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Kedves szokás, hogy miután 
szilveszter éjszakáján az óra 
elüti az éjfélt, és átlépünk az új 
esztendőbe, különböző – oly-
kor igen merész vagy a má-
sik oldalról nézve könnyelmű 
– fogadalmakat teszünk. Van-
nak, akik megfogadják, hogy 
egy újabb, minden eddiginél 
elszántabb fogyókúrába kez-
denek, mások a cigarettát ten-
nék le, vagy megszokott feles-
leges árucikkekre való költe-
kezéseik helyett nagy spóro-
lásba fognának az új évben.  

A statisztikák azonban azt 
mutatják, hogy a fogadal-
mak megvalósítása nem iga-
zán mondható sikeresnek, feb-
ruárra már a feledés homályá-
ba vesznek. Éppen ezért aztán 
a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy újévi fogadalmak helyett 
inkább valódi célokra és a cé-
lok eléréséhez szükséges te-
endők gondos megtervezésére 
van szükségünk. És ahogyan 
az egyes embernek valódi cé-
lokra van szüksége, úgy van 
ez az emberek közösségei ese-
tében is.  Január hónap a te-
lepülési közösségünk számá-
ra az új évben elérendő, illet-
ve megvalósítandó célok meg-
alapozásának, előkészítésének 
időszaka. Ilyenkor készül a 
város költségvetése, amelyben 
minden megoldandó feladat és 
vállalás szerepel. 

Az új évben a már megszo-
kott szolgáltatások megtartá-
sára, illetve azok színvonalá-
nak emelésére törekszünk, vál-
tozatlanul kiemelt cél a gyer-
mekek, a családok és az idő-
sek támogatása. A 2015. évben 
az önkormányzat biztosítja a 
speciális étrendet (liszt-, tej- 
és tojásmentes ételek) az ezt 
igénylő, és a speciális étrend-
re vonatkozó szakorvosi ja-
vaslattal rendelkezők számára. 
(Szülői kérésre már több óvo-

dás, illetve is-
kolás gyer-
mek részesül 
ilyen ellátás-
ban.) Célunk, 
hogy fenn-
tartsuk a nyá-
ri gyermekét-
keztetés ko-
rábbi évek-
ben kialakult 
rendszerét. A 
rászorulók, il-
letve a jogsza-
bályok alap-
ján erre jogo-
sultak részé-
re továbbra is 
biztosítani kí-
vánunk a téli 
hónapokban 
tűzifát. Itt kell 
m e g e m l í t e -
nünk, hogy az 
önkormányzat 
pályázaton el-
nyert forrás-
ból beszerzett és kiosztott tű-
zifa mellett, magánszemély 
felajánlásából is részesült tű-
zifaadományban, amelyet a 
következő hetekben oszt ki 
az önkormányzat az igénylők 
között. Az új év feladata lesz, 
hogy kialakítsuk az önkor-
mányzati segélyezés új rend-
szerét abban a szellemiség-
ben, hogy a támogatások való-
ban a leginkább rászorulókhoz 
jussanak el. (Zárójelben kell 
megjegyeznünk, hogy várha-
tóan az év folyamán a foglal-
koztatást helyettesítő támoga-
tás igénylése az önkormány-
zatoktól a járási hivatalok ha-
táskörébe kerül majd át, több, 
jelenleg még önkormányzat-
oknál lévő hatáskörrel, fel-
adattal egyetemben.) Hangsú-
lyos feladatunk lesz az új év-
ben a közmunkaprogram foly-
tatása és a szükséges korrekci-
ókkal annak hatékonyabbá té-

alakítását, a  - gazdasági - tár-
sasági formában meglévő le-
hetőségek maximális kiakná-
zása érdekében. Utolsóként 
említjük, mégis talán legfon-
tosabb, az előttünk álló éven 
túlmutató, az önkormányza-
ti ciklust meghatározó célki-
tűzésünk, hogy az önkormány-
zat újbóli, teherbíróképességét 
meghaladó mértékű eladóso-
dását megakadályozzuk. 

Feltehetjük a kérdést, hogy 
a 2015-re kitűzött céljaink 
megvalósításához mi szüksé-
ges? A válaszunk: elsősorban 
kőkemény munka, és kitar-
tás, mert a célok elérése érde-
kében rengeteg dolgunk van! 
Magam bizakodó vagyok cél-
jaink megvalósítása tekinteté-
ben, hiszen a feltételek adot-
tak a munkához. Tapasztalt és 
összetartó képviselő-testület, 
felkészült hivatali apparátus, 
áldozatkész intézményi dol-
gozók  és - a két ünnep között 
kifizetetlen számláink rende-
zéséhez kapott 1.6 millió fo-
rintos kormányzati támoga-
tásnak is köszönhetően – sta-
bil pénzügyi helyzet, tarto-
zásmentesség.

Kedves Szobiak!

Az előttünk álló esztendő 
végén reményeim szerint arról 
tájékoztathatom Önöket, hogy 
a 2015-re kitűzött céljainkat 
megvalósítottuk, a ránk váró 
munkát elvégeztük. 

Szívből kívánom, hogy az új 
esztendő boldogságot, sikere-
ket hozzon Önöknek! Legye-
nek 2015-ben is a Szobi Hír-
nök olvasói, kövessék velünk 
településünk híreit és prog-
ramjait. Polgármesterként azt 
remélem, hogy 2015-ben vá-
rosunkat elkerülik a természe-
ti csapások, a leküzdhetetlen 
társadalmi-gazdasági problé-
mák, és az új esztendő a nyu-
godt építkezés éve lesz, amely-
ben közös dolgaink alakulása 
kizárólag rajtunk múlik majd.

Ferencz GyönGyi
polGármester

Boldog új évet kívánunk 
a város minden lakójának!

tele. Célunk továbbá, hogy az 
új uniós ciklusban megnyíló 
és az önkormányzatunk szá-
mára elérhető pályázati lehe-
tőségek közül ne szalasszunk 
el egyetlen olyan kiírást sem, 
amely a településünk fejlődé-
sét szolgálná. Hasonlóan cél 
a hazai, központi költségve-
tésből pályázati úton megsze-
rezhető források maximális ki-
használása is. Eltökélt szán-
dékunk a tanuszoda program 
megvalósítása, illetve a Duna-
parti sétányon lévő csónakház 
megkezdett felújításának befe-
jezése. (Az első ütemben, pá-
lyázati forrásból az elmúlt év-
ben már megújult a csónakház 
földszinti része). A költségve-
tés tervezésénél további figye-
lembe veendő célként tűztük 
ki az önkormányzati tulajdon-
ban lévő Szobi Városfejlesztő 
Kft tevékenységi körének bő-
vítését, feladatellátásának át-
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Röviden
tájékoztatók. Szob Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az elmúlt évi utolsó ülését 2014. december 16-án 
tartotta. Az ülésen a képviselők megismerhették a Közpon-
ti Konyha és a Központi Műhely tevékenységéről, illetve az 
önkormányzati köztemető működéséről szóló tájékoztatót. A 
képviselők a városban működő civil szervezetek közül a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Köre, a Szobi Ifjúsági Grafikai Egylet 
és a Börzsöny Nehézgyalogság 2014. évi munkájáról szóló tá-
jékoztatókat is megismerték az évzáró ülésen. Szintén ezen az 
ülésen került sor a jegyzőnek a polgármesteri hivatal 2014. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatójára is.

Belső ellenőrzés. A képviselő-testület december 16-i 
ülésén elfogadta az önkormányzat a 2015. évi belső ellenőr-
zési tervét.

közmunka. A képviselő-testület decemberi ülésén fogad-
ta el a közmunkaprogram keretében 2014. évben végzett tevé-
kenységről, illetve a 2015. évre vonatkozó tervekről szóló tá-
jékoztatást.

Föld. Képviselő-testület úgy döntött, hogy haszonbérbe 
adja a Szirom Dekor Kft. (2627 Zebegény, Orgona utca 2863 
hrsz., a továbbiakban: Kft.) részére 2015. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig az önkormányzat tulajdonában álló, de 2014. 
december 31-ig szintén a kft. használatában lévő 5,3 hektár 
nagyságú mezőgazdasági földterületeket.

FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁS

Kedd: 11–13 óra között

A falugazdász értesíti a Tisztelt Lakossá-
got, hogy 2015. évben minden keddi na-
pon 11-től 13 óráig a Szobi Polgármeste-
ri Hivatal emeleti tanácstermében (2628 
Szob, Szent Imre utca 12.) tart ügyfélfo-
gadást.

A személyes ügyintézéshez előzetes 
telefonon való egyeztetés szükséges!

Tel.: 70/489-3943

Szob, 2015. január
 
   tóth péter FaluGazdász

Felhívjuk azon magánfőzők 
figyelmét, akiknek Szob vá-
rosban van lakóhelyük és ma-
gánfőzéshez használt desz-
tilláló-berendezést birtokol-
nak, hogy erről bejelentést 
kell tenniük az önkormányza-
ti adóhatósághoz. 

2015. január 1-jétől módo-
sult a jövedéki adóról és a jö-
vedéki termékek forgalmazá-
sának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. tör-
vény. A módosítás érinti a ma-
gánfőzés szabályozását is.

Magánfőző az a személy, 
aki saját tulajdonú gyü-
mölcsből, saját tulajdonú 
eszközzel (legfeljebb 100 li-
ter űrtartalmú, párlat-előál-
lítás céljára kialakított desz-
tilláló-berendezéssel) párla-
tot állít elő, legfeljebb 50 li-
ter mennyiségig. 

A magánfőzéshez továbbra 
sem kell engedélyt kérni, de a 
magánfőzésre szolgáló desz-
tilláló-berendezés tulajdon-
szerzését be kell jelenteni a 
lakóhely szerinti önkormány-
zati adóhatósághoz. 

A bejelentés határideje:

- a tulajdonszerzést követő 
15 napon belül, illetve

- 2015. január 1-jét meg-
előző tulajdonszerzés esetén 
2015. január 15. 

Az önkormányzati adóha-
tóság a desztilláló-berendezés 
feletti tulajdonszerzésről szó-

ló magánfőzői bejelentésről, 
valamint a magánfőző adóbe-
vallásáról értesíti a vámható-
ságot. 

A bejelentésben a magán-
főző nevét, lakcímét, adóazo-
nosító jelét, a desztilláló-be-
rendezés tulajdonszerzésének 
időpontját, annak űrtartalmát 
és tárolásának, használatának 
helyét kell megadni. A beje-
lentés céljára szolgáló nyom-
tatvány a polgármesteri hiva-
talban (2628 Szob, Szent Imre 
u. 12.) az adóhatósági ügyin-
tézőnél átvehető. A bejelentés 
elmulasztása mulasztási bír-
ság megállapítását vonhatja 
maga után.

Fontos változás, hogy sa-
ját fogyasztás céljából előál-
lított magánfőzött párlat adó-
mentessége megszűnik. A sa-
ját fogyasztás céljából előállí-

tott magánfőzött párlat adója 
2015. január 1-jétől évi 1.000 
forint. Az önkormányzatnak 
fizetendő évi 1.000 forintos 
átalányadó ellenében 50 liter 
tiszta szesz, azaz 100 liter 50 
térfogat százalékos alkohol-
tartalmú párlat állítható elő 
magánfőzésben. A magánfő-
zés utáni adóbevallást éven-
te egyszer, a tárgyévet követő 
év január 15-ig (első esetben 
a 2015. évi adóévről 2016. ja-
nuár 15-ig) kell megtenni, il-
letve teljesíteni a lakóhely 
szerinti önkormányzati adó-
hatósághoz. 

önkormányzati 
adóhatósáG

Megváltoztak az otthoni 
pálinkafőzés szabályai
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Iskolánk és a Pálos rend kö-
zött szép hagyomány ala-
kult ki, melynek szívből örü-
lünk. A Pálos rendiek min-
den év őszén két napos za-
rándoklaton vesznek részt 
Márianosztrán. A két nap kö-
zötti éjszakai szállást az ősz-
szel iskolánkban töltötték a 
zarándokok. A szíves ven-

déglátás cserébe a Pálos rend 
meghívta gyermekeinket és 
tanárainkat a Sziklatemplom-
ba. Ez a csoda Budán a Gel-
lért-hegy falában található. A 
Pálos rend szentélye a Szent 
Gellért Sziklatemplom. A 
Szent Gellért tér és a Gellért 
Gyógyfürdő mellett a hegy-
ben kialakított templom és a 
hozzá tartozó neoromán ko-
lostor ad otthont a pálos rend-
nek. A sziklatemplom kettős 
tagolású, egy ősi barlangból 
- Szent Iván barlang - és egy 
mesterséges sziklaüregből 
áll. Ebbe a gyönyörű szen-
télybe kapott meghívást isko-
lánk már második alkalom-
mal. A meghívásnak szívesen 
tettünk eleget, mert az előző 
tanévben a gyerekek és kollé-
gák egyaránt dicsérték a látot-
takat. A kirándulásra közel 50 

tanulót vittünk, akik a szom-
bati nap ellenére szívesen jöt-
tek és érdeklődéssel várták, 
hogy mit fognak látni. Szere-
tettel fogadott minket Bulcsú 
atya, aki röviden ismertet-
te a sziklatemplom és a pálos 
rend történetét. Megtudtuk, 
hogy állandóan 21 fok van a 
hegy belsejében, nyáron kel-

lemesen hűvös, télen kellően 
meleg. A sziklatemplom fon-
tos műemlék, természetvédel-
mi terület és itt őrzik a pálos 
rend talán legértékesebb erek-
lyéjét, Szent Pál apostol láb-
szárcsontját. A Sziklatemp-
lom 1992 óta van nyitva is-
mét a látogatók előtt. A ko-
lostorban jelenleg négy szer-
zetes él, köztük Bulcsú atya 
is. A látogatás végén közösen 
imádkoztunk a kialakított kis 
oltár előtt, majd megköszön-
tük az atya kedvességét és a 
vendéglátást.

Ezúton is köszönöm szépen 
a gyerekek nevében a rend-
nek a meghívását. Reméljük, 
hogy a következő tanévben is 
ellátogathatunk a Sziklatemp-
lomba, amely nagy élményt 
jelentett tanulóinknak.

                 járik izabella

Végre nyolcadikosok lettünk! 
Eljött a mi időnk, végre mi 
szervezhettük meg a suli bulit.

Sokat töprengett a nyolcadik 
évfolyam, hogy milyen is le-
gyen ez a buli.

Egy délutáni beszélgetésen 
átbeszéltük a bulival kapcsola-
tos teendőket. Sok volt az ötlet, 
a javaslat, és végül sikeresen 
összeállítottuk a programot.  
Persze annak, hogy ez a par-
ti létrejöjjön, voltak feltételei. 
Iza nénivel megbeszéltük, hogy 

osztályonként ne legyen nyolc-
nál több egyes, és egy gyerek-
nek nem lehet négynél több óra 
zavaró bejegyzése a tanároktól.

Ezeket nehezen, de vala-
hogy betartottuk és megvaló-
sítottuk. Utólag visszagondol-
va, jól jöttünk így ki belőle, hi-
szen a félév és a felvételi előtt 
javultak a tanulmányi eredmé-
nyek és a magatartásunk is. Így 
Iza néni engedélyével létrejött 
az első saját szervezésű suli bu-
link.

Meséljünk egy kicsit a buli 
napjáról!

Mindennap rendületlenül 
árultuk a belépőjegyeket, és 
megbeszéltük, kinek mi lesz 
a feladata annak érdekében, 
hogy fergeteges legyen a buli. 
Ki hoz sütit, ki készíti a szend-
vicseket, a büfét, és a zenét. 

Reggeltől lázas készülődés 
és izgatottság zajlott le a nyol-
cadikosokban. Siettünk haza 

aztán vissza az iskolába, hiszen 
a rendezők felelősek a jó han-
gulatért.

Már délután feldíszítettük az 
alsó tornatermet és beállítottuk 
a hangtechnikát.

Aztán eljött a várva várt pil-
lanat mindenki sürgött forgott 
és a jegyek is elkeltek.

Kezdetét vette a suli buli.
A zene és a hangulat is csil-

lagos ötös volt.
Mindenki nagyon jól érez-

te magát, és a környező telepü-

lésekről is sokan eljöttek hoz-
zánk.

A büfében nagyon sok fi-
nomság és üdítőital volt, fo-
kozva ezzel a parti minőségét.

Már most izgatottan várjuk 
a következő suli bulit, ami re-
mélhetőleg tavasszal lesz.

A 8.a és a 8.b nevében is kö-
szönjünk mindazoknak, akik 
eljöttek. Köszönjük a biztonsá-
got: Kakas Tibor, Fidel Balázs 
és Bartók István szülőknek.

Köszönjük szépen a segítsé-
get a tanári karnak: Hőninger 
Anikónak, Bella Zsuzsannának, 
Kiss Zsuzsannának, Sesztayné 
Zeke Gyöngyinek, Hramcsák 
Tihamérnak, Hanzelikné Mar-
cal Évának.

Külön köszönet Igazgató 
asszonynak Járik Izabellának.

készítették a 8.b tanulói: 
lakatos noémi, kakas 
bálint, Gimesi martin, 

baloGh zsanna

Kirándulás a Sziklatemplomba Iskolai suli buli

Finomat jó áron!
Ebédeljen nálunk! Mindössze 658 forintért rendelhet 
magának kétfogásos, helyben főzött meleg ebédet az ön-
kormányzat konyhájáról. Az étlap megtekinthető a kony-
ha étkezőjében (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) és a www.
szob.hu honlapon. Az étel megrendelhető és bővebb in-
formáció kérhető a 27/370-372-es telefonszámon.
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Ünnepi esemény helyszí-
ne volt a Szobi József At-
tila Művelődési Ház 2014. 
december 17-én, amelyen az 
érintett bányászati szakem-
berek és önkormányzatok 
képviselői vettek részt. 

Krizsanyik János a 
COLAS-Északkő Kft. Ma-
lomvölgyi Bánya üzem-
vezetője köszöntő beszé-
dében elmondta, hogy a 
Márianosztra – Szob közöt-
ti kőbányászat kezdete sok-
kal korábbra nyúlik vissza, 
de az iparszerű bányaműve-

lés és kőfaragás megindítása 
a 180 évvel ezelőtti időkre 
tehető, és kollégáival együtt 
illőnek tartotta az erről való 
megemlékezést.

Cseh Zoltán, a COLAS-
Északkő Kft. ügyvezető 
igazgatója ünnepi beszédé-
ben átfogó képet adott a több 
észak-magyarországi kő-
bányát összefogó cég tevé-

kenységéről, különös tekin-
tettel a Malomvölgyi bánya 
tevékenységére, helyzetére 
és jövőbeni lehetőségeire.

A hozzászólások sorát 
Remitzky Zoltán, Szob ko-
rábbi polgármestere nyi-

totta meg, aki nemcsak ar-
ról szólt, hogy mit jelentett 
a szobi és a környékbeli te-
lepülések családjainak meg-
élhetése számára ez a kőbá-
nya, hanem a hozzá kapcso-
lódó személyes családi vo-
natkozásokra is kitért. Kiss 
László Márianosztra pol-

gármestere is megerősítet-
te, hogy településük számá-
ra a kőbánya múltja, jelene 
és jövője meghatározó je-
lentőségű. Hozzá szólt még 
Ferencz Gyöngyi szobi pol-
gármester, aki sikeres mű-
ködést kívánt a bánya üze-
meltetői számára. A hozzá-
szólók közül nem hiányzott 
Jászai Sándor, a Magyar Bá-

180 éves lett a szobi kőbánya
nyászati és Földhivatal elnö-
ke, Zoltai Ákos, a Bányásza-
ti Szövetség elnöke, vala-
mint a kötetlen beszélgeté-
sek alatt, több meghívott és 
jelenlétükkel ünnepségün-
ket megtisztelő cég képvise-
lője. Cseh Zoltán ügyvezető 
köszöntötte Krizsanyik Já-
nost, aki 40 éve teljesít szol-
gálatot a szobi kőbányában, 
mint üzemvezető. Az ünnep-
ség végén Cseh Zoltán ügy-

vezető meglepetéssel szol-
gált, a kollégáinak és a part-
nereinek egy szép emlékér-
mét adott át, amelynek az 
egyik oldalán Márianosztra, 
a másik oldalán Szob címer-
képe látható.

A Börzsöny Múzeum Ba-
ráti Köre pedig a bánya tör-
ténetét illusztráló válogatott 
képek és tárgyak kiállításá-
val járult hozzá az ünnepi 

esemény megrendezéséhez.
A hivatalos rész után ér-

dekes beszélgetések alakul-
tak ki a volt és jelenlegi kő-
bányászok és a meghívott 

vendégek között. Ez a kis 
ünnepségünk sikeres és lát-
ványos lebonyolítása nem 
jöhetett volna létre a Szo-
bi József Attila Művelődé-
si Ház, és a Börzsöny Mú-
zeum Baráti Köre dolgozó-
inak kitűnő munkája nélkül, 
amit most is nagyon szépen 
köszönök.

Jó szerencsét!
krizsanyik jános
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2014. december 18-án ke-
rült megrendezésre a ka-
rácsonyi ünnepség a szobi 

idősek otthona lakóinak és 
klubtagjainak. A lakók vá-
rakozva, izgatottan készül-
tek, és mint a gyermekek, 
úgy örültek a nekik készült 
ünnepi műsornak és az 
ajándékoknak. A műsort a 
Szobi Napsugár Óvoda Ka-
tica csoportja nyitotta meg. 

Édesek, aranyosak voltak a 
pici angyalkák.

Ezt követte a négytagú 
énekkar, amely karácso-
nyi szent énekekkel emelte 
az ünnep hangulatát. Majd 
a zeneiskola két növendé-
ke adott elő zeneszámokat. 
A műsort Ferencz Gyöngyi 
polgármester asszony ün-
nepi beszéde és jókívánsá-

gai zárták, amely oly ben-
sőséges volt, hogy többek 
szemébe könnyeket csalt.

Ezt követően az ajándé-
kozás és megvendégelés 
következett, megható volt 
látni az örömöt és boldog-
ságot az arcokon.

Köszönjük szépen azok-
nak, akik hozzájárultak e 
felejthetetlen, színvona-
las, bensőséges ünnephez!

Köszönjük Orbán Jó-
zsefnek, a Gondviselés Pa-
tikának, Polónyi Évának, 
a Határ ABC-nek, a Neto-
vább Diszkontnak, a Szik-
riszt Tüzépnek, a Szobi 
Italgyártó Kft-nek.

És természetesen kö-
szönjük az otthon összes 
dolgozójának és minden 
résztvevőnek!

Karácsonyi ünnepség
a szobi idősek otthonában

Köszönet
A Katolikus Karitász Szobi Csoportja há-
lásan köszöni a karácsonyi adományaikat 
mindazoknak, akik akár tartós élelmisze-
rekkel, akár pénzadományokkal hozzájá-
rultak az arra rászoruló családok és egye-
dülállók ünnepének szebbé tételéhez. 

Külön köszönet a CBA vezetőinek, akik 
ez alkalommal is hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Karitász gyűjtődobozát az üzletben elhe-
lyezzük. Maguk és dolgozóik is adakoztak, 
valamint megőrizték az összegyűlt adományokat a szétosztá-
sig. 

Az összegyűlt élelem adományokból 36 bőséges élelmi-
szercsomagot tudott a Karitász csoport összeállítani és kéz-
besíteni. 

Készpénzadomány 9.000 forint gyűlt össze, amelyből az 
élelmiszercsomagokat és a gyermekes családok csomagját 
egészítettük ki déligyümölccsel, szaloncukorral és a szüksé-
ges élelmiszerekkel.

Köszönet és hála minden adományért! 

Városunk nyugdíjas klub-
ja - mint már évek óta, most 
is - megtartotta évzáró talál-
kozóját. A jó hangulatú ren-

dezvényünket megtisztel-
te jelenlétével városunk pol-
gármestere, Ferencz Gyöngyi 
és Tóth Lajos alpolgármester, 
köszönjük figyelmességüket.

A rendezvény megrende-
zéséhez anyagi segítséget 
nyújtottak: Szobi Italgyártó 
Kft., Polónyi Éva, Krasznai 
Zoltán, Bartók Marian, 
Bedéné Balogh Róza, Bogi 
kozmetika, Kriszta fodrászat, 
Maca fodrászat, Kakas hús-
bolt, Batki László benzinkút 
Szob.

Hálásan köszönjük hozzá-
járulásukat, nagyban segítet-
ték sikeres összejövetelünket. 

A klub vezetősége

Évzáró a Nyugdíjas Klubban
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Hét célcsoport számára 68 pályá-
zatot hirdetett január 9-én a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány – ismertette Guller Zoltán, 
az alapítvány kuratóriumának el-
nöke a pénteki kormányszóvivői 
tájékoztatón, ahol Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere 
bejelentette, a duplájára, 6 milli-
árd forintra nő a rászorulók üdü-
lési támogatása ebben az évben: 
a pénzből hárommilliárd forintot 
szánnak a nyugdíjasok, nagycsa-
ládosok, fogyatékosok pihenésé-
re, és ugyancsak hárommilliárd 
forintot a gyermekek táborozta-
tására.

Kurucz Éva kormányszóvivő 
hangsúlyozta: a kormány kiemelt 
figyelmet fordít a szociálisan rá-
szorulókra, a gyermekek ingyenes 
étkeztetése, az ételcsomag-prog-
ram, az ingyenes tankönyvek és 
a szociális tűzifa-program mellett 
a felelős gondoskodás jegyében a 
szociális üdültetési rendszert is to-
vább működteti ebben az évben is. 

Balog Zoltán az Erzsébet-prog-
ramról szólva elmondta, annak két 
alappillére van: az egyik a szoci-
ális üdültetési program, a másik a 
táboroztatás, amely a gyermekek 

tartalmas pihenését biztosítja, köz-
tük határon túli magyar gyerekekét 
is. Az Erzsébet-program létrehozá-
sáért és a nagycsaládosok érdeké-
ben végzett kormányzati munká-
ért Magyarország kormánya meg-
kapta az Európai Nagycsaládos-
ok Szövetségének (ELFAC) díját 
– hangsúlyozta a miniszter. 

Guller Zoltán, a Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány Kuratóri-
umának elnöke a tájékoztatón visz-
szatekintett az Erzsébet-program 
első három évére: – Míg 2012-ben 
17 ezer, tavaly már 34 ezer nyug-
díjas vett részt a pályázatainkon. 
Nemcsak a nyugdíjasok, hanem a 
nagycsaládosok száma is megkét-
szereződött, míg a gyermekek szá-
ma megnégyszereződött. A fogya-
tékossággal élők közül pedig közel 
35 ezren kaptak lehetőséget a ki-
kapcsolódásra. A Magyar Nemze-
ti Üdülési Alapítvány a nemzetkö-
zi és a hazai szociálturisztika zász-
lóshajójának számít, a megszer-
vezett üdülések, valamint az üdü-
léshez jutottak számát illetően, hi-
szen több mint 400 ezer ember, kö-
zülük több mint 200 ezer gyermek 
vett részt az Erzsébet-programban 
– hangsúlyozta.

Az elnök ezután elmondta, idén 
7 célcsoport számára 68 pályázatot 
írtak ki, amelyek már elérhetők a 
www.erzsebetprogram.hu oldalon. 
Hozzátette: a pályázatok beadása 
lépcsőzetesen történik, hogy kellő 
idő álljon mindenki rendelkezésé-
re. Először a nyugdíjasok számá-
ra biztosított üdülési- és fürdőpá-
lyázat nyílt meg, az érintetteknek 
30 nap áll rendelkezésére a pá-
lyázatok beadására. De az Alapít-
vány a nagycsaládosok, fogyaté-
kossággal élők, közlekedési, pos-
tai, köznevelési dolgozók számá-
ra is írt ki pályázatokat. A pályá-
zatok kitöltésében és beadásában 
az összes pályázó számára az or-
szág 1500 pontján nyújtanak se-
gítséget, adnak tanácsot az Ala-
pítvánnyal együttműködő szer-
vezetek: a megyei kormányhiva-
talok, az eMagyarország pontok, 
vagy éppen az Integrált Közössé-
gi Szolgáltató Terek. – A táboroz-
tatás pedig kiemelt jelentőséggel 
bír a jövőben is, így a mai nappal 
a gyermekeknek kiírt idei pályáza-
tok is elérhetőek honlapunkon. A 
több mint 60 általános és temati-
kus táborra, a tavaszi és őszi kirán-
dulásra, valamint az egyéb, gyer-

A tavalyi városi gyereknapon tu-
catnyi „mély növésű” 8 órán ke-
resztül élvezhette a Duna-parton 
felállított ugrálóvárat. Ingyen! 
Akinek van gyermeke, az biztos 
beleszaladt már különböző ren-
dezvényeken hasonló szerkeze-
tekbe, így Ők forintosítani is tud-
ják ezt a gesztust. A gesztust, ami 
igazán nem fájt senkinek, mert 
ennek az árát a felnőttek a városi 
farsangi mulatságon „szórakoz-
ták ki” magukból.

Idén is van cél, lenne mire 
gyűjteni, és idén is lesz városi 
farsang felnőtteknek. Talán fe-
lesleges ecsetelni, hogy mennyi-
re jól sikerült az előző bál, hogy 
rengeteg ember jött el, hogy mi-
csoda hangulat volt még hajnal 
tájt is, talán felesleges, de olyan 
jól cseng még ma is!

Az elgondolás a régi, a téma új: 
„filmcsillagok” farsangja, min-
den, ami ebbe belefér. Az urak ne-
vében nem tudok nyilatkozni, de 
a hétköznapi életet élő hölgyek 
közül egy vagyok, ezért tudom 
milyen beleélni magam egy film-
be, annak minden kockájába, a 
hősnő szerepébe, irigyelni kalan-
dos életét, átélni a mindent elsöp-

kvartett zenekar. Repertoárjuk 
káprázatos, a teljesség igénye nél-
kül néhány előzetes:  Casablanka, 
My Fair Lady, Godfather (Speak 
Softly Love), Love Story, Ének az 
esőben, Cabaret, Egy férfi és egy 
nő, Cherbourgi esernyők (I will 
wait for you), Kats (Memory), 
Big spender, Óz a csodák cso-
dája (Over the rainbow), Black 
Orpheus, Sway, Álom luxuskivi-
telben (Moon River), Abba musi-
cal (Money money, Mamma mia, 
Thank you for the music, Dancing 
Queen, stb.), 

A második felében az élő zenét 
felváltja  Csiki, aki már több alka-
lommal bizonyította, hogy képes 
tömegeket megmozgatni.

A jó hangulat másik fontos 
összetevőjét, a büfét, idén is a 
Herfli Söröző biztosítja. Remé-
lem sikerült felkelteni az érdeklő-
dést és legalább annyian leszünk, 
mint tavaly.

Információk, asztalfoglalás 
és jegyvásárlás a Szobi József 
Attila Művelődési Házban. Elő-
vételben február 13-ig 1500 Ft, 
a helyszínen február 14-én 2000 
Ft. A támogatói jegy ára 1000 
Ft (részvételre nem jogosít).

Hatmilliárd forintból hirdetett pályázatokat 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

mekeknek szóló kiírásokra január 
19. és július 1-je között nyújthatók 
be a pályázatok. A gyerekek 1000-
2000 forint önerő mellett vehetnek 
részt a hatnapos, teljes ellátást és 
egész napos programokat biztosí-
tó táborokban – sorolta. 

A gyermekeknek szóló progra-
mok között külön szeretnék szól-
ni a két évvel ezelőtt útjára indí-
tott Napközi Erzsébet-táborok-
ról, amelyek keretében a szün-
idő ideje alatt az iskolákban szer-
vezünk programokat a gyerekek-
nek, napi négyszeri étkezés bizto-
sítása mellett. Az egyhetes prog-
ram önköltsége 500 forint gyer-
mekenként. Az első évben kísér-
leti jelleggel 500 gyermek vett 
részt a programban, tavaly már 3 
ezer, idén pedig már 15 ezer gyer-
mek számára kívánjuk ezt a lehe-
tőséget biztosítani – emelte ki vé-
gül Guller Zoltán. 

A Kormány által támogatott 
Erzsébet-program a társadalmi és 
élethelyzetük révén rászoruló ked-
vezményezettek köréből tovább-
ra is kiemelten támogatja a gyer-
mekeket, a nagycsaládosokat, a fo-
gyatékossággal élőket, valamint a 
nyugdíjasokat.

forrás: www.erzsebetprogram.hu

A pályázatok benyújtásához 
segítséget kaphat a Szobi Érdy 
János Könyvtárban és a Szobi 
József Attila Művelődési Házban.

Idén is sikerülhet
rő szerelmet, egy csatornából ki-
mászva is tökéletes megjelenés-
sel, tökéletes ruhában, smink és 
frizura költeményekben. Minden-
kinek van egy (vagy több) ilyen 
film vagy sztár, akit szívesen le-
másolna. Hát rajta! Csillogjunk 
úgy, mint ők!

Marylin Monroe, Fred Astaire, 
Jullia Roberts, Sean Connery, 
Roger Moore, Barbara Streisand....
Pécsi Ildikó, Koltai Róbert, Já-
vor Pál, Karády Katalin, Darvas 
Iván... James Bond, Lara Croft, 
Sissi, Dorothy, Asterix... mind csak 
arra várnak, hogy a bőrükbe búj-
hassunk. Sőt! Mivel az animáci-
ót sem hagyhatjuk ki a gálából: 
Pocahontas, Kung fu Panda, Ma-
dagaszkár, Szörny Rt., Shrek... meg 
persze a klasszikus trilógiák: Ke-
resztapa, Star Wars, Gyűrűk Ura... 
Biztos máris vannak  ötletek!

A jelmezzel a színész hétköz-
napi valóját is elővarázsolhat-
juk, de egy  bizonyos film egy 
bizonyos karakterét is meg le-
het idézni. A lehetőség végte-

len, csak a fantázia szab határt.
Terveink szerint a bejáratot vö-

rös szőnyegen lehet majd megkö-
zelíteni, itt fotós is rendelkezésre 
áll, megörökítheti a csillogás pil-
lanatát. A welcome drink stíluso-
san: vodka-martini. Rázva, nem 
keverve! Zárójeles megjegyzés és 
ködös álom, de szeretnénk egy li-
muzint, ami az érkezés első órái-
ban rendelkezésünkre állna, hogy 
abból kiszállva bárki rögtön len-
csevégre kapható lenne. Halvány 
remény már van, ha bejönne, iga-
zán exkluzív fotók készülnének! 
Ami biztos, az a jelmezverseny, 
ahol az elismerést egy-egy Oscar 
szobor jelentené (egyéb nyeremé-
nyek társaságában). A közönség 
szavazataira idén is számítunk, 
bárki számára vásárolhatók sza-
vazatok.

A zene nagyon fontos és sors-
döntő egy bálon. A tavaly meg-
kezdett vonalat folytatva, az este 
első felében az élő zene igazodik 
a témához, filmzenéket, slágere-
ket, betétdalokat játszik az Esze 
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Az adventi időszak a sür-
gés-forgás, a készülődés ide-
je, hiszen az év egyik leg-
bensőségesebb ünnepe kö-
veti. Mindenki tökéletes ün-
nepre vágyik, és sokszor pont 
azért nem sikerül minden 
úgy, ahogy szeretnénk. Ilyen-
kor érdemes kissé átgondol-
nunk az ünnep lényegét és le-
lassítani. Erről beszélt a vá-
ros karácsonyfája mellett Dr. 

Káposztássy Béla plébániai 
kormányzó. Ferencz Gyön-
gyi, városunk polgármestere 
pedig egy szívszorító, ám ka-
rácsony estéjére boldog véget 
érő történetet mesélt el. Az 

ünnepi gyertyagyújtást köve-
tően templomunk énekkara 
karácsonyi énekekkel kedves-
kedett és egy kellemes hangu-
latú közös énekléssel ért vé-
get az ünnepi ceremónia.

A Karácsonyi Forgatag te-
lepülésünkön – sok más prog-
ram mellett - már hagyomány-
nyá vált, mindemellett a kör-
nyékben egyedinek mondha-
tó. A forgatag évről-évre tar-
togat valami újat és mindig 

kicsit szebb, és színesebb. 
Igyekszünk minden korosz-
tály számára, tartalmas és az 
ünnepre hangoló programo-
kat összeállítani, így a legki-
sebbek kézműveskedhettek a 
Kalendárium Hagyományőr-
ző Műhellyel (támogató Szik-
riszt Tüzép), és az 1800-as 
évekből származó lovas szán-
ra berendezett manóváros 
várta őket (a szánt Lehoczky 

Ottó bocsátotta rendelkezé-
sünkre). 

A kétnapos rendezvény két 
nagyobb lélegzetvételű prog-
ramot tartogatott az érdek-
lődők számára, a Danubi-

us Táncegyüttes önálló est-
jét, valamint a Fekete István 
Általános Iskola „Ajándék-
műsorát”, melyekről részle-
tesebben a „Zsúfolásig telt a 
nézőtér” és a „Danubius Hí-
rek” cikkekben olvashat. 

A kisebb események úgy 
csillogtak a forgatag ide-
je alatt, mint a díszek a kará-
csonyfán. A mazsorettek  piros 
ruháikban és mikulássapkában 
vidám hangulatot teremtettek, 

az ovi Pillangó csoportja vers-
sel, énekkel lépett színpadra. 
A program teljes ideje alatt a 
kézműves vásárban minden-
ki beszerezhetett egy igazán 
egyedi ajándékot szeretteinek, 
ékszert, gyertyát, különleges 

teát, foltvarrott lakásdekorá-
ciót, kagylóképet és sok egye-
bet. A vásárban újító módon a 
Nyugdíjas Klub tagjai is részt 
vettek, krumplibabát készítet-
tek, ami nagyon kelendőnek 
bizonyult (támogató: Orbánné 
Mancika). 

A felnőtteket forraltborral, 
kocsonyával, szarvas kolbász-
szal várta a Herfli Forralt Bo-
rozója.

A karácsony sokak számá-
ra egyik legszebb pillanata 
mikor ajándékot adunk. A lel-
ket melengető élmények mel-
lett közel 300 adag halászlét 
osztottunk szét városunk pol-
gárai között. A halászlé elké-
szítéséért köszönet illeti Or-
bán Ferencet (Egér), Brulich 
Csabát, Patrik Józsefet. A 
legidősebbekre is várt aján-
dék, a város 70 évnél idősebb 
lakói ajándékcsomagot vehet-

Advent utolsó hétvégéjén…
tek át az önkormányzat jóvol-
tából egy szerény vendéglá-
tás mellett, ahol a Központi 
Konyha dolgozói által készí-
tett forró teával és frissen sült 
pogácsával vártuk a szép ko-
rúakat.

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a forgatag idén egy idő-
pontra esett egy másik, szin-
tén hagyományosan megren-

dezett, mégis rendhagyó téli 
programmal. A „Fénylánc 
Magyarországért” keretein 
belül a Börzsöny Nehézgya-
logság szervezésében a Duna-
parton ünnepi máglyát gyúj-
tottak, mely a fényt hirdet-
te az év leghosszabb, hideg 
téli éjszakáján. A tűz mellett 
forraltborral, zsíros kenyér-
rel és kellemes beszélgetéssel 
vártak mindenkit.

Hát így telt el advent utol-
só hétvégéje és számunkra az 
év utolsó kihívása!

Élményekben és progra-
mokban gazdag új évet kíván-
nak a szervezők!

Ui.: Köszönjük a város két 
terére és a művelődési házba 
felajánlott fenyőfákat, melyek 
emelték az ünnep fényét. Kö-
szönet a fenyőkért Nagy Zoltán-
nak és az Ipoly Erdő Zrt-nek.

paluch anita
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Idén sem hazudtolták meg 
magukat a Fekete István Ál-
talános Iskola pedagógusai 
és tanulói. A város Karácso-
nyi Forgatagában adott aján-
dékműsorukkal „megágyaz-
tak” a lelkünknek az ün-
nep előtt. Az élőkép, a ver-
sek, történetek, dalok mind 
azzal az üzenettel bírtak, 
hogy olyan ünnep közeleg, 
amelyre érdemes megtisz-
tulnunk, lassítanunk és átad-
ni a helyet a szeretetnek, jó-
nak, a törődésnek.

  A mese, játék olyan szín-
vonalas volt, hogy az járt 
a fejemben, amíg néztem, 
hogy vétek ezt csak itt tarta-
ni, tovább vele, csak tovább, 
lássák mások is, máshol is. 
A hópelyhekről köztudott, 
hogy gyönyörű rajzolatukat 
a természet más és más for-
mákba öntötte, de hogy hó-
pihék ilyen bájosak, játéko-
sak legyenek és ilyen remek 
ritmusérzékük legyen, ezt 
addig nem tudtam, míg a hó-
pihetáncot nem láttam.

Nem tudom és nem is 
szeretném magamban tarta-

ni, mennyire meglepett a kis 
kamaszok (vagy kamaszok) 
mikulástánca. Az, hogy mi 
van egy kamasz fejében, az 
örök kérdés marad. Marad-
jon is, jól van ez így. Azon-
ban az, hogy ezek a kama-
szok kivették a részüket a 
közös ügyből, az ajándék-
ból, na, ez nem kérdés, ez 
becsülendő!

 A hagyományos (a szó 
pozitív értelmében) betle-
hemes játékban minden a 
helyén volt. Egy több mint 
2000 éves történet, elnyű-
hetetlen ruhában, ahogy a 
Nagy Könyvben (az igazi-
ban) meg van írva. Ezzel a 
véleményemmel nem vol-
tam egyedül, bár néző tár-
sam, a széksorok közül, 
nem várt egy pillanatot 
sem, hogy elismerését azon 
nyomban mindenkivel kö-
zölje. Mégis azt gondolom 
kedves volt a közjáték, bele-
fért a családias hangulatba.

  A táncokkal, énekekkel 
tovább kerekedett a műsor-

folyam, de igazán a végén 
teljesedett ki. Nehéz eldön-

Zsúfolásig telt a nézőtér, óriási volt a siker
tenem, hogy a vers vagy a 
közös éneklés alatt kezdett 
a gombóc összeállni a tor-
komban, de azt biztosan tu-

dom, hogy a fergeteges taps 
alatt már meg sem próbál-
tam visszafogni meghatott-
ságomat. Egyébként is na-

gyon könnyen hatódom 
meg.

Ezúton szeretnék gratu-
lálni minden közreműködő-

nek és köszönetemet kife-
jezni a színvonalas ünnepi 
műsorért!

 jas

2015. január 13-án 6.26 óra-
kor Vác lakott területén kívül 
egy személygépkocsi közle-
kedett  a 2-es főúton Vác irá-
nyából Sződliget irányába. 
Haladása során nem adta meg 
az elsőbbséget a 2-es főút 
31+230 méterében lévő gya-
logátkelőhelyen neki jobb-
ról balra az úttestet kereszte-

ző gyalogosnak, és autójával 
elütötte. A gyalogos férfi sze-
mély a baleset során 8 napon 
túl gyógyuló súlyos sérülést 
szenvedett.  Az eljárást a Váci 
Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya foly-
tatja közúti baleset gondatlan 
okozása vétség megalapozott 
gyanúja miatt.

Rendőrségi hír
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Szeberényi József geo-
gráfus (MTA CSFK Föld-
rajztudományi Intézet) ez-
zel a címmel indított ku-
tatást 2014-ben a Nem-

zetközi Visegrádi Alap 
(International Visegrad 
Fund) pályázati támoga-
tásával. Felkérte ehhez 
közreműködésre a követ-
kező szervezeteket: MTA 
Atommagkutató Intézet, 
Univerzita Mateja Bela – 
Fakulta Prirodných vied, 
Univerzita Komenského v 
Bratislave, Ústav geoniky 
AV Cr, v.v.i., Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w 
Krakowie, és a Börzsöny 
Múzeum Baráti Körét. 
Ezek képviseletében pe-
dig a következő személye-
ket: Alzbeta Medved’ová, 
Bradák Balázs, Pavel 
Rostinsky, Jacek Szmánda, 
Juraj Holec, Józsa Sán-
dor, Kiss Klaudia, Mol-
nár Mihály, Varga György, 
Viczián István, és Fésű Jó-
zsef György.

A kutatás vezetője az 

eredményekről először 
előadás formájában szá-
molt be 2014. november 
17-én a József Attila Mű-
velődési Házban, ahol je-

len voltak a Párkányi Vá-
rosi Múzeum (Štúrovo) és 
a Honti Múzeum és Galé-
ria (Šahy) vezetői és mun-
katársai. Velük együtt ala-
kítottunk ki akkor munka-
kapcsolatot az előkerült 
ősföldrajzi leletek illető 
kultúrdiplomáciai felada-
tok kezelése érdekében. 
December 8-án ugyancsak 
a szobi művelődési ház-
ban posztereken mutatta 
be Szeberényi József eze-
ket a kutatásközi eredmé-
nyeket a Börzsöny Múze-
um Baráti Köre számára.

A kutatási projekt idén 
februárban zárul, ekkor fo-
gunk hírt adni arról, hogy 
milyen ősföldrajzi (geoló-
giai, paleontológiai és ré-
gészeti) leletek kerültek 
elő, amelyeket most vizs-
gálnak hozzáértő szakér-
tők.

Fésű JózseF GyörGy

Nyáron volt száz esztendeje, hogy 
kitört az első világháború, amely 
átformálta a világot és  következ-
ményei  máig  hatnak. Budapesten, 
Zuglóban van egy tér,  Limanova 
tér a neve. Évekig  tanítottam egy 
zuglói főiskolán, és alkalomad-
tán gyakran kérdeztem tanítvá-
nyaimat tudják-e  honnan szár-
mazik a közeli tér neve. Az esetek 
többségében fogalmuk sem volt.                                                                                                                  

Limanowa egy kisváros Dél-Len-
gyelországban, Szob testvérvá-
rosától, Łackotól  húsz kilométer-
re északra. 1914  decemberében itt 
zajlott le az első világháború egyik 
jelentős csatája, amelyben a ma-
gyar huszárság hősiesen harcolt és 
jelentős szerepet  játszott a csata 
kimenetelében.                                                                            

A Galíciába betörő orosz csa-
patok (ez a terület akkor az Oszt-
rák-Magyar Monarchiához tarto-
zott) novemberben Lemberg térsé-
gében nagy sikereket értek el (ma 
Lviv Ukrajna). Az előre nyomuló 
egységeik már Magyarország terü-
letén is voltak, elfoglalva Bártfát 
(ma Bardejov Szlovákia). Fennállt  
annak  a  veszélye, hogy tovább  
haladnak  az ország belső részei 
felé. A Kárpátok,  Nyugat-Galícia  
és  Krakkó felé irányuló orosz tá-
madások következtében az orosz 
erők nagy területen szóródtak szét 
és sebezhetőkké  váltak. Conrad 
von Hötzendorf  főparancsnok ek-
kor  ellentámadást   indított.                                          

A magyar Szurmay Sándor tá-
bornok november végén érkezett a 
frontra, ahol  az Ung-völgyi had-
seregcsoport  parancsnoka lett. 
Miután felmentette  Bártfát  de-
cember  3-án, további támadá-
sokat indít az orosz  csapatok el-
len és  sorozatos győzelmeket 

arat. Limanowánál erős ellenállás-
ba ütközik. Az itt harcoló magyar 
egységek: a Nádasdy huszárok 
-  legendás parancsnokuk Muhr 
Ottmár ezredes, aki hősi halált halt 
a csatában -, a  jász-kun huszárok 
és a szegedi honvéd huszárok - di-
csőség emléküknek. A küzdelem 
sokszor kézitusává fajult. A harcok 
december 11-én  voltak a  legheve-
sebbek. Az  ellenséget  a  huszárok 

az orosz tartalék vonalakig szorít-
ják vissza és ezzel a csata eldőlt.                                                                                                                                        
A  győzelem hősi  és nagy fegy-
vertény volt. 

Jelentősége óriási, hiszen ha az 
oroszoknak sikerül  átkelni a  Kár-
pátokon és Magyarország  belső 
területeit  megszállni, akkor az or-
szág  hadszíntérré válhatott volna, 
ahogy majd ez a második világ-
háborúban be is következik. Len-
gyelországban pedig Krakkó me-
nekült meg az ostromtól. A  kele-
ti fronton  a Monarchia hadserege 
fellélegezhetett és erőt gyűjthetett. 
A harcok sok halottjának a város 
melletti  gondozott  katonai  teme-
tő a végső nyughelye.                                           

Limanowában december 11-
től 14-ig nemzetközi  tudomá-
nyos konferenciát rendeztek a száz 
éves évforduló alkalmából, ame-
lyen magyar előadók is szerepel-
tek. Megemlékezés  volt a teme-
tőben. Képzőművészeti  kiállí-
tás nyílt magyar alkotásokkal is. 
A budapesti  Hadtörténeti Múze-
um limanowai kiállításának címe 
„Magyar katonák a keleti fron-
ton 1914-1916”. A helyi művelő-
dési  házban a Magyar Honvédség 
Központi  Zenekara adott hangver-
senyt.

Száz éve történt - emlékezzünk!                                                       
bánkúti Ferenc

Megemlékezés a limanowai katonai temetőben magyar, 
orosz, osztrák és lengyel zászlókkal

A kőkorszaki ember 
és környezete a Garam 

Torkolatvidéken 

Kis történelem
 a Nagy Háborúról
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Egy 2014. november 23-án 
tartott értekezleten meghívott 
vendégként Ferencz Gyön-
gyi polgármester is üdvözöl-
te a jelenlévőket. Köszöne-
tet mondott Nagy Sándor és 
Kalán Klára munkájáért, me-
lyet Szob fejlődése érdekében 
végeznek.

December 14-én pedig 

Szeretnénk megköszönni minden roko-
nunknak, munkatársnak, barátnak és isme-
rősnek, akik osztoztak fájdalmunkban és 
SzAbó LAJoSt utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló FeleséGe és családja

ÚJÉVI IMA
Áldd meg, Úristen, számunkra ez évet,
Hogy magasztaljon Téged minden ének,
És áldásodat a lelkünk érezve,
Feljusson az égbe!

Szentlelked legyen mindenben vezérünk,
Tanácsadónk és irányítónk nékünk.
Ne legyen bennünk rosszra hajló lélek,
Csak amely él Érted!

Az igazmondás, tisztelet és hála
Szívünkben leljen örökös lakásra,
Hiábavaló dolgoktól óvjon meg
Megmentő kegyelmed!

Áldd meg, Úristen, számunkra ez évet,
Hogy megismerjen minden lélek Téged;
Elhagyva a romlott bűnös világot, -
Köszöntse Országod.

Nyisd ki a kapudat, ha zörgetünk Nálad,
Hallgasd meg ezt az újévi imánkat,
Hogy áldásodat a lelkünk érezve,
Feljusson az égbe!

Piros arcú, mosolygó, izgalom-
tól nyüzsgő néptáncos gyere-
kek, fiatalok, picik és még ki-
sebbek, izguló anyukák és vá-
rakozással teli érdeklődők – ez 
jellemezte a Danubius Tánc-
együttes Karácsonyi Forgata-
got bevezető december 20-i 
előadását.

A műsort elég hosszú fel-
készülési időszak előzte meg, 
hiszen már a nyár elejétől – a 
tánctáborok időszakától kezdő-
dően - erre a bemutatóra készült 
az együttes összes csoport-
ja. Az ajándékműsorban ízelí-
tőt kaphattak a nézők Somogy, 
Szatmár, Kalocsa népi játéka-
iból, színes, hangulatos tán-
caiból, és színpadra került Er-
dély néhány vidékének hagyo-
mánya is – így Ördöngösfüzes, 
Szék, és Vajdaszentivány tánc-
motívumai, népdalai, zenéi, és 
viseletei.

Örömmel töltötte el a szín-
padra állókat, és a nézőket egy-
aránt az a jó hangulat, és egysé-
get kovácsoló szeretet, mely az 
egész előadást áthatotta. Ez a 
közel másfél órás program volt 
a Danubius karácsonyi ajándé-
ka a szobiaknak, és minden né-
zőnek.

Az adventi időszakban – a 
tánctanuláson kívül – régi nép-
szokást: a tollfosztást feleleve-
nítve, három valódi tollpárnát 
készítettek, melyek árverezés-
re kerültek. A befolyt összeget 
a Danubius következő meg-
mozdulására - a farsangi felvo-
nulásra és mulatságra fordítják.

Köszönet jár mindazoknak 
a szülőknek, akik egyhangúan 
felismerték a magyar népi kul-
túra életben tartásának szüksé-
gét, melynek birtokában gyer-
mekeiket ösztönzik a táncha-
gyományok megismerésére, a 
próbákon való részvételre! A 
munka folyamatos – így bármi-
kor, bármely próbanapon lehet 

csatlakozni a korosztályonkén-
ti munkához. (Óvodások: kedd 
16-17, kisiskolások: péntek 
16-17, ifjúsági csoport: szerda 
18-20 , felnőttek: péntek 18-21 
óra között.)

Az együttes figyelemre mél-
tó felhívással fordult a közön-
séghez, és ezen cikkel min-
den helybéli (vagy környéken 
élő) érdeklődőhöz. A „Fogadj 
örökbe egy népszokást!” szlo-
gen már napok óta ismert lehet 
az interneten – és bárki alapo-
san megismerkedhet a részle-
tekkel az Érdy János Könyv-
tárban! Nagyon nemes, és szép 
elképzelés, hogy egyesüle-
ten kívüli pártfogók, támoga-
tók segítségét kérik egy-egy 
népszokás felidézéséhez, élet-
ben tartásához! A régi magyar 
szokások közül kiírásra került 
például a Háromkirály-járás, 
Harmatszedés, Szent Iván napi 
tűzugrás, Szüreti felvonulás, 
Luca-napi alakoskodás, Betle-
hemezés… és még más érde-
kességek!  Nagyon várják ér-
deklődésüket!!!

Itt szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni mindazok-
nak, akik adójuk 1 %-nak fel-
ajánlásával hozzájárultak az 
Együttes csoportjainak műkö-
déséhez, a reánk hagyott kul-
turális örökség megőrzésé-
hez. Ez az összeg 2014. év-
ben közel 100.000 Ft bevételt 
jelentett a néptáncosoknak, és 
mazsorettjeinknek. Remény-
kedve bizakodunk, hogy eb-
ben az évben még több szo-
bi (és környékbéli) jelöli meg 
a Danubius Táncegyüttes  
19179478-1-13 adószámát 
adóbevallásában!

2014. december 6-án Verőcén 
rendezték a Dunakanyar Tag-
szövetség galambkiállítását. 

A 13 tagegyesület verseny-
zői nyertes galambjaikkal ne-
veztek 12 kategóriában.

A galambok bírálásának 
ideje alatt gyermekek (óvodás 
kortól felső tagozatos tanuló-
kig) galambász témában ké-
szített alkotásait tekinthették 
meg a versenyzők és a kiállí-
tásra kíváncsi résztvevők.

Danubius hírek
szervezetének legmagasabb 
kitüntetését, az Aranyjelvényt 
vehette át Thürmer Gyulá-
tól Nagy Sándor a kőbányai 
Kőrösi Csoma Sándor Kultu-
rális Központban. 

Gratulálunk, hiszen ez 
Szob városnak is egyfajta el-
ismerést jelent.  
 eGy városlakó

Kitüntetés

Az A-54 PGSE Szob sze-
replése igen eredményes volt. 
Kliment Gyula sporttárs há-
rom kategóriában is díjazott 
lett.

Legjobb eredménye az ÉV 
Galambja H-kategória első 
helyezése. Ezzel automati-
kusan bejutott a 34. Postaga-
lamb Olimpián rendezett ga-
lambkiállításra. 

Örülünk az A-54 PGSE si-
kereinek!

Szobi galambsiker
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Humorsarok
- Jó reggelt, szomszéd! Milyen vörösek a szemei!
- Jaj, ne is mondja, nem aludtam az éjjel egy percet sem. 

Valami szörnyen búgott a házban. Maga nem hallotta?
- Én nem hallottam semmit, mert egész éjjel porszívóztam.

A bíróságon a bíró:
- Miért nem segített, amikor látta hogy a gyilkos ki akarja 

lökni az anyósát az ablakon?
Vádlott:
- Mert láttam, hogy egyedül is boldogul vele!
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