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Karácsony közeledik, és ta-
lán nem vagyok egyedül az-
zal a vágyammal, hogy jó len-
ne idén is megsejteni a titkot: 
jó lenne örömöt lelni ezekben 
a napokban. Az ünnepre láza-
san készülünk, remélhetőleg 
okosan is. A sokféle tennivaló 
közül jól kell kiválasztani azo-
kat, amik fontosabbak, mivel 
könnyen összecsap a hullám a 
fejünk felett, és olyankor aztán 
elszakad a cérna. Nem véletle-
nül viszályveszélyes időszak 
ez a Karácsony. Kezdő gya-
korlatlanoknak rizikós, edzett 
lelkek kellenek ide.

A betlehemi jászol évszázad-
ok óta elmaradhatatlan figurája 
két állat: az ökör és a szamár. 
Nem véletlenül. Szent Ferenc, 
amikor az első betlehemet fel-
állíttatta Greccio-ban úgy akar-
ta, hogy ott legyenek. De va-
jon miért, hiszen bibliai utalá-
sunk nincs rá, hogy ott lettek 
volna Jézus jászlánál? A szent 
hagyomány szerint  Izajás pró-
féta leírt egy mondatot, amely 
megvilágítja az ökör és a sza-
már karácsonyi szerepeltetésé-
nek okát. Ezt olvassuk köny-
vének első fejezetében:  „Az 
ökör megismeri gazdáját, és a 
szamár urának jászlát; Izrael 
azonban nem ismer engem, né-
pem nem ért meg.” (Iz 1,3)

Ha másképpen akarnánk fo-
galmazni, akkor a próféta vala-
mi olyasmit állít, hogy ez a két, 
nem túlságosan okosnak mon-
dott állat végtelenül értelme-
sebb azoknál, akik nem veszik 
észre, hogy egész életünkön át 
mi mindnyájan gazdánkhoz, az 
Istenhez tartozunk. A betlehe-
mi jászolnál álló ökör és sza-
már nem más, mint a hit egy-

szerű alakjai, a hité, amely fel-
ismeri és megvallja a Gyer-
mekben a megtestesült Istenfi-
út. Velük szemben áll „Heró-
des, és vele egész Jeruzsálem” 
(Mt 2, 3), azaz a hatalomittas 
uralkodó és az önmagukkal el-
telt vallásos vagy közömbös 
emberek sokasága. 

Jules Supervielle bájos no-
vellát írt erről a két állat-
ról, hogyan próbálnak óvato-
san a Megváltó örömére len-
ni, és hogyan filozofálnak az 
élet kicsiny és nagy kérdése-
iről Jézus jászolánál. Az írás 
egy pontján az ökör imára fa-
kad: „Kis Jézus, vess egy kis 
világot ebbe a bennem sötét-
lő zavarba és szegénységbe. 
Adj valamit nékem is ebből a 

te finomságodból, Te, akinek 
apró kezed-lábad oly gondo-
san tapad a testedhez. Meg-
mondod-e majd, kis Uram, 
mért láthattalak egyszer, egy 
nap, amikor csak félre kellett 
fordítani a fejemet? Ha tud-
nád, te csodálatos Gyermek, 
milyen hálás vagyok Néked, 
hogy most itten térdelhetek 
a te kegyelmes színed előtt s 
egy családban élhetek az an-
gyalokkal meg a csillagok-
kal! Néha azt kérdem magam-
ban, nem tévesztettek-e meg 
téged, s hogy valóban énne-
kem kell-e itt lenni Temellet-
ted: mert hisz talán nem vet-
ted észre, hogy egy nagy var 
van a hátamon s hogy az 
egyik oldalamról lekopott egy 

Egyszerű szívvel a jászolnál

csomó szőr, ami bizony elég-
gé csúnya. Még ha meg is ma-
radtál volna ebben az én csa-
ládomban, bizonyosan talál-
hatnál szebbet is, jobbat is, 
mint én, a bátyámat például, 
vagy valamelyik unokatestvé-
remet. És az oroszlán vagy a 
sas nem feleltek volna-e meg 
jobban?”

Okos kis állat. Mert ami-
kor megértjük, hogy Jézus-
nak nem kellett jobb, nem 
akart jobbat annál, minthogy 
Karácsony éjszakáján egy-
szerűen csak mi is ott álljunk 
jászolánál, akkor a mi szívün-
ket is lassan elkezdi melegíte-
ni az isteni szeretet csodája.

dr. Káposztássy Béla 
pléBániai Kormányzó

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván 
minden szobi polgárnak Szob Város Önkormányzata!
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A képviselő-testület decem-
ber 3-án megtartott rendkívü-
li ülésén döntött arról, hogy  
pályázatot kíván benyújtani 
az önkormányzat működőké-
pességének megőrzése érde-
kében. 

A döntést az indokolta, 
hogy az önkormányzatnak az 
év utolsó harmadában előre 
nem tervezhető többletkiadá-
sokat kellett teljesítenie, más-
részt egyes tervezett bevéte-
lei nem, vagy nem a megfele-
lő mértékben teljesültek. To-
vábbi indok volt a szakorvo-

si rendelőintézet biztonságos 
működőképességének fenn-
tartása is, hiszen az intézet ál-
tal a betegforgalom arányá-
ban lehívható állami támoga-
tások nem fedezik a kiadáso-
kat.

E tényezők együttes hatá-
sa jelentősen veszélyezteti az 
önkormányzat költségvetési 
egyensúlyának fenntartható-
ságát. 

Az önkormányzat támoga-
tási kéreleme a képviselő-tes-
tületi döntést követően be-
nyújtásra került.

Szob Város Önkormányza-
ta 2011-ben vezette be telepü-
lésünkön a nem lakás céljára 
szolgáló építmények (tipiku-
san az üzemi épületek) után fi-
zetendő ún. építményadót. Az 
építményadót, annak beveze-
tése óta az építmény 300 m2-t 
meghaladó hasznos alapterü-
lete után kellett megfizetni. 
Az adó mértéke 500 forint volt 
négyzetméterenként. 

A képviselő-testület az ön-
kormányzat építményadó-
rendeletét novemberi ülé-
sén akként módosította, hogy 
2015-ben már az építmény 
150 m2-t meghaladó hasznos 
alapterülete után kell adóz-

ni, de már nem 500, hanem 
700 forinttal négyzetméteren-
ként. A módosítás értelmében 
egyrészt többet kell fizetniük 
azoknak, akik eddig is fizet-
ték ezt az adót, másrészt bő-
vülni fog az adófizetésre kö-
telezettek köre, hiszen a vá-
rosban több olyan nem lakás 
céljára szolgáló épület is van, 
amelynek hasznos alapterüle-
te  a 150 m2-t meghaladja.

A képviselő-testület a ren-
delet módosításától az önkor-
mányzat bevételeinek növe-
kedését, és ennek következté-
ben gazdálkodásának bizton-
ságosabbá válását várja és re-
méli. 

Pályázat a működőképesség 
megőrzése érdekében

Módosult 
az építményadó-rendelet

A képviselő-testület megalkot-
ta a helyi önkormányzati kép-
viselők egyes juttatásairól szó-
ló rendeletét. A jövő évtől ha-
tályos rendelet szerint a képvi-
selőket a képviselői munkájuk-
kal összefüggésben felmerülő 
költségeik ellentételezéseként 
éves szinten bruttó 200 ezer fo-
rint összegű cafetéria juttatás il-
leti meg. Havi szintre lebontva 

mindez azt jelenti, hogy a kép-
viselők havonta nettó 12 ezer 
forint cafetéria juttatásra tart-
hatnak igényt 2015-ben. 

A rendelet rögzíti továbbá, 
hogy a képviselőket a képvise-
lői munkájukkal összefüggés-
ben tett utazásaikhoz megilleti 
az önkormányzat tulajdonában 
álló gépjármű használatának a 
joga is.

Új rendelet a 
képviselők juttatásairól

SZOBI MŰFÜVES LABDARÚGÓ 
PÁLYA HASZNÁLATA

Nyitva tartási idő: 
hétfő – péntek 16.00 – 21.00 óra

szombat – vasárnap 8.00 – 21.00 óra

A pályán történő futballozáshoz pályafelügyelővel 
történő előzetes egyeztetés szükséges, valamint bérle-
ti szerződéskötés, amely a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Szobi Tankerületével (2628 Szob, Szent 
Imre u. 12. f.sz. ) köthető, munkaidőben (hétfőtől csü-
törtökig 8-15 óra, pénteken 8-12 óra).

Bérleti díj: bruttó 4.000 Ft/óra
Pályafelügyelő: Makrai László   

Tel.: 06-30/247-8220

Szerződéskötéssel kapcsolatosan keresse: Lencsésné 
Márton Mariannát  27/795-211.

A pályát használni csak a pályafelügyelő jelenlété-
vel lehet.

A műfüves pálya használati rendjét kötelező minden-
kinek betartani! 
    VereBélyi áKos 

KliK szoBi tanKerület igazgató

A rendészeti szakközépisko-
lák a 2015/2016. tanévben ál-
lamilag elismert, rendőr szak-
képesítést adó, érettségire 
épülő nappali tagozatos szak-
képzésre várják a jelentkező-
ket. Korábbi közleményünk-
ben már beszámoltunk a kép-
zés feltételeiről, valamint a 

Értesítjük a Kedves Betegeinket, hogy a háziorvosi 
rendelőben Dr. Závorszki Károly rendelési ideje 2015. 
január 1-jétől az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 7.30 – 10.30
Kedd:  7.30 – 10.30
Szerda: 10.30 – 13.30
Csütörtök: 7.30 – 10.30
Péntek: 7.30 – 10.30

Csütörtök reggel 8-9-ig a gyermek tanácsadást tar-
tunk. Kérjük a Tisztelt Betegeket, hogy hagyjuk meg 
ezt az egy órát a kisgyermekeknek.

dr. záVorszKi Károly

háziorVos

jelentkezés lehetőségeiről. 
A Váci Rendőrkapitányság 

aktívan részt vesz a toborzás-
ban, ezért a pálya iránt komo-
lyan érdeklődők részére 2015. 
január 7-én 14 órától nyílt na-
pot szervez a kapitányság 
épületében.

Váci RendőRkapitányság

Nyílt nap a 
Váci Rendőrkapitányságon
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Röviden
Karácsonyfa. Az Ipoly Erdő Zrt. karácsony ünnepe alkalmából 
két fenyőfával ajándékozta meg városunkat. A fenyőfák közül egy 
a Köztársaság utca elején található téren került felállításra, a má-
sik a művelődési házat díszíti. Köszönet érte az adományozóknak.

Üdítő. Szobi Italgyártó Kft. ízletes gyümölcsitalokkal támogatta 
az önkormányzat Mikulás napi rendezvényét. Köszönet a segít-
ségért.

réV. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat ál-
tal a „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” 
című pályázaton elnyert 2.740.744 forint támogatást átadja a szo-
bi révátkelőt üzemeltető FERRYBOAT Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft-nek. 

saKK. A képviselő-testület a Szobi SC Sakk Szakosztály részére 
40.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 2015. évi 
Sakk Megyei Bajnokságban való részvétel nevezési díjának kifi-
zetéséhez.

KözVilágítás. A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy 
a Szob, Duna utcai közvilágítás karbantartása, illetve a Táncsics 
Mihály utca 5. szám alatti lakás előtt esetlegesen kialakítandó köz-
világítás tárgyában folytasson tárgyalást az ELMŰ illetékeseivel.

munKaterV. A képviselők elfogadták a képviselő-testület 2014. 
november-decemberi munkatervét. A döntésre azért volt szükség, 
mert az önkormányzati választások miatt az előző képviselő-testü-
let az év elején csak megbízatása várható lejártának idejéig, októ-
ber hónapig határozta meg munkatervét.

Kémény. Az önkormányzati tulajdonban lévő, Szob, Zilahy utca 
10. szám alatti társasház egyik lakása (fszt. 1.) égéstermék-elveze-
tőjénél fennálló szabálytalanság megszüntetése érdekében a kép-
viselők felhatalmazták a polgármestert, hogy a szükséges intézke-
déseket tegye meg. A szabálytalanság megszüntetésére az önkor-
mányzat szakipari céggel kötött szerződést.

BérlaKás. A képviselő-testület november  27-i ülésén hozzájárult 
ahhoz, hogy Hramcsák Tihamér bérlő, a Szob, Meggyfa utca 1. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásban elvégeztetett kazán-
javítási munkák ellenértékét a bérleti díjban érvényesítse. 

ingatlan. Walcz Andrásné zebegényi lakos a szobi 620 hrsz-ú in-
gatlant megvételre kínálta fel Szob Város Önkormányzatának. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy az ingatlant nem kívánja meg-
vásárolni. 

csónaKház. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy építési és sport (kajak-kenu) szakemberek közreműködésé-
vel készíttessen árazott költségvetéssel ellátott tervet az önkor-
mányzat tulajdonában álló csónakház bővítésére, a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség által kiírt pályázaton történő részvételhez.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani Nagy Zoltán úrnak, 
aki a város közös karácsonyi ünnepléséhez egy cso-
dálatosan szép ezüstfenyőt adományozott önkor-
mányzatunknak. A fa a templom előtti téren került 
felállításra, feldíszítve ez a fa lesz mindannyiunk 
közös karácsonyfája.

szoB Város önKormányzata

Kedves Szobi Polgár!
Tisztelt Olvasó!

Felgyorsult, rohanó vilá-
gunkban sokszor úgy érezzük, 
nincs időnk megállni, nincs 
időnk megpihenni, rendbe ten-
ni dolgainkat, gondolatainkat. 
Az év végének és karácsony 
ünnepének közeledtével azon-
ban alkalmat kell találnunk 
arra, hogy a mindennapi roha-
násban egy picit megálljunk és 
a már szinte követhetetlen vi-
lágunkkal szemben a valóban 
fontos dolgokra figyeljünk.

Hagyományosan ilyenkor, 
az év utolsó napjaiban megje-
lenő lapok hasábjain a mögöt-
tünk hagyott esztendő során 
történtekről, az elért eredmé-
nyekről olvashatunk beszá-
molókat. Az utolsó napjaiban 
járó 2014-es esztendő közéle-
ti szempontból nem volt ép-
pen unalmasnak nevezhető, 
hiszen három alkalommal is 
az urnákhoz szólítottak ben-
nünket, amelyek során meg-
választottuk az új országgyű-
lés tagjait, az Európai Par-
lament magyarországi kép-
viselőit, városunk képvise-
lő-testületének tagjait és pol-
gármesterét. Az önkormány-
zat és a város életében is szá-
mos olyan esemény történt, 
amelyről megemlékezhet-
nénk egy év végi írás keretein 
belül, azonban mindezekről a 
maga idejében már beszámol-
tunk, ehelyütt felelevenítésük 
csupán ismétlés lenne. E gon-
dolatmenet követve egy mon-
datot szeretnék csupán a mö-
göttünk álló esztendőre való 
visszatekintésnek szentel-
ni. És ez az a mondat, amely-
ben köszönetet kell monda-
nunk városunk minden olyan 
lakójának, aki az év folyamán 
a közösség érdekében, önzet-
lenül bármilyen munkát vég-
zett, segítséget nyújtott.

Az eltelt esztendő során tör-
tént események taglalásával 
szemben tehát, némiképpen 
formabontóként, figyelmün-
ket a közeli jövőre, az előttünk 

álló karácsony ünnepére sze-
retném irányítani.

Karácsony ünnepét – bár 
tudjuk, hogy a keresztény vi-
lág ekkor Jézus Krisztus szü-
letésére emlékezik – szokás a 
szeretet ünnepének is nevez-
ni. Talán éppen ennek, a sze-
retetnek köszönhető, hogy ka-
rácsonykor a krisztushívők 
és a nem keresztény emberek 
együtt ünnepelnek a szeretet 
zászlaja alatt egyesülve. 

Hagyományaink szerint az 
ünnep alkalmából kisebb-na-
gyobb ajándékokkal megaján-
dékozzuk egymást, karácsonyi 
zenéket hallgatunk, különböző 
mintázatú üdvözlőlapokat kül-
dünk ismerőseinknek (újabban 
e-mailen), karácsonyfát díszí-
tünk, templomba megyünk, és 
még hosszan sorolhatnám ün-
nepi szokásainkat. 

Az ünnepek segítenek ki-
szakadni a hétköznapok mó-
kuskerekéből, méltó módon 
történő megélésük közös él-
ményt jelent a családnak, ba-
rátoknak, nagyobb közös-
ségeknek. Karácsony a leg-
szebb ünnepünk. Nem lehet 
csak úgy félig, „essünk már 
rajta túl” módon megünne-
pelni, a karácsony egész em-
bert kíván.

Márai Sándor szavait idéz-
ve: „Ha az ünnep elérkezik 
életedben, akkor ünnepelj egé-
szen. (...) Tisztálkodjál belül-
ről és kívülről. Felejts el min-
dent, ami a köznapok szertar-
tása és feladata. Az ünnepet 
nemcsak a naptárban írják pi-
ros betűkkel. Nézd a régieket, 
milyen áhítatosan, milyen fel-
tétlenül, milyen körülménye-
sen, mennyi vad örömmel ün-
nepeltek! Az ünnep a különbö-
zés. Az ünnep a mély és vará-
zsos rendhagyás.”

Magam is ilyen varázsos, 
szeretetteljes, kegyelemben 
gazdag, boldog ünnepet kívá-
nok minden kedves szobi pol-
gárnak.

ferencz gyöngyi

polgármester

Karácsony 
a legszebb ünnepünk
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Ferencz Gyöngyi polgármester 
asszony miniszteri elismerő ok-
levelet vehetett át december 8-án 
Budapesten, Szob Város Önkor-
mányzatának a közfoglalkoztatá-
si programok megvalósítása terü-
letén végzett kiemelkedő munká-
jáért. A belügyminiszter úr elis-
merése mindenképpen megerősí-
ti önkormányzatunkat abban a hi-
tében, hogy a közfoglalkoztatási 
programokban történő folyama-

tos részvételével jó úton jár, és az 
a temérdek munka, amit a prog-
ramok megvalósításába fektet, 
meghozza gyümölcsét. 

Ez az elismerés éppúgy szól 
a programokban résztvevő köz-
foglalkoztatottaknak, mint azok-
nak, akik munkájukkal lehető-
vé teszik, hogy közfoglalkoztatá-
si programok működhessenek vá-
rosunkban.

Gratulálunk!

A TÁMOP - 3.1.4 - 12/1-
2012/0136 projekt azonosítószá-
mú, A szobi Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény 
innovatív fejlesztése című projekt 
kedvezményezettje a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, a 
megvalósításban érintett intéz-
mény a Szobi Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola. A 
projekt megvalósítás ideje 2013. 
július 1. és 2015. június 30. közöt-
ti időszakra vonatkozik. 

A pályázat alapvető célja kö-
zött szerepel, hogy a vállalkozá-
soknál versenyképes, a gazdaság 
igényeinek megfelelő képzettség-
gel, munkavállalási képességek-
kel rendelkező munkaerő álljon 
rendelkezésre. A gazdasági, társa-
dalmi és technológiai változások 
rendkívül gyors és folyamatos al-
kalmazkodást kívánnak a gazda-
ság szereplőitől, a vállalkozások-
tól, a munkavállalóktól. A változá-
sokhoz való alkalmazkodásra való 
felkészítésben kulcsfontosságú 
szerep jut a közoktatási, közneve-
lési intézményrendszernek, amely 
alapvető szerepet játszik az eh-
hez szükséges kompetenciák fej-
lesztésében. Ennek megfelelően a  
projekt elősegíti a sikeres munka-
erő-piaci alkalmazkodáshoz szük-
séges készségek, ismeretek ki-
alakítását a megszerzett tudások, 
kompetenciák folyamatos fejlesz-
tését. A munkaerő-piaci sikeres-
ség érdekében cél, hogy a konst-
rukció támogassa a megújuló, ma-
gasabb szakmai színvonalon mű-
ködő köznevelési rendszer műkö-
dését, az oktatás és képzés minő-
ségének és hatékonyságának, ja-
vítását kiemelten az idegennyelv-
tudást, digitális írástudást, vállal-
kozói-, életpálya-építési, életvite-
li, és egészségfejlesztési készsége-
ket, környezettudatosságot, aktív 
állampolgárságot valamint előse-
gítve az egész napos iskolai neve-
lés és foglalkoztatás elterjesztését.

Ezen kiemelt célok megvalósu-
lását támogatja az oktatási intéz-
mények pedagógiai-módszertani 
megújulása is. A magasabb szín-
vonalú oktatás érdekében továb-
bi cél a pedagógusok szakmai fej-
lődésének elősegítése, szaktárgyi 
tanár továbbképzések megvalósí-
tásával, illetve a diákok egészsé-
ges életmódra nevelése, egészség-
tudatos, szemléletformáló isko-
lai nevelés elterjesztése a tanulók 
testi-lelki-szellemi állapotának, 

egészségvédelmének és egészség-
fejlesztésének érdekében. A pá-
lyázat támogatja a környezettuda-
tos szemlélet kialakítását megcél-
zó iskolai szabadidős tevékeny-
ségek megvalósítását, a gazdasá-
gi kultúra, a vállalkozói készsé-
gek fejlesztését, a munkaerő-piaci 
helytállást, alkalmazkodást meg-
alapozó programok alkalmazását 
az iskolákban. Az aktív állampol-
gárság készségeinek fejlesztése, 
a nevelés-oktatás hozzájárulása a 
nemzeti és európai identitás kiala-
kulásához szintén fontos szerepet 
kap a megvalósításban.

További célkitűzés, hogy elő-
segítsük az iskoláskorú gyerekek 
készség- és képességfejlesztését, 
kreativitásuk fejlesztését valamint 
a testmozgás iránti igény viselke-
désbe épülését. A pedagógusok 
szükséges szakmai, azaz tartalmi 
és módszertani fejlesztésével azt 
kívánjuk előmozdítani, hogy azok 
egymás hatásait erősítve, komplex 
módon járuljanak hozzá az oktatás 
minőségének javulásához.

A kiemelt tématerületek között 
szerepel a köznevelési intézmé-
nyek nevelési-oktatási tevékeny-
ségeinek támogatása, az egészség-
fejlesztő, szemléletformáló isko-
lai programok megvalósítása a ta-
nulók egészségének védelme, va-
lamint az egészséges életmód és 
a testmozgás iránti igény viselke-
désbe épülése érdekében.

A pedagógiai kultúra folyama-
tos fejlesztését elősegítő tanárto-
vábbképzés megvalósítása előtér-
be helyezi a pedagógiai-módszer-
tani megújulást, az önfejlesztést. A 
szaktárgyi továbbképzések meg-
valósítása elkezdődött, valamint 
korszerű oktatási módszerek, jó 
gyakorlatok, új tartalmak beszer-
zése és bevezetése a tanmenetbe 
folyamatban van.

A projekt keretében megvaló-
sult a tanórai, illetőleg az egész 
napos iskolai oktatás megvaló-
sítását elősegítő szemléltető tan- 
és segédeszközök, a mindenna-
pos testnevelés bevezetését segítő 
sporteszközök beszerzése.

A program keretében támogat-

ni kívánt közvetlen célcsoport, a 
nevelési-oktatási intézmények di-
ákjai, pedagógusai, a projekt meg-
valósításához az Európai Unió és 
a Magyar Állam által nyújtott tá-
mogatás összege 113.584.325 fo-
rint. 

Növendékeink részére szerve-
zett programok és képzések lebo-

nyolítása a tisztelt szülők és az in-
tézményünk telephelyein műkö-
dő általános iskolák szoros együtt-
működését kívánja. Köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik le-
hetővé teszik a gyermekek rész-
vételét ezeken a rendezvényeken 
kötelező iskolai feladataik mellett. 
Továbbra is számítunk támogatá-
sukra! Segítséget és további infor-
mációkat iskolánk honlapján ta-
lálhatnak: http://szobizeneiskola.
webnode.hu/.

Innováció a zeneiskolában

Miniszteri elismerés a 
közfoglalkoztatás területén 

végzett munkáért

Európai
Szociális Alap
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E hónap 6-án (szombaton) és 
7-én (vasárnap) a Mikulás meg-
látogatta a Börzsöny Kisvasút 
ünnepi járatait. 

Az időjárás nem fogadta 
kegyeibe a hétvégét, első na-
pon esett az eső, második na-
pon pedig borús, párás, nyir-
kos volt az idő. Ennek dacára 
szép számmal jelentek meg a 
lelkes utazni vágyók, felnőttek 
és gyermekek egyaránt. Öröm-
mel vették birtokba a fűtött, 
feldíszített járműveket, ahol 
a Mikulás megajándékozta a 
jó gyermekeket. (Természete-
sen minden gyermek nagyon jó 
volt.) Sokan választották a ku-
riózumnak számító, második-
nak besorozott „szintén fűtött” 
sárga villamoskocsit. 

Az utazás a szokásos forga-
tókönyv szerint zajlott, azaz a 
szerelvény megállt a Mária-kúti 
megállóhelyen, ahol a gyerme-
kek a Mikulással fotózkodtak, 

forrásvizet kóstoltak, néhányan 
pedig rövid sétát tettek az erdő-
ben. 

Márianosztrára érve kicsit 
kijavult az idő, így lehetőség 
nyílott egy kis játszóterezésre, 
majd ezt követően visszatértünk 
kiinduló állomásunkra. 

Említésre méltó és örömte-
li, hogy „a korábbi időszakhoz 
képest” jelentősen megnőtt a 
Szobról, illetve Márianosztráról 
hozzánk látogatók száma. 

A Mikulás bácsi is bírta mu-
nícióval, zsákjából nem fogyott 
ki az ajándékcsomag és a játék. 

Eredményesen zárult a két 
közlekedési nap, a sikert elő-
segítették Éva-Baker Kft. Pék-
ség és Orbán József úr, köszö-
net nekik. 

paulich János

Hálás köszönet Paulich úrnak 
a Mikulás-vonat önzetlen meg-
szervezéséért!

Könyvtári hírek
November 24-én  került megrendezésre könyvtárunkban a tér-
ségi „Iciri-piciri” mesemondó verseny. Hat település iskolája 
23 gyermeket nevezett, két kategóriában.

A zsűri döntése alapján az alábbi eredmények születtek:
I. korcsoport  (1-2. osztály): I. Bihari Lilla, II. Halmai Zsó-

fia, II. Tamás Klaudia, III. Aradi Alexandra.
II. korcsoport (3-4. osztály): I. Jakus Jusztin, II. Pálinkás 

Rebeka, III. Svéger Liliána.
Gratulálunk az eredményekhez.

Mikulásvonatok a 
Börzsöny Kisvasúton Az Óperenciás tenger innen 

lévő oldalán, a pirosas sár-
ga szélességi és a lilás kék 
hosszúsági fok találkozásá-
nál található egy kicsi város. 
Szólhat erről a városkáról is 
a történet.

Nem rossz fekvésű ez a 
város, sem több nap nem sü-
tötte, sem kevesebb eső nem 
érte, mint a tenger túloldalán 
lévőket. Az ott élőknek pont 
annyi kezük és lábuk, fejük 
és szemük volt, mint az el-
fogadott abban az időben, 
amelyben épp éltek. A kicsi 
lábakból és kezekből itt is 
nagy lábak és kezek lettek, 
majd újra kisebbek. Néhá-
nyan elmendegéltek a város-
ból (talán szerencsét próbál-
ni), akadt, aki vissza is tért 
közülük.

Nem laknak ott mesebe-
li lények, csodaszarvas nem 
legel a határban, a hivatalok 
magas lépcsőit sem repülő-
szőnyeg borítja, szép piros 
ugyan, de nem repül.

Van mégis valami külön-
leges, nem rossz különle-
ges és nem jó különleges, 
csak különleges. Nevezete-
sen, hogy lakóinak egy része 
(nem nagy része, nem kis ré-
sze, csak egy része), sokszor 
a tenger partján áll, háttal a 
városnak és az Óperencián 
túli városokat figyelik:

- Bezzeg az Ezüst város, a 
túlsó oldalon! Milyen szépen 
ki van világítva, milyen ra-
gyogó!

Vagy:
- Bezzeg az Arany város-

nak a piaca milyen nagy és 
csillogó!

Még mások:
- Bezzeg a Gyémánt vá-

rosban micsoda ünnepsége-
ket rendeznek, mennyi népek 
látogatják!

Majd mindannyian sar-
kon fordulnak és visszagu-
bóznak házaikba, magukba 
roskadva mondogatják:

- Bezzeg itt soha nincs 
semmi!

Előfordul pedig az is, 
hogy tengerparti sétájuk so-

rán, a hátuk mögül, a város-
ból néhány Kalimpáló felé-
jük integet:

- Hahó! Itt vagyunk! For-
duljatok meg! Csináljunk 
valamit!

A Kalimpálók között 
vannak kicsi kezek és 
nagy kezek, meg olyanok 
is akiknek a keze már nem 
nagy, de dolgos. Ezüstöt, 
aranyat, gyémántot ugyan 
Ők sem tudnak csinálni, de 
ha összegyűltek, jól érez-
ték magukat. Vannak kö-
zöttük, akik szépen me-
sélnek, vannak, akik jókat 
táncolnak. Vannak jó han-
gúak és ügyes kezűek. Va-
lamint olyanok is, akik a 
jól elkészített étel örömét 
szeretik megosztani egy-
mással. Egyszerű vágyuk, 
hogy a búslakodó, másfe-
lé kacsingatóak közül né-
hányan megforduljanak és 
kóstoljanak, hallgassanak, 
nézzenek, lássanak és fel-
fedezzék, hogy a pirosas 
sárga szélességi és a lilás 
kék hosszúsági fok talál-
kozásánál nem olyan rossz 
élni.

Három lehetséges befeje-
zést tudok elképzelni:

1. a begubódzottak és 
még sokan mások elmennek 
az Ezüst-, Arany-, Gyémánt 
városokba, hogy ott idegen 
kíváncsiskodóként búsla-
kodjanak

2. a Kalimpálóknak elfá-
rad a kezük, egyre keveseb-
bet kalimpálnak majd

3. a „bezzeg” mondatok 
elfogynak, nem kell töb-
bé kalimpálni és búslakod-
ni sem, csodaszarvas legel 
a határban, repülőszőnyeg a 
hivatalokban, mesebeli vá-
roska lesz az Óperencián in-
nen!

Szabadon választható a 
vége, mindenki a maga ked-
vére folytathatja, amíg el 
nem jut a „happy end”-ig.

A történet fikció, bármi-
lyen egyezése a valósággal 
csupán a véletlen műve!

Jas

A Túlontúl
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A szobi Börzsöny Mu-
zeális Gyűjtemény és az 
Ipolytölgyesi Szent Erzsé-
bet Otthon közös szerve-
zésében 2014. november 
15-én, szombaton 15 óra-
kor nyílt kiállítás az Otthon 
lakóinak munkáiból a szo-
bi Börzsöny Múzeumban. 
Különleges a kiállítás, mi-
vel az alkotásokat halmo-
zottan sérült emberek ké-
szítették, ami egyáltalán 

nem látszik a bemutatott 
munkákon. Teljes értékű 
műveket láthatunk, melyek 
életről, szeretetről, az alko-
tókat foglalkoztató gondo-
latokról vallanak.

 Az otthon szakemberei 
2005-ben alakították át a 
ház működtetését úgy, hogy 

a kézműves foglalkozások 
minél nagyobb hangsúlyt 
kapjanak a lakók életében. 
Jelenleg négy kézműves 
műhelyben (asztalos, agya-
gozó, szövő, gyöngyfűző) 
értelmi és halmozottan fo-
gyatékkal élő fiatal és idő-
södő felnőtteket foglalkoz-
tatnak, kreativitásuk meg-
mutatására. Az intézet fon-
tosnak tartja, hogy az ott-
hon falain kívül is bemutat-

kozhassanak, hogy széles 
körben megismerje a kö-
zönség kitartó alkotómun-
kájuk eredményét. A kiállí-
tást dr. Beer Miklós, a Váci 
Egyházmegye megyéspüs-
pöke és Sándor Éva ny. fő-
iskolai docens, mesterok-
tató nyitotta meg. A ren-

dezvény fővédnökségét 
Herczegh Anita, a köztársa-
sági elnök felesége vállalta 
el. A kiállítás megrendezé-
sét Klemmné Németh Zsu-
zsának és Sándor Katalin-
nak köszönhetjük. A Sze-
gedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógus-
képző Karán végzett Sán-
dor Katalin szakdolgoza-
tából - mely a kiállításon is 
olvasható - idézünk néhány 
részletet az alábbiakban:

A kézművességről: 
…A sérült gyermek a 

kézműveskedés hatására 
átélheti a szabadság élmé-
nyét, az alkotás örömét, el-
kezd jóban lenni önmagá-
val. Ismereteket szerez tér-
ről és időről, megtapasztal-
ja saját testét. Az együtt al-
kotás, az együttes tevékeny-
ség kialakítja a kapcsolatot 

a másikkal, megtapasztal-
ja önmagát és a másikat. A 
közös törekvés valaminek a 
létrehozására feloldja azt, 
ami szétválaszt. 

Ebben a szakaszban 
fontos figyelni arra, amit 
tud, és azt kell megragad-
ni, mert ez az a híd, ame-
lyen eljutunk oda, amit nem 
tud.’ (Apostol Éva, 2007) A 
Római Katolikus Egyházi 

Különleges kiállítás 
a Börzsöny Múzeumban

Szeretetszolgálat Szent Er-
zsébet Otthona halmozot-
tan sérülteket ápoló-gon-
dozó szakosított bentlaká-
sos intézmény… Szakem-
berek dolgoznak a ház át-
alakításán, ami azt hang-
súlyozza, hogy a fogyaté-
kosság nem betegség, ha-
nem állapot, amit meggyó-
gyítani nem tudunk, de a 
sérülteket embernek elfo-
gadni igen. A Hangyaboly 
Kézművesház munkatár-
sainak közös célja az ott-
hon lakóinak a mindennapi 

foglalkozást, munkavégzést 
biztosítani, ezzel célt, értel-
met adni és a monotóniát 
megszüntetni. Itt a szabad-
idő hasznos eltöltése mel-
lett terápiás célok is meg-
valósulnak.  

A Kézművesház mai „ar-
culata” közös munkánk 
eredménye. Mindenkit jó 
érzéssel tölt el, amikor az 
odajárók tenyérlenyoma-
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taival díszített előtérbe be-
lép, vagy a falakon, polco-
kon kiállítva saját munká-
it pillantja meg. A közös 
munka, a közös élmények 
a családoktól távol élőkben 
otthonossági érzést kelt, itt 
érzik: nem idegenek, ez a 
hely az övék. A műhelyek-
ről elmondható, hogy tá-
gas, világos termek a cso-
port és a tevékenység igé-
nyeinek megfelelő beren-
dezésekkel. A természetes 
anyagok használatára min-
den területen nagy hang-
súlyt fektetünk, így ember- 
és életközeli környezetet 
tudtunk kialakítani…

És még valami, ami fon-
tos…

Köszönet illeti az otthon 
munkatársait és az alkotá-

sokat létrehozó otthonlakó-
kat ezért a szívet és lelket 
melengető élményért!

Továbbá Kempfné dr. 
Dudás Hilda asszonyt, aki 
a Szobi Járási Hivatal veze-

tőjeként gondoskodott ar-
ról, hogy még emlékezete-
sebb legyen ez a nem min-
dennapi esemény! 

A kiállítás megtekinthető 
2014. december 31-ig.

Aki még nem látta, néz-

ze meg! Felejthetetlen él-
ményben lesz része!

BöRzsöny közéRdekű

Muzeális gyűjteMény,
Börzsöny múzeum 

Baráti Köre

Anekdoták kerestetnek
Szobbal, szobi emberekkel kapcsolatos 
anekdotákat keresünk. Az anekdotákat di-
gitális formában elküldhetik a szobihinok@
gmail.com címre, a tárgyba kérjük beírni: 
Anekdota. A kézzel írt, papír alapú  anekdo-
tákat leadhatják Polónyi Évánál, a könyv-
tárban vagy a művelődési házban. A bekül-
dött anekdotákat a későbbiekben színpadra 
szeretnénk állítani egy önálló előadás kere-
tein belül.

Kedves Szobiak! Mi is az, ami 
emberek csoportját közösségé 
teszi? Vajon elmélkedtünk-e 
már azon, hogy minket, szobi-
akat mi tesz közösséggé azon 
túl, hogy ugyanabban a vá-
rosban lakunk. Most egy kö-
zös gondolkodásra hívunk 
mindenkit! Szeretnénk tudni, 
hogy a szobi lakosok mitől ér-

Kedves Ünneplő Közösség!
Szent Erzsébet napja kö-

rül mindig sokat hallunk az 
adakozásról, az elesettekről, 
a jótékony cselekedetekről. 
Adni persze sokféleképpen 
lehet. Vannak az adakozás-
nak kevésbé személyes for-
mái, amikor az együtt érző 
és a megsegített ember nem 
ismerik egymást, és akár sú-
lyos kilométerekre is lehet-
nek egymástól.

Szent Erzsébet példája 
azonban elsősorban a sze-
mélyes szeretet. A kötény-
ben vitt jóság, a kézből kéz-
be adott kenyér. Az igazi el-
fogadás és befogadás: ami-
kor azokhoz fordulunk, akik 
a közelünkben élnek, és a 
legjobban szomjazzák az ir-
galmunkat, a figyelmünket.

Az Ipolytölgyesi Katoli-
kus Szeretetszolgálat Szent 
Erzsébet Otthona éppen ilyen 
befogadó hely. Önök a mai 
napon megünneplik mindazt, 

aminek köszönhetően egy 
egyszerű intézményből va-
lódi közösség fejlődött ki itt. 
Közösségi létünk legbizto-
sabb jele, hogy egyfajta sze-
retetláncba kötődve maguk is 
akadozóvá váltak: a kincse-
ikből másoknak is jut. 

Most éppen a Börzsöny 
Múzeum látogatói gyönyör-
ködhetnek az otthon lakói-
nak alkotásaiban. Úgy ad-
nak a saját gondolataikból, 
a saját érzéseikből, a saját 
lelkükből, ahogy a gyertya 
lángját lobbantják tovább: a 
megosztástól a gyertya so-
sem lesz kevesebb, a fény vi-
szont egyre nagyobb. Köszö-
nöm, hogy teremtő szerete-
tükkel egymás erőforrásaivá 
tudnak válni.

Szeretettel köszöntöm 
önöket a mai ünnepen, és kí-
vánok feltöltődésre alkalmas 
pillanatokat az év minden 
más napjára is.

dr. herczegh anita

zik azt, hogy lakhelyükön ré-
szük egy közösségnek illetve 
mi az, ami miatt kirekesztve 
érzik magukat. Kérjük önöket, 
írják meg részünkre e-mail-
ben: muvhazszob@gmail.com 
vagy mondják el személyesen 
a Szobi József Attila Művelő-
dési Ház irodájában!

Gondolkodjunk közösen! 

A kapocs közöttünk

Szent Erzsébet napja
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A Római Katolikus Egy-
ház  Krisztus Király ünne-
pét az egyházi év utolsó va-
sárnapján, november 23-án 
ünnepelte. Ezen a napon a 
templomunk énekkara ün-

nepi hangversenyt adott 
fennállásának 15. évfordu-
lója alkalmából. Az érdek-
lődők, az eltelt idő alatt ta-
núi voltak az énekkar évről 
évre fejlődő énekkari tevé-
kenységének. Az eltelt idő 
alatt egyházi ünnepeken és 

időnként vasárnapi szent-
miséken mutatták be ének-
számaikat.

Az énekkart  Kómár Ist-
ván, az akkori plébános ala-
pította. Az énekkari próbá-
kon magyar és latin nyelvű 
énekeket tanultak, gyako-
roltak be az énekkar tagjai.

Nagy megbecsülést ér-
demelnek az énekkar tag-
jai, akik idejüket és energi-
ájukat felajánlva végzik Is-

tent dicsérő feladataikat.
Délután 4 órakor kezdő-

dött a hangverseny. Az elő-
adott énekszámok az egy-
házi év ünnepeinek sor-
rendjében kerültek elő-

adásra. Az egyes számokat 
Kuháné Tóth Edit az ének-
kar karnagya konferálta. 
Az énekkar előadásán szó-
lót énekelt Dr. Káposztássy 
Béla egyházközségi kor-
mányzó és Kuháné Tóth 
Edit. A zenei kíséretet 

Gyarmati Nóra és Tóth 
Edit szolgáltatta.

Az egyházközség tag-
jai áhítattal gyönyörködve 
hallgatták a kórus előadá-
sát.

Városunk büszke lehet, 
hogy ilyen teljesítményű 
énekkart hallhat az ünne-
pi istentiszteleteken. Az Is-
ten áldása legyen templomi 
énekkarunk minden tagján.

simon József

Ünnepi megemlékezés Kézműves foglalkozás
Kézműves foglalkozás volt a könyvtárban 
advent alkalmából. Erről nézzék meg fény-
képes tudósításunkat. 

Minden kedves olvasónknak békés, bol-
dog ünnepeket kívánunk!
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Lármás nappalok
Fásult éjek…, lármás nappalok,
s az angyalarcra árnyék vetül…
Hát hol vannak a karácsonyok? – 
Szeretetben…, fegyvertelenül!

Hol van a szent, és hol az igaz?
Miért kellet mákony…, a hamis,
az a bőven termő lelki gaz,
mely fölveri a templomot is!

Karácsony van. A kisded álma
kopogtat minden bezárt ajtón,
új dal…, illat száll a világra,
naponként…, még ma is kitartón.

Izzó gyermekarc pénz függvénye.
Vicces az istálló, s a jászol.
Okos-telefon a reménye,
és érzed, hogy nagyot hibázol.

Már nem templom az ember szíve,
az már nem a megváltót várja,
tovatűnt a lélek éjjele,
s itt a jóság…, szeretet gyásza.

Lám így oszt könnyeket az élet,
amely öröm és bú gyémántja.
De szálljon vissza a képzelet,
mely a Kisdedet visszavárja.

Vác, 2014. november 27.
                                Dr. Simon József

Manapság már elfogadott, 
hogy állatkertek lakói vagy 
színháztermek székei is örök-
be fogadhatók. Mert szeret-
nénk őket támogatni, önzet-
lenségből, elhivatottságból, 
vagy mert meg akarjuk őrizni 
őket a sűrűn emlegetett utó-
kornak (reméljük, érdemesek 
lesznek rá). Így hát miért ne 
lehetne megtenni ugyanezt a 
ránk hagyott népi kultúránk 
egy-egy mozzanatával?

Az ötlet gazdája Kuti Andi, 
hamar maga mellé állította a 
csoportunk nagy részét. Még 
szép!

Most pedig, hogy igazi kö-
zösségi megmozdulás, formá-
ló erő legyen, tervünk, hogy 
magunk mellé állítjuk a töme-
geket!

Magánembereket, vállal-
kozókat, fiatalokat, időse-
ket, csoportokat, intézménye-
ket…

Kiragadtunk pár népszo-
kást az évből - melyek kö-
zött nyilván vannak ismertek, 
mint a farsang, húsvét, pün-
kösd – de lesznek olyanok, 
amelyek elsőre ismerősen 
hangzanak, de mégsem tud-
juk, mit takarnak pontosan?

Ezeknek a jeles napoknak 
keresünk most jó gazdát, aki 
örökbe fogadja, gondozza az 
általa érdekesnek tartott kivá-
lasztott programot.

Természetesen csak helyi 
szinten és természetesen nem 
egyedül!

Mind a Danubius Tánc-
együttes, mind a Kalendárium 
Műhely teljes mellszélesség-
gel az örökbe fogadó mellett 
állva együtt élesztené fel eze-
ket a lassan feledésbe merülő 
szokásokat (aki ismer minket, 
a mellszélesség méretét is fel 
tudja mérni!). 

Megkérdezésük nélkül, 
bátran merem állítani, hogy 
ebben a vállalkozásban az 
Érdy János Könyvtár és a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház 
dolgozói is segítségünkre 
lesznek, eszközeik a rendel-
kezésünkre állnak.

Kutatómunka, időpont 

egyeztetés, munkaszervezés... 
és a lebonyolítás – ez a jó gaz-
da dolga. Egyszer egy évben. 

A többi alkalmakkor pedig ott 
a lehetőség, hogy ellátogas-
son más örökbefogadók ün-
nepeire.

Aki úgy érzi, hogy szíve-
sen közreműködne ebben a 
vállalkozásban, kérjük,keresse 
a kapcsolatot az együttes-
sel akár a honlapon www.
danubiustancegyuttes.mlap.
hu, akár a közösségi olda-
lon www.facebook.com/
DanubiusTáncegyüttes.

 A szokásokról részletes in-
formációt a facebook oldalon 
a „népszokások” fényképal-
bumban találják!

Aki rálelt a számára leg-
szimpatikusabbra, kérjük, 
egy üzenettel jelezze azt 
a danubiustancegyuttes@
citromail.hu e-mail címen, 
vagy a facebookon.

Kedvcsináló: november 
29-én lányokkal, asszonyok-
kal kipróbáltuk a tollfosztást. 
Bizonyára még sokan vannak, 
akik saját bőrükön tapasztal-
ták ennek a női munkának a 
szépségeit. Ők most valószí-
nűleg a fejükhöz kapnak. Hát 
én nem tartozom közéjük, így 
csak akkor kaptam a fejem-
hez, amikor nyolcad magam-
mal megpróbáltam egy zsák 
rakoncátlan, makacs libatoll-
nak parancsolni úgy, hogy 
azok a saját akaratuk szerinti 
útvonalat követték. 

Az arcon lévő mindenfé-
le testrés hamar tele lett pihé-
vel, ahogy a haj és ruha is. Ez 
persze folyamatos nevetésre 
ingerelt mindenkit, ami nem 

Fogadj örökbe egy népszokást!
túl szerencsés, ha az emberle-
ánya egy tollal teli asztal előtt 
ül. Továbbá nem szerencsés 

köhögni, sóhajtani, de tüsz-
szenteni egyenesen tilos!

Akárhogy is: sikerült há-
rom kispárnát megtölteni! 
(Ezeket a táncegyüttes de-
cember 20-i önálló műsorát 
követően elárverezzük!)

Hamar kiderült, hogy a 
munka oroszlánrésze még 
hátra van: takarítás. Ugyanis 
a tollak-pihék változatlanul 
nem értik a tervünket, hogy 
egy helyen csoportosulja-
nak. Fel nem foghatom, hogy 
a porszívó nélküli világban 
miként boldogultak?

A végeredmény? Három 
kispárna tollal töltve, egy na-
gyon vicces este a lányokkal - 
asszonyokkal, és újfent a tisz-
telet azoknak, akiknek ez a 
hétköznapi munkájukhoz tar-
tozott.

Jas
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A megyei csapatbajnok-
ság 3. fordulóval foly-
tatódott, számunkra jól: 
TTC Törökbálint – 
Szob 3–7 a végeredmény. 
Amikor 0–6-ra veze-
tett csapatunk, sajnos 1,5 
pontot veszni hagytunk, 
bár reméltük, hogy a vé-
gén még jobb eredményt 
érünk el.

A bajnoki mezőny ket-
tészakadt, 3 csapat meg-
lépett a 9-ből (Galgavidék 
– Göd – Szob).

A 9 csapat egyszer sza-
badnapos, a páratlan lét-
szám miatt. Csak a vé-
gén lehet megállapítani 
az erőviszonyokat.

Hoschek Csoport Pest 
Megyei I. osztályban a 3. 
fordulót követően:

1. Galgavidék 22 
pont, 2. Göd 20 pont, 
3. Szob 19, 5 pont, 4. 
Dunaharaszti 11, 5 pont 
(e), 5. Dunakeszi 10,5 
pont (sz), 6. Szigetbecse 
10 pont (sz), 7. Török-
bálint 8 pont, 8. Alag 5,5 
pont, 9. Galgamácsa, Vác 
3 pont (sz).

A Dunakeszi KSE sötét 
ló (esélyes a jó eredmény-
re). Remélem mi is ott le-
szünk a végelszámolásnál 
a mezőny elején. A for-
dulóban a Dunaharaszti – 
Galgamácsa/Vác meccset 
elhalasztották.

A Magyar Sakkszövet-
ségben rendezett felnőtt 
versenyen Virág Bálint 
a dicséretes 2. helyezést 
érte el, folytatván sike-
res szereplését. 29 FIDE 
pontot szerzett. 

A megyei sakkcsapat-
bajnokság  4. fordulójá-
ban, december 7-én Szo-

bi SC – Szigetbecse 4–6. 
Sajnos több váratlan ve-
reség is bekövetkezett. 
Győzött: Molnár Gábor, 
Havellant Péter, Lőrincz 
István. Döntetlen: Vi-
rág Sándor, Szentgyörgyi 
Sándor. De sebaj, küz-
dünk tovább. 

Az őszi sorrend: 1. 
Göd 26 pont (4x ját-
szott), 2. Szob 23,5 pont 
(4), 3. Galgavidék 22 
pont (3), 4. Szigetbecse 
16,5 pont (3), 5. D u -
nakeszi 16 pont (3), 6. 
Dunaharaszti 15,5 pont 
(3).

Kissé hátrébb Törökbá-
lint, Alag, Galgamácsa-
Vác.

A rangadónak ne-
vezhető: Dunakeszi – 
Dunaharaszti 6–4.

A Dunaharaszti – 
Galgamácsa-Vác tavasz-
ra halasztva.

A következő mérkőzés 
sok mindent eldönt, 2015. 
február 1-jén kerül meg-
rendezésre a Galgavidék 
SE – Szobi SC mérkőzés. 

Megtartottuk az évzá-
rót a József Attila Mű-
velődési Házban decem-
ber 14-én vasárnap, 10 
órakor. Várt mindenkit a 
64 mező és a babgulyás. 
Igaz, voltak hiányzók, 
akik Budapesten és Győr-
ben képviselték csapatun-
kat sakkversenyeken. 

Ezúton kívánunk Szob 
város, és a vonzáskörzet 
minden lakójának, vala-
mint támogatóinknak kel-
lemes ünnepeket és sike-
res 2015-ös évet csapatunk 
minden játékosa nevében.
 csiBa Benő

 szakosztályVezető

Kedves Szobi Polgárok!
Kevesen tudják, hogy 

városunkban már majd-
nem másfél éve műkö-
dik Jiu-Jitsu néven is-

mert küzdősport oktatás. 
Több alkalommal folyt 
toborzás a helyi iskolák-
ban, ennek ellenére a ta-
gok száma nem nőtt jelen-
tősen, de a kis létszámú 
csapat sok kitartással az-
óta is működik. A kitartás 
mára meghozta gyümöl-
csét.  A 2014. november 
29-én megrendezésre ke-
rült országos versenyen, 
a III. Szegedi Grappling 

Bajnokságon két edzőtár-
sunk is indult.

Pap Nóra (12 éves) hi-
hetetlen szépen teljesített, 
versenyzőnk elsöpörte a 

mezőnyt, elhozva ezzel az 
aranyérmet.

Pap Zsolt (15 éves) a 80 
plusz kategóriában indult, 
már-már emberfölötti erő-
vel szabadult ki minden 
szorított helyzetből, orr-
vérzésig küzdött és végül 
a dobogó III. helyét foglal-
hatta el.

Gratulálunk nekik, na-
gyon büszkék vagyunk rá-
juk!

Sakkhírek Jiu-Jitsu oktatás
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi 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

Humorsarok
Egy skót odamegy a taxishoz:
- Mennyibe pénzbe kerül innen a Kossuth utcáig?
- Kb. 2000 forint.
- És mennyibe kerül a csomagszálítás?
- Azért nem kell külön fizetni.
- Akkor kérem vigye el ezt a 3 csomagot a Kossuth 

utca 18.-ba. Én majd megyek gyalog.

*****

A faluba bevezetik a villanyt. Hogy jobban men-
jen a munka, versenyt hirdetnek az oszlopállító bri-
gádok között.

Este a számláláskor:
- Első brigád, mennyi?
- 9.
- Szép munka!
- Második, mennyi?
- 12.
- Ez egész szép teljesítmény!
- Rendőrök, mennyit ástatok le?
- Kettőt!
- Az nagyon kevés, a többiek 9-et és 12-őt.
- De azok mind kilátszanak!

*****

- Képzeld, meghalt az anyósom!
- Mi történt vele?
- Levitte az ujját a busz.
- Ne viccelj, abba nem lehet belehalni!
- Na igen, csakhogy épp a fejét vakarta...

November 29-én, Vámos-
mikolán vándorserleg ala-
pításával teremtornát ren-
deztek a Szobi Öregfiúk 
csapatának kezdeménye-

zésére Fridmann Tibor 
emlékére.

Tibor labdarúgó pá-
lyafutását Szobon kezd-
te és Szobon fejezte be. 
A két időszak között szá-
mos egyesület csapatá-
ban szerepelt és szerzett 
eredményeket. (Vác, Ba-
lassagyarmat, Veszprém) 
Vámosmikolán a sport-
egyesületet vezette.

Halálának híre minden-
kit megdöbbentett. Nehéz 
volt elfogadni, hogy átlé-
pett azon az örök kapun, 
melyen át nincs többé visz-
szatérés. 

A volt játékostársak, a 
torna meccsei előtt a ke-
gyelet koszorújával tiszte-
legtek elhunyt sporttársuk 
nyughelyénél.

A versenyen az aláb-
bi öregfiú csapatok vet-
tek részt: Balassagyarmat, 

Márianosztra, Vámosmiko-
la, Szob (2 csapattal).

A vándorkupát Vámos-
mikola csapata nyerte. 
Sztankovics Gábor az ösz-

szes részt vevő nevében is 
megőrzésre átadta Tibi öz-
vegyének. 

A tervek és remények 
szerint hagyománnyá kí-
vánják tenni ezt a terem-
tornát, ezzel is évente em-
lékezve tisztelt sporttár-
sukra, barátjukra, ismerő-
sükre.

A szervezők nevében 
ezúton is szeretnénk kö-
szönetünket kifejezni a 
közreműködőknek, a tá-
mogatóknak, az adomá-
nyozóknak. (Név szerint 
hosszú lenne a felsorolás, 
de hisszük, hogy minden-
ki magára ismer majd.) 
Nélkülük nem lehetett 
volna ennyire sikeres a 
célt megtestesítő rendez-
vény.

holler Károly

(szoBi öregfiúK)

Teremtorna Fridmann 
Tibor emlékére
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