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Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!

Új esztendő köszöntött ránk 
néhány napja, a Gergely-naptár 
alapján a kétezer-tizennegye-
dik.

A most megkezdett eszten-
dő várhatóan közéleti-politi-
kai tekintetben lesz mozgal-
mas. Mindannyian tudjuk, hogy 
az év tavaszán kerül sor a ma-
gyar országgyűlés képviselő-
inek megválasztására. Orszá-
gunk európai uniós tagságából 
eredően hazánk uniós képvise-
lőket is választ idén. Egy idő-
ben az unió többi országaival 
május 25-én választjuk meg az 

unió parlamentjének magyaror-
szági képviselőit. Az Alaptör-
vény értelmében a helyhatósá-
gi választásokra is ez évben, ok-
tóber hónapban kerül sor. Talán 
nem nagy túlzás azt kijelente-
ni, hogy a 2014. év a választá-
sok éve lesz.

A választójog a választót az-
zal a jogosultsággal és lehető-
séggel ruházza fel, hogy véle-
ményét szavazatával szabadon 
kifejezésre juttathatja. Ez a jo-
gosultság ugyanakkor állampol-

gári méltóságot és felelősséget 
is feltételez, hiszen a választó 
szavazatával tevékenyen alakít-
ja nemzetünk, országunk, illet-
ve településünk jövőjének sor-
sát. Általánosan elfogadott té-
tel, hogy egy választáson mi-
nél magasabb számú a válasz-
tói részvétel, annál pontosabban 
fejeződik ki a választói közaka-
rat. Nem is meglepő tehát, hogy 
a választásokon való részvétel-
re bíztat minden józan politikai 
erő.

Egy újévi köszöntő írásban 
azonban az előttünk álló esz-
tendőben ránk váró fontos fel-
adatokon túl, néhány szót kell 

említenünk a mögöttünk ha-
gyott, önkormányzatunk életé-
ben mérföldkőnek számító év-
ről is. Rendkívül nehéz évet 
hagytunk a hátunk mögött, amit 
az évszázad árvize még csak fo-
kozott. Mindezen történésekről 
igyekeztünk időben és rendsze-
resen tájékoztatást adni a Szobi 
Hírnök hasábjain. Ugyanakkor 
ehelyütt legalább két területen 
néhány gondolatban meg kell 
vonni az önkormányzati összeg-
zést a 2013. évről. Talán a leg-

fontosabb az volt, hogy átgon-
dolt és szigorú gazdálkodás kö-
vetkeztében önkormányzatunk 
életében egy korszak, az ela-
dósodottság korszaka lezárult. 
Ez két dolgot jelent egyszerre. 
Egyfelől a pénzintézeti hitelek 
állam által történt kifizetését, 
amelyről már tájékoztatást ad-
tunk több alkalommal is. Más-
felől az önkormányzat 2013-ban 
a fent írt szigorú gazdálkodásán 
túl a Belügyminisztériumhoz a 
múlt év végén a működőképes-
ség megőrzése céljából benyúj-
tott pályázata rendkívül kedve-
ző elbírálást kapott. Mindebben 
elévülhetetlen érdemei vannak 

Harrach Péter képviselő úrnak, 
aki a szakorvosi rendelőintéze-
tünk – előző lapszámainkban le-
írt – rendkívül szorult helyzeté-
re tekintettel, személyesen járt 
el a térség járóbeteg szakellátá-
sát biztosító intézmény fizető-
képességének megtartása érde-
kében. Gyakorlatilag a rende-
lőintézet teljes konszolidációs 
költségét kijárta önkormányza-
tunk számára. Nemcsak a tele-
pülésünkön élők, hanem az ide 
gyógyulás reményével – akár a 

Szobi Járás valamennyi telepü-
léséről - érkező betegek nevé-
ben is köszönetünket fejezhet-
jük ki országgyűlési képvise-
lőnknek. 

Több mint tíz éve volt utol-
jára így, hogy az önkormány-
zatnak (és beleértve valameny-
nyi intézményét is) lényegé-
ben véve nincs számlatartozá-
sa, nincs hitele, azaz nincs sem-
minemű adóssága. Ez persze 
nyílván nem a bőség beköszön-
tét jelenti, hanem csupán annyit, 
hogy szigorú és fegyelmezett 
gazdálkodási stratégiával talán 
megőrizhető lehet a működőké-
pesség jelenbeni pozíciója.

Mindenképpen szólni kell a 
települési közélet sokak által ta-
pasztalható megerősödéséről is. 
Rendezvényeink száma, azok-
nak kulturális értéke és látoga-
tottsága látható emelkedést mu-
tat. Civil szervezeteink, önszer-
veződő közösségeink, vállalko-
zóink, lakóink és a település in-
tézményei is nagy nyitottság-
gal fordulnak egymás felé. Igen 
örömteli és reményt keltő a he-
lyi közösségi élet ilyen aktivizá-
lódása. Nincs felemelőbb érzés, 
mint amikor egy helyi rendez-
vény hömpölygő emberek soka-
ságával tarkított, gyermekektől 
az idősebbekig arcukon vidám-
sággal és derűvel. Ezt több al-
kalommal is megélhettük 2013-
ban, aminek mérhetetlen dina-
mizmust rejtő ereje maga a civil 
kurázsi, ami forrása a településen 
élő egyén lakóközösséghez való 
kötödésének, a személyes identi-
tástudat megerősödésének.

A 2013. év teljes körű érté-
kelésére, és a 2014. év tervei-
nek ismertetésére nyilván nem 
terjedhet ki ezen újévi köszön-
tő írás, ugyanakkor a „jó esé-
lyünk van egy jobb évre” kije-
lentés megalapozásához feltét-
lenül fontos volt már itt is leírni.

A „jó esélyünk van egy jobb 
évre” gondolatsorával kívá-
nunk Szob város valamennyi la-
kójának és a Szobi Hírnök min-
den olvasójának sikerekben és 
egészségben gazdag, boldog új 
évet!

Remitzky zoltán
polgáRmesteR

Boldog új évet kívánunk 
városunk valamennyi lakójának!

Képünkön Harrach Péter országgyűlési képviselő és dr. Gosztonyi Jenő, a szakorvosi rendelőin-
tézet megbízott főigazgatója
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Kedves Szobi Polgár, 
Tisztelt Olvasó!

A 2013. évi decemberi lap-
számunkból helyhiány mi-
att kimaradt lakossági tájé-
koztatást ezúton szeretnénk 
megtenni. Jelen írásunkban 
Harrach Péter képviselő úr-
hoz az árvíz elleni védekezés 
kérdéskörében eljuttatott le-
velünket, illetve az ebben le-
írtakkal kapcsolatos önkor-
mányzati határozatot tesszük 
közzé. 

Igen Tisztelt Képviselő Úr!

Amint arról Önnek is tudo-
mása van – hiszen személyes 
jelenlétével megtisztelte ren-
dezvényünket –, Szob Város 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2013. október 3-án vá-
rosfórumot tartott a település 
árvíz elleni védekezésének, il-
letve bevédésének kérdései-
ről. 

A fórumon jelenlévő érin-
tettek megnyilvánulásai-
ból két, jól körülhatárolha-
tó megoldási javaslat volt ki-
olvasható. Az egyik szerint 
a város árvíz elleni védelme 
egy gátrendszer kiépítésé-
vel biztosítható, míg a másik 
szerint az államnak megfele-
lő áron meg kellene vásárol-
nia az árvízzel veszélyezte-
tett ingatlanokat, hogy az ott 
élők elköltözhessenek és biz-
tonságos helyen vásárolhas-
sanak, vagy építhessenek ma-
guknak új otthonokat. 

A fórumon megállapodtunk 

arról, hogy az önkormányzat 
valamennyi érintettet írásban 
nyilatkoztatja arról, hogy me-
lyik megoldási javaslat jelen-
tene számára ideális megol-
dást. Megállapodtunk abban 
is, hogy a válaszok megérke-
zését követően, azokat össze-
gezve kérjük az Ön segítségét 
a kialakuló többségi akarat 
Kormányzat felé történő köz-
vetítéséhez.

Ezúton szeretném tájékoz-
tatni, hogy a fórumon történt 
megállapodás értelmében a 
nyilatkozatokat begyűjtöttük, 
amelynek alapján a nyilatko-
zattevők háromnegyede úgy 
nyilatkozott, hogy ingatlanuk 
állam által történő megvásár-
lását tartaná számára ideális 
megoldásnak. Kilenc ingat-
lan tekintetében a tulajdono-
sok (lakók) a gátépítését szor-
galmazzák.

Mindezen adatok alapján a 
képviselő-testület a 189/2013. 
(XI. 19.) kt. sz. határozatát 
hozta meg - melyet csatoltan 
megküldök.

Tisztelettel kérjük abban se-
gítségét és személyes jelenlét-
ét, hogy a többségi akaratnak 
megfelelő, és a gyors megol-
dást jelentő kezdeményezést 
(állam általi megvásárlás) a 
döntésre illetékes személyek 
általunk történő felkeresésével 
tolmácsolhassuk.

Fáradozásait előre is meg-
köszönve,

Szob, 2013. december 3.
Tisztelettel:

Remitzky zoltán
       polgáRmesteR

Az októberi városfórum 
döntése alapján…

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 
Gyurcsok Zoltán képviselő úr 2014. febru-
ár hónapban is tart képviselői fogadóórákat 
február 7-én pénteken, 17-től 18 óráig, és 
február 21-én pénteken, 17-18 óráig a pol-
gármesteri hivatal emeleti tanácskozó ter-
mében.

táRsulás A képviselő-tes-
tület a Szobi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcé-
lú Társulása Tanácsa által  
-  Kismaros Község Önkor-
mányzatának a családsegí-
tő és gyermekjóléti szol-
gálat, valamint a házi se-
gítségnyújtás, szociális ét-
kezés társulási feladatellá-
tásához való csatlakozása 
miatt – módosított, egysé-
ges szerkezetben elkészí-
tett  társulási megállapo-
dását december 20-i ülésén 
elfogadta. 

Védőnő A képviselő-tes-
tület a védőnői szolgálat 
feladatainak 2014. janu-
ár 1. napjától történő ellá-
tására kiírt pályázati eljá-
rását – pályázó hiányában 
- eredménytelennek nyil-
vánította. Egyidejűleg fel-
hatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a védőnői szol-
gálat feladatainak 2014. ja-
nuár 1. napjától történő el-
látása tárgyában a szüksé-
ges intézkedéseket tegye 
meg és az erre  vonatkozó 
megbízási szerződést  írja 
alá, valamint újabb pályá-
zati felhívást tegyen közzé.

Belső ellenőrzés A kép-
viselő-testület december 
20-án megtartott ülésén 
Szob Város Önkormányzat 
2014. évi belső ellenőrzési 
tervét elfogadta.

Hulladékszállítás Szob 
Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közszol-
gáltatás zavartalan műkö-
désének biztosítása érdeké-
ben a települési szilárd hul-
ladék kezelése tárgyában a 
Maros Építőipari és Kom-
munális Kft-vel megkötött 
közszolgáltatási szerződés 
2013. december 31. napjá-
val történő felmondásáról 
szóló 141/2013. (VIII. 30.) 
Kt. sz. határozatát hatályon 
kívül helyezte.

RÖVIDEN
szoB Város KépViselő-tes-
tületének  189/2013. (Xi. 
19.) kt. sz. HatáRozata: Szob 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete,  tudva a 2013. 
év  nyarán (és az azt megelő-
ző években) lezajlott árvíz kár-
történetét, megismerve az ár-
vízzel elöntött ingatlanok tu-
lajdonosainak, lakóinak véde-
kezéssel és vagyonvédelem-
mel kapcsolatos nyilatkozatát, 
úgy dönt, hogy felhatalmazza 
a polgármestert és a jegyzőt, 
kezdjenek tárgyalásokat, illet-
ve éljenek indítvánnyal a  kor-
mányzat illetékes szervei irá-
nyába a város árvízvédelmi le-
hetőségeinek tárgyában.

Az önkormányzat részéről 
két út látszik stratégiailag fon-
tosnak:  egy rövid távon törté-
nő intézkedés, és egy hosszú 
távú, a teljes települést érintő 
árvízvédelem szisztematikus 
tervezése, a védelmi rendszer 
kiépítése.

A rövid távú eljárásban az 
árvízzel mostanáig közvetle-
nül érintett ingatlanok kivál-
tásának tárgyköre, a hosszabb 
távú pedig a teljes települési 
árvíz elleni védelem kimun-
kálása.

Ez utóbbira azért látszik 
komoly szükség, hiszen a jö-
vőben akár a 2013-as csúcs-
mértéket is meghaladó árví-
zi veszélyeztetettség is fenn-
állhat. Ebben az esetben a te-
lepülés déli része teljes hossz-
ban közvetlen  árvízveszéllyel 
érintett. 

Felkéri a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy e döntés értelmé-
ben tegyenek intézkedéseket.

Határidő. azonnal, felelős: 
polgármester, jegyző 

Kedves Szobi Polgár, Tisz-
telt Olvasó!

Az 2013. október 3-i város-
fórum döntését végrehajtva, a 
jelenben itt tartunk. Természe-
tesen a kormányzati illetéke-
sekkel történő közeljövőbeni 
(a pontos időpontot még nem 
ismerjük) találkozás eredmé-
nyéről lapunk hasábjain be-
számolunk Önöknek.

Tisztelettel:
Remitzky zoltán

polgáRmesteR

A nyilatkozattevők háromnegyede ingatlanuk állam 
által történő megvásárlását tartaná megoldásnak
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Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy kisegér, akit 
úgy hívtak, hogy Sajti.

Ez a kisegér elszakadt a 
családjától és bóklászott a vá-
rosban.

Egyszer csak egy táblához 
ért, amin írás volt. Rögtön el 
is kezdte betűzni. 

S-Z-O-B, Szob. Á, Szobon 
vagyok, ahol a híres Szobi 
szörp készül, megyek, meg-
kóstolom. Meg is kóstolta, de 
azzal csak szomját oltotta, így 
tovább állt. Ahogy mende-
gélt, egy újabb épülethez ért. 
Az épületből gyerekek neve-
tése hallatszott. Gondolta, itt 
jó dolga lesz. De nem így tör-
tént. A gyerekek amint meg-
látták Sajtit, rögtön sikongat-
ni, futkosni kezdtek a féle-
lemtől. Sajti ijedtében azt sem 
tudta, merre fusson. Végül az 
utcán találta magát, így to-
vább bandukolt. Egyszer csak 
újabb nagy épülethez ért. Az 
épületben sok-sok könyvet ta-
lált. Mivel korgott a gyomra, 
rágcsálni kezdte a könyveket. 
Rágcsálta jobbról, rágcsálta 
balról, de mindegyiknek pa-
pír íze volt. Itt sem járt sze-
rencsével, a pocakja üres ma-
radt Sajtinak, így innen is to-

vább állt. Már későre járt, be-
esteledett. Apró csillogó hó-
pihék hullottak az égből, ami 
hatalmasnak tűnt Sajti számá-
ra. Sajti félelmében hangosan 
cincogni kezdett. Egy másik 
kisegér meghallotta ezt, akit 
úgy hívtak, hogy Cini. Gyor-
san odafutott Sajtihoz, mert 
azt hitte, hogy bajban van. 

- Szia, Cini vagyok! Miért 
cincogsz ily keservesen?

- Hideg van, fázom, éhes 
vagyok, fáradt vagyok, nincs 
hol laknom. – felelte Sajti. 

- Én tudok egy jó helyet ne-
ked Sajti. – mondta Cini.

- Mi lenne az? – kérdezte 
Sajti.

- Gyere, megmutatom. – 
felelte Cini.

Együtt indultak tovább 
a csillogó hóesésben. Cini 
olyan helyre vitte Sajtit, ahol 
a finom kenyér és sütemény 
illata járta be a levegőt. Ott 
volt egy kedves ember, aki 
befogadta Sajtit. Cini a jó tet-
téért kapott egy nagy sajtot, és 
az ember sok megrendelést. 

Sajti azóta is boldogan él, 
ha meg nem halt. 

Vége
Jó tett helyébe jót várj!

szántó Bálint

A Szobért Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma 
által kiírt KARÁCSONYI TÖRTÉNET SZOBON 

mese és novellaíró pályázat nyertesei

3000 forintos könyvutalványt kapott: Szántó 
Bálint, Vígh Viktória, Hidvégi Zsófia, Nagy Dániel.

Jutalomban részesültek még: Rábai Lili, Jakus 
Jusztin Hunos, Polczer Roland, Feleki Hanna.

A KARÁCSONYI ÜDVÖZLET SZOBRÓL 
rajzpályázat nyertesei 

3000 forintos könyvutalvány kapott: Kantó Zsu-
zsanna, Bata Enikő, Bartuszek Emese, Janik János.

Jutalomban részesültek még: Hajdú Mihály, 
Pászot Adél, Lukács Zoltán, Rózsahegyi Renáta, Ha-
lász Boglárka, Sali Viktor, Valentin Réka.

golánné Beke anita elnök

Karácsony Szobon
 

Új szociális rendelet

A képviselő-testü-
let 2013. december 20-án,  
pénteken megtartott ülésén 
alkotta meg az önkormány-
zat új szociális rendeletét. 
Az új rendelet értelmében 
- követve a magasabb szin-
tű jogszabályi változásokat 
- az egyaránt válsághelyze-
tek kezelését szolgáló ko-
rábbi átmeneti segély, te-
metési segély és rendkívü-
li gyermekvédelmi támoga-
tás az ellátórendszer átlát-
hatóbbá tétele, az ellátások 
egyszerűsítése, valamint az 
ügyfelek adminisztrációs 
terheinek csökkentése ér-
dekében összevonásra ke-
rült, és 2014. január 1-jétől 
egy ún. „önkormányzati se-
gély„ ellátás került kialakí-
tásra. Januártól tehát a ko-
rábbi átmeneti segély, a te-
metési segély, valamint a 
rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás helyett „ön-
kormányzati segély” néven 
igényelhető segítség az ön-
kormányzattól. 

10 százalékkal csökkent a 
szippantás díja

A rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos jogszabályi 
változások következtében 
az önkormányzatnak felül 
kellett vizsgálnia a folyé-
kony hulladék elszállítá-
sával kapcsolatos rendele-
tét. A rendeletben ugyanis 
a 2011-ben megkötött szol-
gáltatási szerződés alapján 
rögzítésre került a közszol-
gáltatás díjtétele.  A 2011 
óta érvényes közszolgál-
tatási díjtétel 3.000 forint/

köbméter + ÁFA (bruttó 
3.810 forint) volt, amelyet 
a képviselő-testület decem-
beri döntésével 10 száza-
lékkal mérsékelt. A rezsi-
csökkentés következtében 
a szennyvízszippantásért 
fizetendő új közszolgálta-
tási díj tehát bruttó 3.429 
forint/köbméter.

Köztisztasági rendelet

A képviselő-testület de-
cemberi ülésén elvégez-
te a köztisztaság helyi sza-
bályairól szóló rendeleté-
nek felülvizsgálatát. A ren-
delet jelentős új elemeket 
a korábban hatályos, azo-
nos tárgyú önkormányza-
ti rendeletben rögzítetteken 
túl nem tartalmaz, azon-
ban kikerültek belőle azok 
a rendelkezések, amelyek 
nem tartoznak a rendelet 
szabályozási körébe, illet-
ve amelyek szabályozására 
az önkormányzatnak nincs 
felhatalmazása. Fentiek fi-
gyelembe vételével első-
sorban az ingatlanok előt-
ti közterületek tisztántar-
tásával kapcsolatos felada-
tok, másrészt a közterület 
rendeltetésszerű használa-
tának szabályai kerültek az 
új rendeletben megfogal-
mazásra.

Önkormányzati hírek

www.szob.hu
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Az idei Karácsony minden 
várakozást felülmúlt a Szo-
bi Napsugár Óvodában. Mint 
minden évben, idén is szor-
galmasan gyűjtögettük a mű-
anyag kupakokat a szülök, 
nagyszülők és nagyon sok 
olyan szobi lakos segítségé-
vel, akinek vagy már nem 
jár, vagy még nem jár óvo-
dánkban gyermeke, unoká-
ja, de mégis úgy érezte, segí-

teni akar nekünk abban, hogy 
az idei Karácsony se múl-
jon el úgy, hogy nincs a ki-
csiknek semmi a fa alatt. Év-
ről évre vásároltunk ajándé-
kokat az egész évben össze-
gyűjtött kupakok árából, il-
letve az adakozó szándékú 
szobi vállalkozók felajánlása-
iból, amit ezúton is szeretnék, 
nagyon szépen megköszö-
ni a magam, az óvoda dolgo-
zói és leginkább a kicsi ovi-
saink nevében. Minden segí-
tő kéz, jó szándék nagyon jól 
esik, és nem győzünk elég há-
lásak lenni érte.  

Idén sem volt ez másképp, 
egyre csak gyűlt a sok kupak, 
amit a műhely dolgozóinak 
segítségével - mint minden 
évben - sikerült elszállíttatni 
és leadni. Majd egy szép na-
pon, úgy ősz vége felé az ön-

kormányzat felől egy kérdés 
hangzott el felénk: „Mire van 
szüksége az ovisoknak, így 
Karácsony előtt?” Hirtelen 
szóhoz sem jutottam a meg-
lepettségtől, de ez a pillanat 
hamar elszállt, és ontottam az 
ötleteket, hogy mi minden-
re lenne így hirtelen szüksé-
ge a kicsiknek, és ami egy-
ben az óvó nénik munkáját is 
segíti és megkönnyíti a min-

dennapi feladatok elvégzése 
közben. Az első és legfonto-
sabb gondolatunk az volt, ami 
más számára talán az utolsó 
lenne, de egy vérbeli óvónő-
nek ez az első: JÁTÉK!!! Saj-
nos eddig ezek a dolgok vol-
tak az utolsók, amire az ovi-
ban költhettünk. Viszont, aki 
egy kicsit is közel került már 
az óvodás korosztályhoz, az 
pontosan tudja, hogy ezeket 
a gyerekeket csak a játék út-
ján, csak játékba ágyazott te-
vékenységekkel lehet fejlesz-
teni, „tanítani”, megismertet-
ni új és új ismeretekkel. Ezért 
éreztem fontosnak, hogy a 
már nagyon leamortizálódott 
játékparkunkat kellene egy 
kicsit bővíteni. Óvodavezető 
helyettes kollégámmal neki-
álltunk, és egy gyors költség-
vetést készítettünk, ami első 

körben a legszükségesebb 
eszközöket tartalmazta. Ilye-
nek voltak a logikai fejlesz-
tő játékok, memóriát fejlesz-
tő társasok, finommotorikát, 
szem-kéz koordinációt, téri 
orientációt fejlesztő eszkö-
zök.

A mai gyerekek szin-
te már a számítógép elé szü-
letnek. Úgy nőnek fel, hogy 
nem jelent számukra problé-

mát a számítógép használa-
ta, a legújabb technikai esz-
közök pillanatok alatt kezes 
bárányként működnek a ke-
zükben. Ezzel szemben gyak-
ran lepődünk meg azon a té-
nyen, hogy a gyerekek több-
sége nem ismeri a társasjáté-
kokat, nincs türelme végigül-
ni egy kártyajátékot, párke-
resőt, vagy egy kirakót. Nem 
tudnak dobókockával dobni, 
a társasban lépni, és főleg ki-
várni egymást, hogy sorra ke-
rüljenek. Tehát az első és leg-
fontosabb, amit itt az oviban 
szeretnénk elérni, hogy le-
gyen türelmük egymáshoz, 
kitartásuk bizonyos feladatok 
elvégzéséhez, és legfőkép-
pen tanuljanak meg csapatban 
dolgozni, egymásért önzetle-
nül tenni, és egymásért kiáll-
ni. Mindezt pedig nem tud-

ják megtanulni a számítógép 
előtt ülve. Ezt közéjük eresz-
kedve, beszélgetve, meghall-
gatva egymást tudjuk megta-
nítani nekik. Erre pedig legal-
kalmasabb eszköz a nagybe-
tűs JÁTÉK.

Az idei évben sok egyéb 
fejlesztés mellett, mely az 
óvodában zajlott, arra is kap-
tunk lehetőséget fenntartó 
Önkormányzatunktól, hogy 
jó minőségű fejlesztőjáté-
kokat vásárolhassunk ovi-
saink részére. Olyan össze-
get költhettünk erre a célra, 
amire legmerészebb álmunk-
ban sem gondoltunk. Persze 
minden a legnagyobb titok-
ban zajlott, mert amit decem-
ber 16-án délelőtt láthattunk, 
azt az élményt csak ily mó-
don volt lehetőségünk átél-
ni. A karácsonyfát, amit idén, 
is, mint minden évben, Or-
bán József alpolgármester úr 
felajánlásaként kaptuk, már 
12-én délután feldíszítettünk 
az óvó nénik keze munkáját 
dicsérő karácsonyfadíszek-
kel. Egyszerű, letisztult, cso-
daszép kis karácsonyfa vár-
ta minden reggel gyermeke-
inket. Majd, december 16-án 
eljött a nagy nap. Tíz óra táj-
ban csengőszó hallatszott az 
ovi folyosóin, aminek halla-
tára minden kicsi ovist bizser-
gető izgalom kerítette hatal-
mába, ami szép lassan az óvó 
nénikre és dadusokra is átra-
gadt, mikor az aulába lépve 
meglátták a rengeteg hatal-
mas csomagot a csodaszép il-
latos karácsonyfánk alatt. Ek-
kor minden csoport izgalom-
tól remegő hangon előadta 
a kis karácsonyi versét, da-
lát, amit erre az alkalomra ta-
nult, és elkezdődött a csoma-
gok szétosztása. 15 hatalmas 
csomag fejlesztőjáték talált 
gazdára a süni, gomba, csiga-
biga, katica, és pillangó cso-
portban. Mindezt olyan izga-
lomban és hangulatban élhet-
tük át, amit szavakkal nem tu-
dok leírni. A gyerekek sikon-
gattak örömükben, tapsoltak, 
ugráltak izgalmukban. A fel-
nőtteket is várta egy kis meg-
lepetés. Minden óvó néni és 
dadus, új, egységes munka-
ruhát kapott, amit óvodánk 

Az év legboldogabb napja
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A Karácsony-várás minden 
kisgyermek és felnőtt életé-
ben egy izgalommal teli idő-
szak.

Évről-évre újrateremtjük, 
továbbvisszük, kicsit hozzá-
teszünk, ettől olyan szépek az 
adventi készülődéseink.

Vártuk már, mint minden 
évben, ugyanúgy, ugyanazt az 
élményt, a gyönyörűen feldí-
szített aulában, a csodaszép 
karácsonyfa mellett.

Az óvoda vezetője köszön-
tötte az egybegyűlteket, me-
lyet a zeneiskolás gyerekek 
furulyajátéka követett.

Ezután szülőkkel, gyerme-
kekkel, óvodai dolgozókkal 
együtt készítettük a dekoráci-
ókat, apró ajándékokat a csa-

emblémája és neve díszít. 
Mindenki nagyon örült a ké-
nyelmes, gyönyörű, új dara-
boknak, melyek maximálisan 
alkalmasak arra, hogy a gye-
rekek között a szőnyegen ül-
jenek, másszanak, játszanak 
az óvó nénik.

Legvégül következett az öt 
utolsó csomag kiosztása, amit 
sorsolás útján kaptak meg a 
csoportok, és amelynek tartal-
ma az utolsó pillanatig titok 
volt. Ezek a dobozok minden 
csoport számára azonos szí-
nű gyerekpólót tartalmazott, 
amit kirándulások alkalmával 
szoktunk használni. Minden 
évben gondot okozott, hogy 
milyen pénzből, hogyan tud-
juk ezt a nagyon hasznos esz-
közt előteremteni, hiszen ha 
belegondolunk, hogy egy ál-
latkerti séta során mennyivel 
egyszerűbb az azonos színű 
pólós gyerekeket egy helyen 
tartani, bizony minden pénzt 
megér, hogy azonnal feltű-
nik, ha egy kicsi nem a cso-
portjával halad együtt. A csi-
gáké lett a bordó, gombáké a 
kék, a süniké a citrom, a pil-
langóké a piros, a katicáké pe-
dig a narancsszínű póló. Mi-
után minden ajándék gazdára 

talált, elkezdődött a dobozok 
kicsomagolása. És amit ekkor 
láttunk és hallottunk, az maga 
volt a csoda. A féktelen öröm 
és boldogság, ami a gyerekek 
arcán látszott, azt még jó ide-
ig nem fogjuk, és nem is akar-
juk elfelejteni, mert ez az, 
amire minden gyermekszere-
tő ember vágyik, ilyenkor Ka-
rácsonykor.

És ez az, amit nem tudunk 
eléggé megköszönni, ami-
ért nem tudunk eléggé hálás-
nak lenni, mindazoknak, akik 
mindezt lehetővé tették. Hi-
szen a segítő szándékú kupak-
gyűjtők, a Szikriszt Tüzép, Or-
bán József és családja, és vé-
gül, de nem utolsósorban bőke-
zű fenntartónk Szob Város Ön-
kormányzata közreműködésé-
vel közel 700.000 forintnyi ösz-
szeget tudott óvodánkra költeni 
a Jézuska.

Ezúton szeretnénk minden 
segítőnknek, és partnerünk-
nek olyan vidám, boldog, si-
kerekben gazdag és önfeledt 
új esztendőt kívánni, ami-
lyen boldog Karácsonyt sze-
reztek a Szobi Napsugár Óvo-
da gyermekeinek és dolgozó-
inak.

HámoRiné scHuBaueR mónika

lád apraja-nagyjának.
Volt gipszfestés, hóember 

alkotás, fenyőragasztás, to-
bozdíszítés, süteménykészí-
tés.

A mézeskalács-illatú óvo-
dánkban jólesett készülődni 
az ünnepre.

Magunkba szívtuk az ün-
nep illatát, meglepettségét, 
fényét, zenéjét.

Mind a közös sütésnek, 
ajándékkészítésnek a lénye-
ge az volt, hogy kicsit kilép-
tünk az időből, együtt vol-
tunk, csak egymásra figyel-
tünk ezen a délutánon.

Ezt a meghitt hangulatot 
kívánjuk mindenkinek az év 
minden napjára.

Reni néni

December 21-én délután öt 
óra magasságában a Duna-
parton egy különleges ese-
ményen vehettek részt az oda 
látogatók. Mára már hagyo-
mánnyá vált, hogy Szobon 
saját fényünkkel is csatlako-

zunk a Fénylánc Magyaror-
szág elnevezésű programhoz. 
Az idei évi tűzgyújtás külön-
legesre sikerült, hiszen több 
évi próbálkozás után most 
először a kilőtt nyílvessző-
vel lángra lobbant a máglya, 
melynek fénye igazán mesz-
szire elvilágított. A sötétben 
úgy tűnt, a lángnyelvek az ég 
alját nyaldossák, és a felszál-
ló szikrák, mint ezernyi csil-

lag tündököltek az estében. 
A finom forralt bor és tea 

melege jólesett a hűvös idő-
ben, a látvány és a társaság 
pedig lelkünket melegítette. 
Aki ennek ellenére is fázott, 
a tűz mellett átmelegedhetett. 

Eleinte egy széles körben áll-
tunk, hiszen a máglya mele-
ge méterekre is érezhető volt. 
Ahogy telt az idő, a máglya 
kezdett összezsugorodni és a 
kör is egyre kisebb lett, mi is 
egyre közelebb kerültünk. 

Ezt az élményt ezúton is 
köszönjük a Börzsöny Nehéz-
gyalogság tagjainak.

A rendezvényt támogatta: 
Éva Baker Kft.

Adventi készülődés 
az óvodában

Fénylánc 2013

Hirdetmény a Helyi 
Választási Irodáról

Szob Város Helyi Választási Iroda

Vezetője:
dr. Holocsi Krisztián jegyző

Helyettes vezetője:
dr. Sasvári Anna irodavezető

Elérhetőségek:
2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Telefon: (27) 570 690, Fax: (27) 570 531
E-mail: szobigazgatas@invitel.hu, szob@vnet.hu
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A Szentestét mindenki életé-
ben rengeteg előkészület elő-
zi meg. Fontos a ráhangolódás 
és az együtt töltött idő. Évek-
kel ezelőtt, mikor az ötlet ki-
pattant és kezdett formát ölte-
ni, még egész másképp volt. 
Azóta sokat változott a város 
kulturális életének egyik leg-
meghatározóbb eseménye a 

Karácsonyi Forgatag. Idén is 
sok program várt mindenkit a 
gyermekektől egészen nyug-
díjas korosztályig. 

A két nap alatt a gyer-
mekek a Kalendárium Ha-
gyományőrző Műhelyben 
kézműveskedhettek. Lehe-
tett karácsonyi díszt készíte-
ni különböző technikákkal, 
és a konyhaművészet egy kis 
szeletébe is belekóstolhattak - 
mind átvitt, mind pedig a szó 
szoros értelmében - míg elké-
szítették és elfogyasztották a 
mézeskalácsokat és a töltött 
sült almát.

Állandó program volt a 
Manóváros, mely idén bővült 
- bárki elhozhatta saját készí-
tésű manóját –, a kézműves 

kirakodóvásár, ahol szebb-
nél szebb és egyedi kézműves 
ajándékokat lehetett besze-
rezni, valamint a forralt boro-
zó és büfé.

A rendezvény műsora is 
sokféle programmal volt fű-
szerezve, közel 100 fellépő 
színesítette „forgatagunkat”. 
Csóka Zsófia, Halmai Zsó-

fi, a Danubius Táncegyüttes, 
a Mazsorett csoport, a Peat-R 
Dance Team, a szobi Feke-
te István Általános Iskola ta-
nulói az X-faktor bemutató-
val és Betlehemes előadás-
sal, a Szent László Kórus és 
végül, de nem utolsó sorban a 
váci Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola Népzene tagozatos 
növendékei.

Szombaton ajándék halász-
lé vacsora várt mindenkit, aki 
ellátogatott a rendezvényre. 
Vasárnap pedig a város 70 év 
feletti lakosai vehették át kará-
csonyi ajándékcsomagjaikat.

Ezúton is köszönet mind-
azoknak, akik a rendezvényt 
támogatták.

szerVezőK

December 15-én karácsonyi 
gyertyagyújtásra gyűlt össze 
a város lakosságának egy 
jelentős része. A templom-
téren felállított karácsony-
fán elhelyezett gyertyákat, 

Remitzky Zoltán polgármes-
ter és dr. Káposztássy Béla 
plébániai kormányzó gyúj-
tották meg. A polgármester 
megnyitója után a plébániai 
kormányzó a Megváltó szü-
letésének ünnepét méltat-

ta beszédében. A karácsonyi 
hangulatot a templom ének-
karának előadott énekei a 
jelenlevőkben az énekhez 
valló csatlakozást váltották 
ki. Köszönet érte az énekkar 
tagjainak és vezetőjének. E 
rendezvény évről évre töb-
bek részvételét eredménye-
zi.

A templomtéri esemény 

után a városi művelődési 
házban folytatódott a prog-
ram. Az óvodások előadása 
nagy tetszést aratott. Őket 
követték az általános isko-
lások betlehemi történet be-

mutatása, melyet nagyon 
szépen adták elő, nagy tet-
szést aratva. Az őket és az 
óvodásokat betanító peda-
gógusok munkáját is di-
cséret illeti. A táncszámo-
kat előadó fiatalok nagyon 

szép táncokat mutattak be. 
A befejező előadás szerep-
lői a váci zeneiskola növen-
dékeinek hat tagja komoly-
zenei tudásáról tett tanúsá-
got. Városunk lakói, akik 
jelen voltak a 15-i rendez-
vényeken, ráhangolódhat-
tak a karácsony, a szeretet 
ünnepére.

simon József

A forgatag Karácsonyi gyertyagyújtás
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December végén ismét meg-
szólalt a karácsonyi csengő, 
amelynek hangja a család, 
békesség és a szeretet me-
legét hozza közel hozzánk. 
Talán mindannyiunk lelké-
ben él még egy gyerekko-
ri karácsony emléke, ahogy 
áhítattal álltunk a feldíszí-
tett fenyő előtt. Jézust vár-
tuk, aki csengőszavával 
hozta el nekünk a boldogsá-
got és a békét.

Szentestén egy kicsit ma-
gunkba szállunk, a rohanó, 
zajos világ helyett a csöndet 
a meghittséget választjuk. Az 
ünnep hangulatában a má-
sik emberre figyelünk, és arra 
gondolunk, hogy mit nyújt-
hatnánk azoknak, akik fonto-
sak számunkra. Ez a mi leg-
emberibb értékünk.

Nem az a fontos, hogy mi-
nél drágább ajándékokat vá-
sároljunk. Gondolkodjunk 
el azon, hogy Jézus Krisztus 
nem egy palotában, hanem 
egy betlehemi istállóban szü-
letett. Nem egy csodás bölcső-
be, hanem egy jászolba fektet-
ték. Az a tény, hogy változik a 

világ, nem jelenti azt, hogy a 
hitünket és az emberségünket 
elveszítjük. Lelkünk szimboli-
kus karácsonyfájának csúcsán 
a betlehemi csillag ragyogjon 

és a karácsonyfa alá ne csak az 
ajándékokat helyezzük el, ha-
nem szívünk szétáradó szere-
tetét is. Ahol harmónia, béke 
és szeretet van, ott meghitt, 
bensőséges kapcsolatra épü-
lő családot/közösséget lehet 
teremteni, amely érzelmi, lel-

ki közösséget, élményt nyújt. 
Úgy érzem, csak így tudjuk 
az otthon melegét valóságos-
sá, megélhetővé tenni, ami vé-
gigkíséri egész életünket, és 

mindig megadja számunkra a 
megújulás lehetőségét.

A karácsony az összetar-
tozás jeles ünnepe is. Segít 
nekünk abban is, hogy el-
helyezzük magunkat ezen a 
bolygón, megtaláljuk a he-
lyünket és átérezzük, nem 

Karácsony az ÖNO-ban!
hiába érkeztünk erre a világ-
ra, komoly feladatok várnak 
ránk. Szent Péter szerint ál-
dott, aki erre a világra szüle-
tett. Én úgy folytatnám, ál-
dott igazán az ember, ha tud-
ja mi a feladata, jól végzi azt, 
és munkájával segíteni képes 
másokon. Mert bizony most, 
hogy mi ünnepelünk, szám-
talan embertársunk hány-
kolódik, betegségek, gon-
dok sanyargatják, és nem le-
het azokkal, akiket legjob-
ban szeretne. Gondolnunk 
kell azokra, akiknek ezekben 
a pillanatokban nem jut aján-
dékra, otthonra, családra, 
szeretettre és csak vágyakoz-
va gondolnak egy meghitt 
karácsonyra. Gondoljunk az 
idős emberekre, és azokra, 
akik egyedül élnek és senki 
nem nyit rájuk ajtót. Mi le-
gyünk számukra a remény, 
hogy érdemes élni, mert van, 
aki gondoskodik róluk. Él-
jünk mi is úgy, ahogy Jé-
zus tanította, hogy szeretet-
tel kell viseltetnünk ember-
társaink iránt, hogy életünk-
ben nincs helye a haragnak 
és gyűlöletnek.

Ezen gondolatoktól vezér-
elve ünnepeltük meg a szo-
bi idősek otthonában a ka-
rácsonyt. Kis ünnepélyün-
ket a szobi Szent László Kó-
rus nyitotta meg az ünnephez 
méltó szent énekek preferá-
lásával. Utána Kőszegi Sza-
bina második osztályos ta-
nuló gyönyörű furulya játé-
kát élvezhettük. A furulya-
szó után a szobi Danubius 
Néptáncegyüttes kis műsorát 
tekinthettük meg.

Az időseink számára kelle-
mes és élvezetes műsor után 
Remitzky Zoltán polgármes-
ter úr köszöntötte otthonunk 
lakóit. A bejgli és a tea fo-
gyasztása közben kötetlen 
beszélgetéssel zárult az ün-
nepségünk.

Reméljük a karácsonyi áhí-
tott bensőséges érzése nem 
csak az ünnep idején töltött 
el bennünket, hanem az elkö-
vetkezendő új év folyamán is.

mészáRos máRta
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Sokan nem tudják, hogy volt 
egy kisebb kényszerszünetem 
a balesetem miatt, és ezért csak 
2013 szeptemberében indult 
újra táncoktatás Szobon a mű-
velődési házban, Letkésen és 
Bernecebarátin egyaránt! Az 
ősz a felkészülés időszaka volt 
és a betanult koreográfiákat az 
új gyerekcsoportok december-
ben mutatták be a közönség-

nek, többek között Szobon is a 
Forgatagon, nagy sikerrel!

A szobi fellépésen kí-
vül  a környező falvakban és 
még Budapesten is lehetősé-
get kaptunk, hogy felléphes-
sünk. Budapesten a Nemzetek 
karácsonya elnevezésű ren-
dezvénysorozaton a  Nemzeti 
Múzeum kertjében december 
22-én mutatkoztunk be, ami 
nagy élményt jelentett a gye-
rekeknek is!

Decemberben jelent meg az 
első saját karácsonyi dalom, az 
Ünnepünk, aminek a premierje 
Szobon a Forgatagon volt, ahol 
szintén jól fogadta a közönség!

December 19-én mutattuk 
be az ebből a dalból készült a 

videoklipet is a Youtube.com-
on, ami már nagy népszerűség-
nek örvend!

2014-es tervek: a Peat-R 
Dance Team tánciskola várja 
minden régi és új tanítvány je-
lentkezését az új évadban!

Megtaláltok minket Szo-
bon a művelődési házban! 
Elérhetőségünk: www.peat-
rdanceteam.hu.

Peat-R: 2014 februárjá-
ban jön az új videoklipp az 
eurovíziós dalomból a Fújhat 
a szél címűből, amiből egy na-
gyon látványos videoklipet sze-
retnék forgatni Szabó Gábor-
ral! Aztán nyár elejéig szeret-
nénk megcsinálni az albumot 
és lemezbemutató koncertet!

Köszönet a támogatóim-
nak: Sportfogadó Kemence 
(www.sportfogado.hu), Ka-
kas Húsbolt Szob, Móni fod-
rászat szalon Szob, Határ 
ABC, Orbán József, Gondvise-
lés Patika Szob, Fidel Csaba 
Vámosmikola, Pacziga Tiborné 
Vámosmikola, Ida kis áruház 
Vámosmikola.

Hugyecz Péter

A Peat-R  2013. november 
8-án születésnapi koncertet és 
videoklip premiert ünnepelt 
Szobon a Zátony sörözőben!

2013. augusztus 31-én volt 
az első nagy sikerű koncertem 
a Kezdjük újra című maxi CD 
apropójából, és ezért úgy gon-
doltuk Egri Gáborral, a Zá-
tony söröző vezetőjével, hogy 

ha már november 4-én lesz a 
születésnapom, akkor egyben 
szervezzünk egy újabb kon-
certet több dallal és vendégfel-
lépőkkel!

November 8-ra szerveztük 
az újabb koncertet a Zátony-
ban, ahol bizony 80 ember 
volt kíváncsi az új dalaimra! 
Itt debütált az Adj időt című 
maxi CD-m saját kiadásban, 
ahol több jó remix és új dalok 
találhatók Szabó Gábornak 
(Edvin Martonnal is együtt 
dolgozik) köszönhetően, aki 
egyben a zeneszerzőm  is. 

Általa készült el a Kezd-
jük újra és az Adj időt című 
videoklip, aminek itt volt a hi-

vatalos bemutatója is!
A háttértáncot külön kö-

szönöm (Dynamic S.E. tánco-
sai) Somogyi Enikőnek - aki 
egyben az Adj időt klip fősze-
replője is - és Kovács Anna-
máriának!

Vendégfellépőként meg-
hívtam a csodálatos han-
gú Csóka Zsófiát, aki szintén 

több dallal szerepelt nagy si-
kerrel. Ha már születésnap, 
akkor meg kell említenünk, 
hogy a Peat-R Dance Team 
tánciskolám is 2013-ban ün-
nepelte fennállásának 15. 
évét, és ebből az apropóból 
fellépett mindhárom vadona-
túj gyerekcsoportom.

Köszönöm Egri Gábornak 
a lehetőséget, hogy felléphet-
tünk a Zátonyban és a kedves 
közönségnek, akik nagy taps-
sal értékelték ezt az igazán 
színvonalas koncertemet!

Akit érdekelnek az újabb 
klipjeim az keresse a Youtube.
com-on!

Hugyecz Péter

December 19-én volt a nagy 
izgalommal várt első szobi 
X-faktor döntő napja. A zsú-
folásig telt tornateremben a le-
vegő tele volt feszültséggel, 
ahogy a műsor kezdését várták 
a gyerekek.

Minden produkció óriási si-
ker volt. A nézők lelkesen éne-
keltek, tapsoltak a szereplők-
kel együtt. A műsor színvona-
lát emelte Csatári Dzsenifer ál-
tal vezetett Star Team csapata, 
amelynek tagjai pár éve még 
iskolánk tanulói voltak.

A gálát fénypontként a ta-
nári kar produkciója zárta, 
mint Zi-zi labor és az asz-
szonykórus, mely hatalmas 
ovációt váltott ki a diákse-
regből.

A gála másnapján az isko-
la karácsonyi ünnepségén volt 
az eredményhirdetés, amely 
a tanulók szavazatai alapján 
a következőképpen alakult: 

Csóka Zsófia nyerte az első 
szobi X-faktor kupát.

Bábik Zsófia, Legény Bog-
lárka, a 4. osztályosok Star 
Team csapata, az 1.a osztá-
lyos Csajok csapata, Frievald 
Ruben és két gidája, valamint 
a 2.b osztályos Jászay-Svéger 
duett plakettet kaptak.

Kőszegi Szabina, az 1.a osz-
tályosok Rap csapata, Mészá-

Peat-R Dance Team 
fellépések decemberben!

Születésnapi koncert

ros Jázmin – Téglás Réka duett 
és Jászay Kamilla pedig em-
lékérmet kaptak.

Persze minden résztvevő, 
műsorvezető, mentor és a rek-
lámblokkos fiúk mind-mind ju-
talmul csokoládét és mézeska-
lácsot kaptak, így karácsony 
közeledtével senki sem ment 
haza üres kézzel. A verseny-
zők által elért sikerek reméljük 
lelkesítik a jövőre jelentkező-
ket, akikkel találkozunk 2014 
X-faktorában.

eRzsi és BoRi

X-faktor döntő
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Advent 4. vasárnapján a szentmise után meglepetés érte a 
templomban levőket. Betlehemesek vonultak be, és az oltár 
előtt, mint egykor a pásztorok, körülvették a gyermek Jézus 
jászolát. Németh Péter Mikola úr jelmezben vezette az álta-
la betanított szereplőket. Vámosmikola, Nagybörzsöny és 
Ipolytölgyes községekből állt az együttes. Ezt az előadást nem 

lehet leírni, ezt látni kellett. A betanításhoz nagy türelem és is-
meret kell. Az egész jelenet pontos, hű megjelenítése volt az 
első betlehemi történetnek. A szereplőknek és a felkészítőjük-
nek, egyben a főszereplőnek hálás köszönet.

Ennyi előkészítés után remélhetőleg lelkileg gazdag kará-
csonyunk volt.

simon József

Kiegészítés
A Szobi Hírnök tavaly decemberi számában idéztük fel 
Dudich Endre geológus professzor által az Élet és Tu-
domány c. folyóiratban „Korallzátony a Duna-kanyar-
ban” címmel harmincöt évvel ezelőtt megjelent cik-
két. Terjedelmi okokból az eredeti cikkben szereplő, a 
korallzátonyok keletkezését illusztráló két ábra itt ki-
maradt, ugyanakkor az erre utaló zárójelbe tett két hi-
vatkozás nem került ki belőle. Akit érdekel ez a két 
ábra, az megtalálja a bmbkke.hu honlapon szerep-
lő változatban, ahol a korallról készült színes fotó is 
jobban érvényesül, mint az újságban feketén-fehéren 
megjelent képen.

BöRzsöny múzeum BaRáti köRe

A 2013-as év folyamán is-
mét örömünkre szolgált, hogy 
a településünkön élők közül 
- már nem is olyan kevesen - 
az Idősek Otthona lakóira is 
gondoltak adományaikkal.

Kaptunk bútorzatot (ágy, 
szekrény, polc), tartós fo-
gyasztási cikkeket (tv, vasa-
ló, hűtő), fogyó eszközöket 
(pohár, tányér stb.), textíliá-
kat (ágyneműhuzatokat, ágy-
neműket, ruhaneműt, stb.) 
és élelmiszert (pékáru, gyü-
mölcs, stb.). 

Mindezekért köszönetet 
szeretnénk mondani az ott-
hon lakói és dolgozói nevé-
ben a teljesség igénye nélkül 
adományozóinknak: Stedrá-
né Kárpáti Mónika, Jónás 
Gyuláné, Szabóné Bozóki 
Flóra, Svéger Józsefné, Sza-
kolczai Mária, Józsa Dóra, 

Dobra Andrea, Nagyné Kli-
nyecz Júlia, Farkas János, 
Kluha Rozália, Paluch Ani-
ta, Mácsai Vera, Klein Ist-
ván, Kuháné Vadász Éva, 
Szabó Géza, Plathy Gabriel-
la, Buzás család, Gondviselés 
Patika, Fésű József, Orbán 
József és családja, Karitasz 
szobi csoportja, Fiedlerné 
Horváth Ria, Jeszenszky 
Alajosné, Járikné Bakos Klá-
ra, Erdeiné Bukri Éva, Szik-
riszt Tüzép, Hofi fatelep, 
Lehoczky Ottó, Polónyi Éva.

Továbbá mindazoknak, 
akik név nélkül és sokszor 
ismeretlenül jöttek be hoz-
zánk és járultak hozzá időse-
ink életkörülményeinek, illet-
ve életminőségének jobbá té-
teléhez.

Köszönettel: 
mészáRos máRta

Még tavaly a nagy árvíz ide-
jén történt. Anyósomékat 
szállítottam Ipolydamásdra 
gépkocsival, megnézték kárt 
tett-e a kertben a hömpöly-
gő áradat. Az Ipoly menti ré-
tek tengerhez hasonlítottak. A 
ház elé keskeny hídon át lehet 
beállni. A bal első kerék le-
csúszott a hídról, se előre, se 
hátra. Még fel sem ocsúdtunk, 
megállt mellettünk egy rend-

őrautó. Kiszállt belőle négy 
fiatal rendőr. Udvariasan kö-
szöntek, megkérdezték nem 
történt-e sérülés. Ha nem, úgy 
ők segítenek megemelni a ko-
csi elejét és hátra felé megtol-
ni.

Egy pillanat alatt kint vol-
tam az aszfalton. Ha kell, se-
gítenek is! Ezúton is köszö-
nöm önzetlen segítségüket.

Völgyesi lászló

Szomorúan tapasztalom, 
hogy városunkban egyre in-
kább terjedőben van a van-
dalizmus.

Miért?!  
A választ azonban csak az 

esztelen, mások tulajdonát 
rombolók, rongálók adhat-
nának meg.

Ha elgondolkoznának 
azon, hogy a többség nem 
„ájul” el, nem „hipp-hipp 
hurrázik” amikor meglátja a 
felborogatott kerékpár-táro-
lókat, tönkretett sporteszkö-
zöket, különböző üzleti „cé-
géreket” és betört ablakokat, 
összelapított ereszcsatorná-
kat stb., sőt felháborodik. 

Remélem tisztában van-
nak azzal, hogy a tevékeny-
ségük nem más mint az ér-
telmetlenség, sőt inkább em-
beri hülyeség. 

Azt szokták mondani: ”az 

ember önmagában értelmes 
lény, de tömegben buta”. 
Ugyanis a vandálok nem 
gondolkodnak, nem egyedül 
cselekszenek, hanem egy-
más előtt akarnak bizonyíta-
ni, teszik az eszüket a többi-
ek előtt.

De tegyük fel, ha velük, 
ismerősükkel vagy család-
jukkal történne, valami ha-
sonló akkor biztos fel len-
nének háborodva és követel-
nék, hogy történjen felelős-
ségre vonás.

Ki kellene találni, ho-
gyan lehetne elkapni eze-
ket az esztelen rombo-
lókat és saját pénzükből 
hozzák rendbe azt, amit 
össze-vandálkodtak.

Legjobb lenne azonban 
az, hogy befejeződne az ok-
talan, értelmetlen rongálás.
 egy VáRoslakó

Vandáloknak...

Köszönőlevél

Nemcsak büntetnek!

Betlehemesek a templomban
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A Katolikus Karitász szobi 
csoportja köszöni mindazok-
nak a segítségét, akik élelmi-
szer- és pénzadományukkal, 
gyertyavásárlással lehetővé 
tették, hogy a szobi rászoru-
ló családoknak gondjain eny-
híteni tudott. 

Külön is köszönetet mon-
dunk a Határ ABC vezetősé-
gének, hogy a Karitász gyűj-
tődobozát az üzletben elhe-
lyezhettük, az üzlet vezető-
sége pénzadománnyal, a dol-
gozók élelmiszeradománnyal 

vettek részt a gyűjtésben. 
Ebben az évben minden 

eddiginél több, 34 élelmiszer-
csomagot tudott a Karitász 
összeállítani és házhoz szál-
lítani a helyben gyűjtött ado-
mányokból, amelyekben a 
tartós élelmiszereken kívül a 
gyermekes családoknak sza-
loncukrot, almát, mézet is 
tudtunk csomagolni. 

Köszönet mindenkinek, aki 
az adakozásban részt vett! 

katolikus kaRitász 
szoBi csopoRtJa

Őszibarack tüzifa 12.500 Ft/m3 
áron házhoz szállítva eladó! 

Tel: +36-70/946-33-22

A hosszú élet titka!
Ne nézz a tükörbe,
Már hetven év felett!
Tanuld megbecsülni,
A múló perceket!

Ne akard a Fiad,
Mindig lepipálni!
Örülj, ha reggel még,
Lábadra bírsz állni!

Úgy állj a munkához,
Más is hozzá férjen!
Nehogy az infarktus,
Magányodban érjen!

Évek számlálását,
Hagyd az ifjúságra!
Így lesz észrevétlen,
Az idő múlása!

Id. Virág Sándor
Szob, 2013. nov. 25.

Veres Péter:
Ha nem lehettél szálfa

Kapaszkodj meg ebbe a földbe erősen, magyarom, 
Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, 
vagy legyél csak gyom. 
Nézd a tarackot, 
nem árthat annak se aszály, se árvíz, se fagy, se tűz, 
hiába perzselik azt fönt, s hiába vagdalják alant. 
Tavasszal nem mozdul, azt hinnéd, kihalt, 
pedig azalatt, ott lenn a mélyben ágakat ereszt, 
acélhegyű gyökerével bejárja a sívó homokot, a 
zörgő kavicsot; 
a sovány agyagot éppúgy, mint a buja televényt, 
szorgosan furkál, terjed, telepít, 
s mire a tavasz virágzó füvei száraz avarrá válnak, 
ő vígan zöldell újra, s buja sűrűségét felmutatja a nyárnak. 
Vagy nézd a perjét, 
hiába fordítja ki eke, hiába tépi szét a 
kegyetlen borona, 
ahová kerül, ott ragad, gyökerei mindjárt új szálakat eresztenek, 
lekötnek, tanyát vernek, 
s holnap a gazda szemébe nevetnek. 
Ez a föld itt a tiéd, tartsad hát erősen, magyarom, 
ha nem lehettél benne szálfa, legyél csak cserje, vagy 
legyél csak gyom. 
Nézd csak a tippant, 
a szikes puszták apró bokrait. 
Nyár végén kiégnek 
s még torsaikat is porrá veri ezernyi birkaláb. 
Tavasszal mégis kibújnak, 
s pici magvaikkal telt zászlóikat vígan lengetik a sovány 
pusztai szelek. 
Vagy nézd a sziksalátát, 
a lekaszált ájult füvei közül kiugrik hirtelen, 
s ehetetlen kórójának örök lila virágával 
fenn tarja az életet a halott mezők felett 
Nézd a töviseket is: 
a gyengén szúrót, a cigánymogyorót, 
a gerlicetövist és az ördögszekeret. 
Nézd a messze viruló bogáncsot s a ravaszul lapuló 
királydinnyét. 
Hiába írtja ezeket csőszök, kerülők serege, 
hiába röpködnek bennük írott parancsok, 
nem engednek, újra és ezerszer újra visszajönnek 
– és szúrnak, mert egyebet nem tehetnek. 
Szúrj hát te is, de ne engedd ezt a földet, magyarom, 
ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, 
vagy legyél csak gyom. 
S hogyha nem élhetsz magadnak, 
virágod legyen mérges, mint a kutyatej, 
ágaid legyenek tüskések, mint a vadrózsa, 
legyenek görbék, mint a galagonya, 
gyümölcsöd legyen fanyar, mint a vadkökény, 
vagy legyen keserű, mint a farkasalma, – 
csak bőven termő bamba diófája ne legyél senkinek. 
Ez a föld a tiéd, tartsd hát meg magadnak, magyarom, 
ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. 

Köszönet a segítségekért
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Felhívás
az ebek 2014. évi kötelező 

veszettség elleni védőoltására
Értesítem a lakosságot, hogy az idei évben 
a későbbiekben meghirdetendő időpontban a 
szobi állatorvosi rendelőben is lehetőség lesz 
az ebek veszettség elleni védőoltására.

Az ebek háznál történő védőoltása csak hí-
vásra történhet, telefonos vagy személyes 
megkeresés útján. A hívás nélküli, ún. „háza-
lós” oltás szigorúan tilos.

dR. kalácska laJos állatoRVos

A Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány idén ösz-
szesen 62 pályázatot hirde-
tett meg, amelyekre janu-
ár 2-ától lehet jelentkezni. 
Az Alapítvány a 2014-ben 
harmadik évébe lépő Prog-
ramra az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából származó 
pénzügyi eredményből 3,5 
milliárd forintot biztosít.

A 2014-es év újdonsá-
gokkal szolgál mindenki 
számára. Szociális üdülési 
pályázatok nagycsaládos-
ok, nyugdíjasok és fogyaté-
kossággal élők, tematikus 
és általános Erzsébet-tábo-
rok gyerekek részére, új-
donságként pedig nyugdí-
jasok számára meghirde-
tett fürdőbelépésre jogosító 
kiírás: ezek közül válogat-
hat, aki az Erzsébet-prog-
ram idei pályázataira sze-
retne jelentkezni.

A program idei kiírá-
sai az első évhez képest 
több mint kétszeres bővü-
lést jelentenek: a népszerű 
és a gyerekek által nagyon 
várt Erzsébet-tábor általá-
nos táborainak száma há-
rommal bővült, de a tava-
lyi táborok, mint a Hurrá, 
együtt nyaralunk, az Iga-
zolt hiányzás, a Mesés nyár 
vár ránk!, és a CserKészen 
az életre idén is tarkítják a 
kínálatot, csakúgy, mint a 
Tavaszi és Őszi kirándulá-
sok is.

Az új tematikus tábo-
rok közül a következőkből 
válogathatnak a fiatalok: 
diákönkormányzati veze-
tők tábora, Design tábor, 
Honvédelmi tábor, Író-ol-
vasó tábor, Népi mestersé-
gek tábora, Népzene tábor, 
PontyVelem horgásztábor, 
Röplabdatábor, MSMME – 
Ipar- és képzőművészeti tá-
bor, Tánc, dráma és filmes 

tábor, atlétika-, görkorcso-
lya-, torna-, úszó-, vízilab-
da-, szörftábor, T.E.S.I. tá-
bor, Túlélőtábor, Vizek és 
vízpartok élővilága tábor 
és Zenei tábor. A Napközi 
Erzsébet-tábort pedig má-
sodszor hirdették meg a 
Magyarország LHH-s kis-
térségei köréből választott 
6 kistérség számára.

A szociális pályázatokat 
idén nagycsaládosok, fo-
gyatékossággal élők, va-
lamint nyugdíjasok vehe-
tik igénybe, utóbbiak szá-
mára újdonságként került 
a palettára a „Fürdőbelé-
pő nyugdíjasok részére” 
pályázat. Ezt az egészség 
megőrzéséhez szükséges 
aktív kikapcsolódás előse-
gítése érdekében hirdette 
meg az Alapítvány, amely 
a pályázattal elnyerhető tá-
mogatást gyógyfürdőkbe 
szóló belépőjegyek formá-
jában nyújtja.

A fürdőjegy pályázat-
ra február 15-ig, a szociális 
üdülési pályázatokra febru-
ár 28-ig, az Erzsébet-tábor 
kiírásaira március 20-ig, a 
T.E.S.I táborra június 30-ig, 
míg az Őszi kirándulásra jú-
lius 31-ig lehet jelentkezni.

A Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány által meg-
hirdetett pályázatok auto-
matikusak, azaz, aki a fel-
tételeknek megfelel, a ke-
retösszeg kimerüléséig si-
keres pályázóvá válik. A 
pályázati felhívások honla-
punk Pályázatok rovatban 
érhetők el.

foRRás: 
www.eRzseBetpRogRam.Hu

Segítséget kaphat az 
online pályázat benyújtás-
hoz az Érdy János Könyv-
tárban, illetve a József Atti-
la Művelődési Házban.

A gátizmok gyógytornája. Ja-
nuár 25-én, szombaton 9.30 
órától, 4 órás intenzív intim-
torna tanfolyam lesz Szo-
bon (Ipolysági út 3., a védőnő 
mellett, a Családsegítő Szol-
gálat termében).

A tanfolyam megfelelő szá-
mú jelentkező esetén indul, 
ára 4000 Ft/fő. Jelentkezni le-
het január 23-ig a pancsi2@
gmail.com e-mail címen, 
vagy a 06-20/968-5020–as te-
lefonszámon, Karády Panni 
gyógytornásznál. 

Néhány szó a tornáról. 
Rejtett izmainkat, főképp 
nekünk nőknek, ugyanúgy 
edzenünk kell, mint testünk 
bármely más izmát. 25-30 
éves kortól ugyanis ezen iz-
mok tömege, rugalmassá-
ga és ereje is csökken. En-
nek a kezdődő izomgyen-
geségnek kellemetlen tüne-
te az akaratlan vizeletcsepe-
gés (stressz inkontinencia). 
A gátizomtorna alapját ké-
pező (ún. Kegel) gyakor-
latok magas számú ismét-
lése (súlyos esetben mű-
tét illetve gyógyszeres ke-
zelés kiegészítőjeként is) a 

vizelettartás zavarának leg-
egyszerűbb gyógymódja, a 
megelőzés hatékony eszkö-
ze. Mindezek mellett a tor-
na megelőzi és megszünte-
ti a méh, a húgyhólyag és a 
végbél süllyedését, segít az 
aranyeres bántalmak keze-
lésében, menstruációs fáj-
dalmak oldásában, a szülés 
és alhasi műtétek utáni re-
generálódásban, valamint 
kedvező hatással van a sze-
xuális élet minőségére.

 Akiknek fokozottan aján-
lott az intim torna:

• Várandósoknak, gyer-
mekvállalásra készülőknek, 
gyermekágyasoknak (szülés 
utáni időszakban)

• Többször szült nőknek 
• Változó korban lévőknek
• Állandó ülőmunkát vagy 

nehéz fizikai munkát végzők-
nek

• Krónikus köhögéssel 
küszködőknek

• Intenzív testedzést vég-
zőknek 

• Túlsúllyal küszködőknek
• Férfiaknak prosztatamű-

tét után, illetve potenciazava-
rok kezelésére.

Intimtorna tanfolyam Erzsébet program 2014
Megnyíltak az idei pályázati lehetőségek 
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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

Humorsarok
Ledöglik a trabantos az út szélén. Arra megy egy BMW-s, 
és felajánlja, hogy elhúzza a legközelebbi szervizig. Rá is 
kötik a trabantot a vontatókötélre, a BMW-s meg rálép a 
gázpedálra és gyorsulni kezd. A trabantos persze nagyon 
fél, így eszeveszett dudálásba kezd. Elhúznak egy rendőr-
járőr mellett, mire az beszól a központba:

- Ilyet még nem láttatok, egy Trabant 180-al megy egy 
BMW mögött, és még dudál, hogy előzni akar!

.

H


