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Innen nézve halálnak hívjuk
Õsz van, színpompás, gazdag
évszak. A természet lenyûgözõen változatos ruhákba öltözik. A gyümölcskertek fái, a
szõlõlugasok roskadoznak az
érett gyümölcsöktõl, a föld
megtermi adományait. Bármerre nézünk, mindenütt harsognak a színek és a fények.
Voltaképpen azt is mondhatnánk: vidám évszak, de a
szívünk valahogy mégsem tud
felhõtlenül derûs lenni. E színes kavalkád mögött, a betakarítás és begyûjtés munkálatai mögött ott bujkál a megérkezettség érzése, a végsõ
számvetés gondolata és az elmúlás érzésének szomorkássága. Az õszi hónapokkal a fény
is napról napra fogy: a sötétség birodalma egyre terebélyesebb, egyre nyomasztóbb
lesz. Az egész természet halni
készül.
November elejére esik Mindenszentek ünnepe és az elhunyt szeretteinkrõl való megemlékezés, a Halottak napja.
Ezekben a napokban a temetõk megtelnek koszorúkkal, virágokkal, mécsesekkel, csendben emlékezõ hozzátartozókkal, barátokkal.
A civilizáció, amelyben
élünk, erõsnek, dinamikusan
fejlõdõnek mutatja magát, és
szeretné eltûntetni, elfeledni a
halál, az elmúlás zavaró tényét. S miközben szorgosan
döntögeti elmúlt századok tabuit, egyszersmind új tabukat
emel. Ezek egyike a halál, a
meghalás, amely ma a közbeszédben jellegzetesen “szalonképtelen” téma.
Igaz, a TV képernyõk tele
vannak a halál, a meghalások,
a gyilkolások képeivel, a valóságosan meghalni készülõ
embertársainkat kórházak és
elfekvõ kórtermek jótékonyan
rejtõ ajtói mögé utaljuk. A ma
embere ezer és ezer módját ta-

lálta meg annak, hogy elmenekülhessen a halál tényével való
szembesülés elõl. Ennek ellenére a meghalás, a földi élet lezárása, az evilágból való eltûnés
kikerülhetetlen tény marad.
Hivatásom teljesítése közben
nem ritkán találkozom olyanokkal, akiknek szívében semmi
sem képes szétoszlatni a halál
elbizonytalanító, félelmetes ho-

föntrõl szemlélve az Istenhez
történõ hazaérkezés reményét
jelenti. Azt, hogy életünk eddig
soha nem tapasztalt mértékben
elnyerheti teljességét, azt, hogy
eljuthatunk az üdvösségre.
Mindenszentek napján olyan
jó látni a szentek élettõl áradó
seregét, õket, akik a Mennyei
Jeruzsálem fényességes drágakövekkel kirakott falainál együtt

Mindazokért egy-egy gyertya égjen
mályát. Nagyon megrázó szembesülni ezzel a reménytelenséggel. Miközben próbálok együtt
érezni velük, szívem mélyén
csendes hálát érzek Egyházam
iránt, aki a halál küszöbén, az
emberi élet e megrendült, fájdalmas csendjében is képes a remény és az élet igéjét hirdetni.
Annak ellenére, hogy életem
minden napja a halál, és a kérlelhetetlen semmibe hullás fenyegetõ árnyékában telik, Istent
keresõ keresztényként mégsem
kell rezignálttá válnom.
A Halottak napját megelõzõ
napon, a katolikus liturgia Mindenszenteket ünnepli. E fényes
ünneppel Egyházunk az életnek
arra a teljességre emlékeztet
minket, amelyre hitünk szerint
mindannyian meghívást kaptunk. Az, amit e földrõl nézve
halálnak hívunk, az onnan,

mondanak hálát Istennek, életük forrásának és beteljesítõjének. Isten hazaérkezett barátai
õk, akik szeretetükkel kísérnek
és imáikkal segítenek küzdelmeinkben.
Világosan tudom, hogy életem és e világ minden szépsége
elmúlik, de ez nem kell, hogy
szorongással töltsön el, hanem
felismerhetem, hogy megismételhetetlen életem titokzatos értelmet hordoz és arra teremtte-

tett, hogy Isten szeretetében
teljességre jusson.
A szentek arcát körülvevõ
dicsfény nem saját nagyszerûségük csillogása, hanem Isten
dicsõségének szelíd visszfénye. Bennük a kegyelem világossága legyõzte a bûn sötétségét. Életük példája bátorságot ad, hogy nekem is érdemes végigküzdenem ezt a
földi életet.
Mindenszentekkor újra
tudatosodik bennem, hogy
emberlétünk legmélyebb elhagyatottságát, a halált, Jézus Krisztus maga is átélte
a kereszten, sõt, éppen halála által szerzett mindannyiunknak új, elpusztíthatatlan örök életet.
A temetõ sötétjében ilyenkor mécsesek százai és ezrei
lobognak, játékosan, szemtelenül szakítva fel az éjszaka
sötétségét. E kicsiny lámpások egy nagy, egy soha el nem
múló Világosság elõhírnökei.
Elõhírnökök csupán, mert
még nem jutott teljességre Isten Örök Napja.
E fájdalmakkal és veszteségekkel terhelt életünkben
Krisztus világossága még csak
pislákolva fénylik ugyan, de
többé senki nem veheti el tõlünk a bizonyosságot, hogy a
feltámadással
immáron
visszafordíthatatlanul, véglegesen és legyõzhetetlenül e
halálra szánt világ örök Világossága lett.
KÁPOSZTÁSSY BÉLA

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk
Elhunyt szeretteinkre emlékezünk az Öreg-temetõben
a kápolnánál 2008. november 1-jén 17 órától
verses emlékmûsorral és ünnepi imádsággal.
Az Új-temetõben a megemlékezés 18 órakor kezdõdik. Emlékezzünk együtt, gyújtsunk gyertyát elhunyt szeretteink emlékére!
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Épülnek a hulladékkezelõ
központok a Zöld Híd Programban
Hivatalosan is elkezdõdtek Pest
és Nógrád megye legnagyobb
hulladékgazdálkodási beruházásának, a Zöld Híd Programnak a kivitelezései munkálatai.
A projekt részeként szeptember
10-én a Kerepes, ökörtelek–völgyi, szeptember 11-én pedig a
nógrádmarcali hulladékkezelõ
központ alapkövét helyezték el.
A Zöld Híd Program 106 település összefogásával megvalósuló regionális hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi
program, amely Pest megye
észak-keleti részére, illetve Nógrád megye nyugati részére terjed ki. A több mint 102.000 háztartást és közel 277.000 embert
érintõ beruházás célja a régió
hulladékgazdálkodási rendszerének európai uniós normák szerinti kialakítása.
A projektet az Európai Unió
Kohéziós Alapja 50 százalékban,
a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium 40 százalékban,
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 5 %ban támogatja. A fennmaradó
5 százalék önerõt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagönkormányzatain keresztül biztosítja.
Az Európai Uniós elvárásoknak, a vonatkozó mûszaki és jogi
elõírásoknak megfelelõen Kerepes, Ökörtelek – völgyben 2009
októberére, illetve Nógrádmarcalon 2009 júniusára elkészülõ
hulladékkezelõ központok jelentõs mértékben átalakítják Pest és
Nógrád megye hulladékgazdálkodását. Mindkét helyszínen a
szelektív hulladékgyûjtésre épülõ, a nyugat európai gyakorlatnak megfelelõ hulladékkezelést
vezetnek majd be. Ennek részei
többek között a gyûjtõszigetes és
hulladékudvaros szelektív gyûjtés, az újrahasznosítható anyagok utóválogatása, a mechanikai
és biológiai hulladék elõkezelés,
illetve a komposztálás.
A nettó 8.177.000 euróból,
lakott területektõl távol felépülõ Kerepes, ökörtelek - völgyi
központban dolgozzák majd fel

a térségben szelektíven gyûjtött
hulladékokat, amelyeket szétválogatnak, lebáláznak, majd onnan a hasznosító üzemekbe szállítanak. A kezelõközpont egyéb
sajátossága, hogy a háztartási
hulladék kezelését nem hagyományos lerakással oldják meg,
hanem Európai Uniós mintára
mechanikai–biológia elõkezelést
alkalmaznak. Az eljárás során a

Nógrádmarcalon a mechanikai elõkezelõ, a komposztáló telep, valamint az egyéb kiegészítõ létesítmények mellett, egy a
szelektíven gyûjtött hulladékok
átrakására szolgáló állomást is
kialakítanak a 4.913.948 euróból létrejövõ kezel mûködõ
nógrádmarcali regionális hulladéklerakó korszerûsítéseként
valósulnak meg, ahol a kerepesi

beszállított kommunális hulladékokból kiválogatják a tovább
hasznosításra alkalmas hulladékfajtákat – szerves anyagot és
könnyû frakciót (mûanyag, papír, kombinált csomagolóeszköz, textil és fa hulladékok) -,
amelyekbõl a tervek szerint
komposztot és villamos áramot
fognak majd elõállítani. A folyamat révén csak a maradék,
hasznosíthatatlan részek kerülnek a hulladéklerakóra. A kezelõközpont oktatási és képzési
funkciót is ellát majd. Építése és
üzemeltetése során folyamatosan
fogadja az iskolásokat, egyetemi és fõiskolai diákokat, hogy
tanulmányaikat, ismereteiket
gyakorlati tapasztalatokkal is
gyarapíthassák.
Az éves szinten 80-90.000
tonna feldolgozási kapacitással
mûködõ létesítmény a vonzáskörzetében lévõ két gyûjtõkörzet (Vác, Kerepes) 61 településérõl több mint 208.000 ember
számára fogja biztosítani a hulladékok újrahasznosítását és biztonságos kezelését.

kezelõközponthoz hasonlóan, a
modern hulladékkezelõ technológiáknak köszönhetõen nem
lesz szükség a hulladéklerakó
bõvítésére. Az évi 40.000 tonnás hulladékkezelési kapacitással rendelkezõ telepen, korszerû
körülmények között tudják majd
feldolgozni a térség hulladékait, amelyeket majd 45 településrõl szállítanak. Ennek eredményeképpen a létesítmény vonzáskörzetben élõ 69.000 ember számára tartós megoldást biztosító,
a korszerû és környezetbarát hulladékkezelés valósul meg.
A parkosított környezettel
kialakított hulladékkezelõ központokban magas színvonalú
oktató centrumot is építenek,
ahol az elképzelések szerint a
környezettudatos gondolkodásra ösztönzõ elõadásokkal, bemutatókkal várják a leendõ látogatókat, iskolásokat.
“Az új, modern hulladékgazdálkodási rendszer üzembelépésével megvalósulhat a térség
korábban használt, elavult hulladéklerakóinak rendbe tétele,

felszámolása is. A létesítmények
üzembe helyezésével egyúttal
radikálisan növekszik az újrahasznosítás mértéke és csökkenthetõ lesz a lerakásra kerülõ hulladék mennyisége
is.“– hangsúlyozta dr. Gémesi
György az Önkormányzati
Társulás elnöke.
A két hulladékkezelõ központtal párhuzamosan elkezdõdnek a balassagyarmati és a rétsági hulladékudvarok, valamint
486 db szelektív gyûjtõsziget
építési munkálatai is, amelyekben a rendszer beüzemelése után
elhelyezhetõk lesznek majd
hasznosítható hulladékok, a háztartásokban keletkezett különféle
kidobott bútorok, elöregedett
elektromos készülékek, elhasznált olajok, és egyéb veszélyes
anyagok is.
További információ: Café
PR Kft, Langó Károly. Telefon: 06-1/450-5065, fax:
06-1/450-5099. E-mail:
press@zoldhid.hu;
Szükségszerûen szemléletváltásra lesz tehát szükség a településtisztaság területén , ha nem akarjuk, hogy városunkat elborítsa a szemét info@zoldhid.hu
Amint arra a fent közölt tájékoztatóból is következtetni lehet, az elõttünk álló években
markánsan megváltozik a hulladék gyûjtésének és ártalmatlanításának gyakorlata térségünkben és ennek következtében
városunkban is. A márianosztrai hulladéklerakó bezárja kapuit, viszont új hulladéklerakó udvarok kialakítása környezetünkben körülményes és
rendkívül költséges, tekintettel
településünk élõvizes környezetére és ivóvízbázis jellegére. A
közelgõ változásoknak jelen pillanatban még beláthatatlanok a
következményei. Elég csak arra
gondolunk, hogy az önkormányzat minden héten két teherautó
szemetet szed össze a közterületekrõl, amelyeket mind a mai
napig Mária-nosztrán helyez el.
Erre a jövõben nem lesz lehetõség. Szükségszerûen szemléletváltásra lesz tehát szükség a településtisztaság területén, ha
nem akarjuk, hogy városunkat –
az olasz nagyváros, Nápoly mintájára - elborítsa a szemét.
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Bemutatkozik
Dr. Závorszki Károly
Október elsejétõl fogadja betegeit az új háziorvos

Dr. Závorszki Károly vagyok,
az I-es számú háziorvosi körzet új orvosa. Ebbõl az alkalomból ragadom meg a lehetõséget, hogy Önöknek és
Nektek bemutatkozásként egy
pár sorban, néhány mondatok
elmondjak magamról, illetve
a körzettel kapcsolatos terveimrõl.
Esztergomi vagyok, két
gyermekem van. Fiam karácsonykor lesz négy, kislányom
jövõ húsvétkor lesz két éves.
Feleségem gyógypedagógus és
teológus. Szeretjük a természetet, és gyakran kirándulunk
a környéken. A gyerekek rajonganak a kisvonatozásért,és
már nagyon várják, hogy kipróbálhassák a szobi kisvonatot is. Nagyon örülök, hogy
olyan helyre járok dolgozni,
ami közel áll a szívemhez. Öt
éve végeztem el az egyetemet,

azóta fõleg baleseti sebészként
dolgoztam. Az Országos Alapellátási Intézet és a szobi önkormányzat közös pályázatát
megpályázva nyertem el ezt az
állást.
A rendelõben lehetõségünk nyílik a fokozatos továbbfejlesztésre, hogy minél átfogóbb és kényelmesebb ellátást tudjunk biztosítani a betegeinknek. Szeretettel várunk kedves kolleganõmmel, Nyírádi Tiborné Edittel minden hozzánk
forduló beteget.
A rendelési idõ: hétfõ: a II
körzetnek megfelelõen 8-tól 12
óráig, helyettesít: Dr. Lõrincz
Kálmán, kedd: 12- tõl 15 óráig, szerda: 8-tól 11 óráig, csütörtök: 12-tõl 15 óráig, péntek: 12-tõl 15 óráig
DR. ZÁVORSZKI KÁROLY

Jól halad a “fedvényterv”
engedélyeztetése
Az “Euro-Velo 6” turisztikai kerékpárút építése a 12es számú fõút 22+087 és
24+400 kilométerszelvénye
(Szob – Zebegény) között
címet viselõ projekt keretében, a beruházás teljes körû
lebonyolítására, valamint a
mûszaki ellenõri és a közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátására meghívásos, egyszerû közbeszerzési eljárást
folytatott le Szob Város Önkormányzata. A megküldött
ajánlattételi felhívásokra beérkezett pályázatokat megvizsgálva, az önkormányzat
Közbeszerzési Bizottsága,
mint bíráló bizottság javaslatára a képviselõ-testület a
TAKTA–OSI Kft. -t (1028
Budapest, Dózsa György
utca 27.) hirdette ki az eljárás gyõztesének, egyben vele
kötött szerzõdést a fent említett munka elvégzésére.

Kapcsolódó hír, hogy a
képviselõ-testület a kerékpárút kivitelezõi munkálataira vonatkozóan, nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött. Az ajánlattételi felhívás megszövegezése, illetve annak a Közbeszerzési Értesítõben történõ
megjelentetése pillanatnyilag a legfontosabb feladat.
Amint lapunk korábbi
számaiban már beszámoltunk arról, a kerékpárút eredeti terve költségcsökkentés
okán korrekcióra szorult. A
támogató szerv elõírásainak
megfelelõen elkészített
fedvényterv engedélyeztetése jó ütemben halad a különbözõ hatóságoknál. Reméljük, az engedélyek mielõbb
elkészülnek, hiszen a projekt kötött befejezési határideje feszített munkát követel meg.
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Állásajánlat
Szob Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Szob Város Polgármesteri Hivatala
Igazgatási, Népjóléti és Családügyi Iroda
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Szent Imre
utca 12.
A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 9/1995. (II.3.) Korm.rend. I.
sz. melléklet 13. pont, közterület-felügyelõ II. besorolási
osztályban
Ellátandó feladatok: Szob város közigazgatási területe
rendjének, tisztaságának védelme, annak rendjét zavaró
jogsértések megelõzése, megakadályozása, szankcionálása, önkormányzati vagyon védelme.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a közterület-felügyelettel kapcsolatos hatósági feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
köztisztviselõk illetmény kiegészítésérõl szóló 6/2007.
(II.16.) Kt.sz. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvõképesség,
§ Büntetlen elõélet,
§ Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelõi vizsga,
§ Felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
§ B kategóriás jogosítvány,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Egészségügyi - fizikai - pszichikai alkalmasság orvosi
igazolása.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2008. november 3. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 27. A
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kempfné
Dudás Hilda jegyzõ nyújt, a 27/570-580-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Szob Város Polgármesteri Hivatala címére történõ
megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca 12.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 2099/2008.V., valamint a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelõ .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a kinevezés 6 hónapos próbaidõ kikötésével történik. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szobi Hírnök címû helyi újságban, illetve Szob Város Önkormányzat honlapján (www.szob.hu ) - 2008. október 10.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.szob.hu honlapon szerezhet.
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ
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Kérdezz, felelek - az olvasó kérdez
Az olvasó kérdez – dr. Orbán Ildikó, az APEH Középmagyarországi Regionális
Igazgatósága ügyfélkapcsolati fõosztályvezetõje válaszol
Kérdés: Kell-e valamilyen igazolvány, ha a lakásom egyik szobáját bérbe
adom diákoknak?
Válasz: Ha igazolványra
nem is, egy adószámra szüksége lesz. A bérbeadást a tevékenység megkezdése elõtt
kell bejelenteni az APEHhez a 08T101-es nyomtatványon (interneten letölthetõ,
vagy az APEH ügyfélszolgálati irodák rendelkezésre bocsátják). A bejelentésnél kapott adószámmal kell számlát kiállítania a bérleti díjról.
Kérdés: A gyermekemet
szeretném segíteni 1 millió
forinttal, amit a lakásvásárlásához használ fel. Kell-e
valamilyen adót fizetni nekem vagy a gyermekemnek
emiatt?
Válasz: A magánszemélyek egymás közötti ajándékozása adómentes, ezért sem
Önnek, sem a gyermekének
adófizetési kötelezettsége
nem keletkezik. Ha adófizetési kötelezettség nem is, illetékfizetési kötelezettség
keletkezhet. Ha a készpénzajándék értéke meghaladja a
150 ezer forintot, akkor a teljes összeg után illetékfizeté-

si kötelezettsége keletkezik.
Az ajándékozás miatti illetékkötelezettség elkerülhetõ
úgy, hogy az összeget nem
készpénzben adja át, hanem
bankon keresztül utalja a
gyermeke bankszámlájára.
Az ajándékozást 30 napon
belül be kell jelenteni az
APEH-hez.
Kérdés: Folyószámla-kivonatot kaptam az APEHtõl. Az van rajta, hogy illetéktartozásom van, de szerintem nem jogos az APEH követelése. Hogyan tudom ezt a
legegyszerûbben tisztázni?
Válasz: A folyószámlakivonat az APEH által nyilvántartott adótartozást tartalmazza. Ha a tartozás összegével nem ért egyet, akkor
célszerû egy levélben megkeresni az adóhatóságot,
melyhez csatolja az igazát
bizonyító iratok másolatát
(például a befizetést igazoló
csekkszelvényt) is. A levelet
az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
1438. Budapest, Pf. 511.
postacímére küldheti meg.
Az írásban benyújtandó észrevételt segíti a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság honlapjáról letölthetõ nyomtatvány is.
A kivonatban szereplõ
adatok egyeztetése miatt felkeresheti az ügyfélszolgálati
irodákat, kirendeltségeket is,

Emelt összegû támogatás
a civil szervezetek részére
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete szeptember 16-án
megtartott ülésén módosította a Közösségeket Támogató Alapra
vonatkozó határozatát
úgy, hogy a szeptember
15-ig benyújtott pályázatok elbírálásához korábban rendelkezésre
bocsátott 400.000 forintos keretet 435.000

forintra emelte. A pályázatokat elbíráló Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság tehát
emelt összeg odaítélésérõl dönthet. A forrásemelkedés oka, hogy
egy, korábban támogatott civil szervezet a számára megítélt támogatást
nem tudta felhasználni,
ezért visszaadta azt az
önkormányzatnak.

de ezt a megoldást azért nem
javasljuk, mert a munkatársaink csak átveszik az észrevételét, problémáját helyben
érdemben nem tudják orvosolni.
Kérdés: A gyermekem
már három éve külföldön lakik. Az APEH levelet küldött, hogy rendezetlen a biztosítási jogviszonya. Kell-e
valamit tennem, vagy ráér,
ha majd egyszer hazalátogat
külföldrõl?
Válasz: Az egészségügyi
szolgáltatással kapcsolatos
biztosítási jogviszonyt célszerû minél elõbb rendezni.
A hozzátartozó akkor járhat
el, ha eseti meghatalmazással rendelkezik. A jogviszony
rendezésének módja, hogy a
T1011-es nyomtatvány kitöltésével bejelentkeznek, és az
egészségügyi ellátásért havi
4.350 forintot fizetnek. A
jogviszony rendezhetõ úgy
is, hogy a tartósan külföldön tartózkodó gyermek az állandó lakcímrõl kijelentkezik, és ezáltal az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége megszûnik.
Kérdés: Állandó munkahelyem nincs, alkalmi munkavállalói könyvvel szoktam dolgozgatni. Ennek alapján jogosult vagyok-e az ingyenes
egészségügyi szolgáltatásra?
Válasz: Az alkalmi mun-

kavállalói könyvvel történõ
foglalkoztatás után megfizetett közteherjegy nem tartalmaz természetbeni egészségügyi hozzájárulást. Ebbõl
következõen az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személy kizárólag
baleseti ellátásra jogosult. Ha
nincs olyan jogviszonya,
amelynek alapján az egészségügyi hozzájárulás megfizetettnek minõsül, akkor a
természetbeni ellátás érdekében, a T1011-es nyomtatvány benyújtásával be kell
jelentkeznie az APEH-nál ,
és havonta 4.350 forintot
kell fizetnie.
Kérdés: Bérbe adom a lakásomat egy kft-nek. Nyilatkoztam részükre, hogy az
önálló tevékenységre vonatkozó szabályokat választom,
ennek ellenére 25 százalék
adót vonnak le. Helyes az eljárásuk?
Válasz: A kft eljárása
nem helyes. Ha Ön úgy nyilatkozott, hogy a jövedelmét
az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint állapítja meg, akkor a kifizetõnek az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kellene megállapítania
az adóelõleget is. Ha a hibát
nem sikerül rendezni a kftvel adóéven belül, akkor választását az adóbevallásában
érvényesítheti.

HIRDETMÉNY
A PORTATERV Kft által elkészített Szob Településszerkezeti Terv és Helyi Építési
Szabályzat Módosítás teljes terjedelmû, szöveges- és térképes munkarészeket is tartalmazó dokumentációja a Városfejlesztési,
Városüzemeltetési és Építéshatósági
Irodán (új épületszárny I. emelet) Kalocsai
János irodavezetõnél ügyfélfogadási idõben,
2008. szeptember 30. és 2008. október
30. között megtekinthetõ.
KEMPFNÉ DUDÁS HILDA JEGYZÕ

Szobi Hírnök

Oktatási hírek

48 gyermek táborozhatott
teljesen ingyen
2008 már a harmadik olyan
év volt a Kistérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat történetében, amikor
nyári tábort sikerült szerveznie és lebonyolítania a kistérség hátrányos helyzetû gyermekei számára.
A program keretében június, július és augusztus hónap-

zésünkre bocsátotta a tulajdonában lévõ nyári táborát, illetve annak faházait. Százezer
forint összegû, pénzbeli támogatással segítette munkánkat a
Pest Megyei Esélyek Háza közelmúltban megnyílt váci irodája. A Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete 170
kilógramm édességgel és 240

Az augusztusi tábor résztvevõi
ban 48 gyermek táborozhatott
teljesen ingyen a kistérség településeirõl. A helyszín idén is
a vadregényes környezetben található a kemencei önkormányzati tábor volt, ahová három turnusban érkeztek gyermekek. Az elsõ turnus június
23-án, a második július 21-én,
a harmadik pedig augusztus
25-én kezdte meg a hétfõtõl
péntekig tartó tartalmas, aktív
együttlétet. A heti programok
között szerepeltek kirándulások, vadászkutya bemutatók,
tájház látogatások, éjszakai túrák és strandolás, de megtekintettük az erdei iskolát, a kisvasút múzeumot, végig jártuk
a tanösvényt és többször felültünk a menetrend szerint üzemelõ kisvasútra. Élve a település adta lehetõségekkel,
igyekeztünk minél színesebb
programokat és tartalmas idõtöltést szervezni a résztvevõ
gyermekek számára.
A tábor lebonyolításában
nagy segítségünkre volt Kemence Község Önkormányzata, aki térítés nélkül rendelke-

liter üdítõvel támogatta törekvéseinket, illetve a táborozók
ellátását. A gyermekek felügyeletét önkéntesek is segítették, akiknek itt, a nyilvánosság elõtt is szeretnénk kifejezni köszönetünket és nagyra becsülésünket.
Név szerint köszönjük Kuti
Zsoltnak, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
munkatársának, Maczkay
Zsaklinnak, a Pest Megyei Esélyek Háza váci irodája vezetõjének, ifj. Pongrácz Jánosnak, Kemence község polgármesterének, valamint Sztuhár
Anikónak, Tényi Mariannának,
Kucsora Istvánnak és Molnár
Ildikónak az önzetlen, segítõ
közremûködését.
Reméljük, jövõre is hasonló összefogással folytatódhat
ez, a mára már sikeresnek
mondható kezdeményezésünk.
Bízunk abban, hogy még több
együttmûködõvel és résztvevõ
gyermekkel nyaralhatunk
2009-ben is.
UJLAKY ZOLTÁN
INTÉZMÉNYVEZETÕ
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Elkezdõdtek az óvoda
felújítási munkálatai
A polgármester úr szülõi értekezleten tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a város
augusztus végén két pályázatot is megnyert az óvoda korszerûsítésére.
Tekintettel arra, hogy a jelen pályázat keretében megvalósuló beruházás esetében az
elnyert támogatás lehívására
utólag, a munka határidõre
történõ elvégzése után kerülhet sor, ezért nincs lehetõség
a késlekedésre. Az idõ sürgetése miatt a felújítási munkálatok 2008. október 6-án elkezdõdtek és elõreláthatólag
2008. november 2-án fejezõdnek be.
A fejlesztés elsõ ütemében
az óvoda hátsó két vizesblokkja kerül felújításra, majd a régi
folyosók kapnak új padlóburkolatot. A második ütemben
konyha teljes felújítása valósul meg, valamint a tetõ kap
új fedést.
A munkálatok ideje alatt
sajnos kevesebb helyiség áll a
gyermekek rendelkezésére,
ezért a Tisztelt Szülõk azzal
tudnának a legtöbbet segíteni

– természetesen abban az esetben, ha erre lehetõségük van -,
hogy gyermekük nappali elhelyezését máshol oldanák meg
ebben az idõszakban. Ezzel
együtt, minden beíratott óvodás elhelyezését, ha szûkösen
is, de az intézmény biztosítja.
A tervezett õszi szünet ideje
alatt (október 23.-november
2.) ügyeletet az óvoda abban
az esetben tudja biztosítani, ha
az ellátást legalább 10 fõ kívánja igénybe venni. Az intézményi konyha felújítása a tervek szerint szintén ebben az
idõszakban valósulna meg,
ezért a szünet ideje alatt az étkezéseket az iskolában tudjuk
megoldani.
Ezzel egy idõben a hátsó
csoportszobák és folyosók festését is szeretnénk megvalósítani, ehhez kérnénk a szülõk,
a nagyszülõk és nagylelkû
mesteremberek társadalmi
munkáját, hogy a gyermekeket megfelelõ körülmények
között tudjuk fogadni.
Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük.
A VEZETÕSÉG

Köszönet a szobi iskolába
járó gyermekek szüleinek
Az általános iskola vezetése azzal a kéréssel fordult az intézménybe járó tanulók szüleihez, hogy
lehetõségeikhez mérten nyújtsanak segítséget az
úgynevezett mese – dráma – tánc szaktanterem padozatának felújításához. Tette ezt azért, mert az oktatási intézmény a szükségessé vált munkára elõre
tervezett összeggel nem rendelkezett.
Annak ellenére, hogy a különbözõ összegû felajánlások még nem teljes egészében jutottak el iskolánkhoz, az eddig befizetett, és a még be nem
fizetett, de megígért támogatások alapján látható,
hogy a teljes felújítás az adományokból kifizethetõ lesz.
Köszönjük Önöknek, hogy kérésünkre ilyen példamutató módon válaszoltak!
Szeretnénk meghívni mindenkit a terem átadására. Aki csak teheti, jöjjön el!
A VEZETÕSÉG
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Közélet

Konferencia és almafesztivál Szobon
Egy kis lélekszámú település
életében még akkor is, ha jogállása város, ritkán adódik meg
az a lehetõség, hogy országos
konferenciát rendezhet.
2008. október 1-jén Szob
városa adott otthont egy ilyen
tanácskozásnak, konferenciának.
A tanácskozás szakmai célja a kistérségek aktuális kérdéseinek megvitatása, intézkedési tervek készítésének gyakorlati tapasztalatai, kistérségi pályázatokról való tájékoztatás,
az intézményfenntartók és az
intézményvezetõk szakmai segítsége volt.
A szépszámú hallgatóság,
amely az ország szinte minden
részébõl érkezett, délelõtt plenáris ülésen hallgathatta meg a
neves elõadókat.
Az ülés megnyitóját és bevezetõ gondolatait városunk
polgármestere, Remitzky Zoltán mondta el.
Az elõadók között köszönthettük:
dr. Bujdosó Sándor szakállamtitkárt és Vadászné Egegi
Máriát az Önkormányzati Minisztériumból,
dr. Dombovári Ottót a Közép-Magyarországi Regionális
Közigazgatási Hivatalból,
Járik Izabellát a Börzsönyvidéki oktatási intézmény igazgatóját,
Dienes Renátát és Nagyrónai Lászlót az Oktatási és Kulturális Minisztériumból.
A délutáni szekcióüléseken
a mindennapokon elõforduló
problémáikra, kérdéseikre kaphattak választ a hallgatók.
Tanulóink - Kuti Andrea és
Makrai Lászlóné csoportjai táncos-zenés játékot mutattak
be, amely az új óvodai – iskolai BÉZS programhoz kapcsolódott.
A konferencia kísérõ rendezvénye az almafesztivál volt.
Az Ipolyvölgy egykori híres
gyümölcsét, a málnát, ma már
az alma helyettesíti. Sikerült
megnyernünk a termesztõket
arra, hogy termékeik bemutatásával, megízlelhetõségével ez
a program megvalósuljon.
A legjelentõsebb vállalkozások mind képviseltették magukat gyümölcseikkel a fesz-

A nap “gasztronómiai koronáját” minden bizonnyal az almássütemények kóstolója, versenye jelentette
tiválon. Köszönetet mondok
Orbán Józsefnek és feleségének,
valamint az Eurotrust képviseletében Bernáth Istvánnak,
hogy almáskertjeiknek legszebb és legfinomabb terméseit
csodálhatták és kóstolhatták
meg a jelenlévõk. A szép és
sokféle gyümölcs valóban
fesztiváli hangulatot teremtett.
Polónyi Éva pogácsái pedig,
mint minden rendezvényünkön, most is a jó közérzet megalapozói voltak.
A nagyszerû kiállításról és
a rendezvény zökkenõmentes
lebonyolításáról településünk
két intézményének pedagógusai, alkalmazottai gondoskodtak. Az óvoda munkatársai
sok-sok töklámpással díszítették a mûvelõdési ház elõterében létrehozott kiállítást. Iskolánk pedagógusai és dolgozói mindent elkövettek az elõkészületek és a napi programok során, hogy Szob hírnevét az idelátogatók magukkal
vigyék, öregbítsék. Köszönöm
minden munkálkodónak (óvónõknek, dadusoknak, tanítóknak és tanároknak, konyhai alkalmazottaknak, karbantartónknak, és a mûvelõdési ház
vezetõjének) ezt a valóban
nem kis munkát.
A nap “gasztronómiai koronáját” minden bizonnyal az almássütemények kóstolója, versenye jelentette.
Bernecebarátitól Szobig
szinte minden település fontosnak tartotta, hogy ezen a “ve-

télkedõn” részt vegyen. A
szebbnél szebb és ízletesebb sütemények asztala egy gazdag és
változatosan sütni tudó térség
arcát mutatták. Természetes
volt, hogy a legtöbb sütemény
Szobról érkezett. Nagyon köszönjük minden olyan szobi és
nem szobi hölgynek a munkáját, aki erre a napra elküldte
mestermûvét. A mestermû
megfogalmazás valóságos, a
mellékelt kép igazolja állításomat. És igazolta a sok kóstoló
is, aki szavazatával kiválasztotta a legszebb és a legízletesebb
almás süteményt.
Az eredetileg két kategóriát egy harmadikkal egészítette
ki az “ínyenc zsûri”, mivel
nem csak a felnõttek neveztek,
volt diák versenyzõnk is.
Az eredmény: 1.kategória:
a legszebben elkészített sütemények alkotói: 1. Friedman
Tiborné Vámosmikola, 2. Sári
Ferencné Nagybörzsöny, 3.
Kissebesi Mária Márianosztra,
Baloghné Laczkó Erzsébet
Szob.
2. kategória: a legízletesebb
süteményeket készítõk: 1.
Karabáné Karsai Tímea
Szob, 2. Csizmadia Vilmosné,
Kóspallag, 3. Molnár Lászlóné
Szob, Kissebesi Mária Márianosztra, 3. kategória: diák Kiss
Enikõ Szob.
Szeretnénk, ha Szobon a következõ években is helyet adhatnánk hasonló konferenciáknak és az almafesztiválnak.
JÁRIK LÁSZLÓ

Szobi Hírnök

Fokozott ellenõrzés
Tekintettel az utóbbi idõben a gyalogos-átkelõhelyek közelében, illetve kerékpárosok részvételével
bekövetkezett közúti közlekedési balesetek megnövekedett száma miatt a Pest Megyei Rendõrfõkapitányság a gyalogos-átkelõhelyek környezetének és a kerékpárral közlekedõk fokozott ellenõrzését hajtja végre.
A fokozott ellenõrzés 2008. október 1-jén 8 órától november 30án 22 óráig tart. A fokozott ellenõrzés célja a gyalogosok szabálykövetõ magatartásának kikényszerítése a közlekedés biztonságának növelése érdekében. A rendõrök az ellenõrzés során felhívják
a gyalogosok figyelmét a gyalogos-átkelõhelyek szabályos használatára, hogy a jelzõlámpával ellátott gyalogos-átkelõhelyeken tilos jelzés esetén ne haladjanak át
és csak a kijelölt gyalogátkelõhelyet használják.
A közlekedésben részt vevõk
közül a kerékpárosok vannak a
legveszélyeztetettebb helyzetben,
és sajnos évrõl évre egyre több a
halálos kimenetelû kerékpáros
baleset. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kerékpárral közlekedõk közül sokan nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó alapvetõ
közlekedési szabályokkal. A
2008. év I-VIII. hónap adatai alapján Magyarországon a kerékpárosok által okozott személyi sérüléses közlekedési balesetek aránya
az összbaleseti számokhoz viszonyítva 10 %.
A fokozott ellenõrzések célja
a kerékpárosok jogkövetõ magatartásának formálása, a szabályok
maradéktalan betartásának kikényszerítése, ezzel a kerékpáros
balesetek megelõzése, a súlyossági mutatók javítása, amelynek érdekében kiszûrésre és eljárás alá
vonásra kerülnek a szeszesital és a
vezetési képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt közlekedõ kerékpárosok, differenciáltan
szankcionálásra az egyéb szándékos szabálysértéseket (pl. tilos jelzést figyelmen kívül hagyó), a kerékpárokra vonatkozó mûszaki
elõírásokat (elsõsorban kivilágítási), illetve kerékpárosokra vonatkozó láthatósági szabályokat elmulasztó kerékpárosok. Az ellenõrzési akció során a jogkövetõ
magatartás elõsegítése és a további balesetek elkerülése érdekében
a rendõrök a Pest Megyei Balesetmegelõzési Bizottság által biztosított láthatósági mellényeket és
kerékpáros lámpákat adnak át, elsõsorban éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között közlekedõ kerékpárosoknak, akik ilyen
felszerelésekkel, eszközökkel
nem rendelkeznek.
PEST MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Szobi Hírnök

Sport

Õrzi õszi veretlenségét
a labdarúgó csapat
Lapunk szeptemberi számában
a városi futballcsapat õszi teljesítményének taglalását a negyedik forduló eseményeinek,
és az együttes perõcsényi vendégjátékának ismertetésével fejeztük be. Akkor azt az ígéretet
tettük, hogy mivel a botrányos
körülmények között félbeszakadt a mérkõzés következményeit meghatározó fegyelmi bizottsági ülés eredménye csak a
lap megjelenése után lesz ismert, ezért a következõ számban tájékoztatjuk Önöket az
ügy fejleményeirõl, illetve részleteirõl.
Örömmel számolunk be arról Olvasóinknak, hogy a fegyelmi bizottság döntése értelmében a perõcsényi mérkõzés
három pontját, 3:0-ás gólkülönbséggel megkapta a szobi
csapat. (Az összecsapáson kiállított, két perõcsényi labdarúgót 2008. december 31-ig, illetve 2009. március 31-ig tiltották el a játéktól.)
A nagy izgalmakat hozó
perõcsényi “kirándulás” után az
ötödik fordulóban hazai pályán
fogadtuk Márianosztra csapatát,
és szoros elsõ félidõ után, 8:1
arányban gyõztünk. A hatodik
fordulóban az osztály tavalyi
bajnokához utaztunk Rádra. A
végig küzdelmes mérkõzés elsõ
félideje után 2:0 arányban vezettünk, de a hazaiak nem adták fel, és a második játékrészben fel tudtak állni. Körülbelül
negyed óra leforgása alatt döntetlenre hozták az állást, ám
végül Viczena Csaba ritkán látható szépségdíjas góljával
(szögletrúgásból csavarta be a
labdát a rádiak kapujába) 3:2re hoztuk ezt a mérkõzést is. A
hetedik fordulóban a tavalyi
bronzérmes Vác - Deákvár csa-

patát fogadtuk hazai pályán. Ez
a mérkõzés is nagyon harcos kilencven percet hozott, ahol a
második félidõben mutatott játékunknak köszönhetõen szereztük meg a három pontot
(3:1). A nyolcadik játéknapon
a sereghajtó Csõvár vendégeként szerepeltünk. Ez a mérkõzés sajnos igazolta azt a régi
igazságot, hogy a papíron legkönnyebb mérkõzés lehet a legnehezebb! Így is lett. Igaz
ugyan, hogy 2:0 arányban vezettünk a félidõben, de ennek
ellenére nem ment a játék: rossz
passzok, bizonytalankodás a védelemben, gyenge helyzetkihasználás a csatársorban. (A labdát leginkább a kapusba, a kapu
mellé, illetve fölé, az oldalhálóba és a kapufára sikerült lõni).
A második félidõ elején még
szépítésre is futotta a lelkes hazaiak erejébõl, azonban újabb
gólt szerezni a mérkõzésen már
csak nekünk sikerült, beállítva
ezzel a 3:1-es végeredményt.
Mindent összevetve ezt a mérkõzést gyorsan el kell felejtenünk.
Megítélésem szerint a hátunk
mögött lévõ négymérkõzéses
ciklus sikeresnek és - ami legalább ilyen fontos -, eredményesnek tekinthetjük, hiszen
mindegyiken sikerült begyûjtenünk a gyõzelemért járó három
pontot. A bajnokság nyolcadik
fordulója után, hét mérkõzést
játszva (a 3. fordulót elhalasztottuk november 16-ra), százszázalékos teljesítménnyel állunk a tabella elsõ helyén. Innen várjuk hazai környezetben
a Letkés elleni rangadót október 12-én, 15 órai kezdettel.
Reméljük, folytatódik a jó sorozatunk az õszi szezon második felében is.
LACZKÓ BALÁZS

A képviselõk tájékozódhattak a városi
sportélet mindennapjairól
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. szeptember 16-án megtartott ülésén megismerte a városi sportklub, a
Szobi SC egyes szakosztályainak, így a Labdarúgó Szakosztálynak, a Tenisz Szakosztálynak, a Kerékpár Szakosztálynak
és Sakk Szakosztálynak 2007-2008. évi tevékenységérõl, és elért eredményeirõl szóló tájékoztatást. Az írásos anyaghoz tett
szóbeli kiegészítésekkel együtt, a képviselõ-testület elfogadta
a helyi sportélet elmúlt évét bemutató ismertetõt.
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Szob - Helemba - Letkés
Középkori hajósnépek a Dunán
és a Dunakanyar búvárrégészeti kutatása

Ezzel a címmel nyílik idõszaki
kiállítás a szobi Börzsöny Múzeumban 2008. október 28-án,
amely 2009. március 1-ig látogatható. A megnyitóra 2008.
október 28-án 17 órakor kerül
sor, a kiállítást Fésû József Gy.

még a Duna-medencében, pedig az õskortól a római koron
át az újkorig ez volt a kereskedelmi és hadi utak egyetlen
“sztrádája” a Kárpát-medencében. Ez a kiállítás annak a kutatásnak és tervezésnek a kez-

II. Ulászló oklevelének részlete Szob-Helemba-Letkés hajósainak szóló
kiváltságokról.
elnök, Börzsöny Múzeum Baráti Köre, és dr. Tóth J. Attila
régész, Magyar Régészeti és
Mûvészettörténeti Társulat Búvárrégészeti Szakosztálya nyitja meg. Közremûködik Tóth
Edit (fuvola) és Tóth Tímea (gitár).
Szob, Helemba és Letkés
népe csaknem kétszáz évig
(14.-16. sz. között) királyi kiváltságlevelekkel hajózott a
Duna teljes magyar királyi szakaszán (mai Pozsonytól Belgrádig). A Duna folyam újkor
elõtti hajózásával kapcsolatos
tárgyi leleteket (pl. hajóroncsokat) bemutató kiállítás nincs

detét jelenti, amely a török hódoltság végéig tartó korszak
dunai hajózásának próbál emléket állítani. Most a könyvtári-levéltári kutatás elsõ eredményeirõl adunk számot, valamint
ízelítõt adunk még az (ebbõl a
szempontból is nagyon fontos)
2006-ban megkezdett búvárrégészeti kutatásból. Kiállítást
rendezte: Börzsöny Múzeum
Baráti Köre. A kiállítás fõ támogatói: Szob Város Önkormányzata, Tragor Ignác Múzeum, Vác. A búvárrégészeti kutatás 2008. évi támogatója: a
Hungaria Nostra Foundation,
Los Angeles.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2008. november 11-én, 18 órától Krisztiáni
Sándor kõrestaurátor elõadására a Kodály Zoltán
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe. Házigazda
Bogányi Gergely, Kossuth-díjas zongoramûvész, a
zeneiskola igazgatója. Szeretettel várjuk!
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Önök írták

Ránk számíthat

Idõskorúak ellátása településünkön
Szob településen az idõskorúak
ellátását a Gondozási Központ Gondozó Ház biztosítja, amely
a mûködési területén az igényeknek és szakmai elvárásoknak megfelelõ gondozást biztosít a szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) és a szakosított ellátás (Gondozó Ház)
területén.
A központ az alapszolgáltatások keretében étkeztetést biztosít a szociálisan, az egészségügyi, vagy éppen az életkorból
eredõen rászorultak részére. Az
ellátás keretében napi egyszeri
meleg étkezésre van lehetõség,
amelynek igénybe vétele történhet helyben történõ elfogyasztással, elvitellel, illetve lakásra
történõ kiszállítással. Az ételt az
általános iskolában mûködõ
Központi Konyha készíti el, az
iskolaszünetekben pedig a
HACCP rendszernek megfelelõ
helyi vendéglátó-ipari egységtõl
rendeljük. Az étkeztetés intézményi térítési díját évente a képviselõ-testület állapítja meg, jelenleg 400 forint/adag. A személyi
térítési díj az igénybevevõ rendszeres jövedelmének 25 %-a.
A házi segítségnyújtás keretében a településünkön élõ idõskorú, magukról gondoskodni
képtelen személyek önálló életvitelének fenntartásáról, szükségleteiknek megfelelõen gondoskodunk. A szolgáltatás biztosítása érdekében három egész
- és egy rész gondozói körzetet
alakítottunk ki, amelyben két fõ
szakképesítettel rendelkezõ hivatásos gondozó lát el szolgálatot. A házigondozók feladatuk ellátása során segítséget
nyújtanak abban, hogy az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetükben, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelõen biztosított
legyen. Házi segítségnyújtás
keretében lehetõség nyílik:
- az ellátást igénybevevõkkel
segítõ kapcsolat kialakítására és
fenntartására,
- orvosi elõírásoknak megfelelõ alapvetõ gondozási-ápolási feladatok ellátására,
- segítségnyújtásra a személyi higiénia megtartásában,
- közremûködésre az ellátást
igénybevevõ háztartásának vitelében, különösen a bevásárlásban, takarításban, mosásban stb.,
- segítségnyújtásra a környezettel történõ kapcsolattartásban,
- valamint segítségnyújtásra

a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban (közgyógyellátás, mozgáskorlátozottak kedvezményei, átmeneti
segély stb.).
Az ellátási forma intézményi
térítési díját évente a képviselõtestület határozza meg, amelynek jelenlegi értéke: 100 forint/
óra. A házi segítségnyújtás személyi térítési díja az igénybevevõ jövedelmének 20 %-a.
A Gondozási Központ elsõsorban a saját otthonukban élõk
részére biztosít lehetõséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvetõ higiénia szükségletek kielégítésére
(nappali ellátás). A nappali ellátást igénybe vehetik a szociálisan, mentálisan rászoruló, önmaguk ellátására részben képes
idõskorúak, valamint azok a 18.
életévüket betöltött személyek
is, akik egészségi állapotuk,
szociális helyzetük miatt erre
szintén rászorulnak. Az intézmény ebben az ellátási formában háromszori étkezést, orvosi
ellátást, tisztálkodási lehetõséget, érdekvédelmet (hivatalos
ügyek intézése stb.), szórakozási lehetõséget (televízió, rádió,
rendezvényeket való részvétel)
biztosít. A nappali ellátás személyi térítési díja az igénybevevõ jövedelmének 30%-a.
A Gondozó Ház teljes körû
ellátást biztosít a szolgáltatást
igénybevevõk számára. Az intézmény rendelkezik az éjszakai és
nappali tartózkodáshoz, tisztálkodáshoz étkezéshez, közösségi
együttlétekhez szükséges helyiségekkel. Az ellátottak naponta
háromszor kapnak ételt, saját ruházatukat használják, amelyek
tisztítását helyben végezzük.
Rendszeres orvosi felügyelet keretében gondoskodunk az ellátottak egészségi állapotának folyamatos ellenõrzésérõl, szûréseken történõ részvételérõl és az
elrendelt vizsgálatok elvégzésérõl. A folyamatos orvosi felügyelet Dr. Lõrincz Kálmán orvos
biztosítja az intézményben.
A Gondozó Ház igénybevételének személyi térítési díja az
ellátott jövedelmének 60 %-a.
Az egyes ellátási formák
igénybevételének módjáról,
formájáról, feltételeirõl bõvebb
információt kérhetõ személyesen az intézményben, illetve telefonon a 27/370-030-as telefonszámon.

MÉSZÁROS MÁRTA
MB. INTÉZMÉNYVEZETÕ

Szobi Hírnök

Kirándulás a Zsóri
Gyógy- és Strandfürdõbe
A városi Nyugdíjas Klub tagjai
ez évi utolsó közös kirándulásukon vettek részt szeptember
17-én. Sajnos az idõjárás nem
a kívánságunknak megfelelõen
alakult, azonban mindez nem
szeghette kedvünket. Reggel 7
órakor indult az autóbusz, úti
célunk a zsóri gyógyfürdõ volt.
Kettõ és fél órás kényelmes utazás után értünk a fürdõbe. Az
érkezést követõen rögtön a medencéket vettük célba. Fedett és
nyitott rész, pezsgõfürdõ és
úszómedence állt a fürdõzõk
rendelkezésére. Annak ellenére, hogy az idõ igen barátságtalan volt, a szabadtéri meden-

cében is sokan élvezték a kellemes melegvizet. Mintegy 5 óra
állt rendelkezésünkre a fürdõzésre. Már délután három óra is
elmúlt, amikor elhagytuk a medencét.
Ezt követõen szorgos társaink
elkészítették az uzsonnát, amelyet
jó étvággyal fogyasztottak el a
résztvevõk. A zsíros kenyér, amelyet hagymával tálaltak, kifejezetten jól esett a fürdõzés után.
Este 7 óra elõtt fáradtan érkeztünk vissza Szobra, de azzal a boldog érzéssel, hogy közösségünk
ismét egy kellemes napot töltött
együtt. Köszönet érte.
SIMON JÓZSEF

Megemlékzés az aradi vértanukról
Október 6-án, hétfõn emlékezett a város az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett honvédtisztekre, illetve
az 1848/49-es szabadságharc vérbe fojtására. A hagyományokhoz híven a régi temetõben lévõ kopjafánál tartott megemlékezést az általános iskola tanulóinak színvonalas, megható mûsora tette ünnepélyessé. Ezt követõen került sor a koszorúzásra és az emlékezés virágainak elhelyezésére.

November 10-én és 13-án szlovák és magyar
szakemberek közös részvételével megrendezett
katasztrófavédelmi gyakorlat színhelye lesz a
város nyugati része, egészen pontosan a delta
vágány körüli vasúti (MÁV tulajdonú) terület.
A gyakorlattal közvetlenül érintettek pontos
tájékoztatást kapnak a késõbbiekben.

Szobi Hírnök

Önök írták

Rózsafüzér Királynõje
Október 7-én ünnepelte a Római
Katolikus Egyház a Rózsafüzér
Királynõjének ünnepét. Az ünnepet V. Piusz pápa vezette be
“Gyõzedelmes Nagyasszonyunk”
tiszteletére 1572. október 7-én,
mivel 1571-ben ezen a napon
szenvedett vereséget a török ha-
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Elsõsorban festõnek
vallja magát

A második nagy háború elõtti
idõben sok katolikus hívõ imádkozta a rózsafüzért, majd a világégés alatt még nagyobb odaadásMicsei F. László életútja az MR1 Kossuth Rádióban
sal sok-sok édesanya, gyermek,
feleség fordult segítségért, hogy Szob város szülöttjének, címû mûsorában beszélt magászeretteire védelmet kérjen. NapMicsei F. Lászlónak neve is- ról, életérõl, tevékenységeirõl.
jainkban lényegesen kevesebb
merõsen hangzik mindannyi- Arról, hogy külön adománynak
unk számára, hiszen évtizedek tekinti a sorstól, hogy erre a
óta kísérhetjük figyelemmel gyönyörû helyre született, ahol
mûvészetét, alkotó munkáját. a természet sok ihletet adott
Számtalan kiállításon mutatta képeihez.
be alkotásait az országhatáron
Elsõsorban festõnek vallja
innen és túl. Több festménye magát, de fontosnak tartja a
van Ausztráliában, Kanadában, gyökereket, szívén viseli a tede van alkotása Svédország- lepülésünk történetének megis-

Fotó: Új Ember 2002
jóhad Lepantónál a rózsafüzérimahadjárat eredményeként. Az
ünnep nevét XIII. Gergely pápa
1573-ban változtatta meg a “Rózsafüzér Királynõje” címére, XI.
Kelemen pápa pedig kiterjesztette az egész egyházra.
Évszázadokon keresztül a
katolikus keresztények milliói
imádkoztak azzal a szándékkal,
hogy kérésüket meghallgatás
kövesse. Ugyanígy imádkoztak
hálából is, hogy kifejezzék tiszteletüket a Szûzanya és Jézus
Krisztus felé, amiért segítséget
nyújtottak a bajban.

ima száll a Szûzanyához hazánkban és talán szerte a világban. Ki
tudja miért? Talán nincs elég
okunk az égiek támogatását kérni? Akkor miért nem tesszük?
Október 8-án volt a Magyarok
Nagyasszonya ünnepe, amely alkalomból hívõk sokasága keresi
fel a Mária-kegyhelyeket a Szûzanya közbenjárását kérve. Imádkozzunk el mi is egy rózsafüzért
a Szent Szûz tiszteletére, egy másikat pedig az 1956-os forradalom
és szabadságharc áldozatainak
emlékére.
SIMON JÓZSEF

10 éves fennállását ünnepelte
az egyházközségi énekkar
Szeptember 28-án, Szentírás vasárnapján a szobi római katolikus
egyházközség ünnepi hangverseny keretében emlékezett meg
énekkarának 10 éves fennállásáról. Az egyházközségi énekkar
1998-ban kezdte meg mûködését
Tóth Edit tanárnõ vezetésével. Az
énekkar tagjai heti próbákon készülnek, templomi szereplésük
ennek köszönhetõen hétrõl-hétre
egyre jobb és szebb. Mind gyakrabban hangzanak el latin nyelvû énekek, amelyek nagyban hoz-

zájárulnak a Szentmise áldozat
lelki megéléséhez.
Elismerés és köszönet illeti a
kórus vezetõjét, a kórus tagjait,
amiért ennyi áldozatot hoznak
annak érdekében, hogy minél
méltóságteljesebben ünnepelhessük Megváltónkat a Szentmise áldozatában. A Mindenható
Isten tartsa továbbra is egységben a kórus tagjait, hogy továbbra is ilyen színvonalon gyakorolhassák templomi szolgálatukat.
SIMON JÓZSEF

Micsei F. Láazló tanítványai körében
ban, Hollandiában és Németországban is.
A képzõmûvészet szinte
minden ágával foglalkozik:
fest, rajzol, farag, mintát önt,
metszeteket, illusztrációkat készít. 1996-ban az alkotó munkája elismeréseként, Szob
Nagyközség Önkormányzati
Képviselõtestülete a Szob
Nagyközségért Emlékplakettel
jutalmazta.
Sokoldalúságát mutatja,
hogy évekkel ezelõtt felvállalta a tehetséges fiatalok tanítását a saját lakásán mûködõ rajz
órák keretein belül. Ezeknek a
foglalkozásoknak a népszerûsége kapcsán már az általános
iskolások körében is felmerült
az igény “Laci bácsi” tanításai
iránt. Ennek következtében
már több mint egy éve, heti
rendszerességgel mûködik rajz
szakköre, ahol megtanítja a
gyerekeket a rajzolás apró fortélyira.
A közelmúltban az MR1Kossuth Rádió Arcvonások

merését, a régi hagyományok
feltárását. Ennek érdekében
hosszú évtizedek óta gyûjti a
fotókat, idõs emberek által elmondott történeteket rögzítõ
magnószalagokat, papírra vetett
történeteket. Ezeknek alapján
rajzolta meg körülbelül 100 szobi épületrõl, létesítményrõl képeit.
Minden korosztály számára ajánlom a riport meghallgatását, amelybõl megismerhetik Micsei F. László festõmûvész életét, céljait, tevékenységét.
Az elhangzott mûsor a rádió internetes honlapján
(www.mr1-kossuth.hu), a
“hangtár” menüpont alatt
hallgatható meg. (Itt kell a
nyilacskákkal kikeresni a riport elhangzásának dátumát 2008.09.25. csütörtök -, és az
aznapi mûsorok között kikeresni a 14. óra 5 perces kezdettel
sugárzott “Arcvonások” címû
produkciót.)
KUNYA SÁNDORNÉ
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1848/49 - 160 esztendõ távlatából
A szabadságharc emlékei Dél-Hontban
1849 nyarán nem volt többé remény arra “…hogy az egyesült
osztrák és orosz nagyhatalmasságok ellen az önvédelem harcát folytathassuk” – írta Kossuth. 1849. augusztus 13-án

szélései, Vörösmarty Mihály,
Tompa Mihály, Vajda János,
Arany János allegórikus költeményei, balladái, Erkel Ferenc
operái vagy Madarász Viktor,
Székely Bertalan történeti fest-

Kálvária-dombon: (2. kép)
SZOB, kopjafa a régi temetõben (Micsei László alkotása);
fotóját és szövegét 2008. májusi számunkban közöltük.
IPOLYDAMÁSD, emléktábla Görgey Artúr tábornok
szálláshelyének falán: (3. kép)
VÁMOSMIKOLA, Bányik
Pál honvéd sírja; felirat és fotók a 2008. áprilisi számban.
TÉSA, Boronkay Lajos emléktáblája a római katolikus
templomban; felirata és fotója
a 2008. augusztusi számban.
BERNECEBARÁTI,
Schönn Alajos honvéd fõhadnagy sírja a Felsõ-temetõben:
(4. kép)

szabadságharc emlékét is megörökítették.
Emlékhelyek.
IPOLYPÁSZTÓ/PASTOVCE: Kovács Sebestyén József síremléke; 1848 – 1998 feliratú
kopjafa a református templom
elõtt.
IPOLYBÉL/BIELOVCE:
Simonyi Sándor honvéd fõhadnagy sírja; 2008. augusztus 2-án
a községben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc honvéd
hõsei, valamint Simonyi Sándor
lovas nemzetõr fõhadnagy emlékére kopjafát állítottak.
IPOLYSZAKÁLLOS/
IPE¼SKÝ SOKOLEC: Mészáros Alajos sírja.

Fekete Imre emléktáblája Kóspallagon
Görgey Artúr fõparancsnok – a
Kossuth által ráruházott katonai és politikai hatalom birtokában – sikertelen tárgyalási
kísérlet után a cári haderõ elõtt
a világosi síkon letette a fegyvert. Komárom várának hõs
védõi – szabad elvonulás feltétele mellett – csak október 2án adták át a várat.
Ausztria büntetni akart, s
ehhez Ferenc József megtalálta
az alkalmas személyt: Julius
Haynaut, a bresciai hiénát. 1849.
október 6-án Pesten az Újépületben agyonlõtték Batthyány
Lajos magyar miniszterelnököt,
és Aradon kivégezték – többségüket katonához nem méltó halálnemmel: felakasztották – a
szabadságharc tizenhárom tábornokát. Cikksorozatunk elsõ részében láthattuk, miként fonódott össze hazánk elsõ felelõs
kormánya vezetõjének, gróf Batthyány Lajosnak és a kóspallagi
Fekete Imre gerillának a sorsa.
S a nagy bosszúállás megindítás
elõtt már Kantsur András
szokolyai református lelkész is
vértanúhalált halt.
A szabadságharc vérbefojtását követõ önkényuralmi idõszak nem kedvezett a hõsi ellenállás emléke ápolásának.
Csak Jókai Mór regényei, elbe-

ményei, Munkácsy Mihály életképei sugallták a “népek tavaszának” és az orosz medve segítségével letepert, a vérszomjas osztrák sas által meggyalázott hõs nemzet emlékét.
A kiegyezés után már terjedõben volt a szabadságharc
felidézésének emlékmûállítással
való gyakorlata is. Még a nevét
Pest bombázásával hírhedtté
tevõ Hentzi osztrák tábornok
szobrát is sikerült a közvélemény nyomására eltávolítani a
budai Szent György térrõl
(1899). 1948-ban, a forradalom centenáriumán alapítják a
Kossuth-díjat. A forradalom és
a szabadságharc 50. és 100. évfordulóján országszerte, városokban és falvakban szobrokat,
emlékmûveket állítanak.
Ezek után azt hihetnénk,
hogy kistérségünkben is minden
település kialakította a maga
emlékhelyét. Áttekintésünkbõl
viszont az derül ki, hogy nem
teljes körû a 160 évvel ezelõtt
történt események emlékének
ilyen formában való ápolása.
KÓSPALLAG, Fekete
Imre emléktáblája a régi iskola, a jelenlegi polgármesteri hivatal falán: (1. kép)
ZEBEGÉNY, az aradi tizenhárom tábornok emlékhelye a

Zebegény, Aradi vértanúk emlékhelye
Az 1848-49-es történelmi
események emlékének ápolása
az Ipoly jobb partján lévõ
magyaroklakta településeken
dicséretesnek mondható. Idén
Ipolybélen a község 870 éves
fennállásának évfordulóján a
160 éve lezajlott forradalom és

LONTÓ/LONTOV: Rajner
Pál sírja.
IPOLYSÁG/ŠAHY: gróf Széchenyi István emléktáblája a volt
városháza falán; Gyürky Antal
emléktáblája az iparosház (II.
Rákóczi Ferenc u.) falán; Jármay
Ármin honvéd hadnagy sírja a

Szobi Hírnök
római katolikus temetõben; A
megbékélés kapuja emlékezteti
az ipolysági temetõben szemlélõdõ látogatókat (1990-es évek)
Cikksorozatunkat azzal a

Múltunk, jelenünk
történelmi emlékhelyek felkeresése; a kiemelkedõ történelmi események tanítása és tanulása; a helytörténeti emlékek
összegyûjtése; sírok, emlékmû-

11

A legújabb kori magyar
történelem dicsõséges
tizenhárom napja
Tizenhárom nap. Mindössze
ennyi telt el az 1956. október
23-i tüntetések kezdetétõl a
szovjet hadsereg bevonulásáig, a megszálló csapatok elleni szabadságharc kezdetéig.
De mi is történt ez alatt a
tizenhárom nap alatt? Tizenhárom nap alatt Magyarország
lebontotta a diktatúra rendszerét. Döntés született az
egypártrendszer megszûnésé-

abban ragadható meg, hogy
elkerülhetetlen a szovjet csapatok beavatkozása a magyarországi eseményekbe. November 4-én hajnalban
Zsukov marsall már arról tesz
jelentést, hogy a szovjet csapatok megkezdték hadmûveletüket Magyarországon a “rend
megteremtése és a népi demokratikus hatalom helyreállítása érdekében”.

rõl és a többpártrendszer
visszaállításáról, a kommunista megfélemlítõ szervezetként
mûködõ Államvédelmi Hatóság megszûntetésérõl, a Kossuth-címer visszaállításáról,
március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánításáról, hogy csak
a legfontosabbakat említsük.
Az események szinte csúcspontjaként, Nagy Imre november 1-jén este a Rádióban
elmondott beszédében “a történelem elõtti mély felelõsségérzettõl áthatva, a magyar nép
millióinak osztatlan akaratát
kifejezve kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességét” , és hitet tesz a nemzeti forradalom vívmányainak
megszilárdítása és továbbfejlesztése mellett.
Mindez idõ alatt a “Nagy
Testvér” teljhatalmú ura,
Nyikita Szergejevics HrusSchönn Alajos fõhadnagy sírja, Bernecebaráti
csov pártfõtitkár, tárgyalásonemzeti ünnepünkön, a pákozdi (Pozsonytól Komáromon át kat folytat az európai szociacsata évfordulóján, nemzeti Ipolyságig) Komárom.
lista országok vezetõivel,
gyásznapunkon október 6-án;
KOCZÓ JÓZSEF amely tárgyalások lényege

A forradalom sorsa megpecsételõdött. Kora reggeltõl fél
9-ig a Parlamentben mûködõ
rádióadó többször sugározta
Nagy Imre felhívását, amelyben
közölte az ország népével és a
világ közvéleményével, hogy a
szovjet csapatok támadásba lendültek a fõváros ellen azzal a
nyilvánvaló szándékkal, hogy
megdöntsék a törvényes magyar
demokratikus kormányt.
“Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van!”
- hangzottak Nagy Imre szavai a rádióban. Mivel a szovjet csapatok a reggeli órákban
elfoglalták az országgyûlés
épületét, a felhívás többé nem
hangozhatott el.
Csönd lett. Néhány napig
még fegyverropogás verte fel
a csöndet, majd 33 éven keresztül a kényszerû, mély hallgatás idõszaka következett,
legalábbis arról, ami ez alatt a
dicsõséges tizenhárom nap
alatt történt.
HOLOCSI KRISZTIÁN

Ipolydamásdi ház Görgey Artúr emléktáblájával
megállapítással zárjuk, hogy történelmünk egyik legdicsõbb
szakaszának emlékét ápolni hazafias kötelességünk. Ennek
módozatai sokfélék lehetnek:
megemlékezés március 15-i

vek, gondozása illetve emlékmûvek létesítése. Még most
sem késõ.
Felhasznált
irodalom:
Szénássy Árpád: Az 1848/49es szabadságharc emlékhelyei.
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Ábrányi Emil: Mi a haza?
Egy élénk fiúcska, akiben a lelket
Isten már növeszti; a ki már figyelget,
És kezd számot adni arról, amit érez,
Így szólott apjához, édes szülejéhez:
”Kedves apám, lelkem, valamit nem értek;
Ha ti a hazáról, ti nagyok beszéltek,
Szemetek - jól láttam - majd könnyekben ázik,
Majd kigyullad, lángol, tüzesen szikrázik.
Kedves apám, töröm a fejemet régen,
Mi hát az a haza? Magyarázd meg nékem!”
”A haza: ez a föld, hol világra jöttünk,
A haza: ez az ég, mely ragyog fölöttünk -”
”De hiszen az ég nagy s mindenütt egyforma!”
”A haza: e tájék, kéklõ hegyek orma,
Minden, ami itt van és szívünknek drága,
Levegõje, napja, vize, rónasága,
A virág a réten, a madár az ágon -”
”De hiszen van szebb is e kerek világon!
Ha te, én, meg anyám, messze vándorolnánk,
Mindenütt megélnénk, boldogok is volnánk.
Van madár mindenhol, mely magasba lebben,
Úszdogál mindenhol kis hal a vizekben,
Mindenütt van szép ház, mindenütt van bõség -”
”Több a haza ennél: nagyság és dicsõség,
Öröm és gyász együtt! Nyomorulttá válik,
Akitõl elvették, s megsínyli halálig.
Nappal nincs nyugalma, és éjszaka rémek
Veszik el az álmát! -”
”Én nem sínyleném meg!
Mindenütt van játék, mindenütt van lepke!”
”A haza, fiacskám, szívünk legszentebbje,
Oltár, mely elõtt csak fejlehajtva térden
Áldozik az ember!”
”Jó atyám, nem értem!
Magyarázd meg jobban!”
”Hallgass ide gyermek!
Apuka mesét mond...
Hallgasd s jól figyeld meg!”
Egyszer volt... régen volt... Üldözõbe vették…
És addig bántották, addig sértegették,
Míg átokkal ajkán elhagyta hazáját.
Esküvel fogadta: Magyarország táját

Többé sose látja, nem kívánja látni,
Ezután idegen Istent fog imádni.
A magyart gyûlölni és utálni fogja,
Ha keresztre húznák, nézné mosolyogva,
Hallgatná gyönyörrel zokogását, jajját!
Szólt és ment haraggal s ádáz gúnykacaját
Gõgös üldözõknek vitte a fülében.
*
Az idõ homokja pergett lassan, szépen.
Költözõ madárka, mely vágyát követve,
Tízszer is, húszszor is útját arra vette,
Hova fecske, gólya híven visszajárnak
Nyíló kikeletkor: a magyar határnak.
Pergett az idõnek halk homokja szépen,
És az, aki látta lobogó dühében
A haragos embert ezelõtt sok évvel,
Most bámulna rajta, vagy nem ismerné fel.
Grófokkal komázik és hajlong a lába
Idegen királynak fényes udvarába’.
A kegyelmes Isten úgy fölvitte dolgát,
Hogy sürögve járnak körülötte szolgák.
Tündöklik a napfény aranyos ruháján,
Serleg a kezében és mosoly a száján.
Hercegek, bárók közt oldódik a nyelve.
Íme most is ott ül s poharat emelve
Szól a társasághoz harsányan, kevélyen:
- “Bor, paripa, mámor, kártya, kocka éljen!
Éljen a szerencse és a szívtelenség,
Hogy a koldus erkölcs condráit nevessék
S hatalomban, kincsben járjanak bokáig!
Éljen az okosság és éljen sokáig
Minden a világon... csak a haza vesszen!” Mikor ezt kimondja sáppad, összerezzen,
Szemei forognak, kábult agya szédül,
S mintha el akarna válni az eszétõl,
Fölkacag, kikelve rettentõn magából,
Azután a könnye omlik, mint a zápor.
Mint a tüzes villám, úgy csap a szívébe
A lenézett, gúnyolt távol haza képe,
S õrült szerelemre gyullad meg iránta,
Akit úgy gyûlölt, hogy pusztulásnak szánta!
Ittas cimborái lassan szétoszolnak,
Dünnyögik magukban:
Majd jobban lesz holnap!
És õ maga, rémült inasokkal szemben,
Ott zokog sokáig az üres teremben.

Átkutattak várost, kapukat elállták,
De hiába minden... többé nem találták.
*
Hova ment? Nem sejtik! Csak az Isten tudja,
Hogy a bujdosónak merre visz az útja;
Csak az Isten látja, mi van a szívében,
Mi az, ami hajtja napfényben, sötétben,
Mi az, ami hajtja, hogy menjen elõre
Zúgó fergetegben és dõljön a kõre,
Ha tovább nem bírja, s meg kell hogy pihenjen.
Mi az, ami hajtja, hogy csak menjen, menjen,
S ne legyen elõtte se folyó se árok,
Míg nincsen a célnál, mely után sóvárog.
Ott halad a vándor... vérnyomot hagy lába,
Sár, hó-víz betódul tépett sarujába,
Elkopott mezének nincs már semmi éke,
De szívében több lesz, mindig több a béke.
Amint közelebb jön a magyar határhoz,
Kikelet van újra, daru, fecske szálldos
Kurrogva, csevegve a tavaszi égen.
Hamarabb ott lesznek ama szép vidéken,
Mint õ, aki fáradt! Hogy irigyli õket,
A sugárzó légben vígan lebegõket!
Egy pár jámbor ember, kis tanyák parasztja,
A szegény bolyongót szívesen marasztja,
Pihen is a kunyhók, nyájas belsejében,
És az apróságot tanítgatja szépen
- Rejtélyes mosollyal húzva õket félre Isten neve mellett a haza nevére!
De fölriad aztán, mert nyugtot nem adhat
Idegen föld néki, - mert itt nem maradhat.
Végsõ erejével tolja magát, tolja,
Elcsigázott testét már alig vonszolja.
Néha le-leroskad; ekkor összeretten
És fölnéz az égre szomorún, ijedten,
S kérleli az Istent nagy szótlan keserve:
Még szüksége van rá, még ne hagyja cserbe!
Ah! azok a bércek! Mintha látta volna!
Ah! az a kis erdõ! Mintha rá hajolna,
Oly közel van hozzá...! És ott az a várrom!
Porba hullt a vándor a magyar határon.
Úgy van! Ez a föld az! Ez az õ hazája!
Odaroskadt hozzá hidegülõ szája,
Mozdulatlan karja a rögöt ölelte,
És egy hosszú csókban elröpült a lelke.
Visszajött meghalni ahhoz, kit imádott!
*

És másnap a szolgák, kik parancsát lesték,
A hatalmas embert hasztalan keresték.

Sírsz fiacskám? Jól van! Ez a haza, látod!

Szobi Hírnök
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Kisvasúti nap a Szob Nagybörzsönyi Erdei Vasúton
100 éve zakatol a kisvonat Nagybörzsönyben

Egy születésnap fontos dolog az
ember életében, de így van ez
egy jól mûködõ közösség vagy
cég esetében is. Így nem csoda,
hogy hosszas elõkészületekkel
várták október 4-ét a Szob –
Nagybörzsönyi Erdei Vasúton,
hiszen a kisvasút most ünnepelte 100 éves születésnapját.
1908-ban indult meg a forgalom Nagybörzsöny és Ipoly-pásztó között, abból a célból, hogy a
nagybörzsönyi fatelepen feldolgozott fát eljuttassák a nagyvasúthoz. Az akkori fõvonal további
mellékvonalakkal már nagyon

Szobig mehettek a vonatok. A
hálózat közös üzemben 1975-ig
mûködött, ekkor egy balesetre hivatkozva megszüntették a forgalmat Márianosztra és Nagyirtáspuszta között. Innentõl a kettévágás miatt keletkezett két vonalszakasz eltérõen mûködött. A
Nagybörzsönyi Erdei Vasúton
1984-re már leállt az áruszállítás,
s a próbálkozások ellenére a személyforgalom sem tudta eltartani
a kisvasutat. 1987 és 1992 között
ismét mûködött a Nagybörzsönyi
Erdei Vasút, de sajnos a forgalom
ugyancsak leállt. A pálya felújí-

zás valósul meg a közeljövõben,
amelynek elsõ üteme, a Szob és
Márianosztra közötti szakasz
már elkészült, jelenleg egy engedélyre várnak a forgalom átadásához. Megépülhet a
Márianosztra és Nagyirtáspuszta közötti szakasz, és felújításra kerül a jelenleg üzemelõ Nagyirtáspuszta – Nagybörzsöny közötti vonalrész is, és így
hamarosan megvalósulhat az
álom: Szobtól Nagybörzsönyig
kisvonattal kirándulhatunk a
csodálatos börzsönyi tájon. Berki Zoltán a KBK (Kisvasutasok
Baráti Köre) alapítvány alapítója, a kisvasutakért mindenkor kiálló térképész bemutatta a kisvasút történetét. A megnyitó beszédek után Batizi Zoltán, nagybörzsönyi polgármester a kisvasút életében fontos tevékenységéért emlékokiratot adott át
Chikán Gábornak, Fábry Rolandnak, Kosik Lászlónak,
Paulik Jánosnak, Pereszlényi
Lajosnak, Sipos Ferencnek és
Vajda Pálnak - õk az emlékokirattal a Nagybörzsönyi Erdei
Vasút tiszteletbeli üzemvezetõ-
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tán Nagybörzsöny, Kiss László
Márianosztra, Remitzky Zoltán
Szob polgármestere leleplezte azt
a táblát, amely egy kis történelmi
mementó az egykori vontatási telep oldalán: 1908-ban innen indult útjára az elsõ fával rakott kisvonat Ipolypásztó MÁV állomásra. Az ünnepi vonat a tábla leleplezése után továbbindult Nagybörzsönybe. Kettler Tibor, üzemvezetõ, a négy polgármester, valamint
a szolgálatban lévõ vasutasok
tölgyfát ültettek a centenárium tiszteletére, kifejezve azt, hogy a kirándulók és a kisvasút életében
fontos a természet kincseinek megõrzése. Az ünnepi szerelvény összeállítása is érdekes volt: a szokásos
nyitott kocsik mellett láthattuk a
vasútüzem egyetlen zárt kocsiját,
amely tizenkettõ utasnak biztosít
kényelmes és hangulatos, családias utazást.
Az esõ, a köd ellenére sokan
eljöttek ünnepelni velünk, s noha
az idõjárás az eredeti terveket átírta, nem maradt el rendezvény.
Délben a nagybörzsönyi állomási büfében forró helyben készült
gulyással várták az üzemeltetõk
a vendégeket, de délután, Ayala
parodista mûvész elõadása alatt
a vasúti személyzet által készített finomságot is meg lehetett
kóstolni. Az Uborka címû politikai saláta népszerû humoristája
az egykori MTV-mûsorból lett ismerté. Nagybörzsönyben megelevenedett Columbo hadnagy

A centenárium tiszteletére tölgyfát ültetnek a résztvevõk
korán bõvülni kezdett, Kisirtáson
alakult ki a hálózati gócpont, ahol
még a vasútüzem elsõ évében létesült a kisvasút elsõ fûtõháza.
Ekkor még lovakkal vontatták a
fakitermelésbõl és a bányászatból
származó szállítmányokat. Tizenkét évvel késõbb, a vesztes világháborúhoz kapcsolódó trianoni
határrendezés során Ipolypásztó
neve Pastovce lett, és Csehszlovákiához csatolták. Így a kisvasút elvesztette értelmi vasúti átrakóját. A tulajdonos esztergomi érsekség a letermelt anyagok mielõbbi elszállítása érdekében
gyorsan döntött az üzem sorsáról:
Vízválasztón
(ma:
Nagyirtáspuszta) keresztül, a
Bezina-völgyben összeköttette a
már meglévõ Szob – Márianosztrai bánya közötti iparvasútjával. Kezdetben egy csuszkapályával oldották meg a szintkülönbség leküzdését, de hamarosan Nagybörzsönytõl egészen

tására nem volt pénz, kész csoda,
hogy olyan állapotban megmaradt, hogy lehetett rajta közlekedni. 2003-ban önkormányzati
összefogás és lobbi következtében elindulhatott a turisztikai forgalom a Szob – Nagybörzsönyi
Erdei Vasúton, Nagybörzsöny és
Nagyirtás-puszta között, ma már
növekszik a kirándulók száma, s
ez fontos tényezõ a környezõ települések számára.
Nemcsoda, hogy az október
4-i ünnepségen mind Ipolypásztó, mind Nagybörzsöny, mind
Szob és mind Márianosztra polgármestere is együtt ünnepelt. A
rendezvény elején Batizi Zoltán,
Nagybörzsöny polgármestere
köszöntötte a megjelenteket.
Kovács Miklós, turisztikai államtitkár elmondta, hogy a kormány
fontos figyelmet fordít a Szob –
Nagybörzsönyi Erdei Vasútra,
ennek köszönhetõen közel kettõmilliárd forintos uniós beruhá-

2003-tól ismét közlekedik a vonat Nagybörzsöny és Nagyírtáspuszta között
ivé váltak. A kitüntetések után
kedves, humoros dalokkal a
nagybörzsönyi Páva kör nyugdíjas tagjai szórakoztatták az esõ
ellenére szép számmal összegyûlt nagyérdemût. Nem sokkal
11 óra elõtt elindult a sokat emlegetett kisvonat, amely egészen
Kisirtásig zakatolt, az egykori fûtõházig. Itt Mészáros Ottó
Ipolypásztó (Pastovce), Batizi Zol-

figurája, de kifigurázásra került
többek között Charlie és Szikora
Robi is. A nap folyamán a szerelvények operatív módon közlekedtek fel-le Nagybörzsöny és
Nagyirtáspuszta között, széppé
és emlékezetessé téve a speciális
alkalom kapcsán programokkal
tûzdelt utazást.
HIVERT GÁBOR
SZOB-NAGYBÖRZSÖNYI ERDEI VASÚT
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Közlemények

Internet - és számítógép kezelõi tanfolyam
a József Attila Mûvelõdési Házban
Október másodika és negyedike között húsz, magát képezni
kívánó, lelkes felnõtt merült el
az informatika és az internet
kínálta lehetõségek világában.
Másfél héttel a tanfolyam lebonyolítása elõtt nagy volt az
izgalom a szervezõk részérõl,

kal egyetemben. Az elsõ napon
felmerülõ kisebb technikai hibát
is gyorsan sikerült orvosolni,
hála az egyik hallgató szakmai
hozzáértésének. Egy szó, mint
száz: nagyon jó közösség jött itt
össze, akik három napon keresztül belekóstolhattak a számító-

Ismét az “iskolapadban”
hiszen az annak megtartásához
szükséges 10-12 fõ helyett,
mindösszesen 4-5 fõ jelezte
részvételi szándékát. Mint utólag kiderült, felesleges volt az
aggodalom, hiszen nemhogy
betelt a létszámkeret, de még
néhány fõs túljelentkezést is regisztrálnunk kellett. Miután
szervezõk szorongó érzései a jelentkezõk számának alakulást
figyelve elillanni látszottak, és
biztossá vált, hogy megrendezésre kerül a tanfolyam, kezdetét
vehette a jelentkezõk aggodalma abból az okból, hogy vajon
mi is vár rájuk. Szerintem ez az
érzés már a tanfolyam elsõ perceiben szertefoszlott, hiszen egy
nagyon képzett, közvetlen és segítõkész oktatót kaptak résztvevõk, egy jól felszerelt géppark-

gép alapszintû kezelésének-, az
internet használatának - és az
elektronikus levelezésnek különféle fortélyaiba.
A tanfolyamot a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium NETREKÉSZ Programja támogatta és a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezte. A résztvevõkkel történõ beszélgetés alapján
a képzés nagy sikert aratott.
Ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy legalább 10-12
fõ jelentkezése esetén a
tanfolymot november hónapban
- késõbb kijelölendõ napokon újra megszervezzük! Jelentkezés és információ: Tel.: 06-20418-1554 vagy személyesen a
mûvelõdési házban.
LACZKÓ BALÁZS

Köszönetnyilvánítás
Az elmúlt években könyvtárunk a lakosság részérõl több száz
kötet könyvet kapott ajándékba. Ezek egy részét - a mi állományunkban már meglévõt - tovább ajándékoztuk kistérségi
és határon túli könyvtáraknak, nagy részük pedig a mi könyvtári polcainkra került.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a könyvtár és az
olvasók nevében az adományozóknak.
Köszönet illeti a Nefelejcs Virágboltot, aki különleges fajtájú szobanövény ajándékaival hozzájárult a könyvtár kellemes, barátságos hangulatának megteremtéséhez, továbbá Kluha
Rozáliát és Bozóki Flóra nénit, akik szintén szobanövényeket
ajándékoztak a könyvtárnak.
KUNYA SÁNDORNÉ

Szobi Hírnök

Búcsú Tar György barátunktól
Búcsúzik most Tõled
Sok igaz barátod,
Szomorúan érintett
Oktalan halálod.
Hogy fogunk ezután
Vidáman nevetni,
“Vándorlásainkat”
Vidámnak nevezni?
Öröklét mezejét
Koptatják lábaid.
Ha majd az angyalok
Lesznek társaid,
Nézzél le a földre.
Az legyen a vigaszod,
Ott vándorol együtt
A Te kis csapatod!
Emléked elkísér,
Itt maradsz közöttünk,
Nyugodjál békében,
Soha sem felejtünk!
Szob, 2008. szeptember 29.
Virág Sándor
Köszönetnyílvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Csikós Gábor temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, és sírjára a
megemlékezés virágát helyezték.
ÉDESANYJA, FELESÉGE ÉS FIAI

Köszönetnyílvánítás
Mély fájdalommal köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Tar György Pétert utolsó útjára elkísérték, a megemlékezés
virágát urnájához helyezték.
SZERETÕ FELESÉGE ÉS CSALÁDJA

Ötórai tea a könyvtárban
Október 29-én 18 órától a Szobi Érdy János
Könyvtárban a Fejvadászok földjén címû elõadás
hallgathatják meg az érdeklõdõk, elõadó: Kis Pista.

Sürgõsen eladó
Vámosmikola belterületén, 3 szobás, összkomfortos családi ház, 1492m2 –es telekkel sürgõsen eladó. A telken
pince és ásott kút is található. Irányár: 9 millió forint.
Érdeklõdni a 06-27-376-330-as telefonszámon lehet
az esti órákban.

Szobi Hírnök

Szabadidõ
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József Attila Mûvelõdési Ház programjai
október - november

Programajánló

Október 11., szombat
Idõsek napja a Nyugdíjas Klub szervezésében

október - november

Október 14., kedd 9-tõl 14 óráig
Árusítás - ruha
Október 20., hétfõ 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes
Október 22., szerda 17 órától
Városi megemlékezés az 1956-os
forradalomról és szabadságharcról
Október 28., kedd 14-tõl 17 óráig
Árusítás - ruha, cipõ
Október 31., péntek 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes
November 6., csütörtök 9-tõl 12 óráig
Árusítás - ruha, cipõ
November 8., szombat
Rockfesztivál a Crazy Gránát együttes szervezésében
November 13., csütörtök 12-tõl 16 óráig
Véradás
November 14., péntek 10-tõl 14 óráig
Gyermekszínház

Mozimûsor
2008. október 30., csütörtök

WALL-E
- színes, szinkronizált amerikai animációs film
Az elõadások kezdete: 18.30 óra. Jegyek ára: 300 forint.
Érdeklõdni lehet: Endrész István, 06-30/332-5934.

József Attila Mûvelõdési Ház
Állandó heti programok
Hétfõ
Viola és az Ayse csoport próbája 17-tõl 19 óráig
Mazsorett próba 15-tõl 16 óráig
Kedd
Néptánc próba 16-tól 18 óráig
Aerobik próba 19-tõl 20 óráig
Szerda
Rajz szakkör 14-tõl 16 óráig
Peat-R Dance Team modern tánccsoport próba 18-tõl 20 óráig
Csütörtök
Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba 16- tól 18 óráig
Aerobik próba 19 -tõl 20 óráig
Biblia szakkör19-tõl 21 óráig
Péntek
Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba 17- tól 20 óráig
Peat-R Dance Team próba 16-tól 19 óráig
Szombat
IMÉ hastánccsoport próbája 17-tõl 21 óráig

Október 23. (csütörtök)
Magyar buli.
Október 31. (péntek)
Halloween Party. Extra díszités. Hell energiaital akció
és promóció. Jelmezben érkezõk ajándékot kapnak! A
belépés díjtalan! Dj Tyrel.
November 15. (szombat)
Erzsébet-Katalin bál. Zene: Kovács-Hanzelik Duó. Fellépõk: Danubius Néptánc Együttes, Danubius Majorett
Csoport, hastáncosok, Peat-R Dance Team.

!!!Gratulálunk!!!
A szeptember19-én megrendezett II. m-party
dj verseny nyertese Lõrinc Ákos: Dj Nitrowsky.

Részletek, információ és jelentkezés:
www.m-party.hu vagy Tel.: 30/200-5958
www.m-party.hu

Fel a Nagy-Gallára!
A BTHE 2008. október 18án, vasárnap rendezi hagyományteremtõ találkozóját a
névadó Börzsöny-hegység
egyik legmarkánsabb pontján, a Nagy-Galla csúcsán!
Pár éve meghonosítottuk
Magyarországon a máshol
már bevált “Fel a hegyre!”túrákat. Lényege, hogy bárhonnan indulhatsz, bárhova
érkezhetsz csak a megadott
találkozási ponton legyél az
adott idõtartamon belül. A
túrázóknak, természetkedvelõknek hatalmas szabadságot ad.
Mindenki a saját kapacitásának, az aznapi idõjárásnak
megfelelõ távot, nehézséget
választhat. Ez feladatot is jelent, hiszen a csúcs megmászásában semmilyen segítséget nem adunk. Térképolvasásban (Börzsöny turistatérkép, esetleg tájoló, iránytû
szükséges) jártasnak kell lenni, a túra egyéni szervezést
igényel. Mi mindenkit szere-

tettel várunk a Nagy-Gallán
10-13 óráig. 400 forint nevezési díj ellenében kitûzõ, oklevél, édesség, meglepetés vár
az érkezõkre.
Lehetséges kiindulási
pontok (a táv- és idõadatok
egy irányban értendõk):
1. Márianosztrai indulással, távolság: 4,5 kilométer,
szintemelkedés 250 méter,
menetidõ 1 óra 30 perc.
2. Szobi indulással, távolság 10 kilométer, szintemelkedés 400 méter, menetidõ
3 óra.
3. Nagybörzsöny felõl, távolság 11 kilométer, szintemelkedés 400 méter, menetidõ 3 óra 30 perc.
4. Letkés felõl, távolság
11 kilométer, szintemelkedés 550 méter, menetidõ:
4 óra.
5. Liliompuszta felõl, távolság 4 kilométer, szintemelkedés 350 méter, menetidõ 1 óra 30 perc. További részletek: www.bthe.hu.
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Hirdetés

Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves családját
AZ 1956-OS
FORRADALOM TISZTELETÉRE
RENDEZETT
ünnepi megemlékezésre
október 22-én, szerdán 17 óratól
a József Attila Mûvelõdési Házba.
A megemlékezés programja:
Himnusz.
“Dal azokról, akiket a holnap
megkoszorúz” címmel színpadi játék a
Fekete István Általános Iskola
8. osztályos diákjainak elõadásában.
Ünnepi köszöntõt mond:
Sebõ József irodalmár, középiskolai tanár.
Szózat.
Jöjjön el Ön is, ünnepeljünk együtt!

Szobi Hírnök

Humorsarok
Egy politikusokkal teli busz kirándulásra indul vidékre. A
sofõr belefeledkezik a festõi tájba, így beleesik egy szakadékba, egy tanya mellett. Másnap megérkezik a rendõrség, kihallgatják a tanya tulajdonosát:
- Nem talált áldozatokat?
- De, találtam.
- És hol vannak?
- Hát, eltemettem õket.
- Az összes politikus meghalt?
- Némelyik azt mondta, hogy nem, de én már nem hiszem el
ezeknek egy szavát sem.
- Hogy hívják a vegetáriánus ragadozó madarat?
- Legelészölyv.
- Hogy hívják a mozigépész feleségét?
- ???
- Matiné

Szobi Hírnök
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