnyû a televíziók árvízi katasztrófahelyzetrõl szóló híradásai
helyett "élõben" nézni az árvíz
pusztítását. Nem nehéz úgy borzongani a látott tragikus helyzete-

ken, ha tudom, hogy a katasztrófa
megtekintése után visszaülök a kocsiba és hazamegyek az otthonomba, amit elkerült az ár.
Ez nem kegyetlenség, hanem
érzéketlenség. Szinte családi kirándulásként, fagyit nyalogatva,
kéz a kézben sétálgatva, nevetgélve vették az irányt az árvíz alatt
álló területhez. Nem igazán érezhettek késztetést arra, hogy segítsenek, sõt a jelenlétükkel többnyire akadályozták a kármentesítõ
munkát.
A víz "áldozatai" a saját jelenés jövõbeni gondjaikkal vannak,
és lesznek elfoglalva, ezért helyettük a hozzátartozók, barátok, ismerõsök háborodnak fel a "katasztrófaturisták" miatt.

A kormányprogram vitája

életveszélyessé vált. Nem egyszerûen kicsavarozták, hanem
megrongálták, de összetörték
még a mellette lévõ faanyagokat is.
A mindennapos munka, és a
nem kevés pénz befektetése, a
szervezés emiatt hiábavaló volt,
a versenyt el kellett halasztani
egy késõbbi idõpontra, amíg a

ja azt, ami számukra az életüket jelenti.
Nem fogjuk annyiban hagyni, újra rendbe tesszük. Ehhez
pedig várunk minden segítséget!
KONCZ KRISZTIÁN
SZOBI SZABADIDÕSPORT
EGYESÜLET KERÉKPÁROS
SZAKOSZTÁLYA

Önkormányzati
támogatás
A 47/2010. (IV.22.) számú KOISB határozat alapján a Közösségeket Támogató Alapból a szobi A54 Magyar Postagalamb Egyesület pályázati forráshoz jutott, melyet ezúton is köszönünk.
"Új versenyutak" címmel beadott pályázatunk
célja az volt, hogy (a drasztikus autópálya díjak
miatt a cseh és szlovák versenyutak helyett) az
egyesületünk kitartó tagjai megfelelõ létszámmal
és hatékonyan folytathassák az A-54 PGSE harmincéves múltra visszatekintõ tevékenységet.
Mégegyszer köszönjük a bizottság döntését:
A-54 PGSE

A jelenleg ellenzéki pozícióban
lévõ, korábban kormánypárt már
a választási kampány kezdetekor
a kormányprogram részleteivel
szeretett volna megismerkedni. Az
idõzítés kicsit korai volt, a kampányban ugyanis a pártok
kampányolnak, szavazat maximalizálásra törekednek, amelynek érdekében és alárendelten választási programokat hirdetnek. E választási programokból hatalmi
pozícióba jutásuk esetén alakul ki
a kormányprogram. (Koalíciós
kormány alakulása esetén az egyes
pártok választási programjaiból
kell kormányprogramot összegyúrni meglehetõsen komoly
kompromisszumok árán, amely
korántsem lehet azonos az egyes
pártok választási programjaival.)
A kormányprogramról szóló
vitában számtalan felszólaló
mondta el véleményét. Ezek a vélemények a felszólaló személyét,
egyben pártját is minõsítik. Volt,
aki a felálló új kormány programjának készítõit dilettáns, szinte
semmihez sem értõ politikusoknak
titulálta. (Ha valaki visszaemlékezik a korábban - elõzõ kormányzati ciklusban - elhangzott politi-

kusi kijelentésekre, egyes politikusok mostani mondanivalójának
értelmét csak értéktelen hadoválásnak tudja fogadni.) A választáson résztvevõ szavazók számát is
alacsonynak ítélik, mondván magasabb részvétel mellett jobb pozícióban lennének. (Azt mondjuk
elfelejtik, hogy az ország sorsát jó vagy rossz irányba meghatározó (ki-ki döntse el) - EU-ba történõ belépés hány százalékos szavazási részvétel következménye
volt).
A ma már ellenzéki pozícióban
lévõ párt felszólalói mind jól képzett, okos emberek, akik elmondták, hogy az új kormány mit és
hogyan tegyen. Nagy kár, hogy az
elmondott "utasításokat" nem saját maguknak mondták el nyolc
évvel ezelõtt. Mert ha a most megfogalmazott ajánlásokat végrehajtották volna, feltehetõen az idei
választásokat is megnyerik. Kormányzásuk utolsó évében nyilvánosságra került botrányok minõsítik vezetésre való alkalmatlanságukat. A hatalom elvesztése fájó
dolog lehet, de talán érdemes
ilyenkor is embernek maradni.
SIMON JÓZSEF

Az Önök írták rovatban található cikkek nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét.
Megdöbbenve értesültünk, hogy a BMBK Egyesület elnöke, Fésü József György kedves felesége, Etelka hirtelen
elhalálozott.
Mély részvétünket fejezzük ki ebbõl az alkalomból Józsinak. Etelka emlékét megõrizzük.
BARÁTAI, ISMERÕSEI, MUNKATÁRSAI

Szobi Hírnök
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"A történelem
az Isten kezében van"
Nagy vihart kavart az új kormányfõnek egyik beszédében
tett kijelentése, miszerint "A
történelem Isten kezében van".
Ezt tagadni, megkérdõjelezni
csak felfújt hatalmi lázban lehetséges, és csak a keresztény
kultúrát nem ismerõ, a keresztény értékrendszer szerint erkölcsileg értékelhetetlen színvonalon létezõ ember képes.
Persze sokaknak fáj - nem
tudni miért -, ha az Isten bekerül a közbeszédbe, létezését
elismerik, ha a magyar katonák, állami tisztviselõk, közhatalmi pozícióba jutott politikusok esküjüket a Szent Korona elõtt teszik le, és ha a
Szûzanya oltalmába ajánlott
Magyarország szétszaggatását
beteljesítõ trianoni békediktátumról esik szó.
Sajnos, még most is, a viszonylagos megtisztulást hozó
2010. évi országgyûlési választásokat követõen is ülnek olyan
politikusok a magyar parlamentben, akik szerint az Isten-

ben való hit "penészes és elavult" dolog. Hogy honnan jutottak erre a következtetésre, és
honnan veszik a bátorságot
ilyen kijelentések megtételére?
Jó kérdés. Minden bizonnyal
felvilágosult és modernizált
gondolkodásmódjukból, életvitelükbõl következik meggyõzõdésük. Az évek, évtizedek
során felvilágosultak lettek,
ideológiai hátterüket is modernizálták, persze csak gondolati-eszmei síkon, a szavak szintjén ugyan azok maradtak. Így
lett aztán a népi demokratából
szocialista, majd a változásokat követõen - az egyszerû választópolgár számára kellõen
megtévesztõ módon a szavak
szintjén továbbra is - szocialista, valójában pedig kapitalista pénz-arisztokrata. Korábban a párt volt az istenük, ma
a pénz. Ezek "a friss és modern" dolgok, szemben az Istenben való hittel, amely ugye
"penészes és elavult".
SIMON JÓZSEF

Nagy Sándor Pest
megye labdarúgásáért
kitüntetést kapott
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A mélységbõl kiáltunk hozzád
A magyar püspöki kar imája a trianoni döntés után
Mindenható örök Isten!
Mindenkitõl elhagyatva,
senkitõl meg nem hallgatva,
Hozzád fordulunk, aki senkit nem hagysz el
és mindenkit meghallgatsz,
hogy hallgasd meg a mi
alázatos könyörgésünket,
és segíts meg minket, szegény magyarokat…
A mélységbõl kiáltunk hozzád, Urunk!
Hallgasd meg esedezésünket,
könyörülj rajtunk a te nagy
irgalmasságod szerint!
Ha a sok csapás a te büntetésed,
amelyeket bûneinkkel vontunk magunkra,
bocsáss meg nekünk, bûnbánóknak!
Ha széthúzásunk oka
nemzeti szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre!
Ha hûségünket akartad próbára tenni,
tekintsd gyöngeségünket
és rövidítsd meg látogatásod idejét!
Add a hatalmat azok kezébe,
akik azt Tõled veszik
és a haza javára használják!
Adj a nemzetnek önzetlen, hûséges
és minden áldozatra kész fiakat!
Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendõt!
Nagyasszonyunk és Anyánk!
Kelj védelmünkre,
vedd oltalmadba örökséged,
pártfogolj minket Szent Fiadnál,
hogy az õ kegyelmébõl
Szent István országa újra életre támadjon!
Ámen.

Szakmai életútja: 1965-ben játékvezetõi vizsgát tett. Ezt követõen 1971-ig a Budapesti Labdarúgó Szövetségnél, 1971 - 1985
között a Pest Megyei Labdarúgó Szövetségnél, majd 1985 1990 között a Váci Körzeti Labdarúgó Alszövetségnél játékvezetõként tevékenykedett. 1978-tól napjainkig a Szobi Sport
Club labdarúgó szakosztályának munkáját segíti mint szövetségi képviselõ , intézõ, technikai vezetõ.
Kilencven éve feszítették keresztre Nagy-Magyarországot.
A magyar Országgyûlés döntése értelmében a gyászos dátum, június 4. örökös emlék- és gyásznap lehet minden magyar számára, éljen bárhol a világon
Május 31-én helyezték örök nyugalomra az egykori szobi
járási tanács pénzügyi csoportvezetõjét, a szokolyai református temetõben. SZORÁD JÓZSEF a szobi járás területén
végzett komoly, becsületes munkájáért nagy megbecsülésnek örvendhetett. Sok barátot és tisztelõt tudhatott magáénak. Szokolya polgármestere mondott búcsú beszédet. A szertartást a helybeli református lelkész végezte.
Nyughelyére családja, rokonsága, barátai, volt munkatársai és nagyszámú tisztelõje kisérte. Hitét mindvégig megtartotta, a teremtõ Isten fogadja be országába.
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Lecsúsztunk a dobogóról
A felnõtt labdarúgó csapat számára befejezõdött a 2009 / 2010.
évi bajnokság a sajnos nem úgy
sikerült, mint az elõzõ megyei III.
osztályú bajnokságok.
A megfiatalított csapat fiatalabb tagjai is megtapasztalhatták,
hogy milyen a különbség az ifjúsági és a felnõtt mérkõzések
irama és színvonala között. Tanulnunk kell a hibáinkból, ha
mást nem is, azt mindenképpen,
hogyan kell és lehet a fiatalabbak rutintalanságát pótolni már
az elkövetkezõ idényben.
Talán emlékeznek olvasóink
a kezdetekre, ami mindig nehéz.
2009 nyarán, amikor a csapat
veretlenül megnyerte a bajnokságot, de anyagi fedezet hiányában nem tudta vállalni a magasabb osztályt, a játékoskeret is
meglehetõsen átalakult. Az akkori edzõvel együtt elment az
általa idehozott 4 játékos is.
Maradtak a szobiak a már régóta
itt játszó 2 pesti játékossal, illetve környékbeli fiatalokkal töltõdött fel a keret. Ennek ellenére
az õsszel várakozáson felül teljesített a csapat, 10 mérkõzésbõl
7 gyõzelem és 3 döntetlen mellett 5 pontos elõnnyel az élen
várhatta a tavaszi folytatást. Télen viszont újabb változás történt
a játékoskeretben. Három kezdõ
játékos eligazolt a csapattól. Helyükre környékbeli játékosok
érkeztek, de ezzel együtt sem
tudta azt a teljesítményt nyújtani a csapat, mint õsszel. A romló
teljesítményhez több játékos sé-

rülése is hozzájárult, ami újabb
változtatásokra kényszerítette az
edzõt. Tavasszal sajnos a 10 mérkõzésbõl 3 gyõzelem 1 döntetlen és 6 vereség volt a mérleg,
ami összességében a 4. helyet jelentette a bajnokság végén. Kicsit jobb hozzáállással - úgy érzem - a dobogó elérhetõ és reális
eredmény lehetett volna, de valami hiányzott a csapatból, ami
õsszel megvolt.
Mind a 6 vereségünk egygólos vereség volt. Sokszor az ellenfél fordította meg a mérkõzést
az utolsó percekben. Mintha a
koncentrálás és a gyõzni akarás
hiányzott volna tavasszal a csapatból. Remélem, mindezt a játékosok is érzik, és a hibákból
tanulva az új idényben sikerül
egy összetartó közösséget kialakítani, ami eredményességben is
megmutatkozik majd. Bízom
abban, hogy 2011 nyarán újra fel
tud állni a dobogóra a csapat,
ahogy azt tette elmúlt években
többször is!
Ezúton is szeretném megköszönni minden szurkolónak és a
támogatóknak, hogy a csapat
mellett voltak ebben a kicsit sikertelenebb esztendõben is. Szeretnénk, ha ezután is kitartanának mellettünk, amit egy sikeresebb idénnyel igyekszünk meghálálni a 2010 / 2011-es bajnokságban!
Az eredmények és a tabella továbbra is követhetõ hétrõl hétre a
www.pmlsz.hu/ PMLSZ adatbank/
III. o. Arany Ászok (Vác) oldalon.

Szobi Hírnök

Egy szobi, aki egy
perc alatt két gólt
lõtt az Internek
Sokunk számára érdekes hírt
olvashattunk nemrég az egyik
olasz labdarúgással foglalkozó internetes hírportálon.
1949 nyarán Carlo Antonini,
a Fiorentina elnöke egy magyar játékost vásárolt a francia Colmar együttesétõl, név
szerint Nagy Gyulát (képünkön).
Két szezonon keresztül viselte a lila mezt, és tizenhat
mérkõzésen hat gólt szerzett
a magyar szélsõ. Ebbõl a hat
gólból kettõt egy mérkõzésen, és egy perc alatt. 1949.
október 16-án az olasz labdarúgó elsõ osztályban, telt ház
elõtt fogadta Luigi Ferrero
Fiorentinája az Internazionale együttesét. A végeredmény
4:2 lett a hazai csapat javára.
A Fiorentina négy gólja közül kettõt Nagy Gyula szerzett hihetetlen módon, csupán

áprilisban ünnepelte 86. születésnapját. A hírben az is
szerepelt, hogy a mai napig
több magazin rovatvezetõjeként dolgozik Magyarországon, és hogy jelenleg is Szo-

egy percen belül, a 49. és az
50. percekben. Érdekességképpen meg kell említeni,
hogy az Inter két találatából
az egyiket egy másik magyar,
az 1949. évi olasz gólkirály
Nyers István szerezte. Nagy
Gyula 1951-ben visszatért
Franciaországba a Toulouse
csapatába. Késõbb edzõként
(FC Metz, SC Bastia) is tevékenykedett. A hír szerint
Nagy Gyula 1924. április 7én született - magyar szülõvárosában - Szobon, és most

bon él. Ez utóbbi két dologban lehet, hogy tévedett az
olasz hírportál, de az is lehet, hogy õ valóban itt él
most is Szobon? Ha valakinek van még információja
ezzel kapcsolatban, talán
megoszthatja velünk a jövõben itt a Szobi Hírnök oldalain.
Forrás:www. calciomercato.com/index.php?a=174594&archive=archive, képek: www.fcmetz.com
IFJ. KLEIN ZOLTÁN

A bajnokság végeredménye
1. Perõcsény SE
2. Püspökszilágy SE
3. Csõvár SE
4. Szobi SC
5. Letkés KSE
6. Szendehely FC
7. Váchartyán KSE
8. Penci SE
9. Márianosztra SE
10. Kosd SK
11. Acsa SC

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
12
10
10
10
10
8
7
6
5
4

1
2
6
4
4
2
5
2
2
1
1

6
6
4
6
6
8
7
11
12
14
15

54
46
37
48
39
40
31
34
33
35
35

39
27
25
20
32
30
34
44
65
62
54

15
19
12
28
7
10
-3
-10
-32
-27
-19

40
38
36
34
34
32
29
23
20
16
13

Új helyen, átalakult formában 2010. július 26-án megnyitjuk lakberendezési stúdiónkat, bemutatótermünket. Fa és mûanyag nyílászárók, lépcsõk, bútorok, árnyékolók. (Szob, Rév utca 2., Kavalkád helyén.) Nemes és Nagy Kft.
Új! Új! Új! 2010. július 26-tól újra mûködik Szobon ruhatisztító. Cím: Szob, Rév u.2. TOP CLEAN felvevõhely.

Szobi Hírnök
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Peat-R Dance Team infók
Elismerés és
köszönet a szervezõknek
2010. május 22-én kora délelõttõl 45 éves általános iskolai osztálytalálkozóra gyülekeztek az
1964-65-ben elballagott VIII. a
és b osztály tanulói a Nyugdíjas

sós süteményeket.
A terem berendezést, a szépen
megterített asztalt és mindennemû szervezést ezúton is megköszönjük: Deák Etelkának

Jövõre megint találkozunk
Klubban. Nagyon jó hangulatot
teremtett a Kristofek István által
vezényelt fõzés folyamatának figyelemmel kísérése is.
A régi idõkbõl megszokott
viccelõdésekben bõven volt részünk. Mindenki fel tudott eleveníteni egy-egy emlékezetes
eseményt az osztályok életébõl.
A visszaemlékezésbõl nem maradtak ki a volt tanárok, sõt a más
elfoglaltság miatt nem jelen lévõ
társaink sem.
Meglepetésekkel is tarkított
volt a nap. Régi tablónk fénymásolatát megkaphatta mindenki.
Mindnyájunk számára szenzációs volt szembesülnünk egy VII.
osztályos korunkban írt röpdolgozattal Lakatos József jóvoltából. (Nagy volt az ámuldozás és
nevetés.) Az étel nagyon finom
volt, de utána még kóstolgattuk
a hozott -jobbnál jobb- édes és

(a osztály), Klagyivikné Huszák
Máriának, Gieber Ibolyának
(b osztály), Solymosi Babának.

A Peat-R Dance Team 2010. április 6-án 1 csoportos és egy egyéni
produkcióval szerepelt élõ adásban az MT1-en a Nappali címû
mûsorban. Két táncot láthatott a
nagyérdemû közönség, többek
között Horváth Miklós tanítványom egyéni produkcióját, aki a
Kistérségi Ki mit tud? versenyen
2. helyezést ért el. A televízióban
velünk és Turczel Claudiával egy
interjú volt látható.
Június 5-én a Peat-R Dance
Team részt vett a Hip-hop Versenyen , ahol Horváth Miklós tanítványom egyéni produkciójával 4.
helyig jutott, illetve a Táncpárbajban õ gyõzedelmeskedett, így
jutalma egy aranyérem lett!
Tánctábor. A 12 éves Peat-R
Dance Team három napos, bejáros
tánctábort szervez augusztus 4. és
6. között Bernecebarátiban a suli
tornatermében. A részvételi díj étkezés nélkül: 6500 forint.
Étkezéssel, mely tartalmaz tízórait és ebédet: 8500 Ft

Vendég tanárok: Horváth Richárd VB 2. helyezett profi hiphop táncos Lukács István electricboogie, Rabi Imre breaktáncos.
Ha jól akarod érezni magad,
és fejlõdni szeretnél, akkor gyere és tanulj a legjobbaktól! Bõvebb infó: Hugyecz Péternél aerobic sportedzõ, táncoktató! Telefon: 06-30-324-2041.
HUGYECZ PÉTER

Hugyecz Péter a Who is Who-ban

Egy évvel ezelõtt megkeresett
egy svájci cég, a Who is Who (kikicsoda) magyarországi képviselõje, hogy szeretnének velem egy
életrajzi interjút készíteni és azt,
az azonos címet viselõ életrajzi
enciklopédiában megjelentetni.
Ez egy nagy lehetõség, gonGyorsan teltek a kellemes
órák. Nagyon jó volt újraélesz- doltam, hiszen itt több ismert szíteni a kapcsolatokat, barátságokat a sok-sok év távlatából. A
közlekedési menetrendek miatt
estére kissé megfogyatkozott a
társaság, de mindenki ígérte "jövõre megint találkozunk".
Még egyszer köszönjük a
szervezõknek a nagyon remek
osztálytalálkozó megrendezését,
nagyon jól éreztük magunkat.
FIDLER JÓZSEFNÉ

sen is megmutatom a könyvet a
szobi mûvelõdési házban.
Ennek a kiadványnak kicsit
boros ára volt (48.000 Ft) és ha
nincsenek a támogatók, akkor én
sem tudtam volna megvenni ezt a
szép könyvet.
Ezúton köszönöm mindenkinek, aki hitt bennem és továbbra

nész, például Bodrogi Gyula,
Hernádi Judit, Kállai Ferenc és
még sorolhatnám..., sportolók,
zenészek, politikusok stb. mellett szerepelhetnék.
A megkeresés egyébként médiakutatás alapján történik,
amelynek során felmérik, hogy bizonyos idõ eltelte alatt - valaki
milyen maradandó dolgot alkotott. Esetemben például a táncoktatást beindítása.
Akit érdekel, annak személye-

is értékeli a munkásságomat.
Nagyon köszönöm támogatóimnak: Gondviselés Patika Bt.,
Kakas Húsbolt, Határ ABC, Orbán József vállalkozó, Pásztor &
Társa Bt,, Pacziga Tiborné
Vámosmikola, Sport Fogadó Kemence, Kala-Kocs Bt., Bernecebaráti, Szobi Hírnõk, Ipoly Info.
HUGYECZ PÉTER
AEROBIC SPORTEDZÕ,
TÁNCOKTATÓ, ÉNEKES
WWW.PEAT-RDANCETEAM.HU
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Hirdetés

ELADÓ

Szobon csendes, nyugodt környéken a közelmúltban teljesen felújított családi ház, 805 m2-es telekkel.
A két szobás, konyhával, fürdõszobával, gardróbhelyiséggel és tágas elõtérrel rendelkezõ, 64 m2-es ház központi fûtéses, tetõtere beépíthetõ.
A felújítás alkalmával a nyílászárók cseréjére, a ház
külsõ szigetelésére, vakolására, a tetõ átrakására, a villanyvezetékek, a víz- és csatornarendszer, illetve a fûtés korszerûsítésére is sor került.
A kert igényesen kialakított, gondozott, az udvarban
különálló garázs- és kamra épület található.
Irányár: 16,4 millió Ft (alkuképes)
Érdeklõdni: 30/294-6006

Humorsarok

Az építkezésen a fõnök már 10 perce nézi az egyik munkást.
- Te, Pisti, mit keresel?
- Egy fél méter átmérõjû és kb. fél méter magas betondarabot.
Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, mire
Pisti megszólal:
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a gerendára.
- Nagymama, miért olyan nagy a szád
- Nagymama, miért olyan nagy a szemed?
- Nagymama, miért olyan nagy az orrod?
- Jajj Piroska, menj már innen azzal a nagyítóval!

Szobi Hírnök

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, akik 2010. május 7-én
GONDA MIHÁLYT utolsó útjára elkísérték, sírjára szeretet
virágait elhelyezték.
ÉLETTÁRSA, ÉS A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a
sok szenvedés után, 2010. június 9-én elhunyt ANDIKÁNK,
FÜZESI PÉTERNÉ temetésén részt vettek. Utolsó útjára a
zebegényi temetõbe elkísérték, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelõs kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.
Tel.: 27/570-690
Felelõs szerkesztõ: dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Tel.: 06-27/316-100, fax: 06-27/305-581
Felelõs vezetõ: Furucz Angelika

