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Keresztény ünnepeink olyan 
eseményeken alapulnak, ame-
lyek történelmünk jól megha-
tározható időpontjában és he-
lyén mentek végbe. Konk-
rét történéseken tehát, és nem 
csupán mítoszon. Nem arról 
van szó, hogy szívünk legmé-
lyebb vágyáról, a szeretetről 
mélyértelmű me-
sét költünk, hogy 
azután az így meg-
születő mítoszt új-
ból és újból elbe-
széljük, eljátszuk, s 
így mélyebben be-
véssük azt a lel-
künkbe. Ezt megte-
szik évről évre a ho-
llywoodi karácso-
nyi családi mozik 
milliók örömére.

Néhány évszá-
zada egy betlehe-
mi éjszakán tör-
tént valami, ami-
nek máig ható je-
lentősége az ak-
kori hétköznapi 
történést az elkövetkező ko-
rok számára ünneppé emelte, 
s azóta emberek millióinak, s 
így ma nekünk is olyan külön-
leges alkalommá vált, amely-
ből új értelmet és erőt merít-
hetünk életünk soron követ-
kező hétköznapjaihoz. 

Bár a kétezer éve történt 
események egy nehéz és fá-
rasztó hétköznap eseményei 
voltak, ilyenkor mégis az em-
lékezés ünnepi fényességébe 
merülten jelennek meg. Ka-
rácsonyi ünneplésünk már 
nem a történések fáradsá-
gos felszínére figyel, hanem 
azt az örömet visszhangoz-
za énekekben és imádságok-

ban, amely a Jézus születésé-
vel nekünk ajándékozott iste-
ni életből forrásozik.

Az ádventi előkészület va-
lódi hétköznapokkal teli idő 
volt, és mi remélhetőleg nem 
csupán takarítottunk, vásárol-
tunk vagy a munkánkat vé-
geztük, hanem ezzel párhuza-

mosan a bensőnket is készí-
tettük. Hiszen ha az ünnepre 
tudatosan készülünk, és alkal-
mat találunk az imádságra, az 
elmélkedésre, vagy a szeretet 
gyakorlására, akkor megta-
pasztalhatjuk, hogy tovasiető 
napjaink terhes körforgását új 
értelemmel tölti el Isten csen-
des, derűs jelenléte. Az ün-
nep napjára érdemes időben 
és felkészülten megérkezni, 
mert ennek hiánya tényleg 
mindent elronthat.

Amikor azután elérkezik az 
ünnep, egyszerre csak meg-
áll az idő, és már semmi nem 
olyan, mint a hétköznapokon. 
Időt kapunk sok mindenre, 

amire különben nem szokott 
maradni: az önfeledt együtt-
létre, a pihenésre, a csendre 
és az elmélyedésre.

Szenteste a hívő lélek nö-
vekvő világossággal éli át, 
hogy egész létezése valami-
lyen titokzatos kapcsolatban 
áll azzal a réges-régi betlehe-

mi születéssel. S az efelett ér-
zett örömét nem tarthatja meg 
magának, de még a bensősé-
ges családi ünnepléssel sem 
elégedhet meg, hanem éjfé-
li misére siet, hogy a közös-
ségben élhesse át az öröm túl-
csordulását.  

Éberen figyel a bibliai szö-
vegekben megszólaló isteni 
Igére, mivel a nyitott szív szá-

Áldott, kegyelmekben gazdag, 
békés karácsonyi ünnepeket kíván min-
den Szobi Polgárnak, és a Szobi Hírnök 

valamennyi olvasójának Szob Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Az ünnep idején
mára nem unalmas a sokszor 
hallott szövegek újbóli meg-
hallgatása: képes észrevenni 
benne új és eddig sosem ész-
lelt összefüggéseket. Hiszen 
amikor korábban hallotta eze-
ket a szövegeket, élete még 
máshol tartott. Ahhoz képest 
ma mások az örömei és re-
ményei, de mások a gondjai, 
a fájdalmai, és a félelmei is. 
Más dolgok állnak érdeklődé-
se előterében, és más dolgok 
érintik meg.

A hagyományosan díszí-
tett templombelső, az ünnep-
re jövők különleges hangula-
ta, a megszokott dallamok, az 
együtténeklés varázsa, a töm-
jén illata, vagy a ministránsok 
fegyelmezett mozgása mind 
részei az ősi hagyományok 
szerint tartandó ünnepi szer-
tartásnak.  

Ha a magunk részéről 
mindent gondos szeretettel 
előkészítettünk, akkor az ün-
nep estéjén már nincs okunk 
izgulni, mivel nem rajtunk 
múlik, hogy hogyan sikerül. 
Amikor ugyanis elérkezik az 
a bizonyos szentséges éj, va-
laki, nálunk sokkalta hatal-
masabb, aki tudja mit jelent 
belépni ebbe a világba, sze-
líden átveszi a dolgok irányí-
tását, és minden éber szív-
be betér. Remélem, idén Ka-
rácsonykor (is) mindnyájan 
megtapasztalhatjuk ennek 
örömét és békéjét!

Nagyon boldog, áldott Ka-
rácsonyt kívánok kedves 
Mindnyájuknak!

Dr. Káposztássy Béla
pléBániai Kormányzó
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Tisztelt Szobi Polgár!
Kedves Olvasó!

Amint azt a 2012. március-
áprilisi időközi választásokat 
követően ismét megjelenő Szo-
bi Hírnök több számában is ír-
tuk, szinte alig múlik el úgy hó-
nap, hogy ne derülne ki valami-
lyen újabb ügy, ami természe-
tesen mindig valamilyen fize-
tési kötelezettséggel jár együtt.

Ha visszatekintünk lapunk 
említett időszakban megjelent 
számaira, hol a zeneiskolai, 
vagy a művelődési házban be-
következett fagyáskárról, hol a 
több mint hat és fél millió forin-
tot meghaladó, a választást kö-
vető hivatalátadáskor nem tu-
dott, ki nem fizetett gázszámlá-
ról, a több mint négy millió fo-
rintos közvilágítási tartozásról, 
vagy éppen az AXON-ügyről 
írtunk, hogy csak néhányat em-
lítsünk. Most, a változatosság 
kedvéért a Közép-Duna–Völ-
gyi Környezetvédelmi Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelőség küldött egy hatá-
rozatot, amelyben az önkor-
mányzatunkat 1.662.700 fo-
rint vízgazdálkodási bírsággal 
sújtotta. A bírság indoka, hogy 
a 2011-ben megépített Szob-
Zebegény közötti kerékpár-
út vízilétesítményeinek vízjogi  
engedélyeztetési eljárása nem 
került lefolytatásra a beruházás 
folyamatában. Természetesen 
az önkormányzat fellebbezést 
nyújtott be a határozat ellen, 
amelynek nyomán 1.330.140 
forintra mérsékelték az önkor-
mányzatra kiszabott büntetést. 
Ezen döntést már csak bírósá-
gi úton és jogszabálysértésre hi-
vatkozással lett volna lehetőség 
megtámadni. Erre azonban nem 
volt érv, hiszen sem az eljárás, 
sem pedig a bírság kiszabásá-
nak jogalapja semmilyen tekin-
tetben sem volt jogszabálysértő. 

Mindennek következtében 
az önkormányzat kénytelen 
volt kifizetni a mulasztás kö-
vetkeztében kiszabott hatósági 
bírságot.

Mielőtt a Tisztelt Olvasóban 

úgy tűnne, hogy az önkormány-
zat mindezekről azért tesz em-
lítést, hogy visszamutogasson 
az előző önkormányzat mulasz-
tásaira, szeretnénk leszögez-
ni, hogy nem erről van szó. Az 
ember a legnagyobb jó szándé-
ka ellenére is követhet el hibá-
kat. Mindezen tények tájékoz-
tató közzétételével csak azt sze-
retnénk szemléltetni, hogy ön-
kormányzatunk annak ellené-
re, hogy az elmúlt év végén az 
állam átvállalta a hitelintézetek 
felé fennálló tartozásait, tovább-
ra sincs könnyű helyzetben. So-
kaktól hallani ugyanis azt a vé-
lekedést, hogy mára már köny-
nyű az önkormányzatok helyze-
te, hiszen a tartozásait átvállalta 
az állam. Minderről csak olyan 
értelemben van szó, hogy a hi-
telintézetek felé fennálló, illet-
ve az ilyen természetű (pl. köt-
vény) tartozásokat vállalta át az 
állam. Persze ez tagadhatatlanul 
nagyon nagy segítség, de nem 
az adósság teljes rendezése. To-
vábbra is vannak még olyan, 
egészen a 2010-2011-es évekig 
visszamenő számlatartozásai 
önkormányzatunknak (tagdíjak, 
szolgáltatási díjak stb.), amelye-
ket a mai napig sem tudott tel-
jes egészében rendezni, töb-
bek között a jelen írásban is kö-
zölt, nem tervezhető fizetési kö-
telezettségei miatt. Vagy éppen 
a fenti okok következtében kell 
az önkormányzatnak elhalaszta-
nia beruházásokat (pl. a műfü-
ves pálya építését), hiszen ezen 
kötelezettségek teljesítése mel-
lett nem jut forrás a fejlesztési 
kiadások teljesítésére.

Csak reményünk lehet arra, 
hogy az önkormányzatnak az 
elkövetkező időben már nem 
kell számolnia semmilyen bír-
ságból vagy korábbi mulasztás-
ból eredő fizetési kötelezettség-
gel, és a 2014. évben a valóság-
ban is befejeződhet Szob Város 
Önkormányzatának pénzügyi 
konszolidációja.

tisztelettel: 
remitzKy zoltán

polgármester

Szob Város Szakorvosi Ren-
delőintézetének helyzetéről a 
Szobi Hírnök legutóbbi szá-
mában jelent meg egy tájé-
koztatás. A cikket átnézve az 
alábbi kiegészítéseket szeret-
ném a Tisztelt Olvasóval kö-
zölni.

A nehéz helyzet kialakulá-
sáért felelős gazdasági igaz-
gató és a szakrendelést veze-
tő orvos  hosszú évek óta nem 
dolgozik rendelőintézetünk-
ben. A fent említett írásból 
az tűnhet ki az olvasó számá-
ra, hogy a szakasszisztencia is 
részese lehetett az adminiszt-
ratív hibának. Ezzel szemben 
a valóság az, hogy a szakasz-

szisztencia semmilyen körül-
mények között nem hibáztat-
ható a kialakult helyzetért, hi-
szen ő csak az orvos utasítása 
alapján cselekedhet.

Ezúton szeretném megkö-
szönni a Szob Város Önkor-
mányzat Képviselő-testület-
ének és a polgármester úrnak 
a kialakult  probléma megol-
dására tett erőfeszítésüket.

Bízom benne, közös  erőfe-
szítéssel nehézségeinket meg-
oldjuk, és a felső-Dunakanyar 
és az Ipoly menti települések 
lakosainak  ellátását a továb-
biakban is biztosítani tudjuk.

 Dr. Gosztonyi  Jenő

 intézményvezető FőiGazGató

Szob Város Önkormányza-
ta az állatok védelméről szó-
ló törvény értelmében 2014. 
januárjában ebösszeírást tart. 
Az eb tulajdonosa és tartó-
ja az ebösszeíráskor köteles 
a törvényben előírt adatokat a 
települési önkormányzat ren-
delkezésére bocsátani.

Az önkormányzat arra kéri 
a város közigazgatási terüle-
tén tartott ebek tulajdonosait/
tartóit, hogy az ebösszeírást 
végző önkormányzati mun-
katársaknál lévő „ebösszeíró 
adatlap” kitöltését a szüksé-

Tájékoztatjuk a város lakosságát, 
hogy Gyurcsok Zoltán képviselő 
úr 2014 január hónapban is tart

képviselői fogadóórákat:
2014. január 10-én pénteken, 

17-től 18 óráig, és 
2014. január 24-én pénteken, 

17-18 óráig a 
polgármesteri hivatal 

emeleti tanácskozó termében.

Újabb fizetési 
kötelezettség

Helyreigazítás

Ebösszeírás lesz januárban
ges adatok rendelkezésre bo-
csátásával segítsék.  (Az eb 
oltási könyvét kérjük előké-
szíteni!) 

Annak érdekében, hogy a 
nyilvántartás aktuális infor-
mációkat tartalmazzon, az 
ebtulajdonosok és ebtartók az 
összeírást követően is kötele-
sek az adatokban bekövetke-
ző változásokat, szaporulatot 
írásban bejelenteni.

Együttműködésüket előre 
is tisztelettel megköszönjük.

Dr. Holocsi Krisztián
JeGyző
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Röviden
Tájékoztató. Szob Város 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete november 19-én 
megtartott ülésén tárgyalta 
meg és fogadta el az önkor-
mányzat 2013. III. negyed-
évi gazdálkodásáról készí-
tett tájékoztatót. 

Óvoda. A képviselő-tes-
tület november 19-i ülé-
sén tárgyalta meg és hagyta 
jóvá a Szobi Napsugár Óvo-
da Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, a Helyi Peda-
gógiai Programját, valamint 
az óvoda 2013/2014. nevelé-
si évi munkatervét.

Kinevezés. A képviselő-tes-
tület támogatta Latorovszky 
Gábor r. alezredes úrnak a 
Váci Rendőrkapitányság ve-
zetőjévé történő kinevezé-
sét.

Beszámoló. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy az 
általa alapított Szobi Város-
fejlesztő Kft. az éves beszá-
molási kötelezettségét 2013. 
évtől „a mikrogazdálkodói 
egyszerűsített éves beszámo-
lóról” szóló 398/2012. (XII. 
20.) Korm. rendelet alapján 
teljesíti.

Tűzifa. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármes-
tert és a jegyzőt arra, hogy 
a 2013. évi  szociális célú 
tűzifa vásárlásról és szállí-
tásról szóló szerződést az 
önkormányzat nevében az 
Ipoly Erdő Zrt-vel kössék 
meg. Kapcsolódó hír, hogy 
az Ipoly Erdő Zrt. a meg-
rendelt famennyiséget az 
önkormányzat telephelyére 
rendben leszállította. Az ön-
kormányzat szociális bizott-
sága által a benyújtott kérel-
mek figyelembe vételével 
kiosztott segélyfa időközben 
már kiszállításra is került.

Jövő év januárjától sajnos 
két embertől is meg kell vál-
nunk - szerencsére, csak ami a 
munkájukat illeti. Mindketten 
igazán meghatározó szerep-
lői voltak a szobiak életének. 

Az egyikőjük Nagy Lajosné 
védőnő, Sári néni, aki a le-
dolgozott 40 év alatt két ge-
neráció babáiról, gyermeke-
iről gondoskodott. Lelkiis-
meretesen, alaposan és nagy 
szeretettel látta el a sokszor 
szép, bár olykor igen nehéz 
védőnői feladatokat: a nővé-
delmet, a várandós és gyer-
mekágyas anyák gondozá-
sát, az újszülöttek körüli te-
endőket, a kisgyermekek, az 
óvódás és iskolás gyermekek 
gondozását, védelmét. Szak-
mailag mindig jól felkészült 
volt, jártas a legújabb ajánlá-
sokban, ugyanakkor igyeke-
zett mindig olyan megoldást 
találni, ami mind a gyermek, 
mind a szülő, mind a védő-
nő szempontjainak megfelelt. 
Segítőkészen és rengeteg ta-
pasztalattal segítette a váran-
dós kismamákat és a gyakor-
ló szülőket. A másikuk pedig 
Dr. Karoliny Lajos főorvos 
úr, Lajos bácsi, akinek 1973 

óta, mióta Szobon dolgozik, 
legalább kettő, de több csa-
lád esetében három generá-
ció is megfordult a kezei kö-
zött babaként. Gyógyító mun-
kája a szakmai tudás és hoz-

záértés pillérein nyugodott, 
ami évtizedek tapasztalatával 
párosult. Emberségből kiváló, 
melegszívű orvos, aki segítő-

Hála és köszönet a munkáért
kész volt a betegekkel; hig-
gadtságával mind a szülőket, 
mind a gyerekeket meg tudta 
nyugtatni. Sajátos humora és 
stílusa pedig nagyszerű fegy-
ver volt a feszült és aggodal-
mas pillanatokban.

Megbecsüléssel, tisztelet-
tel és hálával gondolunk mind-
kettőjükre! Ez alkalomból sze-
rettünk volna egy búcsúztató 
keretében köszönetet mondani 
nekik a mintegy 40 éves mun-
káért, segítségért. December 
10-én, a könyvtárat szülők-
kel és gyermekekkel megtölt-
ve, családias hangulatban bú-
csúztunk tőlük. Átadtuk a kö-
zel másfél éve készülő emlék-
könyvet Lajos bácsinak tele 
képekkel és meleg szavakkal, 
valamint az ovisok rajzait. Sári 
néninek pedig egy kis emléket 
és a virágokat, illetve ki-ki a 
saját kis személyes búcsúaján-
dékát.

A búcsú fájó, de a hangulat 
meghitt volt. Sári néni, Lajos 
bácsi, köszönünk mindent! 

Kívánunk jó egészséget és 
a családjuk, unokáik körében 
eltöltött boldog, aktív nyug-
díjas éveket!

szeretettel: az egyKori 
és mostani szoBi 
BaBáK és szüleiK

Nagy Lajosné védőnő 40 év alatt két generáció babáiról, gyer-
mekeiről gondoskodott

Dr. Karoliny Lajos főorvos úr 1973 óta dolgozik Szobon
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Civil kezdeményezésre a Du-
nakanyar – köztük Szob – pol-
gármesterei levélben fordultak 
Magyarország Kormányához, 
hogy vegye kezébe a Budapest-
Esztergom közötti Duna sza-
kasz személyhajózása újraszer-
vezésének ügyét, ezzel szolgál-
va az itt élőket, és a turizmust. 
Berki Zoltán, mint a Nagybör-
zsöny–Szob Erdei Kisvasút-
ért Közalapítvány kuratóriumi 
tagja fogta össze Szob gesztor-
ságában magát az indítványt, 

amely ügyben aktívan kíván 
részt venni önkormányzatunk. 
Jelen írásunkban közzé tesszük 
a fent említett levelet.

„A dunakanyari önkormány-
zatok, a turizmus szervezetei, 
térségi szolgáltatói, a települé-
sek polgárai, s persze a kirán-
dulók sokasága örömmel érte-
sült a hírről, miszerint „Meg-
vásárolta a Mahart PassNave 
Személyhajózási Kft. 51 szá-
zalékos részesedését a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) 
Zrt.”. 

Bízunk benne, ez az új hely-

zet megoldást, előrelépést hoz 
az utóbbi évtizedekben, évek-
ben teljesen leépült dunaka-
nyari személyhajózás elfo-
gadhatatlanul méltatlan szint-
re süllyedt helyzetében. Az 
1980-as évektől kezdődően fo-
kozatosan megszűnt Újpest–
Megyer, Horány, Surány, Ve-
rőce, illetve Luppa-sziget, Szi-
getmonostor, Tahitótfalu, Tahi, 
Dunabogdány, Kisoroszi, Pi-
lismarót és Szob hajóállo-
mása, 2010-ben pedig a MA-

HART PassNave felszámol-
ta a Bp.–Szentendre–Leányfa-
lu–Visegrád–Nagymaros hajó-
járatot, azaz a Szentendrei Du-
na-ág Szentendre feletti szaka-
sza menetrend szerinti hajó-
forgalom nélkül maradt, vala-
mint – az egyetlen meghagyott, 
a Bp.–Vác–Visegrád–Nagyma-
ros–Esztergom hajójáratpár 
által még elérhető – Dömös és 
Zebegény hajóállomása is meg-
szűnt. Mindezek következtében 
immár Esztergom/Zebegény/
Dömös/Leányfalu és Szentend-
re között is lehetetlenné vált a 

személyhajózás, s ez már sú-
lyos, a Dunakanyarhoz méltat-
lan turisztikai érdeksérelemmel 
jár. A Szentendrét felkereső tu-
risták, iskolai kirándulások is 
csak a Dunát kísérő csuklós 
busszal tudnak Visegrádra el-
jutni. A Dömösről a Rám-sza-
kadékba túrázók csupán autó-
val, busszal tudják elérni a Du-
na-parti települést, a folyóparti 
kempingben üdülők pedig csak 
egy kikötőjétől megfosztott ha-
jóállomást láthatnak. Hajóki-

rándulással elérhetetlenné vált 
a fürdőjéről híres Leányfalu, a 
múzeumokban, látnivalókban 
gazdag Verőce és a 2013-ban a 
Virágos Magyarország fődíját 
elnyert község,  Zebegény, vala-
mint a felújított központú Szob 
városa, a Szob–Márianosztra (s 
remélhetőleg Nagybörzsönyig 
helyreállításra kerülő) kisvasút 
végállomása, holott dr. Völner 
Pál államtitkár úr nyilatkozata 
szerint: ‚Szeretnénk elérni a kü-
lönböző közlekedési módok tu-
risztikai célú összehangolását.’

Hosszan sorolhatnánk még, 

A Duna most szétválaszt 
és nem összeköt…

Közös levél a kormányhoz

milyen turisztikai, a szolgálta-
tóknak megélhetésbeli, mun-
kahely-teremtési károkat okoz 
a dunakanyari személyhajózás 
szinte teljes, a Duna Stratégi-
ának ellentmondó elsorvadá-
sa, miközben a Duna-menti ke-
rékpárút-, település- és szolgál-
tatásfejlesztések a környezetkí-
mélő, az önmagában is turisz-
tikai élményt nyújtó hajóköz-
lekedéssel (kerékpárszállítás-
sal) történő összekapcsolása a 
kiemelt turisztikai régió egyik 
legfontosabb turisztikai, terü-
letfejlesztési lépése kellene le-
gyen. A Duna most szétválaszt 
és nem összeköt…

Nem feledkezhetünk meg ar-
ról sem, hogy pl. Leányfalu 
vagy Dömös hajóállomásának 
műemléki védelemre is érdemes 
épülete a dunai hajózás múltjá-
ra emlékeztetve funkcióra, fel-
újításra vár, de jobb sorsa ér-
demes Visegrád hajóállomásá-
nak épülete is.

E dokumentum aláírói – hi-
tük szerint nemcsak saját tele-
pülésük és a hajózás szempont-
jából is egységesen kezelen-
dő Dunakanyar, hanem orszá-
gos turisztikai érdekeket képvi-
selve – javasolják, hogy a Kor-
mány a MAHART PassNave 
Személyhajózási Kft. 51 száza-
lékos részesedésének megvá-
sárlásával megnyílt lehetősé-
gével élve kezdje meg a Duna-
kanyar menetrend szerinti sze-
mélyhajózásának újraszervezé-
sét, az elmúlt években megszün-
tetett hajójáratok (elsősorban a 
Szentendrei-Dunaágban, leg-
alább akkor, amikor azt a víz-
állás lehetővé teszi), hajóállo-
mások visszaállítását, s távla-
tilag az elöregedett hajópark 
környezetbarát, a közúti forga-
lommal menetidőben, tarifában 
versenyképes, a hivatásforga-
lomra is alkalmas felújítását. 

Bízunk benne, hogy már 
2014 nyarán újra hajókürt har-
san Leányfalu, Verőce, Dömös, 
Zebegény, Szob, s majd a töb-
bi, Csipkerózsika-álomból éb-
redő hajóállomáson, s nem 
lesz kalandturisztikai vállalko-
zás pl. Szentendréről Visegrád-
ra, Dömösre, Zebegénybe vagy 
Szobra vízi úton eljutni, s a ha-
jóteraszról megcsodálni ha-
zánk gyönyörű táját, a festői 
Dunakanyart.”

szerK.

A Dunaföldvár gőzös Zebegénynél (archív felvétel)
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Az elmúlt évek hagyomá-
nyát követve ez év őszén is 
meghirdette könyvtárunk az 
ICIRI PICIRI mesemondó 
versenyt, a térségi és határon 
túli kisiskolások számára. A 

november 26-án zajló döntőt 
az iskolákban megrendezés-
re került középdöntők előz-
ték meg. Örömmel fogad-
tuk a 18 kisdiák nevezését, 
akik képviselték iskoláikat. 
A verseny nagyon szorosan 

alakult, szinte csak egy-egy 
pont különbség döntötte el a 
helyezéseket. A gyermekek 
jól felkészülten, magas szín-
vonalon, a közönség számá-
ra szórakoztatóan mondták el 
meséiket.

Köszönjük szépen a ta-

2013. november 30-án, szom-
baton délután a művelődési 
házban adventi koszorút készí-
tettünk.

A szalma alapra ízléses de-
korációk kerültek, mindenki a 
saját elképzelésének megfele-
lő koszorút készíthetett, hiszen 
az alapanyagok sokasága állt a 

készítők rendelkezésére. Kelle-
mes hangulatú délutánt töltöt-
tük együtt.

A szakmai segítségnyújtá-
sért és az anyagok beszerzé-
séért ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani Kovács Szilviá-
nak.

Paluch Anita

Mesemondó verseny 
a könyvtárban

nító nénikből álló zsűri-
nek: Klein Zoltánnénak, 
Klinyecz Jánosnénak, Ko-
vács Gábornénak, Peresz-
lényi Gyulánénak a munká-
ját, mellyel az alábbi döntést 

hozta: 1 - 2. osztály: I. Pá-
linkás Rebeka, Kemence, II. 
Dobos Boglárka, Ipolyság, 
III. Kiss Maja Sára, Kemen-
ce. 3 - 4. osztály: I. Hancko 
Darek, Ipolyság, II.  Bábik 
Zsófia, Szob, III. Kantó Zsu-

zsanna, Szob, III. Kantó Lola, 
Vámosmikola.

Mint szinte minden rendez-
vényünkön a finom pogácsát 
az Éva Baker Kft. biztosítot-
ta, kinek ezúton köszönjük az 
egész éves támogatást.

Kunya Sándorné

Adventi koszorú készítés
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Az elmúlt évszázad 13. évé-
ben, kerek száz esztendeje 
született Laczus Gézáné, Pan-
ni néni.

Férjét segítve részese volt 
a Börzsöny Múzeum meg-
alapításának, és az Ő halá-
la után 25 éven át vezette. 
Regős Anna Drégelypalánkon 
született, vasutas családban. 
Egyszerű, szerény körülmé-
nyek között nevelkedett. Pol-
gári leányiskolát végzett, 16 
évesen a helyi postahivatal-
ban helyezkedett el hivata-
li kisegítőként. Később elvé-
gezte a postatisztviselői isko-
lát, dicséretes eredménnyel 
és tisztviselő lett. 1936-ban a 
drégelypalánki postamestert 
Szobra helyezték, aki legszor-
galmasabb, legszerényebb 
munkatársát, Regős Annát 
elhívta magával. Ugyaneb-
ben az évben került Szobra 
Győr megyéből a fiatal kán-
tortanító Laczus Géza. A pos-
tai tisztviselő és a kántorta-
nító 1937-ben összeházasod-
tak. Házasságukból két fiú-
gyermek született. A máso-
dik világháború számukra is 
sok szenvedést hozott. A fér-
jet elvitték katonának, kiseb-
bik fiuk megbetegedett és há-
rom évesen, 1945 februárjá-
ban meghalt. A háború után 
mindkettőjüket, vallásuk gya-
korlása miatt, klerikális reak-
ciósnak minősítették. Állásu-
kat elveszítették, és a tanítói 
lakásból is ki kellett költözni-
ük. Az akkori katolikus plébá-
nos a plébánia hátsó részében 
biztosított számukra lakást. A 
falu kántorának több minden-
nel kellett foglalkoznia, hogy 
családját el tudja tartani. A fe-
leség sem kapott állást 1958-
ig, amikor a merész és bátor 
postamester alkalmazta mun-
kakönyv nélküliként, először 
alkalmanként, majd véglege-
sítette. 1960-ig itt dolgozott, 
ekkor felvették a Községi Kö-
zös Tanácsra adóügyi előadó-

nak, és Szob, Ipolydamásd, 
Márianosztra adóügyeit intéz-
te. 1970-ben vonult nyugdíj-
ba, de még 1972-ig 4 órásként 
köztisztviselő volt a Közös 
Tanácson. 1976-ban várat-
lanul meghalt Laczus Géza. 
Ekkor az 1960-ban alapított 
Börzsöny Múzeum vezetésé-
vel a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, mint a gyűjte-
ményt és az addigi munkát jól 
ismerő személyt, Őt kéri föl 
és bízza meg a múzeum veze-

tésével. Panni néni nagy oda-
adással, szorgalommal, el-
szántsággal végezte ezt a fel-
adatot. Tovább gyarapította a 
gyűjteményt: Perőcsényből, 
Nagybörzsönyből, Letkésről, 
Bernecebarátiból értékes népi 
motívumos ruhák, textíliák 
kerültek a múzeumba. Ősma-
radványokkal, régészeti le-
letekkel, néprajzi tárgyak-
kal gazdagodott a  múzeum. 
Mindent tudott és megtanult 
a Börzsönyről, a kiállított ér-
tékekről. Rendszeressé tette 

100 éve született Laczus 
Gézáné, Panni néni

az iskolával való jó kapcso-
latának köszönhetően a mú-
zeumi órákat. Tárlatvezetései 
szakszerűek, élményszerűek, 
kedvesek voltak. Kapcsola-
ta a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatóságával jó volt, en-
nek köszönhető, hogy tovább 
fejlődött, bővült a kiállító-
hely. Férje álmát váltotta va-
lóra, amikor nagyon sok mun-
kával kialakították 1980-ban 
az emeleti időszaki kiállító-
termet, az udvari szárny meg-

emelésével. Ezzel egy időben 
felújították a régészeti kiállí-
tást. 1995-ben a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum 
munkatársai rendezték újra 
az alagsori természettudomá-
nyi részt. Új bejárati tölgyfa 
ajtó készült kovácsoltvas dí-
szekkel. Az udvaron Ziman 
Lajos szobi szobrászművész 
munkái kerültek elhelyezés-
re. Az emeleti kiállító terem 
létrehozásával az volt a mú-
zeumalapítók célja, hogy a 
múlt történeti értékei mellett 

a legkülönbözőbb művészeti 
ágakkal, a kortárs alkotómű-
vészekkel is megismerked-
hessen a látogató közönség. 
A művészek megismerésében 
segítségére volt az a kapcso-
latrendszer, amelyet a szom-
szédos múzeumokkal alakí-
tott ki: a zebegényi Szőnyi 
István Emlékmúzeum, a ve-
rőcei Gorka Géza Kerámia-
gyűjtemény, és a váci Tragor 
Ignác Múzeum elismerték, tá-
mogatták munkáját.

Szervező képességének 
köszönhetően, a szobi és szo-
bi kötődésű művészeken kí-
vül, számos országos hírű 
művésszel is megismerkedhe-
tett a közönség. Közösségben 
élt, a közösségért munkálko-
dott. Segítője és 2003-ban 
bekövetkezett haláláig tisz-
teletbeli elnöke volt a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Köré-
nek. Munkásságát több elis-
merés fémjelzi: kiváló mun-
kájáért megkapta a Magyar 
Népköztársaság Miniszterta-
nácsa kulturális miniszteri ki-
tüntetését, Tragor Ignác Em-
lékérmet kapott, a váci Mú-
zeumi Egyesület többször ki-
tüntetette. Megkapta a szobi 
Nagyközségért dísz-plaket-
tet, 2001-ben a Magyar Köz-
társasági Arany Érdemkereszt 
tulajdonosa lett. Küzdelmek-
kel teli, szorgalmas, aláza-
tos, tevékeny élet birtokosa-
ként végzett munkássága pél-
damutató számunkra. Szeré-
nyen szolgálta kulturális érté-
keink megőrzését, megismer-
tetését. Emlékezünk Rá az Őt 
megillető tisztelettel a szüle-
tése 100. évfordulója évében.

princz lenKe,
Börzsöny múzeum 

Baráti Köre
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Novemberben az a megtisztelő feladat 
ért, hogy „mentor” lehettem az iskolá-
ban zajló X-faktor rendezvénysoroza-
ton. Sajnos zenés múlttal nem rendelke-
zem, ezért külön köszönöm, hogy része-
se lehettem. Bár tudom, hogy a szobi di-
ákok milyen sok helyen öregbítik isko-
lánk hírnevét, azt azért nem gondoltam 
volna, hogy ennyi gyöngyszemet talá-
lunk falai közt! Szerencse, hogy a to-
vábbjutásról nem nekem kellett dönte-

nem (nem is tudnék!), hiszen az egyi-
kük jobb volt, mint a másik. Ki a tán-
cával nyűgözött le, ki az énekével, ki 
azért, mert kicsi elsősként bájosan, ki 
hatodikos fiúként profi módon adta elő 
műsorszámát. Az egyik csapat azért volt 
jó, mert látszottak az összehangolt, be-
gyakorolt mozgások, mások pedig azért, 
mert underground-ként  - láthatóan - él-
vezettel szerepeltek.

Kezdőktől a profiig volt részünk min-

denben, és azt vettem észre egy-egy elő-
döntő végén, hogy a számat a fülemhez 
ragasztotta valaki. Hogy ki? Hát ti ked-
ves szobi diákok! Csak így tovább a gá-
lán is!

Ó, és persze ki ne hagyjuk a nyolcadik 
osztályosok reklám blokkját! Dőltünk 
a nevetéstől. Kár, hogy rátok nem lehet 
szavazni. Köszönjük a vidám perceket! 
Találkozunk a gálán december 19-én!

Bori

X-faktor láz

  Pöttöm Csicsi a bősz horgász                                                 Nagyot csobban végre a víz
  Halászni megy éppen,                                                              Úgy veti be horgát,
  Szürke felhők váltakoznak                                                      Eliszkol a harcsa, csuka,
  Odafent az égen.                                                                      Menti az irháját! 
  Ahogy slattyog, ahogy lépdel,                                                 Felkúszik a sok-sok csillag,
  Megered az eső,                    .                                                  Kiderült az ég is
  Na de sebaj, hisz nála van                                            Bőrig ázva, dideregve
  Egy lyukas napernyő.                                                            Ott gubbaszt ő mégis!

  Skárpa mellett, ötös hídnál                                                       Remény csillan, pedző villan,
  Viszi el az útja.                                                                           Lendül a bot vadul
  Ily időben harap a hal.                                                               Repül a hal, fent a fűzfán
  Ezt már ő is tudja.                                                                     Csicsi mászni tanul-

  Észreveszi bokor alatt,                                                               Síkos a fa, recseg az ág,
  Rabol csuka, harcsa,                                                                 Fogytán már ereje.
  Bíztató jel, ezt a helyet                                                               Szitkozódik úszás közben
  Szerencsésnek tartja!                                                                 Mérgében nevetve.

  Letelepszik, előkerül                                                                   Hazafelé ballag csendben,
  Zsineg a horoggal,                                                                      Éjfélt üt az óra,
  Körültekint, a készletét                                                               Átkozódva gondol vissza,
  Megtoldja egy bottal.                                                                 Földig ér az orra.

  Toll is akad a pedzőnek                                           Zsineg végén ott ficánkol,
  Van itt liba bőven.                                                        Dobta volna messze.
  Gilisztát és legyet fogdos,                                             De a dörgincs a gilisztát,
  Nap már lemenőben.                                            Horgostól lenyelte.

(Virág Sándor Szob, 1971. 01.18.)

Sz. Károly „Csicsi„ barátomnak



Dr. Dudich Endre geoló-
gus professzor (sz. 1934) 
édesapja 1935-ben vett tel-
ket Zebegényben a frissen 
parcellázott Újvölgyben, és 
1943-ban épített házat rá. A 
fiú gazdag szakmai pálya-
futás után (amely egy kü-
lön cikket is megérdemel) 
1994-ben ment nyugdíj-
ba, és ugyanazon évben lett 
zebegényi polgár, moderni-
zálta családi házukat, ame-
lyet édesapja halála (1971) 

után megörökölt. Tíz nyelv-
ből tett nyelvvizsgát, de 
húszból is tud fordítani. Ez 
azért érdekes számunkra, 
mert dr. Hála József javasla-
tára 2009-ben hozzá fordul-
hattunk II. András egyik la-
tin nyelvű, eddig még ma-
gyarra nem fordított okleve-
lének lefordítása érdekében. 
Dr. Hála Józseffel együtt 
2013 nyarán hívott meg az 

Újvölgybe. A közeli Malom-
hegyről gyűjtött  szép korall 
leletet (és egy olyan mész-
kő darabot, amelyben ezek 
előfordulnak) adott át ado-
mányként a Börzsöny Mú-
zeum természettudományi 
gyűjteménye számára. E te-
rület földtani-őslénytani je-
lentőségéről írt cikke 1978-
ban jelent meg az Élet és 
Tudomány hasábjain, ame-
lyet – megköszönve az ér-
tékes adományt – csaknem 

szöveghű változatban adunk 
közre az alábbiakban.

Fésű JózseF GyörGy

Korallzátony a Dunaka-
nyarban. A finom csipké-
re emlékeztető képződmény 
(szerk. megjegyzés: az ere-
deti cikkben itt hivatko-
zott ÉT címlapkép helyett a 
szerző által 2013-ban a Bör-
zsöny Múzeumnak adomá-

nyozott korall fotóját adjuk 
közre) egy telepekben élő 
– úgynevezett zátonyalko-
tó – korallnak… (a szép pél-
dánya).

A korallok sósvízi, tenge-
ri állatok, zátonyalkotó cso-
portjaik pedig csak a szubt-
rópusi és trópusi tengerek 
18 Celsius-foknál nem hű-
vösebb vizeiben élnek. El-
terjedésük lehetőségeit még 
inkább korlátozza, hogy sok 
oxigénre van szükségük, s 

hogy fotoszintetizáló, tehát 
napfényigényes moszatok-
kal élnek együtt. Ezért 50-70 
m-nél nagyobb mélységben 
már nem él telepes korall; 
ott ugyanis már viszonylag 
kevés az oxigén, és alig de-
reng némi fény.

Ha tehát a ma már szá-
razulattá vált térszínen ko-
rallzátony van, az annyit je-
lent, hogy keletkezése ide-

jén azt a területet az előző-
ekben leírt módon trópu-
si vagy szubtrópusi sekély 
tenger borította. Az ilyen 
tengerben kialakuló korall-
zátonyt nemcsak és nem 
is mindig javarészt koral-
lok alkotják. Velük társulva 
mészalgák, mészhéjú egy-
testűek, virágállatok, csöves 
gyűrűsférgek, mohaállatok, 
szivacsok, kagylók, apróbb-
nagyobb csigák, (tüskéiket 
az üregből előmeresztő) ten-
geri sünök változatos társa-
sága él ott. Sokszor a mész-
algák és a likacsos mészhá-
zú foraminiferák legalább 
olyan mértékben hozzájárul-
nak a zátonytest mészanya-
gának kiválasztásához, fel-
halmozásához, mint maguk 
a korallok.

Ennek a tengerszint alatti 
sejtelmes világnak a hangu-
latát jellemezve hadd idéz-
zük J. M. de Hereida Korall-
zátony című versét;

„A víz alatt a nap sejtel-
mes fénnyel árad

abesszin tengerek korall-
erdőiben,

s a  langyos óceánfenéken 
messzi lenn

virág bomlik ki és nyílik 
sok furcsa állat.

S minden, minek a só s jód 
rőt csillogást ad

- tengeri rózsa, sün, hínár, 
moszat s föveny -

kibontja bíbor és dús raj-
zát, színesen

belepve lapjait a sápatag 
korállnak.

Míg pompás pikkelye ki-
oltja most a fényt,

nagy hal hajózik át az 
ágak sűrűjén

Ősmaradvány Zebegény-Újvölgyből 
a Börzsöny Múzeum számára
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s egykedvűen bolyong to-
vább a félhomályban;

megrezzen hirtelen a 
lángszínű uszony,

s a mozdulatlan, kék, ko-
mor kristályokon

gyöngyház, smaragd s 
arany borzongás fut nyomá-
ban.”

(Szegzárdy-Csengery Jó-
zsef fordítása)

Ha a Börzsöny-hegység-
ben kirándulva elhaladunk 
a Zebegény és Márianosztra 
közötti műúttal párhuzamos 
Bőszobi-patak mentén, és 
szemünkbe tűnik a Malom-
hegy nyugati oldalán mere-
dező mészkőbánya, aligha 
hinnénk, hogy egykor azt a 
területet is ilyen sejtelmes 
élővilág népesítette be. Pe-

dig a képünkön bemutatott 
korall onnan származik; ha-
zánk területének utolsó iga-
zán sós melegvizű tenge-
re hagyta ránk emlékül. Az 
a tenger 12-15 millió éve (a 
középső miocén korban) bo-
rította e vidéket.

Azt azonban, hogy ezek-
ben a tengerekben hogyan 
tömörült zátonyokká, gát-
szerű képződményekké e 
színes élővilág, évtizede-
ken át vitatták a szakem-
berek. Az egyik csoport a 
csendes-óceáni szigetvilág 
sokezernyi sánc- és gyűrű-
zátonyának („atoll”-jának) 
tanulmányozása alapján 
még a múlt (szerk. megjegy-
zés: 19.) században elmélet-
be foglalta a képződés me-
netét. Közöttük Darwin és 
Dana úgy vélte, hogy a ten-
gerből kiálló tűzhányóhegy 
szigetek lassan, fokozatosan 
süllyednek, s a tenger mé-
lyülésével lépést tart a zá-
tonyképződés. A hullám-
verés ugyan pusztítja a már 
megépült részeket, de azok 
felületein ismét elszaporod-

nak a mészvázú állatok, nö-
vények (lásd az 1. ábrát). 
Legerősebben az uralkodó 
szélirány felőli oldal fejlő-
dik, de a koralltörmelék-fel-
halmozódás is ennek aljában 
a legnagyobb. Az állandóan 
mozgatott vízben sok az oxi-

gén és a tápanyag, s ez ked-
vez a korallok fejlődésének.

A másik elmélet hívei 
(lásd a 2. ábrát) elsősorban 
a Közép-Amerika tengere-
ire jellemző korallzátonyo-
kat tanulmányozták. E tér-
ségekben – és néhol má-
sutt is – a tenger felszíne 
alatt egy vagy néhány mé-
ternyire nagy kiterjedésű 
korallmezők, padok (pon-
kok) képződnek. Ilyenek a 
Nagy-Bahama-zátony, és a 
Kubát északról szegélyező 
korallzátonyok, amelyek-
nek a felszínhez egészen 
közel levő vagy egy kissé 
kiálló részeit „cayo”-nak, 
angolosan „key”-nek neve-
zik. A korallpad képződése 
a tengerszint földtörténeti 
ingadozásai során (például 
az eljegesedés szakaszaival 

kapcsolatosan) eltolódott, 
s ez többször megismétlő-
dött. Kuba partvidékén a 
legutóbbi években végzett 
vizsgálatok szerint ilyen is-
mételt eltolódásokkal, de 
egészében véve megszakí-
tás nélkül mintegy 50 mil-

lió éve folyik korallzátony-
képződés.

Ma már tudjuk, hogy 
mindkét felfogás igaz, de 
csak a zátonyképződés elté-
rő viszonyai között.

A Börzsöny közismer-
ten vulkáni eredetű hegy-
ség, ezért magától értetőd-
ne, hogy a peremén levő 
zebegényi korallzátonynak 
a keletkezését az első elmé-
let alapján magyarázzuk. Ez 
azonban fölöttébb elhamar-
kodott következtetés és eljá-
rás volna!

Tény, hogy a zebegényi 
(úgynevezett lajta) mész-
kősorozat részét alkotó zá-
tony ha nem is közvetlenül, 
de az andezitlávából, vulká-
ni bombák halmazából és fi-
nomabb vulkáni porból álló 
réteg-vulkáni kőzetöszletre 
települ. Hasonlóan áll a do-
log a Duna túlpartján a vi-
segrádi Feketehegy mész-
kövével is. Ha azonban 
messzebb nyomozzuk e 
képződmények térbeli elter-
jedését, kiderül, hogy azok 
hazánk területén és a Kár-
pát-medence középső mio-
cén kori vulkáni hegyvonu-
latának peremén Dél-Szlo-
vákiában is sok helyütt 
megtalálhatók. Az egyko-
ri tengerpart hosszan elnyú-
ló vonalát követik, nem pe-
dig egy-egy vulkáni szige-
tet körvonalaznak.

Ezért földtani helyzetük 
alapján a második, a pados 
korallzátonyok típusába tar-
toznak. Persze nem min-
denütt maradtak meg, s bi-
zonyos területeken azonos 
korú, de más körülmények 
között keletkezett képződ-
mények helyettesítik őket.

Dr. DuDicH enDre

(a magyar állami 
FölDtani intézet volt 

igazgatóHelyettese)

Az eredeti cikk megje-
lent az Élet és Tudomány 14. 
szám 1978. IV. 7. 429-431. 
oldalán.
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Egy pózna balladája
 Áll magában, mogorván, egyedül,     Bár maradtam volna, bütykös, csenevész,
 Feje búbján huzalerdő hegedül.                                                     Nem ért volna soha ilyen gyászos vész.
 A huzalban áram futkos boldogan,                                                Ágaimat langyos szellő paskolna
 Mit törődve azzal, aki alul van.                                                      S nem lennék ily megcsonkított gerenda.

 Pedig már a végharangszót figyeli,                                              Mikor vittek, még titkoltam bánatom,
 Végóráját reménységgel élteti,                                                   Ne  lássák azt, hogy a búcsút fájlalom.
 De, hogy eljön, nincsen annak kétsége.                                      Vigasztaltam, de hát mi mást tehettem,
 Ím így hangzik életének regénye.                                                Gyantás könnyem mosoly mögé rejtettem.

 Pózna vagyok fenyőfából faragva,                                              Csonkítottak, megfaragtak,
 Egész testem kátránylével itatva.                                              Ledöntöttek, elhurcoltak,
 Szú ha megfúr, biztos elmegy étvágya,                                       Földbe ástak, megtapostak,
 Pedig néha jó egy társ a magányba.                                           Cserbe hagytak, meggyaláztak.

 Nem volt mindig ilyen gyászos magányom.                               Álltam hóban, álltam fagyban,
 Volt testvérem, millió, és barátom.                                             Bősz viharban, tűző napban.
 Társaságuk nem volt soha egyhangú,                                         Megedződtem, meglágyultam,
 Nem ismertem azt a szót, hogy szomorú.                                 De a helyem el nem hagytam.

 Termetem az mit egyedül okolok.                                                  És most mégis üt az óra
 Hogyha néha büszkén bár, de zokogok                                       Vasbeton lép nyomdokomba.
 Hiszen testem csomó soha nem fedte,                                         Összevágnak, tűzbe tesznek.
 Sudárságom jelkép volt a fenyvesbe.                                          Holnapra már elfelednek!

(Virág Sándor Szob, 1970.02.05.)

Elérkezett a várva várt nap, 
melyet minden évben nagy 
izgalommal, kíváncsisággal 
várnak a gyerekek. Így volt 
ez az idén is a Szobi Napsu-
gár Óvodában, ahová decem-
ber 5-én látogatott el a Tél-
apó.

Mielőtt a Mikulás megér-
kezett volna, a régi ovisaink, 
akik már nagy és okos isko-
lások lettek, kedves Mikulás 
napi köszöntővel lepték meg 
kicsi ovis társaikat. Az isko-
lások műsora után a gyerekek 
kirakták az ablakokba csiz-
máikat és nagy izgalommal 
várták a nagyszakállút.

Télapó bácsi először a Csi-
ga–biga mini csoportba ko-
pogtatott be, ahol a gyerekek 
megszeppenve, félénken vet-
ték át a csomagokat. A követ-
kező csoport a Katica kiscso-
port volt. A Katica csoportos 
gyerekek dallal, verssel várták 
a Mikulást. Miután átvették a 
csomagokat ők is átadták a tél-
após színezőket, melyeket a 
héten készítettek. Így kedves-
kedtek Télapó bácsinak. 

A gyerekek elköszön-
tek a Mikulástól, aki ezután 

a Pillangó középső csoport-
ba ment. Mikulás bácsi el-
mondta, hogy ő mindent lát 

és hall egész évben. A gyere-
kek ámulattal hallgatták be-

szédét, majd énekeltek, ver-
set mondtak és ők is megkap-
ták a csomagokat. 

Miután elköszönt a gye-
rekektől a Gomba nagycso-

portba indult el. Bekopo-
gott, mert hallotta, hogy már 
itt is nagyon várják őt. A gye-
rekek énekétől zengett a fo-
lyosó, így könnyen odatalált.  
A nagycsoportos gyerekek is 
énekeltek, verset mondtak, 
és megígérték, hogy szót fo-
gadnak és jók lesznek ezután 
is. Télapó bácsi búcsút in-
tett, mert még várták a Süni 
nagycsoportos gyerekek. Ez 
volt az utolsó csoport, aho-
vá már nagyon fáradtan érke-
zett, de még mindig ugyan-
olyan jókedvű, vidám volt, 
mint amikor belépett az óvo-
dába. Meghallgatta az ügyes 
nagycsoportos gyerekeket, 
nekik is odaadta a mikulás-
csomagokat és elköszönt tő-
lük. Megígérte, hogy egy év 
múlva újra ellátogat hozzá-
juk és a többi óvodás gyerek-
hez a Szobi Napsugár Óvo-
dába.  

„Két szarvas húzta, szán 
repítette” – így indult még az 
előtte álló hosszú útra. 

Jó utat, vigyázz magadra! 
Köszönjük kedves Mikulás 
bácsi!

Katica csoport

„Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó…!” 



Szobi Hírnök                                        Önök írták                                                        11

A fenti mondatot J. R. R. Tolkientől 
olvastam valahol. És tényleg, el-
gondolkodtató, hogy vajon foglal-
kozunk-e eleget azzal, ami meg-
adatik nekünk, vagy csak rendre 
elszaladunk mellette, néha rápil-
lantva, hogy ott van-e még, ami 
megadatott, továbbfutunk, míg 
meg nem állít a felismerés: elmúlt, 
nem hozhatjuk vissza.

Felfoghatatlanul gyorsan 
élünk. Minden pont egy kattin-
tásnyira van tőlünk, nincs vá-
rakozás, nem is akarunk várni, 
azonnal kell minden. 

A családi otthon melege?...
egy kattintás egy doboznál. Aki 
pedig neme szerint arra szüle-
tik, hogy a tűzhelyet őrizze… 
nos, mehet nyugodtan dolgozni, 
a technika vívmányai megoldják 
a főzést, mosást, mosogatást és 
sajnos a gyermeknevelést is.

A vágyott kedves vagy a fél-
tett rokon elérése sem tart igényt 
a „postafordultára”, hiszen pilla-
natokon belül kiderül ki, hol van, 
mit csinál, mit gondol. Ehhez 
csak a megfelelő gombot vagy al-
kalmazást kell megtalálni. Visz-e 
még a posta leveleket, képeslapo-
kat, amikben reményünket fejez-
zük ki, hogy azok a címzettet jó 
egészségben találják?

A művészi és mérnöki pon-
tossággal feldíszített fenyőinket 
Szentestén szuper energiatakaré-
kos, szuper AAA osztályos, ledes 
izzók teszik egy csapásra fényes-
sé és ehhez sem kell más, csak 
egyetlen kattintás. Pedig ez nem 
oly régen (30 éve gyermekko-
romban) egész másképp műkö-
dött. Biztos még sokan emlékez-
hetnek a csiptetős, alumínium 
gyertyacsipeszekre. Na, ott nem 
volt pardon, külön technikája 
volt a csipeszek elhelyezésének, 
hiszen ha nem jó ágra került, bi-
zony lekonyult, esélyt sem adva 

arra, hogy meggyújthassuk. Meg 
aztán azt nem lehetett csak úgy 
otthagyni, azt fél szemmel min-
dig őrizni kellett, mert a baj ha-
mar megtörténik. Őriztük, mert 
nem okoz olyan nagy törést az 
emberben, ha az ünnep alatt ki-
csit megpihen a szeme és a lelke 
a karácsonyfa gyertyáin.

Sajnos a mostaniakat már 
nem őrizzük, csak bedugjuk és 
megnézzük a televízióban, hogy 
hogyan kell érezni karácsonykor. 
(Mert valamelyik csatornán biz-
tosan leadják. )

Gyorsan élünk, nagyon, és a 
gyerekeink még gyorsabban fog-
nak. Ha nem tanítjuk meg nekik 
még most a lassítás, a várakozás, 
a pillanat megélésének a mód-
szerét, elveszünk mi is és ők is.

A hagyományokat és az ün-
nepet a globalizált világ szép 
csendben próbálja megerősza-
kolni. Az „év végi hajrá” után 
az üveghegyen is túlról beesünk 
a feldíszített fa alá és „se kép, se 
hang”.

Pedig a Megváltó nem azért 
született meg, hogy röpke 2000 
év után betérve az otthonokba 
csak pislákoló lelkeket találjon!

Éppen ezért őszintén kívánom 
mindenkinek, hogy találja meg 
újra a karácsony igazi arcát, le-
gyen sokat-sokat a szeretteivel 
békében és boldogságban, hiszen 
ennél nagyobb ajándék nem kell-
het egyikünknek sem!

Jas

Egy kis plusz az ünnepi han-
gulathoz: akinek engedi ideje, 
jöjjön el december 14-15-én a 
Karácsonyi Forgatagra. Kézmű-
vesek, árusok, színes műsor, for-
raltborozó, halászlé. Két délutá-
non vidám ünnepvárás, valódi 
közösségi élmény (nem csak egy 
kattintásra).

A „Pálos 70 Zarándoklat foga-
dása Szobon” cikk olvasása után 
jutott eszembe, hogy bizony ke-
vesen ismerhetik Fésű József 
György tevékenységét.

A 2002-ben megalakult Bör-
zsöny Múzeum Baráti Körnek el-
nökeként a mai napig mozgatóru-
gója az egyesület működésének, 
valamint régóta öregbíti Szob vá-
ros hírnevét. Bárki megtekintheti 
a BMBK honlapján az eddig el-
telt időszak történéseit. Van mire 
büszkének lenni! 

A fent említett nagyszabású 
és óriási szervezettséget kívánó 
zarándoklat fogadása és ellátása 

„embert próbáló” feladatot jelent-
hetett, de ezt is megoldotta. Töké-
letesen tudta mozgósítani a Baráti 
Kör tagjait, és széleskörű ismeret-
sége révén sok-sok segítő támo-
gatóra talált.

Ugyanakkor azt is jó volt ol-
vasni, hogy a nevek szerinti fel-
sorolásban szerepel a Központi 
Konyha. A vezető és munkatársai 
a többi segítővel együtt szabad-
idejükben, szívesen segítettek. 

Reméljük, hogy Fésű József 
Györgynek még sokáig kifejez-
hetjük köszönetünket a városért 
folytatott eredményes munkájáért.

a város laKói

Böbe néni üzenete
„Együtt, Veletek... 

Ki itt a földön voltam köztetek, barátaim, megmaradok azzá, 
Örökre. 

Míg itt voltam veletek, igazán boldog lehettem, mert Ti azzá tet-
tetek.

Minden perc, melyet itt a Földön tölthetünk, ajándék, higgyé-
tek el.

Ám még nagyobb kincs újra tudni, vidám lelkem itt marad vé-
letek.

Kérlek, gondoljatok úgy rám, ahogy nektek kedves vagyok.
Nevessetek és élvezzétek ki a bánat és öröm itteni perceit. 
Együtt, Örökre, Veletek.”   

FiDler JózseFné

Már régóta zavar, hogy történel-
mi alapfogalmakat önkényesen 
használunk, önkényesen értelme-
zünk. Pedig minden tudomány 
nyelvének értelmezése a fogal-
mak pontos jelentésén alapul. Pél-
dának okáért egy feudalizmusról 
szóló írásomban a robotról írok, 
nem kell megmagyaráznom a ro-
bot szó jelentését, hiszen minden-
ki tudja, hogy a földesúrnak vég-
zett ingyen munkát jelenti. A köz-
nyelvben, ha megjelenik ez a szó 
teljesen más az értelme: „Szegény 
férjem éjjel-nappal robotol (dol-
gozik) a gyárban.” Vagyis: Sokat 
kell dolgoznia kevés pénzért. Ha 
a szomszédom panaszkodik arról, 
hogy megdézsmálták a termését 
rögtön a tolvajok lopására gondo-
lok és nem az egyházi (földesúri) 
tizedre, mert az történelmi alapfo-
galom.

Így vagyok a keresztényüldö-
zéssel is. Ki is a keresztény? Jé-
zus tanításainak követőit nevez-
zük annak. Üldözték őket? Igen, 
az ókori Rómához kapcsolódik, 
hiszen hiába próbálták őket fizi-
kailag megsemmisíteni, tépették 
szét vadállatokkal az arénákban, 

boldogan vállalták a mártírságot. 
(Constantin császár engedélyez-
te a vallásuk gyakorlását a biro-
dalomban.) Tehát a szó mögött 
ezekre gondolunk és nem más-
ra. Miért lenne keresztényüldö-
zés: „… az akkori hatalom meg-
szüntette a hitoktatást az iskolák-
ban.”

Az „akkori hatalom” Rákosi 
Mátyás diktatúrája volt, 1950-
ben szétválasztotta az államot 
az egyháztól. Mindszenty, Grősz 
főpapok meghurcolása csak 
szőrmentén érintkezik a vallás-
ellenességgel. Az egyház befo-
lyását, hatalmát akarták meg-
semmisíteni, és nem a keresz-
tény vallást! (Nem is tudták vol-
na!) Nem a hitoktatást szüntették 
meg az iskolákban, hanem an-
nak kötelező jellegét. Továbbra 
is lehetett hittant tanulni fakulta-
tív tanórán kívül. Az 1949/50-es 
tanév I. félévi bizonyítványában 
a hittan és erkölcstan tantárgy 
rubrikájában ez a rovat már ki-
töltetlen maradt.

Ennyit szerettem volna a való-
ságnak megfelelően elmondani.

Ferenczy emil

Koszorúzás és megemlékezés 
a szobi öregtemetőben

A munkáspárt szobi alapszervezete november 9-én tartotta a szokásos 
koszorúzással egybekötött megemlékezését a szobi öregtemetőben. Az 
egybegyűltek megemlékeztek a 96 évvel ezelőtt történt eseményekről, 
az októberi forradalmakról és arról, hogy utódaik Szobon és környékén 
veszítették el életüket a fasizmus elleni küzdelemben. A régióból jött 
vendégeket és megjelenteket Nagy Sándor, a Munkáspárt képviselője-
löltje köszöntötte.

nagy sánDor

„Azzal az idővel kell foglalkozni, 
ami megadatik nekünk”

Sokan talán nem is tudják…

Kiegészítés napjaink
keresztényüldözéséhez
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Kedves Macskatulajdonosok, Macs-
kabarátok!

Gyakori probléma, hogy akik-
nek a háztartásában macska vagy 
macskák vannak, azok egy ré-
sze  előbb – utóbb allergiás lesz a 
macskaszőrre vagy az állat fagy-
gyúmirigyeinek termékére.                                              

Ez a túlérzékenység bőrviszke-
tésben, szemviszketésben, köny-
nyezésben, arcviszketésben, tüsz-
szögésben, orrfolyásban, akár ful-
ladásos asztmás tünetekben is meg-
nyilvánulhat, sokszor pillanatokkal 
az állat megsimogatása után, vagy 
akár csak egy légtérben tartózkod-
va vele. A tünetek (beleértve az ál-
taluk  akadályozott nyugodt alvást 
is!) akár olyan súlyosak is lehetnek, 
hogy az, aki nem tud megválni ked-
vencétől, akár folyamatos gyógy-
szerelésre is szorulhat.

Most bevezetés előtt áll egy 
olyan gyógyeljárás, az immunte-
rápia, amely a tünetek megszűné-
sét eredményezheti azáltal, hogy 
az ember fokozott allergiás reak-
cióját visszafordítja a szokványo-
sabb „eltűrésre”, ami azt jelenti, 
hogy az allergiás macskatulajdo-
nos szervezete a továbbiakban to-
leráns lesz az idegen (macska) fe-
hérjékkel szemben – ami a tünetek 
akár végleges megszűnését vagy 
tartós, kifejezett csökkenését ered-
ményezi. Nem kell többé szorong-
va választani a gyógyszerszedés, a 
rossz életminőséggel járó allergia 
és a házi kedvenc elajándékozása 
között.

A Circassia angol gyógyszer-
fejlesztő cég nemzetközi vizsgála-

tot indított, amiben belga, kanadai, 
cseh, német, lengyel és USA-be-
li vizsgálók mellett  hazai kuta-
tóhelyek is részt vesznek. A vizs-
gálatban olyan személyek vehet-
nek részt saját, részletes felvilágo-
sítást követő beleegyezésük  alap-
ján, akik 18-65 év közöttiek (18 
év alattiak számára külön vizsgá-
lat indul), közepes vagy súlyos al-
lergiás légúti tüneteik vannak, vér-
ből és bőrpróbával kimutatható-
an érzékenyek macska fehérjék-
kel szemben, legalább két éve van 
macska a háztartásukban, és a ked-
venc legalább napi nyolc órát tölt a 
lakásban.

A kezelés két injekciós kúrá-
ból áll közöttük egy hónapos szü-
nettel. Egy-egy kúra négy darab, 
egyhavonta  beadott injekcióból 
áll, ami a jellegzetes tünet kiváltó 
macskafehérjéket tartalmazza.

A vizsgálat valamennyi előírt 
hivatalos nemzetközi és hazai en-
gedély birtokában 2014 tavaszán 
indul, a résztvevők számára sem-
milyen költséggel nem jár.

Az egyetlen bevont ha-
zai kutatóhely felnőttek számá-
ra a Budai Irgalmasrendi Kór-
ház Allergológiai és Immunológi-
ai Osztálya, ahol a kezelések tör-
ténnek.

Az érdeklődőket kérjük, hogy 
további részletes felvilágosításuk 
érdekében vegyék fel a kapcsola-
tot prof. dr. Nékám Kristóf kuta-
tásvezető allergológussal a +36-
30/922-1989-es telefonszámon.

  Dr. KalácsKa laJos

   szaKállatorvos

Búcsúzunk
Özvegy PAPP Ferencné, a Szobi Nyugdíjas Klub tagja 
november 16-án a váci kórházban elhunyt. Személyében egy 
kedves áldozatkész szorgalmas társunkat vesztettük el. Jó lel-
kű segítőkész volt. Segítséget kérőnek életében valószínűleg 
soha sem mondott nemet. Egyetlen kérő szóra rendbe hozta 
az Irgalmas Nővérek sírjait, melyeket többször gondozott is. 
Szerette a közösséget, állandó látogatója volt a klub rendez-
vényeinek, ahol hozzájárult a hangulat emelkedetté tételéhez. 
Szeretett társunkat november 28-án kísértük utolsó útjára az 
egyházi temetőben.

Kedves Kati néni szeretettel gondolunk Rád, a Mindenha-
tó Isten fogadjon be országába. Isten Veled.

szoBi nyugDíJas KluB

A keresztény egyházak elleni tevé-
kenységek nem mai keletűek. Nap-
jainkban történő keresztények ellen 
elkövetett cselekmények a médiá-
ban és a világhálón nem, vagy csak 
a kimosdatás eszközével jelennek 
meg. Carlos Martos szerzetes hírt 
adott arról, hogy Nigériában száz 
keresztény embert égettek el eleve-
nen. A hírhez képet is lehetett látni, 
amint az udvaron megégetett holt-
testek fekszenek. Ehhez a hírhez le-
hetett olvasni mosdató hozzászólá-
sokat is. A képet nem lehet tagad-
ni. Hazug, az olvasót gyengeelmé-
jűnek tartó véleményt nyilvánító 
azt írta, hogy egy üzemi tűz áldo-
zatai az égett halottak. Érdekes mó-
don ezt az üzemi balesetnek mon-
dott eseményt a híradásokban sem 
látni, sem hallani nem lehetett. Az a 

média, amely minden apró hír után 
kapkod, nem hagyta volna ki egy 
üzemben történt ekkora tragédia 
közlését. Egy valószínűleg hivatal-
ból megbízott véleményt nyilvání-
tó, hazug módon kísérelte meg az 
olvasót félrevezetni.

Egy észak európai televízió be-
mondóját, levették a képernyőről, 
mert keresztet viselt a nyakán. Se 
szeri, se száma az ilyen eseteknek. 
Vajon honnan irányítják ezt a fo-
lyamatot.

A Népszabadság és a Népsza-
va november 29-i számában fog-
lalkozik a keresztény egyházak-
kal. Írásaikból kivehető az ellensé-
ges hozzáállás a kereszténységhez. 
Jó pénzért mindent megtesz a kap-
zsi ember.

simon JózseF

Elhunyt Dévényi László
Életének hetvenedik évében elhunyt DéVényI LÁSzLÓ. 
Temetése november 15-én volt Zebegényben. A temetési 
szertartás a zebegényi templomban kezdődött. Dr. Beer Mik-
lós megyéspüspök asszisztenciájával vonult be a templom-
ba, kíséretében az elhunyt két leánya hozta Édesapjuk ham-
vait tartalmazó urnát és helyezte el az oltárnál. A szentmise 
közben pap barátja méltatta az elhunyt Dévényi László életét 
és tevékenységét. Megemlítette a betegség alatt folytatott be-
szélgetésüket, mely az életből történő távozásról szólt. A be-
teg, férj, édesapa keresztény lelkülettel készült az eltávozás-
ra. Szülei hitüket megélő vallásos emberek voltak. Ilyen csa-
ládi közösségből vált Istenfélő emberré. A szentmise végén 
végső nyughelyére kísértük halottunk hamvait. Sokan tisztel-
ték és szerették Dévényi Lászlót, ezt mutatta a szertartáson 
résztvevők igen nagy száma.

A mindenható Isten vegye Őt oltalmába.
simon JózseF

Az ember életében van-
nak olyan pillanatok, amikor 
megálljt kell parancsolni a ro-
hanó időnek. Szeptember 20-
án különleges ünnepségen ve-
hettem részt. Hatvan és ötven 
évvel ezelőtt végzett kertész-
mérnökök jubileumot ünne-
peltek. A Budapesti Corvinus 
Egyetem Kertészettudmányi 
Kar hallgatói, idős korukat 
meghazudtolva, örömteli köny-
nyekkel köszöntötték egymást. 
A rendszeresen végzett szel-
lemi és fizikai munka meglát-
szott az egyéniségükön. A ju-
bileumi diplomások megha-
tódva hallgatták az egyetem 
rektorának és a kar dékánjának 
ünnepi köszöntőit. Az ünnepi 
tanácsülésen a jubilánsok kö-
zött köszönthették Jurth Ildikó 
Gabriella tanárnőt. 

Jurth Ildikó Gabriella 43 év-
vel ezelőtt kezdett tanítani a 
Szobi Gimnáziumban, akkor 
már nem pályakezdő mérnökta-
nárként. Huszonöt éven át taní-
tott a szobi iskolában. A tanárnőt 
ötvenöt éves korában nyugdíj-
ba küldték. Ezt eleinte nagyon 
fájlalta, azt hitte, itt a vége! De 
erős akarata és a munka szere-
tete győzőtt! Ismét taníthatott, 
váci és budapesti középiskolák-
ban, majd az egyetemen, külső 
konzultánsként. 

Küzdelmes kitartással dol-
gozott, amíg dolgozott… Az el-
múlt 50 év alatt több diplomát 
szerzett! 

Ezen a szép őszi napon a ta-
nárnő Aranyoklevelet kapott e 
bensőséges ünnepségen. Kö-
szöntjük és köszönjük tanárnő!

o. Jné

ARANYŐSZ Vizsgálattal a macskaallergia ellen

Jó pénzért mindent 
megtesz a kapzsi ember
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Csapatunk a megyebajnokság-
ban a negyedik fordulóban no-
vember végén Törökbálint 
együttesét fogadta, az eredmény 
– sajnos – 5-5 lett.

Mivel a szerzett pont számít, 
nem a győzelem vagy a döntet-
len meccs, törekednünk kell a 
nagyarányú pontszerzésre.

Négy forduló után jelen-
leg a hetedikek vagyunk, igaz, 
mi csak háromban játszottunk. 
Mivel páratlan a mezőny, min-
den csapat lesz egyszer „sza-
badnapos”. A folytatás, ahol 
felmerül a javítási lehetőség, 
Dunakeszi-Alagon lesz 2014. 
február 9-én. 

A Hírverő Sakkversenyünk 
utolsó záró fordulója december 
15-én vasárnap a Vasúti Lakta-
nyában 10 órakor lesz. Nagy-
jából az évben 20-25 fő ját-
szott. A sorrend már kialakult: 

1. Zala Gyula, 2. Virág Sándor, 
3. Csiba Benő, 4. Lőrincz Ist-
ván, 5. Baranyi György, 6. Sza-
bó György.

Ifjú reménységünk, Virág 
Bálint Budapesten a Lila Futó 
Értékszám-szerző Versenyen 
hatból két pontot szerzett, a fel-
nőttek között januártól már ő is 
FIDE-pontos játékosunk lesz.

Készülünk a Pest Megyei 
Egyéni Bajnokságra, ami január 
11-12., valamint január 17-18-
án lesz. 

Itt szeretném megköszönni fő 
támogatóink, Szob Város Ön-
kormányzat, valamint Bogányi 
Gergely zongoraművész úr tá-
mogatását.

Szeretetben teljes ünnepeket 
kíván sakkcsapatunk városunk 
minden lakójának!

csiba benő
csapatvezető 

5, 4, 3, 2, 1… Új év, új élet!
Akinek felkeltette érdeklődését az Szobi Hírnök október-novem-
beri számában közzétett 5, 4, 3, 2, 1… Új év, új élet! című életmód 
váltó, fogyókúrás felhívás, azokkal találkozunk 2014. január 6-án 
18 órakor a könyvtár olvasótermében. A csoporthoz utólagos csat-
lakozásra nincs lehetőség.

Várunk mindenkit szeretettel!

További információ: Érdy János Könyvtár és József Attila Mű-
velődési Ház 06 27 370 217, 06 70 4426678

A Dunakanyari Látássérültek 
Egyesülete 35 éve szolgálja a 
működési területén, jelenleg a 
dunakeszi, szobi és váci járá-
sok településein élő látássérül-
teket, családjaikat és más érdek-
lődőket.

Egyesületünk célja a vak és 
gyengénlátó személyek sokol-
dalú segítése, érdekeik érvé-
nyesítése, védelme, rehabilitá-
ciójuk, társadalmi integrációjuk 
elősegítése.

Egyesületünk mindezek ér-
dekében a működési területén 
élő látássérültek és az érdeklő-
dők számára a következő ingye-
nes szolgáltatásokat nyújtja:

- A látássérüléssel kapcsola-
tos jogi életvezetési tanácsadás;

- Információnyújtás a látássé-
rülteknek járó juttatásokról, pá-
lyázatokról;

- Információnyújtás a látássé-
rültek által igénybe vehető ele-
mi rehabilitációs, foglalkozási 
rehabilitációs és egyéb szolgál-
tatásokról;

- A látássérülés utáni önálló 
életvitel segítése;

- Ügyintézési, adminisztráci-
ós segítségnyújtás;

- Segédeszközök beszerzésé-
nek, használatának segítése;

- Egészségmegőrzéssel kap-
csolatos tanácsadás, különös te-
kintettel a súlyos látássérülést/
vakságot okozó betegségekre 
(pl. diabetes);

- Kulturális programok, ki-
rándulások szervezése;

- Szakma, illetve a látássé-
rülés utáni új szakma megszer-
zésének és a munkalehetőségek 
felkutatásának segítése.

- Tanfolyamok, önsegítő cso-
portok szervezése;

- Az integráció megvalósítá-
sának elősegítése az oktatási in-
tézményekben, a másság elfoga-
dásának jegyében;

- Közösségi és iskolai prog-

ramok keretében a látássérültek 
életének, problémáinak, mun-
kájának bemutatása, a segítség-
nyújtás lehetőségeinek ismerte-
tése;

- Látássérült emberek joga-
inak és érdekeinek képviselete;

- Az akadálymentesítés lehe-
tőség szerinti figyelemmel kísé-
rése, a szükségletek tolmácsolá-
sa az illetékesek felé;

Területünkön a lakosság 
1,2%-a látássérült. E létszám 
fele a Magyar Államkincstár 
adatai szerint súlyos látássé-
rült (gyengénlátó, aliglátó, vak), 
így sokaknak van segítségünk-
re szüksége. A gyengénlátókról 
még a környezetük sem mindig 
tudja, hogy azok, mert pl. kon-
taktlencsét használnak és képe-
sek fehér bot nélkül közleked-
ni, vagy a korral járó gyakori lá-
tássérülés, mint pl. a - macula 
degeneratio – súlyossággát nem 
ismerik fel. 

Ezért is fontos, hogy Egyesü-
letünk tevékenysége minél szé-
lesebb körben váljék ismertté. 

Elérhetőségeink: Duna-
kanyari Látássérültek Egye-
sülete. Ügyfélszolgálat előze-
tes egyeztetés alapján a 2600 
Vác, Földváry tér 14. címen. 
Tel:. +36-20/955-0594. E-ma-
il: dulate@dunaweb.hu. We-
boldal: www.dulate.gportal.hu. 
Facebook: DULÁTE

Egyesületünk az utóbbi évek-
ben a pályázati és támogatási le-
hetőségek beszűkülése miatt fi-
nanszírozási gondokkal küzd.

Kérjük ezért, hogy támogassa 
adománnyal és adója 1%-ának 
felajánlásával a Dunakanyari 
Látássérültek Egyesületét!

Minden segítségnek örülünk!
Adószámunk: 18709869-1 

-13. Számlaszám: 11742094-
20175571.

A Szobi Érdy János Könyvtár 
ünnepi nyitva tartása

2013. 12. 23-tól (hétfő)  2014. 01. 05-ig: ZÁRVA
NYITÁS: 2014. 01. 06-án, hétfőn 13 órakor

Könyvtárunkban megvásárolható 
Koczó József Börzsöny anyánk, Ipoly apánk

 című legújabb könyve 1.500 forintért!

köszönetnyílvánítás
Mindenkinek hálás köszönetünket fejezzük ki, akik sze-
retett édesanyánk, nagymamánk TAmÁSI LAjoSné 
temetésén részt vettek, gyászunkban együtt éreztek ve-
lünk, elkísérték utolsó útjára, a kegyelet koszorúit és vi-
rágait sírjára helyzeték.

Klinyecz csaláD

2013. december 9-től a Szobi Római Katolikus 
Plébánia Hivatal nyitva tartási  ideje az aláb-
biak szerint változik:

Hétfő:        15-18 óra
Kedd:        15-18 óra
Szerda:        9-12 óra
Csütörtök: 15-18 óra
Péntek:        9-12 óra

Elérhetőségek: 06-27/370-446, 06-30/332-6076

Sakkévzárás 2013 Dunakanyari 
Látássérültek Egyesülete
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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

Az Invitel az elmúlt időszakban sokat 
tett azért, hogy egyre több településen 
legyen elérhető a még jobb minősé-
gű otthoni tévézés és gyorsabb inter-
netkapcsolat. Ez a fejlesztés most Szob-
ra is megérkezett, mostantól már az új 
csomagokra is elő lehet fizetni. A szol-
gáltató kínálatában az ország egyik leg-
színesebb csatornaválasztékát találjuk 
meg, például akár 20 HD-adót, és mind-
ehhez járnak az IPTV kényelmi funkci-
ói is. Sőt, a legmodernebb tévészolgál-
tatásokon túl már akár az 50 megabites, 
gyors internetet és az igazán kedvező 
árú telefonálást is kipróbálhatják azok, 
akik az Invitelt választják. A szolgálta-
tó idén májusban újította meg a tévé-, 
internet- és telefon-előfizetést egyben 
tartalmazó Invilág csomagokat, ame-
lyekhez számos díjmentes és ingyene-
sen kipróbálható extra szolgáltatást is 
választhatnak a szobi ügyfelek.  

A világ változik: okosabb tévézés még több 
élménnyel

A tévénézés olyan új lehetőségekkel bővült 
az elmúlt években, amelyek alapjaiban teszik 
sokkal kényelmesebbé és még élvezetesebbé 
az otthoni szórakozást. Például ma már több 
tucat csatorna közül választhatunk a különbö-

ző előfizetői csomagokban. Ez persze érthető, 
hiszen egy családban általában különböző mű-
sorokat kedvelnek a családtagok és mindenki 
szereti a saját kedvencét nézni. Az Invitelnél 
ez sem lehet probléma, mert a szolgáltató ren-
delkezik az egyik legváltozatosabb csatornavá-
lasztékkal, ráadásul az IPTV-t használó ügyfe-
lek további tévéadókból álló minicsomagokkal 
tehetik még színesebbé és teljesebbé az otthoni 
szórakozás élményét.

Otthoni filmklub egy mozijegy töredékéért
Az interaktív tévé nagy előnye, hogy bár-

mikor tarthatunk otthoni vetítéseket a legjobb 
filmekkel és ehhez szó szerint csak a kisuj-
junkat kell megmozdítani. Az Invitel virtuá-
lis videotékájában számtalan film, rajzfilm, so-
rozat érhető el, melyeket többnyire már egy 
mozijegy árának töredékéért megnézhetünk. 
Képzeljük el a szombat estét egy kicsit más-
képp: kényelmes fotelben otthon, család, bará-
tok együtt, és még csak ki sem kell mozdulni 
hozzá, a sikerfilmek házhoz jönnek az Invitel 
IPTV-jén keresztül. A filmkölcsönzést pedig 
a hónap végén a számlával együtt fizetjük ki. 

Internet: a világ a nappaliban
Ma már egyetlen kattintással annyi tudás-

hoz férhetünk hozzá az interneten, amihez 50 
évvel ezelőtt egy élet is kevés lett volna. Az 
internet tényleg a nappalinkba hozza a világot. 
Rengeteg információs és gyakorlatilag végte-
len szórakozási lehetőség érhető el a világhá-
lón. Híreket olvasunk, videót nézünk, közössé-
gi oldalalakon társalgunk, levelezünk, képeket 
osztunk meg, itt tartjuk a kapcsolatot a távol 
élő családtagjainkkal, barátainkkal. Ma már 
az is jellemző, hogy otthon mindenki mindezt 
egyszerre szeretné, ehhez pedig stabil és gyors 
internetkapcsolatra van szükség. A tapasztala-
tok, azt mutatják, hogy ma már a 25 megabites 

internet is elegendő sávszélességet jelent egy 
tizenéves gyermekeket nevelő, 4 tagú család-
nak. Az Invitelnél azonban ennél nagyobb se-
bességű internetcsomagot is választhatunk.

Több marad az Invitellel
Az Invitel két vagy három szolgáltatást tartalmazó Invilág csomagjaiért 6 hó-
napig csak az előfizetési díj felét kell kifizetniük azoknak, akik most, a téli ak-
cióban kötnek  két évre szóló új lakossági előfizetést. A magasabb havidíjú 
tévé-, internet- és telefoncsomagok különböző kombinációja fél év alatt így 
összesen negyvenezer forint megtakarítást is jelenthet, de egy közepes csomag 
esetén is havi 3-4 ezer forinttal több marad az ügyfelek zsebében. Az akcióból 
természetesen a jelenlegi ügyfelek is részesülnek: ha meglévő szolgáltatásaik 
mellé további új szolgáltatást – például telefon és internet mellé tévéelőfizetést 
– rendelnek, nekik is jár az új szolgáltatásra a kedvezményes ár.

További információ
Személyes kapcsolattartójánál: Mikula János, tel.: +36 70 671 1637, vagy 
a legközelebbi Invitel Pontban: Vác, Széchenyi utca 34. (Dunakanyar Áru-
ház), tel.: +36 27 303 344 

Internetes tévézés immár 
Szobon is az Inviteltől

Humorsarok
A repülő az Atlanti-óceán fölött száll, amikor megszólal 
a kapitány:

- Kedves utasaink, szélcsendes időben utazunk, az út 
felét már megtettük. Ha kitekintenek a jobb oldali abla-
kon, láthatják, mindkét motor működik. Ha balra néznek, 
láthatják: a bal oldali két motor lángokban áll.

Kérem, ne essenek pánikba! Nézzenek le, s az óceán 
mozdulatlan tükre felett egy kis fehér foltot láthatnak. Az 
egy ejtőernyő. Én innen beszélek...

Újra itt van
Újra itt van a karácsony
Sok dísz csillog fenyőágon.
Szól az ének, Allelujás –
Megszületett a Messiás!
Betlehemnek városába -
Pásztoroknak  hodályába
Pici baba, kis Jézuska
Édesanyja betakarja.
Angyal karok, pásztor ének 
Barikák is belebégnek.
Rálehelnek Jézuskára -
Hogy ne fázzon kicsi lába.
Koldusi hely, szülőágya.
Mégis ő a szívem vágya!
Vártam Őt a szent estére -
A szívemben Ő a béke!
Szeretet és égi jóság –
Idejött le a Mennyország.
Békesség az Ő szent neve,
Áldást oszt a kicsi keze.

Micsi László
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