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XVIII. évf. 4. szám - 2008. április * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Egy szinttel feljebb léphetünk
Uniós forrásból bõvülhet a szakorvosi rendelõintézet épülete
Kedves Szobi Polgár! Tisztelt
Olvasó!
Amint arról lapunk korábbi
(XVII. évf. 6.) számában már
beszámoltunk, önkormányzatunk legfontosabb stratégiai célkitûzései között szerepel településünk, és ezzel együtt vonzáskörzete egészségügyi ellátásának fejlesztése.
E célkitûzés elsõ lépéseként
az elmúlt évben a rendelõintézet szakszerû üzemeltetéséhez
szükséges, és egyben nélkülözhetetlen felújítási munkálatokat
végeztettük el pályázati forrásból. A felújítás következtében
az épület kívülrõl és belülrõl
megújult, azonban igazi áttörést
az épület és a szakrendelések
bõvítése jelentené.
Szob Város Önkormányzata
a fent vázolt stratégiai célkitûzést szem elõtt tartva, azzal a
céllal nyújtott be március végén
pályázatot az alapszintû
járóbeteg szakellátás fejlesztésére, hogy a meglévõ intézményrendszerére, humán erõforrására, épület-, továbbá eszközállományára építve a Szobi Kistérség lakosságának szükségleteihez jobban igazodó, korszerû és
gazdaságosan üzemeltethetõ,
ügyfélközpontú szolgáltatókomplexumot hozzon létre.
A Szobi Kistérség egészségügyi ellátása a Szob Város
Szakorvosi Rendelõintézetén
(Szob, Arany János utca 22.)
alapul a térség háziorvosaival,
védõnõi, iskola-egészségügyi,
ügyeleti, valamint az Országos
Mentõszolgálat által biztosított
sürgõsségi ellátással egyetemben. A térség településeinek a
váci Jávorszky Ödön Kórháztól való távolsága átlagosan 2660 kilométert tesz ki, ez azt jelenti, hogy az Egészségügyi
Minisztérium szakmai elõírásainak érvényt szerezve, létfontosságú az ott lakó és mindennap ott dolgozó állampolgárok
számára a jó minõségû szakel-

A kibõvített szakorvosi rendelõintézet látványterve
látás könnyebben elérhetõ,
mintegy 20-25 kilométeren belüli távolságra szervezése. A
mintegy 500 millió forint költségvetésû projekt keretében annak támogatásban részesítése esetén - megvalósuló beruházás következtében Szob városban olyan kistérségi szintû
járóbeteg szakellátó központ
jöhetne létre, amely alkalmas
alapszintû szakellátás nyújtására a térségben, mintegy 20-25
ezer ember számára.
Szobon jelenleg tizenkét
szakmacsoport tekintetében

biztosítják a szakorvosi ellátást
a környék betegei részére. Az
ellátás minõségét nagyban rontják az infrastrukturális hiányosságok, amelyek mind a gyógyítás helyszínére, mind az orvoslás eszközeire értendõek. Az
épület egy új szinttel bõvülne,
amely így már nem csak a mûködõ tevékenységek jobb környezetû elhelyezését, de új, korszerû szakellátási formák kialakítását is lehetõvé tenné. A tervek szerint a többi között új kardiológiai, endokrinológiai és
diabetológiai szakrendeléssel, a

rehabilitáció, az érsebészet fejlesztésével, valamint infúziós
kezelés és gyógytorna beindításával bõvülhet majd a szobi
járóbeteg-ellátás profilja. A tervekben szereplõ épületbõvítés
nélkül ezeket a tevékenységeket nem tudná biztosítani a szobi intézmény.
A betegek gyógyítását szolgáló épületek jelenlegi problémáinak rendezésén kívül a gépés mûszerpark felújítása is hangsúlyos szerepet kap a fejlesztés
során: az új szakrendelésekhez
szükséges eszközök beszerzése
mellett az elhasználódott gépek
közül különösen nagy jelentõséggel bír a közel 30 éves röntgen és ultrahang diagnosztikai
eszközök cseréje.
A Szob Város Szakorvosi
Rendelõintézete már jelenleg is
számos területen ellátja a szobi
kistérség tizenhárom településének, sõt azon felül a szomszédos váci kistérség néhány településének betegeit is. A fejlesztés célja, hogy ezt a gyógyító
tevékenységet megfelelõ színvonalon és körülmények között,
mind korszerûbb szolgáltatást
nyújtva, a kor technikai lehetõségeit kihasználva végezhessék
az itt dolgozó szakemberek.
Tiszelettel:
REMITZKY ZOLTÁN
POLGÁRMESTER

Tavaszi nagytakarítás a kisvasút nyomvonalán
Szeretettel várunk mindenkit április 18-án (péntek) 830-kor a kisvasút szobi végállomásánál egy, a szobi és a márianosztrai iskolák felsõ tagozatosai, továbbá a Szent László Gimnázium diákjai, valamint önkéntes felnõttek részvételével szervezett takarítási akcióra. Ennek
keretében a Szobot Márianosztrával összekötõ kisvasút pályája melletti zöld sávot takarítjuk
meg a gallyaktól, eldobott hulladékoktól. Védõfelszerelést (fényvisszaverõ mellény, kesztyû)
és hulladékgyûjtõ zsákot biztosítunk. A két önkormányzat célja az, hogy mielõtt a kisvasút
üzem megkezdi mûködését (üzemeltetési engedélyezési eljárások folyamatban vannak) a lehetõségekhez mérten kulturált és tiszta környezetet láthasson az ide látogató.
Esõs idõ esetén április 21-én, ha ekkor sem kedvezõ az idõjárás, akkor április 25-én
hasonló idõpontban tartjuk meg az akciót. Ha ideje engedi, vegyen részt Ön is!
ÉS

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MÁRIANOSZTRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Szobi Hírnök

Integrált városfejlesztési
stratégia készül Szobon
Szob Város Önkormányzata a Szent László utca és a
Templom tér újjáépítésére
és felújítására májusban pályázatot készül benyújtani a
Közép-magyarországi Régió
felhívására. A pályázat kötelezõ jelleggel írja elõ egy
integrált városfejlesztési
stratégia (IVS) és a kapcsolódó elõzetes akcióterületi
terv elkészítését. Ezek nélkül
a mellékletek nélkül a pályázatot nem lehet benyújtani.
A két dokumentum elkészítésére a budapesti székhelyû
Aditus Kft. kapott megbízást.
Az IVS-ek elkészítését a
pályázat kiírói azért tették kötelezõvé, mert megítélésük
szerint az Európai Unió támogatásait ezáltal sokkal hatékonyabban, célratörõbben lehet
felhasználni. Korábban az volt
a gyakorlat, hogy a települések az aktuális kiírásra gyorsan benyújtották a már kész,
engedélyes terveiket egy-egy
épületegyüttes, köztér, intézmény kialakítására, felújítására, mondván “most van pénz,
most kell pályázni”. Azonban
a beruházás többi részére nem
állt rendelkezésre megfelelõ

forrás, így elõfordulhatott,
hogy felemás beruházások
születtek. (Például központi
ügyelet épült mentõállomás
nélkül, mert arra már nem sikerült támogatást nyerni).
A pályázatok másrészt kizárólag az adott építkezést
érintették, amellyel kapcsolatban a városnak nem is volt
stratégiai elképzelése. (Vagyis
azért épült éppen oda az adott
létesítmény, mert pl. éppen az
a telek volt a város tulajdonában. Így akár az is elõfordulhatott, hogy egy új iskola éppen egy gyár mellé került.)
A fejlesztéseknél azt sem
vették figyelembe, hogy
milyen további befektetõi
tervek léteznek a környéken. Egy új iskolát például
nem célszerû oda építeni,
ahová egy üzletember kaszinót vagy éppen - akármennyire színvonalas - mulatót nyitna. Az iskola átadását követõen ugyanis ezt
a befektetést kénytelen a
város elutasítani, jóllehet
akár komoly bevételei is
származhattak volna abból,
ha ez a kínálat megjelenik
a településen.
Az IVS a fenti problémá-

kat együttesen orvosolja,
ugyanis közép- és hosszú távon is kijelöli a város fejlesztési irányait, és megnevezi,
hogy melyik városrészben
milyen konkrét beruházásokra volna szükség. Mindezt úgy
teszi, hogy feltérképezi az
adott városrészben (akcióterületen) érdekelt egyéb fejlesztési terveket (vállalkozók, intézmények), és kikéri a helyi
civil társadalom véleményét
is. Ennek köszönhetõen egy
átfogó, a különbözõ városi érdekeket egyesíteni képes, körültekintõ koncepció születhet
meg, amely nemcsak az önkormányzati kezdeményezésekkel számol, hanem figyelembe veszi a vállalkozói
szándékokat is, azokat szintén
beépíti a fejlesztési tervbe.
Szob esetében az elsõdlegesen fejleszteni tervezett akcióterület a 12-es fõút és a
Duna közötti terület lesz. Itt találhatóak a város intézményei:
az iskolák, az óvoda, a rendelõintézet, a polgármesteri hivatal, a szociális intézmény, és
ez Szob turisztikai kapuja is.
Az IVS legfõbb célja a város
népességmegtartó erejének
növelése, illetve a népesség-

Szob Város Önkormányzata
belépett EGTC szervezetébe
Szob Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete március
11-i ülésén döntött az Európai Területi Együttmûködési Csoportosuláshoz (EGTC)
történõ csatlakozásról
Az EGTC angol mozaikszó, a European Grouping of
Territorial Cooperation (Európai Területi Együttmûködési
Csoportosulás) rövidítése.
EGTC-k létrehozására az Európai Parlament és az Európai
Unió Tanácsa által 2006. júli-

us 5-én kihirdetett 1082/2006/
EK-rendelet ad lehetõséget.
Az Ister-Granum Eurorégió,
amelynek településünk is tagja, várhatóan az Európai Unióban elsõként hozza létre majd
az EGTC szervezetét. (Jelenleg a szervezési munkálatok
folynak.)
Az eurorégió keretében történõ határ menti térségek közötti együttmûködés kezdetben laza szervezeti formában
valósult meg, amely fõként a
kultúra, a sport és egyéb terü-

letekre korlátozódott. Az
együttmûködés mélyítésének
azonban gátat szabott az a
tény, hogy az eurorégiók egységes megjelenéssel, jogi személyiséggel nem rendelkeztek, kvázi területi-földrajzi
egységként léteztek. Az
eurorégiók ennek ellenére
egyre több feladatot vállaltak
át a nemzeti szintû intézményektõl, amelyhez szükség
volt egy új jogi keretre: ez lett
az EGTC.
Az EGTC ahhoz hasonló

növekedés elérése és ehhez
kapcsolódóan a település városias jellegének erõsítése. Ez
egyszerre jelenti a közterületek megújítását (ahogy az a
Köztársaság utcában már elkezdõdött), valamint a városokra jellemzõ szolgáltatási
színvonal kialakítását (beleértve az oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális intézmények fejlesztését, valamint a
vállalkozói beruházásokat is).
Szob 2000-ben azáltal szerezhette meg a városi jogállást,
hogy infrastuktúrája okán
centrumává vált az Alsó-Ipoly
mente településeinek. A 2000
óta eltelt idõszakban az önkormányzat sokat tett azért, hogy
a város méretei ellenére eleget tudjon tenni azoknak az elvárásoknak, amelyek egy körzetközponti-városi ranggal
együtt járnak. Az IVS 2013ig, illetve 2020-ig jelöli ki azokat a megteendõ lépéseket,
amelyek ezt a fejlesztési folyamatot segítik. Ebben számít a
vállalkozók és a civil társadalom partnerségére is. Közösen
kell kigondolnunk, merre fejlõdjön a város az elkövetkezendõ években.
HOLOCSI KRISZTIÁN

társulás, mint amilyenek Magyarországon a kistérségi társulások (de azokkal nem azonos forma). Az Ister-Granum
EGTC mind Szlovákiában,
mind Magyarországon jogképességgel rendelkezik majd,
ezáltal közös intézményeket,
vállalkozásokat hozhat létre
és mûködtethet mindkét országban. Mindezeken túl további határon átívelõ fejlesztések lebonyolításában is szerepet vállal.
A szervezethez történõ csatlakozás várható elõnyeire (pályázati lehetõségek, fejlesztések) tekintettel döntöttek a képviselõk a csatlakozás mellett.

Szobi Hírnök
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Emelkedett orvosi ügyeletnek
juttatott támogatás összege
Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 88/2008.
(IV. 1.) számú határozatával,
2008. április 1. napjától megemelte a hétközi és hétvégi orvosi ügyeletet ellátó B és K ’96
Egészségügyi Szolgáltató Btnek nyújtott önkormányzati
támogatást.
A szobi állandó lakosok után
havonta fizetendõ, korábbi 92 Ft
összegû támogatást emelte az önkormányzat havi 100 Ft-ra, amire elsõsorban az energiahordozók
az elmúlt idõszakban bekövetkezett áremelkedései miatt volt
szükség.
Mint ismeretes, a Szobi Kistérség hétközi, hétvégi és ünnepnapi

orvosi ügyeletét a B és K ’96
Egészségügyi Szolgáltató Bt. látja el. 2005-tõl végzett szolgáltatásért valamennyi önkormányzat
lakosságarányos térítés-kiegészítést ad, ugyanis mint szinte valamennyi önkormányzati feladatellátást, a központi finanszírozás
úgynevezett központi támogatással segíti. Más szavakkal nem feladatfinanszírozás történik a központi költségvetésbõl, hanem csak
részben térítik meg a kiadásokat.
Ebben az esetben a központi
költségvetés hozzávetõlegesen
40 forintjához április elsejétõl havonta 100 forintot tesz hozzá az
önkormányzat minden polgára
után.

Elkészült a parkoló pályázata
A közösségi közlekedés
igénybevételét gyakran akadályozza a megfelelõ kapacitású, jól megközelíthetõ
parkolók hiánya. Ezek kiépítése elõsegítheti, hogy Budapest belvárosát érintõ (agglomerációs és külsõ kerületi) gépjármû forgalom csökkenjen, és a belváros
tehermentesüljön.
Szobon is tapasztalhatjuk,
hogy a vasútállomás környékén sokszor “mozdulni” sem
lehet a parkoló gépjármûvektõl, amelyek jelentõs része a
kistérség más, vasúti összeköt-

tetéssel nem rendelkezõ részérõl érkezik. A fõváros közlekedési gondjainak enyhítésén túl
a mi “parkoltatási” problémánkra is gyógyírt jelente,
amennyiben a most elkészült
pályázat támogatásban részesülne, és az elnyert összegbõl
a parkoló megépülhetne.
A 100 millió forintot meghaladó költségvetéssel megpályázott, több mint száz gépjármû tárolására alkalmas parkoló a 735 helyrajzi számú ingatlanon (kõbánya lerakodója és
a 12-es fõút közötti terület) kerülne kialakításra.

Városgyûlést tartottunk
Április 9-én, 18 órai kezdettel a József Attila Mûvelõdési
Házban városgyûlést tartott
Szob Város Önkormányzata.
A mintegy félszáz érdeklõdõ jelenlétében megtartott
gyûlésen Ocskay Gyula (a dokumentum készítõje) tájékoztatást adott a készülõ integrált
városfejlesztési stratégiáról
(lásd cikkünket). Ezt követõen Remitzky Zoltán polgármester vitát nyitott az elhangzottakról, illetve felkérte a jelenlévõket, hogy mondják el
véleményüket, tegyék meg

észrevételeiket a stratégiával
kapcsolatban.
A felszólalásokat követõen
az aktuális pályázatokról tartott
beszámolót a polgármester.
Szóba került egyebek mellett a
szakorvosi rendelõintézet elmúlt héten benyújtott, továbbá
a kisvasút Márianosztra és
Nagyirtás közötti szakaszának
megépítésére, illetve a szobi
735 hrsz-ú ingatlanra tervezett
parkoló pályázata.
A gyûlés utolsó napirendi
pontja keretében lakossági kérdések feltételére nyílt lehetõség.
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Az önkormányzat
gyermekorvossal töltené be
az 1. számú háziorvosi körzetet
Szob város 1. számú háziorvosi körzete 2004. november 1.
napjától betöltetlen. A megüresedett praxis betöltésére az
önkormányzat több alkalommal, eredménytelenül jelentetett meg felhívást az Egészségügyi Közlönyben. Másrészt
annak érdekében, hogy a háziorvosi körzet betöltését elõsegítse, a rendelõ épületét 2005
tavaszán az európai uniós normáknak megfelelõen kívül és
belül teljes mértékben átalakította, aka-dálymentesítette, illetve felújította.
A szobi háziorvosi rendelõ
korszerûsítése az önkormányzat
feladatát képezõ alapegészségügyi ellátás színvonalának emelkedését eredményezte, hiszen átalakítás során az adminisztrációs szobának a rendelõtõl történõ elkülönítésével megteremtette az orvos-beteg négyszemközti
konzultációjának lehetõségét,
valamint mozgáskorlátozottak
részére komfortosabb betegellá-

tás és közlekedés feltételeit alakította ki. 2005-ben az önkormányzat sikeresen indult az
Egészségügyi Minisztérium
“tartósan betöltetlen háziorvosi
körzetek támogatására” kiírt pályázatán, amelynek eredményeképpen berendezte és felszerelte a rendelõt.
A képviselõ-testület április
elsején megtartott ülésén döntött
arról, hogy a betöltetlen háziorvosi körzet ismételt betöltése
érdekében szerzõdéskötést kezdeményez az Országos Alapellátási Intézettel (OALI), amelynek megkötése esetén egy emelt
szintû (140 %-os) finanszírozás
mellett kerülhetne meghirdetésre a praxis az OALI által. A képviselõk az ülésen úgy határoztak, hogy elsõsorban gyermekorvost látnának szívesen a településen, és arra hatalmazták fel
a polgármestert és a jegyzõt,
hogy ennek ismeretében és szem
elõtt tartásával tegye meg a
szükséges intézkedéseket.

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi
Igazgatóságának hirdetménye
A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II.
törvény 9. § (1) bekezdése szerint nyilvános sorsolást tart a
Dunamenti (Göd) Szövetkezet használatában lévõ, részarányföldkiadási eljárás tárgyát képezõ földrészletekre.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Dunamenti
(Göd) Szövetkezetet érintõen, az 1993. évi II. törvény alapján meghatározott részarány-tulajdon értékkel rendelkezõ személyek.

A sorsolás helye: 2624 Szokolya, Fõ u. 16.,
mûvelõdési ház
A sorsolás ideje: 2008. május 21. 10.00 óra

A sorsolásra kerülõ földrészletek adati megtekinthetõek Szob Város Polgármesteri Hivatalának hirdetõtábláján. (2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

A sírhelyek megváltása
A sírhelyek megváltásra 25 évre történik. A szobi Új Temetõben
1982-ben eltemetettek után az elmúlt évben, az 1983-ban elhunytak után pedig az idei évben jár le a megváltási idõ. A sírhelyek
ismét megválthatók Szob Város Polgármesteri Hivatalának
Pénzügyi Irodáján, ügyfélfogadási idõben Dutka Károlynénál.
Egyes sírhely ára 10 ezer forint, kettes sírhely ára 20 ezer forint.
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Önkormányzati, iskolai hírek

Riasztórendszer
az iskolában és az óvodában
Az elmúlt idõszak - oktatásinevelési intézményekbe történt - betöréseire mintegy válaszul, március 11-én megtartott ülésén riasztó rendszer kiépíttetése mellett döntöttek a
képviselõk.
A Fekete István Általános
Iskola és a Napsugár Bölcsõde
és Óvoda riasztási rendszerének
kiépítésére és hálózatba kötésé-

re a RAV Ipari, Fejlesztõ, Szolgáltató és Biztonságtechnikai
Zrt-vel kötött szerzõdést az önkormányzat.
Rendkívül sajnálatos az a
tény, hogy napjainkra kialakult
egy olyan helyzet, amelyben
ilyen vagyonvédelmi rendszereket kell kialakítani, és erre sok
százezer forintot a közpénzekbõl elkölteni.

Szobi Hírnök

Miért kell ezt?
Már az ókorban kialakult az ember azon tulajdonsága, hogy saját és távolabbi környezetét az
igényeinek megfelelõen alakítja
ki. Ez az átalakítás részben célszerûségi, részben esztétikai
okokra vezethetõ vissza. Célszerû volt például védelmi vonalakat építeni, ami földmunkálatokkal, esetleg erdõsávok kivágásával járt. A népesség szaporodása
a termõterületek növekedését tette szükségessé, ami az erdõk ki-

netán örül is az apró változásnak.
Tény, hogy nem a várt idõpontra, de elkészült a SzobMárianosztra kisvasút. Meg lett
hosszabbítva a nagyállomásig,
közvetlen csatlakozást biztosítva
a turistáknak. Tájékoztatásukra a
végállomáson, és minden közbensõ állomáson is tájékoztató
táblát állítottak fel.
EZT A TÁBLÁT VALAKI(K) MÁRCIUS 26-ÁN REGGELRE SZÉTTÖRTÉK!

A tönkretett hirdetõtábla

MEGHÍVÓ
A Szob-Márianosztra kisvasút kivitelezési munkáit a kivitelezõ készre jelentette. Jelenleg az engedélyezési eljárások folynak.
Szob város lakosainak tájékoztatására
2008. április 23-án, szerdán 18 órai kezdettel
fórumot tartunk a József Attila Mûvelõdési Házban.
A fórumon tájékoztatást ad Remitzky Zoltán polgármester úr a már megépített szakaszról, illetve a MárianosztraNagyirtáspuszta szakaszra beadott pályázatról. Ezt követõen Paulik János úr ad felvilágosítást a kisvasút üzemeltetésérõl. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
LAKATOS JÓZSEF KURATÓRIUMI TAG
NAGYBÖRZSÖNY-SZOB ERDEI KISVASÚTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

irtásával járt. Ugyanakkor szépítette is a környezetét. Faluhelyen
szokás volt, hogy az utcákat vasárnap, a reggeli órákban a porta
gazdája felsöpörte. Sõt, arra is
ügyeltek, hogy milyen irányú a
söprés.
Általánosnak mondható, hogy
alapvetõ tulajdonságunk a szebbre, többre törekvés. Ezért csinosítjuk a házunkat, ültetünk virágot, fát.
Sajnos, van, aki nem így gondolkodik. Nekik jó, ahogy van,
semmilyen módon nem vehetõk
rá, hogy levágják a füvet a házuk
elõtt, összetakarítsák a hulladékot, szemetet. Van, akiket irritál
a fejlõdés, városunk szépülése.
Arról lehet beszélni, hogy ez az
ütem gyors, vagy lassú. De aki
nyitott szemmel jár, észreveszi,

Kérdés: miért? Mi zavarta
meg elméjét, hogy egy táblán
töltse ki haragját? Nem tetszik
neki a kisvasút? Nem tetszik
neki, hogy valami elkészült,
használhatjuk, örülhetünk? Vagy
csak úgy? Erõs lett az alkoholtól? Érthetetlen!
A tábla természetesen ki lesz
javítva. Annyiszor, ahányszor
összetörik. Nem nagy összeg,
kb. 20 ezer Ft, de van olyan szobi egyesület, akik nagyon örülnének ennek a pénznek. A rongáló tõlük veszi el. Ne hagyjuk,
hogy ez a szellem uralkodjék
városunkban. Ha látjuk, szóljunk, vagy jelentsük be. Ha egységesen lépünk fel ellenük, talán egyre kevesebb rongálás
lesz.
LAKATOS JÓZSEF

Szobi Hírnök

Közélet

Ismét jár
a templomtorony órája
Egy templom órája olyan dolog,
amely csak akkor szúr szemet, ha
nincs ott. Ha a helyén van, akkor
csak felpillantunk, megnézzük az
idõt, és nyugodtan megyünk tovább.
Az utóbbi hetekben hiába
pillantottunk fel a szobi templom órájára, csak “hûlt helyét”
láthattuk. Mára viszont ismét a
helyén van, csak egy kicsit
megváltozott: megújult. Szabó
László szobi lakosnak köszön-

valaki a templom környékén
járt, ismét megcsodálhatta az alpinisták egyensúlyozását a
templom tornyán, és estére már
az órában is gyönyörködhetett,
ugyanis nemcsak a felújítás, hanem emellett a világítás is elkészült. Ha valaki este felpillant a
templom tornyára, most már láthatja, hogy mennyi az idõ. Szabó László egy átlagos szobi polgár, aki úgy döntött, hogy nem
a szájával, hanem a tetteivel fog-
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Sok kicsi sokra megy
Köszönetet szeretnék mondani az Érdy János Könyvtár munkatársainak, hogy az általuk összegyûjtött, a forgalomból kivonásra kerülõ 1 és 2 forintos érméket az egyházközség részére átadták. Az összegyûjtött mintegy 12.000 forintot a temetõ kerítésének felújítására fordítottuk.
Külön köszönet mindazoknak, akik a kihelyezett gyûjtõedényekbe a pénzérméket elhelyezték.
Az Isten fizesse meg jóságukat!
AZ EGYHÁZKÖZSÉG NEVÉBEN:
HARTUNG FERENC PLÉBÁNOS

A közadakozásból megépült temetõkerítés

MEGHÍVÓ
A helyére került a felújított számlap
hetjük ezt a megújulást, aki már
két éve folyamatosan azon töri
a fejét, hogy hogyan lehetne
rendbe hozatni templomunk
óráját. Évek óta bántotta a szemét óránk idõ rágta számlapja,
a mutatók rozsdássága. Zavarta az is, hogy ha este ránézett
az órára, nem látta, mennyi az
idõ. Idén februárban jött el az
idõ, amikorra sikerült összegyûjtenie a megfelelõ pénzösszeget, és úgy döntött, hozzáfog a munkához.
Az óra leszerelésében alpinista barátai segítségét vette
igénybe, majd nekiállt kikalapálni a számlapot, melyen még golyó ütötte nyomokat is talált. A
mutatókat egy öreg kovácsmester hozta rendbe, kézi munkával,
majd mind a számlapot, mind a
mutatókat egy speciális festékkel kezelték, hogy a következõ
30-40 évben ne kelljen attól tartani, hogy az idõ vasfoga kikezdi õket.A munkát az siettette,
hogy László az órát húsvétkor
már a helyén akarta tudni, így
okozva örömet a városnak. Ez
sikerült is. Március 19-én, ha

ja megmutatni, hogy szereti városát. Nem kezdett gyûjtögetésbe, nem szidta a rendszert, nem
keresett bûnösöket, hanem szép
csendben összegyûjtötte a megfelelõ összeget, majd nekiállt,
hogy megtegye, amit kigondolt.
Szabó László megmutatta,
hogy milyen az, amikor valaki
magáénak érzi azt a helyet, ahol
lakik. Szabó László még hozzáfûzi: Külön köszönettel tartozunk az óramutató gyártásában
résztvevõ Dézsi Norbertnak és
apukájának, akik Szõdligeten
laknak. Rendkívüli precízséggel
gyártották le a mutatókat. Köszönet jár továbbá Csontos
György –szobi lakos- barátomnak is, aki nagyban segítette,
hogy az óra méltóképpen tekintsen a városra, és megfelelõ világítás kerüljön rá. Köszönjük
neki, és barátainak mi is, remélve, hogy a jó példa ragadós.
További képeket láthatnak a
templom felújításáról az
interneten a szobi köztér
internetes oldalon. Forrás:
www.szobikozter.hu.
NYÁRI PÉTER

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága,
Börzsöny Múzeum
tisztelettel meghívja a város lakóit
JÁVOR PIROSKA festõmûvész
kiállításának megnyitójára.
Idõpontja: 2008. április 26. ( szombat
szombat)) 16 óra.
A kiállítást Mazányi Judit mûvészettörténész
nyitja meg. Mindenkit szeretettel várunk.
Az egyházközség és a szobi lakosok
nevében köszönöm Szabó Lászlónak és
munkatársainak lelkiismeretes, áldozatos
munkáját, amellyel a templomtorony óráját
felújították, és széppé tették.
HARTUNG FERENC
PLÉBÁNOS

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik férjem,
Vígh András temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
és sírjára virágot helyeztek.
FELESÉGE
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Iskolai hírek

Szobi Hírnök

A siker folytatódik…
Lapunk elõzõ számában olvashattak arról a Kedves Olvasók,
hogy a következõ tanévtõl az
óvodában és az iskolában egy
új programot indítunk.

valamint a bábkészítés fortélyait ismerik meg. Az általuk elkészített bábokkal játszhatnak,
illetve a tanult olvasmányokat,
verseket dramatizálhatják.
Mivel a program az óvodában kezdõdik az iskolába lépés
szinte zökkenõmentessé válik,
hiszen az iskolai nevelõk az
óvodai foglalkozásokat is veze-

ismeri az igazi tehetségeket,
számukra egyénre szabott tehetséggondozási programot alakítanak ki.
Az alsó tagozaton tanító tanítóink a drámapedagógia tanításában, amely a helyi tantervnek része, nagy gyakorlatra tettek szert. A felsõ tagozaton drámapedagógiai és rendezõi vég-

kiegyensúlyozott, szociálisan
érett, az iskolában sikeressé
váló gyermekek hagyják el in-

A programunk célja BábÉnek-Zene-Siker, végsõ soron
a harmonikus, kiegyensúlyozott, sikeres személyiség kialakítása. Napjainkban, rohanó világunkban egyre kevesebb idõ
jut egymásra, ezért a siker az
összetartozás, a közösségi élet
értékeit erõsíti.
A társadalmi változásokra,
az új kihívásokra, a folyamatos
megújulás képességére már az
általános iskolában meg kell tanítani gyermekeinket. Ezért
gondolta úgy az intézmény ne-

velõközössége, hogy a szülõi
társadalommal összefogva az
óvodától az iskola végéig tanítsuk meg a gyerekeket arra,
hogy a helyi közösségnek õk is
sikeres, értékes tagjaivá válhassanak. Hogyan is gondoltuk
mindezt?
Elsõ évfolyamtól hatodik
évfolyamig heti egy-egy órában a gyermekek dráma és tánc
foglalkozásokon vesznek részt,

tik. A nevelési-oktatási program
egymásra épül.
Már elkészültek a belsõ
munkálatokkal az iskolával
szemben lévõ kis óvodában,

zettségû szakemberek segítik
majd a munkát.
A táncokat a város lakossága által jól ismert és elismert tanárnõ, Kuti Andrea fogja taní- tézményünket. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a szülõi, partneri

ami a gyerekek MESEHÁZA
lesz. E hatalmas teremben lesz
lehetõség a felszabadult, örömöt nyújtó játékra, a tanult mesék eljátszására, ünnepi mûsorok összeállítására, kézmûves
foglalkozások megtartására. A
közös játék nyújt lehetõséget a
szorongások leküzdésére,
visszahúzódó kisgyermek bármikor az álarc mögött mesehõssé válhat. A közös játék során a
gyakorlott pedagógus szem fel-

tani.
Nevelõközösségünk aktívan
készül a következõ tanévre.
Már elkészült a BÉZS program
tanterve és óraszámai. És, hogy
igazán hitelessé váljanak szavaink, a Kedves Szülõk a mellékelt képek segítségével megismerhetik a már az elkészült, a
gyermeki játékra váró bábokat.
Mindannyian azért dolgozunk, hogy testben, lélekben és
szellemileg egészséges, boldog,

igényeknek megfelelõen nagy
pedagógiai hivatástudattal,
szakértelemmel végzünk.
JÁRIK IZABELLA
IGAZGATÓ

“ Ha mindig ugyanazt csinálod,
mint eddig,
akkor annyit is érsz el,
mint eddig,
de ha valami újat, mást,
izgalmasat szeretnél, gondolj
arra, mi állhat még elõtted!”

Szobi Hírnök

Sport

Labdarúgás
2008. március 16-án megkezdõdött a felnõtt és ifjúsági labdarúgó csapataink számára a tavaszi szezon, mi
tagadás felemás sikerrel.
Az ifjúsági csapatunk nagyon jól, gyõzelemmel kezdte az idényt, Vácrátót fiataljait múlták felül idegenben egy
magabiztos 6:1-es sikerrel.
A második fordulóban sem
hagyott alább a lendület, hiszen utánpótlás csapatunk hazai pályán 3:1 arányban lépte
le Isaszeg legjobbjait.
A harmadik fordulóban a
tabella második helyén álló
Kerepes következett idegenben, és 1:1-es félidõ után sajnos 5:1-es zakó lett a vége.
A negyedik játéknapon pedig az 1. helyezett Aszód látogatott Szobra, amely rendkívül küzdelmes mérkõzésen, nehezen ugyan, de elvitte a három pontot. (Szob –
Aszód: 1:2)
A felnõtt csapatnak sajnos
nem volt ennyire sikeres a tavaszi
kezdet,
hiszen
Vácrátóton mindjárt 3:1-es

vereséget szenvedett, aztán
hazai pályán 2:1-es félidei vezetést követõen 4:2-re elveszítette az Isaszeg elleni összecsapást. A harmadik fordulóban Kerepesen is sima vereség
lett a vége, noha a szobi csapat kétszer is vezetett a mérkõzésen.
A negyedik játéknapon a
bajnokság második helyén
álló Aszód látogatott Szobra,
ahol a vendégek küzdelmes
mérkõzésen egy vitatható 11es góllal gyõztek. Gyengén
kezdõdött tehát a tavasz, azonban biztos vagyok benne, hogy
a hátra lévõ mérkõzéseken labdarúgóink igyekeznek
majd bizonyítani maguk és
szurkolóik számára: többre hivatottak a Pest megye II. osztályban, mint amit az eddigi
eredmények mutatnak.
Látogasson el Ön is tavaszi mérkõzéseinkre, biztassuk
együtt a csapatot a jobb szereplés érdekében!
LACZKÓ BALÁZS
SZOB SC
LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYA

A PENTA-Szobi SC
tavaszi programja
2 0 0 8 . á p r i l i s 1 3 . v a s á r n a p , 1 5 30
Erdõkertes SE - PENTA-Szobi SC
2 0 0 8 . á p r i l i s 2 0 . v a s á r n a p , 1 6 00
PENTA-Szobi SC – Dunabogdány SE
2 0 0 8 . á p r i l i s 2 7 . v a s á r n a p , 1 6 00
Pomáz-ICO SE - PENTA-Szobi SC
2 0 0 8 . m á j u s 4 . v a s á r n a p , 1 6 30
PENTA-Szobi SC – Fót SE
2 0 0 8 . m á j u s 1 1 . v a s á r n a p , 1 6 30
Kisnémedi - PENTA-Szobi SC
2 0 0 8 . m á j u s 1 8 . v a s á r n a p , 1 7 00
Tahitótfalu SE - PENTA-Szobi SC
2 0 0 8 . m á j u s 2 5 . v a s á r n a p , 1 7 00
PENTA-Szobi SC – Püspökhatvan SE
2 0 0 8 . m á j u s 3 1 . s z o m b a t , 1 7 00
Mogyoród KSK - PENTA-Szobi SC
2 0 0 8 . j ú n i u s 8 . v a s á r n a p , 1 7 00
Verõce SE - PENTA-Szobi SC
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Köszöntjük az Édesanyákat!
Hagyományosan május elsõ vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. Egy “hivatalos” ünnep jut nekik is csak az évben,
de a köszönet és a köszöntés szavai életünk minden percében idõszerûek.

Áldás
Ahány virágszál van,
Ott künn a határban,
Ahány fényes csillag
Nyári éjszakában,
Oly sok évig éljen
Anyám boldogságban.
Ahány madár dalol
A virágos réten,
Ahány jó ember van
Széles e világon
Édes jó anyámra
Annyi áldás szálljon.

Néhány perc
az egészségért
24 órás sportnap
Tisztelt Olvasó!
Ha valamilyen oknál fogva
Önhöz még nem jutott volna el
a híre ennek a napnak, úgy
most röviden szeretném a figyelmébe ajánlani.
Az idei évben már negyedik
alkalommal szerveztük meg a
rendezvényt, március 8-ra.
Annak idején hárman
(Holler Péter, Laczkó Balázs,
Viczena Csaba) unalmunkban
arra gondoltunk, mi lenne, ha
lenne egy olyan nap a városunkban, amikor nem unatkozna senki.
Úgy érezzük, az idén már mi
is kaptunk vissza valamit a
résztvevõktõl. Nagyszerû érzés,
hogy segítik munkánkat. Bár
minden évben nehezen kezdjük
el a szervezést a különbözõ
problémák miatt, mégis utólag
mindíg jól sikerültnek értékelhetjük a napot. A legfontosabb
az, hogy nem csak a mi véleményünk ez, hiszen rengetegen
bíztatnak. A városban sokszor
állítanak meg január-februárban, és kérdezik: mikor lesz a
sportnap?
Persze nem minden tökéletes, sem a szervezésben, sem a
lebonyolításban, azonban pro-

duktumot a lehetõségeinkhez
kell mérnünk, és ha ezt tesszük,
nincs mit szégyenkeznünk.
Ezen kívül az elkövetkezendõ években szeretnénk megkérni minden szülõt és családot,
hogy látogassák egy kicsit sûrûbben a rendezvényeket, hiszen ezeket minden lakosnak
szervezzük, nem csak a gyerekeknek. Ezért is fontos részvételük.
Reméljük, az elkövetkezõ
évben is sikerül megrendeznünk a sportnapot!
Külön szeretnék - itt az újság hasábjain keresztül - köszönetet mondani azoknak a támogatóknak, illetve szervezõknek,
akik nélkül nem tudtuk volna az
elmúlt négy évben megvalósítani ezeket a rendezvényeket.
A szervezõk: Szabó Kitti,
Kóczián Erzsébet, Paluch Erika, Varga Zoltán, Laczkó Balázs, Viczena Csaba
Támogatók: Krasznai Zoltán képviselõ, Laczkó Balázs
képviselõ, Éva Baker Kft, illetve - a helyszint biztosÍtó Fekete István Általános Iskola és
vezetõje - Járik László.
Köszönet nekik segítségükért és közremûködésükért!
VICZENA CSABA
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Civil szervezetek/Kistérség

Szobi Hírnök

2007-ben is forgattuk a botot
Mi is a mazsorett? Sokan azt gondolják, a mazsorett az amerikai
hajrázásból alakult ki (itt persze
nem arra gondolok, hogy az emberek a hajukat rázzák, hanem
arra, - gondolom mindenki látott
már olyan filmet a TV-ben, amiben egy fiú kosárlabda csapatnak,
focicsapatnak, vagy amerikai futball csapatnak szurkolnak, hajráznak). A cheerleading, magyarul
hajrázás, szurkolás vagy vezérszurkolás modern sportág, amely
a torna, az akrobatika és a tánc
elemeit ötvözi. Elsõsorban csapattevékenység, amely szorosan kapcsolódik más sportágakhoz. Eredetével kapcsolatban két különbözõ teória létezik: az egyik szerint
a hajrázás a mazsorettekkel kezdõdött a XVIII. század végén,
amikor Napóleon bevonult Párizsba, és lova elõtt kicicomázott fiatal lányok haladtak, akik labdákat
dobáltak, virágszirmokat szórtak,
pálcákat pörgettek. Tehát, a
mazsorett még véletlenül sem a
hajrázásból alakult ki, hanem a
hajrázás alakult ki a mazsorettbõl.
A mazsorett egy showmûfaj,
amely a zenés tánchoz áll a legközelebb. A leggyakrabban parádékon vagy kulturális események
keretében látható. Lengyelországból származik, de a franciák terjesztették el a XVII. században. A
mazsorett egy olyan botforgató
lány, aki egy koreográfiát mutat
be egyedül vagy csoportban, rendszerint egy fúvószenekar társaságában. Magyarországon a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség fogja össze a zenekari és
mazsorett tagszervezeteket, szer-

vezi a különbözõ találkozókat,
fesztiválokat, versenyeket, minõsítéseket.
A Danubius Táncegyüttes
Mazsorett Csoportja 1999-ben indult útjának 12 fõvel. Ehhez egyre többen csatlakoztak a

tunk. Öröm volt hallani a nagy tapsot, reméljük máskor is, megtisztel hasonlóképpen a szobi közönség. Áprilisban ellátogattunk
Pilismarótra, a minden évben megrendezésre kerülõ pilismaróti
mazsorett- és táncfesztiválra, ahol

mazsorettezni vágyó fiatalok.
Jövõ évben ünnepeljük 10 éves
fennállásunkat. Mára már 51 fõvel
büszkélkedhetünk, azaz 4 csoporttal.
Az elsõ csoportban 2-4. osztályosok,
a második csoportban (piros csapat)
5. osztályosok, a harmadik csapatban (kék csapat) 6-7. osztályosok és
a negyedik csoportban (arany csapat)
8-10. osztályosok forgatják a botot.
Jelenlegi tanáraink Kunya Sándorné
és Paluch Anita.
A tavalyi évet sikeresnek
mondhatjuk, hiszen sok rendezvényen szerepeltünk. Évrõl évre törekszünk arra, hogy minél több helyen bemutassuk tudásunkat. Februárban a Szülõk - Nevelõk bálján
nyitottuk az évet, ahol sikert arat-

sok újdonsággal találkozunk. Ehhez szeretném hozzátenni, hogy
idén is kaptunk felkérést erre a
színvonalas programra, melynek
igyekszünk eleget tenni.
Az elmúlt júniusban került
megrendezésre a Szobi Városnapok, melynek keretében ismételten végigvonultunk a városon.
Majd a fõtéren különféle produkciókkal szórakoztattuk kedves közönségünket, akik - örömünkre velünk együtt meneteltek, persze
azokat is, akik nem. Közben jött
egy nyár, amikor is mindenki
megkapta a megérdemelt pihenést. Eredményesen zárult le mögöttünk a tanév, örültünk a friss
bizonyítványnak, és mindenki

Kistérségi koordinációs hálózat
Új, projektgazdákat segítõ tevékenység indul

A hazai és uniós fejlesztések helyi
támogatása érdekében szervezett,
korábban több, átfedéssel mûködõ
tanácsadói hálózat integrálásával a
Kormány a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) felállítása mellett döntött. A Közép-magyarországi régióban a Pro Régió Ügynökség keretein belül 2008. márciusában került felállításra a hálózat,
melynek célja
· az ÚMFT fejlesztési és a hazai
területi alapú támogatások felhasználásának elõsegítése,
· a kistérségek együttmûködési
tevékenységének fejlesztése,
· a hátrányos helyzetû kistérségek felzárkózásának gyorsítása.
A Hálózat központi irányító szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben mûködõ Központi Fejlesztési
Programiroda, mely a hálózat központi koordinációjával, szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat

látja el. A Közép-magyarországi régióban a hálózat 22 fõvel állt fel:
valamennyi tervezési-statisztikai régióban regionális hálózati igazgató
mûködik, munkáját 2 fõs titkárság
segíti. Régiónk 16 kistérségében 11, a hátrányos helyzetû Szobi Kistérségben további 1, Budapesten 2
koordinátor tevékenykedik. A Kistérségi Koordinációs Hálózat program fix regionális költségvetéssel
rendelkezik, mely 22 hónapra mintegy 300 millió forint.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az új hálózat kialakításakor a
korábban már bevált mûködési megoldásokat megtartotta. Így a KKH
egyrészt támaszkodik a régiók intézményrendszerére, a helyi szaktudásra és tervekre, ugyanakkor a központi fejlesztési célkitûzések megvalósításában országos szinten egységes
gyakorlatot követ.
· Hangsúlyozottan figyelmet for-

dítunk arra, hogy a hálózat munkatársai a kistérségek fejlesztése szempontjából kiemelkedõ szerepû kistérségi tanácsok életébe aktívan bekapcsolódjanak: koordinátoraink a kistérségi központokban, legtöbbször a
kistérségi fejlesztési irodákban, az
“Új Magyarország (ÚM) Ponton”
tartják fogadóóráikat, de emellett
egyfajta mobil ügyfélszolgálatként
járják kistérségüket, személyes kapcsolatuk van ügyfeleikkel – munkájukat internet alapú szakértõi rendszer támogatja.
· Felismerve azt, hogy a koordinátorok csak testre szabott és folyamatos képzés és tréningek révén képesek feladatukat ellátni, erre mindig és minden körülmények között
kiemelt figyelmet fordítunk.
· Egyetlen koordinátor munkája
sem lehet elég sikeres, ha egyedül
dolgozik: a hálózat egy – a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséget, az egyes

ment nyaralni. A legnagyobb csapat Nõtincsre utazott augusztusban, hogy 3 kellemes napot töltsenek együtt, és hogy új táncot tanuljanak, (ami nem teljesen jött
össze a sok szabadidõs program
miatt, de ez titok). Elérkezett az
új tanév, mindenki frissen kezdhette máris a szeptembert, rögtön
1-jén egy fellépéssel Kismaroson.
Októberben néhány csapat szerepelt az idõsek napján, majd jött a
november harmadika, amikor egy
hatalmas könyvtárban alvós kártyapartit csaptunk az õszi szünetben. November után december,
amikor is két fellépésünk volt.
Kezdtük a felejthetetlen városkarácsonnyal, amikor különféle jelmezekben és szerepekben próbáltuk
szórakoztatni a szobiakat, majd december 29-én megtörtént elsõ külföldi fellépésünk Szlovákiában, ami
óriási élmény volt számunkra.
Ipolyszakállosra mentünk, és olyan
mély benyomást tettünk a szervezõkre, hogy már a helyszínen felkért minket egy májusi rendezvényen való részvételre.
Így csapatunk számára kellemesen zárult a 2007-os év.
Az elmúlt évben eszköztárunk is
gyarapodott. A szülõk és az Önkormányzat támogatása által zászlós
mazsorett botokat vásároltunk.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani ezért a lehetõségért!
Örömmel tudatjuk, hogy csoportunkkal kapcsolatos híreket, fotókat a közelmúltban elkészült honalapunkon találhatnak. Honlapcím:
szobmazsorett.mindenkilapja.hu
HARANGOZÓ SZILVIA
operatív programok irányító hatóságait, közremûködõ szervezeteit és
természetesen a Pro Régió Ügynökség társirodáit is egybefûzõ – komoly információs háttér támogatására számíthat.
A hálózat kiemelt feladata, hogy
· elsõ kézbõl nyújtson hasznos információkat az aktuális, illetve a
megnyíló hazai és európai uniós pályázati lehetõségekrõl önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és
vállalkozásoknak,
· gördülékenyebbé tegye a pályázók és a programokat végrehajtó intézmények közötti kapcsolattartást, gyakorlati válaszokkal támogassa a nyertes projektek gazdáit a fejlesztések megvalósítása
során felmerülõ problémák megoldásában.
A programról illetve az egyes
kistérségek, kerületek koordinátorainak elérthetõségeirõl, fogadónapjairól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu), ill. a Közép-magyarországi régió honlapjáról
(www.proregio.hu) tájékozódhat.

Szobi Hírnök

Önök írták

Hálaadás 65 évi
papi szolgálatért
Megható, bensõséges hálaadó
Istentisztelet színhelye volt
március 28-án este a váci székesegyház. Regõczy István a
kútvölgyi Boldogasszony kápolna káplánja, címzetes prépost mondott hálaadó szentmisét, pappá szentelésének 65.
évfordulója alkalmából.
A szentmise kezdetére megtelt a nagytemplom istennek
hálát adó emberekkel. Regõczy
István atya életében emberségbõl, keresztényi szeretetbõl és
a szûzanya iránti tiszteletbõl
sok embernek adott követendõ
példát. Tanulmányait Belgiumban végezete, amikor azonban
a német hadsereg megszállta az
országot, visszatért Magyarországra. 1945-ben, a háború befejezése után Vácott árvaházat
alapított, ahol mintegy 220 árva
gyermeket nevelt. (A gyermekek ellátásához sok segítséget

kapott Belgiumból.) A városban tettéért nagy megbecsülésben, elismerésben és szeretetben volt és van része. Az árva
gyermekekért vállalt felelõsségteljes munkájáért az akkori államvezetés letartóztatással “jutalmazta”. Ezt követõen mintegy 20 évet töltött börtönben.
Megjárta az “Andrássy út 6-ot”,
a “Gyûjtõt”, a “Markó utcát” és
“Kistarcsát”. A váci “Sasfiókák” otthona után jelenlegi
mûködési helyét is kialakította.
Ez a kútvölgyi engesztelõ kápolna, ahol vezetésével mozgalmas hitélet zajlik. Regõczy atya
93 éves, a Váci Egyházmegye
igen kiváló lelkipásztora. Imádkozzunk érte, hogy még sok lelket vezethessen az Isten országába vezetõ útra. Óvja õt a
Szûzanya, akit egész élete folyamán tisztelt és szeretett.
SIMON JÓZSEF

Magyarország ma…
Gondolatok közéleti eseményekrõl

Az alkotmánybíróság döntése értelmében az egészségügyet, illetve a felsõoktatást érintõ három
kérdésben március 9-én népszavazást rendezett az ország. Ennek
eredménye azt hiszem mindannyiunk elõtt ismert. A népszavazás
megrendezése az állami költségvetés több milliárd forintjába került. Ezt a pénzösszeget megtakaríthatta volna az ország, ha az országgyûlésben a képviselõk megbízatásuk és esküjük szerint végeznék munkájukat. Sajnos megbízatásukról és arra tett esküjükrõl is megfeledkeztek. Kérdésként
merülhet fel, hogy vajon eljön-e
az az idõ, amikor a vállalt munkát
becsülettel végzik a képviselõk és
az eskü nem lesz hamis. Azt már
nem kell bizonyítanunk, hogy a
nem személyekre történõ, listás
szavazás idejét múlt, és nem a választók érdekében hat.
A szavazással kapcsolatban
gyakran elhangzott a kérdés: mi
lesz március kilencedike után?
Hát tizedike! - hallhattuk nem
egyszer a tömör választ. Vajon
tényleg csak tizedike?
Az egészségügyi reform már
egy éve foglalkoztatja a társadalmat. A magyar országgyûlés a több
biztosítós, illetve több pénztáras
modell bevezetésérõl döntött. (A

napokban a miniszterelnök szájából hangzottak el olyan kijelentések, amelyek szerint a rendszert
újra kellene gondolni.- a szerk.) Ezt
megelõzõen a parlamenti vitában
két képviselõnõ mondta el véleményét kifogástalan stílusban és modorban. Mindkettõ valószínûleg az
ellenzék padsoraiban foglalt helyet.
Felszólalásukra minõsíthetetlen,
ordenáré módon kaptak választ.
Mindkét válaszadó önmagát minõsítette le. Úgy gondolom, végre itt
volna az ideje annak, hogy véget
érjen az eluralkodott hatalmi halandzsa.
Ami a pártelnök-választás körül kirobbant vitát illeti, mindez
világosan tükrözi az ügyben érintettek erkölcsi szintjét. A csalás
már bizonyított. Érdekes módon
olyan pontosan ismerik a párt választási elõírásait most, amikor
még meg lehet, meg kell tartani
az illegitim pártvezetõi hatalmat.
Korábban nem ismerték, vagy
nem akarták ismerni azt? Érdekes
módon nem tudták, hogy a választójogosultak számának meg kell
egyeznie az érvényes és érvénytelen szavazatok összegével. A
szavazatszámláló bizottság hiányos munkát végzett. Errõl a média nem beszél.
SIMON JÓZSEF
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Könyvkuckó
A barkácsolás olyan hobbi,
amellyel milliók töltik el hasznosan szabadidejüket. Legyen
szó egy régi vagy új építésû
házról, lakásról, némi ügyességgel és egy szakszerû útmutató birtokában egészen meglepõ eredményeket érhetünk el,
ha kisebb javításokra, felújításokra esetleg átépítési munkákra kerül sor. A barkácsolás
ugyanakkor megadja a jól végzett munka örömét, amelynek
eredményét naponta láthatjuk, és
általa pénzt takaríthatunk meg.
A Csináld Magad , Mestermunka sorozat kötetei hasznos
ötleteken és mesterfogásokon
keresztül mutatja meg, mit hogyan csináljunk.
Könyvtárunkban a két sorozat köteti közül szép számmal
található, kölcsönözhetõ. Ajánljuk azon olvasóink részére akik
szeretnék otthonukat, kertjüket
saját kezükkel átalakítani korszerûsíteni.
- Betonozás saját kezûleg :
Vaclav Hájek – Jitka Filipová.
- Homlozatok
felújítása:
Tobias
Pehle.
- Ajtók,
ablakok és
kapuk beépítése:
Stefan
Winkelmeyr.
- Burkolás: Julian Cassel –
Peter Parham.
- Napenergia-hasznosítás:

Napkollektorok, napelemes berendezések.
- Nedves falak kiszárítása,
nedvesedés megelõzése.:
Michael Balik.
- Korszerû padlóburkolatok:
Peter Henn.
- Hõszigetelés házban, lakásban: Roman Subrt.
- Elõkertek, bejáratok és
kocsibehajtók: Peter Himmelhuber.
- Szauna és edzõterem építése: Bernd Serexhe.
- Kerti
grillsütõk
kandallók
és grillezõhelyek.
Stefan
Winkelmeyr.
- A sziklakert építése: Balázs PéterBalázs László.
- A kerti tó.
- 101 fortély lakótereink növeléséhez: egyedi megoldások
otthonunkban.
- Növényházak és télikertek:
Koszó József.
- Álomház 2000 : Háztervek
építkezõknek és álmodozóknak.
- Családi házak egyedi tervek alapján.

A könyvtár nyitvatartása:
Hétfõ 13-17;
Kedd 12-18;
Szerda 8-18;
Csütörtök: szünnap;
Péntek 12-18;
Szombat 8-12

A 2004-ben civil kezdeményezéssel alapított és sikeresen mûködõ Nagymarosi Nõikar szeretettel várja tagjai
sorába az énekelni szeretõ lányokat, asszonyokat!
Próbák szerdánként a nagymarosi mûvelõdési házban 18.30 -tól 20 óráig.
Karnagy: Patrik Judit
További információ: Zoller Rezsõné
30/4468 422
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Múltunk, jelenünk

Szobi Hírnök

1848/49 – 160 esztendõ távlatából
Mikolai ’48-as emlékek nyomában

A felfedezés öröme – már lehetõségében is – komoly motiválója az emberi érdeklõdésnek, ismeretszerzésnek.
Különösen így van ez a fiatal nemzedékeknél, a gyermekeknél.
Az 1990-es évek elejétõl az
ipolyszakállosi iskolával közösen vettek részt helytörténeti
táborokban a mikolai diákok.
A helyi programokban a temetõkkel való ismerkedésnek is
fontos szerep jutott. Jó 15 évvel ezelõtt Szatmáry István
helytörténész, falukutató 1966os krónikája (Szatmáry István:
Vámosmikola 1945 elõtt.
Vámosmikola – Szob, 1966.
PmL. Ki. 16.) alapján az egyik
nyári táborban 1848-as honvédek sírját kerestük. Krónikaírónk a következõket említette

A sír 2006-ban

a községbõl kikerült szabadságharcosokról: „Székesvári
jegyzõ, iskolamester és postamester … 48-as hadnagy volt.
Meggyesi Sándor szintén…
Sírja a temetõben található. Ha
már a 48-as dolgoknál tartok,
megemlítem, hogy id. Csákány
Lajos nagyapja, Lõrincz István, a Lõrincz Pál nagyapja
szintén 48-as katonák voltak…
Megemlítem Verbóka János
sírját, aki 1848-as is volt és
utána pandúr. Érdekes laposkõ
Meggyesi Sándor M. K. 48-as
honvéd hadnagy, albíró sírja.”
Nos, tanítványainkkal ez
utóbbi sírt próbáltuk megtalálni 30 évvel falukutatónk fel-

jegyzése után. Nem sikerült.
Két évvel ezelõtt, 2006 nyarán a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum részére a helyi katonai emlékmûvekrõl és katonasírokról végeztem az önkormányzat felkérésére szöveges
és képi rögzítést, dokumentálást. Egyik alkalommal segítõm az alaposabb helyismerettel rendelkezõ Gyenes László
tanár úr volt, akivel már az
elõbb említett táborozást is
szerveztük. Õ vezetett el
Bányik Pál sírjához.
A sírhely az ún. koleratemetõ szélén, cserjékkel sûrûn
benõtt temetõrészben található.
A síremlék mérete kb.: 40
x 100 cm; felirata:

Itt nyugszik
Istenben boldogult
BÁNYIK PÁL
elhunyt 48-as honvéd
1907
élt 77 évet
Béke hamvaira

Azt is megbeszéltük, hogy
nemzeti ünnepünk iskolai
megemlékezése után az egyetlen ismert mikolai ’48-as honvéd sírjánál kis ünnepséget

mert személyek nevét, s utalt
arra, hogy talán a jelenlévõ tanulók közül deríti ki valaki,
hogy Bányik Pál és István
(Lásd: Szobi Hírnök, 2008. 3.

A síremléket tisztítása

tartunk, s koszorút helyezünk
el a sírra. A délelõtti vers- és
prózamondó-versenyen szereplõ harmadik osztályos Tóth
Alexandrát meghívtuk a Nemzeti dal elõadására, a másik
Az 1848-as forradalom Petõfi-verset, az Egy gondo160. évfordulójára készülõd- lat bánt engemet… címût peve szakkörös tanítványaim- dig Pacziga Viktória adta elõ.
mal tavaly szeptemberben elhatároztuk, hogy a sírt rendbe hozzuk, környékét kitisztítjuk. Elsõ alkalommal, február elsején a sírhoz vágtunk
egy szélesebb ösvényt, és környékérõl is kiirtottuk a bokrokat, cserjéket. A következõ
alkalommal, február 22-én a
síremléket elõredöntõ gyökereket távolítottuk el, tovább
folytattuk a bozótirtást, s elégettük a gallyakat. Március
7-én a síremlék tisztítását és
a sírhant kialakítását végeztük el.
A munkákban részt vettek:
Czeher Barbara, Gordos Alexandra és Szabó Klaudia ötö- A megemlékezés résztvevõi
dikes, Pálinkás Bálint és
A szakkörvezetõ röviden
Pericht Fruzsina hatodikos,
Dénes Zsófia, Grósz Bence, méltatta az egykori mikolai koMajoros Dorina, Szabó Fru- vács, Bányik József fiának, Pálzsina, Szabó Miklós, Szalay nak az emlékét. Felolvasta az
Attila hetedikes és Mészáros 1848/49-es szabadságharcban
Vámosmikoláról résztvevõ, isZoltán nyolcadikos tanuló.

szám) vajon testvérek voltak-e.
A koszorú elhelyezése után
megható pillanatok következtek: a legkisebbek, az ötödikesek – nem elõre „megírt forgatókönyv szerint” – egy-egy
szál élõvirággal és gyertyagyújtással emlékeztek a 101
éve örök álmát alvó honvéd-

re. S a szakkörvezetõ ezek
után abban is reménykedik,
hogy egyhamar nem növi be a
sírt „a dudva, a muhar, a gaz”.
KOCZÓ JÓZSEF

Szobi Hírnök

Programajánló

József
Attila Mûvelõdési Ház programjaibál
Húsvéti
Március-Április

2008. március 22. (szombat) Kezdés: 20:30-kor
Április
hétfõ 9-tõlHáz
12 óráig
Szobi József
Attila14.
Mûvelõdési
vegyes
Zene: Crockodeal Árusítás
együttes-és
Steidl Tamás
Április Mazsoret
16. szerdaCsoport
9-tõl 14 óráig
Fellép: Danubius
Árusítás
használt
Musical Varázs (musical részletek,ruha
pl.: Hotel Mentol)
DanubiusÁprilis
Néptánc
17.Együttes
csütörtök 9-tõl 12 óráig
Ímé Tanítványai (hastánc
Árusításshow)
- vegyes
Peat-R Dance Team
Április 19. szombat
16 órától
Belépõ elõvételben
asztalfoglalással:
1000 Ft
Danceszámban
Team - Jótékonysági
gála nélkül):
Helyszínen Peat-R
(korlátozott
és asztalfoglalás
A
való
1
5 belgiumi versenyen
0
0 részvételért.
F
t
Jegyelõvétel, asztalfoglalás(Március 11-tõl) és információ:
Április
21. hétfõ 9-tõl
óráig
Szobi Érdy János
Könyvtárban
vagy 12
Egri
Gábornál tel.: 06
Árusítás
vegyes
30 / 200 59 58
Megjelenés az
alkalomnak
megfelelõ
öltözetben!
Április
23. szerda
18 órától
Fórum a kisvasútról
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AUTÓALKATRÉSZEK
MINDEN TÍPUSHOZ
ÁR ALATT
MIÉRT UTAZNÁL
AKÁR KÉTSZER
HA
EGY TELEFONNAL
MINDENT
ELINTÉZEL!

Április 25. péntek 13 óra
Gyermekszínház - Toldi
Május 4. vasárnap 16 órától
Kézimunka kiállítás és anyák napi mûsor
Május 9. péntek 10, illetve 13 óra
Gyermekszínház - Pinokkió

Mozimûsor
2008. április 24., csütörtök

KUNYA DÁVID
06-70-375-9159

Napkirálynõ

A polgámesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:

- színes, szinkronizált magyar-francia-belga animációs film
Mûsoridõ: 85 perc.
Az elõadások kezdete: 18.30 óra. Jegyek ára: 300 forint.
Érdeklõdni lehet: 06-30/ 332-5934.

Hétfõ: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig
Szerda: 8-tól 12.30-ig; 13-tól 16 óráig
Péntek: 8-tól 12.30-ig
Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12., tel.: 27/570-690
Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Programajánló
április-május

Április 12. (szombat)
Modern Tánczene és Retro buli
Dj.: Ernie, Zizi
Meglepetés promoció!
A belépõ 500 forint, amely lefogyasztaható!
Április 19. (szombat)
Peat-R Dance Team látványshow (utána buli)

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

HIRDESSEN ÖN IS
A SZOBI HÍRNÖK HASÁBJAIN!

Április 26. (szombat)
Nagy mulatós este
Legnagyobb mulatós zenék élõben!
Zene: Melicher Péter. Belépés díjtalan!

Az elektronikus formátumban elkészített közleményeket a
szob@vnet.hu, illetve a holocsik@gmail.com e-mail címekre várjuk. A hirdetések személyes leadására az Érdy János Könyvtár és
Információs Központban (2628 Szob, Árpád utca 17.) nyitva tartási idõ alatt, valamint Szob Város Polgármesteri Hivatalában (2628
Szob, Szent Imre u. 12.) félfogadási idõben nyílik lehetõség.

Május 2. (péntek)
Elsõ dj verseny a Club Szob történetében!
Várjuk a jelentkezéseket! Info: 06-30/200-5958,
info@m-party.hu. Beck’s promoció és Red Bull akció!

Díjtételeink: Egész oldal:
10.000 Ft
Fél oldal:
5.000 Ft
Negyed oldal:
2.500 Ft
Hirdetésfelvétel minden hónap 5. napján, 16 órakor zárul.

www.m-party.hu

SZERKESZTÕSÉG
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Hirdetés

Néhány találós kérdés:
Hogy hívják a háromdimenziós szekeret?
Térfogat.
Mi a kedvenc csemegéje a kannibál kisgyereknek?
A térdkalács.
Hol terem a lemez?
Diszkréten.
Hogyan elõzhetjük meg a rákot?
Szívinfarktussal.
Hogy kezdte a hóhér?
Gyerekfejjel.

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

