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A nem is olyan túl régi idők-
ben - még két-három év-
tizede, gyermekkoromban 
is - karácsonykor nyuga-
lom és béke honolt a házak-
ban. Emlékszem, ezeken a 
napokon összegyűlt a csa-
lád és az ünnepi asztalt körül 
ülve hallgattuk nagyanyánk 
visszaemlékezéseit a ”há-
ború” előtti időkre, nagy-
apám kártya party-ra invitál-
ta az asztaltársaság férfi  tag-
jait, és valahogy nem em-
lékszem arra, hogy bárki is 
okos-telefonjával kettesben 
félrevonulva, már-már in-
tim viszonyt kialakítva töl-
tötte volna e napokat.  Per-
sze azokban az időkben te-
lefonról se nagyon hallot-
tunk még, talán a tanácson, 
az orvosnál, meg az iskolá-
ban volt egy-egy abból a te-
kerős fajtából. 

Azóta eltelt húsz-harminc 
év, és sok minden megválto-
zott. Ma fényárban úszik az 
egész ország, reklámok töm-
kelege hívja föl fi gyelmün-
ket az ajándékok vásárlásá-
ra és azok széles választé-
kára. Észre sem vesszük, és 
már megint rohanunk, mert 
vásárolni kell, mert még ez is 
kell, mert még az is kell. Az 
ajándék vásárlás és az ünne-
pi készülődés izgalma cso-
dálatos, azonban ezen az ün-
nepen mégis a szereteten van 
– vagy lenne - a fő hangsúly, 
azokon a meghitt pillanato-
kon, melyeket szeretteinkkel 
együtt tölthetünk el. 

Nem tudok csak a magam 
nevében szólni, de én már 
több ízben megtapasztal-

tam, hogy sokszor egy szó-
val, egy mosollyal, egy érin-
téssel, sokkal többet tudunk 
kifejezni, mintha drága aján-
dékokkal halmoznánk el egy-
mást. Főleg, ha az ünnep nem 
áll másból, mint puszta rideg 
ajándékozásból, „mit szól-

nak, ha nem adok semmit” 
indíttatás által vezérelt érze-
lem és szeretet nélküli meg-
felelni akarásból. 

János Apostol levelei kö-
zött olvastam a minap, hogy 
„Aki nem szeret, nem ismeri 
az Istent, mert az Isten Sze-
retet". (1Jn 4,8)  A tökéletes 
szeretet, amely, mint tudjuk 
türelmes, jóságos, nem irigy, 
nem féltékeny, nem kérke-

dő, nem öntelt, nem tolako-
dó, nem bántó, nem a maga 
hasznát kereső, nem harag-
vó, nem a rosszra fi gyelő és 
távol van mindenféle hamis-
ságtól, de az igazságban ör-
vendezik, megértő, remény-
kedő, hosszan tűrő és soha el 

nem múló. Mivel Isten örök-
kévaló, a szeretet is örökké-
való.

 Sok ember nem tudja, mi 
hiányzik az életéből, pedig ez 
nem más, mint az igaz szeretet. 

Az igazi ünnephez, de az 
egész életünkhöz sem kell 
más, csak az, hogy szeretni, 
tisztelni tudjuk egymást. 

A karácsony - amikor Jé-
zus urunk születésére emlé-

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván 
minden szobi polgárnak Szob Város Önkormányzata!

Karácsony: az ünnepek ünnepe
kezünk - a szeretet ünnepe, 
ekkor együtt van a család és 
örülnek annak, hogy együtt 
lehetnek. Igen, talán ettől 
olyan szép és örvendetes ün-
nep a karácsony, mert együtt 
van a család - ha van aján-
dék, ha nincs -, és arról be-

szél, hogy a legnagyobb do-
log ebben a világban a szere-
tet, az Isten szeretete, amely-
nek köztünk, emberek között 
kell lakoznia.

Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok kegyelmekben gaz-
dag, áldott karácsonyi ün-
nepeket minden kedves Szobi 
Polgárnak!

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN
JEGYZŐ
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Röviden
JÁRÁSI HIVATAL A képviselő-testület 
novemberi ülésén döntött arról, hogy 
a Szobi Járási Hivatalban történő kor-
mányablak kialakításának időtartam-
ára – 2015. november 20. napjától az 
építési munkák befejezéséig (haszná-
latbavételig) – a Szobi Járási Hivatal 
zavartalan működése érdekében a Szo-
bi Polgármesteri Hivatal ún. „nagyta-
nácskozó” termét, illetve a Szobi Pol-
gármesteri Hivatal egy emeleti iroda-
helyiségét a Szobi Járási Hivatal ré-
szére ügyintézés céljából használatba 
adja. 

SZAKORVOSI Szob Város Szakorvosi 
Rendelőintézete (a továbbiakban: Ren-
delőintézet) alapító okiratát módosítot-
ta a képviselő-testület november 19-én 
megtartott ülésén. A módosítást az indo-
kolta, hogy a Rendelőintézet gyermek-
gyógyászati szakrendelését a háziorvosi 
rendelőknek otthont adó épületben tart-
ja, így ezt a helyszínt is fel kellett venni 
a Rendelőintézet telephelyei közé.

NUTS 2  A képviselő-testület támo-
gatta Pest Megye Közgyűlésének azon 
kezdeményezését, hogy Pest megye 
Budapestről leválva, önálló NUTS 
2-es régióvá váljon. Minderre azért 
lenne szükség, mert amíg Pest megye 
Budapesttel alkot egy régiót, addig az 
uniós szabályok szerint fejlettnek szá-

mít, és így jelentős fejlesztési forrá-
soktól esik el.

KÖRZETHATÁROK A képviselő-testület 
a 2016/2017 tanévre vonatkozóan az 
általános iskolai felvételi körzethatá-
rok tekintetében döntésével kezdemé-
nyezte, hogy a szobi általános isko-
la felvételi körzethatára egészüljön ki 
Márianosztra község közigazgatási te-
rületével mind a nyolc évfolyamra vo-
natkozóan. 

TÁJÉKOZTATÓ A képviselő-testület no-
vemberi ülésén ismerte meg és fogad-
ta el a jegyző 2015. III. negyedévi le-
járt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról készített tájékoztatóját.

MÚZEUM A képviselő-testület döntésé-
vel jóváhagyta az önkormányzat fenn-
tartásában működő Börzsöny Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény új Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát.     

EGYÜTTMŰKÖDÉS A képviselő-testü-
let november 19-i ülésén ismerte meg 
a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program kiírására „Szob kör-
nyéki települések csapadékvíz-elveze-
tési rendszerének egységes szemléletű 
megoldása” projekt benyújtása érde-
kében kötendő konzorciumi együttmű-
ködési megállapodás tartalmát. Dönté-
sével kifejezésre juttatta, hogy az ab-
ban foglalt cél megvalósításával egyet-
ért és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a megállapodást Szob Város Ön-

kormányzata nevében aláírja.

DMRV A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat tulajdoná-
ban álló víziközmű-vagyon üzemelte-
tésére és víziközmű-szolgáltatási te-
vékenység ellátására kizárólagosan a 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-t 
jelöli ki. 

TÜZIFA-VÁSÁRLÁS A képviselő-testü-
let felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a szociális célú tűzifa beszerzése tár-
gyában az Ipoly Erdő Zrt. Nagymaro-
si Erdészetével (2626 Nagymaros, Fő 
tér 1.) kötendő – 57 m3 tűzifa vásár-
lásáról, valamint annak helyszínre tör-
ténő szállításáról szóló - szerződése-
ket aláírja. A képviselő-testület továb-
bá vállalta, hogy a 156/2015 (IX.24) 
Kt. számú határozatában rögzített 
170.180,-Forint önrészen felüli, továb-
bi 46.990,-Forint többletköltséget költ-
ségvetéséből biztosítja.

TERMŐFÖLD A képviselő-testület szá-
mos konkrét ügyet – adásvételi és ha-
szonbérbe vételi ajánlatok - elbírál-
va úgy döntött, hogy az önkormányzat 
termőföldvagyonát elsősorban haszon-
bérlet útján kívánja hasznosítani. 

IPARŰZÉSI ADÓ A képviselő-testület no-
vemberi ülésén új helyi iparűzési adó-
ról szóló rendeletet alkotott. Az új ren-
delet már nem tartalmaz rendelkezése-
ket kedvezményekről, és az adó mérté-
két az adóalap 2 %-ában határozta meg. 

A Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság képvi-
selői azzal a felvetéssel ke-
resték meg Szob Város Ön-
kormányzatát, hogy megíté-
lésük szerint mindenképpen 
indokolt lenne a települé-
sen egy katasztrófavéldelmi 
őrs (tűzoltóság) létesítése. 
Mindezt az indokolja, hogy 
a település környezetében 
található tűzoltóságok (Vác, 
illetve Vámosmikola) vi-
szonylag távol vannak, más-
részt a Duna folyam közelsé-
ge az egyre gyakoribbá váló 
árvizek következtében is je-
lentős kockázati tényezőt je-
lent. A téma sajnálatos aktu-
alitását adja a közelmúltban 
városunkban történt tűzeset. 

Mint ismeretes, az Arany 
János utcában leégett egy 
családi ház, amelyben az 
egyik lakó bennégett. Életét 
már nem tudták megmenteni.

A képviselő-
testület november 
19-i ülésén talál-
kozott a kataszt-
rófavédelmi igaz-
gatóság képvi-
selőivel, akik el-
mondták, hogy a 
Szobra tervezett 
őrs létszáma 4 
fő lenne, amely-
hez egy tűzoltó-
autó is társulna. 
Kérték továbbá 
az önkormányzat 
segítségét abban, 

hogy a létesíteni kívánt őrs 
elhelyezésében legyen se-
gítségére a katasztrófavéde-
lemnek.

A képviselők hozzászó-

Kataszrófavédelmi őrs létesülhet Szobon
lásaikban támogatólag fog-
laltak állást a kialakíta-
ni tervezett őrssel kapcso-
latban, amely mindenkép-
pen növelné a településen 
élők biztonságát. Minden-
nek megfelelően az ülésen 
a képviselő-testület határo-
zatba foglaltan elvi hozzá-
járulását adta ahhoz, hogy 
városunkban a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság katasztrófavédel-
mi őrsöt állítson fel, és ki-
fejezésre juttatta, hogy az 
őrs felállításával kapcsolat-
ban együtt kíván működni a 
Pest Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatósággal.

FERENCZ GYÖNGYI
POLGÁRMESTER
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Mondhatnánk így is, a sza-
vakkal játszva, ha az, ami 
történt városunkban az idei 
évben tréfálkozásra adhat-
na okot, de sajnos nem. Sőt! 
Mint a mesében, a nyáron há-
romszor söpört végig vihar 
városunkon, két jégeső és egy 
pusztító orkán. Az ősszel tűz-
eset, halálos áldozattal. Egyik 
csapás a másik után. Mi jöhet 
még? Kérdezhetnénk, de re-
méljük, hogy már semmi, és 
az év elmúlásával e rossz szé-
riának is vége szakad egyszer. 

Talán nem volt éppen il-
lendő, hogy mindjárt itt, írá-
som elején emlékeztem meg a 
lassan mögöttünk hagyott év 
„árny oldaláról”, de egész 
életemben azt a nézetet val-
lottam, hogy jobb minél gyor-
sabban túlesni a „nehezén”. 
Most, hogy ezzel megvol-
nánk, sokkal inkább örömte-
libb témákra térnék rá, mert 
hogy 2015-ben történtek 
örömteli, bizakodásra okot 
adó dolgok is az önkormány-
zat háza táján.

Talán az első helyen ar-
ról kell beszámolnunk, amely 
minden további ténykedésünk 
alapja, hogy az önkormány-
zat pénzügyi stabilitása meg-
szilárdulni látszik. Igaz, hogy 
a pénzügyi egyensúlyt csak 
szigorú és fegyelmezett gaz-
dálkodás és következetes he-
lyi adópolitika mellett tudtuk 
csak tartani, azonban eredmé-
nyei már látszanak. Az idei év 
volt egymást követően a má-
sodik, hogy az önkormány-
zat nem rendelkezett hitelál-
lománnyal, egyszerűbben fo-
galmazva, nincs tartozása.

Részint ennek a fegyelme-
zett gazdálkodásnak köszön-
hető, hogy idén már olyan – 
jóléti - kiadásokat is fel tudott 
vállalni az önkormányzat, 
mint például a születési támo-
gatás, amely minden szobi új-
szülött szülőjének járó egy-
szeri 20.000 forintos juttatás. 
A szociális célú kiadásoknál 
járva, meg kell említenünk, 
hogy az önkormányzat az idei 
évben is biztosított a rászoru-
ló gyermekek részére a nyári 

szünetben étkezést, és siker-
rel pályázott tüzifa-vásárlás 
támogatására is. A beérkezett 
tüzifa igényléseket éppen a 
napokban bírálja el a szociá-
lis bizottság.

Az év krónikájának fénye-
sebb oldalához tartozik, hogy 
a városnapok keretében ün-
nepelhettük meg várossá vá-
lásunk 15. évfordulóját, és 
büszkeség tölthette el szívün-
ket városunk lakója,  Molnár 
Péter kajak világbajnokságon 
aratott győzelme hallatán. 
Szintén eredményként köny-
velhetjük el, hogy az önkor-
mányzat folytatni tudta a Szo-
bi József Attila Művelődési 
Ház felújítását. Ebben az év-
ben a színpad, illetve a nagy-
terem aljzatburkolata került 
sorra. Igaz, hogy a nyári vi-
harok teremtették meg ennek 
apropóját, de elvégeztük több 
önkormányzati épület tetőfe-
désének renoválását, kijavítá-
sát. A temetőben urnafalakat 
építtettünk, a Duna parton kö-
zösségi tér kialakítását kezd-
tük meg, járdát újítottunk fel, 
illetve építettünk az Arany Já-
nos, illetve a Meggyfa utcák-
ban. A Petőfi  Sándor utca út-
burkolatának járhatatlan sza-
kaszát felújítottuk, közpar-
kokat rendeztünk, közterüle-
teket virágosítottunk.  Ebben 
az évben került sor a telepü-

lés jövőbeni arculatát megha-
tározó Integrált Településfej-
lesztési Stratégia megalkotá-
sára is. A polgármesteri hiva-
talban pályázati forrásból le-
cseréltük a számítógépeket, 

fénymásolókat vá-
sároltunk, és nem 
kis munkával, de 
az év közepén át-
álltunk az ASP in-
tegrált informati-
kai rendszer hasz-
nálatára is. 

Az év során 
szinte folyamatos 
elfoglaltságot je-
lentett a tanuszo-
da beruházás elő-
készítése. A Duna 
parti helyszín miatt 
többször át kellett 
tervezni az épüle-
tet mire a végleges 
formáját elnyerte. 
Jelenleg az uszoda 
építési engedélye-
zési eljárása zaj-

lik. Ugyanígy végig kísérte az 
évet a helyi vízi sportélet fel-
lendítése érdekében létesíten-
dő csónakház ügye. Mára eb-
ben a kérdésben is tisztábban 
látunk, várhatóan a jövő év-
ben egy vadonat új csónakház 
építésébe kezdhetünk bele a 
Széchényi sétányon található 
Szabadidő-központ területén. 
Mindezek mellett folyamato-
san zajlottak előkészítő mun-
kálatok a várhatóan jövő év-
ben megjelenő pályázati ki-
írásokra történő felkészülés 
jegyében. Számtalan projekt-
ötlettel jeleztük önkormány-
zatunk pályázási szándékát 
a különféle – bár szűkösnek 
mutatkozó – pályázati alapok 
felé.

Természetesen a 2015-ös 
év nem csak erről, ezekről 
szólt, sok minden másról is, 
aminek leírása ehelyütt lehe-
tetlen, de talán nem is szüksé-
ges. Én magam bizakodó va-
gyok a jövőt illetően, amely 
bizakodásom azt is magában 
foglalja, hogy a jövő eszten-
dő nem a természeti és egyéb 
csapásairól lesz majd emlé-
kezetes számunkra, hanem a 

nyugodt építkezés, a fejlődés 
éve lesz.

De talán nem is az a leg-
fontosabb ezekben a napok-
ban, hogy elmondjuk, mit csi-
náltunk idén, vagy mi várható 
jövőre. Ilyen tájt, az év utol-
só napjaiban, Advent idején, 
szinte minden családban már 
lázas készülődés folyik a kö-
zelgő ünnepekre, karácsony-
ra. Karácsony a szeretet ün-
nepe, a boldogság, a meghitt-
ség napja. A karácsony min-
dent és mindenkit megváltoz-
tat. Jobban vágyunk a csend-
re, a nyugalomra, visszaté-
rünk azokhoz az értékekhez, 
amelyek a hétköznapok roha-
násában időnként a háttérbe 
szorulnak. Jobban fi gyelünk 
családunkra, barátainkra, em-
bertársainkra. Az igazi ünnep-
hez, az igazi karácsonyhoz 
nem kell más, csak az, hogy 
szeretni, tisztelni tudjuk egy-
mást. Kell, hogy legyen kö-
zöttünk egy kapocs és ez nem 
más, mint a szeretet.

Mindannyiunknak kívá-
nom, hogy karácsony elmúl-
tával ne veszítsük el az em-
berségünket, másik irán-
ti tiszteletünket, szeretetün-
ket. Vigyük magunkkal kará-
csony igazi üzenetét és épít-
kezzünk értékeinkből a hét-
köznapokban is. Kívánom 
mindenkinek, hogy a kará-
csony – akár egyedül, akár 
szeretteik körében ünnepel-
nek – segítse Önöket testi, 
lelki és szellemi feltöltődés-
hez.

Kedves Szobiak!
Engedjék meg, hogy kö-

szönetet mondjak mindazok-
nak, akik egész évben segítet-
ték településünk fejlődését és 
az önkormányzat munkáját. 
Így köszönöm az intézmények 
lelkiismeretes munkáját, kö-
szönöm a lakosságnak, a ci-
vil szervezeteknek a különbö-
ző társadalmi kezdeményezé-
sekben nyújtott segítségét és 
aktív részvételét, az egyház 
és a vállalkozók támogatását.

Magam és a Képviselő-
testület nevében áldott, bé-
kés, szeretetteljes karácsonyt 
kívánok!

TISZTELETTEL:
FERENCZ GYÖNGYI

POLGÁRMESTER

„Viharos” év van mögöttünk

Közfoglalkoztatottak építettek járdát a 
Meggyfa utcában
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Ilyenkor advent idején – bár 
se híre se hamva a télnek – 
szívet melengető érzés az is-
kola folyosóin, az aulákban, 
és a termekben sétálni. Sor-
ra gyulladnak ki a fények, s 
minden osztályban karácso-
nyi a hangulat. Hagyománya-
inkhoz híven az advent a vá-
rakozás ideje, minden hét-
fő reggel a tornateremben ta-
lálkozik a gyermekközös-
ség és meggyújtjuk az adven-
ti koszorún a soron követke-
ző gyertyát. A gyertyagyúj-
táshoz tanulságos története-
ket olvasnak fel a pedagó-
gusok a gyerekek számára. 
Minden hétnek van üzenete. 
Fontos, hogy itt az iskola fa-
lain belül is készüljenek a di-
ákok a Karácsonyra, hiszen 
a Karácsony a béke, a sze-
retet ünnepe. Ilyenkor lelas-

sul az idő, s jó nézni a gyer-
mekarcokat, ahogy elnémul-
nak, s meghitten üldögélnek.  
Várják a téli szünetet, a Kará-
csonyt, számolják a múló na-
pokat, és várják a meglepe-
tést, amely biztosan ott lesz 
majd ünnepi csomagolásban 

a karácsonyfa alatt. Az igazi 
lényeg, hogy a Karácsony na-
gyon kedves meghitt és szép, 
sok örömet tartogató, de a ka-
pott szeretet viszonozni is il-
lik. És ezt mi felnőttek már 
tudtuk gyerekként is, ezért mi 
is így tanítjuk az iskolában a 

Advent idején gyerekeket, nem csak kapni, 
hanem adni is jó. Kinyílnak 
az ünnepi kis szemek, fülek, 
szívük ünnepi díszbe öltözött. 
Lassan közelít a Karácsony, 
csendben, puhán, biztonsá-
got adóan, aranyporos vará-
zsa, a meleg kalács illata  már 
a levegőben van. Felcsendül-
nek a legszebb dallamok, s a 
titokzatos gyönyörűséges éj-
szakán az ajándékdobozok 
megnyílnak. A gyerekeknek 
idén is szép karácsonyuk volt 
az iskolában, szerencsére a fa 
alatt volt sok szép ajándék, 
szaloncukor, labdák, társas-
játékok. Köszönöm a támo-
gatását Szob Város Önkor-
mányzatának, a Karitásznak, 
a Jógacsoportnak, s minden-
kinek, aki támogatta a gyere-
keket. A tantestület nevében 
is: Nagyon szép karácsonyi 
estét és nagyon békés ünne-
peket kívánok:

                 JÁRIK IZABELLA

A hétfő délutáni borongós idő 
ellenére sokan gyűltünk ösz-
sze november 30-án a Szobi 
Érdy János Könyvtár és In-
formációs Központban, ahol 
sok éves hagyományaihoz hí-
ven a könyvtár lelkes mun-
katársai ismét megrendezték 
„Iciri-Piciri” címmel a terü-
leti mesemondó versenyt az 
alsós évfolyamú kisiskolások 
számára. A környékbeli isko-
lákat szép számmal képvisel-
ték a lelkes tanulók. A könyv-
tár nemcsak helyszínt biztosí-
tott vendégei számára, de po-
gácsával, teával meg is ven-
dégelte a versenyre érkező-
ket.  Az olvasóterem meghitt 
hangulatot biztosított az idén 
témaként megadott Mátyás 
királyról szóló népmesékhez. 

Kunya Erzsébet (Erzsi 
néni) a verseny házigazdája 
köszöntötte a versenyzőket, a 
felkészítő tanárokat, a szülő-
ket, a meseszerető, érdeklődő 
vendégeket és a zsűri tagjait. 
Miután ismertette a verseny 

menetét a gyerekek két kor-
csoportban (1-2. o. és 3-4. o.) 
adták elő meséiket. A nagyon 
jól felkészült tanulóktól hal-
lottunk ízes tájszólással meg-
szólaltatott, megható és hu-
moros történeteket, láttunk a 
szemünk előtt megelevenedő 
régen élő, elfelejtett, példa-
képként tisztelt és kitalált me-
seszereplőket. Nevettünk és 
meghatódtunk, de leginkább 
csodáltuk és élveztük az elő-
adásokat, a csodás meséket. 
A délután folyamán a gyere-
kek is jól szórakoztak, türel-
mesen hallgatták egymást és 
nagy tapssal jutalmazták tár-
saikat. Sokat tanulhattak és 
tanultak is egymástól. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy ré-
szesei lehettünk ennek az él-
ménynek. Őszintén mondom, 
hogy a résztvevő gyerekek el-
varázsoltak mindannyiunkat, 
alaposan feladták a leckét a 4 
tagú szakmai zsűrinek. 

A zárt ajtó mögött zajló ér-
tékelés alatt a gyerekek na-

gyon jól szórakoztak a gyer-
mekkönyvtári klubhelyiség-
ben, volt, aki játszott, volt, 
aki beszélgetett, néhányan ol-
vasgattak. Az ünneplőbe öl-
tözött gyermekek izgatottan 
várták az eredményhirdetést. 
Annak ellenére, hogy a mese-
mondó versenyre nem kellett 
nevezési díjat fi zetni seme-
lyik iskolának sem, a könyv-
tárból egyetlen verseny-
ző sem távozott üres kézzel, 
a Mikulás csokoládén kívül 
emléklapokat, okleveleket és 
jutalomkönyveket vehettek át 
a gyerekek. 

A Szobi Fekete István Ál-
talános Iskola tantestülete 
minden évben felkészíti di-
ákjait az iskolai és a kistér-
ségi mesemondó versenyre, 
mellyel azt szeretnénk elér-
ni, hogy meseszerető tanuló-
ink ne csak hallgassák a me-
séket, hanem maguk is ol-
vassák, kedvenceiket megta-
nulva meséljék azokat, osz-
szák meg másokkal is ezeket 

a kincseket. A mi iskolánkat 
ezen a napon Lengyel Dániel 
(1.a), Varga Nóra (1.b) Kán-
tor Lilla (2.o.), Patrik Zsó-
fi a (3.a), Halmai Zsófi  (3.b), 
Feleki Hanna (4.a), Svéger 
Liliána (4.b) képviselte. Min-
den gyermekünk azt mond-
ta, hogy nagy örömére volt a 
mesemondó verseny. Diákja-
ink ismét kiemelkedően telje-
sítettek: Patrik Zsófi a-külön-
díjat, Feleki Hanna - 3. he-
lyezést, Halmai Zsófi  - 2. he-
lyezést, Kántor Lilla - első 
díjat kapott. Gratulálunk ne-
kik. Ilyen szép eredmények 
után minden szülő és pedagó-
gus úgy gondolja, hogy meg-
érte a rengeteg időt és fárad-
ságot, amit velük foglakoz-
tunk. Minden felkészítő ta-
nárnak, szülőnek, a felkészí-
tést, a versenyző gyerekek-
nek a részvételt és a könyvtár 
minden munkatársának kö-
szönjük ennek a színvonalas 
rendezvénynek a megszerve-
zését és lebonyolítását. Ha-
sonló programokkal számí-
tunk rájuk a jövőben is, szak-
mai munkájukhoz kívánok 
sok sikert és egészséget.

SZTRUHÁRNÉ KŐSZEGI 
GABRIELLA

Nagy élmények az „Iciri- Piciri” 
mesemondó versenyen
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Az X-faktor II. évadának öt-
lete még az év elejére nyúlik 
vissza. Iskolánkban az új Di-
ákönkormányzat első ötlete az 
volt, hogy 2013-hoz híven, is-
mételjük meg iskolánk jó han-
gulatú tehetségkutató vetélke-
dőjét! Az ötlet mindenkinek 
tetszett, hiszen az első verseny 
óriási siker volt!

Legelőszőr aláírásokat 
gyűjtöttünk a felső tagozatban, 
és tanáraink körében, hogy tá-
mogassák a verseny megren-
dezését! Segítő tanárunkkal, 
Kiss Zsuzsanna tanárnővel 
elkezdtük gyűjteni, összeír-
ni a fellépőket, versenyzőket. 
Örömünkre sok csapat és éne-
kes jelentkezett. Az első válo-
gatóra 13 produkció állt szín-
padra. Három műsorvezető: 
Faragó Cintia, Parák Rebe-
ka, Frievald Ruben vezették, 
vitték vállukon a műsort. Na-
gyon sok szülő és volt diáktár-

sunk jött el megnézni a műso-
runkat. Nagy volt az osztályok 
közötti összefogás, szurkolás!
Mentoraink voltak: Ferencz 
Gyöngyi polgármester asz-
szony, Kunya Sándorné Erzsi 
néni, Nagy Gyuláné Borika 
néni és Járik Laci bácsi.

Köszönjük mentoraink-

nak, hogy segítették rendez-
vényünket, értékes támogató 
gondolataikkal, és részvétel-
ükkel!

A válogatóból csak hat pro-
dukció jutott tovább, és egyet 
a közönség, diáktársaink jut-
tathattak tovább. Így a közép-
döntőre szűkült a kör, foko-
zódtak az izgalmak!

A mentorok feladata is ne-
hezedett, mert egyre tökéle-
tesebb színvonalasabb pro-
dukciókat láthattunk. A dön-
tőt iskolánk mazsorettes lá-
nyai nyitották meg, ezzel elő-
készítették a verseny hangu-
latát, emelkedett színvona-
lát. Vendég fellépővel is szí-
nesítettük a programot, Csó-
ka Zsófi a iskolánk volt tanu-
lója énekelt. Zsófi  volt az első 
X-faktor nyertese, így Ő ad-
hatta át az első helyezett díját 
is! Hogy ki nyerte meg? Szép 
hangú énekes lányunk: Bábik 

Zsófi a a 6. b osztályból! Gra-
tulálunk Neki!

Gratulálunk minden döntős 
produkciónak, hiszen mind 
szórakoztató, vidám és érté-
kes volt: A II. helyezett Pat-
rik Zsófi a 3. a osztályos tanu-
ló, énekes, míg a III. helyezett 
Legény Boglárka 5. b osztá-
lyos tanuló, énekes lett. 

Táncos produkció: I. helye-
zett Sztár mix 3. a osztályból, a  
II. helyezett Szuper csajok 4.b 
osztályból, a III. helyezett az 
1. b osztály táncos csapata lett. 

Minden döntős éremmel 
a nyakában boldogan zárta a 
programot!

Köszönjük szépen Szob 
Város Önkormányzatának tá-
mogatását, a jutalom érmeket, 
és a nyertes serleget, melyet 
Tóth Lajos alpolgármester úr 
adott át!

Reméljük jövőre is, hason-
ló, klassz programokat szervez 
majd diákönkormányzatunk!

FRIEVALD RUBEN, 
A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

VEZETŐJE

2015. november 10-én a Szo-
bi Fekete István Általános Is-
kolába érkezett a Magyar Diák-
sport Szövetség országos ren-
dezvénysorozata: A sport legyen 
a tied címmel. A program célja a 
sportok népszerűsítése, a sport-
ágak részletesebb megismeré-
se és bemutatása volt. Iskolánk-
ban a sportágak kipróbálására 
az alsó tagozatos gyermekeknek 
és az 5. évfolyamos tanulóknak 
volt lehetőségük.

A rendezvényen négy (kézi-
labda, labdarúgás, kosárlabda, 
kyokushin karate), helyben is 
űzhető sportággal ismerkedhet-
tek meg.

A megnyitón Ferencz Gyön-
gyi polgármester asszony, és 
Járik Izabella igazgató asszony, 
a sport fontosságáról és a szobi 
sportéletről meséltek. Ez után a 
Magyar Diáksport Szövetség ré-
széről szervezőként részt vevő 
világbajnok öttusázó, Máthé Vi-
vien köszöntötte a tanulókat. Át-
adott egy szivacskézilabda esz-
közkészletet, mellyel a kézilab-
da sportág alapjait tudják a gyer-
mekek elsajátítani az alsó tago-
zaton, a mindennapos testneve-
lés kiegészítéseként. A Váci Ké-
zilabda Sportegyesület techni-

kai vezetője, Solymos Ákos kö-
szöntője és kézilabdázásra biz-
tató szavai után, elkezdődhetett 
a nagy izgalommal várt sport-
délután. A rendezvény 5 állomá-
son zajlott, az alsós és felsős tor-
nateremben, illetve a műfüves 
pályán.

Az első állomáson a kézilab-
da sportág kipróbálására volt 
lehetőség. A gyermekek nagy 
meglepetésére, öt profi  kézilab-
dázó és egy edző érkezett hoz-
zánk, a Váci KSE-től, akik a 
tanulókkal különböző játékos 
ügyességi feladatokat végeztek. 
Öröm volt látni, hogy a felnőtt, 
„kétméteres” profi  kézilabdá-
zók mennyire szívügyüknek te-
kintették sportáguk népszerűsí-

tését iskolánk tanulói körében.
A második állomáson, isko-

lánk pedagógusai: Szilvi néni 
foglalkozott a gyerekekkel. A 
kosárlabdázás alapjaival ismer-
kedhettek meg játékos formá-
ban tanulóink.

A harmadik állomáson Aradi 
László fegyelmezettségre, küz-
deni akarásra, buzdította a gyer-
mekeket Kyokushin Karate be-
mutatójával. Segítői között isko-
lánk két tanulója: Mészáros Be-
nedek és Jászai Kamilla (magyar 
bajnok) is tartottak bemutatót, 
mint a sportág jeles képviselői.

A negyedik és ötödik állomás 
a műfüves pályán főként a fi úk-
nak kedvezett, ugyanis itt mu-
tatkozhatott be a labdarúgás. Ti-

hamér bácsi, testnevelő tanár, és 
7. osztályos segítői, különböző 
képességfejlesztő és ügyességi 
gyakorlatokat végeztettek a gye-
rekekkel. Lehetőségük volt ki-
próbálni a lábteniszt, és két csa-
patban mérkőzést is játszhattak.

Minden állomáson 25 perc 
volt a sportág megismerésére 
és kipróbálására. Nagyon sok 
színes, életkoruknak megfelelő 
eszközt használhattak a felada-
tok végrehajtása közben.

Összefoglalva a rendez-
vényt, szerintem minden gyer-
mek számára felejthetetlen él-
ményt nyújtott ez a sportdél-
után. A mozgás öröme egyértel-
műen látszott a verejtéktől csil-
logó vidám arcokon. Minden 
gyermek nagyon fegyelmezet-
ten nézte végig a bemutatókat 
és nagy odafi gyeléssel hajtotta 
végre a feladatokat, fi gyelve az 
edzők utasításaira. 

Bízom benne, hogy ezzel a 
sportdélutánnal minden gyer-
meket sikerült sportolásra ösz-
tönözni, és megszerettetni velük 
a mozgást. Ezúton szeretném 
megköszönni minden kollégám-
nak a segítséget, akik áldozatos 
munkájukkal, munkaidejükben, 
vagy még azon túl is oroszlán-
részt vállaltak a rendezvény si-
keres lebonyolításában.

KOVÁCS TAMÁS
SZERVEZŐ

A sport legyen a tied

II. X-faktor az iskolában
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TÁMOP pályázat 
zárása a 

zeneiskolában
A TÁMOP-3.1.4-12/1-2012/0136 pro-
jekt azonosítószámú „A szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény innovatív fejlesztése” című projekt 
kedvezményezettje a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ, a megvalósítás-
ban érintett intézmény a Szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola. A pro-
jekt megvalósítása 2013. július 1-jén in-
dult és 2015. október 31-én fejeződött be. 
A program keretében támogatni kívánt 
közvetlen célcsoport az intézmény diákjai 
és pedagógusai voltak. A projekt megva-
lósításához az Európai Unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatást, melynek 
összege 113.584.325 Forint volt.

A pályázat egyik kiemelt célja volt a 
diákok a környezettudatos szemléletének 
kialakítása, egészséges életmódra nevelé-
se, egészségtudatos, szemléletformáló is-
kolai nevelés elterjesztése, a tanulók tes-
ti-lelki-szellemi állapotának, egészségvé-
delmének fejlesztése, készségeiknek- és 
képességeiknek fejlesztése, az egészséges 
életmód és a testmozgás iránti igény visel-
kedésbe épülésének elősegítése, valamint 
informatikai, közlekedési és elsősegély 
ismeretek bővítése különböző programok 

és képzések megvalósításán keresztül.
A projekt további célja az oktatási in-

tézmény pedagógiai-módszertani meg-
újulásának támogatása, a magasabb szín-
vonalú oktatás érdekében a pedagógusok 
szakmai fejlődésének elősegítése volt. A 
pedagógiai kultúra fejlesztését, a peda-
gógiai-módszertani megújulást, az önfej-
lesztést a tanár-továbbképzések megvaló-
sításán keresztül biztosította. A pályázat 
által lehetőségként adott jó gyakorlatok 
beszerzése és átadása megtörtént, beépí-
tésük a tantervbe-tanmenetbe folyamatos.

A projekt harmadik kiemelt területe ke-
retében valósult meg a tanórai szemlélte-
tő tan- és segédeszközök, a mindennapos 
testnevelés bevezetését valamint szabad-
idős tevékenységeket segítő sporteszkö-
zök beszerzése.
A pályázatban valamennyi vállalásunkat 
teljesítettük.

Legutóbbi cikkünk megjelenése óta a 
következő tevékenységek megvalósítá-
sára került sor. Diákjaink számára szer-
vezett rendezvények között 2 erdei isko-
la, 3 sportkirándulás, 1 egészségnap, 1 
nagyrendezvény keretében „Nemzeti ha-
gyományok, helytörténeti ismeretek – Al-
kalomszerű-szabadtéri jellegű-mozgásos 
tevékenység – Hagyománnyá tehető is-
kolai esemény” szerepelt. 10 alkalommal 
30 órás képzés keretében a zeneiskolában 
is alkalmazható digitális programokkal, 
szoftverekkel, okos-telefonok alkalmazá-
saival ismerkedhettek tanulóink.
A pedagógus továbbképzések tekinteté-
ben 3 csoportos akkreditált továbbképzé-

sen felül budapesti és vidéki helyszínen 
megvalósult képzéseken vettek részt kol-
légáink 1-1 fővel, 9 alkalommal.
Növendékeink részére szervezett progra-
mok és a továbbképzések teljesítése pe-
dagógusaink lelkes és kitartó hozzáállá-
sa nélkül nem lett volna lehetséges. Az el-
múlt egy évben rendkívül feszített tempó-
ban végezték a pályázattal kapcsolatos te-
endőket. Mindezt a zeneiskolai tanítás és 
a koncerteken, fesztiválokon való fellépé-
sek mellett. Szakmai vezetőként állítha-
tom, a projekt sikere elsősorban nekik kö-
szönhető!

A pályázat lebonyolítása a tisztelt szü-
lők és az intézményünk telephelyein mű-
ködő általános iskolák szoros együttmű-
ködését is kívánta. Köszönettel tartozunk 
mindazoknak a szülőknek, szervezetek-
nek, akik lehetővé tették a gyermekek 
részvételét ezeken a rendezvényeken.

Külön köszönetet mondunk zeneisko-
lánk működésében érintett általános isko-
lák vezetőinek és pedagógusainak a folya-
matos és készséges támogatásért!

F. SZABÓ MARIANNA

Iskolánkban az idén november 
12-én került sor az első osztályo-
sok avatására.

A kicsik nagy izgalommal ké-
szülődtek erre a napra, hiszen 
tudták, hogy ez a délután csak 
róluk fog szólni. Ők lesznek a 
középpontban, őket fi gyeli majd 
sok felnőtt és gyerek egyaránt.

Az ”Iskola dal” kedves, han-
gulatos zenéjére vezették be a 4. 
osztályos tanulók az elsősöket. A 
dal refrénje az „Állj be közénk, 
itt a helyed” valóban tükrözte az 
ünnepség lényegét. 

Járik Izabella igazgató asz-
szony kedves szavakkal köszön-
tötte az első évfolyamosokat, 
majd a 4. osztályosok versei, jó-
kívánságai hangzottak el.

A jelvények feltűzése után, 
a kis elsősök ünnepélyes foga-
dalmat tettek, megígérték, hogy 
jók, szorgalmasak és szófogadó-
ak lesznek. Óvják és védik kör-
nyezetüket.

Ezután Ferencz Gyöngyi pol-

gármester asszony egyenként, 
név szerint szólította ki a gyere-
keket, hogy átadja nekik az okle-
veleket. Ez idő alatt a kicsik vi-
dám, kedves fotói jelentek meg a 
kivetítőn, hogy az iskola közös-
sége is megismerhesse Őket. 

Az oklevelek átadása után az 
első osztályosok kis műsorral 
köszönték meg ezt a délutánt.

Az 1.a osztályosok, Sehall-
selát Dömötörről meséltek, aki 
nem szeretett tanulni. Természe-
tesen a mi 1.a osztályos tanuló-
ink nem követik majd Dömötör 
példáját.

Az 1.b osztályosok, vidám, 
mozgásos versikékkel, ritmusos 
mesével készültek erre a napra. 
A szülők nagy örömmel, boldo-
gan nézték milyen ügyesek cse-
metéik. 

Reméljük, hogy ez az ünne-
pi hangulat sokáig élni fog a kis 
elsősök szívében, és az elkövet-
kező években is ilyen jól fogják 
érezni magukat az iskolánk kö-
zösségében, mint ezen a napon.

AZ ELSŐ ÉS NEGYEDIK 
OSZTÁLYOS TANÍTÓ NÉNIK

Első osztályosok avatása

A szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény innovatív fejlesztése
TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0136
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Az elmúlt néhány év során (kü-
lönösen az elmúlt két évben) 
ajándékozás és leletmentés ré-
vén több tárggyal gyarapodott 
a börzsöny közérdekű muzeális 
gyűjtemény régészeti, néprajzi, 
természettudományi, és hely-
történeti gyűjteménye. Idén ok-
tóbertől jövő év február végéig 
mutatjuk be ezeket az időszaki 
kiállító teremben:

Hengeres mángorló. El-
sődleges származási hely: 
Márianosztra. Adományo-
zó: Kovács László (Kismaros).  
Batics János és Ferenc kőfara-
gó szerszámai. Származási hely: 
Szob. Adományozó: Szolyka 
Miklósné sz. Batics Mária 
(Szob). Káposztáskő (2 db fa-
ragott dácit). Származási hely: 
Szob. Adományozó: Szolyka 
Miklósné sz. Batics Mária 
(Szob). Fa forrázóteknő. Szár-
mazási hely: Szob. Adományo-
zó: Szolyka Miklósné sz. Batics 
Mária (Szob). Fa mosóteknő. 
Származási hely: Szob. Ado-
mányozó: Szolyka Miklósné 
sz. Batics Mária (Szob). Aszta-
los szerszámok  (szorítók, gya-
luk, furdancsok…). Elsőd-
leges származási hely: Nagy-
börzsöny. Adományozó: Heil 
László (Szob). Fa sózóteknő. 
Származási hely: Szob. Ado-
mányozó: Virág család (Szob). 
Asztalos szerszámok (fajankó, 
fűrész stb.). Elsődleges szár-
mazási hely: Nagyfödémes 
(Velké Ulany/sk). Adományo-
zó: Fésű József György (Szob). 
Szövőszék. Elsődleges szárma-
zási hely: Szob. Adományozó: 
Virág család (Szob) (az ado-
mányozó kérése volt a nevének 
ilyetén használata). Kelta ko-
rongozott edények.  Elsődleges 
származási hely: Ipolytölgyes. 
Adományozó: Nagy Ferencné 
sz. Czibulya Mária Györgyi 
(Szob). 1886-ban kelt állator-
vosi diploma. Származási hely: 
Szob. Adományozó: Csató 
Tamásné sz. Pokorny Anna 
(Szob). A diploma tulajdono-
sa Hegyes Mátyás a két világ-
háború között Szobon teljesített 

szolgálatot. Kis kővályú (fara-
gott dácit). Elsődleges szárma-
zási hely: Márianosztra. Ado-
mányozó: Kovács Zoltánné sz. 
Metykó Katalin (Szob). Kará-
csonyfa tartó (faragott dácit). 
Származási hely: Szob. Adomá-
nyozó: Panczákné Árpási Klá-
ra (Szob). Nagy kővályú (fa-
ragott dácit). Származási hely: 
Márianosztra. Adományozó: 
Árpási Imre (Szob). A követke-
ző két határkő és egy szelvény-
kő időközben a az udvaron ki-
alakításra került „Csák-hegyi 
riceripar emlékezete” c. állan-
dó kiállításban nyert elhelye-
zést. Luczenbacher Pál határ-
köve (LP monogrammal, fonó-
dó írásmóddal, faragott dácit). 
Másodlagos helyről ment-
ve: Szob. Adományozó: Feke-
te Ottóné (Szob). Leletmentés-
ben résztvevők: Árpási Imre, 
Fésű József György. Gregersen 
guilbrand határköve (GG mo-
nogrammal, faragott dácit). 
Másodlagos helyről (Szob, ár-
pád u.) Mentve. Leletmentésben 
résztvevők: Árpási Imre, Bo-
ros Mihály, Szabó Máté (Szob). 
Medernyilvántartási szelvény-
kő (faragott dácit). Másodlagos 
helyről mentve: szobi Ipoly-
meder, volt GV-telepnél. Lelet-
mentésben résztvevők: Árpási 
Imre, Fésű József György, Kor-
mos József, Gamesz, Szolyka 
Péter (Szob). Határkő („1887-
ik évig” felirattal, fara-
gott dácit). Másodlagos hely-
ről mentve: ipolydamásdi or-
szágút oldalából. Leletbejelen-
tő: Ziman Lajos. Leletmentés-

ben résztvevők: Árpási Imre, 
Fésű József György, Lukács At-
tila, Bresztyák Attila (Szob). 
Medernyilvántartási szel-
vénykő („vo” felirattal, fara-
gott dácit). Másodlagos hely-
ről mentve: szobi Ipoly-me-
der, volt GV-telepnél. Lelet-
mentésben résztvevők: Árpási 
Imre, Fésű József György, 
Ledvényi Géza, Szabó Máté, 
Szikriszt Miklós (Szob). (Egy-
előre a múzeum bejárati ajta-

Adományok - leletek a börzsöny 
múzeum számára

ja előtt tároljuk, végleges el-
helyezése előtt.) Tokolyó, tok-
mány… Elsődleges származási 
hely: Ipolytölgyes. Adományo-
zó: Nagy Ferencné sz. Czibulya 
Mária Györgyi (Szob). Miocén 
kori korall - hexacorallia. Elő-
fordulási kőzettípusa: fertőrá-
kosi mészkő. Származási hely: 
Zebegény, Újvölgyi bánya. 
Adományozó: prof. Dr. Dudich 
Endre (Budapest/Zebegény). 
Pteridophyta „pteris” oenin-
gensis unger (őspáfrány levél-
lenyomata). Származási hely: 
Verőce-Magyarkút. Adomá-
nyozó: Szeberényi József (Bu-
dapest). 

A kiállítás megnyitását kö-
vetően is érkeztek adományok, 
ezeket és a továbbiakban beér-
kezőket a jövő év végén mutat-
juk be az érdeklődő közönség 
számára. 

Köszönjük adományozóink-
nak az ajándékokat, a leletmen-
tésben közreműködőknek pe-
dig az önzetlenül nyújtott segít-
séget!

BÖRZSÖNY KÖZÉRDEKŰ 
MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY – 

BÖRZSÖNY MÚZEUM BARÁTI KÖRE
FOTÓ: ÁRPÁSI IMRE
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Decemberben nagyon sok ha-
gyományhoz köthető jeles 
nap van. 

December 4-én Borbá-
la napján az asszonyok nem 
fonhattak, mert az rosszat je-
lentett, például azt, hogy meg 
fog sántulni a szarvasmarha. 
Egyes vidékeken ezt az el-
képzelést konkrétan is meg-
magyarázták. Ha az asszony 
fon, akkor Borbála behajít-
ja az ablakon az orsót, a fo-
nál kóccá válik, rátekeredik a 
marhák lábára, és azok lesán-
tulnak. 

December 6. Miklós nap-
ja, mely naphoz a különböző 
vidékeken más-más szokások 
kötődtek, mint pl. a Mikulás 
járás, a gyermekek megimád-
koztatása, alakoskodók általá-
ban férfi ak, fejükre harisnyát 
húztak, kenderkócból szakál-
lat készítettek, derekukon lán-
cot viseltek, söprűvel beko-
pogtatva a házakba ijesztget-
ték a gyerekeket és lányokat. 
A Mikulás napi ajándékozás 
mai formája körülbelül ötven 
éve terjedt el, a piros ruhás 
mikulás pedig még későbbre 
tehető egyes források szerint. 

December 8. Mária napja. 
Szűz Mária szeplőtelen fogan-
tatásának napja, amely napot 
Eketiltó vagy Földtiltó Bol-
dogasszony napjaként emle-
gették, mert ezen a napon már 
nemigen lehetett szántani. 

December 13. Luca napja. 
Rengeteg szokás kapcsolódik 
ehhez a naphoz, hiszen Luca 
napját a legfontosabb gonosz-
járó napnak tartották. Ez a nap 
éppúgy alkalmas volt a termé-
kenység-varázslásra, mint há-
zasság-, halál-, és időjárásjós-
lásra, vagy bizonyos női mun-
kák tiltására. Reggel a házba 
lépő első látogatóból a várha-
tó állatszaporulatra jósoltak. 
Ha férfi  lépett a házba, a sza-
porulat bikaborjú lesz, ha pe-
dig nő érkezett, akkor üsző. A 
jósló, varázsló eljárások közé 

tartozott a Luca-pogácsa sü-
tése: ha sütés közben meg-
perzselődött, közeli halált je-
lentett. Egyes vidékeken a lá-

nyok gombócba rejtett fi ú-
nevekből remélték megtud-
ni, hogy a jövő évben ki lesz 
a kérőjük. A Lucától Kará-
csonyig tartó 12 nap időjárá-
sát kivetítették a következő év 
12 hónapjára. December 21. 
Tamás napja. Tamás napjá-
hoz számos - elsősorban disz-
nóvágással kapcsolatos - hie-
delem fűződik. Az ekkor vá-
gott jószág hája, a "Tamásháj" 
nem avasodik meg, ezért gyó-
gyításra alkalmas. Elsősorban 
kelések, nehezen gyógyuló 
sebek, kisgyermekek kiütése-
inek a kezelésére használták. 
Máshol attól tartottak, hogy 
Tamás megöli a baromfi akat. 
Ezért baromfi vész ellen mézet 
szenteltek, és ezt adták a tyú-
koknak. 

December 24. Ádám-Éva 
napja. E napon böjt van, ezért 
karácsony böjtjének is neve-
zik. Számos népszokás, hie-
delem tartozott ehhez a nap-
hoz. A férfi ak kiseperték az 
udvart, kitisztították az istál-
lót. A kölcsönkért tárgyakat, 
eszközöket visszaadták / visz-
szakérték, mert úgy tartot-
ták, ha a tárgyaik másoknál 

maradnak, az elviszi a sze-
rencséjüket. Ezen a napon és 
a karácsonyra való készülő-
dés időszakában is jellemző 

a köszöntés. Különböző vi-
dékeken ennek más-más ha-
gyományai vannak. Jellem-
ző volt sokhelyütt, hogy 24-e 
éjjelén pásztorok járták a fa-
lut, nagy zajt csapva "űzték el 
a gonoszt". Egyébként külön-
böző korcsoportok különbö-
ző napszakban jártak köszön-
teni. Délben kezdték a gyere-
kek, vacsora után a fi atalok, 
este 9 után a felnőttek, több-
nyire a házas emberek. A kö-
szöntés fajtái: kántálás (éne-
kelve jártak házról házra), a 
betlehemezés (betlehemmel 
jártak, megjelenítették a bib-
liai jelenetet, a pásztorok kö-
szöntését, stb.), vagy szállás-
keresés (eljátszották, mikor 
Mária és József szállást kere-
sett). A különböző köszönté-
sek feladata volt a következő 
évi termékenység, bőség, sze-
rencse biztosítása. Karácsony 
estéje és éjszakája sokféle 
jóslásra és varázslásra adott 
alkalmat. Így például a kará-
csonyi vacsora után a család-
fő annyi cikkekre vágta az al-
mát, ahány tagja van a család-
nak. A magok egész, vagy el-
vágott voltából következtet-

tek arra, hogy ki lesz egész-
séges, vagy beteg a családban 
a következő évben. Ugyan-
így azt tartották, hogy akinek 
a karácsonyi vacsora után fér-
ges dió jutott, az súlyos beteg 
lesz, vagy meghal. Este faha-
sábot támasztottak száradni a 
tűzhelyhez. Úgy vélték, hogy 
akié reggelre eldől, az a kö-
vetkező évben meghal. Kará-
csony este a lányok kimentek 
a sötétbe fáért, és annyi hasá-
bot öleltek magukhoz, ameny-
nyit elbírtak. Ha a fahasábok 
száma páros volt, a következő 
évben férjhez mentek. 

December 25. Karácsony 
napja. Jézus Krisztus szüle-
tésének a napja. Ekkor meg-
szűnt a böjti tilalom, ehettek, 
ihattak, vigadhattak, viszont 
semmilyen munkát nem sza-
badott végezni, sokhelyütt 
még a seprést is tiltották, s 
ilyenkor az istállóból a trágyát 
sem szabadott kihordani. Né-
hol a főzés is tilos volt. Ezért 
jellemző - a máig is fennma-
radt hagyomány - hogy ko-
csonyát ettek. Ezen a napon is 
jártak a karácsonyköszöntők. 
Betlehemeztek, pásztorjátékot 
mutattak be, s ezzel ajándéko-
kat gyűjtöttek. Természetesen, 
mint minden fontosabb fordu-
lóponthoz a néphitben, ehhez 
a naphoz is kapcsolódott idő-
járásjóslás. Ha karácsony va-
sárnapra esik, akkor jó tél, sze-
les nyár, se meleg, se hideg ta-
vasz, de bő termés és nagy ál-
latszaporulat várható. Ha hét-
főre esik, akkor ködös tél, sze-
les tavasz, jeges, viharos nyár 
várható, valamint dögvész, 
és állatpusztulás. Ha keddre 
esik 25-e, akkor nagyon hosz-
szú lesz a tél, nedves a tavasz, 
sok gyümölcs és szőlő várha-
tó. Ha szerdára, akkor kemény 
zúzmarás tél, kemény tavasz, 
nedves nyár, kellemes ősz, és 
sok gabona lesz. Ha csütör-
tök, vagy péntek az ünnepnap, 
akkor kellemetlen tél és forró 
nyár lesz, de hullani fognak az 
állatok. A szombaton ünnepelt 
karácsony jó telet, szeles ta-
vaszt és nagy drágaságot hoz. 
December 26. István napja. 
Egészség- és termésvarázs-
ló napnak tartották karácsony 
másnapját. Ha jó idő volt, azt 

December igazi téli hónap
 - a népszokások körében a pihenés, a 
megbékélés és a várakozás időszaka -
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Az Ipoly Erdő Zrt. beru-
házásában megvalósult a 
Márianosztrát és a nagybör-
zsönyi Nagyirtáspusztát ösz-
szekötő, mintegy 7 km hosz-
szú kisvasúti pálya rekonst-
rukciója. 

A célra elnyert kiemelt 
pályázat támogatását (a pá-
lyázat kódszáma: KMOP-
3.1.1/E-13-2013-0001) az er-
dőgazdaság a saját forrásai-
val egészíti ki. 

Kiegészítették és megerősí-

tették a vasúti pálya földművét, 
elkészültek a vízelvezetést biz-
tosító műtárgyak, új ágyazati 
kőrétegre új sínpár került. Aka-
dálymentes peronok épültek a 
megállóhelyeken. A 2016 má-
jusában várható üzemkezdet-

re elkészülnek a vasút kiszol-
gáló épületei Márianosztrán 
és Nagyirtáspusztán. Új, erre 
a pályára tervezett gördülőál-
lomány beszerzése van folya-
matban.

A jelenleg üzemelő két 

kisvasút összekötésével Ma-
gyarország leghosszabb fő-
vonalú hegyvidéki kisvasútja 
jön létre, amit nemcsak a kis-
vasút barátok vártak régóta 
már. Az egyedülálló tájké-
pi értékeken kívül kiemelen-

dő jelentőségű, hogy 
a hazánkban utol-
sóként fennmaradt, 
Kisirtás és Nagyirtás 
közötti csúcsfordí-
tós (Z nyomvonalú, 
részben tolt menettel 
bejárható) vonalrész 
országos jelentősé-
gű ipartörténeti mű-
emlék.

A Szob-Nagybör-
zsöny kisvasút rövid 
története

A nagybörzsö-
nyi vasút 1908-ban 
Ipolypásztó és Nagy-

börzsöny között, 600 mm-es 
nyomtávval épült, az Esz-
tergomi Érsekség gazdasági 
vasútjának, a faanyag nagy-
vasútra juttatása érdekében. 
A vonalat Kisirtásig tovább-
fejlesztették, majd beszállítá-

Elkészült a kisvasúti pálya a Márianosztra 
és Nagyirtás köszötti szakaszon

si célú szárnyvonalakkal lát-
ták el. 

A szobi vasút 1912-ben 
épült, Szob és a Márianosztrai 
Kőbánya között, a kőbányá-
ban kitermelt andezit szállí-
tására. Trianon után a nagy-
börzsönyi hálózat nagyvasúti 
kapcsolat nélkül maradt, ezért 
a két vasutat összekötő vona-
lat építettek. A szintkülönbsé-
get a Tolmács-hegy oldalában 
csúcsfordító-pár építésével, 
Nagyirtás és a Bezina-völgy 
között merész hajtűkanyar-
okkal küzdöttek le.

1945-ben állami üzemelte-
tésbe került a hálózat. 1975-
ben megszűnt a forgalom 
Szob és Nagyirtás között, a 
két vasút elszakadt egymás-
tól. 1992-ben a nagybörzsö-
nyi és a szobi vonalrész mű-
ködése is megszűnt. 1996-tól 
a térség önkormányzatai, va-
lamint a kisvasút sorsát szí-
vükön viselő civil szerveze-
tek és magánszemélyek lé-
péseket tettek a Szob–Nagy-
börzsöny kisvasút turiszti-
kai célú helyreállítása ér-
dekében. 2002 őszén került 
sor a Nagybörzsöny–Nagy-
irtás szakasz, 2008 telén pe-
dig a helyreállított Szob–
Márianosztra vonalszakasz 
átadására.

IPOLY ERDŐ ZRT.

tartották, jó lesz a termés. E 
napon is jártak még a betlehe-
mesek, de az Istvánok - akik-
ből akkoriban sok volt faluhe-
lyen - egymáshoz is szívesen 
jártak ilyenkor köszöntgetni. 
A szokást „istvánozásnak" is 
nevezték. 

December 27. János nap-
ja. Ehhez a naphoz is elsősor-
ban a nagy ünneplések tartoz-
tak. A "jánosolók" köszönté-
se általában egy pohár bor fel-
hajtásával járt. Ennek a szo-
kásnak a magyarázata, hogy 
Szent János poharából erőt, 
egészséget lehetett meríteni. E 
nap emellett patkányűző, óvó, 
védő nap is volt. 

December 28. Aprószen-
tek napja. A gyermekek meg-
örvendeztetésének napja. A 
nap ismert szokása a vessző-
zés, amelynek különböző vál-

tozatait írták le, de a lényege 
mindegyiknek az volt, hogy a 
gyermekeket vesszővel meg-
ütögetve jó egészséget kíván-
tak nekik. Egyes vidékeken a 
legények megvesszőzték a lá-
nyokat és az idősebbeket is, 
mondván: "feje se fájjon, foga 
se fájjon" azaz legyenek min-
dig egészségesek. 

December 31. Szilveszter 
napja. Az év utolsó napja nép-
hit szerint mágikus erővel bír, 
és számos, az emberi életre, 
az állatállományra és a termés 
bőségére vonatkozó szokást, 
hiedelmet von maga köré. Ré-
gen azért keltették a zajt, hogy 
mindenki felébredjen, és az 
újesztendőben szorgalmasan 
dolgozzon, másrészt, hogy a 
nyáj az újév beköszöntekor a 
másik oldalára forduljon. 

A számos decemberi jeles 

nap közül a Danubius Tánc-
együttes -  mint minden hó-
napban így most is - készült és 
készül egy-egy hagyományt 
kiragadni és feleleveníteni. 
Az adventi koszorúkészítés-
sel egybekötött András-napi 
gombócfőzéssel a férjjóslás-

ban – ahol sok kis- és 
nagylány kíváncsian 
nézte a gombócban rej-
lő fi únevet. A követ-
kező alkalom a kará-
csonyi forgatag lesz. 
Ez alkalomból készü-
lünk egy kis tánccal 
és vidámsággal, mely-
re mindenkit szere-
tettel várunk decem-
ber 19-én, szombaton 
délután 5 órakor !

Végezetül, szeret-
ném megragadni az al-

kalmat, hogy magam és a Da-
nubius Táncegyüttes nevében 
kívánjak áldott, békés, szere-
tettel teli karácsonyi ünnepe-
ket és szerencsében, egészség-
ben, sikerekben gazdag új esz-
tendőt mindenkinek!

FÜLÖP BEATRIX
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A karácsony az ajándékozásról 
is szól. Bizonyára többen gon-
dolnak arra, hogy az ajándé-
kok ne csak tárgyi dolgok le-
gyenek, vagy a testi táplálko-
zással kapcsolatosak, hanem 
szellemiek. Én is szeretnék 
hozzájárulni ehhez a szellemi 
gazdagításhoz egy kis köny-
vecskével. Ennek az ismerte-
tőjét olvashatják az alábbi so-
rokban.

Az írás múzsája 1989. júli-
us 7-én mosolygott rám. Ek-
kor még - és később hosszabb 
ideig - csak mások írtak rólam 
és munkásságomról. Egyre in-
kább úgy éreztem, hogy az írás 
tőlem sincs távol. Először kis 
szösszeneteket, meghívókat 
fogalmaztam meg, azután pe-
dig sokfelé kiterjedt a téma.

Ma elmondhatom, hogy a 
mostani kis könyvecském már 
a többedik könyv. Persze csak 
magán kiadás pár száz pél-
dányban, csak fűzve, és csak 
128 oldal.

Ennek a mostani írás-
nak az első felében azt fog-
laltam össze, amit a felnőtt 
katekéziseken (hitoktatás-
okon) szoktam elmondani. Vé-
leményem szerint itt a legfon-
tosabb, hogy személyes, egyé-
ni, mély meggyőződésből fa-
kadó legyen a mondanivaló. 
Lássa meg a másik ember, aki 
az élet nagy kérdésein vívódik, 
hogy van ezzel egy olyan sze-
mély, aki a témáról mintegy 
hivatalból beszél, de ő is meg-
küzdött azért valamikor, hogy 
kialakuljon a nézete.  Írom is: 
”Ma az a szlogen járja a pa-
pok között, hogy nem tanítók, 
hanem tanúk kellenek.  Ezért 
szőttem bele a mondanivalóm-
ba a személyes tapasztalata-
imat. Magam is szívesen ol-
vasok olyan lelkiségi könyvet, 
amelyikben meg mer mutat-
kozni a szerző személyesen.”

Ezzel a fenti gondolattal 
íródott a könyv első része is, 
ahol a három kulcs témát a 
Hitvallást, a X (tíz) Parancsot 
és a Hétféle szentséget gondo-

lom át. Hadd mutassak be egy 
példát.

Kínzaték Poncius Pilátus 
alatt  -  miután elmondtam a 
magyarázatot, hozzáteszem:

"Olyan megindító, ami-
kor az emberek azt kérik szá-
mon, ami „kimaradt” a Bib-
liából. Pl.: a minap láttam a 
Godot-ra várva című Becket 
darabot. Ott afelett sajnálko-
zik az egyik szereplő, hogy a 
jobb lator üdvözüléséről csak 
az egyik evangélista tud. Pe-
dig micsoda fontos dolog len-
ne, hogy egészen biztosak le-
hessünk benne. Mások azt hiá-
nyolják és én magam is sokáig, 
hogy Jézus miért csak a tanít-
ványoknak mutatkozott a feltá-
madás után? Mennyivel job-
ban tudnánk hinni, ha megje-
lent volna Pilátus vagy Heró-
des előtt! Ma azt válaszolom: 
Amikor megjön valaki a hábo-
rúból, talán egyből a hivatalos 
szervekhez megy bejelentkez-
ni? Nem, a szeretteihez megy, 
akik majd segítenek neki eze-
ket a szükséges formaságokat 
elintézni."

A könyv második fele kife-
jezetten a személyes lelkipász-
tori magatartásról szól, va-
gyis a lelki vezetésről, közna-
pi nyelven a gyónásról! 

  
ÖSSZEGEZÉS ÉS LELKI ATYAI 

ELVEK: 
1.) A bűnbocsánat szent-

sége, és ha hosszútávon igé-
nyes, akkor a lelki vezetés, 
nem pszichológia, hiszen még 
Jézus sem és a szentek egyi-
ke sem úttörő ebben a szakmá-
ban. A kettőnek mégis komoly 
köze van egymáshoz.

2.) Nemcsak a katolikusok-
ban vetődik fel a gyónás szük-
ségessége, hanem a világ fi ai-
nak gyógyító gyakorlatában is, 
és minden Bibliát olvasó em-
berben, mert ott valóban azt 
olvassuk: Valljátok meg bűne-
iteket egymásnak! A kimon-
dott szó önmagában is terem-
tő erő, gyógyít, hát még, ha eh-
hez hozzájön a Jézustól kapott 

oldó-kötő hatalom. Csodát le-
het tenni általuk. Csodásak is 
a szentek útjai Istenhez.  Min-
denféle kiindulásból el lehet 
indulni Isten felé. Mindenfé-
le úthoz kell egy leírt vagy élő 
kalauz, vagy mindkettő.

3.) Azt is jól kell látni, hogy 
Isten nemcsak a bajokon, be-
tegségeken keresztül vezet 
magához. Törődnünk kell az 
egészséges emberek lelki fej-
lődésével is. Sokszor valóban 
a baj és a könyörgés visz ben-
nünket közelebb Istenhez, de 
mégsem mondhatjuk, hogy ez 
általános. Viszont az egészsé-
ges embernek is fejlődnie kell. 
Az előbbre haladást már nem 
biztos, hogy  képes egyedül 
végbevinni.

4.) Lényeglátók Pilinszky 
szavai. Ezek a szavak a pszi-
chológia és a lelki vezetést is 
jól meg tudják különböztetni: 
Ti pszichológusok azt mond-

Hefler Gábor: Az én hitvallásom
Könyvismertetés a karácsonyi ajándékozáshoz

játok, probléma van, meg kell 
oldani, a lelki atyák azt mond-
ják, a bűn mindig tragikus, ir-
galomra van szükség. Szerin-
tem mind a kettő igaz és fon-
tos. Vannak átfedések, de 
mindkét szakembernek tudnia 
kell, hogy melyik az Ő terüle-
te.

5.) A lelkiatya az embe-
rek üdvösségével törődik el-
sősorban. Ehhez Jézustól kap-
ta a felhatalmazást és a hozzá 
szükséges eszközöket is, az ol-
dó-kötő hatalmat. Jézus és a 
már kipróbált szentek példájá-
ra a mai gyóntatónak Istensze-
retőnek és emberszeretőnek 
kell lenni.

Ez a néhány gondolat talán 
annak is eligazítás, aki csak 
olyan titokzatos, vagy rossz 
gondolatokat hallott a gyóná-
si gyakorlatról! Akinek pedig 
fontos a karácsonyi gyónás, és 
nincs ellenérzése vele kapcso-
latban, annak ezek a gondo-
latok még inkább könnyítsék 
meg ezt a tennivalót!

 ÜDVÖZLETTEL: 
HEFLER GÁBOR 

PLÉBÁNOS

A falfirka
(Egy régi anekdota nyomán)

Újévnek reggelén, útban hazafelé,
Hószínszerű ház tűn ifjú hősünk elé.

Dudorász egy víg dalt, kedvesére gondol,
S egy hasas butykosból jó nagyokat kortyol.

Nagy-nagy boldogságát magában nem bírja,
S hogy tudja mindenki, a falra ezt írja:
Aki nem szereti a bort, a dalt s a nőt,

Az biz nem érdemli meg az új esztendőt!

Megcsikordult aztán óránk mutatója,
Egy úr ballag arra, s látni, lóg az orra.
Dúdolni nem szokott, tiszta józan szeme,

És a fi rka alá ezt írta a szene.

Hogyha iddogálnád savanyú boromat,
A harcias nőmmel élnéd a sorsodat,
S az én jó anyósom tanítana dalra,

Mondd te boldog ember, mit írnál a falra?
Budapest, 2010. november 14.

Körömi Ferenc
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 60., Telefon: (06-1) 201-8836 (télen). 
2623 Kismaros, Duna utca 3., Telefon: (06-27) 383-969 (nyáron).
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Második alkalommal ke-
rült megrendezésre Vámos-
mikolán a Fridmann Tibor 
emlékére szervezett teremtor-
na 2015. november 28-án.

A torna megálmodói, és 
volt játékostársai így akartak 
emléket állítani elhunyt sport-
társuknak.

Még mindig nehéz elfogad-
ni, hogy már nem fog pályára 
lépni csapata győzelméért. A 
torna hivatalosan koszorúzás-
sal kezdődött a nyughelyénél.

A versenyen az aláb-
bi öregfi ú csapatok vet-
tek részt: Balassagyarmat, 
Márianosztra, Nagymaros, 
Vámosmikola, Szob. 

A vándorkupát ismét 
Vámosmikola csapata nyerte. 
Sztankovics Gábor az összes 
részt vevő nevében másod-
szor adta át megőrzésre Tibi 
özvegyének. 

Az előző évi tervek és re-
mények szerint sikerült em-
lékezni sporttársukra, ba-

rátjukra, ismerősükre.
A szervezők nevében ez-

úton is szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni a közreműkö-
dőknek, a támogatóknak, az 
adományozóknak. (Név sze-
rint hosszú lenne a felsoro-
lás, de hisszük, hogy minden-
ki magára ismer majd.) Nélkü-
lük nem lehetett volna ennyire 
sikeres a célt megtestesítő ren-
dezvény.

HOLLER KÁROLY 
(A SZERVEZŐK NEVÉBEN)

A sakkcsapat csapatbajnokság 
októberben Szigetbecsén - a 
második fordulóban - 5-5-re 
végződött, ami csalódás jelent, 
hiszen már  4-2-re is vezettünk. 

November 15-én, az elmúlt 
években rendszeresen élen vég-
ző Dunaharaszti MTK-t fogad-
tuk,  sajnos a sok döntetlen mi-
att 3,5-6,5 lett a meccs vége a 
Dunaharaszti javára.

November 22-én Turán  a 
Galgavidék következett, akit 
eddig szinte mindig legyőztünk.  
1-2 nappal a meccs előtt aztán 
sorban jöttek a lemondó üzene-
tek a csapattagok részéről, így a 
hiányos csapattal az eredmény 
se lehetett jobb. Galgavidék – 
Szob 6,5 – 3,5. Bár meglepe-
tésre 4 forduló után Galgavidék 

(Tura) az első, sajnos az érem, 
pláne a fényesebb már elúszott 
nekünk.

Még a Hírverő havi forduló-
ja - december 13-án  - van hátra 
az évből, aztán megpróbálunk 
javítani, mivel ettől csak jobb 
lehet. Persze nem lesz könnyű, 
mivel Dunakeszi - aki szintén 
veretlen - következik a sorban.

Ezt követően Gödre me-
gyünk, majd Törökbálint jön, 
de  Szigetszentmiklósra  is me-
gyünk a tavasz elején.

Virág Bálint kimagaslóan sze-
repelt Fide értékszám szerző ver-
senyen Budapesten, mivel igen 
nehéz 100 élőpont felett szerezni 
egyszerre. Neki sikerült ez a bra-
vúr, csak gratulálhatunk. Bár eb-
ben az MTK háttérstáb munkája 

nyilván sokat jelent.
Az egész évre visszatekint-

ve, a 2014-15-ös bajnokságban 
4. helyezett lett a csapat, 1,5 pont 
hiányzott a dobogóhoz. Az őszi 
szezonban 1 győzelem, 1 döntet-
len, 2 vereség a mérleg, sajnos az 
elvárttól ez gyengébb. Muszáj a 
teljesítményünkön javítani. 

Ezúton köszönöm meg csa-
patunk nevében az önkormány-
zat, valamint Bo-gányi Gergely, 
Orbán József és Tóth Lajos 
uraknak a komoly anyagi támo-
gatását, mindezek nélkül csapa-
tunk nem boldogult volna.

Békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván a sakk-
csapat.

CSIBA BENŐ
 CSAPATVEZETŐ

Mécses és virág
Az élőknek minden napjuk ilyen 
vagy olyan, de élnek, dolgoznak, 
rohannak. A holtaknak csak egy 
napjuk van. Ekkor viszünk virá-
got a sírra, gyújtjuk a gyertyá-
kat, emlékezünk. Édesanyám azt 
mondta, bár közhelyként hang-
zott: „Fiam, az ember kétszer 
hal meg. Először akkor, amikor 
eltemetik, végérvényesen eltávo-
zott közülünk. Másodszor pedig 
akkor, ha a temetés után még az 
emlékét is elfelejtik.” Anyám sír-
ja mellett két ápolatlan, gazzal 
sűrűn benőtt sír, a félredőlt ke-
resztfán felirat: „Soha nem fele-
dünk!” Egy – egy mécsest teszek 
mindkettőre a rokonság helyett 
is. Nyugodjanak békében. Autók 
áradata. Háztól (lakástól) sí-
rig a fuvar. Nem érdemel annyit 
az elhunyt, hogy gyalog tegyem 
meg azt a néhányszáz métert? 
Kényelem, aztán rohanás. Vajon 
foglalkozunk – e, beszélgetünk – 
e, törődünk – e az élőkkel? Meg-
hallgatjuk az élők problémáit? 
Van időnk rájuk nyitni az ajtót, 
megkóstoljuk a szeretettel sü-
tött édességet, amivel megkínál-
nak? Csak rohanunk, hiszen ter-
mészetes, hogy élnek. Hogy hol-
nap talán már nem tudok elmen-
ni hozzá, a „szeretett” anyuhoz, 
nagymamához, rokonomhoz? 
Csak a rohanás. Aztán eljön a 
végső nap. És a bűntudat. Ment-
ségkeresés, lelkiismeret furda-
lás. Idővel ezek is elkopnak.

Néhányan versenyt űznek 
abból, mennyi mécses (gyer-
tya) fér el egy sírhalmon. Min-
den centiméteren ég ilyen meg 
olyan kivitelű készítmény, a vi-
rágnak már nincs is helye. 
„Lássátok emberek! Én ennyi-
re becsülöm szerettemet!” Éle-
tében kellett volna kimutatni azt 
a kis törődést. A temetőből ki-
menet még megállok két egy-
szerű sírnál. Ismeretlenek gon-
dozzák. Egy magyar, egy né-
met, egy orosz ismeretlen ka-
tona nyughelye. Gyertyát gyúj-
tok nekik is, és apámra gondo-
lok, aki valahol Európában lett 
elhantolva ismeretlen magyar-
ként. Talán Ő is kapott sírjára 
egy szál virágot.  Gyűlölködés 
és harag nélkül a megbékélés 
nevében.

FERENCZY EMIL

Fridmann Tibor emléktorna

Késő őszi sakkhírek
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Mindenkinek van egy szenvedélye. Valakinek a 
foci, valakinek az úszás, valakinek a futás. Nekem 
a mazsorett. Amikor először a kezembe vettem a 
mazsorett botot, 6-7 éves lehettem. Tanulmányoz-
tam, nézegettem. „Hogy fogom ezt pörgetni? Egyál-
talán el fogom kapni a botot, ha feldobnom?” Néz-
tem csak ámulva a nagyokat. És egyszer csak betel-
jesült a kívánságom, megtanultam a botot pörgetni! 
Én akkor olyan boldog voltam! Egyre több fajta pör-
getést tudok csinálni és persze még többet ki akarok 
próbálni. Majd egyszer csak - 9 éves koromban - rá-
jöttem, milyen fantasztikus dolog ez az egész, és bi-
zony nem minden embernek adatik ez meg. 11 éve-
sen elkezdtem zászlót pörgetni. Már annyira izgatott 
voltam, milyen lehet. Amikor felléptünk vele, úgy iz-
gultam, mint még soha! „Le ne ejtsem, ezt nehezebb 
elkapni, mint a sima mazsorett botot!” Ez járt vé-
gig a fejemben. Azóta sok fellépésem volt, és mindet 
nagyon élveztem. A ruhák meseszépek. Ez az egész 
egy fantasztikus dolog! Köszönöm, hogy megtanítot-
tál erre a csodálatos dologra!

BÁTHORY ANNA

15 éves születésnap
Egy mazsorettes gondolatai

NÉV: SZOBI MAZSORETT 
CSOPORT. 

SZÜLETÉSI IDŐ: 
2000. JÚNIUS 24.

Születésénél bábáskodtak: 
Csímár Kinga, Dunakanyar 
Fúvósegyüttes, Grósz Móni-
ka, Grószné Kmetty Ildikó, 
Hajdú Andrea, Hajdú Anett 
Illésy Ditta, Klambauer Ági, 

Kunya Sándorné, Likmus, Ka-
talin, Nagy Enikő, Paluch Ani-
ta, Pásztor Katalin, Szob Város 

Önkormányzata
A lezajlott születésnapi 

„Party” időpontja 
2015. november 23.

Helyszíne: Szobi József Attila 
Művelődési Ház.

Résztvevők szám: kb. 350 fő

Szülinapi party

A fergeteges hangulatról 
nagy örömmel gondosko-
dott: közel száz táncos lábú 
kislány, nagylány, anyuka és 
nagymama. Ennek a fantasz-
tikus születésnapi partynak a 
létrejöttében, lebonyolításá-
ban sok személy munkájára, 
segítségre és összegfogására 
volt szükség.

A csoport vezetőjeként 
szeretnék köszönetet mon-
dani a már „elballagott”, 
de még vissza-visszajáró 
mazsorettes lányoknak, akik 
szabadidejüket, hétvégéjü-
ket feláldozták, és táncaik-
kal fokozták a buli hangula-

tát. Továbbá köszönöm ne-
kik, hogy a fi atalabb tánco-
soknak bemutatták, a gya-
korlással elérhető célt. Na-
gyon büszke vagyok rátok és 
természetesen minden cso-
portra.

Nagy köszönet az anyu-
káknak, akik bíztak bennem, 
és bevállalták, a nem kis fel-
adatot jelentő színpadra lé-
pést. Továbbá szintén nagy-
nagy köszönet a Nagyiknak, 
akik bebizonyították, hogy 
a tánc nem ismer korhatáro-
kat. A gyerkőcök nevében a 
sok-sok fi nomabbnál-fi no-
mabb süteményt köszönöm, 

amit az anyukák nagyma-
mák készítettek.

Külön szeretném a szülők-
nek megköszönni azt, hogy 
együttműködésükkel segítik 
a munkánkat, kollégáimnak, 
Nagy Gyuláné Héri Borinak, 
Kutasi Péterné Juditnak és 
Németh Veronikának a tánc-
ruhák és kiegészítők elkészí-
tését.

Ahhoz, hogy csoportunk 
működni tudjon, és eny-
nyi gyermeket táncoltasson, 
szükségünk volt, és lesz a 
jövőben is támogatókra. 

Támogatóink: Bonanza 
Használtruha Kereskedés, 
(Bartókné Mariann), Feke-
te István Általános Iskola, 
Polónyi Éva, Tóth Lajos, Szil-
via Virágüzlet (Simon-Kovács 
Szilvia), Szobi József Atti-
la Művelődési Ház, Szob Vá-
ros Önkormányzata, Köszö-
nöm lányok a mosolyt, melyet 
az arcomra csaltok, ha erre 
a nagyszerű napra gondolok. 
Utoljára, de nem utolsó sor-
ban NAGY KÖSZÖNET a lel-
kes közönségnek!

KUNYA ERZSÓ

2016. február 16.2016. február 16.



Idén december 6-a va-
sárnapra esett, így az az-
nap megrendezésre kerülő 
Kalnedárium Hagyomány-
őrző Műhelyet is megláto-
gatta a Mikulás. 

Míg vártuk a „nagy-
szakállút”, a gyerekek 
kézműveskedtek, rénszar-
vas, karácsonyfadísz és ka-
rácsonyi képeslap készült. 
Volt, aki több darabot is ké-
szített már, gondolva a ka-
rácsonyi ajándékozásra, és 
volt olyan, aki csak a maga 
kedvéért alkotott. Mari-
ka néni mesélt a kicsiknek, 
amit szerintem a felnőt-
tek is szívesen hallgattak, 
nosztalgiázva  egy kicsit. 
Aki elfáradt a nagy várako-
zásban és készülődésben, 
egy frissítő meleg tea mel-
lett karácsonyi mesefi lmet 
nézhetett, de nem ám a mo-

dern világ kreálmányait, in-
kább a klasszikusok közül 
válogattuk az ünnepekről 
szóló részeket, mint a Pom-
pom meséi, Frakk a macs-
kák réme, A Kisvakond és 
hasonlók. 

Mikor már hallani lehe-
tett a közeledő szán csen-
gettyűit, a gyerekek felso-
rakozva és énekelve vár-

ták, hogy végre megérkez-
zen hozzájuk a Mikulás. 
Hosszú utat tett meg, hogy 
ideérjen, ezért azon nyom-
ban hellyel kínáltuk, majd 
kis szusszanás után néhány 
kedves szót intézett az iz-
gatott gyereksereghez. Ez 
után mindenki megkap-
ta tőle az ajándékcsomag-
ját, aki jó volt, az dicsére-

2015. december 5-én (szomba-
ton) és 6-án (vasárnap) – a ko-
rábbi évek gyakorlatának meg-
felelően – ismét meglátogatta a 
Mikulás bácsi a Börzsöny Kis-
vasút ünnepi járatait. 

Az utazó közönség már előre 
készült az alkalomra, így a két 

kocsiból álló szerelvény hamar 
megtelt minden járaton. Iskolai 
osztályok, családok, baráti tár-
saságok, turistacsoportok hasz-
nálták ki a lehetőséget. Termé-
szetesen mind a két kocsi feldí-
szítve, befűtve várta vendégeit. 
Hó ugyan nem volt, de az időjá-
rás - mindenki örömére – az al-

kalomnak megfelelő volt.
Mikulás bácsi nagy-nagy 

zsák ajándékkal készülve, si-
keresen állt helyt az ajándék-
osztás területén is. A gyerme-
kek kíváncsian bontogatták az 
ajándékcsomagokat, melyben 
a szokásos cukor, dió, mogyo-

ró, gyümölcsök stb. 
mellett, apró játéko-
kat is találtak. 

A Mária-kúti tar-
tózkodás elhúzó-
dott, mivel sok gyer-
mek „fotózkodott” 
a Mikulás bácsival; 
ezek a képek örök 
emlékként kerülnek 
a fényképalbumok-
ba.

A visszatérő járatról mosoly-
gós, kipirult arcú gyermekek, 
családok szálltak le és indultak 
haza.

A két nap sikeréhez hozzá-
járult az Éva-Baker pékség, és 
Orbán József úr. Ezúton is kö-
szönjük támogatásukat.

PAULIK JÁNOS

Mikulás a Börzsöny 
Kisvasúton

A Kalendáriumban járt a Mikulás
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tet, aki kevésbé, az egy kis 
dorgálást kapott az ajándék 
mellé. Reméljük, hogy jö-
vőre már senkire nem lesz 
panasz, és mindenki nyu-
godt lélekkel állhat a Mi-
kulás elé. 

Köszönjük a támogatást:
Orbán József  

Szobért Szobiakért 
Közalapítvány

Szob Város Önkormányzata
PANITA
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Az év végi ünnepi forgatag kivá-
ló lehetőséget kínál a bűnözők-
nek is, ezért még az ünnepi ké-
szülődés alatt sem szabad elfe-
ledkezni néhány alapvető óvin-
tézkedésről!

Advent időszakában az ünne-
pek közeledtével ismét benépe-
sülnek városunk utcái, nagyobb 
tömegre lehet számítani a külön-
böző üzletek, piacok, kirakodó-
vásárok, valamint a pályaudvar-
ok környékén. Az ünnepi forga-
tag kiváló lehetőséget kínál a bű-
nözőknek is, ezért a Szob Város 
Polgárőr Egyesülete az alábbi ta-
nácsokkal segíti az ünnepi készü-
lődés zavartalanságát, a közelgő 
ünnepek meghittségét:

Vigyázat zsebesek!
Pénztárcánkat, iratainkat, tele-

fonunkat a kabátunk belső zsebé-
ben tároljuk, de lehetőleg ne min-
dent egy helyen.

Fontos, hogy kézitáskánk 
mindig zárva legyen, a cipzáron 
kívül csattal is zárható táska ne-
hezíti a tolvajok dolgát. Tömeg-
ben, zsúfolt helyeken szorítsuk 
karunk alá, érintetlenségét több-
ször ellenőrizzük! Vonattal törté-

nő utazásunk során le- és felszál-
láskor még inkább ügyeljünk ér-
tékeinkre!

A gépjármű nem értékmeg-
őrző!

Ne hagyjunk értékeket, „csá-
bító” dolgokat autónkban (pél-
dául táskák, kabátok, laptop)!

Lehetőség szerint a látható, 
forgalmas, lehetőleg kivilágított 
és őrzött parkolókat részesítsük 
előnyben!

Járművünket minden esetben 
zárjuk be, amennyiben az rendel-
kezik riasztóval, indítás gátlóval, 
kormánybilinccsel vagy sebes-
ségváltó zárral, akkor használjuk 
is azokat!

Alkalmi lopások
Vásárlás közben pénztárcán-

kat, kézi táskánkat ne tegyük a 
bevásárlókosárba, bevásárló ko-
csiba, vagy a nadrágunk hátsó 
zsebébe!

Csak annyi pénzt vigyünk 
magunkkal, amennyire aznap 
várhatóan szükségünk lesz!

Az ajándékok kiválasztásakor, 
ruhák felpróbálásakor is őrizzük 
meg éberségünket, a már meg-
vásárolt termékeket, ajándéko-

kat soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül!

On-line veszélyek
Bankkártyával történő fi ze-

tés esetén lehetőség szerint olyan 
webáruházban vásároljunk, 
amelynél a fi zetés valamely ban-
ki oldalon keresztül történik, így 
a kártyánk adatai biztonságos 
kapcsolaton keresztül jutnak el a 
bank központjába!

Az internetes csalások elkerü-
lése érdekében kétkedve kezel-
jük az olyan eladókat, akik szol-
gáltatásával kapcsolatosan kevés 

Szob Város Polgárőr Egyesület: A szeretet ünnep 
előkészületeire bűnmegelőzési tanácsok!

értékelést jegyeztek be az ügyfe-
lek, vagy amelyek a piaci árnál 
lényegesen alacsonyabb áron kí-
nálják termékeiket!

Magánszemélytől történő vá-
sárlás esetén soha ne utaljuk a vé-
telárat, vagy annak egy részét elő-
re. A személyes átvételt, vagy az 
utánvétel lehetőségét preferáljuk! 

„Lehalkul a város zaja 
karácsony estére.

Melengeti lelkünket a 
kicsiny gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet 

e napon,
Hogy az embereknek hitet, 

reményt adjon!
BÉKÉS, BOLDOG, ÁLDOTT KA-
RÁCSONYT KÍVÁN: SZOB VÁROS 

POLGÁRŐR EGYESÜLET!”

Október 18-án tartottuk 
a településen nagy ha-
gyományokkal rendelke-
ző Idősek napját a Szobi 
József Attila Művelődési 
Házban. Ezen a napon az 
egyébként megszokottnál 
is nagyobb figyelmet for-
dítunk városunk idősebb 
lakosaira a nekik kijáró 
tisztelettel.

A művelődési házban 
15 órától vártuk szépkorú 
vendégeinket egy műsoros 
vacsorára. Ferencz Gyön-
gyi polgármester asszony 
köszöntője, majd Tóth La-
jos alpolgármester úr ün-
nepi beszéde után a pol-
gármester asszony és az al-
polgármester úr megaján-
dékozta városunk legidő-
sebb hölgyét, Szakolczai 

Idősek napja a művelődési házban Sándornét, Vilmi nénit, és 
a legidősebb urát, Zsibrita 
Jánost, valamint az az-
nap születésnapját ünnep-
lő Döme Tamás vendégün-
ket.

Ezután Leblanc Győző 
és Tóth Éva operett slá-
gereket és magyar nótákat 
énekelve szórakoztatta az 
ünneplő közönséget.

A zeneszó alatt felszol-
gáltuk a Központi Kony-
ha által elkészített ízletes 
és tartalmas kései ebédet 
- korai vacsorát, végezetül 
a desszertet. 

Az asztaltársaságok kö-
zül néhány estébe nyúlóan 
beszélgetett, ami örömmel 
töltötte el szívünket, hi-
szen jó volt látni, hogy a 
mindennapi gondokból ki-
szakadva, együtt érzik jól 
magukat.

PANITA

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.: 27/570-531, e-mail: holocsik@gmail.com

Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
2167 Vácduka, Petőfi  utca 28.

Tel./fax: 27/316-100
Felelős vezető: Furucz Zoltán
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A víz   ̵  szokatlan tulajdonsá-
gok: 

A víz tulajdonságainak rész-
letekbe menő leírása bőven 
megtöltene egy könyvet. E cikk-
ben csak néhány olyan részlet-
re térek ki, amelyek kevéssé is-
mertek. Úgy vélem, segíthetik 
tévhitek eloszlatását, illetve szá-
mos jelenség jobb megértését. 
Városkánkban idén nyáron két-
szer hullott pusztító jégeső és ta-
valy télen pedig a Börzsönyben 
is nagy károkat okozó ónos eső 
esett. Személyes érintettségünk 
okán a vízgőzzel  és a jéggel ér-
demes talán elsőként megismer-
kednünk.

Párolgás és fagyás:
A fényképen egy profesz-

szionális páratartalom mérő 
(hygrometer) látható. Mutatója 
egy hőmérő: csúcsa a relatív pá-

ratartalom értéket mutatja száza-
lékban, higanyszála pedig a hő-
mérsékletet és a levegő víztar-
talmát is abszolút egységben. A 
koncentrikus ívek a hőmérsék-
let skálát képezik, a baloldalt le-
olvasható °C beosztással. A víz-
tartalom skála a ferdén futó gör-
be vonalakból áll, felső és bal-
oldali végüknél a g/m3 beosz-
tás. A műszer csak normál lég-

köri nyomáson (760torr) hiteles. 
Jól látszik, hogy a hőmér-

séklet emelkedésével a leve-
gőben oldható víz mennyisé-
ge gyorsan nő. Ha a levegő hűl, 
a benne oldható víz mennyisé-
ge csökken. Azt a hőmérsékle-
tet, ahol a levegő vízzel telítet-
té válik (100% relatív páratar-
talom) harmatpontnak nevez-
zük. A harmatponti hőmérsék-
let alatt a levegőből a víz kivá-
lik (kondenzáció). Nyári éjsza-
kákon a talaj hőmérsékletének 
gyors csökkenése miatt gyakori, 
hogy talajszinten a hőmérséklet 
harmatpont alá csökken: harma-
tos lesz a fű, illetve minden hi-
degebb tárgy. Ősszel és télen a 
talaj közeli légréteg hőmérsék-
letének harmatpont alá süllye-
dése ködöt eredményez.

Ha megkérdünk tíz embert: 
hány fokon fagy meg a víz? Ki-

lencen biztosan rávágják: nulla 
fokon. Az olvadáspontra ez igaz, 
de a fagyáspontra nem általános 
érvényű. A csapvízre igaz, de a 
"szupertiszta" víz laboratóriumi 
körülmények között -48°C-ig 
is lehűthető a nélkül, hogy jég-
gé fagyna. (A számszerű ada-
tok csak normál légköri nyomás 
esetén helytállók!) A folyékony 
víz tehát túlhűthető. A túlhű-

tött víz külső behatásra; példá-
ul rázkódás, egy porszem, vagy 
légköri ionizáció hatására egy 
szemvillanás alatt jéggé fagy. A 
jéggel érintkező túlhűtött víz is 
azonnal megszilárdul.

Ónos eső és jégeső1:
Tavaly december elején ónos 

eső pusztított az ország számos 
hegységében.  A legnagyobb 
kárt a Pilis és a Börzsöny erdei-
ben okozta: több centiméter vas-
tag jégréteg fagyott az ágakra, a 
túlsúly rengeteg ágat letört és 
számos fát is kidöntött.

Ónos esőre általában télen 
számíthatunk. Egy hosszabb hi-
deg időszak alatt a talajszint erő-
sen lehűl és a felszín közeli lég-
réteg is hideg. Ha a magasban 
páradús enyhe légréteg húzó-
dik a hideg légpárna fölé és a 
meleg légrétegből esni kezd az 
eső, előfordul, hogy a hideg lég-
rétegen történő áthaladás köz-
ben túlhűl. A túlhűlt vízcseppek 
a szilárd felszínhez érve az ütkö-
zéstől azonnal megfagynak. 

Júniusban és augusztusban 
Szobon is nagy károkat okozott 
a jégeső: a 2-4cm-es jégszemek 
tetőket törtek össze, leverték a 
gyümölcsfák virágait, majd au-
gusztusban a termés javát is - a 
szomszédom diófáin szinte egy 
szem dió sem termett meg.

Közismert, hogy több ki-
lométeres magasságban min-
dig fagypont alatt marad a hő-
mérséklet. Nyári kánikulában 
a napsütés hatására a felszín és 
a felszín közeli levegő is gyor-
san melegszik. A meleg levegő 
könnyebb a környező hideg le-
vegőnél és felfelé kezd áramla-
ni. Ha a talaj elég nedves, a fel-
áramló meleg levegő relatív pá-
ratartalma is magas lesz. Ahogy 
egyre feljebb emelkedik és a 
hőmérséklete a harmatpont alá 
csökken, vízcseppecskék vál-
nak ki. Ha a levegő tiszta, ezek 
a cseppecskék túlhűlhetnek. Ha 
ez a túlhűtött vizet tartalma-
zó feláramlás ionizált vagy po-
ros légréteggel találkozik, egyes 
cseppek jéggé fagynak, majd az 
ezekkel találkozó vízcseppek 

is. A jégszemcsék mérete pilla-
natok alatt akár a 8 centimétert 
is elérheti. A nagy jégszemcsék 
természetesen lefelé zuhannak: 
a súrlódási hő, és az alanti me-
leg légréteg a felületüket megol-
vasztja, de így is sok nagy mére-
tű szemcse maradhat, amely el-
éri a talajszintet.

Jégeső-elhárítás2:
A jégeső kialakulásának 

megelőzésére hazánkban is mű-
ködik hatékony védelmi rend-
szer, a NEFELA Dél-magyar-
országi Jégesőelhárítási Egye-
sülés. A védett terület Baranya-, 
Somogy- és Tolna megyére ter-
jed ki. A működési költségeket  
a gazdaságok és a biztosítók be-
fi zetései, valamint az OMSZ 
biztosítja

A védekezés elve az, hogy 
még a spontán jégképződés ro-
hamos megindulása előtt mes-
terségesen megindítják nagy-
számú jégszemcse képződését 
a zivatarfelhőben. Az így ke-
letkező jégszemcsék mérete ki-
csi lesz. A kis szemcsék jobban 
fékeződnek zuhanás közben és 
többnyire teljesen elolvadnak és 
már csak eső formájában érnek 
a talajszintre.

A rendszer felépítése és mű-
ködése röviden a következő: A 
védett területen talajgeneráto-
rok működtethetők. Ezek lénye-
gében olyan kályhák, amelyek 
acetonban oldott ezüstjodidot 
égetnek el. A keletkező töménte-
len aprócska ezüstjodid kristály 
a feláramlásba keveredve eléri a 
zivatarfelhőt és abban nagyszá-
mú apró jégszemcsét generál.

A Pécs közeli Hármashegyen 
időjárási radarállomás üzemel, 
ahol a jégesőveszélyes hóna-
pokban 24 órás meteorológiai 
fi gyelőszolgálat működik. Ha az 
ügyeletes meteorológus jégeső 
kialakulásának a veszélyét ész-
leli, telefonon utasítja a megfe-
lelő talajgenerátor állomásokat 
a generátorok bekapcsolására, 
a veszély elmúltával pedig a ki-
kapcsolásra.

1 - Dr. Gombos Béla (2011) Hid-
rológia - hidraulika 5. fejezet - tanu-
lási egység. Csapadék I.  Szent Ist-
ván Egyetem http://www.tankonyvtar.
hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_
hidrologia-hidraulika/ch05.html

2 -  http://www.nefela.hu/index.php

Energia és környezetvédelem VII.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu
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