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Amint arról már lapunk koráb-
bi számaiban beszámoltunk, a 
2013. évi júniusi dunai árvíz ál-
tal elöntött, magántulajdonban 
lévő ingatlanok tulajdonosait a 
Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet az esemény kezdeté-
től fogva különböző módon se-
gíti.

Már az árvíz levonulása előtt 
megjelentek a fertőtlenítő- és 
tisztító szerekkel, valamint kü-
lönböző takarító eszközökkel 
megtöltött egységcsomagokkal 
a segélyszervezet munkatársai. 
Mindazok, akiknek lakóingat-
lanát közvetlenül elárasztotta a 
Duna, kaptak ezekből a jelentős 
értéket képviselő csomagokból. 
Az árvíz levonulását követően 
az  ökumenikus segélyszerve-
zeten kívül csak a Vöröskereszt 
váci szervezete ajánlotta fel se-
gítségét és juttatta el adományát 
az árvízkárosultaknak.

A károsodott ingatlanok 
helyreállításához azonban csak 

a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet adott és nyújt a je-
lenben is segítséget. A helyre-
állításhoz két módon ad támo-
gatást a szervezet: egyrészt vá-
sárlási utalványokat adott át a 
károsultak részére, másrészt a 
szükségesnek ítélt mértékben 
helyreállítja az általa súlyosan 
károsodottként számon tartott 
épületeket. Mindezekről már 
lapunk júliusi számában ennél 
részletesebben beszámoltunk, 
most azonban a helyreállítások 
konkrét mértékének ismereté-
ben adunk arról tájékoztatást, 
hogy az építőmunka tényleges 
mértéke meghaladja a 18,4 mil-
lió forintot. Ez az előre terve-
zettnél mintegy 20 %-kal ma-
gasabb összeg. Az augusztus 
végén, szeptember elején meg-
kezdett helyreállító munkák ro-
hamléptekkel haladnak és a ter-
vek szerint október 30-ig min-
denhol befejeződnek.

Jelenleg öt lakóingatlanban 

kezdődött meg a helyreállítás, 
amelyekbe munkafázisoktól 
függően térnek vissza a munká-
sok. A hatodik ingatlant – tulaj-
donosi kérésre - vélhetően szep-
tember legvégén, október elején 
kezdik meg helyreállítani.

Tájékoztatjuk a Kedves Ol-
vasót, hogy a Magyar Ökume-
nikus Segélyszervezet magán-
személyektől, intézményektől, 
különböző szervezetektől, ala-
pítványoktól és egyéb támoga-
tásokból kapja felhasználható 
és felosztható forrásait. Ebben 
az évben rendkívül nehéz hely-
zetben volt, hiszen soha nem 
látott mértékű árvízhullám so-
dort végig az országon. Káro-
sultak támogatása – szinte min-
den esetben – nagyobb mérték-
ben is indokolt lett volna, de az 
anyagi források ebben az évben 
erre adtak lehetőséget. 

Szeptember 16-án települé-
sünk adott helyet annak a sajtó-
tájékoztatónak, amelyen a nyil-

vánosság előtt a Magyar Pos-
ta négy millió forintos felaján-
lásáról szóló dokumentumot ve-
hette át az ökumenikus segély-
szervezet vezetője. Ugyanezen 
alkalomból a posta és a segély-
szervezet képviselői a helyszí-
nen győződhettek meg a helyre-
állítás munkálatairól, amely ese-
ményről a közmédia (MTV1) 
esti híradója is beszámolt.

Bízunk abban, hogy lapunk-
ban egyhamar nem kell újból 
az árvízi eseményekről tudósí-
tást adni, hiszen ebben az év-
ben már éppen elégszer kellett 
erről írni. Négy hónapja mindig 
visszatérő téma az árvíz, ami 
ebben az évben igen sok em-
bernek hozott súlyos szomo-
rúságot. Jobb lenne a jóról, az 
örömteliről, a szépről írni.

Kapcsolódó hír, hogy az ár-
vízzel érintett ingatlanok tulaj-
donosai, lakói  részére – akik 
külön meghívót is kapnak – fó-
rumot szervez az önkormányzat 
ez év október 3-án, 17.30 órai 
kezdettel a József Attila Műve-
lődési Házba.  A fórummal az 
önkormányzat egy együttgon-
dolkodást kezdeményez a te-
lepülés árvízvédelmi rendsze-
rének leghatékonyabb és az itt 
élők számára leginkább elfo-
gadható formájának kigondolá-
sához.  Az összejövetelre meg-
hívást kaptak a vízügyi igazga-
tóság és a katasztrófavédelem 
szakemberei, továbbá a rendőr-
ség, és a polgárőrség illetékesei. 
A fórumon jelen lesz Harrach 
Péter országgyűlési képvise-
lő, frakcióvezető úr is, aki a te-
lepülés részéről megformálódó 
igények és elképzelések a kor-
mány felé történő közvetítésé-
ben lehet a város segítségére.

TiszTeleTTel:
RemiTzky zolTán

polgáRmesTeR

Befejezés előtt a helyreállítás
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

hat lakóingatlant állít helyre városunkban
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Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevében ezúton hívom meg Önt/Önöket a településen 
élő 70. évet betöltöttek részére szervezett  

 
„Idősek napi” rendezvényre. 

 
 
Helye: József Attila Művelődési Ház   
 

Időpontja: 2013. október 5. (szombat) 15 óra 
 
 
Kérjük, fogadja el meghívásunkat és vegyen részt ünnepségünkön! 
 
 
Szob, 2013. szeptember 16. 
 
 
                       Tisztelettel és köszönettel:  
 
 
 
                                                              R e m i t z k y Zoltán 
                                                                     polgármester 

Szeptemberben munkába állt 
az a négy közfoglalkoztatott, 
akik a segítő kezek idősügyi 
program keretében kaptak 
munkalehetőséget. A program 
első szakaszában a négy köz-
foglalkoztatott Csernyánszki 
Tünde, Némedi Pálné, Kipilla 
Mónika és Ziman Attiláné fel-
keresi a Szobon tartózkodó 
80 év feletti lakosokat, akik-
kel egy kérdőívet töltenek ki. 
A kérdőív kitöltésére azért van 
szükség, mert szeretnénk ké-
pet kapni az idősek jelenlegi 
helyzetéről és szükségleteiről.

Az idősek közül sokan ér-
tesültek jövetelükről a Szobi 
Hírnökből, ezért felkészülten 
fogadták Őket. Sajnos a bű-
nözők is olvasták a hírnököt 
és a program céljaival visz-
szaélve próbáltak meg bejut-
ni az idősekhez. (A történtek-
ről egyeztetve a hatóságok-
kal a Váci Rendőrkapitány-
ság szintén közread egy saj-
tóközleményt lapunk hasáb-
jain.) Szeretném itt megje-
gyezni, hogy fentebb emlí-
tett közmunkások helyi lako-
sok, és azonosításra alkalmas 
igazolvánnyal rendelkeznek, 
kilétük ellenőrzésére pedig a 
27/371-701-es telefonszámon 
van lehetőség a családsegítő 
szolgálatnál. 

Azoknak az időseknek, 
akik arról nyilatkoztak, hogy 
nem kérnek semminemű se-
gítséget a program keretében, 
köszönjük az együttműködé-

süket és további jó egészséget 
kívánunk nekik. 

Akik úgy nyilatkoznak, 
hogy segítségre van szüksé-
gük, Őket hamarosan megke-
ressük, és egyeztetjük velük 
azokat a lehetőségeket, ame-
lyeket a program kínálni tud 
gondjaik megoldására.   

A szükségletek felméré-
se után önkéntesek bevoná-
sával is próbálunk segíteni a 
felmerült problémákban. Ké-
szülőben van egy együttmű-
ködési megállapodás a szobi 
Szent László Gimnáziummal, 
melynek keretében a gimná-
zium tanulói a program so-
rán teljesíthetik a kötelező 50 
órás Önkéntes munkájukat. 
Itt szeretném megemlíteni, 
hogy nem csak a Szent Lász-
ló Gimnázium tanulóira szá-
mítunk, hanem azon szobi di-
ákokra is, akik más középis-
kolák tanulói. 

A program lebonyolításá-
ban, és a nehézségek leküzdé-
sében felajánlotta a segítségét 
Kempfné dr. Dudás Hilda, a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Szobi Járási Hivatalának ve-
zetője is, melyet ezúton is kö-
szönünk. 

A program további fejle-
ményeiről természetesen a 
következő számokban is tá-
jékoztatni fogjuk olvasóinkat.

 Ujlaky zolTán 
Kistérségi Családsegítő és

gyeRmekjóléTi szolgálaT

szob intézményvezetője

Segítő kezek idősügyi program 
szeptemberi eseményei

Jelöltállítás Szobon
Szeptember 17-én, Szobon találkoztak a területért fele-
lős Magyar Munkáspárt vezetői. Döntés született arról, 
hogy váci választókörzet képviselőjelöltje a labdarúgás 
által közismert és tisztelt Nagy Sándor lesz.

kalán kláRa

Szeptembertől országossá válik az időseket segítő program, 
melynek célja, hogy az idős emberek saját otthonukban a le-
hető leghosszabb ideig fenn tudják tartani önálló életvitelü-
ket - mondta Harrach Péter (képünkön balra) a KDNP frak-
cióvezetője Szobon. A programhoz Szombathely, Kisvárda, 
Jászfényszaru mellett most Szob városa is csatlakozott, s ez 
fontos lépés a város életében - jegyezte meg Remitzky Zol-
tán polgármester (képünkön jobbra). Jeneiné Rubovszky Csil-
la miniszteri biztos az ebből az alkalomból tartott sajtótájé-
koztatón elmondta: a programot 30 településen indítják majd 
el. Célja, hogy enyhítsék a 80 év felettiek magányát és segítse-
nek egészségügyi problémáik kezelésében. Lapunk kérdésére 
a miniszteri biztos azt mondta: bármely település csatlakozhat 
a kezdeményezéshez, de nem mindegyik juthat hozzá az álla-
mi támogatáshoz. n

Szobi csatlakozás az 
időseket segítő programhoz
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RÖVIDEN
óvoda. Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

augusztus 30-án megtartott ülésén Szobi Napsugár Óvodára 
változtatta a város óvodájának megnevezését és ezzel párhu-
zamosan módosította az intézmény alapító okiratát. Az intéz-
mény nevének megváltoztatására és alapító okiratának módo-
sítására azért volt szükség, mert a megyében létezik már egy 
Napsugár Óvoda nevet viselő intézmény, így ezen a néven az 
óvoda nyilvántartásba vétele nem volt lehetséges. Ezért kellett 
a település nevével kiegészíteni az intézmény nevét. Az óvoda 
új neve tehát Szobi Napsugár Óvoda.

   
FolyamőrlaKtanya. A képviselő-testület úgy 

döntött, hogy megkezdi a tulajdonában lévő Szob,  Zilahy 
L. utca 10. szám alatti ingatlan részleges karbantartását. A 
karbantantartási munkák a legsürgetőbb javításokat és karban-
tartásokat tartalmazzák, úgymint az épület fedélhéjazatának, 
leromlott állapotú kéményeinek, bádogcsatornájának, illetve 
elektromos vezetékeinek felújítását, illetve cseréjét. 

váRosfák. A városfák ültetésére hagyományosan a jú-
liusi városnapok alkalmával kerül sor, azonban az idei évben 

az árvíz miatt elmaradt városnapok következtében rendhagyó 
módon szeptember 15-én, vasárnap, ünnepélyes keretek kö-
zött kerültek felavatásra a városfák. Az elmúlt egy évben szü-
letett 28 gyermek tiszteletére 28 gömbjuhar facsemetét ülte-
tett el az önkormányzat az Árpád utcában, illetve a Szakorvo-
si Rendelőintézet környékén. Az előre elültetett facsemetékre 
a szülők kötötték fel az újszülött gyermekük nevével ellátott 
szalagot. A 28 kedves jövevény és családja bensőségesen ün-
nepelte meg ezt az eseményt.

adóhaTóság. Szob Város Önkormányzat Képviselő-
testülete szeptember 24-i ülésén megismerte az önkormányza-
ti adóhatóság 2013. évi tevékenységéről, illetve az adóbevéte-
lek időarányos alakulásáról szóló tájékoztatást. A képviselők 
a tájékoztatást elfogadták.

Beszámoló. A képviselő-testület szeptember 24-én 
megtartott ülésén tárgyalta meg és fogadta el az önkormány-
zat 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról készült beszámolót.

kaRdiológia. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
óraátcsoportosítással lehetővé teszi, hogy a  Szakorvosi Ren-
delőintézetben heti négy órában kardiológiai szakrendelés in-
dulhasson. A szükséges intézkedések megtétele után vala-
mennyi hatósági engedély birtokában, remélhetőleg a közeli 
jövőben heti négy órás (egy nap) rendelési idővel indulhat be  
a kardiológiai szakrendelés az intézményben.

kisvasúT. A képviselő-testület szeptember 24-i ülésén 
jóváhagyta a Szob-Márianosztra között közlekedő kisvasutat 
üzemeltető Börzsöny Kisvasút Nonprofit Kft. 2012. évi egy-
szerűsített beszámolóját, illetve a Kft. ügyvezetőjének, Paulik 
Jánosnak a kisvasút működéséről szóló tájékoztatóját.

dUnai limes. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
csatlakozni kíván a Magyar Limes Szövetséghez. A szövetség 
tagjai – limessel érintett települések - szorgalmazzák, hogy a 
Dunai Limes világörökség címre az UNESCO-hoz pályázat 
kerüljön benyújtásra.

Az alkoholmentes 
Nyárbúcsúztató 
Sör-Folk-Feszt

2013. szeptember 14-15-én került először megrendezésre a 
Nyárbúcsúztató Sör-Folk-Feszt Szobon. A rengeteg előkészü-
let ellenére a szabadtéri programok elmaradtak a szombati na-

pon. A kicsik nagy örömére a bábszínház előadását megtar-
tottuk, délután pedig a Dunakanyar Fúvósegyüttes koncertjé-
re került sor. A vasárnapra tervezett programok zavartalanul 
megvalósításra kerültek. Délelőtt a városfák ültetése, délután 
a Kalendárium Hagyományőrző Műhelyen és az Ipolyon in-
nen és túl című népzenei és néptánc találkozón vehettek részt 
az érdeklődők.
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Már hosszú évek óta többek-
ben megfogalmazódott, hogy 
össze kellene jönnünk, hogy 
emlékezzünk az együtt töltött 
időkre. A Szobi Valóságban 
Klinyecz Jánosné által megje-
lentetett képek adták az indít-
tatást, hogy most már tényleg 
találkoznunk kell egy emléke-

ző beszélgetésre.
Augusztus 24-én Szoboszlai 

László CM igazgató úr hozzá-
járulásával a régi munkahely-
ükön sétálhattak végig a dol-
gozói találkozóra megjelentek. 
Nagyon megcsodáltuk az igen 

Gyülekezés

A „kis”fenyők és...

 ...Balázs bácsi trombitavirág lugasa                                         

Vetítés előtt 

A régi képek nézegetése

Múltidéző találkozás a volt 
nevelőotthon dolgozóival

nagyra nőtt akkori kis fenyő-
ket, Fazekas Balázs bácsi te-
remtette trombitavirág lugast.  
Mindenki elismerését fejezte 
ki a „díszterem” és a „Micsu-
rin” minőségi változása miatt. 

Végig járva az épületet felis-
mertük, hogy anno melyik te-
remben és milyen csoporttal és 
kollégákkal dolgoztunk. Hát a 
mai konyhát szívesen elfogad-
tuk volna akkoriban. Sajnos a 
terasz és a kazánház környéke 
kissé elszomorító látvány volt. 
Ez nem vont le semmit abból 

az élményből, hogy újra a régi 
falak között tartózkodhattunk.

A találkozó további részéhez 
rendkívüli segítséget jelentett 
Kunya Erzsó és Paluch Anita 
hozzáállása és segítsége, hiszen 
ők teremtették meg azt a nagyon 

kultúrált környezetet, ahol a régi 
képek projektoros vetítésével 
igen kellemes órákat tölthettünk 
együtt. Személyüket a város éle-
tében nagyon meg kell becsülni.

Chmelik Margitka mécsest 

hozott a már nem élő volt mun-
katársakra való megemléke-
zésre.

Juhász Laci (más elfoglalt-
ság miatt nem lehetett jelen) és 
Tábiás Zsuzsa néni pogácsáját 
ezúton is köszönjük. 

A Nefelejcs Riája gondos-

kodott az asztaldíszekről, saj-
nos Ő sem tudott velünk emlé-
kezni.

Gyorsan teltek a kellemes 
órák. Nagyon jó volt újraélesz-
teni a kapcsolatokat, barát-
ságokat a sok-sok év távlatá-

ból. Mindenki ígérte: „jövőre 
megint találkozunk”. (20. év-
forduló)

Még egyszer köszönjük a 
közreműködőknek a nagyon 
remek találkozóhoz való segít-
séget.

szervezőK
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A Római Katolikus Egyház 
október 4-én tartja a feren-
ces szerzetesrend megalapító-
jának, Assisi Szent Ferencnek 
(1182-1226) az ünnepnapját. 

Visszaemlékezve a háború 
utáni idők Kapisztrán Szent 
Jánosról Nevezett Ferences 
Rendtartomány közösségére,  
néhány adatot meg kell ismer-
ni. Magyarország területén 
140 áldozó pap és 91 laikus-
testvér szolgálta a híveket. A 
háború utáni évek egyházelle-
nes politikája következtében 
a 2008-as évben már csak 88 
áldozó pap és 11 laikus test-
vér áll a hívek szolgálatában. 
1950-ben az akkori hatóság 
feloszlatta a szerzetes rende-
ket. Azok, akik 1949-ben fe-
jezték be a novíciusi évüket, 
még a rend tagjai maradhat-
tak. Közülük többen az idei 
év augusztusában és szeptem-
ber közepén mutatták be gyé-
mánt miséjüket.

Szeptember 15-én az esz-
tergomi ferences templom-
ban P. Szita Teofil gyémánt 
miséjét ünnepeltük. A szent-
misét P. Magyar Gergely (tar-
tományfőnök), P. Tokár Já-

nos (az esztergomi ferences 
gimnázium igazgatója) és P. 
Komáromi Előd mutatták be, 
amelyen jelen volt számos fe-
rences szerzetes is. P. Teofil 
az esztergomi gimnáziumban 
több évtizeden át tanította és 
nevelte az iskola növendéke-
it, akik egyenként köszönték 
meg tanító és nevelő munká-
ját. P. Teofil és évfolyamtársai 
voltak az utolsók, akik még 
kolostorukban maradhattak, 
az utánuk következőknek ez 
már nem adatott meg.   

A hazai ferences közös-
ség életéhez kacsolódó hír, 
hogy a Kapisztrán provin-
cia hét szerzetese boldog-
gá avatási perének egyház-
megyei szakasza befejező-
dött. Ennek ünnepélyes  zá-
rásaként, Paskai László ün-
nepi misét mondott a pasaréti 
ferences templomban. A bol-
doggá avatás Károlyi Bernát, 
Körösztös Krizosztom, Ko-
vács Kristóf, Hajnal Zénó, 
Kiss Szaléz, Lukács Perbált 
és Kriszten Ráfael szerzetes 
mártírokat érinti.

simon józsef
egykoRi feRences novíciUs  

Újabb helyszíneken forgat-
tunk a Hazajáróval, most az 
Ipoly-menti vidék csodála-
tos világát térképeztük fel. 
Utunk egy, a világtól elzárt ki-
csiny településről, Tésáról in-
dult, amely messze híres fesz-
tiváljairól - határon innen és 
túl egyaránt. Itt, e mélyen ösz-
szekovácsolódott piciny lakó-
közösség minden alkalommal 
sok száz embert vonz vendég-
szeretetével. Jó példát mu-
tatnak minden magyar em-
ber számára, hogy a barátság 
és összetartozás elé sem pénz, 
sem határ, sem pedig az Ipoly 
nem állíthat akadályt.

Kenuba szállva a túlolda-
li Ipolyszakállosra vezetett 
utunk, mely utoljára 1938-44 
között tartozott Magyaror-
szághoz. A falu gazdag nép-
rajzi hagyománnyal rendel-
kezik, egykoron híresek vol-
tak paprikatermesztésükről és 
lótenyésztésükről, a település 
jelenéről és jövőjéről a volt 
polgármester Gasparik Kál-
mán mesélt a dombtetőn lévő 
vadászkunyhója előtt.

Ipolyszakállost elhagyva 
stábunk tovább folytatta út-
ját a csendes Ipolyon. Útban 
a torkolat felé egy újabb meg-
állója volt forgatásunknak 
Nagybörzsöny, mely bár nem 
közvetlen Ipoly-menti tele-
pülés, de csodálatos földrajzi 
adottságának és építészeti stí-
lusának, híres pincesorainak 
köszönhetően az Ipoly-men-
ti régió, de mondhatjuk azt 
is, hogy Magyarország egyik 
legvarázslatosabb települése. 
Nem véletlenül tűztük ki e te-
lepülést a forgatás egyik állo-
másának. A falut Batizi Zoltán 
régész vezetésével ismerhet-
tük meg. Majd lehetőségünk 
volt kisvasúttal a Börzsöny-
hegység távolabbi pontjáig 
(Tolmács-hegyi csúcsfordító) 
eljutni. Csodálatos érzés volt 
a nyitott vasúti kocsin ülve 
zötykölődni, miközben az 
érintetlen Börzsöny varázsla-
tos világában gyönyörködhet-
tünk és magunkba szívhattuk 
a hegy és a fák mással össze 
nem hasonlítható illatát. Az 

utazás közben Berki Zoltán 
térképész kalauzolt el minket 
a börzsönyi kisvasutak világá-
ba. Az éjszakát helyben a Ma-
lomkert Fogadóban töltöttük 
Lukács Tímea és Feleki Má-
tyás vendégszeretetét élvezve. 
Másnap nehéz szívvel, de bú-
csút intettünk Nagybörzsöny-
nek. Elhagyva a Börzsöny-
hegységet visszatértünk a ke-
nunkhoz, hogy utunkat tovább 
folytassuk az Ipoly-mentén 
egészen Szalkáig.

Szalkán újabb élményekkel 
gazdagodhattunk, ahol Dikácz 
Zsuzsanna jóvoltából lehető-
ségünk volt megtekinteni a 
tájházat, megismerkedhettünk 
az illatos lepénylángos készí-
tésével, valamint népműves 
foglalkozás keretein belül né-
hány percre belepillanthat-
tunk a csuhé készítés és bőrö-
zés mesterségének világába.

Szalkát elhagyva, már 
majdnem a Duna torkolatát 
elérve rövid időre Helembát 
látogattuk meg. Fontos meg-
említenünk, hogy újra épül az 
Ipoly-híd, ami a határon túli 
összetartozás újabb szimbó-
lumának is tekinthető. Híres 
a vidék bortermeléséről, bor-
múzeummal is büszkélked-
hetnek. Élményeinket gaz-
dagították Helembán a Józsa 
Vince vezette citerások, akik 
szinte könnyeket csaltak a 
szemünkbe, amint ott álltak a 
folyó mellett csodálatos nép-
viseletben, szívvel-lélekkel 
átadva a citera zene élményét.

Bár fájó szívvel, de tovább 
kellett folytatni utunkat, hisz 
végállomásunk a torkolat 
volt, így két nap után Szob-
ra érve felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodva értünk 
partot. Éppen naplemente 
volt, így a lemenő nap lát-
ványa méltó befejezése volt 
a forgatásnak, melyet még 
az Ipolymente Sporthorgász 
Egyesület vendégszeretete 
tovább fokozott. Kovács No-
émi, Dutka Ákos és Mészáros 
Attila ugyanis sült keszeggel 
várta a fáradt és éhes „haza-
járó” vándorokat.

egy hazajáRó

Assisi Szent Ferenc 
ünnepéhez

Hazajáró az Ipoly-mentén

Vaskereszt áll, szikla háton,
Évgyűrűt rá rozsda ír,
Ahogy nézem, gondolatban
Kinyílik a szikla sír.

Előlép a ló, s a lovas,
Léptük botló, tétova.
Így hallottam a legendát,
Így is adom én tova.

Szikla szirten hőköl a ló,
Alant mélység tátongva,
Nem virtusból, hősi dacból,
Menekülvén állt oda.

Üldözői hangfoszlánya
Egyre jobban közeleg.
Ekkor röppent fel a sóhaj, 
Szólj már hegy, mit tegyek!

Nagy kérdőjel, szólt e a hegy?
És ha szólt, hát mit mondott?
Évszázados por takarja, 
Eltemetve a titkot.

Okosabbat hősünk nem lelt,
Fojtón szorult a hurok,
Előre hát, így kiáltott,
mivel hátra nem tudok.

Ne tétovázz, hallgasd a szót!
Ugorj bátran, hű pejem.
Dicsőségben, ne gyalázva.
Hulljon porba a fejem.

Alá szállt a ló, s a lovas,
Szétmállva egy sziklakőn.
Azóta áll a vaskereszt
Jelképül a hegytetőn.

Virág Sándor 
1981. Basaharc

Szólj már hegy!
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A bűncselekmények elköve-
tői az időskorúak sérelmére 
elkövetett bűncselekmények 
során rendszerint kihasznál-
ják, hogy az időskorú áldoza-
tok szinte minden esetben jó-
hiszeműek, hiszékenyek, leg-
többször egyedül élnek. Az 
óvatlanság, túlzott bizalom 
még mindig gyakori áldozati 
magatartás. Az idős korú sze-
mélyek korukból, egészsé-
gi állapotukból, életmódjuk-
ból, szokásaikból, adódóan 
könnyebben megtéveszthető-
ek, mint az átlagos középkorú 
személyek. A tanyavilágban 
élő idős emberek sajátos hely-
zetük miatt jobban igénylik a 
szolgáltató gondoskodást. 

Figyeljünk oda idős em-
bertársainkra, legtöbbször a 
(szubjektív) biztonság megte-
remtése nem pénz, sokkal in-
kább az óvatosság, és odafi-
gyelés kérdése! 

Az alkalmi, illetve a zseb-
lopás, mint a legtöbb bűncse-
lekmény megelőzhető, elke-
rülhető, de mit is tehetünk? 

- Amikor bevásárlásra in-
dulunk, figyeljünk oda, ne 
hagyjuk személygépkocsink 
utasterében értékeinket, gép-
kocsink ajtaját és ablakait ne 
felejtsük el bezárni!

- Bevásárlásainkat lehető-
ség szerint a nappali órákban 
végezzük.

- Ideális elkövetési terepet 
jelentenek az alkalmi tolvajok 
számara a zsúfolt terek, a be-
vásárlóközpontok, a piacok, 
a tömegközlekedési eszkö-
zök, lehetőség szerint kerül-
jük el ezeket a helyeket, vagy 
legyünk sokkal elővigyázato-
sabbak a megszokottnál.

- Vásárlás alkalmával ne 
tegyük ki a táskánkat, vagy a 
pénztárcánkat a pultra.

- Értéktárgyainkat, bank-
kártyánkat, mobiltelefonun-
kat, iratainkat ne tegyük a be-
vásárló kosár tetejére.

- Értékeinket ne vigyük 
magunkkal sétáláskor, vagy 
bevásárláskor, ha mégis ma-
gunknál tartjuk, tegyük azo-
kat a belső, lehetőleg zár-
ható zsebünkbe, vagy a tás-
kánk belső rekeszébe. Szo-
rosan fogjuk táskánkat a tes-
tünk mellett, de inkább előt-
tünk.

- Soha ne tartsuk bankkár-
tyánk mellett a PIN azonosí-
tó kódot. Az elkövető akár a 
teljes hitelkeretünket is fel-
veheti az ATM automatából! 
A pénzkiadó automata ál-
tal kiadott kontroll szelvényt 
azért tegyük el, mert infor-
mációkat tartalmaz folyó-
számlánkról! 

- Idegen személy felkérésé-
re ne váltsunk fel pénzt!

- Amennyiben tetten ér-
tük a zsebtolvaj(oka)t hango-
san kérjünk segítséget a kö-
zelben tartózkodó személyek-
től! Soha ne szálljunk szembe 
a támadó(k)val! 

Ha mégis, a legnagyobb 
odafigyelés mellett is áldoza-
tok lettünk: 

- Ha az irataink mellett a la-
káskulcsukat is elvitték, azon-
nal cseréltessük le a zárakat!

- Ha bankkártyánkat vitték 
el, sürgősen tiltassuk le azt! 

Mit tegyünk lakásunk, bir-
tokunk védelmében?

 - A besurranásos lopáso-
kat jellemzően földszinti la-
kásoknál, illetve családi há-
zaknál követik el, érdemes 
befektetni a biztonság érdeké-
ben. Szereltessünk fel rácsot 
a földszinti ablakokra, a bejá-
rati ajtót pedig tartsuk mindig 
zárva, még akkor is, ha otthon 
tartózkodunk! Ne felejtsük az 
ajtó zárjában a kulcsot! 

- Amennyiben elhagy-
juk otthonunkat, ellenőrizzük 
szisztematikusan, a nyílászá-
rókat, azokat mindig csukjuk 
be! A kulcsot pedig, ne rejt-
sük el a házunk, lakásunk kö-
zelében!

- Csengetéskor, még az 
ajtó kinyitása előtt ellenőriz-
zük le, a minket kereső sze-
mélyt, szereltessünk a bejára-
ti ajtóra, (vízszintesen felsze-
relt sínnel) láncot, illetve szé-
les látókörű optikai kitekintő 
„szemet”. Ha bármely szol-
gáltatótól (kábel TV, elekt-
romos, gáz szolgáltató, stb.) 
keresnek minket,  kérjük el 
a hivatalos minőségét igazo-
ló igazolványt. Kétség esetén 
kérjünk visszajelzést a szol-
gáltatótól arra vonatkozóan, 
hogy valóban küldtek-e mun-
katársat hozzánk! Ha ismeret-

Felhívás: Időskorúak védelmében

len személy rendőrnek, illetve 
hivatalos személynek adja ki 
magát, minden esetben kérje 
el az arcképest igazolványát!

- Amennyiben anyagi lehe-
tőségeink megengedik, sze-
reltessünk több ponton záró-
dó zárszerkezetet a megfele-
lő szilárdságú bejárati ajtónk-
ra, valamint a lakásunk védel-
mét fokozzuk egy elektromos 
mozgás, illetve nyitásérzéke-
lő riasztó berendezéssel.      

- A bejárati ajtóra és a név-
táblára ésszerű csak a veze-
téknevünket kiírni.

- Ne nyissunk ajtót éjszaka, 
ha szokatlan zajt hallunk is, 
inkább hívjuk a Rendőrséget! 

- Törekedjünk jó viszonyt, 
barátságos légkört kialakítani 
szomszédainkkal, ha kölcsö-
nösen vigyázunk egymás tu-
lajdonára, számos bűncselek-
ményt előzhetünk meg.    

Ha mégis észleltük, hogy 
sérelmünkre lakásbetörés tör-
tént:

- Azonnal értesítsük a Rend-
őrséget, ne várjunk reggelig!

- A helyszínt ne változtas-
suk meg, ne takarítsunk, ne 
töröljünk le semmit!

ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG: 
107, 112
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„Iskolák. Világítótornyok, ba-
rátom! A jövő fényjelei! Száz 
és száz kis magot tartalmazó 
gubók, belőlük fog megszület-
ni az új, a jobb, a bölcsebb. „

Arthur Conan Doyle

"A világítótorony az utol-
só pont a szárazföld és a vég-
telen között. Utat mutat. Re-
ményt ad. Egyszerre hív a sza-
badságba és a biztonságba. 
És közben ott áll erősen, ren-
díthetetlenül, mint Andersen 
ólomkatonája. Bárhogy tá-
madja a szél. Bárhogy csap-
kodják a hullámok."

A Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzé-
si Osztálya és a Váci Rendőr-
kapitányság az iskolák mel-
lett szeretne világítótorony-
ként irányt és útmutatást adni 
az iskolakezdéssel járó „viha-
ros” forgatagban. 

Az ember sokszor azt érzi, 
mikor beköszönt a szeptem-
ber és újra becsengetnek az is-
kolákba, hogy az utak olyanná 
válnak, mint a tenger, hol nyu-
godt és csendes, de pillanatok 
alatt viharos, háborgó és veszé-
lyekkel teli. Éppen ezért nagyon 
fontos, hogy a közlekedésben, 
mindig figyelmesek és elővi-
gyázatosak legyünk és minden 
esetben tartsuk be a közlekedési 
szabályokat, ezzel is példát mu-
tatva a gyermekeknek. 

Reggelente érdemes mindig 
időben elindulni, a rohanás, 
kapkodás soha nem vezet jóra. 

A kisebb gyerekeket, főleg 
az elsősöket, ha lehetőség van 
rá, akkor egy biztonságos út-
vonalon kísérjék el az iskolá-
ig, és közben hívják fel a fi-
gyelmüket a helyes közleke-
dési szabályokra, akár gyalo-
gosan, autóval vagy kerékpár-
ral közlekednek. Így később 
elkerülhetőek a balesetek.

Ahogy beköszönt az ősz és 
a tél a nappalok egyre rövideb-
bek, így sokszor már sötétben 
kell hazajutniuk a gyerekek-
nek. Akik egyedül járnak haza 
azoknak fontos tudatosítaniuk 

magukban, hogy mindig csak 
a megszokott útvonalon köz-
lekedjenek, ne válasszanak rö-
videbb, ám kihalt, elhagyatott, 
rosszul megvilágított útvonalat.

A mai Y és Z generáci-
ós gyerekeknél szinte már el-
képzelhetetlen hogy valami-
lyen technikai csúcstalálmány 
(okostelefon, tablet, Ipod, 
Ipad, MP3 lejátszó stb.) ne 
lenne a birtokában. Azonban 
fel kell hívni a gyerekek fi-
gyelmét arra, hogy ezeket nem 
célszerű „reklámozni”, feltű-
nő helyen tartani, mert ezzel 
könnyen áldozattá válhatnak. 
Az iskolában és azon kívül is 
tartsák a fiatalok olyan helyen 
értékeiket, amely jól zárható 
vagy nehezen hozzáférhető. 

Sajnos a mai világban már 
az iskolákat sem kerüli el a ká-
bítószerek világa.  Abban az 
esetben, ha a gyereknek akár 
az utcán, az iskolában vagy 
annak közvetlen közelében is-
meretlen eredetű, alakú, for-
májú tablettát, port, gyanús 
édességet ajánlanak kipróbá-
lásra, azt haladéktalanul jelez-
nie kell egy ismerős felnőtt-

nek. (pedagógus, rendőr, szü-
lő stb.)

Biztonságban otthon! Ha 
a gyerek(ek) egyedül vannak 
otthon, emlékeztessék őket 
arra, hogy kinek nyithatnak aj-
tót, milyen információt oszt-
hatnak meg egy idegennel 
akár saját magukról, akár szü-
leikről. Amennyiben van rá le-
hetőség és van egy megbízha-
tó szomszéd vagy egy közel-
ben lakó ismerős, meg lehet 
kérni, hogy időnként nézzen 
rá a gyerekre. Az is biztonság-
érzetet adhat, ha a gyermek 
ismer a lakókörnyezetében 
olyan felnőttet, akihez tudja, 
hogy lehet fordulni ha baj van.

  A felügyelet nélkül otthon 
tartózkodó gyermek figyelmét 
fel kell hívni az Internet ve-
szélyeire, a chat- és egyéb kö-
zösségi oldalak használatának 
szabályaira. Fontos, hogy ide-
geneknek soha ne adják meg 
a pontos nevüket, elérhetősé-
güket, személyes adataikat, ne 
küldjenek magukról vagy ott-
honi környezetükről fényké-
pet és semmiképp ne beszél-
jen meg találkozót.

Bővebb információ és hasz-
nos tanács található a www.
biztonsagosinternet.hu, www.
saferinternet.hu oldalakon. 

Az iskolakezdéssel aktuá-
lissá válik, hogy a gyerekek 
megismerjék a jogaikat és kö-
telességeiket, hogy alkalmaz-
ni tudják a mindennapjaikban 
saját maguk és iskolatársaik 
védelme érdekében. Felelős-
séggel legyenek társaik iránt, 
hogy segítsék a gyengébbeket 
vagy éppen az iskolába újon-
nan érkezőket. A gyerekek jo-
gairól részletesebb tájékozta-
tás található a www.unicef.hu 
oldalán.

Erőszak! Tudatosítani kell a 
gyerekekben, hogy az erőszak 
egyetlen problémát sem old 
meg. Játékból, poénból vagy 
csak a „barátok” elismerésé-
nek kivívása miatt diáktársa-
kat, tanárokat bántani, fájdal-
mat, sérülést okozni nem lehet 
,mert annak súlyos következ-
ményei lehetnek.

Fontos! Az új Büntetőtör-
vénykönyv 2013. július 1-jével 
történő hatályba lépését köve-
tően egyes bűncselekmények 
kapcsán a 12. életévét betöltött 
kiskorú is büntethetővé vált.

A büntethetőség alsó korha-
tára 14. életév maradt, azon-
ban kivételesen súlyos bűn-
cselekmény elkövetésekor fe-
lelősségre vonható a 12. élet-
évét betöltött gyermek is. 
Ilyen bűncselekmény az em-
berölés, erős felindulásban el-
követett emberölés, életve-
szélyt vagy halált okozó testi 
sértés, rablás és kifosztás.

Fontos hangsúlyozni azt is, 
hogy ezekben az esetekben a 
12-14 év közötti elkövetők-
re büntetés nem szabható ki, 
kizárólag csak intézkedés al-
kalmazható. A legsúlyosabb 
kiszabható szankció a 14 év 
alatti elkövetőknél a javítóin-
tézeti nevelés.

FONTOS 
TELEFONSZÁMOK: 

Központi segélyhívó: 112 
Mentők: 104

Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Sikerekben és élményekben 
gazdag idei tanévet kíván a  
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Osz-
tálya és a Váci Rendőrkapi-
tányság!

Bűnmegelőzési tanácsok 
iskolakezdésre
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Szeptember 7-én reggel nyolc 
óra körül a maroknyi (6 fő ön-
kéntes + 4 fő szervező), ám an-
nál lelkesebb csapat nekilátott 
egy olyan közösségi munká-
nak, amely az árvíz óta vára-
tott magára. Mindenkin „ját-
szós” ruha és elő a csiszolópa-
pír. Szép sorjában haladtunk a 
festést megelőző munkálatok-
kal. Hinta, mérleghinta, kör-
hinta, csúszda. Mire a csapat 
egyik része a végére ért, a má-
sik már kezdte a festést az ele-
jén. Szép élénk, vidám színek 
kerültek a játékokra és eltűnt 
mindenhonnan a lepergő fes-
ték és a szürkeség. A rutino-
sabbak készültek, volt, aki me-
leg teát hozott, volt, aki egy-

szer használatos kesztyűt, 
vagy gépzsírt, hogy a hinták 
kifogástalanul működjenek. 
A Zátonyból kaptunk kis fris-
sítőt, kávét. Délre kész is volt 
az egész, kikerültek a „fris-
sen festve” feliratok és min-
den résztvevő nevében mond-
hatom: Megvolt aznapra a jó-
cselekedet.

Köszönjük a festéket és 
a felszereléseket valameny-
nyi adományozónak, a lel-
kes munkát, egyéb hozzávaló-
kat pedig mindazoknak, akik 
ott voltak és tettek egy lépést 
azért, hogy a város élhetőbb 
legyen, ez esetben a gyerme-
kek számára.

pa

Újraszíneztük a 
Duna-parti játszóteret

Szerenád
Szeretnék aludni a harmattal,
és ébredni ezer madárdallal,
ott, hol egy árva árnyék is ébred,
       egy magába zárt dallal.
S, a kertben virágot látni! – szépet,

amelyre int és mosolyog a fény,
amint zenét rejteget a remény…,
alkonyatban nem bánt a férfikor,
       tolvaj időt feledve…
Tán minden megadatott. Jókor.

Fütyülnék és hegedülnék újra,
s anyám dalát fújnám meg nem unva,
apám örök szép hangját kísérném…,
       úgy lehet, tán boldogan!
A múlt dalát magam vezényelném,

hisz valamit van okom zengenem,
mielőtt gúnyámból kivetkezem…,
mielőtt az alkony egy sírra néz…,
       majd az árva árnyék bús
titkára legyint ott egy hideg kéz.

  Vác, 2011-07-01                                                                              
Dr. Simon József
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Július közepén keresett meg a 
Fundamenta Gondoskodás Ala-
pítványtól egy nagyon kedves 
hölgy a júniusi dunai árvíz okoz-
ta károk helyreállítását célzó pá-
lyázati lehetőség kapcsán. Ter-
mészetesen élni kívántunk a le-
hetőséggel, hiszen az árvíz a szo-
bi idősek otthonát sem kímélte. 

Egy előre egyeztetett idő-
pontban látogatást tettek intéz-
ményünkben az alapítvány tag-
jai, hogy a pályázat beadásához 
szükséges dokumentáció kitöl-
tésében segítséget nyújtsanak. A 
beadást követően már csak várni 
kellett az elbírálás eredményére. 
Augusztus közepén ismét hívást 
kaptam, és nagy örömömre szol-
gált a tájékoztatás, miszerint a 
mi otthonunk nyerte el a támoga-
tást. Az újabb egyeztetésben már 
részt vett a polgármester úr, az 
építési hatóság vezetője, a támo-
gató Fundamenta Gondoskodás 
Alapítvány szakemberei és ter-
mészetesen én is, mint az otthon 
vezetője. Az alapítvány önkénte-
sei az alapos felmérés után felvá-
zolták, hogy három nap alatt mi-
lyen munkálatokat szeretnének 
és tudnak elvégezni. A megbe-
szélést követően teljes egyetér-
tésben úgy váltunk el, hogy ta-
lálkozunk szeptemberben.

Intézményünkben a felújítá-

Mint az előző években az idén is 
Szent István napján, ünnepi ösz-
szejövetelt rendezett a Nyugdí-
jas Klub. A megjelentek részére 
gulyásleves, palacsinta és lán-
gos készült. Az ételt Szabadkai 
György klubtagunk készítette, a 
lángost és a palacsintát a főzés-
nél segédkező asszonyok sütöt-
ték. 

A felszolgált ételek nagyon 
ízletesen lettek elkészítve, me-
lyeket Csányi Jánosné, Sass 

Alapítványi gondoskodás
si munkálatok szeptember 11-én 
kezdődtek meg. A 23 tagból álló 
lelkes csapat reggel 8 órakor a 
zuhogó eső ellenére is megjelent 
intézményünkben, tettre készen. 
Egy rövid munkavédelmi oktatás 
után három nagyobb, és egy ki-
sebb csoportba szerveződtek. 

Az első csoport volt a kert-
építő csapat. Az ő feladatuk volt 
a felső kert rendbetétele. Ennek 
keretében építettek egy kerti sü-
tőhelyet, kialakítottak egy elő-

kertet, tujákat és dísznövénye-
ket ültettek. Összeszedték a ker-
ti hulladékot, padokat helyeztek 
ki, járdát építettek a hátsó tároló 
helységekig, lefestették az intéz-
mény kerítését és kapuját, vala-
mint a leselejtezett lomokat kon-
ténerekbe pakolták.

A második csoport volt a tá-

roló-építők csapata. Ők a külső 
tároló helységeket tették rendbe. 
Ennek során betonoztak, vakol-
tak, festettek, állmennyezetet ké-
szítettek, ajtót cseréltek, illetve 
felújítottak, új ereszcsatornákat 
szereltek fel és a felújított kam-
rákba polcokat helyeztek el.

A harmadik csapat újította fel a 
lakószobákat. Öt lakószobát fes-
tettek ki, két szobában laminált 
parkettát fektettek le. Egy szobá-
ban beépített-, két szobában pedig 

összeszerelhető szekrényt szerel-
tek be és láttak el polcokkal.

A kiscsapat volt a főző-duett. 
Ők látták el a felújító csoportok 
tagjait élelemmel. Reggelit, ebé-
det és vacsorát is készítettek.

A munkálatok teljes gőzzel 
folytak a felújítás ideje alatt. A 
karitatív tréning résztvevői reg-
gel nyolc órától este nyolc-kilenc 
óráig is dolgoztak. A megállás 
csak étkezések idejére szorítko-
zott. Ennek a folyamatos és lel-
kiismeretes munkának köszön-
hetően péntek este nyolc órára el 
is készültek a vállalt feladatok-
kal, amelynek értéke meghalad-
ta a két millió forintot. Intézmé-
nyünk nagyon szép lett, belülről 
és kívülről egyaránt.

A felújítást végző huszonhá-
rom fős csoport tagjai mindany-
nyian a Fundamenta Lakáskasz-

sza Zrt. munkatársai (munkavál-
lalói és személyi bankárai), akik 
a Fundamenta Gondoskodás Ala-
pítvány önkéntesei is egyben. El-
mondásukból tudjuk, hogy min-
den évben három napot karita-
tív tréningen vesznek részt. Idén 
- a mi örömünkre - nálunk töltöt-
ték ezt a kis időt. Lakóhelyük és 
munkahelyük szerint Székesfe-
hérvártól, Szegeden, Budapesten, 
Gyöngyösön át egészen Debrece-
nig laknak és dolgoznak.

Végül, de nem utolsó sorban 
szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki hozzájárult ah-
hoz, hogy otthonunk idős lakói-
nak szebb és élhetőbb körülmé-
nyeket teremtsenek.

Köszönetet szeretnék monda-
ni továbbá Szob Város Önkor-
mányzatának, Remitzky Zoltán 
polgármester úrnak, Illés Zol-
tán úrnak az építési hatóság ve-
zetőjének, Szobi Kistérség Ön-
kormányzatai Többcélú Társu-
lásának, közmunkaprogramban 
dolgozóknak és vezetőjüknek, a 
központi műhely dolgozóinak, 
Kuháné Vadász Évának, Orbán 
Józsefnek, és  Polónyi Évának. 

Köszönöm kollégáimnak a ki-
tartó munkát, és otthonunk lakó-
inak a türelmét.

Végül köszönjük a 
Fundamenta Gondoskodás Ala-
pítványnak és önkénteseinek a 
felénk irányuló szeretetüket és 
törődésüket.

mészáRos máRTa 
intézményvezető

Lászlóné és Rubecz Mihályné 
tálalt fel a tagságnak. Az ösz-
szejövetelen kellemes baráti be-
szélgetés alakult ki. A kora dél-
után sor került az elmaradha-
tatlan tombola lebonyolítására, 
amely minden alkalommal vi-
dám keretek között zajlik le. A 
megjelent klubtagok valamint 
a vendégek ismét egy kellemes 
napot töltöttek együtt.

 A rendezvényünket megtisz-
telte jelenlétével a város polgár-

mestere. Részvételét a tagság 
nevében Gimesi Mihályné ez-
úton is megköszöni.

E rendezvényt megelőz-
te a klubhelyiségben az idei ár-
víz okozta károk kijavítása. El-
sőként az épület berendezésé-
nek megvédéseként a berende-
zési tárgyak elhelyezését Virág 
Sándor, Zombori Csaba, Mo-
hos Balázsné, Kertész Imréné, 
Turcel Lajosné, Berendi Mag-
dolna és Deák Lászlóné vé-

gezték. A helyiségek festését 
Likmus Zoltán és Petróczi Lász-
ló közmunkaprogramban foglal-
koztatottak készítették. 

A takarítást Klagyivik 
Józsefné, Barna Tamásné, Tóth 
István és Tóth Istvánné, Kovács 
Lászlóné, Kiss Józsefné, Hook 
Gergelyné és Krebsz Hugóné 
végezte. Munkájukat a klub 
vezetősége nevében Gimesi 
Mihályné ezúton is megköszö-
ni. A rendezvényen megjelen-
teknek köszöni a részvételt a 
klub vezetősége.

vezetőség

Szent István napja a Nyugdíjas Klubban



10                                                           Önök írták                              Szobi Hírnök

Tulipán. Egyike a legősibb motí-
vumainknak. Származása, hogy 
keletről vagy nyugatról vettük-e 
át, bizonytalan, mivel itt is, ott 
is fellelhető, tulipán ábrázolás-
sal mindenütt találkozhatunk. A 
mi népművészetünkben szintén 
"ezerarcú", bútorok, munkaesz-
közök, textilek, fejfák, edények 
díszítője, jelentése azonban min-
denhol azonos: a tulipán különbö-
ző módosulatai a nőt kislány korá-
tól az élet minden pillanatában áb-
rázolni képes, a születésen, szülé-
sen, anyaságon, öregségen át a ha-
lálig. Ily módon termékenység-
szimbólum, gonoszelhárító szere-
pe van (nem véletlen kerül szinte 
minden faragott kapura). Formája 
és színe tehát sokat elmesélhet a 
készítőről, az alkalomról és a tu-
lajdonosról.

Kötény. Némileg "hétközna-
pibb", mégis szimbolizálja a ház-
tartást vezető, a házkörüli munká-

kat végző nőt, akinek nem is olyan 
régen ez a ruhadarab elengedhe-
tetlen volt a mindennapjaiból. Ne-
kem a Mama jut eszembe. Rajta 
mindig volt kötény. Sosem fehér, 
csak sötét, kosztűrő, erős anyag-
ból (általában kék karton). Hajnal-
ban felkötötte, este le. Néha kony-
haruhát helyettesített, néha a kéz-
mosást vagy megint máskor az 
unokák maszatos arcát volt hiva-
tott rendbe tenni (higiéniai meg-
közelítésből ijesztőnek tűnhet, 
mégis mindannyian felnőttünk). 
És mindig volt beletűzve egy-két 
biztosítótű, sose lehet tudni…

...kötény tulipánnal díszítve? 
Egy rövid ideje egy kis csoport 
számára újabb jelentéssel bír. Ami-
kor elkezdtük megálmodni (álmo-
dozni szabad) a Kalendárium Ha-
gyományőrző Műhelyt. Az első 
mozaikdarabot a kézműveskedés 
adta, amiben foglaltatik a hagyo-
mányos motívumok festése, színe-
zése, a sütés-főzés (almás pite, Ka-
talin-gombóc, mézeskalács, far-

sangi fánk), a hímzés, a termések, 
gabonák felhasználása (kukorica-
morzsolás, dióhéj-baba, csutkaba-
ba), tollfosztás, szövés, lehetne so-
rolni napestig azt az ötlet áradatot, 
ami egyszerűen kizúdult, mint egy 
átszakadt gát.

Miközben a kéz művészkedik, 
a száj járhat, szokott is. Mesélhe-
tünk az örökségünkről, a parasz-
ti élet rendjéről, értékeiről és vé-
telen szépségéről. (Ha bárki az-
zal vádolna, hogy ezzel kapcso-
latban hajlamos vagyok túlzás-
ba esni, kérem, vegye kézbe egy-
szer Móricz Boldog emberét, már-
is többen leszünk, akik rátaláltak 
a valódi örökségre). Visszatérve, 
a mozaik következő darabja, némi 
nagyzolással ugyan, a néprajz len-
ne. A még mindig járó szájból és 
a néprajzból aztán egyenes út ve-
zet a népmesékhez, a népmesék-
től a mondókákhoz, népdalokhoz, 
a népdaloktól a játékokhoz, a já-

téktól a táncig, és pont, mert itt 
hazaérkeztünk. Mi itt a "kanyar-
ban" már több mint 25 éve tánco-
lunk, mi ez ha nem kerek egész? 
Kész a kép. Mozaikokból. Szép, 
mert minél többet nézzük, rájöhe-
tünk, hogy ezt a képet már láttuk, 
ismerjük: egyszerű emberek ké-
szítették boldogságból, tapaszta-
latokból, fájdalmakból, vágyakból 
és tovább adták és megint tovább 
és megint… De hol van egy ilyen 
kép helye? Ott ahol a többi ha-
gyatékunkat is őrzik: a Börzsöny 
Múzeumban (ezúton is köszönjük 
nyitott kapuit). Lelkes álmodozó-
kat nehéz földre húzni, ezért egy-
szer már találkozhattunk ott a mú-
zeumban, jól sikerült, lesz folyta-
tás. Buzdítanék mindenkit egyszer 
nézzen be: kíváncsiságból, szim-
pátiából (vagy éppen nem), una-
lomból vagy csak úgy.

A szokásos női kérdésre, hogy: 
-Jaj! De mit vegyek fel? -Hát kö-
tényt. Tulipánnal!

jas

Festés, mázolás, ablakszigete-
lés az egész házban. Minden 
kihordva vagy letakarva, sem-
minek nincs meg a helye. Rö-
viden: borzasztó és idegesí-
tő állapot. Időnként másik he-
lyen alszom aztán megint. Nos, 
a legutolsó alvási körletem aj-
tója az udvarra nyílt, üveges. 
Ez az üveges ajtó azért lénye-
ges, mert nélküle most egy tra-
gédiáról írhatnék.

Éjszaka, csend forgolódás 
az új ágyon, Halk kapirgálás az 
üvegen. Nem erőteljes, éppen 
csak kapirgálás. Hallgatózom. 
Újra hallom a kaparást. Felke-
lek, az ajtó előtt Micsu macs-
kám, szájában valami fekete-
ség. Áll, szfinxként áll, nem 
mozdul, de az a valami sem, 
csak hosszú szőrtelen farkát lá-
tom. Mi a fene lehet? Patkány? 
Kicsi, ez nem az. Vakondok? 
Nem. Egér? Ilyen hosszú farkú 
egér nincs. Rákiáltok a macs-
kára, elengedi, leteszi a lábam-
hoz, de nem mozdul mellőle. 
Álmosan nézegetem a tetemet. 
Teljesen szőrtelen, csak a farka 
végén van egy kicsi bojt. Hosz-
szú az orra, fekete gombszeme 
nyitott, apró fehér fogak. Mó-
kus. Sértetlen, nem mozdul. 
Szegény állatka! Papírba cso-
magolom, aztán átbotorkálok 
az előszobába, leteszem egy 
doboz mellé, száraz portörlő-
vel letakarom. Majd reggel el-
ásom szegénykét.

Reggel első dolgom meg-
nézni az állatkát. Papír meg-
van, rongy megvan, a holttest 
eltűnt!

No, ennek fele sem tréfa, él 
a mi kis állatunk. De hol lehet? 
Benézek a sarkokba, szekré-
nyek mögé, sehol semmi. Szó-
lok a feleségemnek, hogy min-
den ajtót közlekedés után csuk-
junk, mert ha innen tovább ván-
dorol Misike, lehetetlen lesz 
megtalálnunk. A következő nap 
diót találtunk a szőnyegen. No, 
itt vagy! Új keresés, találat se-
hol! Persze az állandó ajtó csu-
kást nem lehet betartani, a sok 
doboz és holmi pedig eléggé 
zavaró a keresőknek. Aki el-
bújik annak rettentő előny! A 
harmadik napon diót törtünk, 
kis tálcába vizet merítünk, az-
tán a konyhában a szekrény alá 
dugjuk. Majd elkapunk. A dió-

ból fogyott, de Misi sehol! Ter-
veket szövögetünk az elfogás-
ra. Madzagos csapda, befőttes 
üveg, szóba került még Micsu 
macska, de őkelmét kizárjuk a 
vadászatból. Istenem, hol lehet 
Misike? 

A konyhában van egy auto-
mata mosógép, nejem délután 
még előző nap megtöltötte. 
Ebéd után eszébe jut a mosás. 
Kezdi szórni a mosóport, ami-
kor hirtelen nagy tüsszögéssel 
Mókus Misi kiugrott a ruhák 
alól. Szegény nejem majdnem 
dupla hátast ugrott ijedtében! 
Végre, megvagy! Most már 
szigorú ajtózárás. Ernő, más-
nap – konyhaellenőrzés, hozz 
markos segítőket is!

Negyedik nap. Kredenc ar-
rébb. Semmi. Asztalok mozog-
nak, semmi. Bejön Micsu is, 
a levegőbe szagol, csak fölfe-
lé néz. Villanybúra, üres. Edé-
nyek, gázsütő, minden üres. 
Hűtőszekrény ki, alja, nincs. 
Semmi. Kaparászás, halk, de 
kaparászás. A hűtőrács közé 
beszorulva Mókus Misi. Ron-
gyok a kézre, kiszabadítás. 
Gyönyörű szőrös mókus lett 
abból az egérnyi állatból! Fotó-
zás, átlátszó műanyag doboz és 
már alatta is volt. Boldog cipe-
lés a közeli diófához. Szabad-
ság mindenkinek!

Legyél továbbra is ilyen sze-
rencsés Mókus Misi!

feRenczy emil

Ui.: Többen felhívták a fi-
gyelmemet, hogy a fotón látha-
tó Mókus Misi nem mókus, ha-
nem Pele Pali, vagyis mogyo-
rós pele. Bocsánat ezért, de a 
családnak Mókus Misiként ma-
rad meg az emléke.

Mókus Misi a konyhában Kötény tulipánnal
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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

Emlékezzünk együtt! 

 

 

Meghívó 
 

Szob Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját 
a tizenhárom aradi vértanú emlékére tartandó ünnepségre 

Időpont: 2013. október 6. 16 óra 

Gyülekező a Szobi József Attila Művelődés Ház udvarán 

Kivonulás a Kopjafához 

Ünnepi Műsor 

Koszorúzás és az emlékezés virágainak elhelyezése 

Az ünnepi műsorban közreműködnek: 

Fekete István Általános Iskola tanulói és Szilágyi Orsolya 

Humorsarok
- Zolika, mit mond a kutyus?
- Vau-Vau!
- És mit mond a cica?
- Miaú-miaú!
- És az egér mit mond?
- CLICK-CLICK!
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