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Színt viszünk a mindennapokba
A siker kulcsa
Az óvodás, a kisiskolás és a kis- tünk. Az olvasó által már isme- KER. Mi ebben az újdonság? A
kamasz gyermek életében min- retes, hogy szeptembertõl átszer- szülõk és nagyszülõk számára
den nap számos új dolog megta- vezése révén közös igazgatás alá semmi, mert õk felidézve gyernulására ad lehetõséget. Ennek a kerültek a nevelési-oktatási intéz- mekkoruk emlékeit megtapaszkíváncsi, érdeklõdõ, fogékony mények. Ez a szervezeti változás talták már, hogy a közös éneklés,
életszakasznak minden percét ki alapozta meg azt az új tevékeny- játék, színjátszás, az együttes tekell használniuk, hogy késõbb ség- és gyermekközpontú mo- vékenység maga volt a siker. Ez
a siker adta az
nyitott, az élet
indíttatást,
akadályait
hogy megtakönnyedén leláljuk azt a
küzdõ, értékes
legjobb módfelnõtt emberré
szert, azt a teválhassanak.
vékenységforTermészemát, amelyben
tesen ez a fela gyermek kikészülés ebben
bontakozhat,
a korban még
rejtett képesnem tudatos, az
ségei a felszínirányítás a szüre kerülhetlõk, a pedagónek. Minden
gusok, a társagyerek egyedi,
dalom felelõsegyszeri és
sége.
megismételNekünk kell
hetetlen. Mintehát biztosítani
den gyermekazokat a feltéte- Minden gyerek egyedi, egyszeri és megismételhetetlen
ben van valaleket, melyek a
mi érték, amit
gyermek teljes
körû testi-lelki-szellemi fejlõdé- dellt, mely országos viszonylat- nekünk felnõtteknek (szülõknek
és pedagógusoknak) kell megséhez szükségesek. Ezeket a fel- ban is az elsõk közt szerepel.
A már eddig is sokszínû pa- találnunk. Most jutottunk el a sitételeket, eszközöket és módszereket az intézményi nevelés-ok- lettánkat tovább bõvíti ez a prog- ker kulcsához: ez az új program,
tatás területén az óvodai nevelé- ram. A szimbolikus kék, zöld, melyet 2008. szeptemberétõl vesi program, illetve az iskolában a fehér mellett új színünk a bézs zet be a szobi óvoda és általápedagógiai program tartalmazza, lesz. A BÉZS egy mozaikszó: nos iskola.
melyeket évrõl évre tökéletesí- BÁB-ÉRZELEM-ZENE-SIfolytatás a 3. oldalon

A Szobi Hírnök
minden Kedves
Olvasójának
áldott húsvéti
ünnepet kíván
Szob Város
Önkormányzata!

Hozsanna
húsvét
Hozsanna húsvét!
Künn a tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát mûveltél megint.
Puszta földünk virággá
ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt
zeng néked,
Jézus, naparcod
rámtekint.
Hozsanna húsvét!
Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe
rebben,
Szétáradsz bennem
gyõzhetetlen,
Romlandó testem
talpra áll!
S futnék a fénynél
sebesebben,
Húsvét tüzét a holt
lelkekben
Gyújtani elveszõ úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat.
Hozsanna Néked Jézusom!
TOLLAS TIBOR

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a város lakosságát
2008. március 15-én, 17 órára a József Attila
Mûvelõdési Házba az 1848-as forradalom
160. ÉVFORDULÓJA tiszteletére rendezett megemlékezésre.
Program:
Vers – elmondja: Tar Luca.
Ünnepi köszöntõt mond: Szoboszlai László, lazarista pap, a Szent László Gimnázium
igazgatója.
“Álmainkban…” címû színpadi játék a Fekete István Általános Iskola
4. és 6. osztályosainak elõadásában.
Koszorúzás a kopjafánál.

Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!
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Önkormányzati hírek

Szobi Hírnök

Összefoglaló a képviselõ-testület döntéseirõl
A képviselõ-testület 2008.
február 5-én megtartott ülésén a központi jogszabályi
változásokra tekintettel módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásáról szóló és a gyermekek
pénzbeli és természetbeli támogatásáról szóló önkormányzati rendeleteket. A
joganyagok szövegében érdemi változások nem történtek, a
technikai jellegû módosításokat - mint fentebb említettük –
elsõsorban a jogszabályi változások indokolták.
A következõkben a közterületek elnevezésérõl, a
házszámozásról, valamint a
névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjérõl szóló helyi rendeletet
módosította a testület. Ebben az esetben a módosítás
már a jogszabály érdemi részét érintette, amelynek értelmében újabb határidõt
szabott a testület az ingatlanok házszámtáblával történõ
ellátására. A rendelet módosítás utáni, hatályos szövege
tehát a következõ: “A házszám táblát közterületrõl jól
látható helyen, az ingatlan
utca felõli homlokzatán, annak bejárat felõli részén kell
elhelyezni, legkésõbb 2008.
december 31-ig”.
A módosítás elfogadását
követõen arról határoztak a
képviselõk, hogy az önkormányzat 2008. augusztus 31.
határidõre elkészítteti a város
utcanév tábláit.
A rendeletmódosítási
dömping utolsó elemeként a
háziorvosi körzetekrõl szóló
rendeletét módosította a testület. Mint ismeretes Szob városban két háziorvosi körzet található, amelybõl pillanatnyilag 2. számú rendelkezik saját
orvossal, Dr. Lõrincz Kálmán
személyében, míg az 1. számú
körzet ellátása évek óta helyettesítéssel történik. A rendelet
módosítása következtében
pontosításra kerültek a körzetek határai.
Ezt követõen tárgyalták a
képviselõk Szob Város Önkormányzata Közbeszerzési
Tervét. A közbeszerzési terv

elkészítését jogszabály írja elõ
az önkormányzatok számára,
azonban az abban foglaltak a
pályázati lehetõségek alapján
változhatnak. Jelenleg a következõ adatok ismeretesek:
Szob Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési
terve:
1. Funkcióbõvítõ rehabilitáció - településközpont fejlesztése, becsült érték (bruttó)
600 millió forint, megkezdés
idõpontja: 2008. I. félév, forrás: KMOP-2007 5.2. 1/B számú EU-s pályázat.
2. Kistérségi járóbeteg
szakellátás fejlesztése, becsült érték (bruttó) 650 millió
forint, megkezdés idõpontja:
2008. I. félév, forrás: KMOP2007-4.3.2 számú EU-s pályázat.
3. Parkolóépítés 735 hrszú ingatlanon, becsült érték
(bruttó) 50 millió forint, megkezdés idõpontja: 2008. I. félév, forrás: KMOP-2007-2.3.1
számú EU-s pályázat.
4. Meggyfa utca útépítés,
becsült érték (bruttó) 50 millió
forint, megkezdés idõpontja:
2008. II. félév, forrás: pályázat.
5. Szob-Nagybörzsöny
közötti erdei kisvasút építése II. ütem, becsült érték (bruttó) 1 milliárd 600 millió forint,
megkezdés idõpontja: 2008. II.
félév, forrás: EU-s pályázat.
A képviselõ-testület a következõkben elfogadta a
2008. évre vonatkozó Munkatervét, majd dokumentumba foglalva meghatározta a hivatalában dolgozó
köztisztviselõk teljesítménykövetelményeinek alapját
képezõ célokat. A dokumentum mindenekelõtt a takarékos
és költségcsökkentõ mûködésre, az etikus, humánus és törvényes hivatali ügyintézésre
helyezi a hangsúlyt. Hasonlóan fontos feladatként említi a
kistérségi együttmûködés további erõsítését, a településfejlesztés, a környezetvédelem, a településtisztaság témaköreit. Célokat határoz meg a
kultúra, a mûvelõdés és a szociális ellátás területén, de újfent megfogalmazásra került a
település térségi, nemzetközi
kapcsolatainak elmélyítésére
való törekvés is.

A képviselõk a következõ
napirendi pontban tárgyalták meg és fogadták el a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2007. évi munkájáról készült beszámolót, illetve a
2008. évre vonatkozó Munkaprogramját. (Lapunk elõzõ
számában a bizottság beszámolóját teljes terjedelmében
közzétettük – a szerk.)
Az ülésen a képviselõ-testület döntött az Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás által a “KEOP 2.3.0. számon
nyilvántartott, települési szilárd hulladék lerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs
programok elvégzésére” benyújtani kívánt pályázat támogatásáról. Mint ismeretes,
Szob Város Önkormányzata az
említett önkormányzati társulás tagja, és mint tag a lakosságával arányosan kiszámított
80.465 forinttal járult hozzá a
benyújtani kívánt pályázat elõkészítési költségeihez.
Ezt követõen határozott a
testület a kormány által kiemelt projektként kezelt,
Szob-Nagybörzsöny közötti
erdei kisvasút MárianosztraNagyirtás (II. ütem) közötti
7.2 vágány km teljes felújítására pályázat benyújtásáról.
A beruházás a kedvezõ támogatói döntés esetén uniós forrásból valósulna meg.
Az ülésen megtárgyalták
a képviselõk a “Szob Város
Önkormányzata Pénzügyi,
Költségvetési és Közbeszerzési Szabályzatának elkészítésére, aktualizálására” kiírt
ajánlattételi felhívásra érkezett pályázatokat. A szakdokumentum elkészítésére benyújtott ajánlatokat megvizsgálva, a legalacsonyabb ajánlati árat figyelembe véve a
munka elvégzésére a CASH &
TAX Kft-vel (1138 Budapest,
Róbert K. krt. 14/b.) köt szerzõdést az önkormányzat.
Végül a Dunakanyar Magyarság Népiskola támogatásáról született döntés. A képviselõk 60.000 forint összegû
egyszeri támogatásban részesítették az említett szervezetet,
amely ezt az összeget a 2008.
évi elõadássorozat megtartásá-

ra használhatja fel.
Szob Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
február 12-én tartotta soron következõ, rendes ülését. Az ülés fõ napirendi
pontja az önkormányzat
2008. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása és
elfogadása volt. A költségvetési rendelet az önkormányzat 2008. évi bevételi
elõirányzatát 664.291.000 Ftban, a 2008. évi kiadási elõirányzatát pedig 860.076.000
Ft-ban állapította meg. Az önkormányzat mûködési hiánya
tehát 195.785.000 Ft, amely
forráshiányt kezelendõ, még
ezen az ülésén ÖNHIKI elõleg kérelem benyújtásáról
döntöttek a képviselõk. A
költségvetés fõösszegei a
2007. évihez képest látványos
csökkenést mutatnak, amelynek oka, hogy az önkormányzat több intézményét a Szobi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása fenntartásába adta.
Ezt követõen tárgyalta a
képviselõ-testület az önkormányzat 2008. évi likviditási helyzetérõl készült szakértõi véleményt. A dr. Schmidt
Géza Bt. által elkészített szakértõi dokumentumot a testület
elfogadta.
Az ülés következõ napirendi pontja keretében döntöttek a képviselõk a szobi I.
számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történõ betöltésére irányuló pályázati eljárás lefolytatásáról. Az üggyel
kapcsolatban mindenképpen
érdemes megemlíteni, hogy az
Országos Alapellátási Intézethez a “tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek helyettesítéssel történõ ellátására” kiírt
felhívásra benyújtani kívánt
pályázat támogatása esetén,
(feltehetõen) lehetõség nyílhat
az évek óta üres praxis ismételt betöltésére.
Ezt követõen a “Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete átalakítása, és tetõtér beépítése” tervdokumentációinak elkészítésére benyújtott
ajánlatok elbírálására került
sor. Mint ismeretes Szob Város Önkormányzata funkcióbõvítõ szándékkal pályázatot kíván benyújtani a rendelõinté-

Szobi Hírnök
zet fejlesztésére, ehhez azonban megfelelõ tervdokumentációval kell rendelkeznie. A testület döntése értelmében a tervek elkészítésére Rátz Péter és
Rátz Péterné vállalkozókkal
(1122 Budapest, Ráth Gy. u.
15.) köt szerzõdést az önkormányzat.
A következõ napirendi
pont keretében egy másik
program, a “P+R parkoló”
építésére benyújtani kívánt pályázathoz szükséges tervek elkészítésére érkezett ajánlatokról született döntés. A fõút és a kõbánya lerakata között elterülõ 735 hrsz-ú ingatlanra tervezett személygépkocsi és
autóbusz parkoló terveit az
ÖKO-VIA Környezetvédelmi, Útépítõ és Szolgáltató
Bt. (7629 Pécs, Papkert u.
24/I.) készíti el. A tervdokumentáció megléte itt is a parkoló megépítésére benyújtani kívánt pályázat feltétele.
Kapcsolódó hír, hogy képviselõk döntése értelmében az
önkormányzat vételi ajánlatot tesz a parkoló megépítéséhez szükséges 735 hrsz-ú
ingatlan megvásárlására a tulajdonos Colas Kft. felé, a
felek között korábban megkötött elõszerzõdés alapján.
Az ülésen döntés született
arról, hogy a Szob-Nagybörzsöny kisvasút felújítása II.
ütemének megépítéséhez
szükséges önerõt az önkormányzat hitel felvételével
biztosítja. A kisvasúttal kapcsolatos hír, hogy az önkormányzat vételi ajánlatot tesz a
Colas Kft tulajdonában lévõ, a
737/6 hrsz-ú ingatlan (GV területe) megvételére, amelyet a
Börzsöny Kisvasút Üzem remiz telepének kialakítására kíván hasznosítani.
Ezt követõen tárgyalta és
fogadta el a képviselõ-testület a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
2008. évi Munkaprogramját
és Éves rendezvény tervét,
végül megállapította a helyben szokásos legolcsóbb temetés díját. Szob városban
2008. január 1. napjától a legolcsóbb temetés díja bruttó
155.000 forint.
A Képviselõ-testület február 21-én megtartott ülésén
döntött a kormány által kiemelt projektként kezelt, a
Szob-Nagybörzsöny közötti
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erdei kisvasút MárianosztraNagyirtás (II. ütem) közötti
7.2 vágány km teljes felújítása címû kiemelt projekt terveinek elkészítésére kiírt felhívásra érkezett ajánlatokról. A Közbeszerzési Bizottság
javaslatára a képviselõ-testület
a VASPÁLYA ’97 Betéti Társasággal (3356 Kompolt, Alkotmány u. 13.) köt szerzõdést
a munka elvégzésére.
Ezt követõen a 2008. évi
szúnyoggyérítés feltételeinek
megteremtésérõl döntött a
testület. A képviselõ-testület
megbízta Vác Város Önkormányzatát, hogy az elmúlt évi
feltételekkel végeztesse el
Szob város közigazgatási területén a szúnyoggyérítést. A
munka elvégzését körzetünkben Vác Város Önkormányzata gesztortelepülésként szervezi, aki a finanszírozás tekintetében köt szerzõdést a Magyar
turizmus Zrt-vel.
A képviselõ-testület 2008.
február 25-én rendkívüli
ülést tartott, amelyen a képviselõk a LEADER Programban történõ részvétel
feltételeit fogadták el. A képviselõk az ülésen megismerhették a LEADER Program Irányító Hatósága – a képviselõtestület korábbi határozatával
ellentétes - döntését, amelynek
értelmében Szob város a Szobi Kistérségi Helyi Közösség
tagja lett. A képviselõk a döntést tudomásul vették, egyben
döntöttek arról, hogy a helyi
akciócsoportban a település
polgármestere képviseli az önkormányzatot.
Az ülésen tárgyalták a
képviselõk a Fekete István
Általános Iskola vezetõje kérelmét, amelyben a Szob,
Meggyfa u. 1. szám alatti
önkormányzati lakás kiutalását kérte az iskola új fizika-matematika szakos tanára és családja részére. A képviselõ-testület a kérelmet támogatta, a lakás a család részére kiutalásra került.
A képviselõ-testület üléseirõl készült jegyzõkönyvek és a
rendeletek teljes terjedelemben az Szobi Érdy János
Könyvtár és Információs Központban nyitva tartási idõ alatt
megtekinthetõk.
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ
REMITZKY ZOLTÁN
POLGÁRMESTER
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Színt viszünk a
mindennapokba
A siker kulcsa
folytatás az 1 oldalról
megvalósul.
Az alapozás már a Napsugár ÓvoA program célja: az önfeledt szadában elkezdõdik a heti egy báb- bad játék biztosítása, ahol a gyernappal, amikor egész nap a kis- mek kifejezheti önmagát; a beszéd-

Ezek a játékos tevékenységformák elkísérik a gyermeket a nagycsoportig
gyermek számára a bábfigura egy
álarc, amely mögé rejtõzve kifejezheti magát és közben ezt nem kell
nyíltan vállalnia. A zenei és népi
játékok napján a
gyermekeket
reggel zeneszó
fogadja. Ezen a
napon a népi játékok, mondókák, kiolvasók,
zene és tánc
adja a napi sikert. Ezek a játékos tevékenységformák elkísérik a gyermeket a nagycsoportig. A jó szemû óvodapedagógus már itt
felfigyel arra,
miben tehetséges a gyermek, és ezt
a képességét a szülõvel közösen
igyekszik fejleszteni.
A bábozás és a színjátszás elsõtõl hatodik évfolyamig folytatódik
a magyar tantárgy keretén belül. A
technika órán eljutunk a síkbábok
készítésétõl egészen az óriásbábok
megalkotásáig. A népi játékok alapjaiból kiindulva a néptánc egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az együttes
játék, tánc öröme az osztályközösséget összekovácsolja.
A program az egyik biztosítéka annak, hogy a gyermeknél
az óvodában már felfedezett képességek fejlesztése törés nélkül,
folyamatosan az iskolában is

technika fejlesztése, szókincsbõvítés,
mozgáskoordináció, térérzékelés
biztossá tétele, nyílt, õszinte, magabiztos fellépés kialakítása, helyes értékítélet
megalapozása, a
képzelõerõ, emlékezet fejlesztése, kreatív, ötletgazdag személyiség kialakítása, az udvarias,
illemtudó magatartás alapozása, esetleges szorongások, gátlások feloldása.
Ezek után
már nem szükséges bizonygatni,
hogy az Ön gyermeke tényleg sikeres lehet. S mindennek a helyszíne a Meseház (a volt kisóvoda).
A Meseházban a hagyományos
osztálytermi formák felbomlanak.
A gyermek szabadon játszhat, bábozhat, énekelhet, táncolhat, agyagozhat, kúszhat, mászhat, egyszóval: gyermek lehet. A pedagógus
feladata a gyerekek önállóságának
helyt adni és ezt tanácsadóként segíteni. Szándékunk felkészíteni
gyermekeinket a felnõtt létben szükséges önállóságra, az önálló és
élethosszig tartó tanulásra, a megszerzett ismeretek alkalmazására.
Mi ez, ha nem a siker kulcsa?
JÁRIK IZABELLA
IGAZGATÓ
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Önkormányzati, iskolai hírek
ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLÕKET
SZÜLÕKET,
hogy a 2008/2009-es tanévre

az iskolai beíratás:
április 24-én és 25-én (csütörtök-péntek) 8 órától 17 óráig
történik az általános iskolában (Szob, Iskola u. 2.).
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA
JEGYZÕ

Köszönet
Óvodánk gyermekei és dolgozói nevében ezúton szeretnék
köszönetet mondani városunk ismert és szeretett Micsei Laci
bácsijának, aki önzetlenül felajánlotta segítségét új feladatainkhoz.
Vállalta, hogy színezõket rajzol, amelyeket sokszorosíthatunk
és zenei neveléshez alkalmas bábokat is megtervezi.
Munkásságához további jó egészséget és sikereket kívánok!
KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA
ÓVODAPEDAGÓGUS

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk január-februári számában közzétett, a március 9-i
népszavazás szavazatszámláló bizottságainak összetételét
tartalmazó hirdetményünk pontatlan volt. A pontatlanság
oka egyrészt, hogy a bizottságokba történõ delegálás határideje lapzártánk után járt le, másrészt gépelési hiba miatt Homolya Lászlóné és Vargáné Szikriszt Katalin póttagok neve (3. számú szavazókör) lemaradt a listáról.
A hirdetményt, végleges és helyes formátumban ehelyütt ismételten közzétesszük.

2008. március 9-i
országos népszavazás
Szavazatszámláló bizottságai

2. számú szavazókör
(Polgármesteri Hivatal):
Kunya Sándorné elnök,
Kluha Rozália tag, Mácsai
Veronika tag, Varga
Károlyné póttag, ifj.
Nyirádi Tiborné póttag,

Alapítványi bál
Már a harmadik alkalommal

a bölcsõdei és óvodai beíratás:
május 6-án és 7-én (kedd-szerda) 8 órától 17 óráig
lesz az óvodában (Szob, Szent Imre u. 10.),

1. számú szavazókör
(MÁV laktanya): Mádai
Mihályné elnök, Fleischer
Vilmosné tag, Petyerák
Nándorné tag, Papné Fülöp
Gabriella póttag, Kantóné
Durján Mónika póttag, Lakatos Sándorné delegált tag,
Havasi Pálné delegált tag.

Szobi Hírnök

Mihalik Márton d e l e g á l t
tag, Pusztainé Raszler Rita
delegált tag.
3. számú szavazókör
(Szakorvosi Rendelõ):
Kaposiné Gonda Ibolya elnök, Gubis Györgyné tag,
Mihalik Mártonné tag,
Szölgyén Szilvia póttag, Grósz
Józsefné póttag, Homolya
Lászlóné póttag, Vargáné
Szikriszt Katalin póttag, Réti
Éva póttag, Galanits Béláné
póttag, Bába Vince delegált
tag, Nagyné Gyüre Judit delegált tag.

Harmadik alkalommal rendezte
meg a Fekete István Általános
Iskola alapítványának kuratóriuma és a szülõk közössége a “már”
hagyományossá váló Alapítványi
Bált. Az alapítvány, a tantestület
és a szülõk összefogásának eredménye volt az elsõ - és azóta minden évben megrendezésre kerülõ
- bál.
A szervezõk nem titkolt szándékainak adtak teret ezen a rendezvényen, amelyek közül az egyik az
volt, hogy az iskolai szülõi értekezletek hivatalos formája után jól
esik, ha a két közösség kötetlen beszélgetésekben, meg nem határozott idõtartamban is le tud egymással ülni, tud szórakozni.
A másik, hogy valamilyen
mértékben anyagi haszonra is
szert tegyen a rendezõ. A bál meghirdetésekor nem csak arra törekszik a szervezõ, hogy a belépõjegyek gazdára találjanak, hanem
arra is kéri valamennyi, az iskolával szimpatizáló szobi lakost,
hogy a drágább belépõ jegyek
mellett az un. támogató jegyeket
is vásárolják meg. Ebbõl a két bevételi forrásból, valamint a báli
“nyereségbõl” minden évben sok
hasznos tevékenységet képes az
alapítvány támogatni. A kuratórium számára a báli befizetés nagyobb támogatást enged meg például az úszásoktatásban résztvevõ másodikos gyermekeinknek,
de az év végi kirándulásokhoz is
sok ezer forintot tudott biztosítani. Emellett a nyári táborozáson
résztvevõk, és a természetjáró
szakkörösök is maguk mellett tudhatják az alapítvány segítségét.
Végül a harmadik indok, hogy
Szob lakosságának azon része,
akik szeretnek táncolni, egy kicsit
mulatni, ne hagyják ki az alapítványi bált.
A jó hangulat megalapozásaként a résztvevõk minden évben
kis mûsort mutatnak be. Az idei
bálon sem maradt el a gyermekek
és a felnõttek nagy izgalommal
várt “meglepetés” táncos bemutatója. Elõször a majorette csoport
három produkcióját láthattuk,
majd a néptáncosok szemet gyönyörködtetõ mûsorának voltunk
tanúi, a hastáncosok meglepetés
száma fõleg az urakat kápráztatta
el, és végül a tanári kar zenei stílusjátéka váltotta ki a fergeteges
és õszinte tapsvihart.
A hajnalig táncoló, vigadó közösség nem sajnálta az igazán gazdag tombolatárgyak jegyeinek
megvásárlását. A tárgyak kisorsolása természetesen nagy izgalmat

és olykor nagy derültséget váltott
ki a vendégekbõl. A tombolatárgyak egy részét a rendezõk vásárolták meg, a zömét viszont a szülõk a helyi vállalkozóktól és családoktól kapták. Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik támogatták ezt a kezdeményezésünket is.
Ebben az évben a bevételt
megosztva, különbözõ célokra kívántuk felhasználni. A már említett gyermeki támogatások mellett
az SZMK választmánya, az iskola tantestülete és a helyszíni vendégsereg a következõképpen döntött:
1. A pénz egy részével (70 ezer
forint) támogatják az iskolában
felszerelt radiátorok megvételét.
2. A tombolából származó
összeget teljes egészében az iskola
alsó folyosójának kicsempézésére fordíthatják. Amint az elszámolás után ez kitudódott, itt is 70.000
forint lett volna a támogatás
összege.
Sajnos a báli idõszakot követõ
héten az iskolában betörõk jártak
- szinte valamennyi Ipoly menti
iskolát és óvodát feltörték -, és a
már borítékolt összegek közül a
tombola bevételét elvitték. (Megjegyezzük, az iskolai és az óvodai
ellátmány szintén a betörõk zsákmányává vált.)
Ha ez a szörnyû eset szomorúvá is tette mindazokat, akik
energiát nem sajnálva dolgoztak
a bál sikeréért, illetve azért, hogy
a báli jókedv mellett az anyagi
haszon is jelentõs legyen, reméljük, mindez nem veszi el a kedvüket attól, hogy (mint ahogyan
ezt már a rendezvény hajnalán
többen is kijelentették) a bált jövõre is megszervezzék.
Az esemény sikere nem csak a
rendezõkön múlott, abban támogatóink is nagy szerepet vállaltak.
Õk voltak azok, akiket a gyermekek iránti szeretetükbõl adódó
meggondolás indította arra, hogy
ki több, ki kevesebb “összegû”
hozzájárulással segítse a rendezvényt. Azonban örömmel mondhatjuk el, hogy minden esetben az
õszinte támogató hajlamot véltük
felfedezni.
Külön köszönet az igazán kiemelkedõ támogatásért Krasznai
Zoltánnak és feleségének, Tar Tibornak, Kakas Tibornak és feleségének, valamint Golán Józsefnek.
Végül köszönetet szeretnénk
mondani mindenkinek, aki bármilyen módon, de hozzájárult az est
sikeréhez.
A SZERVEZÕK

Szobi Hírnök

Közélet

Megérkezett a mozdony
Türelem. Az ember egyik erénye, amelyet nagyon nehéz
gyakorolni egyes esetekben. De
megéri, sokszor a várt öröm feledteti a várakozás türelmetlenségét. Ez különösen igaz olyan

típusú, az egykori NDK-ban
gyártották. Magyarországra kevés jármû került, abból mára
már csak egy üzemel Szilvásváradon. A szobi jármû Kecskeméten volt kiállítva, eléggé

A mozdony itt még nem a saját “kerekén” érkezett Szobra
eseményekre, amelyekre nincs
hatásunk.
Az elmúlt hónapokban fokozott figyelmet kapott a kisvasút felújítása. Hol látványosan
épült, hol hónapokig állt a felújítás. Múlt év novemberében
már szerelvény is közlekedett
rajta. Most örömmel tapasztaltuk, hogy megérkezett a Börzsöny Kisvasút mozdonya és
két kocsija. A mozdony L-60

5

Felújítják az egykori
Határ Vendéglõ épületét
Szob város fõtere uniós pályázatból újult meg, amely üde színfoltjává vált településünknek. Az arra
járók a dicsérõ szavak mellett a
Határ Vendéglõ állapotára is tettek
nem éppen hízelgõ megjegyzése-

2007. júliusában új tetõ került az
épületre. Idén februárban pedig leverték a vakolatot. Érdekes volt
látni, hogy korábban milyen átalakításokat végeztek az épületen (bejáratok, ablakok helye). Az is meg-

Új cserepeket kapott az épület

leharcolt állapotban. Õsszel a ket. A tény igaz volt, de abba már figyelhetõ, hogy milyen építõanyaszokolyai Paphegyre szállítot- kevesen gondoltak bele, hogy Szob gokat használtak.
A munka elkezdésével reták, ahol a Börzsöny 2020 Kft. egyik legrégebbi épületének felújífelújította, új motort is kapott.
A két kisvasúti kocsit (egy nyári
nyitott, és egy zárt, fûthetõ téli
kocsi) szintén itt készítették.
2008. február 20-án leszállították a jármûveket. További képek a www.kisvasut.hu oldalon
találhatók.
LAKATOS JÓZSEF

FELHÍVOM A VÁROS LAKOSSÁGÁNAK
FIGYELMÉT, HOGY AZ EBEK
KÖTELEZÕ VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁT
MINDEN EBTULAJDONOSNAK MÁRCIUS 1. ÉS
ÁPRILIS 30. KÖZÖTT EL KELL VÉGEZTETNIE!
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVEZETETT
EBOLTÁST NEM TART.
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ

KÖZLEMÉNY
A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. –
az 1995. évi XLII. törvény, a 27/1996. BM. rendelet és az 51/
1999. BM. rendelet értelmében elõírt – a kötelezõ kéményseprõ–ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat (a
település közigazgatási határain belül) ezen tájékoztatásnak
a Szobi Hírnökben történõ megjelentése napjától, elõreláthatólag 2008. április 30-ig, arcképes igazolvánnyal ellátott dolgozóinak közremûködésével látja el, akik a közszolgáltatás ellátásáért díjat szednek.
A városban a feladatot ellátó kéményseprõk személyérõl
tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban kérhetõ.

Kirajzolódnak a korábbi átalakítások nyomai
tása sok pénzbe kerül, és ez függ
az új tulajdonos anyagi helyzetétõl is. Csak abban lehetett reménykedni, hogy a tulajdonos - lévén
szobi lakos -, elõbb-utóbb elkezdi.
Nos ez tavaly nyáron megtörtént.

mény van rá, hogy az idén elkészül az új vakolat, és egy új, immár megújult külsõvel egységes
lesz a Szabadság tér megjelenése. Ehhez kívánjunk sok sikert.
LAKATOS JÓZSEF

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a szavazatszámláló bizottsági tagoknak és önkormányzati
dolgozóknak, akik a március 9-i népszavazás szervezésében és lebonyolításában segítségemre voltak.
Õszinte elismeréssel:
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ
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Civil szervezetek

A Börzsöny Múzeum Baráti Körének
2007. évi tevékenysége
Tavaly október 5-én, pénteken került sor az “Erdõk a Börzsönyben” c. konferencia megtartására,
amelynek fõ támogatói az Ipoly
Erdõ Zrt (IEZRT), a 10 éves fennállását ünneplõ Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI), a
Magyar Természettudományi Múzeum (MTM), és Szob Város Önkormányzata voltak.
A rendezvény felett védnökséget Becsó Zsolt Nógrád Megye
Közgyûlésének Elnöke vállalta.
Támogatóink sokan voltak.
Önkormányzatok: Drégelypalánk,
Kóspallag, Márianosztra, Nagymaros, Vámosmikola, Zebegény.
Intézmények, cégek, szervezetek, és magánszemélyek:
Bélyegmúzeum, Börzsönyvidék
Alapítvány, Gelencsérné Haraszti
Gabriella, Gondviselés Patika,
Ipolymente-Börzsöny Naturpark
Egyesület, IPOLY 2000 FRUCT
Kft, Ipolymenti Vállalkozók Klubja, Kuha Tanya, Magyar Állami
Földtani Intézet, Mészkõbányászati Kft, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Polónyi Éva, Pytheas,
Sági Dénes, Szent László Gimnázium, Szent Orbán Erdei Hotel, Szõke István, Dr. Téglás Levente, valamint magas színvonalú technikai

segítséget nyújtott a lebonyolításához a József
Attila Mûvelõdési Ház.
A tizenkét
elõadás három
témakör köré
csoportosult:
börzsönyi erdõk
múltja, börzsönyi erdõk természeti képe, és
természetvédelem, erdõgazdálkodás a BörKözépkori dunai hajókon használt iszkába-szeg
zsönyben.
Köszöntõt
Remitzky Zoltán polgármester, si anyagot állítottuk ki “Börzsönyi
megnyitó beszédet Haraszti Gyula erdõk gombái” címmel. Ez vánvezérigazgató-helyettes (IEZRT), dorkiállításként a márianosztrai isés Füri András igazgató (DINPI) kolában kezdte meg térségi útját.
mondott.
Az Ipoly Erdõ Zrt támogatásáEz a rendezvény az egyesület val, a Magyar Természettudományi
által indított A MI BÖRZSÖ- Múzeum, és a Pythaes Kft szakmai
NYÜNK c. konferencia-sorozat 2. segítségével nyílt meg a konfereneseményeként valósult meg, és két cia záróaktusaként a nagy magyar
kiállítás is kapcsolódott hozzá. A polihisztornak emléket állító
konferencia helyszínén, a József “Kitaibel Pál a Börzsönyben” c. kiAttila Mûvelõdési Házban állítás, amelyet Dr. Kecskeméti TiKoczuba József fotóiból és kísérõ bor az MTM fõigazgató-helyettese
szövegébõl Gyenes Andrea által nyitott meg.
A Vasutas Nap alkalmával, és a
szerkesztett 57 lapból álló kiállítá-

A Danubius Táncegyüttes bemutatása
A Danubius Táncegyüttes 1987ben alakult, 1991. évtõl egyesületi
formában mûködik. Célunk, településünk és a szomszédos községek
gyermekeinek, fiataljainak összefogása kulturális-mûvészeti vonalon,
a néptánc, a népzene és a népi hagyományok iránti érdeklõdés felkeltése s annak színvonalas mûvelése, regionális irányítása. Megalakulásunk óta pártfüggetlenül mûködünk és a helyi mûvelõdési ház támogatását élvezve használhatjuk
próbáinkhoz, fellépéseinkhez a
színháztermet.
Az oktatás mellett igyekszünk
tagjainknak és az érdeklõdõknek
szabadidõs- és nyári programokat
szervezni. Mára egyesületünk tagsága - mely 3 településen dolgozik
- 12 csoportban, közel 200 tagot
számlál, gyermekeket és dolgozó
fiatalokat foglal magába. Táncosaink összetételét illetõen az óvodáskorúaktól a húszon-túlikig vannak
tagjaink, sajnos azonban a teljes
Együttes közel 30%-a hátrányos
helyzetû, vagy sokgyermekes családból jött. Így állandó tagsági díjainkból fenntartani magunkat elég
nehéz feladat. Hivatalos, állandó
szponzorunk nincs, kiadásainkat
pályázatokon nyert összegek, a szo-

bi önkormányzat, helyi vállalkozók
adományai és a tagok maguk finanszírozzák. Mindezidáig anyagi forrás hiánya miatt mindössze egyszer
kellett külföldi utat lemondanunk.
Csoportjaink irányításában régi
táncosok segítkeznek, akik az eltelt idõ során s az óta folyamatosan, önerõbõl képezik magukat.
Tiszteletdíjat egy csoportvezetõ
sem kap, mindannyian elhivatottságból s a gyerekek képzésének
fontossága miatt szeretetbõl tanítanak. Alkalmanként más koreográfusok segítségét is kérjük új táncok
betanításához – ehhez szinte éveken keresztül gyûjtögetjük pénzünket.
Szinte az elsõ idõktõl kezdve
számos hazai és külföldi rendezvényen vettünk részt s több esetben
sikereinket ismételt meghívással
jutalmazták. (Évente utazhatunk
Németországba az EUROTREFF
Nemzetközi Fesztiválra; több alkalommal jártunk Olaszországban,
Franciaországban, Romániában;
ezen kívül tartottunk már elõadást
Ausztriában és Svédországban is.)
Repertoárunkat a gyermekcsoportok tekintetében a népi játékok,
játékfûzések és egyes ünnepekhez
kapcsolódó népszokások feleleve-

Szobi Hírnök
Kodály Emlékév jegyében került sor
Szabó Imre szobrászmûvész által
készített Kodály Frigyes bronz
dombormû és emléktábla felavatására a szobi vasútállomáson. Közös
összefogás eredményeként kerülhetett sor erre az eseményre, mert
egyesületünk mellett a MÁV Területi Igazgatósága, Szob Város Önkormányzata, és a Vasutas Települések Szövetsége voltak a megemlékezés társrendezõi.
Tavaly folytattuk a Magyar
Mûvészettörténeti Társulat Búvárrégészeti Szakosztályával
2006-ban megkezdett, a közép- és
törökkori hajóroncsok felderítését
és feltárását szolgáló projekt elõkészítését. Ebben az évben is
részt vettünk a drégelypalánki
várban és a Schaffer-kútnál rendezett Szondi Napok színvonalas
és emlékezetes eseményein.
Technikai segítséget nyújtottunk
a Danubius Táncegyüttes jubileumi kiállításához, és az Érdy János Városi Könyvtár által szervezett kézimunka-kiállítás megrendezéséhez. A szobi egyházközség
által szervezett “kálvária-búcsún” Micsei László által rendezett kiállítást egészítettük ki a
Börzsöny és az Ipoly mente mûemlékileg védett kálváriáinak bemutatásával.
Klein Zoltán segítségével pedig megjelentünk az interneten,
elindítottuk
honlapunkat
www.bmbkke.hu címen.
tánctanulás, utazás, beszerzés, varrás - a kellékek gyarapodása mellett nagyon jó hatással volt a tagok
egymás közti kapcsolataira.
A fluktuáció és a felgyorsult
élettempó sem tud olyan változást
hozni, ami befolyásolni tudná a
csapat belsõ összhangját, összetartását és lendületét. Különösen
nagy öröm számunkra a környezõ
falvakból jelentkezõ igény a
néptánctanítás kihelyezésére,
táncházak megtartásához, valamint rendezvényeket való közremûködésre. Ezekbõl a településekbõl több esetben csatlakoznak be
gyermekek, fiatalok csoportjainkba – ennek lehetõségével biztosítani igyekszünk a regionális ellátottságot. Így mára egy-egy csoportban több helyrõl való a tagság,
s ez által szélesedik, gyarapodik
az Együttesen belüli jó kapcsolatok lehetõsége is.
Erre a jó baráti légkörre épülve
dolgozik ma is Együttesünk, ahol
gyermek és felnõtt – végzettségtõl
és hovatartozástól függetlenül egyaránt megtalálhatja az általa
kedvelt stílust, fejlesztheti fizikai
és szellemi tudását s szabadidejét
kultúrált, öntevékeny formában
töltheti el.

nítése jelenti. A nagyobb néptáncosok Magyarország szinte minden
tájegységének, s Erdély jó néhány
magyar táncából tudnak már ízelítõt adni. Jelenleg mûsorunkon szerepelnek Szatmár, Somogy,
Magyarpalatka (Mezõség, Erdély),
Felsõ Nyárád-mente (Székelyföld),
és Vitnyéd (Rábaköz) táncai.
Igyekszünk ezeket hangulatos, színes és vidám lendülettel mindenhol megszerettetni.
E sok táncféle rendkívül nagy
ruhatárat igényel. Ezeknek nagy
részét saját magunk készítettük szülõi segítséggel -, néhány esetben pályázati nyereménybõl sikerül vásárolni kész darabokat (fõként lábbeliket), vagy selejtezett,
olcsó hagyatékokból felvásárolt ruhákat újítottunk fel.
Táncosaink számára nyaranként
néptánc tábort szervezünk, ahol
minden jelentkezõ koncentráltabb
tanulásban vehet részt a nyári szabadidõs programok mellett. Ezeket
az egyhetes idõtartamokat igyekszünk maximálisan kihasználni, s
általában egy-egy új táncszám elkészítésével térünk haza – ami a
normál próbarendszerben mini- KUTI ANDREA EGYÜTTESVEZETÕ
(DANUBIUSTANCEGYUTTES@CITROMAIL.HU)
mum 2-2,5 hónap munkája.
Mindez - a közösen végzett WWW.DANUBIUSTANCEGYUTTES.MLAP.HU

Szobi Hírnök

Önök írták/sport

Húsvét,
a megváltás ünnepe
A nagyböjt a húsvétot megelõzõ idõszakra esik, amelynek lényege a lelki felkészülés a kereszténység legfontosabb ünnepére, Jézus feltámadására. A nagyböjt nekünk
keresztény embereknek egyben a bûnbánat ideje is, így a
húsvét elõtti idõ számunkra az

só imádkozása közben szintén Jézus szenvedését elmélkedhetjük át lelkünk megújulására. A rózsafüzér imádságát az év minden napján végezzük!
A nagyhét elõtti, úgynevezett virágvasárnap Szent Máté
szerinti Passiót énekli a temp-
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Bõven van mit siratnunk
A Szobi Hírnök januári számában két korábbi írásomra történõ reagálásként bíráló cikkek
jelentek meg. Az alkotmányunk szerint minden állampolgárnak joga van a véleménynyilvánításhoz. Ez a jog
természetesen megilleti a két
bíráló cikk íróját is.
Ezért én a cikkek írójának
véleményét tiszteletben tartom.
Minõsíteni és azon vitázni nem
kívánok. Az olvasók bizonyára
eldöntik az írások értékét és a
tartalom igazságát. A bíráló cikkek címet elemezve úgy találtam, hogy azok ma igen aktuálisak. Bõven van mit siratnunk,
ha tisztán és õszintén elgondolkodunk életünk napjairól.
Nosztalgiára is van okunk. Él-

tünk már szebb napokat is. Éltünk becsületesebben is.
Hogy miért múlik el minden,
ami szép? Ezt ma már sok ember tudja. Igaz, hogy kinek-kinek mást jelent a szép. Mindkettõnk írásából kitûnik, nem
egy ideológia alapján nézzük a
történteket. Én egyetlen pártnak
sem tagja, sem elkötelezettje
nem vagyok. Véleményemet
keresztény magyar állampolgárként alakítom ki.
Mellébeszélni, hazudozni
senki kedvéért nem fogok, emberi magatartásomon eddig
soha nem változtattam. Hogy el
ne feledkezzem róla, ebben
Wass Albert írót tartom példaképemnek.
SIMON JÓZSEF

Labdarúgás
A Húsvét lényege a lelki felkészülés a kereszténység legfontosabb
ünnepére, Jézus feltámadására.

élet megújításának egyik legjobb lehetõsége az Úr Jézus
szellemében. A böjt megtartóztatást jelent. Az egyház
himnusza így mondja: “Éljünk tehát mérsékeltebben
szóval, étellel, itallal, álommal, tréfával.” Fegyelmezetten álljunk önmagunk megõrzésében.
A nagyböjt hamvazószerdával kezdõdik, amikor a
szertartást végzõ pap hamuval keresztet rajzol az eléje
járuló ember homlokára, és
közben a következõ szavakat mondja: “Emlékezz ember, hogy porból vagy és
porrá leszel.” Ez a lélekben
az igaz bánat felébresztésére szolgál, hogy az Isten útjára visszatérjünk.
A nagyböjt idõszakában
segítséget kapunk a keresztúti ájtatosság gyakorlásában.
Ebben Jézus szenvedésének
tizennégy állomásán keresztül megismerhetjük megváltásunk árát. A fájdalmas olva-

lom énekkara, sok és mély
gondolatot ébresztve a hallgatókban. Nagypénteken Szent
János szerinti passió készteti
az ember lelkét Jézus szenvedése iránti gondolatokra.
Nagyszombaton a világ teremtésére hívja fel a figyelmet az elsõ jövendölés, majd
a további 11 jövendöléssel
együtt a hittanulók oktatására szolgál, a kereszténység
felvételére készít elõ.
Szent Máté szerint Krisztus feltámadását az Úr angyala közli Mária Magdolnával
és Máriával. A százados és
katonái, akik együtt õrizték
Krisztust, végig nézték a történteket, és mondták: “Ez valóban Isten fia volt!”
Miért nem akarja az emberiség, sõt sok megkeresztelkedett ember is elismerni az Isten fiát? Kérjük a feltámadt
Krisztust, segítsen mindannyiunkat visszatérni teremtõ Istenünkhöz!
SIMON JÓZSEF

Január közepétõl az ifjúsági és
felnõtt labdarúgó csapataink
megkezdték felkészülésüket a
március 16-án, Vácrátóton induló tavaszi szezonra. Az ifjúsági csapatunk kerete alig
változott, a felnõtteknél viszont egyaránt sok volt távozó és érkezõ is.
A távozók közül Éliás Norbert Vámosmikolán, Gre-gor
Dániel a Váci R.I.K.E keretében, Molnár László és Kenyeres Oszkár pedig a Váci Reménység csapatában folytatja
pályafutását. A távozók helyére öt új játékos érkezett, név
szerint Fenyvesi Mihály (Váci
R.I.K.E), Bartal Balázs (Kosd),

Vitányi László (Fót), Horváth
László (Testvériség) és Polyák
Attila (Budapesti Erõmû). Január közepe óta két edzés és
egy edzõmérkõzés szerepel a
heti programban.
Az
edzõmérkõzések
összességében jól sikerültek.
Reméljük, a tavaszi szezonban a csapat elkezd felzárkózni a tabellán, és teljesíti a kitûzött célt, amely a biztos
bentmaradást jelentené.
Itt szeretnénk köszönetet
mondani az önkormányzatnak
a szakosztályunknak megítélt
támogatásért.
SZOB SC
LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

A mérkõzések eredményei
a következõk:
Vác ‘’U-17'’ - Szob
Szob - Vác ‘’U-17'’
Szokolya - Szob
Dunakeszi (NB. III.o.) - Szob
Nagymaros - Szob
Váci R.I.K.E - Szob
Letkés - Szob

3:3
4:2
2:4
2:0
1:7
3:3
1:1
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Egészség

Szobi Hírnök

Hozd formába magad!
Tavaszi tisztítókúra és mozgás
Nagyanyáink idejében még ismert fogalom, sõt gyakorlat
volt a böjt. E rövidke éhezés
adott a szervezetnek némi “pihenési idõt”, amikor is a három
legfontosabb kiválasztó szerv:

Mozgás hiányában elsõsorban az
párnák

a gyomor, a máj és a vese is
“fellélegezhetett”.
Ma már egyre többen ismerik fel, hogy a vegyszerekkel,
tartósítószerekkel, szmoggal,
egészségtelen élelmiszerekkel
túlterhelt szervezetnek óhatatlanul szüksége van a böjtön túlmutató tisztítókúrára, méregtelenítésre.
Elég ránéznünk környezetünkre, rosszabb esetben saját
magunkra, hogy lássuk, a “modern” táplálkozás eredményét:
a felesleges kilókat. Sajnos közel sem biztos, hogy akinek
ideális a testsúlya, vagy éppenséggel sovány, az helyesen táplálkozik, eleget mozog és szervezete nem tartalmaz méreganyagokat!
A méreganyagok túlzott felszaporodása leggyakrabban az
alábbi betegségeket okozza:
ízületi panaszok, reuma, köszvény, magas vérnyomás, keringési és szívbetegségek, gombás fertõzések, allergiák, az
immunrendszer gyöngesége,
fejfájások, gyakori megfázások, emésztési zavarok, cukorbetegség, rákos megbetegedés.
Mindezek hátterében a helyte-

A tisztítókúra végeztével fotartozik a mindennapos edzés.
Azokat a sportokat kell elõny- kozatosan álljunk vissza a
ben részesíteni, amik megdol- megszokott, de remélhetõleg
goztatják a szívet, emelik a pul- már egészség centrikusabb étzust, intenzív mozgást kíván- rendre.
A jól végzett munka
nak, megpezsdítik a vérkeringést. Ilyenek a futás, úszás, ke- e r e d m é n y e k é p p e n s ú l y rékpározás és az aerobik. A csökkenést, egészséget, fiméregtelenítés kalóriaszegé- atalodást érhetünk el. Felnyebb táplálkozást is jelent, szabadultnak, könnyûnek
aminek eredményeképpen fogjuk érezni magunkat,
fogyni fogunk. Mozgás hiá- erõsödik az immunrendszenyában elsõsorban az izmok rünk. Szinte minden érzékfogynak el és nem a zsírpár- szervünkre kihat: fogékonyabbak leszünk az élvezenák!
6. A méreganyagok ürülé- tekre, nyitottabbak a szellesét nagymértékben elõsegíti mi és lelki energiákra.
Kis városunkban a fent ema masszázs. A tisztítókúra
ideje alatt legalább heti egy lítettekre lehetõség van az
alkalommal
menjünk alábbi helyeken és elérhetõsémasszázsra, legjobb, ha kép- geken:
- ÖKONET Aura víztisztízett masszõrhöz fordulunk.
A
narancsbõr
elleni tó berendezés és méregtelenímasszázs segíthet eltüntetni tõ csomag beszerezhetõ: 06izmok fogynak el és nem a zsír- vagy nagymértékben csök- 70-369-2678.
kenteni a combon és a fenék- AEROBIK edzéslehetõsétájékon felgyülemlett méreg- gek: KEDDEN és CSÜTÖRTÖKÖN 18.00-19.00-ig a Fesen megindult, az egészségre anyagokat.
7. A szaunázás segíti a fo- kete István Általános Iskola
veszélyes folyamatokat visszafordítsa. A méregtelenítés minimális idõtartama 3 hét. Ideális tavasszal belevágnunk,
ilyenkor áll rendelkezésünkre
a legtöbb friss gyümölcs és
zöldség.
Fontos tudnivalók a méregtelenítéshez:
1. Napi 2.5-3 liter nitrát és
szénsavmentes ásványvíz,
gyógytea vagy gyümölcs- és
zöldséglé. Ha módunk van rá,
vásároljunk egy vízszûrõ eszközt.
2. A kúra során mellõzzük
az állati eredetû termékeket:
húst, tejet, tejtermékeket, tojást
stb.
3. Vegetáriánus szakács- A kicsik is mindig élvezik, ha mozoghatnak
könyvbõl válogassuk ki a kúra
szabályainak és az ízlésünknek
is megfelelõ ételeket. Kellemes gyást, a méreganyagok ürülé- felsõ tornatermében.
- FRISSÍTÕ SVÉDmeglepetésben lesz részünk; sét, sõt bõrünk is szebbé válik
látni fogjuk, hogy ami egész- hatására. Különösen hasznos MASSZÁZS ÉS NARANCSaz infraszauna, többek között BÕR ELLENI MASSZÁZS:
séges, az finom is!
4. Ne éhezzünk, hiszen nem azért, mert kevésbé terheli Jakus Tibor 06-70-369-1317.
- INFRASZAUNÁZÁSI leböjtöt tartunk, hanem a cél az, meg a szervezetet, így a szív
hogy a megfelelõ étrend és ita- és érrendszeri betegségben hetõség: Móni Szalon 06-30lok segítségével méregtelenít- szenvedõk is igénybe vehetik, 509-8071.
Éljenek a lehetõségekkel!
valamint hatékonyabban mésük a szervezetet.
VÖLGYESI IBOLYA
5. A tisztítókúrához hozzá- regtelenít.
len táplálkozás és életmód,
vagy a mozgáshiány állhat.
A tisztítókúra ideje alatt arra
adunk esélyt a szervezetnek,
hogy az addigi káros hatásokat
sikerrel leküzdje, az esetlege-

Szobi Hírnök

Múltunk/jelenünk
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1848/49 – 160 esztendõ távlatából
Honvédek és nemzetõrök
Az 1848. márciusi gyõztes
pesti forradalom és az uralkodó, V. Ferdinánd által április
11-én szentesített, a jobbágyrendszeren és a nemesi kiváltságokon alapuló feudális rendet felszámoló, egy polgári
fejlõdés alapjait biztosító fordulat hazánk számára azt is
jelentette, hogy csaknem teljesen független országgá váltunk. Magyarország elsõ független, az országgyûlésnek
felelõs kormánya szinte megalakulásától kezdve ugyanakkor arra törekedett, hogy saját fegyveres erõvel rendelkezzék. Ezen védelmi szándék szükségességét a szerbek
júniusi fegyveres felkelése,
majd Jellasics szeptemberi támadása támasztja alá.
A honvédség jelentõs
magyar haderõvé fejlesztése
1848 júliusában kezdõdött,
amikor Kossuth 200 000
újoncot és 42 millió ezüstforint hadihitelt kért és kapott
az országgyûléstõl a védelmi
feladatok biztosítására. A szabadságharc idején a honvédsereg gyalogság, lovasság és
tüzérség fegyvernemekbõl
valamint az utánpótlást szolgáló hadkiegészítésbõl és ellátást szervezõ kormánybiztosi hálózatból állt.
Megindult a “nemzeti õrsereg” szervezése is. Április közepére a nemzetõrök létszáma
megközelítette az 55-60 ezer
fõt, de jórészt kiképzetlen gyalogosokból álltak, puskával
mindössze egy részük rendelkezett. Feladatuk közvetlen lakóhelyük, településük védelme, biztosítása volt.
A nyár elejére kialakuló
háborús helyzet új haderõszervezési módot sürgetett. A
minisztertanács május 15-én
10 ezer fõbõl álló “rendes
nemzetõrség” felállítását határozta el. Az újonnan szervezett zászlóaljakat a szerb
felkelés elleni harcok színhelyére és a fenyegetett Dráva
mentére vezényelték. A kiküldött alakulatok azonban jelle-

Egyenruhák a szabadságharc korából. A márianosztrai Virág Benedek Általános Iskola kiállítása, 1998

güknél fogva hosszabb tábori szolgálatra nem voltak alkalmazhatók. 1848. augusztus 13-án a miniszterelnök,
gróf Bathány Lajos rendeletére megszületett a mozgó,
önkéntes nemzetõrség. A jelentkezõket négy nagy táborban – Vácon, Pápán, Szolnokon és Aradon – vonták
össze, ahol rövidített kiképzést kaptak, majd az után számoltak a hadszíntérre küldésükkel.
Ugyancsak abban az idõszakban önkéntesekbõl szervezõdött az a néhány szabadcsapat is, amelyek késõbb
szintén átalakultak honvédzászlóaljakká. Hasonló, gerillákból álló szabadcsapat mûködött a Dél-Börzsönyben
Fekete Imre vezetésével.
(Lásd: Szobi Hirnök, 2008. 12. szám)
A magyar államalapítás
millenniuma tiszteletére – tíz
évvel ezelõtt – a leányfalui
Hóvirág Nyugdíjas Klub négy
tagja vándorbotot vett kezébe, hogy utánajárjon annak,
hogy másfél évszázad elmúltával milyen emlékei maradtak meg Pest megyében az
1848/49-es forradalomnak és
szabadságharcnak. Gyûjtõmunkájukat kiterjesztették a
Börzsöny-vidékre is, mely
tárgyalt korszakunkban Hont
vármegyéhez tartozott. Hege-

dûs Károlyné: Az 1848-49-es
szabadságharc emlékhelyei
Pest megyében címmel megjelent kiadvány bemutatja az
eseményekben fontos szerepet játszó épületeket, a közéleti, katonai szereplõk szobrait, emléktáblákat, síremlékeket. Nem feledkeztek meg
a fontosabb levéltári dokumentumok bemutatásáról
sem. Számunkra különösen
értékes a Hont megyei gyalog
nemzetõrség három százada
névsorának közlése a Magyar
Országos Levéltár iratai alapján, a nemzetõrök beosztásának és lakásának (lakóhelyének) feltüntetésével.
IV-ik század:
Tisztség - Név - Lakás:
Százados Matész István,
Kemecze; fõhadnagy Stankovics János, Vámosmikola;
elsõ hadnagy Drsbeth István,
Perõcsény; másodhadnagy
Pongrácz Manó, Szete; 1. õrmester Lichtner Josef,
Vámosmikola; 2. õrmester
Hidvégi Pál, Bernecze; 1. Tizedes Lõrincz György, Baráti; 2. Tizedes Gábor István,
Bernecze; 3. Tizedes Csábi
János, Kemencze; 4. Tizedes
Sághi István Kemencze; 5. Tizedes Pintér István, Tésán; 6.
Tizedes Fidél Mihály, Perõcsény; 7. Tizedes Lukács
István, Perõcsény; 8. Tizedes
Fidél István, Perõcsény; 9.

Tizedes Varga Imre, Vámosmikola; 10. Tizedes Banyik
István, Vámosmikola, 11. Tizedes Glazer Márton, Börzsöny, 12. Tizedes Fleischer
János, Börzsöny.
V-ik század:
Tisztség - Név - Lakás:
Százados Nieverl Josef,
Nagymaros; fõhadnagy Csihus János, Szokolya; elsõ
hadnagy Fábián Josef, Nagymaros; másodhadnagy Franczelman János, Szokolya; 1.
õrmester Melcs Ferencz,
Nagymaros; 2. õrmester
Hampl Gábor, Kospallag; 1.
Tizedes Holcsák Josef, Nagymaros; 2. Tizedes Rixer András, Nagymaros; 3. Tizedes
Delegasz Ignácz, Nagymaros; 4. Tizedes Faragó Josef,
Nagymaros, 5. Tizedes Szankó Mihály, Szokolya; 6. Tizedes Livkij János, Szokolya; 7.
Tizedes Pásztor János, Szokolya; 8. Tizedes Tarr József,
Szokolya; 9. Tizedes Majlinger János, Kospallag; 10.
Tizedes Fekete Josef, Kospallag; 11. Tizedes Simon
Pál, Zebegény; 12. Tizedes
Riesi Heinrich, Zebegény.
VI-ik század:
Tisztség - Név - Lakás:
Százados Lutzenbacher
Pál, Szob; fõhadnagy Varga
István, Szob; elsõ alhadnagy
Grundl Josef, Kövesd; másod
alhadnagy Récki Antal, Kövesd; 1. õrmester Pokorni
Josef, Damásd; 2. õrmester
Zeprini Lénárd Hellemba; 1.
Tizedes Mollnár Josef, Szob;
2. Tizedes Kolosváry János,
Szob; 3. Tizedes Szabó János,
Szob; 4. Tizedes Petrik János,
Márianosztra; 5. Tizedes
Czenkó Antal, Mária-nosztra;
6. Tizedes Maticsej János,
Damásd; 7. Tizedes Lakatos
Josef, Kövesd; 8. Tizedes
Pasztorok Josef, Kövesd; 9.
Tizedes Rózsa Mihály, Kövesd; 10. Tizedes Stugel Kelemen, Leléd; 11. Tizedes
Bogdányi Imre, Helemba; 12.
Tizedes Erõs Josef, Helemba.
KOCZÓ JÓZSEF
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Szabadidõ

Kézimunka kiállítás
Kedves kreatív, kézimunkázni
szeretõ hölgyek és urak!
Ebben az évben is szeretnénk megrendezni az elmúlt
évben nagy sikert arató kézimunka kiállítást. Ennek érdekében kérjük, hogy akinek kiállításra érdemes bármilyen technikával (hímzés, kötés, fafaragás, festés stb.) készült kézi-

munkája van - amely lehet régi,
örökölt is - jelentkezzen a Szobi Érdy János Könyvtárban személyesen vagy telefonon (Tel:
06-27/370-217).
A kiállítás végleges idõpontja: 2008. április 4.
A múlt évi kiállítóinkra feltétlenül számítunk!
A SZERVEZÕK

Ünnepi Hagyományok Kvíz
Téma: a húsvéti ünnepkörhöz kötõdõ hagyományok.
Idõpont: március 19. (szerda) 1630
Helyszín: Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ.
A vetélkedõre 6-18 éves korosztályból 2-3 fõs csapatok jelentkezését várjuk március 18-ig (kedd).
Csapatonként a nevezéshez egy, az ünnephez kapcsolódó saját kezûleg készített tárgyat (dísz, tojás)
készítsetek, amelyet a zsûri az értékelésnél elbírál.
A SZERVEZÕK

Jön!!! (a volt Danubius) Peat-R Dance Team
egyesület szervezésében áprilisban megrendezésére kerülõ Jótékonysági Gála
Gála, amelynek bevételét a gyermekek belgiumi táncversenyre történõ kiutaztatására fordítjuk!
HUGYECZ PÉTER

Magasabb sebességhatár
a Pest megyei utakon
A sebességhatár felemelésérõl döntött a Gazdasági és
Közlekedési Miniszérium.
A tárca határozata alapján
25 szakaszon,
összesen 122
kilométeren
változik a sebességkorlátozás.
Pest megye 3
fõútvonalát
érinti a minisztérium döntése.
A 405. számú
fõút Albertirsa
és Újhartyán közötti 12 kilométeres szakaszán 100 km/h,
míg a 4. számú fõút
ceglédberceli elkerülõ valamint a ceglédi elkerülõ szakaszán 110 km/h sebességgel

szabad majd haladni.
A megemelt sebességhatár
a táblák kihelyezésével egyidejûleg lép érvénybe, amelyeket a Magyar
Közút Kht.
szakemberei
március közepéig állítanak
fel az adott
szakaszokon.
Az intézkedéssel párhuzamosan a
minisztérium
ugyanakkor
kiterjeszti a sebességellenõrzést. A döntéssel a közlekedési morál javulását kívánják
elérni.
PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Szobi Hírnök

Könyvkuckó
Új könyvek a könyvtárban
CSERNUS
IMRE - A
NÕ. Ez a
könyv a NÕrõl szól, ami
a
férfiak
imádatának a
tárgya, az
örök és megfoghatatlan csoda, amit már
sokan leírtak és megfogalmaztak. Vajon tudjuk-e mitõl nõ, egy nõ, és vajon mitõl jó egy nõ.

KÉLETES
CSALÁD?
Angyali humorral megosztja velünk
nehezen
szerzett bölcsességét háziasszonyok
és házi-férfiak, magánügyek és meztelenség, televízió és komputerjátékok, testvérharcok, nagyszülõk és nem olyan nagyszülõk, költözködések, iskolai
zûrök, kamaszviharok, a házasság és a családi jókedély
fenntartása, verekedések és
nyaralások tárgyában, számos
gyakorlati tanáccsal látva el
az olvasót.

ABRAMOVICS
– A SEMMIBÕL JÖTT
MILLIÁRDOS. 2003ig Oroszországon kívül
DIANA KIS
nem sokan
HERCEGEI
tudták, ki az a
– VILMOS,
R o m a n
HARRY ÉS
Abramovics. Ám amikor beléIMÁDOTT
pett Stamford Bridge-be, és kiÉDESANYfizetett 140 millió fontot a
JUK. Négy
Chelsea futballklubért, egy
évvel Diana
szempillantás alatt ismertté
halála után
vált. Ennek ellenére mindmáVilmos
és
ig megmaradt titokzatos emöccse, Harry herceg a Föld két
bernek.
legtöbbet fotózott fiatalembeB A R B A R A re, számtalan írás és még több
DELINSKY: spekuláció jelent meg róluk. A
C S A L Á D I világon mindenütt különleges
V I S Z O - szeretetet éreznek az emberek
NYOK. Szó- irántuk, és kíváncsiak rá, varakoztató ro- jon anyjuk védõszárnyai nélmantikus tör- kül jól megy-e soruk a
ténet. “Szív- Windsor-házban. Christopher
m e l e n g e t õ , Andersen együttérzéssel,
gazdagon szõtt történet, és mégis sokszor megdöbbentõ
módon vázolja fel Vilmos és
egyszerûen letehetetlen.”
Harry portjérát, és kifejti, hoJ O S E P H gyan van anyjuk örökre jelen
HELLERT - a két fiú életében. Íme néhány
ZÁRÓRA. A újdonság: Új részletek az any22-es csapdá- juk elvesztése utáni órákról és
ja indította el napokról, arról, hogyan voltak
a világhír út- képesek megbirkózni a tragéján, 1961- diával, és arról kit hibáztat
ben. Most, Vilmos a Diana halálát okozó
pályája vé- balesetért.
gén, súlyos
HÚSVÉTI ÜNNEPI KÉbetegségbõl
lábadozva,
“hattyúdalában”, harminchá- SZÜLÕDÉSHEZ AJÁNLrom év múltán visszatér a szál- JUK. B. Boros Ilona – P.
lóigévé vált címû alapkönyv Székely Éva: Batikolás, toszereplõihez: mi történik ve- jásírás, Dömötör Tekla: Régi
lük, mi maradt belõlük mára. és mai magyar népszokások,
Lajos Mari – Hemzõ Károly:
HOGYAN LEGYÜNK TÖ- 99 vendégváró recept.

Szobi Hírnök

Programajánló

József
Attila Mûvelõdési Ház programjaibál
Húsvéti
Március-Április

2008. március 22. (szombat) Kezdés: 20:30-kor
Március
15. szombatHáz
17 órától
Szobi József
Attila Mûvelõdési
’’1848.
15.’’ együttes
- Városi megemlékezés
Zene:március
Crockodeal
és Steidl Tamásés koszorúzás
Fellép: Danubius
MárciusMazsoret
17. hétfõCsoport
9-tõl 12 óráig
Musical Varázs (musical
Árusításrészletek,
- vegyes pl.: Hotel Mentol)
Danubius Néptánc Együttes
Március(hastánc
18. kedd
8-tól 12 óráig
Ímé Tanítványai
show)
Peat-R Dance Árusítás
Team - használt ruha
Belépõ Március
elõvételben
asztalfoglalással:
19. szerda
9-tõl 12 óráig 1000 Ft
Helyszínen (korlátozott számban és asztalfoglalás nélkül):
Árusítás
- használt0 ruha
1
5
0
F
t
Jegyelõvétel,Március
asztalfoglalás(Március
és információ:
28. péntek 9-tõl11-tõl)
13 óráig
Szobi Érdy János Könyvtárban
vagy Egri Gábornál tel.: 06
Árusítás - vegyes
30 / 200 59 58
Március 29.megfelelõ
szombat öltözetben!
Megjelenés az alkalomnak
Nyugdíjas klub - Locsoló bál

Április 4. péntek 10 óra
Gyermekszínház - Csodakaloda
Április 5. szombat 18 óra
Dunakanyar Fúvósegyüttes - Tavaszi koncert
Április 9. szerda 14-tõl 17 óráig
Árusítás - ruha
Április 10. csütörtök
Árusítás - használt ruha

Mozimûsor
2008. március 27., csütörtök

Bûbáj
- színes magyarul beszélõ amerikai családi vígjáték
Mûsoridõ: 108 perc.
Az elõadások kezdete: 18.30 óra. Jegyek ára: 300 forint.
Érdeklõdni lehet: 06-30/ 332-5934.

Programajánló
március-április
Március 15. (szombat)
Magyar buli a Legnagyobb magyar slágerekkel
Március 22. (szombat)
Húsvéti bál!
Április 12. (szombat)
Buli
Április 19. (szombat)
Nagy mulatós buli nem csak fiataloknak!
Bemutatkoznak a helyi erõk!
4 zenekar és 2 énekes élõ bemutatkozása!
Zenei stílus: Rock, Blues, Jazz, Pop
www.m-party.hu
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Az EU betiltja a nem
gyermekbiztos, valamint az
újszerû öngyújtók értékesítését
A nem gyermekbiztos, valamint az újszerû öngyújtók értékesítésének betiltásáról
szóló bizottsági
határozat március 11-én hatályba lépett. Az EU
tagállamai – az
általános termékbiztonsági
irányelvvel foglalkozó bizottság keretében –
2007. február
13-án fogadták
el a határozatot.
A határozat javítja a fogyasztók biztonságát, hiszen
március 11-tõl tilos a gyermekekre veszélyes öngyújtóknak az európai fogyasztók számára történõ értékesítése. Az ilyen öngyújtók
forgalomba hozatala és im-

portja már 2007. március 11tõl tilos volt, így az iparág
egy évet kapott arra, hogy
fennmaradó
készleteit értékesítse.
A határozat
emellett elõírja,
hogy a kormányoknak meg
kell bizonyosodniuk arról,
hogy az EU piacára bocsátott
közönséges öngyújtók a gyermekek számára biztonságosak. Megtiltja ezenkívül az
olyan öngyújtók forgalomba
hozatalát, amelyek a gyermekek számára különösen
vonzó tárgyra hasonlítanak
(“újszerû öngyújtók”).
SAJTÓKÖZLEMÉNY

EBOLTÁS
ÉRTESÍTEM A VÁROS LAKOSSÁGÁT,
HOGY AZ
EBEK KÖTELEZÕ VESZETTSÉG
ELLENI
VÉDÕOLTÁSÁT

2008. március 18-án 8-tól 16 óráig,
és
2008. március 21-én 8-tól 16 óráig
VÉGZEM
AZ ÁLLATORVOSI RENDELÕBEN.
(Szob, Szent Imre u. 16.)
Aki kutyájának házi oltását kéri, az személyesen, illetve a 06 30/954-2378-as telefonszámon jelezheti erre irányuló szándékát.
Az esetleges változásokról, illetve újabb oltási
idõpontokról hangosbemondó útján értesítem
Önöket.
DR. KALÁCSKA LAJOS
ÁLLATORVOS
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Hirdetés

Humorsarok
Társkeresõ hirdetés: Fiatal vagyok, jóképû és izmos. Anyagilag is jól állok, hat kocsim van, és egy nyaralóm a Karibtengeren. Nem keresek senkit, csak dicsekedni akartam.
-Milyen a szelíd kannibál?
A tenyeredbõl eszik.
Két moly jön ki a moziból.
Az egyik azt mondja: - A könyv jobb volt!
- Anyu! Nézhetem a tévét?
- Igen kisfiam, csak ne kapcsold be!
Két cimbora támasztja a kocsmapultot.
- Mondd csak komám – kérdi az egyik -, a te feleséged
milyen az ágyban?
- Hát… Van aki dicséri, van aki nem.

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: DunaPress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Tel./fax: 27/316-100
Felelõs vezetõ: Fischer Erzsébet

Szobi Hírnök

Szeretettel várja minden kedves vendégét
a Kenderes Hotel***, megújult étlappal
és szolgáltatásokkal!
Szolgáltatásink:
Étterem
Étterem, minden nap: 12–tõl 22 óráig
Uszoda, minden nap: 7–tõl 21 óráig
Szauna
Szauna, minden nap: 7–tõl 9-ig, és 16-tól 21 óráig,
Pezsgõfürdõ
Pezsgõfürdõ,
Fitness terem
terem, minden nap: 12 – 20 óráig
Havi bérletváltási
lehetõség az uszodában
és a Fitness teremben:
4.000 Ft/fõ
2 db konferencia terem.
Elérhetõségeink:
kendereshotel@invitel.hu
Telefon, fax: 06 27 373 444
Cím: 2627 Zebegény, Dózsa Gy. út 26.,
www.idegenvezeto.hu/szallashelyek/kenderes
A kupon kivágása és felmutatása esetén 10% kedvezmény
biztosítunk a fogyasztásból!

