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Kedves Szobi Polgár, Tisz-
telt Olvasó!

A képviselő-testület 
még tavasszal döntött ar-
ról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a Magyar Lab-
darúgó Szövetség (MLSZ) 
műfüves labdarúgópályák 
építésére közzétett felhí-
vására. Az önkormányzat a 
pályázaton sikeresen sze-
repelt, aminek következté-
ben egy 25 millió forint ér-
tékű,  40x20 méteres mű-
füves pálya épülhet meg a 
Fekete István Általános Is-
kola zárt udvarán.

A 40x20 méteres műfű 
borítású, kézilabda mére-
tű pályát a diákok  testne-
velés órán és tanítási időn 
kívüli sportolásra, első-

sorban futballozásra hasz-
nálhatják majd.  A palán-
kos, labdafogó-hálóval és 
világítással ellátott pálya 
nyújtotta élményt a diákok 
mellett természetesen a 
felnőtt sportolók is élvez-
hetik majd. 

A pálya megépítését az 
MLSZ bonyolítja le, ő vá-
lasztja ki a kivitelező vál-
lalkozást, illetve bizto-
sítja a beruházás össz-
költségének 70 százalé-
kát. A fennmaradó 3 szá-
zalékot, mintegy 7,5 mil-
lió forintot kell önkor-
mányzatunknak  előterem-
tenie.   Ezen forrás előte-
remtéséhez az önkormány-
zat első lépésként megszó-
lította a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Közpon-

tot (KLIK), mint az isko-
la fenntartóját, hogy támo-
gassa ezt a kezdeménye-
zést, hiszen ezzel a fejlesz-
téssel korszerűbb lesz az 
intézmény. A KLIK 3 mil-
lió forintot ajánlott fel ön-
kormányzatunknak a beru-
házás megvalósításához.  
Természetesen további tá-
mogatók felkutatására is 
tett lépést az önkormány-
zat, ez azonban mostanáig 
nem járt eredménnyel. Így 
a jelenben áthidaló megol-
dásként mintegy 4,5 millió 
forint fejlesztési hitelt kell 
felvenni a beruházás sike-
res megvalósításához. Ez 
az előzetes tájékozódó tár-
gyalások alapján igen ked-
vező feltételek mellett te-
hető meg. Azzal ugyan-

is, hogy az állam közpon-
ti kamattámogatást ad az 
önkormányzatok kisösz-
szegű fejlesztési hitelei-
hez, mintegy 4,5 százalé-
kos kamatteherrel (termé-
szetesen forint alapú hitel) 
kedvező  hitelkonstrukció-
val indulhat el a pályaépí-
tés. Természetesen a kép-
viselő–testület szándéka 
az, hogy egyfelől továb-
bi támogatókat találjon az 
önerő biztosításához, más-
részt vagyonhasznosítás-
ból származó sajátos be-
vételei adjanak fedezetet a 
hitel mielőbbi teljes visz-
szafizetésére.

Az önkormányzat ki-
emelten fontosnak tartja 
a város gyermekeinek, if-
júságának  az egészséges, 
mozgásban gazdag élet-
módra történő nevelését. 
Ezért az ezt szolgáló sport-
létesítmények megvaló-
sításához akár az anya-
gi áldozatokat is vállalan-
dó feladatának tartja. Isko-
lánk térségi központi jelle-
ge ezzel a fejlesztő beru-
házással még inkább meg-
erősödhet, és a járásnak a 
testnevelés oktatás tekin-
tetében is korszerű bázis-
intézménye lehet.

TiszTeleTTel: 
RemiTzky zolTán 

polgáRmesTeR

Műfüves labdarúgó kispálya 
épül városunkban

A 40x20 méteres műfüves lab-
darúgópálya látványterve. A 
beruházás 25 millió forintból 
valósul meg
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Szob Város Önkormány-
zat Képviselő-testüle-
te 132/2013. (VII. 30.) 
Kt. számú határozatával 
Szob Város Közéletéért 
díszplakettet adományoz-
ta Turcsányi Imre kántor 
úrnak „Szob településen 
végzett, több évtizedes 
kántori szolgálatának el-
ismeréseként”. 

„A település római ka-
tolikus közössége a helyi 
közéletben – sőt a telepü-
lés határain túl is – sok 
tekintetben értékmutató, 
értékformáló erő, amely 
közösségben a kántor 
személye és szerepe meg-
határozó. Turcsányi Imre 
eddigi élete során töret-
lenül, önzetlenül, kitar-
tó lelkiismeretességgel 
végezte közösségünk ér-
dekében munkáját. Isten 
áldása kísérje továbbra 
is hűséges szolgálatát!” 
– olvasható a kitünte-
tő bronzplakett mellé át-
adott emléklapon.

A képviselő-testület 
döntése meghozatalakor 
gyakorlatilag egy élet-
művet szeretett volna a 
maga lehetőségeivel el-
ismerni és példaként állí-
tani a település közössé-
ge elé. Augusztus 20-a jó 
alkalmat adott az egyházi 
szolgálat világi elismeré-
sére, hiszen ezen a napon 
Szent Istvánt, a keresz-
tény Magyar Állam meg-
alapítóját ünnepeljük.

A kitüntetettel folyta-
tott beszélgetés ugyanak-
kor élete árnyékosabb ol-
dalára is betekintést enge-
dett. ”Kevesebb öröm és 
szeretet jutott, mint amit 
szerettem volna” – mond-
ta életéről összegzően. 
Felidézte, hogy alig volt 

két és fél éves, amikor 
elveszítette édesanyját, 
1947-ben alig hat évesen 
szülőhelyéről (Szencről 
– akkori Csehszlovákia) 
áttelepülni kényszerült 
Szobra, ahol vagy 10 al-
kalommal költözködtek, 
míg a végleges lakásu-
kat elfoglalhatták. Az ott-
honkeresés gyötrelmeit – 
mondta – tetézte még az 
is, hogy 1955-ben az ál-
talános iskola befejezé-
se után továbbtanulási je-
lentkezési lapját az iskola 
nem küldte el a megjelölt 
három középiskola egyi-

Ötven év a kántori szolgálatban
Szob Város Közéletéért kitüntetést kapott 

Turcsányi Imre kántor úr

kébe sem. A család erő-
sen klerikális beállítottsá-
gú volt, „talán ez lehetett 
az oka” – emlékszik visz-
sza Turcsányi Imre.

Ez az egy év „kény-
szer” szünet, ami a to-
vábbtanulás megkezdé-
se előtt adódott, azonban 
nem telt el haszontalanul. 

Vígh Andrásnétól (Czifra 
Manci néni) zongoráz-
ni tanult, aminek követ-
keztében egy életre meg-
szerette a muzsikát. Sze-
mélyes segítséggel 1956. 
szeptember 1-jétől ruha-
bolti eladó lett Szobon, 
ahol az ipari tanulóévei-
vel együtt nyolc éven át 
dolgozott. Idő közben, 
1963 februárjától elvál-
lalta a kántori szolgálatot 
az akkori káplán felkéré-
sére. Ezt az egyházi szol-
gálatot csak a munkahe-
lyi elfoglaltságok miatti 
akadályoztatások esetén 
szakította meg alkalom-
szerűen. Ez legfőképpen 
abból eredt, hogy 1964-
től Vácott a férfi–női 
konfekció kereskedésben 
dolgozott, majd a Duna-
kanyar Áruház megépü-
lése után egészen 1989-
ig az új áruház konfek-
ció osztályának vezetője 
volt. 1989-ben Budapest-
re került, ahol 2002-ig 
dolgozott.

Elmondása szerint 
élete utolsó 10-15 évé-
ben az egyházi kórusban 
való éneklés közös örö-
me, az együtt éneklés él-
ménye, a kántori szolgá-
lat szépsége és lélekeme-
lő, magasztos világa, va-
lamint leánya és  három 
unokája jelentik a feléje 
irányuló szeretet legfőbb 
forrásait.

Úgy gondolom, vala-
mennyiünk számára pél-
daértékű lehet az az 
emberi tartás, amivel Tur-
csányi Imre fogadta el az 
élet kihívásait, és mer-
te vállalni az egész életé-
re szóló elkötelezettséget 
jelentő hivatását.

RemiTzky zolTán
polgáRmesTeR

Hírek településünkről:
www.szob.hu

A kitüntetett: Turcsányi Imre kántor



Szobi Hírnök                              Önkormányzati hírek                      3

Óvoda Szob Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
július 30-án megtartott ülésén 
az óvoda intézményvezetői ál-
lásának betöltésére beérkezett 
pályamunkát megtárgyalta, 
valamint a pályázót személye-
sen meghallgatta. A pályázatot 
megismerve a képviselők úgy 
döntöttek, hogy 2013. augusz-
tus 1. napjától 2018. július 31. 
napjáig Hámoriné Schubauer 
Mónika 2626 Nagymaros, 
Deák Ferenc utca 7. szám alat-
ti lakost bízzák meg a Napsu-
gár Óvoda intézményvezetői 
feladatainak ellátásával. 
BizoTTság A képviselő-tes-
tület július 30-i ülésén ismer-
te meg és fogadta el a Kulturá-
lis, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 2012. évi tevékeny-
ségéről készített tájékoztatást, 
valamint a bizottság 2013. évi 
Munkaprogramját.
HelyReállíTás A júniusi ár-
víz okozta lakossági tulajdo-
nú ingatlanokban keletkezett 
károk felszámolása folyama-
tában újabb lépés történt au-
gusztus 27-én. Ezen a napon a 
délutáni órákban az ökumeni-
kus segélyszolgálat két mun-
katársa ismét látogatást tett az 
árvízzel érintett helyszínen és 
újból megtekintették azon in-
gatlanokat, amelyek felújítá-
sát vállalták. Az ingatlantulaj-
donosokkal személyesen el-
beszélgettek és újból felmér-
ve az épületekben keletkezett 
károkat, folytattak egyezte-
tést helyreállítási munkák üte-
mezéséről. A segélyszolgálat 
szándéka az, hogy valameny-
nyi lakóingatlant október vé-
géig lakhatóvá tegyenek.
Sportöltöző. Befejeződött 
a labdarúgó pályához tartozó 
sportöltöző felújítása, amely-
hez az előző önkormányzat 
2012-ben LEADER pályáza-
ton  közel 2 millió forintos for-
rást nyer el. Az önkormány-
zat 27 % önerőt (az ÁFA mér-
tékét) biztosítva újította fel az 
öltöző helyiségeit. A vizes-
blokkok korszerűsítését, a bel-
ső burkolatok teljes cseréjét 
és műanyag külső nyílászárók 
beépítését tartalmazta a beru-
házás.

Szeptembertől országossá vá-
lik az a mintaprogram, mely-
nek célja, hogy az idős embe-
rek önálló életvitelüket saját 
otthonukban a lehető leghosz-
szabb ideig fenn tudják tartani.

Budapest V. kerületében, 
2013. januárban indult ilyen 
jellegű átfogó projekt, mivel 
az érintett korcsoport aránya 
itt kétszerese az országos átla-
génak. A kezdeményezéshez 
április 9-én Szombathely és 
Kisvárda, május 16-án pedig 
Jászfényszaru önkormányza-
ta is csatlakozott.

A négy település tapaszta-
latai azt mutatják, hogy a szo-
ciális ellátórendszer jól műkö-
dik az országban, de az idő-
seknek komoly gondot jelent a 
magány. Balog Zoltán, az em-
beri erőforrások minisztere 
ezért úgy döntött, hogy a kez-
deményezés 30 önkormányza-
tot érintő országos mintaprog-
rammá bővüljön. E célra a Bel-
ügyminisztérium saját forrás-
ból 377 közfoglalkoztatási stá-
tuszt biztosít.  A programhoz 
szeptember 1-jétől Szob városa 
is csatlakozik.  A 377 közfog-
lalkoztatottból 4 fő Szob tele-
pülésen fogja ellátni feladatait.

A projekt  a már meglé-
vő szociális ellátórendszer-
re épülve a közfoglalkozta-
tottak, a közösségi szolgála-
tot ellátók és az önkéntesek 
bevonásával valósul meg. A 
projekt megvalósítása érdeké-
ben az önkormányzat együtt-
működik a helyi középiskolá-

val és lehetőséget biztosít ta-
nulói számára, hogy a közne-
velési törvény által előírt 50 
órában meghatározott közös-
ségi szolgálatot e módon tel-
jesíthessék.

A projekt kiegészül a Bel-
ügyminisztérium már két 
meglévő kezdeményezésé-
vel, a Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács áldozatvédelmi és 
a tanyasi térségeket támogató 
programjával.

A projekt elsődleges cél-
ja Magyarország területén élő 
legidősebb (80 év feletti) la-
kosság felkutatása, akik egyéb-
ként nincsenek az önkormány-
zatok látókörében, de koruk és 
magányuk miatt veszélyezte-
tett helyzetben vannak. 

A program hosszú távú cél-
ja egy olyan önkéntességre 
és közösségi szolgálatra épü-
lő segítő hálózat kialakítása, 
amelynek segítségével elér-
hetőek lesznek a 80 év felet-

Hat Pest megyei település-
nek adományozott városi cí-
met Áder János köztársasá-
gi elnök. A települések az au-
gusztus 20-i megemlékezés-
sel egybekötve tartották a vá-
rosavató ünnepségeiket. 

Az államfő határoza-
ta szerint városi címet ka-
pott Újhartyán, Őrbottyán, 
Piliscsaba, Diósd, Sülysáp és 
Kerepes. 

Dr. Szűcs Lajos, a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnöke Süly-
sápon és Újhartyánon vett 

Segítő kezek idősügyi program

ti idős lakosok, valamint elő 
kívánja segíteni, hogy ezek az 
idős emberek az önálló élet-
vitelüket magányuk enyhíté-
sével saját otthonukban a le-
hető leghosszabb ideig tudják 
fenntartani.

Szob városának 2915 lako-
sából 108-an töltötték be a 80. 
életévüket. Az Ő életminősé-
gük javítása érdekében indul 
el településünkön a minta-
program. Kérjük kedves idős 
lakosainkat, hogy fogadják 
bizalommal a szükséglet fel-
mérésben közreműködő köz-
foglalkoztatottakat, akik helyi 
lakosok lesznek, és mondják 
el nekik azokat a problémá-
kat, amiben segítséget nyújt-
hatnak számukra a minta-
program által biztosított erő-
források. 

Ujlaky zolTán
   KiStérSégi CSaládSegítő éS 

 gyeRmekjÓléTi szolgálaT 
Szob intézményvezetője

részt a városavató ünnepsé-
geken.

A tápiósági településen 
úgy fogalmazott, hogy „Süly-
sáp megmutatta, hogy nem 
csak az a fontos, milyen utat 
választ az ember, hanem az 
is, hogy mit visz magával az 
útra. Ahogy az Államalapító 
életének egyik legfontosabb 
üzenete is éppen ez: nem elég 
meghozni a döntéseket. A vál-
tozáshoz ennél több kell: sze-
mélyes elkötelezettség és fele-
lősség, ami összekapcsol min-

Városavató ünnepségek Pest megyében
den itt élő embert.” A beszé-
dét követően átadta a város 
kulcsát Horinka László pol-
gármesternek.

„Az ember életében min-
dig akad néhány nagy lehe-
tőség, amit meg kell ragadni. 
Újhartyán közössége ezt tet-
te, és munkájuk, erőfeszítés-
ük meghozta ennek gyümöl-
csét: a településükből város 
lett” – mondta Szűcs Lajos 
az újhartyáni városavató ce-
remónián.

www.peStmegye.hu

RÖVIDEN
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A pedagógus, néprajzkuta-
tó, helytörténész és költő dr. 
Csáky Károly olvasói min-
den bizonnyal kíváncsiak 
arra, hogy az elmúlt tanítá-
si évet már nyugdíjasként töl-
tő író vajon pihenéssel töltöt-
te-e idejét. Nos, alkotónk csa-
ládjával törődése mellett lan-
kadatlanul dolgozik. Tovább-
ra is járja az Ipoly, Szikince és 
Garam menti vidéket, a nógrá-
di és honti tájat gyűjtőmunká-
ja végett. A hallottakat dikta-
fonra rögzíti, a látottakat fo-
tózza, majd összeveti a for-
rásokkal, régebbi feldolgozá-
sokkal. Nemcsak dokumentál-
ja korunkat, hanem jelenünkre 
vonatkozó meglátásait, gon-
dolatait a költészet nyelvén is 
megfogalmazza. Legújabb ter-
méséből mutatunk be, s olva-
sásra ajánlunk két kiadványt.

Gyakran előfordul velünk, 
hogy a mindennapokban tele-
püléseink értékeit a megszo-
kottság, berögződés következ-
tében szinte észre sem vesz-
szük. Kívülről jött, hozzáértő, 
avatott szemlélődő döbbent-
het rá vakságunkra! Szerzőnk 
Szakrális emlékeink nyomá-
ban címmel indított könyvso-
rozatát egyedülálló vállalko-
zásnak tekinthetjük a magyar 
vallási néprajz művelésében. 
Ennek immár ötödik kötete 
jelent meg, melyben az egy-
kori Hont és Nógrád várme-
gye újabb tizenegy települé-
sének tárgyi egyházi emléke-
it (templomok, kápolnák, oltá-
rok, freskók, képek, szobrok, 
feszületek, keresztek, képosz-
lopok, képes fák, búcsújáró 
helyek, gyógyerejű források, 
síremlékek) tárja elénk, s mu-
tatja be szakszerűen, ugyanak-
kor érdekesen, közérthetően. 

A környékünkön élők szá-
mára a kiadvány fontosságát 
emeli, hogy az Alsó-Ipoly-
mentéről Letkés, Ipolytölgyes, 
Ipolykiskeszi és Ipolyvisk 
szakrális emlékei is ben-
ne szerepelnek. (Ipolyszalka, 
Ipolyszakállos, Nagybörzsöny, 
Vámosmikola, Kemence és 
Bernecebaráti feldolgozása az 
előző kötetekben megtörtént.)

Az olvasó többek között 
az ötödik kötetből megtud-
hatja, hogy sem Letkésen, 

sem Tölgyesen nem a jelen-
legi Isten háza szolgált a kez-
detektől napjainkig az Úr haj-
lékának. Sőt, Ipolytölgyes 
Szentmárton-dűlőben talál-
ható romtemplomát a régé-
szek a nagybörzsönyi Szent 
István-templomnál is koráb-
binak tartják. Bény rotundája 
közismert a régi templomokat 
látogatók körében, de kevesen 
tudják azt, hogy Kiskeszin a 
románkori rotunda és különál-
ló tornya közé építették a je-
lenlegi templomhajót.

A megszentelt tárgyak be-
mutatásán túl tudós etnográ-
fusunk nem feledkezik meg 
az Istent kereső hívők bemuta-
tásáról sem, akik közül jó né-
hányan hálaadásként gazdagí-
tották/gazdagítják a szakrális 
dolgok körét, gondozzák azo-
kat, felkeresik határban lévő 
kereszteket, kápolnákat, szent 
kutakat. Nem hagyja említés 
nélkül azt sem, kikkel gyara-
pította vidékünk a katolikus 
egyház főpapjainak, teológu-
sainak, egyháztörténészeinek 

közösségét. Ipolyvisken 1994-
ben a szerző kezdeményezésé-
re megörökítették a falu jeles 
egyházi személyiséggé vált 
szülötteinek emlékét: König 
Mór, teológiai doktor, egyhá-
zi író; Fehér Ipoly tanár, pan-
nonhalmi főapát; Rajner Lajos 
püspök, egyházi író. 

Járva az Ipoly alsó folyásvi-
dékét, bizony azt lehet tapasz-
talni, hogy nem mindenhol 
szívlelik meg szerzőnk azon 
intését, hogy több százéves 
köztéren álló szakrális szobra-
inkat, feszületeinket meg kel-
lene óvni az idő vasfogától 
vagy legalább a téli időjárás 
viszontagságaitól. Akadnak 
települések, ahol természetes-
nek veszik ezt, máshol talán 
nem tudja eldönteni az önkor-
mányzat és az egyházközség 
képviselő-testülete, hogy ki-
nek lenne ez kötelessége. Üd-
vös dolog lenne, ha utódainkat 
nem fosztanánk meg tőlük!

A sorozat előző köteteivel 
egyetemben az ötödik kötetet 
is a Lilium Aurum Könyvki-

Csáky Károly alkotói műhelyéből
adó jelentette meg 2012-ben 
Dunaszerdahelyen.  

A másik könyvecske, me-
lyet a lap olvasóinak figyel-
mébe ajánlunk, Csáky Károly 
harmadik verseskötete: Fohá-
szok Isten árnyékából.

Első önálló verseskötetének 
– Kísérlet az idővel (1997) – 
Hitvallásom című bevezető-
jében a szerző életútjáról töb-
bek között ezt írja: „Irodalmi 
munkásságomat versíróként 
kezdtem a hetvenes évek ele-
jén.” A küldetés, a sors, a kö-
rülmények aztán úgy alakítot-
ták pályáját, hogy termékeny, 
gazdag munkásságának meg-
jelent kötetei, írásai a helytör-
ténet, honismeret, néprajz és 
publicisztika területéről pró-
zában születtek. A líra pe-
dig megmaradt számára – ta-
lán Arany Jánoshoz hasonló-
an – az idő és a lélek mélysé-
ges titkainak, fájdalmainak ki-
fejezésére.

A Fohászok Isten árnyéká-
ból című kötet Kor-, és kór-
képek alcímmel jelent meg. 
A cím tartalmat jelölő, tartal-
mára utaló: modern korunk té-
velygő, szenvedő, istenkere-
ső emberének imádságain, fo-
hászain túl a mindig és min-
denhol megjelenő, fejüket fel-
ütő hatalmasságok által kreált 
torz világ jelenik meg versei-
ben. Miként lehet elviselni ezt 
az abszurd valóságot? Az em-
beri tartáshoz, erkölcsi kiál-
láshoz is elénk tár példaértékű 
megnyilvánulást költőnk:

„forgószélben
nem forogni
szétszórtan is
együtt lenni
lehajolni
égig érni
eget s földet 
tapintani
Isten arcát
porba írni
abból lenni
azzá válni
lélekben is 
teljesedni”
(Játék igenévvel II.)
A szép kivitelű illusztrált 

verseskötet Karaffa Gyula 
Előszavával a szerző magán-
kiadásában jelent meg 2013 
nyarán. A kiadvány megje-
lenésének határokon és kon-
tinenseken átívelő támoga-
tói között ott találjuk Szobról 
Remitzky Zoltánt is. 

koczÓ jÓzsef
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Azok a diákok, akik szep-
temberben kezdik meg kö-
zépfokú tanulmányaikat a 
9. évfolyamon, a követke-
ző három tanév során köte-
lesek lesznek összesen leg-
alább 50 órán keresztül szo-
ciális vagy karitatív tevé-
kenységet folytatni az isko-
la által szervezett keretek 
között. Az egy évvel ezelőtt 
bevezetett iskolai közösségi 
szolgálat célja, hogy a fiata-
lok jobban figyeljenek oda 
embertársaikra, és erősöd-
jön bennük a társadalmi ér-
zékenység. 

A 2016. január 1-je után 
érettségizők számára csak 
akkor állítható ki az érett-
ségi bizonyítvány, ha iga-
zolni tudják, hogy legalább 
50 órát tevékenykedtek kö-
zösségi szolgálat kereté-
ben. Közösségi szolgálat 
csak olyan tevékenység le-
het, amely a nevelési-okta-
tási intézmények működé-
séről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról 
szóló 20/2012 (VIII. 31.) 
EMMI rendeletben meg-
határozott területeken szer-
vezik, amely során a diá-
kok minden anyagi érdek-
től mentesen, társadalmi-
lag hasznos, valamely kö-
zösség javát szolgáló te-
vékenységet végeznek, le-
gyen az egészségügyi, kör-
nyezetvédelmi, sport, vagy 
más területen. Közösségi 
szolgálatot az iskolán belül 
és olyan fogadó intézmény-
ben és szervezetben lehet 
végezni, amely megfelel a 
vonatkozó jogszabályokban 
foglalt feltételeknek.

Fontos, hogy a közössé-
gi szolgálatot a 9-11. évfo-
lyamon kell elvégezni. Va-
gyis aki ez idő alatt nem tel-
jesíti az 50 órát, az érettségi 
évében erre már nehéz lesz 
lehetőséget teremteni, ezért 

mindenképpen célszerű be-
osztani a rendelkezésre álló, 
hároméves időszakot. A ter-
helés csökkentése érdeké-
ben ugyanakkor lehetőség 
van arra, hogy a közösségi 
szolgálatot a nyári szünetre 
időzítsék a diákok, azonban 
mivel a szervezés és koordi-
nálás az iskola feladata, eh-
hez elsősorban az oktatási, 
és adott esetben a befoga-
dó intézmények együttmű-
ködése is szükséges.

A témával kapcsolatban 
az összes érintettnek – di-
ákok, iskolák és fogadó in-
tézmények – érdemes fel-
keresnie az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet által lét-
rehozott Közösségi Szolgá-
lat Portált, ahol további tá-
jékoztatást kaphatnak a kö-
zösségi szolgálat részlete-
iről, a jelentkezési feltéte-
lekről és a már regisztrált 
fogadó intézmények listá-
járól. 

A tanévkezdéssel kap-
csolatos további informáci-
ókat kérdés-felelet formájá-

Közösségi szolgálat: a közösség javáért 
és a felelős gondolkodású diákokért

ban tartalmazó Tanévkezdő 
EMMInens kiadvány letölt-
hető a kormany.hu oldalról, 
vagy megtekinthető Balog 
Zoltán, az emberi erőforrás-
ok minisztere honlapján.
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2013. január 1-jétől intézmé-
nyünk Szob Város Önkormány-
zatának fenntartásába került, 
amely egy új lehetőséget, távla-
tot adott óvodánknak. Önálló in-
tézményként Napsugár Bölcső-
de és Óvoda néven folytattuk pe-
dagógiai munkánkat öt óvodai és 
egy bölcsődei csoporttal. Óvodai 
csoportlétszámaink évről-évre 
növekednek, köszönhetően az itt 
élő családok bizalmának, amivel 
megtisztelnek minket és a Napsu-
gár Óvodát választják, mikor leg-
féltettebb kincsüket, a gyerme-
küket bízzák ránk. Abban a sze-
rencsés helyzetben vagyunk (sok 
más településsel ellentétben), 
hogy településünk egy olyan mé-
retű, befogadóképességű, gyö-
nyörű intézményt tart fenn, ahol 
minden itt élő gyermek számára 
biztosítani tudjuk az óvodai ne-
velést. Évek óta senkit nem kel-
lett férőhely hiányában elutasíta-
ni, hiszen a 120 gyermek kiszol-
gálására alkalmas óvodánkban 
minden feltétel adott az óvodás-
korú kicsi gyerekek fogadására és 
harmonikus, egészséges szemé-
lyiségfejlődésére.

A sok változás között, sajnos 
Szob Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, illetve intéz-
ményünk valamennyi dolgozójá-
nak legnagyobb jóindulata elle-
nére is meg kellett hoznunk egy 
olyan fájdalmas, közös döntést, 
melynek eredménye a bölcső-
de 2013. július 31-vel történő be-
zárása volt. Sajnos a bölcsődé-
be jelentkező 2 és 2,5 éves korú 
gyermekek száma nem érte el az 
egész éves működéshez szüksé-
ges gyermeklétszámot, így böl-
csődénk megszüntetésével egy 
időben óvodai mini csoport indí-
tását valósítottuk meg, ahol a tör-
vény adta lehetőségeknek megfe-
lelően 2013. szeptember 1-jétől 
fogadni tudjuk valamennyi 2,5 
éves mini csoportos ovisunkat. 
Ebben a csoportban szakképzett 
gondozónő segíti az óvó nénik 
munkáját és vesz részt aktívan a 
gyermekek mindennapos gondo-
zási feladataiban. Az átszervezést 
követően szeptembertől zökke-
nőmentes lesz a kicsik fogadása, 
akik az idén a tavalyi évhez ha-
sonlóan 3 teljesen felújított cso-
portszobába térhetnek vissza a 
hosszú, forró nyár kalandjai után. 
A szobákban frissen festett színes 
falak, csillogó parketta, új, vidám 
dekoráció várja régi és új ovisain-
kat. Itt ragadom meg az alkalmat, 

hogy megköszönjem Szob Vá-
ros Önkormányzatának, a műhely 
lelkes dolgozóinak, a közmunka-
programban dolgozó valamennyi 
segítőnknek, akik a legapróbb kí-
vánságainkat is figyelembe véve 
újították fel mosdónkat, termün-
ket alkalmassá téve a nagyobb 
óvodai csoportlétszám fogadásá-
ra. A külsőre gyönyörűen meg-
újult épületben valamennyi kollé-
gám számára kiemelt jelentőség-
gel bír, hogy a gyermeki szemé-
lyiséget minden helyzetben elfo-
gadás, tisztelet, szeretet, megbe-
csülés övezze. Ebben való meg-
győződésemben pályáztam meg 
2013. júliusában, 24 év óvodape-
dagógusi munkával a hátam mö-
gött a Napsugár Óvoda óvodave-
zetői álláshelyét. A szobi Napsu-
gár Óvoda munkájának eddigi ve-
zetését az elmúlt 5 évben nagyon 
sok kihívást, erőfeszítést kívánó 
feladatnak éreztem. Lehet, hogy 
ez kívülről nem volt érzékelhe-
tő, de az intézménybe kerülésem-
kor egy részről könnyű, másrész-
ről nagyon nehéz dolgom volt, hi-
szen éppen ebben az időszakban 
ment nyugdíjba a pedagógus állo-
mány kb. fele. Minden itt mara-
dó óvónő új párt kapott, és nem 
volt elég, hogy új vezető került az 
óvodába, még a pároknak is újra 
össze kellett szokniuk. Könnyű 
helyzetem abból adódott, hogy az 
újonnan felvett fiatal óvó nénik, 
már az én vezetésem alatt kerül-
tek az oviba, így ők könnyen al-
kalmazkodtak, formálhatóak, ru-
galmasak voltak. A friss tudással 
- amit a főiskoláról hoztak - fel 
tudták venni azt a lendületesebb, 
mozgalmasabb, tempósabb óvo-
dai ritmust, amit én diktáltam. 
Nehéz helyzetem abból fakadt, 
hogy a régóta itt dolgozó, komoly 
szakmai tapasztalattal bíró kollé-
ganőimet megnyerjem magam-
nak, az új irányelveket, módsze-
reket és a sajátos vezetési stíluso-
mat elfogadtassam velük. Fontos 
volt, hogy ne érezzék rájuk erő-
szakoltnak az újításokat, lássák, 
hogy számítok a hosszú-hosszú 
évek alatt megszerzett szakmai 
tapasztalatukra, és  hogy az irány, 
amelyet mutatni szerettem volna, 
az jó.

Hiszen a mai felgyorsult vi-
lágban, amikor már a 3 éves ki-
csi gyermek ügyesebben keze-
li a számítógépet és a számunkra 
sokszor ismeretlen kütyüket, mint 
mi magunk, akkor nagy valószí-
nűséggel, a mai gyerekeket már 

nem lehet a 20-30 évvel ezelőt-
ti módszerekkel lekötni. Ha nem 
pörgős, érdekes, figyelemfelkel-
tő tevékenységeket kínálunk ne-
kik nap, mint nap, egyszerűen fa-
képnél hagynak, és meg sem hall-
gatják a felnőttet. 

Főiskolás éveim ideje alatt egy 
hónapot töltöttem Dániában, ahol 
a dán óvodapedagógiával ismer-
kedhettem meg, illetve az ott fo-
lyó pedagógusképzésbe kaptunk 
némi betekintést. Rengeteg óvo-
dába látogathattunk el, figyel-
hettük meg az ottani fejlesztő-
pedagógiai munkát. Amit ott ta-
pasztaltam az maga volt a cso-
da, amit pillanatok alatt a maga-
ménak éreztem és érzek a mai na-
pig. Ott ugyanis nem működik a 
Magyarországon nagyon soká-
ig alkalmazott kötelező, frontális 
óvodai foglalkozás, ami azt jelen-
ti, hogy a délelőtt folyamán óvo-
dai csoportfoglalkozás kerete-
in belül minden gyerek egyszer-
re ugyanazt a tevékenységet vég-
zi. Az óvónő ezt a foglalkozást 
a hét folyamán mindössze egy-
szer tervezi. Ezzel ellentétben a 
dán modell, és az, amit a főisko-
lán én is tanultam, ennek a hori-
zontális ellentéte, hiszen ebben az 
esetben, mikro csoportos szerve-
zési formában, kevés, maximum 
4-5 gyereket magam köré gyűjtve 
végezzük ugyanazt a tevékenysé-
get. Ezek kötetlen, a gyerekek ál-
tal önként és szabadon választott 
tevékenységek a hét folyamán 
többször kerülnek elő, így van le-
hetősége a gyereknek az ismeret 
elsajátítására akkor is, ha éppen 
az első alkalommal valami miatt 
nem keltette fel az érdeklődését. 
Ezeknek az úgynevezett kezde-
ményezéseknek alapja az ösztö-
nös kíváncsiság felkeltése, hiszen 
mint tudjuk a gyerekek csak ab-
ból a tevékenységből képesek ta-
nulni, ami érdekli őket, amit kí-
váncsiságukból fakadóan szíve-
sen végeznek.

A régi módszerekhez képest, 
ezek valóban teljesen más és az 
óvónő számára nehezebben ki-
vitelezhető módszerek voltak, de 
mindenáron szerettem volna, ha 
ezt a korszerűbb, gyerek centriku-
sabb pedagógiai elvet alkalmazva 
dolgozunk az óvoda falain belül.

Persze adódtak nehézségek, 
ellentétek, konfliktusok az elején, 
hiszen aki nem ismerte ezeket, az 
új irányelveket kicsit nehezmé-
nyezte, hogy most nekem miért 
nem jó az, amit eddig ők hosszú 

évek alatt alkalmazva végeztek. 
Gondot okoztak az óvoda falain 
kívülre szervezett kirándulások, 
túrák, tevékenységek, a szülős 
óvodai beszoktatás, hiszen ezek is 
újak voltak, amelytől még az óvó 
nénik nagy része is idegenkedett.

A sok jól sikerült program-
nak, és a pozitív szülői visszajel-
zésnek köszönhetően, legalább 
2-3 év eltelt, mire azt éreztem, 
hogy oldódnak az aggodalmak, 
és az eddig ódzkodó óvónők is 
aktívan vesznek részt az újabb 
és újabb kirándulások szervezé-
sében.

Az előbb beszéltem a konflik-
tusokról! Igen, mert igenis vol-
tak, vannak, és remélem, lesznek 
is konfliktusok és viták. Szakmai 
viták! Nem vagyok konfliktuske-
rülő, így ezeknek általában örül-
tem, hiszen az ilyen szakmai vi-
ták, konfliktusok azok, amelyek 
előre viszik az intézményt. Ezen 
alkalmakkor nagyon sok új ötlet, 
a probléma megoldására irányu-
ló kezdeményezés látott napvilá-
got. Sok esetben a saját elgondo-
lásomat módosítottam, hiszen ha 
olyan észérvekkel, ötletekkel, vé-
leményekkel találkoztam, amivel 
meg tudtak győzni óvónő társa-
im, hogy az ő elgondolásuk jobb, 
akkor azt is el tudtam fogadni. 
Nem vagyok a „főnöknek min-
dig igaza van” elv híve, hiszen 
én is tévedhetek, ember vagyok. 
Persze vannak helyzetek, amikor 
nem engedek a 21-ből, mert azért 
a döntésekért, még ha azok sok 
esetben közösek is, én vagyok a 
felelős egy személyben.

Bízom abban, hogy az álta-
lam körvonalazott program meg-
valósítása az elkövetkezendő öt 
évben is konkrét sikerekkel lesz 
mérhető, melynek eredménye-
ként a Napsugár Óvoda min-
denki számára továbbra is bizo-
nyítja gyermekbarát, mindent a 
gyermekeknek alárendelő szak-
mai munkáját. Meggyőződésem, 
hogy csak közös értékrendet val-
ló, harmonikus testület nevelhet 
kiegyensúlyozott, boldog gyer-
mekeket. 

Legvégül, de nem utolsó-
sorban szeretném megköszönni 
Szob Város Önkormányzatának 
a lehetőséget a következő 5 évre 
szóló óvodavezetői megbízással, 
melynek segítségével folytathat-
juk a megkezdett munkát, hiszen 
nagyon sok célunk, tervünk van 
még, amelyet szeretnénk megva-
lósítani. Hosszú út áll még előt-
tünk, aminek nagyon az elején já-
runk, de az önök segítségével, tá-
mogatásával megvalósíthatjuk 
ezeket.

HámoRiné scHUBaUeR mÓnika

A Napsugár Óvoda hírei
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Az 1960-as évek
A szobi kőbányákban a 

munkavégzést az 1960-as éve-
kig alacsony fokú gépesítés jel-
lemezte: a bányaudvarokban 
vágányok vezettek a fejtéshez, 
a kő felrakása, mozgatása csil-
lékben kézi erővel történt. Ma-
lomvölgyben 1959-1960-ban 
jelentős beruházás részeként 
megépült a GANZ XV-ös elő-
törőmű.

A technológia korszerűb-
bé vált: kőzetfúrás > jövesz-
tés robbantással > felrakás kot-
rógéppel > előtörésre szállítás 
dömperrel > előtörés > GV-re 
rakodás, szobi telepre szállítás 
további feldolgozásra.

A kőzet fúrását korszerű 
Böhler fúrógépek könnyítet-
ték meg, a felrakáshoz cseh-
szlovák gyártmányú UNEX 
E-25-ös elektromos kotrógé-
pek lettek beállítva (2,5 m³-es 
kanállal), az előtörésre egy-
re nagyobb méretű dömperek 
szállították a követ: - DUTRA 

A szobi kőbánya korszerű 
nagyüzemmé válása 
Az iparvasút gördülőállományának fejlesztése

gyobb teljesítményű, MÁVAG 
70-es szerkezetszámú (490-es 
sorozatú) gőzmozdonyok lettek 
Szobra állomásítva. Ennek az 
időszaknak állítottunk emléket 
a Börzsöny Kisvasút 2013. évi 
Napjára, ami részünkről már 
évek óta hagyományos hozzá-
járulás.

A képanyag kiválasztása a 
kőbánya egykori dolgozója, fo-
tósa: Borossa Frigyes gyűjte-
ményének felhasználásával tör-

tént. „Frici bácsi” idén tavasz-
szal távozott közülünk, az Ő 
képeit használtuk fel hozzá, és 
ebből mellékeltünk néhányat.

Szóljon ez a kiállítás az Ő 
emlékének.                                                                       
árpáSi imre, FéSű józSeF gy. 

BöRzsöny múzeUm 
BaRáTi köRe 

DR 50/D dömper (6 t 3,5 m³); - 
RÁBA 106 dömper (10 t 6 m³); 
- KRUPP MK 15 dömper (15t 9 
m³); - 1970-től BELAZ 540 (27 
t 16 m³) dömperek.

A termelési kapacitás nö-
vekedésével a gazdasági vas-
útnak is lépést kellett tartania: 
1961-62-ben a MÁV Székesfe-
hérvári Járműjavító üzemében 
gyártott 4 tengelyes, 10 t rak-
súlyú önürítős kocsik (Uba) ke-
rültek Szobra, vontatásukra na-

E 25 kotró, Rába dömper (fent), uszály rakodás (balra lent) Malomvölgy Uba rakodás 
(jobbra lent), robbantás (jobbra lent)
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Író és műfordító vagyok, óra-
adóként tanítok a Pécsi Tudo-
mányegyetemen. A Népszabad-
ság felkért havi egy tárca meg-
írására, én ezt a lehetőséget egy 
az irodalmat és olvasást népsze-
rűsítő sorozat közlésére hasz-
nálom. A július 14-i rész után a 
Szobi Hírnökben megjelent Si-
mon József Szent Benedek, Eu-
rópa védőszentje című cikke; ez 
úton reagálnék az írás félreérté-
seire válaszolnék a szerző kér-
désére.

A tárcám címében a veszé-
lyes kifejezés arra utal, hogy 
Szent Teréz és Szent János volt 
veszélyes az egyház világi ha-
talmára. Az első bekezdést ol-
vasva ez kiderül.

A nemi vágyak szublimálá-
sáról szóló bekezdésem nem 
ellenkezik a kereszténységgel 
- ez normális emberi működés, 
ha tetszik, a Jóistentől kapott 
csomag része. Nem kisebbíti a 
szentek érdemeit. A mai szerze-
tesi életről valóban keveset tu-
dok, viszont a 16. századi Ibé-
ria szerzetesi életének ismerete 
a szakmámhoz tartozik. A tárca 
erről a korról szól.

A fizetségem a tárca megírá-
sáért 30.000 bruttó. Talán kide-
rül, hogy a kutatás során kötete-
ket olvasok el, helyenként ere-
deti nyelven. Az őseim között 
a keresztényeken kívül animis-
ta hitű ősmagyarok, politeista 
ősgermánok és ateisták is van-
nak, és ki tudja, még ki minden-
ki. Mind kedvesek nekem.

Teréz és János nem csak a 

katolikusoké. Ők költők is, ne-
vüket megtalálják az irodal-
mi lexikonokban, irodalomtu-
dományi szövegekben. Kérem, 
fogadják el, hogy nekem költő-
ként fontosak; a cikkemből ta-
lán kiderül, hogy rajongok a 
munkásságukért és talán az is, 
hogy a keresztény hitélet szem-
pontjából éppúgy sokra tartom 
őket.

Elismerem, hogy az íráso-
mon érezhető egyházellenes-
ség, és ez tényleg nem válik 
előnyére. Ezt vállalom, de nem 
vállalom a keresztényellenessé-
get - erre a tárcám sem ad tám-
pontot, arra inkább utal, hogy 
az egyházak nem a vallásalapí-
tójukat követik. Jézust Keresz-
tes Szent János követte, akit az 
egyház bebörtönzött.

Keresztények vagyunk és 
ateisták, hindu vallású magya-
rok, muszlimok, zsidók, budd-
histák, mind egyformán fonto-
sak. Csak úgy van esélyünk, 
ha nem akarjuk megsemmisí-
teni a másikat, toleráljuk má-
sok igazságát. Tehát nem elfo-
gadni vagy elhinni kell, csak 
együtt élni azzal, hogy létezik 
a másféle. A másféle mi va-
gyunk.

Azért döntöttem úgy, hogy 
írok önöknek, mert beszélő vi-
szonyban kell lennünk egymás-
sal - a többes szám első személy 
itt hadd jelentse a magyarságot 
-, és ha a levelem közlik, jól 
döntöttem, jól döntöttünk. Kö-
szönöm.

HoRváTH vikToR

Veszélyes emberek 2

A Szobi Hírnök tudósításából 
megtudhattuk, hogy a képvise-
lők a Központi Konyha fejlesz-
tésére és felújítására pályáznak.

Ez igencsak örvendetes tény, 
mivel az előző időszakban a tel-
jes ellehetlenítést vélhettük fel-
fedezni. 

Rendkívül átlátszó módon 
szerették volna kiszervezni vál-
lalkozásba a közétkeztetést, De 
szerencsére az akkori képviselő-
testület több tagja is felismerte, 
hogy nem ez a járható út. Nagy 
harcok árán, de nem döntöttek 
a Központi Konyha kiszervezé-
se mellett. JÓ DÖNTÉS VOLT!

A közbeszéd szerint akkor is 
(a lejárató kampány ellenére) és 
most is igen elégedettek a közét-
keztetést igénybe vevők. 

Nem lehet véletlen, hogy 
több információs csatornán ke-
resztül is megerősítésre került 
az, hogy igenis szükség van a 
Központi Konyha által nyújtott 
szolgáltatásra. Jól döntött a je-
lenlegi testület azzal, hogy meg-
oldotta a széles körben (embe-
ri igényeknek megfelelő)  elvárt 
ellátási forma fenntartását, illet-
ve az igazán rászorultak ellátá-
sát.

Új előFizető

A közétkeztetésről

Szeretek ismeretterjesztő íráso-
kat olvasni, ezért is kezdtem ol-
vasni a Szent Benedekről meg-
jelent (júliusi szám) ismertetést. 

Csak ennyi? A bencések csak 
”neveltek és tanítottak a keresz-
tény életre”? Mást nem tettek? 

Amikor Benedek apát 529-
ben Monte Cassinó-ban meg-
írja a bencések reguláját, vi-
lágosan leszögezte a fő célt: a 
hit terjesztése és erősítése! Jel-
mondatuk pedig: Ora et labora! 
(Imádkozzál és dolgozzál!) A 
korai középkorban példátlan te-
vékenységet folytattak. A ko-

lostorokban iskolákat működ-
tettek, számtan és mértan, olva-
sás és írás, gazdasági ismeretek 
a főbb tantárgyak. A kolostorok 
körül „mintagazdaságok” mű-
ködtek, itt adták át a szerzete-
sek tudásukat a korszerű föld-
művelésről: gyümölcsfák oltá-
sa, szemzése újdonság a kora-
beli parasztoknak. Ők terjesz-
tik el Európában a háromnyo-
másos gazdálkodást, a szőlőter-
mesztés korszerű formáit. Sőt!  
Ki tudja manapság, hogy a bab 
termesztése az ő tevékenysé-
güknek köszönhető? A kolosto-
ri kórházakban betegeket ápol-
tak, gyógyítottak díjmentesen. 
Ők bábáskodtak az új építészeti 
stílus megszületésénél, ez volt a 
gótika.

Valóban megérdemelten lett 
Benedek apát Európa fő védő-
szentje!

Szerzőtársam a továbbiakban 
arról tudósít, hogy a XVI. szá-
zadban Európa állami szintjén 
elindult a kereszténytelenítés, 

Szent Benedek, bencések, 
félreolvasás

majd a XX. században a keresz-
ténytelen alkotmány is megje-
lenik. Mivel nem bizonyít, nem 
közöl tényeket, így nem tudom 
értelmezni a kereszténytelenítés 
szó jelentését. Üldözték volna a 
keresztényeket?

Én nem tudok ilyesmiről, 
nem olvastam erről sehol. Val-
lásszabadságot tiltó alkotmány-
ról pedig végképp nem hallot-
tam. Talán Albániára gondolt 
írótársam, amikor Enver Ho-
dzsa bejelentette a világ első 
ateista államát? Nem tudom.

Azt meg különösen nem ér-

tem, hogy Horváth Viktor írását 
(Népszabadság, július 14. „Ve-
szélyes emberek, veszélyes ta-
nok”) miért nevezi szégyente-
lennek, miért adja az újságíró 
szájába, hogy a katolikus egy-
ház tanításai veszélyes tanok, 
holott pont az ellenkezőjét állít-
ja a Népszabadság. 

XII. Gergely pápa minősí-
ti a Keresztes Szent János re-
former mozgalmát eretneknek 
1575-ben.

A fenti újságcikket több-
ször is elolvastam, szerzőtár-
sam teljesen félreérti, szándé-
kosan (?) eltorzította  a lénye-
get. 

Azért az apologetikának is 
vannak szabályai, ezeket illő 
betartani, és nem a demagógia 
enyhe szellőjével védeni azt, 
amit senki nem támad.

Népi bölcsesség zárómon-
datként: „Könnyű védeni azt a 
várat, amelyiket senki nem tá-
mad.”                                                 

feRenczy emil
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Egy egyetemi tanár a követ-
kező kérdést tette fel hallga-
tóinak: Az Isten teremtett min-
den létező dolgot?

Egy bátor diák azt felelte: 
Igen, természetesen.

Tényleg mindent? - Kér-
dezte a professzor.

Igen, mindent - válaszolt a 
diák.

Akkor az Isten a rosszat is 
teremtette! Mert a rossz léte-
zik - mondta a professzor.

Erre a diák nem tudott mit 
mondani, ezért elhallgatott.

A tanár elégedett volt, hogy 
ismét bebizonyította, hogy a 
hit csak egy mítosz.

Egyszer csak egy másik 
diák jelentkezett: Megenged 
egy kérdést professzor úr?

Természetesen - jött azon-
nal a válasz.

A hideg létezik?
Természetesen - válaszol-

ta a professzor. - Hiszen maga 
is tapasztalta már, amikor fá-
zott, ugye.

Valójában ellent kell mond-
jak önnek professzor úr. A hi-
deg nem létezik! A fizika tudo-
mánya azt mondja, hogy a hi-
deg a meleg hiánya. Egy tár-
gyat akkor tudunk tanulmá-
nyozni, ha az hőt bocsát ki 

magából, a hő által energiát 
közvetít, amit mérni tudunk. 
Hő nélkül az említett tárgy 
képtelen bármit kisugároz-
ni. Az emberek azért alkották 
meg a hideg fogalmát, hogy 
kifejezzék a meleg hiányát. 

Hát a sötétség létezik? - 
kérdezi a diák.

Létezik - mondja a tanár.
Szerintem nem létezik 

uram. A sötétség a fény hiá-
nya. A fényt és a fényességet 
tanulmányozhatjuk, de a sö-
tétséget nem. Nicholson priz-
mája megmutatja a különbö-
ző színek árnyalatait és a fény 
visszaverődését a hullám-
hossz függvényében. A sötét-
ség egy általunk létrehozott 
kifejezés, amivel a fény hiá-
nyát magyarázzuk.

A diák még megkérdezte: 
És a rossz, professzor úr, a 
rossz létezik? Az Isten nem te-
remtette a rosszat. A rossz, Is-
ten hiánya az emberek szívé-
ben, a szeretet, az emberség 
és a hit hiánya. A szeretet és 
a hit olyanok, mint a fény és 
a meleg. Léteznek! Hiányuk 
hozza létre a rosszat. 

Most a tanár hallgatott.
A diákot úgy hívták: Al-

bert Einstein!

Levél Vietnámból

Ülök a néma esthomályban,
Bántó e nyomasztó hangulat.

Úgy sír a lelkem egymagában,
Mint Naptól búcsúzó alkonyat.

Gondolatom lánca porba hullt,
Széttépte, mint felhőt a vihar.

Feltör, mint sóhaj bennem a múlt,
Mely jelent és jövőt eltakar.

De csitt! Mily hang, ami csendet űz?
Mily hang? Mely életet permetez,
Mely reményt és álmot összefűz?

Hozzád a távolba elevez.

Az együtt töltött perc hatása
Döngeti emlékem kapuját.
Tündéri lényednek varázsa

Hinti rám mézédes mosolyát.

Szívem átkopog bordáimnak
Merészen ívelő lugasán.

Vért serdít eltompult agyamnak
Bús, magányos labirintusán.

És szép lassan orcám felragyog,
Mint komor felhőktől tisztult ég.

A magány verve sompolyog
Araszra törpül a messzeség!

viRág sándoR
(15.000 Km-re otthonomtól,  hanoi, 1975. ápriliS 30.)

Létezik-e a rossz?

Fohász a Fortunához
A szerencse hozzám, miért ily mostoha?
Miért nem patronál engem a Fortuna? !
Segítő két kezét, miért annak nyújtja?
Kinek máris teher meglévő vagyona.
Nem voltam én soha jónak elrontója.

Épp ezért megkérlek, hallgass meg egy szóra!
Tegyél egy kivételt, legyél kegyes velem,

A nyerőszámokra vezesd rá a kezem!
Nem kérem tőled én kincsét Dáriusznak,

Megelégszem már egy tizenhárom plusznak.
De ha a lottón csak gyatra ötös terem,

Hálás leszek érte Fortuna istenem.
Sajnos a csillagom, mely alatt születtem,

Nem ily bőkezűen ragyogott felettem.
Sokat tett érettem, egyetlen hibával,
Nem áldott meg ő a szerencse fiával!
Hetven éve várom epekedve hiába,

Hátha megváltozik ez az egy hibája!

id. virág Sándor
Szob, 2013. auguSztuS 15.

Albert Einstein a kiváló, világhírű fizikus
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Július 21-én dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspök úr meg-
áldotta, a korábbi Petrovics 
tanya területén kialakított 
zarándok pihenőház épü-
letet. Az ünnepség műso-

rát dr. Bőzsöny Ferenc kon-
ferálta. A megnyitó beszé-
det dr. Pauk Gábor a léte-
sítmény gazdája mondotta. 
Dunai Éva gyönyörű han-
gon előadott énekszámát 
Pálmai Árpád (képünkön 
fent) zongorán kísérte.

Polgár Balázs és Pol-

Zarándok pihenőhely: Napporta
gár László négykezes zon-
gora játékát nagy elisme-
réssel nyugtázta a hall-
gatóság. Tóth Sándor és 
Czigány György verseiből 
hangzottak el szavalatok. 

Az ünnepi műsort követő-
en egyházmegyénk Püs-
pöke, Vizi Gábor András, 
Márianosztra pálos rendi 
plébánosa szentmisét mu-
tatott be az épület szente-
lése alkalmából. A liturgia 
alatt a szentmise szolgála-
tot felnőtt vallásukat gya-

korló emberek látták el. 
Felemelő érzés volt részt 
venni ezen az ünnepségen, 
a szentmisén és gondol-
ni azon zarándokokra, akik 
e helyen fogják kipihen-
ni a zarándokút fáradalma-
it. Áldja meg a Mindenha-
tó Isten mindazokat, akik 
részt vettek e létesítmény 
létrehozásában.
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Megjelent  Peat-R vadonatúj 
Cd-je "Kezdjük újra" címmel...

 
 

IPOLYON INNEN 
és TÚL 

 

NÉPZENEI és NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ 
 

2013. szeptember 15. vasárnap 14 óra 
 

Szobi József Attila Művelődési Ház 
 
 

Közreműködnek: 
 
Danubius Táncegyüttes, Szob 
 
Százdi Citerazenekar, Sazdice (SK) 
 
Gyenes Tamás - Nagy Ágnes, Bernecebaráti 
palóc ácsoltláda és pásztorfurulya bemutató 
 
Istvánfi Balázs - Németh András, Zebegény – Pomáz 
duda – tekerőlant duó 
 
Magyarbődi Hagyományőrző Együttes, Bidovce (SK) 
Kíséri a Dobroda zenekar, Salgótarján 
 
Dobroda zenekar lemezbemutató koncertje 
 
 

Rendező: Börzsöny Múzeum Baráti Köre 

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán
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