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Zongoraavató ünnepség
Április 13-án a váci Madách
Imre Mûvelõdési Központ
zsúfolásig megtelt színháztermében a Rotary Club helyi szervezete által rendezett
jótékonysági hangversenyen
Bogányi Gergely Kossuthdíjas zongoramûvész káprázatos játékában gyönyörködhettünk, aki a koncert bevételét (700.000 forint) zeneiskolánk támogatására ajánlotta fel.
E nemes gesztus folytatása, gyakorlati megvalósulása történt meg június 7-én
zeneiskolánk hangversenytermében, ahol egy kitûnõ
minõségû Rösler márkájú
zongorát kapott intézményünk.
Bensõséges, emelkedett
hangulatú ünnepség részesei
lehettünk, ahol az igazgatói
köszöntést követõen Posta
Botond a váci Rotary Club
elnöke ismertette az egyesületük szándékát, az ajándékozás tényét, majd Remitzky
Zoltán polgármester köszönte meg mind a váci egyesület, mind Bogányi Gergely
nagylelkûségét.

Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoramûvész
A továbbiakban zeneiskolánk növendékei adtak egy rövid hangversenyt, amelyben
igyekeztünk átfogó keresztmetszetet adni tanszakaink munkájából.
Szereplõk voltak: Száraz
Eliza zongora, Lang Levente
furulya, Lang László trombita, Hegyi Ádám klarinét,

Krauth Veronika fuvola, Nagy
Dávid ütõhangszer, Zachar
Pál gitár.
Tanáraik: Királyné Mundi
Margit, Mayer József, Hirleman
Bertalan,Tóth Tímea, Cs. Nagy
András, Várda Péter. Valamennyi hangszeres közremûködõt Cs. Nagy András kísérte
zongorán.

VIII. Szobi Városnapok
Június utolsó hétvégéjén (június 27. és június 29. között)
VIII. alkalommal rendezi
meg településünk a szinte
már hagyománnyá váló városnapi rendezvénysorozatot, melyen a szórakoztató
mûsorokon kívül sportversenyek, kulturális és mûvelõdési programok széles skálája várja a kedves vendégeket.
A rendezvény ideje alatt játékváros, sörsátrak és egyéb
szórakozási lehetõségek teszik kellemesebbé közösségi
együttlétünket.

A település önkormányzata kiemelten fontos feladatának tekinti a városnapok megrendezését, amely azon túl,
hogy a település története talán legfontosabb eseményének, a városi jogállás elnyerésének állít emléket, egy ennél fontosabb, közösségi élményt is jelent mindannyiunknak.
Itt találkozik és ünnepel
együtt a szobi a szobival, akik
ugyan egy településen élnek,
de talán az év többi napján
nem is látják egymást. A ren-

dezvénysorozat tehát alkalmat
teremthet szobi emberek békés együttlétére, erõsítheti
összetartozás-tudatunkat, hiszen õk egymásnak nem farkasai, hanem tágabb értelemben vett lakótársai.
A település jövõje és fejlõdése annak minden polgárán
múlik, mint ahogyan annak
öröme, minden lakójának öröme, nélkülük az önkormányzat erõfeszítései mitsem érnek.
Jöjjenek hát el és ünnepeljünk
együtt!
Folytatás a 3. oldalon

Az est fénypontja ezután
következett Bogányi Gergely
zongoramûvész játékában,
melyben három Chopin, és
egy Liszt mûvet a II. Magyar
rapszódiát hallhattuk. Lenyûgözõ elõadásában, fantasztikus technikai tudásával valóságosan is “kipróbálta” az új
hangszert, illetve hallhatóvá
tette annak mindenfajta lehetõségét, hangszínének árnyalatait.
Az est közvetlenségéhez
nagyban hozzájárult Bogányi
Gergely összekötõ beszéde
szellemes könnyedségével,
ahol is kiemelte Bükki Attila
hangszerész tevékenységét,
aki segített a zongora beszerzésében, valamint a helyszínen történt beállításában, hangolásában.
Ezúton mondok köszönetet az eddig felsorolt személyeken kívül Polónyi Éva
és Huszti Péter vállalkozóknak, az átadási ünnepséget segítõ támogatásukért.
VÁRDA GYULA
IGAZGATÓ
KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Fehívás
Felhívom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek szüleinek figyelmét
arra, hogy Szob Város Önkormányzat Jegyzõje által megállapított
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a legtöbb kérelmezõ esetében június 30. napján lejár.
Kérem az érintetteket, hogy figyeljenek a határozatban foglalt
határidõre, illetve ha továbbra is
fennállnak a jogosultság feltételei,
akkor keressék fel Szob Város Önkormányzat Igazgatási, Népjóléti
és Családügyi Irodáját az újabb
igényléshez szükséges nyomtatványok átvétele céljából, hogy
gyermekvédelmi kedvezményük
továbbra is folyamatos legyen.

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA, JEGYZÕ
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Ütemesen halad a munka
A Szob – Márianosztra Nagybörzsöny Erdei Kisvasút turisztikai célú helyreállításának II. üteme programjában - amelyre benyújtott
pályázat kiemelt projektként
történõ elbírálása folyamatban van –, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához döntést elõkészítõ bizottságot kellett létrehoznia a három érintett önkormányzatnak.
Természetesen a bizottság
tényleges munkát abban az esetben végezhet, ha a közel 1.6
milliárd forintos program támogatásban részesül. Ebben, az általunk remélt kedvezõ esetben
viszont számos eljárás lefolytatására lesz szükség. A képviselõ-testület május 20-i ülésén az
alábbi személyi összetétellel döntött a bizottság felállításáról:
Remitzky Zoltán Szob város polgármestere,
Kiss László
Márianosztra község polgármes-

tere, Batizi Zoltán Nagybörzsöny község polgármestere,
Oláh József pályázati tanácsadó,
és dr. Kozma György hivatalos
közbeszerzési tanácsadó. Állandó tanácskozási joggal a bizottság munkájában közremûködnek
Paulik János és Kettler Tibor
kisvasútüzem mûködtetõk.
Szintén a kisvasút felújítása
II. ütemének elõkészítéséhez tartozó hír, hogy a programmal
kapcsolatban a turisztikai szakértõ tevékenységek biztosítására, és a marketing terv kidolgozására, elõkészítésére Bánhidai
Csilla (1077 Budapest, Rottenbiller u. 54., III. 30.), a kisvasút vasútmérnöki szakértõ tevékenységek biztosítására, az üzemeltetési modell kidolgozására,
részletes üzleti tervek elkészítésére pedig Chikán Gábor (1102.
Budapest, Körösi Csoma u.17.)
kap megbízást a képviselõ-testület döntése értelmében.

Alapítvány az
egészséges kistérségért
Szob Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete május 20i ülésén hozzájárulását adta
ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ Szob,
Arany János u. 22. sz. alatti
ingatlanát (Szob Város
Szakorvosi Rendelõintézete
épülete) az Egészséges Szobi
Kistérségért Alapítvány székhelyeként használhassa.
Az alapítvány segítségével
lehetõség nyílik arra, hogy
mindenki, aki támogatásban
szeretné részesíteni a rendelõ-

intézetet, illetve annak gyógyító, ápoló munkáját, a jövõben
megtehesse azt. Úgy gondoljuk, nem kell hosszasan taglalnunk az egészségügy és intézményeinek válságos helyzetét,
hiszen ez akár személyes tapasztalatokból, akár a híradások útján, de mindenki elõtt ismert. Az önkormányzat az épület székhelyként történõ használatának engedélyezésével
szeretné elõsegíteni e nemes
céllal létrejövõ alapítvány
munkáját.

Motoros fûkaszával a parlagfû ellen
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt
a „Parlagfûvel fertõzött területek fizikai mentesítésére alkalmas
motoros fûkaszák beszerzése” címet viselõ felhívásra pályázatot
nyújtott be Szob Város Önkormányzata. A Minisztérium támogatásban részesítette az önkormányzatot, amelynek következtében egy teljesen új, nagyteljesítményû fûkaszával végeztetheti el
a parlagfûvel fertõzött területek megtisztítását. A program keretében meg kellett határozni azokat a területeket, amelyek gyommentesítését az új eszköz segítségével el kívánja végezni. A programba bevont területek fõként a belterületi, illetve a lakóövezetekhez közel esõ külterületi ingatlanok.
Itt szeretnénk felhívni a tisztelt olvasó, illetve a lakosság
figyelmét, hogy a telektulajdonosoknak június 30-ig el kell
végezniük ingatlanaik gyommentesítését, különös figyelmet
fordítva a parlagfû irtására.

Szobi Hírnök

Elkészült az Szob Város
Integrált Városfejlesztési Stratégiája
Amint arról lapunk áprilisi számában már beszámoltunk, Szob
Város Önkormányzata a Szent
László utca újjáépítésére és a városháza homlokzatának felújítására 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. (A dokumentáció mellékletét képezi az
Antisze-gregációs Terv.) Ezek
nélkül a mellékletek nélkül a pályázatot nem lehet benyújtani.
Az IVS tervezetét az április 9én megrendezett városgyûlésen

ismerhette meg a település nyilvánossága, illetve a lakosság itt
fejthette ki a stratégiába beépíteni javasolt elképzeléseit. A városgyûlés tapasztalatai, illetve az
elõkészítõ szakbizottságok javaslatai alapján elkészített stratégiát
a képviselõ-testület április 29-én
megtartott ülésén, elsõ olvasatban
már tárgyalta. Ekkor több ponton
kiegészítéseket javasolt, módosító indítványokat terjesztett elõ, és
arra kérte a szakdokumentum elkészítõit, hogy az anyagot mindezeknek megfelelõen készítsék
el. Az átdolgozott, kiegészített
dokumentumot a képviselõ-testület május 20-i ülésén elfogadta.

Tüdõszûrõ vizsgálat
Az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Középmagyarországi Regionális Intézete elrendelte a régió területén
élõ vagy ideiglenes bejelentéssel ott lakó, illetve ott huzamos
jelleggel tartózkodó 30 év feletti
lakosság körében a kötelezõ tüdõszûrõ vizsgálat elvégzését.
Értesítjük a város lakosságát, hogy településünkön
2008. évben a tüdõszûrõ vizsgálat központilag nem kerül
megszervezésre, illetve lebonyolításra.
A tüdõszûrés helye: Tüdõbeteg-gondozó Intézet (2600 Vác,
Argentin Döme tér 1-3.)
Ideje:június 30-tól (hétfõ)
július 3-ig (csütörtök), reggel 7
és délután 17 óra között.
A tüdõszûrõ vizsgálat az
1997. évi CLIV. törvény 59. §a értelmében minden 30 éven

felüli lakos részére kötelezõ, 18
év felett ajánlott.
Fontos tudnivalók:
1. Kérjük, távolmaradását –
fekvõbeteg, járóképtelen, egyéb
ok – háziorvosával igazoltassa,
és az igazolást Szob Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási,
Népjóléti és Családügyi Irodájához eljuttatni,
2. másrészt, aki egy éven belül volt tüdõszûrésen, kérjük,
hogy annak igazolását az 1.
pontban nevezett irodán, személyesen vagy családtag által
bemutatni szíveskedjen.
3. A vizsgálaton a személyi
igazolványt, az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást és a
TAJ kártyát feltétlenül szükséges bemutatni, ezért ügyeljünk
arra, hogy mindezeket a szûrésre magunkkal vigyük.
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ

Pályázat benyújtásáról
döntöttek a képviselõk
Jól mûködik-e? Hatékony-e?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések bizonyára mindenkiben
megfogalmazódnak, amikor
egy szervezet mûködését veszi
szemügyre. Mindezen kérdések
szakértõk általi megválaszolásához nyújthat segítséget egy
pályázati felhívás, amely közelmúltban jelent meg.
Szob Város Önkormányzati Képviselõ-testülete május
20-i ülésén Szob Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése címmel pályázat be-

nyújtásáról döntött, amelynek
támogatásban részesítése esetén lehetõség nyílna a polgármesteri hivatal szervezetének,
technikai felszereltségének
szakértõk általi megvizsgálására, illetve fejlesztésére. A döntéssel egyidejûleg a képviselõtestület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzõt, hogy a
WIBS Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-vel (1185. Budapest,
Kassa u. 44.) kössön megbízási szerzõdést a pályázati anyag
elkészítésre.

Szobi Hírnök

Önkormányzati hírek

Kistérségi koordinációs
hálózat néven új projektgazdákat
segítõ hálózat 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.
A Hálózat központi irányító
szerve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben mûködõ Központi
Fejlesztési Programiroda, mely a
hálózat központi koordinációjával, szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat látja el.
Régiónk 16 kistérségében 11, a hátrányos helyzetû Szobi
Kistérségben további 1, Budapesten 2 koordinátor tevékenykedik.
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
fordítunk arra, hogy a hálózat
munkatársai a kistérségek fejlesztése szempontjából kiemelkedõ szerepû kistérségi tanácsok
életébe aktívan bekapcsolódjanak: koordinátoraink, legtöbbször a kistérségi fejlesztési iro-

dákban, az “Új Magyarország
(ÚM) Ponton” tartják fogadóóráikat, de emellett egyfajta mobil
ügyfélszolgálatként járják kistérségüket, személyes kapcsolatuk
van ügyfeleikkel – munkájukat
internet alapú szakértõi rendszer
támogatja.
· Egyetlen koordinátor munkája sem lehet elég sikeres, ha
egyedül dolgozik: a hálózat egy
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, az egyes 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.
Az Szobi kistérség koordinátora: Szaksz Ferenc.
Ügyfélfogadás: csütörtökön
13-17, a hét többi napján elõzetes egyeztetés alapján. 2628
Szob, Szent Imre u. 12. Telefon:
06-30- 660-1367, e-mail:
ferenc.szaksz@umpont.hu

VIII. Szobi Városnapok
Folytatás az 1. oldalról
A „színfalak mögött” ezzel
együtt igen komoly munka
folyt és folyik azért, hogy az
idei évben is méltó módon ünnepelhessük meg városi jogállásunk elnyerésének évfordulóját. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzete sajnos
társadalmi létünknek erre a területére is rányomja bélyegét.
Ide sem jut már annyi. Sõt,
leginkább ide nem jut. Ezen a
helyzeten próbált meg enyhíteni az önkormányzat úgy,
hogy az esemény megrendezéséhez szükséges források elõteremtése érdekében pályázatok benyújtásáról döntött. Balázs Ildikó, az önkormányzat
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottságának elnöke két különbözõ pályázatot
is elkészített, amelyek közül
a Nemzetközi Visegrádi Alapra - angol nyelven - benyúj-

tottat már elbírálták. A kiíró
döntése értelmében 4000
eurós támogatást kapott településünk a városnapok megrendezéséhez. (Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott
másik pályamunka sorsa lapzártánk idõpontjában még
nem ismert.) A támogatás elnyerése rendkívül nagy segítséget jelent. Köszönet illeti
fáradozásáért a pályamunkát
elkészítõ képviselõnõt.
Kapcsolódó hír, hogy Szob
Város Önkormányzati Képviselõ-testülete az Akord Média Kftvel (1194. Budapest, Újtemetõ
út 1-3., képviseli: Kondor Zoltán) kötött megállapodást a
2008. évi városnapon fellépõk
kiközvetítése tárgyában. A háromnapos rendezvénysorozat lebonyolítását – a korábbi évekhez hasonlóan – a Golan Produkció végzi.

Felhívás a termõföldek
hasznosítási kötelezettségére
A termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény elõírja
valamennyi termõföld használó részére a termõföld hasznosításának
kötelezettségét. A földhasználó
köteles a termõföldet mûvelési ágának megfelelõ termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása
nélkül a talajvédelmi elõírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályozni. (A szõlõt és a gyümölcsöst a mûvelési ágának megfelelõ
termeléssel kell hasznosítani.)
Az elõírt hasznosítási kötelezettség betartását a földhivatal
rendszeresen, helyszíni szemlék

Egy életpálya méltó elismerése
Szob Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete május 28i ülésén a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
javaslata alapján a Szob város címerérõl, zászlajáról és
ezek használatáról, valamint
a képviselõ-testület által adományozható kitüntetésekrõl
szóló 14/2008. (V.21.) Kt.sz.
rendelet értelmében Stemler
Jánosnénak a Börzsönyvidéki
Bölcsõde, Óvoda Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Egységes Gyógype- Stemler Jánosné
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dagógiai Módszertani Intézmény Fekete István Általános
Iskola tanárának, az évtizedeken keresztül a közoktatás
területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként, Szob Város Közoktatásáért díszplakettet adományozta.
Remitzky Zoltán polgármester az elismerést kifejezõ díszplakettet a 2008. évi
Pedagógus Napi ünnepségen
adta át a nyugdíjba vonuló
tanárnõnek.

során ellenõrzi.
A felróható mulasztás esetén a
földhivatal földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, annak
hiányában a termõföld tulajdonosát. A bírság mértéke a termõföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének kétezerszeres szorzata, illetve minimum 10.000 forint.
A fentiek alapján felhívjuk a
termõföld használók és tulajdonosok figyelmét a termõföldek
hasznosítási (ennek hiányában
gyommentesítési) kötelezettségének betartására.
KÖRZETI FÖLDHIVATAL

A Szobi Vizi-Közmû Társulat értesíti
a város lakosságát,
hogy ügyfélfogadási
ideje június elsejétõl heti egy napra korlátozódik.

A társulat minden
héten hétfõn,
10 és 15 óra között
tart fogadóórát.
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Pedagógusnap alkalmából
Azt halljuk a gyermekek, szülõk,
pedagógusok részérõl,— még
csak most kezdõdött el a tanév,
most írják a gyermekek az elsõ
felmérõket a legkisebbek most ismerkednek meg a betûvetés tudományával, a dalolás, a mozgás
a játék elemeivel, és akkor már
itt az év vége.
Gyorsan eltelt az idei tanév.
Nem volt könnyû, de bátran
mondhatom megcsináltuk.
Pedagógusnap alkalmából
június 3-án köszöntöttem így
gyermekeinket óvó, tanító nevelõ kollegáimat. Azokat, akik hivatásul a nevelést az ismeretek
átadását, a példamutatást választották. Nincs még egy munka
ahol ilyen nagy hatása lehet egyegy jó szónak, vagy jókor kimondott szónak. Nincs még egy
olyan munka, amely ennyi sikerrel kecsegtet, és nincs még egy
munka amelynek valódi hasznát,
csak évtizedek múlva láthatjuk.
A pedagógusi munkát csendes esõhöz lehet hasonlítani, egy
csendes esõhöz amely jó sokáig
tart és áztatja a földben megbújó
magvakat. Azok magukba szívják a nedvességet, és késõbb a
szárazság idején is képesek termõre fordulni. Ez az energia csodákra képes, néhány nap, hét és
növekedésnek indul az elvetett
mag, sarjad, burjánzik, szárba
szökken, virágot majd termést
hoz. A beérett termés a legszebben köszönti a gazdáját. A gyermek is egy ilyen csodálatos mag.
A csoda a pedagógus munkája, a
csendes esõ, mindennap újra és
újra áztatja a csöppnyi magvakat. Közben mindenki teszi a dolgát, nevel, oktat, képességeket
fejleszt. Alkalmazkodik a változó világhoz, keresi az újat, dacolnak a megszokás ellen. Nehéz, de szép feladat. Talán a legnagyobb öröm egy pedagógus
számára, ha a tanítványok az utcán ráköszönnek, és van néhány
kedves szavuk régi tanítóikhoz,
és ha a beszéd végén elhangzik
egy halk köszönöm. Így év vége
felé ez a nap a tiszteleté.
Az, aki szorgalomra szoktatja gyermekeit, jobban gondoskodik róluk, mint aki vagyont adna
a kezükbe. Mert tudjuk, hogy sikert csak kitartással, hittel lehet
elérni. Ez a hit a hiszek benne,
ami a pályán tart bennünket. Azt
hiszem az én szavaimnál is szebben és õszintébben szóltak a
gyermekek köszöntõ szavai.
Köszöntjük és tiszteljük azokat a pedagógusokat, akik egy élet

Együtt köszöntötték az integrált intézmény pedagógusait
munkája után csökkentik a tempót és nyugdíjba vonulnak.
Csendben, de tartalmasan egyenletesen szívós erõvel nevelték fel
a gyermekek újabb és újabb nemzedékeit. Az évek szálltak de õk
mit sem változtak, szépen csendben taposták az éveket. Igazgatók
jöttek mentek, az elsõ gyermekek
már szülõk lettek, de minden reggel ugyanaz a pedagógus, dadus,
lépte át az intézmény küszöbét.
Fontos ez az óra ez a pillanat, hiszen most õk a legfontosabb szereplõk. Megköszönve munkájukat
búcsúzunk, a nyugdíjba vonuló
kollegáinktól. Mit is mondhatnék
ilyenkor? Visszavárunk benneteket. Minden jót kívánunk!! A Börzsönyvidéki Bölcsõde, Óvoda,
Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény idei nyugállományba vonulói: Agárdi Lászlóné ovónõ Szob,
Csetneki Jánosné tanítónõ, Nagybörzsöny, Lehoczky Jánosné
ovónõ Szob, Vidra Andrásné
ovónõ Szob, Kovács Gáborné
ovónõ Szob, Horváthné Cserge
Mária dajka Nagybörzsöny, Koczó
Józsefné ovónõ Vámosmikola,
Kõnig Erzsébet Gabriella tanárnõ
Vámosmikola, Stemler Jánosné
tanárnõ, Szob.
Stemler Jánosné tanárnõ Szob
Város Közoktatásáért díszplakettet kapta, hosszú, kiváló, példaadó munkájának elismeréseképpen.
Nagy öröm egy igazgatónak
ha dicséretben részesítheti kollegáit, ha jutalmat adhat. Az éves
munkájáért a következõ kollegák
részesülnek szóbeli dícséretben:
Demcsik Bernadett tanítónõt
Márianosztráról a magyar helyes-

írási levelezõ verseny megszervezéséért. Hockné Hruska Judit
tanítónõt Szobról az alsós szövegértési levelezõ verseny
megszervezéséért. Molnárné
Hõninger Anikó tanítónõt az
intézményi tanulmányi verseny
megszervezéséért. Gulyás Gertrúd és Mártáné Szakolóczi Zsuzsa tanárnõket Kemencérõl a térségi matematika verseny
megszervezéésért. Dr. Koczó József tagintézmény-vezetõ urat és
Darányi
Éva
tanárnõt
Vámosmikoláról a kistérségi
történelem verseny megszervezéséért. Veres Józsefné tanárnõt
a fizika verseny megszervezéséért. Ajándékutalvánnyal köszönöm meg munkáját Kemenes
Tamásné humán munkaközösség-vezetõnek (Bernecebaráti),
Szabó Margit tanárnõnek (Kemence), Szép Tamásnak (Szob)
KIR, statisztikák, pályázatok írásáért és mindennemû segítségéért. Kiss Lászlónénak (Márianosztra) tagintézmény-vezetõi
munkájáért, Balázs Ildikónak
(Szob) pályázatok megírásáért.
Hámoriné Schubauer Mónika
csodát tett a Ipolydamásdi óvodában. Kipilláné Gonda Máriá-

nak (Szob) a BÉZS óvodai nevelési program kidolgozásáért.
Makrai Lászlóné (Szob) a kistérségi rendezvények megszervezéséért. Pánczél Sándornénak
(Szob) szakszolgálati pedagógiai munkájáért. Hegedûs
Lászlónénak (Márianosztra) a
márianosztrai óvoda ragyogó
tisztaságáért.
A jelenleg elfogadott SZMSZ
lehetõséget teremtett arra, hogy
magasabb szintû vezetõi dicséretben is részesülhetnek kollégák. Köszönöm a lehetõséget
Galanits Béláné munkaszervezet-vezetõ asszonynak és a Társulási Tanácsnak valamint
Remitzky Zoltán elnök úrnak is,
hogy mindezt lehetõvé tették
számomra.
Kõnig Erzsébet Gabriella a
vámosmikolai tagiskola tanára
pályafutásáért írásbeli vezetõi
dicséretben részesült.
Nagy szó és nagy dicsõség az
a pedagógiai, szakmai, vezetõi és
térségi munka, amelyet a
bernecebaráti tagiskola vezetõje végzett. Az elmúlt 3 év során
példaértékûen segítette a térség,
a kollégák és az én munkámat is.
Kollegái szeretik, tisztelik. Következetes munkájáért Kurucz
Jánosné Bétike írásbeli igazgatói dicséretben részesül.
Köszönöm munkáját és a továbbiakban is számítunk rá!
A legrangosabb kitüntetés az
Év pedagógusa elismerés. Azt hiszem lelkiismeretes, következetes,
segítõkész munkájáért jól fog esni
a dicséret. Õ az a kolléga, akire
mindig minden körülmények között azonnal számítani lehet, aki a
munkaközössége vezetését példásan ellátja. Friedman Tiborné Gizike az óvodai munkaközösségvezetõ a Börzsönyvidéki integrált
intézmény év pedagógusa.
Magasabb szintû kitüntetésként a kistérségi munkaszervezet
kitüntetését a három éves kistérségi munkájáért Járik László a
szobi székhely intézmény vezetõje kapta.
Gratulálok mindannyiuknak!
JÁRIK IZABELLA
IGAZGATÓ

Nyílt levél Polónyi Éva képviselõ asszonyhoz
Tisztelt Képviselõ Asszony! Ezúton szeretnénk megköszönni az Ön
által nyújtott támogatást, mellyel segítette a Börzsönyvidéki Bölcsõde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, Fekete István
Általános Iskola minden rendezvényét. Köszönjük a mindig friss és
ropogós pogácsát, a frissen sütött fehér kenyeret és süteményeket,
amellyel mindig meg tudtuk vendégelni az idelátogató vendégeket,
pedagógusokat és gyermekeket. Támogatására a jövõben is számítunk. Jó egészséget és a nyárra jó pihenést kívánunk!
A BÖZSÖNYVIDÉKI DIÁKOK ÉS PEDAGÓGUSOK
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Templombúcsúnk
Egyházközségünk templombúcsúját Szent László király
napján, illetve az azt követõ
vasárnapon, idén június 29-én
ünnepeljük.
A búcsú a templom címünnepét vagy más szóval névnapját jelenti. Hagyományosan minden katolikus templomot az isteni személyek egyikérõl, vagy valamely szentrõl
neveznek el. Így minden
templom címet, titulust, illetve védõszentet kap, és ennek
évfordulóját nagy ünnepélyességgel üli meg a helyi
hívõ közösség. Megjegyezzük, hogy a templom címünnepe nem összekeverendõ a
templom felszentelésének évfordulójával, tehát születésnapjával, amirõl külön emlékezünk meg.
A templombúcsú a katolikusok hitgyakorlatában a lelki megtisztulásnak, életünk
átgondolásának és megújításának kitüntetett alkalma. E
jelentõs napra a hívõk hagyományosan, bûnbánattartással

és szentgyónással készülnek,
hogy tiszta szívvel Istenhez
fordulva vehessenek részt az
ünnepi misén. A rendelkezések szerint aki a búcsúnapon
áhítattal meglátogatja a templomot, és egy Miatyánkot és
a Hitvallást (Hiszekegyet) elimádkozza, teljes búcsút
nyer.
Szent László király, templomunk védõszentje, a magyarság kereszténnyé válásának kiemelkedõ alakja. A kereszténység magyarföldön eleinte egy idegen kultúrából érkezett idegen vallásnak számított, így Szent István mûvére
még évtizedeken keresztül
pogány erõk törtek. Sokáig
úgy tûnt, hogy a nemzeti érzés kifejezésére sokkal megfelelõbbnek tûnnek az õsmagyar pogány vallás rítusai és
szimbólumai.
Szent László király kitûnõ vitéz lévén kivívta az egyszerû nép tiszteletét és szeretetét, halála után sírhelye
rövid idõn belül nemzeti za-

rándokhellyé vált. A szent
lovagkirály alakjában a keresztény életszentség egybeforrt a nemzeti szellemmel,
s így igazi példaképpé vált
az elkövetkezendõ századok
magyar keresztényei számára. Hatása az idõk folyamán
a magyar nép körében egyre
jelentõsebb lett, sõt néhol
még Szent Istvánét is felülmúlta.
Jézus irántunk való szeretete és Szent László életszentségének példája bûnbánatra,
hálaadásra, imádságra és istendicsõítésre indít bennünket
ezen a napon. Ezért olyan ünnepélyes és felemelõ a templombúcsú napja.
A szentmise befejeztével a
család apraja-nagyja együtt
ünnepelhet tovább a városi
ünnepségek rendezvényein és
a finom ételekkel teli asztalnál. Öröm Istenben és öröm
szeretteink körében. Így teljes
az ünnep.
KÁPOSZTÁSSY BÉLA
PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ

Köszönet és
nagyrabecsülés
Lapunk áprilisi számában
hírt adtunk a templomtorony
órája felújításáról, és arról,
hogy mindezt Szabó László
famûves mester kezdeményezésének köszönhetjük.
Mindezzel együtt figyelmen kívül hagytuk azt a
tényt, hogy településünknek
több Szabó László nevet viselõ polgára is van, amelynek következtében szükségesnek tartjuk – természetesen az érintett elõzetes engedélye mellett – további
adtok közlését személyének
egyértelmû beazonosíthatósága miatt.
Itt szeretnénk tehát ismételten kifejezni köszönetünket és nagyrabecsülésünket
Szabó László Szob, Kiserdõ
utca 7. szám alatti lakosnak
a toronyóra felújításában tanúsított példamutató adakozásáért.
SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6

Közélet

Szobi Hírnök

Gyermeknap
Május 25-én, a gyereknap reggelén, olyan fél kilenc magasságában izgalommal keveredõ, kissé
ideges tekintettel kémleltük az
eget és néztük az Esztergom felõl
érkezõ felhõket, vajon esni foge? De a felhõk hamar szertefoszlottak és a rendezvény elõkészületei zavartalanul folyhattak a
Duna parton lévõ szabadtéri színpad környékén.
A 10 órára tervezett megnyitó
kicsit eltolódott, mivel a meghívott

örömére-, ugrókötelezni, gólyalábazni, bár ez nem mindenkinek sikerült, a versenyzés csúcspontjaként pedig kötelet húzni. A két –
fiúkból és lányokból vegyesen
álló- csapat között eleinte kiegyenlítettnek tûnt a küzdelem, de egy
nagy hajrával eldõlt ki nyeri meg a
versenyt.
Majd lassan elérkezett az ideje a reggel óta már sokat emlegetett meglepetésnek, melyet a gyermekek már alig vártak. Valahon-

gyermek néptáncosok késve érkeztek a helyszínre, ami nem is csoda,
hiszen nem lehet egyszerû azokba
a gyönyörû népviseletekbe belebújni. 10 óra 20 perckor hivatalosan is kezdetét vette a rendezvény,
melynek ünnepélyes megnyitóját
a város polgármesterének kedves
beszéde indította, majd a helyi óvodások mókás versei következtek,
melyek megkacagtatták a közönséget, végül egy rövid gyermeknéptáncbemutató zárta a ceremóniát. A délelõtt folyamán egyre
gyûltek a vidám kifestett arcú
csöppségek, volt közöttük pillangó, boszorkány, pókember, kutya
és még számtalan mókásra festett
gyermekarc. A kézmûves sátorban
szorgosan készültek a szebbnél
szebb dísztárgyak, karkötõk, nyakláncok és sok gyermek mellé még
a szülõ is leült egy kicsit besegíteni. Az aszfaltrajzverseny körül
nagy volt a sürgés-forgás, rengetegen jelentkeztek és készítettek rajzot a bohócról és a korábbi gyermeknapi élményeikrõl. Az értékelésénél igen csak fõtt a feje a három
zsûritagnak, hiszen a munkák nagyon jól sikerültek. Fél 12 körül
kezdõdtek az ügyességi- és sportversenyek, ami iránt is igen nagy
volt az érdeklõdés. Több körben és
versenyszámban mérték össze tudásukat és ügyességüket a nevezõk. Lehetett célba dobni, hulahoppkarikázni –a lányok nagy

vetõen, akinek még volt energiája egy kis táncházzal levezethette, majd a nap zárásaként következett a már hagyománnyá vált
zoknibomba-csata. A lányok a
színpadon a fiúk a színpad elõtt
álltak és vezényszóra nagy vidámság közepette megkezdõdött
a zoknibombák dobálása.
A nap folyamán látott sok mosoly és a nap végén fáradtan, de
annál vidámabban hazafelé tartó
szülõk és gyerekek megelégedettségét látván kijelenthetem idén is
kitettek magukért a szervezõk.
Köszönet illeti a gyermeknap
szervezésében résztvevõket:
Andréli Dalma, Csatári Dzsenifer,
Csikós Balázs, Dutkáné Bali Katalin, Egri Gábor, Fábiánné Nagynan szirénázás és dudálás hallat- Lukács Tímea, Gálné Szabó Anna,
szott, ami teljesen felcsigázta a várakozókat, majd pár pillanattal
késõbb szemünk elé tárult a nem
kis feltûnést keltõ látvány: két
rendõrmotoros, egy rendõr- és egy
mentõautó, valamint három tûzoltóautó formájában. Szinte le
sem parkoltak a jármûvekkel, a
rengeteg kisember már bent ült a
kocsikban és szüntelenül nyomta a dudákat és szirénákat
Bõ egy órával késõbb, mikor
már alábbhagyott a hangzavar,
megérkeztek a lovagok, akik különbözõ középkori játékokat mutattak be, melyeket a vállalkozó
szellemû gyerekek ki is próbálhattak. Majd a nagy izgalmakra
és fáradalmakra következett egy
kis kalória-bevitel, sütemény és
lepényevés formájában. A süteményeket a vállalkozó szellemû na- Harangozó Szilvia, Hornyák
gyiknak és anyukáknak köszön- Csabáné,
Kakas
Tiborné,
hették a játékban megéhezõ gyer- Kipilláné Gonda Mária, Klinyecz
mekek. Idõközben egy nagypa- Jánosné, Központi Mûhely,
pa 3 láda frissen szedett cseresz- Laczkó Balázs, Majer Csabáné,
nyével lepte meg a gyermeksere- Márton Józsefné, Paluch Erika,
get. A lepényeket nutellával meg- Paluchné Drobni Ágnes, Pósa
kenve kapták a nevezõ párok, de Sándorné, Szabó Timi, Szölgyén
a feladat nem volt egyszerû, hi- Szilvia, Szobi Érdy János Könyvszen minden lepény fel volt ló- tár és Információs Központ.
gatva és kézzel tilos volt hozzáA süteményeket is köszönjük
érni. A versenyzõk körül egyre na- Boros Istvánnénak, Gáspár
gyobb lett a szülõk gyûrûje, akik Jánosnénak, Klagyvik Jánosjókat mulattak a nutellával össze- nénak, Kliment Hajnalkának,
kent gyermekarcok láttán.
Kliment Mónikának, Majer
Az eredményhirdetéseket kö- Csabánénak, Mészárosné Heil Il-

dikónak, Nagyné Héri Borbálának, Ladányiné Huszák Gyöngyinek, Ocsovay Katalinnak,
Polonyi Évának.
A rendezvényt támogatták:
Szob Város Önkormányzata, 105
Shop, Bonca Bolt, Börzsöny Nehézgyalogság, Bûvös Toll, Danubius Táncegyüttes, Dombóvári
István vállalkozó, Cipõ, fehérnemû, divatáru, Dunapart Üzletház,
Erzsike virág, ajándék, Éva Baker, Fehér Bárány Vendéglõ, Galóca Bt, Gondviselés Patika, Határ ABC, Herfli Sörözõ és
Pizzéria, Ipoly Infó Reklám és Információs Kiadvány, Kakas húsbolt, Kavalkád, King Top Divatáru, Köztestületi Tûzoltóság
Vámosmikola, Krasznai Zoltán
képviselõ, Laczkó Balázs képvi-

selõ, Madai Mihály gumis, Majer
Csaba, Marlin Sörözõ, M-Party
rendezvényszervezés, Nagy &
Kovács Nyomtató kellékek,
Nagyné Héri Borbála, Netovább
Bt, Diszkont, Szobi Mentõállomás, Pásztor és Társai Bt, Peti Bolt,
Sallai Lászlóné vállalkozó, Sport
Divat, Szikriszt TÜZÉP, Szobi
Rendõrör, Közlekedésrendészeti
Osztály Vác, Szõke Istvánné gumis, Vitalitás drogéria.
További képek: www.erdykonyvtar.szob.emagyarorszag.hu.
A fotókat készítették: Csiki
Feszi és a könyvtár.

Szobi Hírnök

Közélet

Nemzetközi StreetDance Bajnokság
Május elseje és ötödike között
Brugge-ban (Belgium) került megrendezésre
a
Nemzetközi
Streetdance Bajnokság, ahol szinte a világ összes hip-hop csapata
mérte össze tudását.
A Peat-R Dance, „kistérségi”
csapattal indult a megmérettetésre, amelyben négy település:
Bernecebaráti, Vámosmikola,
Nagybörzsöny és Szob legjobbjai
kaptak helyet.
Felejthetetlen élmény volt a
gyerekeknek és nekem, hogy egy
ilyen színvonalas nemzetközi versenyen újra megmutathattuk tudásunkat. (2007-ben a szobi csapat-

3., a mikolai csapat szintén a 3.
helyet szerezte meg, míg magam
szólóban értem el 3. helyezést.
Mindezt megelõzte a szobi jótékonysági gálaest, amelyet a gyerekek belgiumi versenyre való kijutásáért szerveztünk. A jól sikerült est háziasszonya Dombóvári
Vanda, az „RTL Klub Reggeli „
címû produkciójának mûsorvezetõje volt.
Külön köszönet szeretnék mondani a támogatóinknak, akik segítsége nélkül nem utazhattunk
volna el a versenyre. Köszönet tehát a Zollner Elektronik Kft-nek,
az Iter-Granum Kht-nak, Kárpáti

A bajnokságon résztvevõk
tal elhoztuk az elsõ helyért járó díjat a mini kategóriában.)
Az idén a cadet csoport a 7. helyig jutott a középdöntõben, ami
nagyon jó eredménynek számít,
látva a többi csapat felkészültségét.
A „szóló mini” kategóriában
a csapat egyik tagja hatodikként
jutott a döntõbe. Jómagam a solo
kategóriában is elindultam, ahol a
28 fõs mezõnyben a 20. helyig jutottam. De bánkódásra semmi
okunk nem volt, hiszen ilyen ellenfelekkel élmény volt versenyezni.
A Belgiumban eltöltött hat
napból kettõn a gyerekek ingyenes táncórákon vehettek részt,
ahol nemzetközi tanároktól tanulhattak.
Április 12-én Budapesten vettünk részt a belgiumi bajnokság
kvalifikációs versenyén, ahol szobi gyerek csapatok a dobogó 2. fokáig jutottak el, az ovis csoport a

Zsuzsa az EKI fõigazgatójának,
Pacziga Tiborné vállalkozónak,
Hegedûs Lászlóné vállalkozónak,
Gondviselés Patikának, Kakas
Húsboltnak, Orbán József vállalkozónak, Határ ABC-nek, Pólonyi
Éva vállalkozónak, a Sport Fogadónak (Kemence), Pongrácz János polgármester úrnak, Remitzky
Zoltán polgármester úrnak,
Krasznai Zoltán vállalkozónak, dr.
Gosztonyi Jenõ orvosnak, Nefelejcs virágboltnak, a Burda sörözõnek, Kazincziné Nagy Nikinek,
a Móni szalonnak, Pásztor&Társa
Bt-nek, a Herfli sörözõnek, ”Egérnek”, Bonca boltnak, a szobi
CBA-nak, Benedek László vállalkozónak, a bernecebaráti polgármesteri hivatalnak, a bernecebaráti
általános iskola alapítványának, a
Dunakanyar Tv-nek, az Ipolyinfónak, a Szobi Hírnöknek, és természetesen a szülõknek.
HUGYECZ PÉTER

MEGHÍVÓ
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Börzsöny Múzeum tisztelettel meghívja a város lakóit Kutak Adrienn
ipolysági keramikusmûvész kiállításának megnyitójára.
Idõpontja: június 28., szombat 17 óra. A kiállítást Kozák
Csaba mûvészeti író nyitja meg. Közremûködik Vas Ottó
elõadómûvész. Mindenkit szeretettel várunk.
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Jótékonysági hangverseny,
kiállítás és búcsúi szentmise
Június 1-jén ismét együtt ünnepelhettünk településünk festõi környezetben épült Kálvária kápolnájában. A gyönyörû
táj adott: a Duna, a Börzsöny
és a Pilis látképe, a hegyek lábánál megbúvó településekkel.
Városunk nagy részére is szép
kilátás nyílik. Mintha azért
válosztotta volna ezt a helyet a
kápolna felépítésére az építtetõ Luczenbacher család, hogy
végsõ nyugalomra térésük után
innen szemlélhessék szeretett
kastélyuk és településük sorsát.
A kápolna Jézus Szent Szíve
tiszteletére lett szentelve, annak az istenemberi szívnek a
tiszteletére, amely a szeretet
forrása. Kálvária kápolna,
mely az önként és szeretetbõl
értünk vállalt szenvedésre és
kereszthalálra emlékeztet bennünket, s bár Jézus szenvedésének képi ábrázolását láthatjuk a stációkon, tudjuk, hogy
a “tizenötödik” állomás a szeretet végsõ gyõzelmét hirdeti:
Jézus feltámadt a halálból,
hogy nekünk örök életünk legyen. E mérhetetlen szeretet a
példaképe minden embertársi
szeretetnek. Jézus Szent Szíve
ünnepén együtt dicsõíthettük
Életadó Krisztus Istenünket a
szentmisében a lelkek szent közösségével. Ezen az ünnepen
immár 4. éve jótékonysági
hangversenyt és kiállítást rendezünk, hogy megmentsük a
pusztulástól és emberi kezek
pusztításától mûemlék kápolnánkat. A hely iránti tisztelet
és szeretet az, amely összefog-

ja a tenniakaró embereket, híveket az ünnep elõkészítésekor.
Az idei vendégeink a Szolnoki
Jubilate kórus is ezt a szeretet
érezte vendéglátásunkban.
Kómár István plébános-karnagy és Tóth Edit karnagy vezetésével közös hangversenyt
adtak a szobi Szent László
templom vegyeskarával, majd
Balázs Ildikó képviselõ nõ
megnyitotta a szobi Ifjúsági
Grafikai Egylet és Micsei F.
László kiállítását, melyet csak
azon a napon lehetett megtekinteni. A búcsúi szentmisén
dr. Káposztássy Béla plébánosunk celebrált, a két kórus
együtt végzett liturgikus szolgálatot. A szentmise után a hívek sütemény adományaiból
szeretetvendégség, agapé volt.
Ezúton szeretném megköszönni minden szorgos kéznek
a segítséget: a takarítást, díszítést, fûnyírást, és a virág adományokat, hogy méltó környezetben tudtuk ezt az ünnepet
eltölteni, és köszönjük a kedves hívek pénzadományait is.
Szeretetbõl fogtunk össze e kápolna megmentéséért. Bízom
abban, hogy ez a szeretetbõl vállalt áldozatos munka célba ér és
ebben a festõi környezetben
majdan megújult kápolna válasz
lesz az emberek részérõl Isten
szeretetére.
Köszönöm a támogatást
Szob Önkormányzatának és a
vállalkozóknak: Orbán Józsefnek és családjának, Polónyi
Évának és Kakas Tibornak.
TÓTH EDIT

Gazdi kerestetik
Elajándékoznánk plébániánk kan kutyusát Maxot kutyaszeretõ gazdinak.
A kutyus befogadott állat, eredeti gazdája ismeretlen. Nagyon jámbor, vágyik az emberek gondoskodó figyelmére, szeretére. Közepes testû kutyus,
oltásait minden évben megkapta. Elõzõ gazdája
Hartung Ferenc plébános nem vihette magával
Monorra, a plébánia udvart viszont parkosítani tervezzük, viszont nem szeretnénk a kutyust elaltatni.
Ajánljuk gyerekek mellé játszópajtásnak vagy egyedül élõ idõsek mellé társnak.
Jelentkezni a plébániai irodai idõben lehet: hétfõ,
kedd, csütörtök délelõtt 9-12 óráig, szerda, péntek 15tõl 18 óráig.
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Önök írták

Élõ hagyomány az úrnapi virágszõnyeg
Úrnapján a Katolikus Egyház
azt a csodálatos titkot ünnepli,
hogy a kenyér és bor külsõ színe alatt Jézus Krisztusnak az istenembernek teste és vére, istensége és embersége valójában, igazán és lényegileg jelen
van.
Egyházi ünnepként 1264ben IV. Orbán pápa rendelte el,
megbízva Aquinói Szent Tamást, hogy készítse el az ünnep
liturgiáját és a Szentmise ünnepi énekét. Az úrnapi körmenet,
amely Krisztus diadalmenete,
Róma jóváhagyásával vált általánossá a XIX. század elsõ harmadában (1820).
A zöld ágakkal és virágokkal borított négy oltárnál az elmélkedés alaphangulatát az imádás, a hálaadás, az engesztelés
és a kérés adja meg. Ezen a körmeneten kérjük a kegyelmet
Istentõl, hogy erõsítse meg hitünket ebben a legszentebb titokban. Az elõzõ évszázad közepéig az egyház tagjai mindig
nagy részvétel mellett ünnepelték Úrnapját, és hitük félelem
nélküli megvallásával vettek
részt a körmeneten. Sajnálatos
módon az európai ember meg-

Petõfi Sándor:

A magyar
nemzet
Oh ne mondjátok nekem, hogy
Hajnallik hazánk felett !
Látom én: az õ számára szõ
a sors szemfödelet.
S kérni istent nem merem, hogy
Nemzetem gyógyítsa fel,
Mert e nemzet, elhigyétek,
Életet nem érdemel.

A virágszõnyeg. Fotó: Csiki
feledkezett elõdei mély, keresztény gyökereirõl és az ünnepek
megtartásáról.
Városunkban minden évben
szorgalmas és mûvészi hajlamú
kezek elkészítik a virágszõnyeget, hogy az oltáriszentséget feldíszített úton vihesse a lelkipásztor. Az idei évben is gyönyörû
virágszõnyeg készült. Az országban több helyen is készíte-

nek hasonlót, többek között Budapesten is. Az ízlésesen elkészített szobi munka még a fõvárosban is megállná a helyét. Hála
és köszönet illeti készítõit.
Mint a keresztény közösség
tagjai, imádkozzunk, hogy az
Úristen vezesse vissza Európát
az õt felemelõ keresztény hit
bátor, meghitt megvallásához.
SIMON JÓZSEF

Emlékezünk, nem felejtünk
1920. június 4., 16 óra 30 perc.
Erre a napra és erre a percre emlékezünk itt az országban, a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben,
Bácskában, Horvátországban és
Ausztriában. Az a gyalázatos békediktátum, amelyet a fenti idõpontban írtak, illetve írattak alá
a háborúban gyõztes hatalmak,
máig tisztázatlan, illetve felülvizsgálatlan maradt.
Az, hogy az ország területének 72 %-át, lakosságának 64 %át veszítettük el, semmiféle módon nem indokolható, még innen, 88 év távlatából sem. 1935ben a Saar vidéken népszavazáson megkérdezték a lakosságot,
hogy német vagy francia fennhatóság alatt szeretnének-e élni
a jövõben. És Magyarországon?
Mindössze Sopron és környéke dönthetett sorsáról. Sopron
döntött, helyesen! Talán ettõl rettentek meg, ezért nem kérdezték
meg a többi elcsatolt területen
élõket? Magyország ilyen méretû megbüntetésének tényeknek
megfelelõ okairól a mai napig

Szobi Hírnök

magyarázatot senki nem adott.
Kik voltak azok, akik az elsõ világháborút kirobbantották? Milyen büntetést kaptak a személyükben felelõsök? Errõl nincs
publikáció.
A trianoni döntés következtében milliók kerültek korábbi
hazájuk határain kívül. Ma, 88
évvel a diktátum aláírása után
még mindig dobog magyar szív
az elszakított területeken.

Zebegényben a trianoni emlékhelyen a megemlékezés idõpontja június 7-én volt. Évrõlévre felfrissíti az emlékezést az
ünnepség, amely a magyarság fájdalmát a tragikus veszteség miatt
nem engedi elfeledni. Az ország
templomaiban június 4-én 16 óra
30 perckor megszólaltak a harangok, emlékeztetve mindannyiunkat a trianoni tragédiára.
SIMON JÓZSEF

Figyelemmel átforgattam
A történet lapjait,
S fontolóra vette lelkem,
Amit e hon végbevitt.
S mit találtam ott fölírva
Századok bötûivel ?
Azt találtam, hogy e nemzet
Életet nem érdemel.
Jóra termett nép honában
Egy a szív, az akarat,
A közérdek mellett minden
Külön érdek elmarad.
Itten oltárt minden ember
Ön bálványaért emel És az ilyen önzõ nemzet
Életet nem érdemel.
Voltak egyesek közöttünk !
Tiszta, hû, nagy szellemek,
Akik mindent, amit tettek,
A hazáért tettenek.
Hány volt köztök, kiket a hon,
Maga a hon veszte el !
És az ily hálátlan nemzet
Életet nem érdemel
Más hazában híven õrzik
Mindazt, ami nemzeti ;
Õsi kincsét a magyar nép
Megveti, és elveti,
A magyar magyarnak lenni
Elfeled vagy szégyenel És az ily elkorcsult nemzet
Életet nem érdemel...
Oh de mért elõsorolnom
E szegény hon vétkeit ?
Lesz- e sors, oh lesz- e isten,
Aki minket megsegít ?
A nagy isten szent kegyébõl
Jõ- e megváltási jel ?
Lesz- e még e nemzet olyan,
Hogy halált nem érdemel ?
PEST, 1845. JANUÁR

Szobi Hírnök

Múltunk, jelenünk
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Kõfejtés, kõbányászat, kõfaragás
Szob város életét a XIX. században erõteljesen meghatározta a
kõbánya mûködése. Minderrõl
többek között érdekes dolgokat
olvashatunk a Magyar Néprajz III.
kötetében.
“A külföldi, leginkább olasz
mesterek szerepe meghatározó a
magyarországi kõfaragóipar kibontakozásában. (Megj.: Gondoljunk csak Batics Feri bácsira. LJ)

Kõbánya
Ahol a nagyobb egyházi és polgári építkezéseken kõfaragókra
volt szükség, ott rendszerint megtalálhatók az olasz mesterek: Eger
környékén kívül dolgoztak a
Börzsöny és a Gerecse hegységben, a Balaton-felvidéken és
Székelyföldön is. Többen letelepedtek és elmagyarosodtak,
mások visszatelepültek hazájukba. Szerepük bizonnyal abból adódott, hogy Itáliában a
kora középkor óta a kõfaragásban és építészetben magas szintû szakmai tudásra tettek szert,
és ezért szívesen alkalmazták, s
jól megfizették õket Magyarországon. Rajtuk kívül osztrák és
német kõfaragók betelepülése és
hatása számottevõ.
Nagy múltú kõfejtõ és kõfaragó központok az egyházi és világi építészet centrumai közelében
alakultak ki: Esztergom–Visegrád–Buda körzetében, Eger környékén és a Balaton-felvidéken.
Eger régiójában a püspöki székhely és a vár építkezései folytán a
középkor óta mûvelt kõbányák a
19. század elejére kimerültek,
ezért új bányákat kellett nyitni.
A 19. század elejétõl városaink rohamosan felgyorsuló építkezése,

majd az utcák kikövezése fokozódó szükségleteket támasztott
építõ- és útburkoló kõ iránt. Példaként említjük, hogy a Börzsöny hegység délnyugati részén
lévõ Csák-hegyen az 1830-as
években kezdõdött a nagyobb
arányú kõbányászat. 1840-ben ismerték fel, hogy a szobi kõ útburkolásra alkalmasabb a gránitnál,
mert nem válik simává s ezáltal

tõ konjunktúra a Duna-kanyar
iparszerû köbányáiban állandóan
ott dolgozó kõbányászréteget hívott életre. Õk egy holdon alóli
földdel rendelkeztek, vagy földnélküliek voltak. Azok a börzsönyi kisparasztok, akik 2-5 hold
földet bírtak, vagy többet is, de
családjukat ennek a jövedelmébõl nem tudták eltartani, szintén
elmentek kõbányába dolgozni. A
nagy kõbányák közelében
Márianosztrán, Ipolydamásdon a
munkaképes férfiak 60-70%-a,
Kóspallagon 30-40%-a kõbányában dolgozott. E falvak társadalma három rétegre tagolódott: a
földmûvelõ gazdák, a bányamunkások és a kétlakiak – mezõgazdasági munkát és kõfejtést
is végzõk – rétegére. A falu vezetõsége a gazdák közül került
ki, akik a kõbányászokat tarisznyásnak, kobelkárnak gúnyolták. A kõbányászok közül a bányamesternek volt legnagyobb
tekintélye, õt a ricerek, a kõfejtõk, a rakodók, a kavicstörõk és
a napszámosok követték. A gazdák nem szívesen adták lányukat kõfejtõhöz feleségül.
A fejtett kõ feldolgozásának
síkossá, mint a gránit. Élelmes legegyszerûbb eljárása az útburtõkés vállalkozók felismerték a kolati kövek készítése, amivel
Csák-hegyi kõbányászatban rej- fõleg a Duna-kanyar és a Börlõ üzleti lehetõséget, és rövid idõ
alatt felfuttatták a termelést:
1869-ben már 300 munkás dolgozott a kõbányákban, 1864-ben
300-400 ezer darab faragott és faragatlan kockakõ és 100 ezer darab járdakõ került ki a Csák-hegyi bányákból. A környékbeli
falvakból sokan elsajátították a
kõfejtést és a kõfaragást. Visszaemlékezések szerint a mesterség
fogásait az ausztriai Mauthausenbõl hozott munkásoktól tanulták
meg, akik késõbb visszaköltöztek
hazájukba. A leghíresebb kõfejtõk a márianosztraiak lettek
Kõzúzó
A Börzsöny falvaiban a 19.
század második felében fölfejlõ- zsöny hegység kõbányáiban fogdõ kõbányászat megváltoztatta a lalkoztak. Innen látták el az
lakosság életét. A századforduló 1860-as évek óta a fõvárost és száután a Csák-hegyi bányákban mos nagyobb városunkat úti és
olyan nagy volt a munkáskeres- járdakõvel.
let, hogy Márianosztrán a paraszAz útburkoló köveket maguk
tok parlagon hagyták földjeiket a kõvágók, ricerek hasították,
és a bányákba mentek, részben darabolták a kívánt méretre ékek,
ricernek, akinek pedig lova volt, vésõk, durmancs, nagykalapács
az kordézott: egylovas kordéval és macli vagy bunkó segítségékövet szállított. A konjunktúra az vel. A munka egy részét egylábú
elsõ világháborúig tartott.
széken (sztolicska) végezték, ameA fõvárosi építkezési és útépí- lyen ülve jobbra-balra hajolhat-

tak az éppen szükséges szerszámért. A készítés utolsó fázisa a
kiálló egyenetlenségek eltávolítása, az ún. spicölés, amit nagyobbrészt a gyermekekre bíztak.
11-12 éves fiúk, apjuk vagy bátyjuk mellett, a spicöléssel kezdtek
beletanulni a kõmunkába. A kész
útburkolati köveket figurába rakták – ami hasonló, mint az alföldi
kubikosok földprizmája –, és ökrös szekéren, lovas kocsin szállították a vasúti rakodóra vagy hajóállomásra. Ezt a munkát még
nem tekintették kõfaragásnak.
A kõfaragó a ricer által megmunkált négyszögletes kövön
tovább dolgozott: elõször a
stokkolókalapáccsal simára
egyengette, majd aszerint, hogy
mit készített belõle, formálta és
díszítette. Szerszámait többnyire
kovács készítette, századunkban
pedig már városi üzletekben és
szerszámlakatosoktól szerezte be.
A szerszámnyelet vékony, hajlékony, de erõs fából (cser-, kõris-,
som-, gyertyán-, juharfa) maguk
faragták. A romhányi kõfaragók
minden este éleztették szerszámaikat a községi kováccsal, mások
az élezést, javítást maguk végezték. Legtöbb kõfaragó az udvaron, esetleg a szín alatt dolgozott.
A kõtömböt fabakra vagy két kõ-

darabra emelték, s úgy munkálták.”
Aki mindezekrõl többet kíván
megtudni, olvassa el Hála József
munkáját.
Hála József (1983) A kõ kitermelése, feldolgozása és felhasználása a Börzsöny hegységben.
Egyetemi szakdolgozat. Budapest
http://mek.oszk.hu
http://www.eszakko.hu
SZEMLÉZTE LAKATOS JÓZSEF
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Múltunk, jelenünk

1848/49 - 160 esztendõ távlatából
A Hont megyei “vezérkar” 1.
Cikksorozatunk további részében azokat a honti születésû,
vagy a vármegyéhez kötõdõ,
fontos katonai vagy katonapolitikai szerepet játszó parancsnokokat illetve politikusokat kívánjuk bemutatni, akiknek nevét, tevékenységét vidékünkön
ugyanúgy ismerni illene, mint
országosan Kossuth, Batthyány,
Görgey vagy az aradi vértanúk
személyét. Mivel a témában
önálló kutatásokat nem folytattam, a portrék bemutatásával
olyan célt is teljesíteni óhajtok,
hogy felhívjam a figyelmet a témával mélyebben foglalkozó
kortársszerzõk: dr. Csáky Károly, dr. Kiss László, Puskás Péter és a közelmúltban alkotóereje delén elhunyt dr. Szénássy Ivánka Imre honvéd ezredes,
törénész és emlékiratíró
Árpád írásaira, mûveire.
Draskóczi és Jordánföldi
Ivánka Zsigmond politikus.
1817. június 8-án született a
Hont megyei Felsõszemeréden.
1848 elõtt Hont megye egyik
nevezetes ellenzéki szónoka, az
1847-48. évi pozsonyi országgyûlésen Korpona szabad királyi város követe, majd az 184849.évi nemzetgyûlésen Hont
vármegye egyik képviselõje. A
szabadságharc, a világosi fegyverletétel után Kossuthtal
Viddinbe s Konstantinápolyba
menekült, s innét Párizsba került. Hazatérve felsõszemerédi
birtokára vonult vissza, és itt
gazdálkodott. 1861-ben újra
képviselõvé választották, s
1865-78-ig a Deák-párt soraiban az országgyûléseken tevékeny részt vett. Szónoki tehetsége országos hírûvé tette.
Gazdasági leveleket írt a
Gazdasági Lapokba (1856.)
1849-iki visszaemlékezéseibõl
írt a Függetlenségbe (1886.
251. sz.). Országgyûlési beszédei az Országgyûlési Naplókban
olvashatók. 1902-ben hunyt el
Felsõszemeréden.
Draskóczi és Jordánföldi
Ivánka Imre honvéd ezredes és
történész,
emlékiratíró.
Ugyancsak Felsõszeme-réden
született, 1818. december 9-én.
Elõbb Sopronban, majd 1831tõl a tulni katonai akadémián
tanult. Itt került barátságba Görgey Artúrral, kinek mindvégig
barátja volt. Az akadémia elvég-

zése után a Hessen–Homburg
sorezredben, 1838-tól pedig a
Nádor huszároknál teljesített
hadnagyként, illetve fõhadnagyként szolgálatot. Utóbb István
fõherceg nádor hadsegéde, majd
1848-ban honvéd százados és
Batthyány Lajos miniszterelnök
nemzetõrségi titkára lett.
1848 nyarán e minõségében
Ivánka állapította meg a felállítandó honvédsereg szervezetét.
Augusztus 17-én õrnaggyá és a
dunáninneni nemzetõrség (Vác)
parancsnokává nevezték ki.
Szeptember 29-én részt vett a
pákozdi csatában, alakulatának
jelentõs szerepe volt a Jellasics
felett aratott gyõzelemben. Októberben a honvédsereg Ausztriába való betörésekor és visszarendelésekor a jobbszárny hadmûveleteit fedezte. Október 12én ezredessé, egy héttel késõbb
a magyar fõsereg jobbszárnyának parancsnokává nevezték ki.
Október 25-én a magyar sereg parancsnokságának Kossuth
által fogalmazott nyilatkozatával Dobay Ágoston nemzetõr
százados kíséretében Windischgrätzhez küldték egyezkedés
céljából. A császári fõvezér
azonban azt válaszolta, hogy lázadókkal nem tárgyal. Visszafelé jöttükben Ivánka ezredest
a hadijog megsértésével Jellasics elfogatta, a magyar táborba csak Dobay érkezett vissza.
Königgrätzi rabságából
1850-ben szabadult császári kegyelemmel. Az ekkortól folyó-

sított 1600 forintnyi évdíját szegény sorsú honvédek segélyezésére fordította, maga pedig
birtokára vonult vissza. Az idõ
múlásával az irodalomban kereste érvényesülését. Cikkei,
írásai sûrûn jelentek meg.
Ivánka Imre1861-ben határozati párti programmal a
dunapataji kerület országgyûlési
képviselõje lett. 1865-tõl 1895ig megszakítás nélkül tagja a
képviselõháznak. Eleinte a balközép, 1875 után a szabadelvû
párt tagja. 1895-ben fõrendiházi taggá nevezték ki.
Kivette részét a korszak
gazdasági mozgalmaiból. Egyik
alapítója volt az elsõ magyar
dunagõzhajózási társaságnak
(ez azonban 1864-ben feloszlott). 1878-tól 1891-ig az
Északkeleti Vasúttársaság vezérigazgatója, több éven át a
Vöröskereszt Egylet igazgatója volt. Részt vállalt az Országos Honvédegyesület alapításában, a magyarországi szabadkõmûvesek nagymestere volt.
Máriabesnyõn hunyt el,
1896. július 27-én. A máriabesnyõi Kapucinus temetõben
lévõ családi kriptába temették el
Ivánka Imrét, az 1848. szeptember 29-i pákozdi csata hõsét.
Felsõszemeréden néhány évvel
ezelõtt az iskola falán elhelyezett emléktáblával tisztelegtek a
település jeles szülöttjének.
Mûvei: Báró Eötvös József,
Kubinyi Ferenc és Ivánka Imre
országgyûlési beszédeik (Pest,
1861); A magyar hadsereg,
mint szervezendõnek képzelve
(Pest, 1861); Gõzhajózás a magyar Dunán tájékozásul (Pest,
1862); Négyhavi szolgálatom a
magyar hadseregben 1848 június végétõl október végéig
(Bp., 1881); A népfelkelésrõl
(Bp., 1884 németül is).
Felhasznált irodalom: Csáky
Károly: “Lázadókkal nem tárgyalok”. Ivánka Imre történész
és emlékiratíró, a szabadságharc
ezredese. HONISMERET,
2007/2.Kozári Mónika: Egy
huszártiszt a fõrendiházban. Élet
és Tudomány, 1997. Szénássy
Árpád: Az 1848/49-es szabadságharc emlékhelyei. (Pozsonytól Komáromon át Ipolyságig).
Komárom.
KOCZÓ JÓZSEF

Szobi Hírnök

Vámos
települések
Helyneveinkben a “vámos” névelemmel találkozva önkéntelenül az juthat eszünkbe, hogy valamikor régen
az adott településen, annak közelében, határában – útkeresztezõdésnél,
folyami átkelõnél, vármegye- vagy
országhatárnál – sorompó állhatta el
a kereskedõk útját, s csak a vám megfizetése után haladhattak tovább. A
vámszedõhely rangot, kiváltságot jelentett.
Magyarország jelenlegi határain belül – többek között – a Dunántúlon Vámoscsalád, Vámosszabadi,
Nemesvámos és Somogyvámos, a
“keleti végeken” Vámospércs,
Vámosoroszi,
Vámosatya,
Vámosújfalu, az Északi-középhegység tájékán Sajóvámos, Vámosgyörk
és Vámosmikola rendelkezett ezzel a
középkori kiváltsággal. Határainkon
túl a Kárpát-medencében további 11
település õrzi földrajzi nevében a vámos elõ- vagy utótagot.
Kistérségünk Mikola községének
idõs lakói a helynév eredetét magyarázó monda alapján úgy tudják, hogy a
falu az Ipoly átkelõhelyénél vámot szedõ Mikoláról/Miklósról kapta nevét.
2007. június 2-án a “vámos” települések országos találkozót tartottak Vámosgyörkön. A találkozó
megrendezéséhez a fennállása 140.
évfordulóját ünneplõ Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának támogatását is sikerült elnyerniük. Ez év május 30-án aztán a VPOP
budai sporttelepén találkoztak a települések általános iskolásai. Négyfõs
csapatok mutatták be lakóhelyük hagyományait, szokásait, s több fordulós versenyen bizonyították be,
hogy a testvértelepülések földrajzi elhelyezkedését, történetük érdekességeit, nevezetességeit, címerüket megismerték, s nem utolsó sorban a “vámolás” alapelemeit is elsajátították a
kéthónapos felkészülés során.
A dobogós helyezést elért csapatok tagjai – Sajóvámos, Vámoscsalád, Vámospércs – egy hétig a nyári
vakáció alatt a VPOP vagy valamelyik vámos település vendégszeretetét
élvezhetik. A vámosmikolai általános tagiskola csapata – Majoros
Dorina, Szabó Fruzsina, Pacziga
Viktória és Szalay Attila 7. osztályos tanuló – tisztességgel helytállt,
a középmezõnyben végzett. A részt
vevõ gyermekek és a jelenlévõ polgármesterek, jegyzõk, pedagógusok
egyaránt felejthetetlen élménnyel lettek gazdagabbak.
A mikolai versenyzõk az augusztus elején Nemesvámoson sorra kerülõ második országos találkozón szerezhetnek újabb ismereteket, tapasztalatokat a “vámosok
családjáról”.
KOCZÓ JÓZSEF
HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖRVEZETÕ

Szobi Hírnök

Programajánló

József Attila Mûvelõdési Ház programjai
Június

Június 23., hétfõ 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes
Június 28., szombat 14 óra
Városnapok rendezvényei - Az Európai Uniót bemutató
kiállítás megnyitója (elõtér)
Június 28., szombat 14-tõl 18 óráig
Véradás (nagyterem)

Programajánló
június

Június 7-29. Foci EB
Óriás kivetítõn!
Csapolt Beck’s sör!
Június 21.
III. jótékonysági buli az óvoda részére

Jegyek elõvételben az óvodában,
vagy a rendezvény napján a helyszínen kaphatók!
A programok helyszíne:
Szobi József Attila Mûvelõdési Ház
További infó a plakátokon, illetve:
www.m-party.hu, tel.: 06-30/200-5958
www.m-party.hu

Nyári tábor
Az Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ,
és a Szobi József Attila Mûvelõdési Központ idén is
megrendezi hagyományos, napközis jellegû nyári táborát június 30 (hétfõ) és július 5. (szombat) között.
Jelentkezni a Szobi Érdy János Könyvtárban személyesen, vagy a 06-27/370-217-es telefonszámon lehet.
Minden táborozni vágyót szeretettel várunk!
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Könyvkuckó
Könyvtárunkban is kölcsönözhetõk már HANGOSKÖNY-VEK!
Elõször is egy kis magyarázat mi is az a hangoskönyv.
A hangoskönyv színészek,
elõadó mûvészek által felolvasott, hanghordozón kiadott
könyv. Lehet hangkazettán,
audio CD-n, vagy MP3 CD-n
rögzített hanganyag. Legtöbbször azok a könyvtárhasználók
keresik, akik munkájuk miatt
napjuk nagy részét autóban töltik. Ágyhoz, házhoz kötött,
könyvet nehezen vagy egyáltalán nem bíró embereknek is
kikapcsolódást, “olvasáshoz”
jutást nyújt. A vakok és
gyengénlátók könyvtári ellátásában is szerepet játszanak. A
látássérült emberek mellett az
olvasási zavarokkal küszködõ
gyermekek és felnõttek tanulásában és mûvelõdésében is
nagy szerepet játszik ez a dokumentumtípus. Magyarországon 2002 körül jelentek meg az
elsõ “igazi” han-goskönyvek,
melyek jogtisz-tán, kiadott formában kerülnek a boltok polcaira. Ma már a frissen megjelent könyvek hangoskönyv kiadása is gyakori.
A hangoskönyvek között
megtalálhatók a magyar- és világirodalom klasszikus darabjai,
regények, drámák, versek, mesék,
ismeretterjesztõ irodalmak. A
hangoskönyvek elõnye, hogy
gyorsan, kényelmesen hozzá lehet jutni az olvasót érdeklõ irodalomhoz.
Az elmúlt évben már mi is elkezdtünk szerzeményezni ezt a
dokumentumfajtát. Bár még szerény az állományunk, de ajánljuk az olvasók figyelmébe. Egy
kis ízelítõ a saját gyûjteményünkbõl.
VÁMOS MIKLÓS: HOGY
VOLT címû nagy sikerû kötetének legjava hallható 3 CD-n, a
szerzõ elõadásában.
BARTIS ATTILA: NYUGALOM : Fekete Ernõ elõadásában.
E történet középpontjában a

rendszerváltás kulisszái között
anya és fia nyomasztó kapcsolata áll.
SZERB ANTAL: UTAS ÉS
HOLDVILÁG. Felolvassa Kulka
János.
MARK TWAIN: ÁDÁM ÉS
ÉVA NAPLÓJA: Igó Éva és
Rátóti Zoltán elõadásában
REJTÕ JENÕ :PISZKOS
FRED A KAPITÁNY. Bodrogi
Gyula elõadásában.
BOCCACCIO: DEKAMERON
Lukács
Sándor elõadásában. 1348-ban Firenzében pestis dúl. Ez elõl tizen egy vidéki
kastélyba menekülnek. Félelmüket azzal ûzik el, hogy mesélnek
egymásnak. Tíz napon keresztül
mind a tízen egy-egy történetet.
BOHUMIL
HRABAL: SZIGORÚAN ELLENÕRZÖTT
VONATOK
Kálloy Molnár
Péter elõadásában. Jól ismert történet Milosról,
egy békés cseh kisváros vasútállomásának kezdõ forgalmistájáról, aki szinte föl sem eszmél, és
az õt férfivá avató nõ karjaiból
egyenesen a haláléba kerül.
A. A. MILNE MICIMACKÓ
Koltai Róbert elõadásában.
HÁROMSZOR HÉT MAGYAR NÉPMESE.

A könyvtár a tanév vége kapcsán könyvjutalomban részesítette a szorgalmas könyvtárlátogatásért és könyvkölcsönzésért az alábbi általános iskolai tanulókat: Csernyánszky
Krisztina, Dörnyei Dániel,
Foltin Dominik, Füleki Dávid, Fülöp Enikõ, Gábri Enikõ, Juhász Lujza, Kollár
Bojána, Néder Anita, Paulik
Eszter, Szabó Antónia, Száraz Eliza, Tar Luca.
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Nyomdai elõállítás: DunaPress Multimédia Bt
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