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A képviselő-testület janu-
ár 28-án megtartott ülé-
sén, egyhangú döntéssel 
fogadta el az önkormány-
zat 2016. évi költségveté-
si rendeletét. Az elfogadott 
rendelet az önkormányzat 
költségvetési bevételét 659 
millió 846 ezer forintban, 
míg kiadásait ugyanezen 
összegben állapította meg. 
Az önkormányzat 2016. 
évre hiányt nem tervezett. 

Azzal párhuzamosan 
azonban, hogy folyama-
tosan csökken a város lé-
lekszáma - a 2015 decem-
beri adatok szerint már 
csak 2689-en vagyunk -, 
a lakosságszámhoz kötött 
állami finanszírozása is 
csökken az önkormányzat-
nak, másrészt olyan stabil-
nak mondható bevételek 
is elmaradnak az idei év-
től, mint például a Meggy-
fa utcai telkek értékesítésé-
ből származók. Az önkor-
mányzat 2016. évtől kez-
dődően döntött a helyi 
iparűzési adó 2 %-ra tör-
ténő emeléséről, illetve az 
egy millió forintos árbevé-
tel alatti mentesség eltörlé-
séről. Ezen intézkedésétől 
azt reméli a képviselő-tes-
tület, hogy pótolhatja a 
költségvetés bevételi olda-
lán a fent részletezett kö-
rülmények együttes hatá-
sából eredő bevételkiesést, 
és a költségvetés egyensú-
lyi állapota megőrizhető.

Az intézmények fenn-
tartása, és biztonsá-
gos üzemeltetése tovább-
ra is elsődleges szempont 

amellett, hogy az önkor-
mányzat tartozásmentes-
ségét megőrizzük. A vá-
ros 2016. évi költségveté-
se továbbra is biztosítja a 
forrást a településen már 
megszokott közszolgálta-
tásokhoz, valamint a szo-
ciális, illetve 
segélyezési el-
látási formák-
hoz. A költség-
vetés ugyanígy 
tartalmaz for-
rásokat az in-
t é z m é n y e k -
ben elenged-
hetetlenül fon-
tos felújítási, 
karbant ar t á-
si munkák el-
végzésére, vá-
rosüzemelteté-
si feladatokra, 
illetve a helyi 
civil közössé-
gek támogatá-
sára. Meg kell 
e m l í t e n ü n k , 
hogy a 2016. 
évi költségve-
tést külön ter-
heli az önkor-
mányzati tu-
lajdonban lévő 
kft-k törzstő-
kéjének három 
millió forintra 
történő eme-
lésének telje-
sítése, amelyre 
jogszabály kö-
telezi a társa-
ságok tulajdo-
nosait.

Elmondha-
tó tehát, hogy 

az elfogadott költségve-
tés végrehajtása igen nagy 
gondosságot és odafigye-
lést igényel majd az ön-
kormányzat részéről, hi-
szen az előző két évben 
megvalósított „hitelmen-
tes” gazdálkodás tovább 

Bő két héttel a határidő előtt fogadták 
el a képviselők az önkormányzat 

2016. évi költségvetését
folytatása mostani tudá-
sunk szerint nagyobb ki-
hívást jelent majd az idei 
évben, mint jelentett az, 
az előző kettőben.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester
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Ezzel a címmel készült javas-
lat 2015. június 20-án a tele-
pülési (tájegységi) megyei ma-
gyarság értéktárba történő fel-
vételhez kulturális örökség ka-
tegóriában. Készítette Fésű Jó-
zsef György, a helyi értéktár bi-
zottság koordinátora, a javas-
lat összeállításában közremű-
ködött Batizi Zoltán régész, 
gyűjteményvezető, aki a szak-
mai támogató ajánlást is készí-
tette hozzá. A szobi révátkelő-
hely sok száz éves múltra te-
kint vissza. Feltehetően már 
az őskorban is használták. Az 
Ipoly torkolatánál kiépült ró-
mai kikötőerődöt (pannóni-
ai Limes elemeként) pedig 
balparti hídfőállásként hasz-
nálták a Dunán való átkeléshez 
a „Barbaricum” felé. Anony-
mus a honfoglalást bemutat-
va kétszer is megemlékezik az 
Ipoly és a Duna találkozásá-
ról – Szob nevének említése 
nélkül. A két említés a nyugat 
felé haladó honfoglalók útjá-
nak bemutatásához kapcsoló-
dik. Az első: „…majd a nógrá-
di részeken haladva, a Galga vi-
zéhez értek. Innen pedig útjukat 
folytatva a Duna partján men-
tek, majd a Verőce vizén átkel-
ve tábort ütöttek az Ipoly fo-
lyó mellett.” A második: „Eköz-
ben Szovárd és Kadocsa, Hülek 
fi ai, valamint Huba meg egész 
seregük átkelt az Ipoly folyón a 
Duna mellett.” Kézai Simon 13. 
század végi krónikája szerint a 
honfoglalók egy része a szobi, 
másik része a pesti réven kelt át 
nyugat felé haladva. Középkor-
tól kezdve napjainkig számos 
adat és dokumentum szól az it-
teni rév használatáról. A vám-
szedésre az első adat 1371-ből 
származik. 1382-ben a szobi 
vízi és szárazföldi vámot I. La-
jos a márianosztrai pálosok-
nak adományozta. Néhány hó-
nap múltán, az ő halála után 
özvegye megismételte az ado-
mányt. 1419-ben még mindig 
a pálosoké a rév és az út vám-
jának jövedelme. Megjegyzen-
dő, hogy a Duna folyamnak ez 
a szakasza mederviszonyainak 

alakulása folytán vált alkalmas-
sá erre, a folyómeder közepén 
húzódó Szobi- (ezt sajnos el-
kotorták) és Helembai-zátony 

miatt. Ez a természet- és víz-
földrajzi helyzet többek között 
az Ipoly és a Garam folyóknak 
is köszönhető. Ne felejtsük el 
azt sem megemlíteni, hogy a 
Szobi – Helembai-zátony felett 
található Helemba-szigeten 
a kora-középkorban Róbert 
esztergomi érsek „nyaralója” 
volt, és Helemba akkori lakói-
nak templomos és temetkezé-
si helyszíneként szolgált. Nap-
jainkban pedig a szobi kom-
pon átkelő személyautók, te-
hergépjárművek mellett ke-
rékpárosok is nagy számban 
használják, mert a EuroVelo-6 
kerékpárút (az Európai Ke-
rékpárút Hálózat Duna men-
ti vonalaként) Vác felől jelen-
leg itt ér véget, és a rév teremt 
kapcsolatot Esztergom irányá-
ba. Gyalogos turisták is igény-
be veszik, és miután zarándo-
kok nagy számban kelnek át 
rajta (például Mária-út, Pálos 
70 Teljesítménytúra és Zarán-
doklat, Ferences Zarándoklat 
résztvevői Buda és Esztergom 
felől Márianosztrára), így ez 
az átkelőhely komoly szakrális 
jelentőséggel bír Kapcsolódó 
irodalom ehhez: Anonymus: 
Gesta Hungarorum, Kézai Si-
mon: Gesta Hungarorum, Ma-

gyarország Régészeti Topográ-
fi ája 9. kötet. A Szobi és a Váci 
járás. Szerk.: Torma István. 
Akadémiai kiadó, Budapest, 

1992. A javaslatot a Helyi Rét-
tár Bizottság tagjai – Golánné 
Beke Anita, Kunya Sándorné, 

Nagyné Héri Borbála, Paluch 
Anita - egyöntetűen támogat-
ták, melyet Szob Város Önkor-
mányzata nyújtott be Pest Me-
gye Önkormányzata felé. A 
Pest Megyei Értéktár Bizott-
ság ezt települési, tájegységi, 
megyei nemzeti értékként el-
fogadta, és felvette Pest Megye 
Értéktárába. A javaslathoz fo-

tómelléklet is készült, a felvéte-
leket a Ferryboat Kft  és Fésű Jó-
zsef György készítette.

Szobi Révátkelő Hely a 
Visegrádi-Dunakanyarban
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Júliustól hatályos az 
új, kommunális 

adóról szóló rendelet
A Pest Megyei Kormányhi-

vatal az önkormányzat hatá-
lyos rendeletének felülvizs-
gálata eredményeként törvé-
nyességi felhívással élt a kép-
viselő-testület felé, hogy a 
magánszemélyek kommuná-
lis adójáról szóló 14/2007. (V. 
16.) számú rendeletét helyez-
ze hatályon kívül, és alkos-
son új rendeletet. A vizsgálat 
megállapította, hogy a rende-
let megalkotása óta született 
új, magasabb szintű jogsza-
bályokkal történő összhangja 
e rendeletnek már nem bizto-
sított, ezért hatályon kívül kell 
helyezni. 

A képviselő-testület eleget 
téve a kormányhivatal felhívá-
sának, január 28-án megtar-
tott ülésén új rendeletet alko-
tott a magánszemélyek kom-
munális adójáról, amely július 
elsejétől váltja fel a jelenleg is 
hatályos rendeletet. Az új ren-
delet tartalmában megegye-
zik a jelenlegivel, adóemelést 
nem tartalmaz, azonban szö-
vegezése – a magasabb szin-
tű jogszabályoknak megfele-
lés okán - talán kicsit nehe-
zebben érthető, mint a régié. 
Az új rendelet, már igyekszik 
megfelelni annak a jogalkotá-
si követelménynek, hogy nem 
ismétel meg olyan szabályo-
zást, amelyet magasabb szintű 
jogszabály már tartalmaz. Az 
új rendelet ezért több helyen 
visszahivatkozik a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény 
rendelkezéseire, így az új ren-
delet helyes értelmezéséhez 
szükséges a helyi adókról szó-
ló törvény hivatkozott szöveg-
részeinek az ismerete is.

Mivel a jelenlegi szabályo-
záshoz képest az új rende-
let semmilyen új szabályt, így 
újabb kötelezettséget sem tar-
talmaz, ezért a tisztelt adózók 
szempontjából szinte észre-
vétlenül történik majd meg az 
új rendelet júliusi hatálybalé-
pése. 

Tisztelettel:
dr. Holocsi Krisztián

jegyző

Röviden:
Munkaterv: Szob Város Ön-
kormányzat Képviselő-testüle-
te január 28-án megtartott ülé-
sén fogadta el a képviselő-tes-
tület 2016. évi munkatervét.

Szabadságterv: A képvise-
lő-testület januári ülésén jó-
váhagyta a polgármester 2016. 
évi szabadság-tervét.

Szennyvízrendszer: A képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy 
a 2016-2030 időszakra vonat-
kozó Ipolymenti Regionális 
Szennyvízrendszer Gördülő 
Fejlesztési tervében, Szob te-
lepülésre vonatkozó fejleszté-
si tervsorok megvalósításához 
szükséges forrást a DMRV Zrt. 
és Szob Város Önkormányza-
ta között megkötött víziközmű 
bérleti-üzemeltetési szerződés 

és az ahhoz kapcsolódó kü-
lön megállapodásban foglal-
tak alapján Szob Város Önkor-
mányzatát megillető használa-
ti, bérleti díj mértékéig bizto-
sítja.

Polgárőrség: A képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a tele-
pülés közbiztonságának meg-
őrzése, illetve fejlesztése érde-
kében együttműködési meg-
állapodást köt a Szob Város 
Polgárőr Egyesülettel (a to-
vábbiakban: Egyesület). Dön-
tött arról is, hogy a 2016. év-
ben 200.000 forint összeggel 
támogatja az Egyesület mun-
káját.

Futóverseny: A képviselő-
testület hozzájárult, hogy a 
Proathlon Bt. szervezésében 
2016. augusztus 27-én tartan-
dó futóverseny lebonyolításá-
hoz az önkormányzat tulajdo-

nát képező, Szob – Zebegény 
közötti kerékpárutat igénybe 
vegyék.

Pályázat: A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Belügy-
minisztériumtól a Közpon-
ti Konyha fejlesztésére 2014. 
évben pályázati úton elnyert 
forrásból fel nem használt 
82.739,-Ft támogatási összeg-
ről lemond. A tervezett fej-
lesztést az elnyert forrásnál ol-
csóbban sikerült elvégeztetnie 
a beruházó önkormányzat-
nak, ezért kellett döntést hoz-
nia a fel nem használt támoga-
tási rész visszautalásáról.

Határozatok: A képviselő-
testület januári ülésén ismer-
te meg és fogadta el a jegyző 
2015. évi IV. negyedévi lejárt 
határidejű határozatok vég-
rehajtásáról szóló tájékozta-
tóját.

Az előző évekhez hasonló-
an a nyugdíjas klub febru-
ár 4-én farsangolt. Délután 
kellemes zene mellett volt a 
gyülekező. Az uzsonnát kö-
vetően fergeteges táncbe-
mutató, és a jelmezesek be-
vonulása következett, majd 
kezdetét vette a táncmu-
latság. A rendezvény sike-
réhez pénzadományaik-
kal hozzájárultak: Tóth La-
jos alpolgármester úr, Fésűs 
József képviselő úr, melyet 
itt köszönünk meg. Jelen-
létével megtisztelt Ferencz 
Gyöngyi polgármester asz-
szonyunk, és Tóth Lajos. 
Az uzsonnához a friss ke-
nyeret Polonyi Évának kö-
szönjük. Sikeres volt a tom-
bola is, amelyhez a nye-
reménytárgyakat megkö-
szönjük támogatóinknak: 
Kriszta fodrász, Maca fod-
rász, Lehoczky Ottó, Erzsi-
ke virágbolt, Ria virágbolt, 
Bánya ruha és Bedéné Róza. 
Az est nagyon jó hangulat-
ban telt el, és sikeresen zá-
rult. Mindenkinek köszön-
jük!

Vezetőség

Nyugdíjasok 
farsangoltak
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Január 16-án majdnem száz 
nyolcadikos írta meg a Laza-
rista Gimnáziumban a köz-
ponti felvételit. A szóbelire 
minden középiskolában feb-
ruár 16-a és március 4-e kö-
zött kerül sor. Nálunk febru-
ár 18-a, 20-a és 24-e közül le-
het választani időpontot a fel-
vételi elbeszélgetésre, a honla-
punkon található adatlap ki-
töltésével. Február 12-én az 
általános iskolák elküldték a 
nyolcadikosok jelentkezését 
a megjelölt középiskolákba, a 
felvételi döntésekre április 26-
ig kell várni. 

Gimnáziumunk tanulói 
számára is lezárult a jelent-
kezési időszak: február 15-ig 
kellett beadni a jelentkezést 
az érettségire és a felsőokta-
tási intézményekbe. Bár a leg-
fontosabb (nem csak a végző-
sök számára) a tanulás, a ma-
gyar kultúra napját, mint min-
den évben, osztályok közöt-
ti vetélkedő formájában ren-
deztük meg. Idén is változa-
tos feladatok segítségével él-
tük át, milyen sokrétű is a ma-
gyar kultúra. Rovásírást fejtve 

idéztük föl a magyar feltalálók 
találmányait, activity-vel ad-
tunk számot a magyar kony-
ha ismeretéről, dúdolásból 
próbáltunk zenét fölismer-
ni, fi lmrészletet fi gyeltünk 

meg, sportkvízt fejtettünk, hí-
res épületeket állítottunk ösz-
sze, illusztráltuk a Himnuszt 
és még bemutatkozó verset is 
írt minden osztály. Idén a 13.e 
és a 10.a jutott tovább a máso-
dik fordulóba, amit a magyar 
költészet napján tartunk. 

Megtudtuk az örmény ve-
télkedő eredményét is: sok ne-

ves iskolát háta mögé utasít-
va a hatodik helyet szerezte 
meg a felkészült csapat: Csó-
ka Bernadett, Lukácsik Viktó-
ria, Nagy Kinga, Petke Patrí-
cia, Tézsla Mónika.

A tanulás és a vetélkedők 
mellett jutott idő arra is, hogy 
a 10.a osztály diákjai érzé-

kenyítő tréningen vegyenek 
részt, mely élményszerűen 
hozta közelebb őket a siket-
némák életének megismerésé-
hez. A jelnyelvi tolmács Petke 
Patrícia 10.a osztályos tanu-
ló volt. Iskolánkban ez már a 
második alkalom, hogy a di-
ákok érzékenyítő tréningen 
vehettek részt, novemberben 

Jelentkezés és felvételi Csiszár Attila segített a kerek-
esszékkel való élet megisme-
résében a 9.a osztálynak és a 
szobi nyolcadikosoknak. 

Január 22-én a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság tobor-
zóit láttuk vendégül. A vég-
zős osztályokon kívül a 11.a 
is részt vehetett az előadáson, 
melyen a rendőrség minden 
szervezeti egységét képviselte 
valaki. Az egész ország terüle-
tén számos középiskolába el-
látogattak, hogy a felvételi je-
lentkezés előtt még egy lehe-
tőséget ismertessenek meg a 
diákokkal.

A sűrű programok között 
gyorsan eltelt a farsangi idő-
szak. Hamvazószerdán szent-
misével kezdtük meg a nagy-
böjtöt. A prédikációban Csaba 
atyától a hamvazkodás jelen-
tőségéről hallhattunk és bíz-
tatást kaptunk az elkövetkező 
hetekre, a belső fi gyelemre és 
a lelki élet megújítására.

A felvételi, a jelentkezés, a 
pontszámolgatás, a vetélkedők 
izgalma után a nagyböjt időt ad 
az elmélyülésre, arra, hogy az 
igazán fontos dolgokra fi gyel-
jünk, legalább néhány hétig. 

SZENT LÁSZLÓ
 GIMNÁZIUM

A január nem szólhatott 
másról a Fekete István Ál-
talános Iskolában, mint a 
farsangról. A vízkereszttől 
hamvazószerdáig, a nagy-
böjt időszakáig tartó idő-
szakot hagyományosan vi-
dám mulatságok, bálok, la-
komák, népünnepélyek jel-
lemzik. A farsang csúcs-
pontja a karnevál, amely a 
mulatozás közepette való-
jában Télbúcsúztató is. Is-
kolánkban kicsik és nagyok 
mind-mind izgalommal 
telve, lelkesen készültek az 
ünnepségre.

A január nem szólhatott 
másról a Fekete István Ál-
talános Iskolában, mint a 
farsangról. A vízkereszttől 
Hamvazószerdáig, a nagy-
böjt időszakáig tartó idő-
szakot hagyományosan vi-

dám mulatságok, bálok, la-
komák, népünnepélyek jel-
lemzik. A farsang csúcs-
pontja a karnevál, amely a 
mulatozás közepette való-
jában Télbúcsúztató is. Is-
kolánkban kicsik és nagyok 
mind-mind izgalommal 
telve, lelkesen készültek az 
ünnepségre.

Alsósok és felsősök kü-
lön rendezvényen vonultak 

fel produkcióikkal és jelme-
zeikkel, így a zsűri tagjai-
nak többször kellett nehéz 
döntést hoznia, amikor ér-
tékelték a látottakat. A fel-
sősök farsangja az aktuális 
trendnek megfelelően Star 
Wars témából bontakozott 
ki. A birodalomért foly-
tatott harc közben voltak, 
akik zenés, táncos bemuta-
tóval készültek, míg mások 

Itt a farsang, áll a bál akrobatákat megszégye-
nítő előadást mutattak be. 
Akadtak a diákok között 
„sztárok a színpadon”, de a 
humor sem hiányozhatott: 
szülők, rokonok és tanárok 
mind együtt nevettek a ten-
gerészeken, vagy éppen az 
apáca show táncosain, leg-
inkább a nagy kalapos, kifl i 
orrú, pocak arcú táncosok 
arattak sikert. Kiemelkedő-
en szép volt a nyolcadik év-
folyamosok keringője. 

Az alsósok hagyománya-
ikhoz híven, a szombati na-
pon farsangoztak nagy lel-
kesedéssel. Minden osztály 
közös produkcióval készült: 
afrikai táncosok, Pinocciók, 
ördögök, tengerészek, játék 
babák vonultak fel. A nyitó 
és záró táncot a 4. évfolya-
mosok fergeteges tánca tet-
te élvezetessé. Sok óvodás 
kistestvér és vendég gyer-
mek mutatta be ötletes jel-
mezét. 
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„Hívogat az iskola”
Iskolanyitogató programsoro-
zatunk az iskolaérettségi fó-
rum (2016. január 18-án) és 
a farsangi kavalkád (2016. ja-
nuár 30-án) után tovább foly-
tatódott. 

A Szobi Fekete István Ál-
talános Iskola Iskolakóstolga-
tó foglalkozást tartott a nagy-
csoportos óvodásoknak és 
szüleiknek 2016. február 5-én. 
Meghívott vendégeinket a ké-
mia szaktanterembe invitál-
tuk, ahol kötetlen beszélge-
tés folyt, amíg vártuk az ér-
kezőket. Járik Izabella igazga-
tónő köszöntő szavai után a 
már izgatottan várakozó gyer-
mekeket kézen fogva átkísér-
tük a tornaterembe, ahol játé-
kos sportfoglalkozáson ismer-
kedtek a tanító nénikkel. Mi-
alatt az igazgatónő rövid ízelí-
tőt tartott az iskola életéről, az 
ott folyó oktató, nevelő mun-
káról a szülőknek, addig az 
óvodások átöltöztek és bené-
pesítették a tornatermet. Szin-
te az első pillanatoktól nagyon 

felszabadultan és a foglakozás 
végéig igazán fegyelmezetten 
viselkedtek. 

Szölgyén Szilvia (Szilvi 
néni)  hívott mindannyiunkat 
mozogni. A szabályok ismer-

tetése után futó- fogójátékok 
és zenés gimnasztika szolgál-
ta az alapos bemelegítést. Az 
iskolás testvérek ezután csa-
patokat szerveztek, és leen-
dő elsőseink akadálypályán 
próbálhatták ki az iskola mo-
dern, érdekes, fejlesztő sport-

eszközeit. A játék hevében kis 
arcuk kipirult, egymást biz-
tatva, megtapsolva végez-
ték— a néha a felnőttek szá-
mára könnyűnek tűnő— át-
bújásokat, átmászásokat, kú-
szó mozgássorokat. A labdá-
val végzett gyakorlatokban is 
bizonyították ügyességüket, 

mind a maroklabdával végre-
hajtott „krumpliültetést”, mind 
a füleslabdával végzett szök-
deléseket élvezettel csinálták 
végig. 

A versengésekre megérkez-
tek a szülők a tornaterembe, és 
nagy örömmel szemlélték cse-

metéik jókedvét és példamu-
tató erőfeszítését. Az óra végi 
„Szabadulj a labdától” játék a 
gyerekek minden izmocskáját 
megmozgatta. Ám a fáradság 
ellenére mosolyogtak, ugrán-
doztak jó kedvükben. 

A foglakozás alatt és után 
is tudtak a szülők beszélget-
ni egymással, az igazgató asz-
szonnyal, a tanító nénikkel és 
leendő elsős osztályfőnökök-
kel. 

Köszönöm minden részt-
vevőnek a részvételt és a segí-
tőknek a programunk sikeres 
lebonyolítását: a szülőknek, az 
óvodásoknak, az iskolás test-
véreknek, Járik Izabella igaz-
gató asszonynak, Szölgyén 
Szivia, Hockné Hruska Judit, 
Németh Erika, Böör-Corsei 
Gréta, Kőnig-Topsál Annamá-
ria munkatársaimnak. 

Szeretettel várjuk továbbra 
is a meghirdetett rendezvénye-
inkre az érdeklődőket!

Sztruhárné Kőszegi 
Gabriella, 

az Iskolanyitogató 
programsorozat

 szervezője 

Természetesen a tombo-
lasorsolás sem hiányozha-
tott. Igazi szín, élmény, öt-
let-kavalkád jellemezte a 
délutánt. 

Természetesen mindkét 
farsangon a kedvelt tom-
bolasorsolás is népszerű 
volt, sok értékes ajándé-
kot nyertek tanulóink. A 
zsákba macskának is min-
den évben nagy sikere van, 
akárcsak a büfében kapha-
tó fi nomságoknak is. Sze-
retnénk megköszönni, 
hogy elfogadta meghívá-
sunkat és részt vett a zsű-
ri munkásságában Ferencz 
Gyöngyi polgármester asz-

szony, Kempfné dr. Dudás 
Hilda, járási hivatalveze-
tő asszony, Nagy Gyuláné, 
SZMK elnöke, Hefl er Gá-
bor plébános úr, a diákok 
részéről Jászai Kamilla 4. 
osztályos és Frievald Ruben 
8. osztályos tanuló. 

Mindkét napon a taná-
rok átváltozása színesítette 
a bált, minionok és Tamás 
bácsi Gru alakítását a diá-
kok vastapssal jutalmazták.  

Alsó tagozat:
Legördögibb: 2. osztály, 

legkevésbé józan tengeré-
szek: 3.b; legtündéribb fa-
bábok: 1.b Pinocciók; leg-
félelmetesebb afrikai benn-

szülöttek: 1.a; legcsajosab-
bak, legszebbek: 3.a baba-
ház; legszínesebbek: 4.b; a 
legtüzesebb spanyol tánco-
sok: 4.a.

Egyéni: léggömb; robot; 
csiga; okos-telefon; Sár-
kányölő Szent György. Pá-
ros: Kertész és virág; va-
dász és bocs; Bogyó és 

Babóca. Csoportos: Haty-
tyúk a 3.a-ból; Fog, fogtün-
dér, fogkefe: fogorvos bá-
csi; Star Wars család: Kü-
löndíjas: régi idők TV ma-
cija; Barbie csomagolásban; 
legsportosabb Ronaldó.

Felső tagozat: 

Legjobb jelmez: 5.b cilin-
deres tánc; legvagányabb cup-
pantósak: mambó lili babák, 
leglátványosabb: 8.b fekete-
fehér táncosok, legötletesebb 
jelmez: 7.o; legrendkívülibb: 
az apáca show 5.a, legegyé-
nibb: sztárok a színpadon; 
legrejtélyesebb: 6.a; legfénye-
sebb: mazsorettek. 8.a műsor-

vezetés és a nyi-
tótánc. Egyéni 
jelmez: Szántó 
Bálint 5.b ön-
arckép.

Az ezt kö-
vető táncos 
mulatság ki-
e m e l k e d ő -
en jó hangu-
latban zajlott. 
Köszönet ille-
ti a szervező-

ket, a szülőket, és minden-
kit, aki segített, hiszen a Fe-
kete István Általános Isko-
lában idén is felejthetetlen 
farsangot sikerült megren-
dezni.

Járik Izabella
igazgató 
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Január végén elérkezett a fél-
évi bizonyítványosztás ideje. 
Az első és második évfolya-
mon a gyermekek teljesítmé-
nyét még szövegesen értékel-
ték a pedagógusok. A legna-
gyobb izgalom talán a nyolca-
dik osztályosok körében volt, 
hiszen az ő napjaikat legjob-
ban a továbbtanulás kérdé-
se befolyásolja. Szerencsére a 
bizonyítványban sok jó ered-
mény mutatkozott. 

A félévet kitűnő eredmény-
nyel 32 tanuló; jeles ered-
ménnyel 27 tanuló zárta. A 
2015/16. tanév első félévében 
kimagasló eredményt értek el 
az alább felsorolt tanulók: 

KITŰNŐ: 1.o: Földesi 
Réka, Földi Bonita Eliza, Len-
gyel Dániel, Zih Hanna, 1.b: 
Halmai Kata, Simon Noé-
mi, Simon-Kovács Jázmin,  
Szölgyén Flóra; 2.o: Bihari Lil-
la, Hegedűs Dóra, Jeszensz-
ky Virág, Leskó Ádám Zol-
tán, Sági Benedek Tamás, Tég-
lás Anna; 3.a: Horváth Zsó-
fi a, Patrik Zsófi a, Szölgyén Kit-
ti Noémi; 3.b: Vígh Bence; 4.a: 
Mészáros Mira Kata, Oravecz 
Emma; 4.b: Együd Bernadett 
Laura, Kőszegi Szabina; 5.b: 
Bata Enikő, Brulich Melinda, 
Győrik Viola, Mádai Anna; 
6.b: Bábik Zsófi a, Dutka Lehel 

Ákos, Mészáros Jázmin; 7.o: 
Bábik Anna Sára, Vigh Viktó-
ria; 8.a: Hidvégi Zsófi a.

JELES: 1.a Faragó Ábel 
Ádám, Kovács Kamilla, Kun 
Zoltán, Macha Jeremiás, Var-
ga Dániel; 1.b Balla Panna, 
Finta Dominik, Mádai Ádám, 
Solymosi Korina, Viczena 

Dorina Réka, Varga Nóra; 
2.o Fekete Dorka, Petróczi Ta-
más, Rekli Kinga Mira, Szeke-
res Fanni; 3.b Franyó Lili, Hal-
mai Zsófi a, Papdi Izabella; 4.a 
Feleki Hanna, Szép Andor, Váci 
Virág Evelin; 4.b Jászai Kamilla 
Anna, Svéger Liliána; 5.b Jakus 
Jusztin Hunor; 6.a Kantó Zsu-
zsanna Izabella; 7.o Lencsés 
Fatime; 8.a Tóth Kristóf.

Félév az iskolában Versenyeredmények: 
A Drégelypalánki Szondi 

György Általános Iskola Mik-
száth Kálmán Tagiskolája ál-
tal meghirdetett rajzpályáza-
ton (illusztrációrajzolás) III. 
helyezést ért el: Ziman Dorina 
Vanda (7.o).

Az Érdy János Könyvtár és 
Információs Központ szerve-
zésében megrendezésre ke-
rülő térségi „Iciri-Piciri” Me-
semondó Versenyen diákjaink 

ismét kiemelkedően teljesítet-
tek: Patrik Zsófi a (3.a) külön-
díjat, Feleki Hanna (4.a) 3. he-
lyezést, Halmai Zsófi  (3.b) 2. 
helyezést, Kántor Lilla (2.o) I. 
helyezést ért el.

Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet által meghirdetett rajz-
pályázaton (képregény rajzo-
lás) országos II. helyezést ért el 
iskolánk csapata: Hidvégi Zsó-

fi a, Kazinczi Rebeka, Frievald 
Ruben (8.a).

Szegeden a Görgey Artúr 
Országos Történelem csapat-
versenyen 8. a osztályos tanu-
lóink közül, Frievald Ruben, 
Csintalan Zoltán, Árpási Zol-
tán 16. helyezést értek el. 

Térségi Magyar Nyelv-
tan és Rajz Verseny Szob: 
7. osztályos tanulóink kö-
zül I. helyezés: Vigh Viktória 
(nyelvtan); II. helyezés: Bábik 

Anna (nyelvtan), II. helyezés: 
Báthori Anna Fédra (rajz).

Készülünk a XV. Kele nap-
ra, ami Galgamácsán kerül 
idén megrendezésre. Bízunk 
benne, hogy iskolán idén is 
szép sikereket ér el, öregbítve 
városunk, intézményünk hír-
nevét.

Járik Izabella 
igazgató

Gratulálunk a jó teljesítményekhez, a szép sikerekhez!

Réges – régen, egy messzi – mesz-
szi galaxisban…bált rendeztek a 
Fekete István Általános Iskola 
diákjai, a birodalom legyőzésé-
nek örömére. A bált a Föld boly-
gón, Szob városában tartották, 
ahová hivatalos volt mindenki, 
messzi és távoli ismerős.

Keringőt jártak a 8. a és b 
osztályos tanulók, cuppantóst 
az 5. b – sek. Eljöttek matró-
zok, apácák, sztárok, mambó-
sok, bennszülöttek, fabábuk, ör-
dögök, babák, és rengeteg egyé-
nileg jelmezbe bújt kicsi és nagy.

Itt volt Leia hercegnő, Luke 
Skywalker, Han Solo, Darth 
Vader, Yoda és sok – sok szerep-
lője a történetnek, de volt, aki ro-
bot, indián, barbie, telefon, TV 

maci, csiga, léghajós, gésa, páva, 
kertész vagy épp túró rudi jel-
mezt részesítette előnyben. 

A zsűriben lenni mindig nagy 
élmény, bár végignézni is bol-
dogság, hisz annyi sok munka, 
próba és izgulás előzi meg a pro-
dukciót, hogy szinte jobb várni a 
jeles alkalomra, mint már meg-
élni. Jó volt látni, hogy a taná-
rok is beöltöztek, komolyan véve 
a bohóckodást. Extra produk-
ció volt a minyonok tánca, ami-
vel megörvendeztették a jelenle-
vőket.

Kellemes fáradtsággal és él-
ményekkel gazdagon ért véget ez 
a hétvége. Jöhet a második félév. 
Gyerekek, az erő legyen veletek!

Bori

Farsang az iskolában KÉRJÜK, TÁMOGASSA  
A SZPONZOR NÉLKÜL – IMMÁR 27.  ÉVE 

MŰKÖDŐ SZOBI
DANUBIUS TÁNCEGYÜTTEST

ADÓJA 1 %-NAK FELAJÁNLÁSÁVAL!

A helyi, és környékbeli óvodásokat, kis-és nagy 
iskolásokat,  főiskolásokat, egyetemistákat, és 

dolgozó fi atalokat összefogó egyesületünk 
fellépési, bemutatkozási lehetőségeinek, vala-

mint a magyar népviseleti darabok 
beszerzésének, elkészítésének anyagi alapjait 

biztosítaná az ön segítsége!

Bízunk benne, hogy adóbevallásában feltünteti
19179478-1-13 adószámunkat!

Köszönjük!
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A nagyböjt hamvazószerdá-
tól húsvétvasárnapig tartó idő-
szak, a keresztény egyházban 
a húsvéti előkészület ideje, Jé-
zus 40 napi böjtölésének és kín-
szenvedésének emlékére tart-
ják.  Ha valaki utánaszámol, 
kiderül, hogy ez a valóságban 
negyvenhat nap, de a vasárna-
pok nem számítanak böjti nap-
nak. A nagyböjt kezdő nap-
jának elnevezései: hamvazó-
szerda, böjtfogószerda, száraz-
szerda, aszalószerda stb. utal-
nak egyrészt a hamvazkodás-
ra, másrészt a böjtölésre. Ham-
vazószerdán a katolikus temp-
lomban a mise után az elmúlt 
évi szentelt barka hamuját a pap 
megszenteli, és keresztet rajzol a 
hívek homlokára: „Emlékezzél 
ember, hogy porból vagy és por-
rá leszel!” - szavak kíséretében. 
A hamuszórás, a hamuhintés a 
bűnbánat ősi jelképe az Ószö-
vetségben is. A hamvazkodás-
nak gyógyító erőt tulajdonítot-
tak, mert úgy vélték, aki ham-
vazkodik, annak egész évben 
nem fáj a feje. Nagyböjt idején 
tilos volt a lakodalom, bál, min-
denféle zenés, hangos mulatság. 
Nagyböjtben gyóntak, áldoztak, 
a haragosok igyekeztek kibé-
külni. Böjti ételek a nyers vagy 
aszalt gyümölcsök, főtt tészták, 
a legjellegzetesebb az erjesztett 
korpaleves, a cibere. A nagy-
böjtben a lányok és menyecs-
kék egyszerűbb, sötétebb színű 
ruhákat viseltek. A vallási böj-
ti parancsokban ésszerű egész-
ségi meggondolás is érvényesül.

A nagyböjthöz népszokások 
is kapcsolódtak. A zsíros edé-
nyeket hamvazószerdán elmos-
ták, és csak húsvétkor vették 
újra elő őket. Húst és zsíros ételt 
nem ettek, olajjal vagy vajjal főz-
tek. Gyakran készítettek sós víz-
ben főtt nagy szemű magyar ba-
bot, szemes kukoricát. Böjti ele-
del volt a csiripiszli, melyet ki-
csíráztatott búza, rozs és liszt 
keverékéből sütöttek. Böjti étel 
volt a kukoricamálé is. A kuko-
ricalisztet tejjel leforrázták, fejes 
káposzta levelére tették, és ke-
mencében megsütötték. Nagy-
pénteken nem reggeliztek, szo-
kás volt vacsorára főtt tojást fo-

gyasztani. A legtöbb helyen a II. 
világháború előtt még népvise-
letben jártak templomba, böjt 
idején főleg feketében. Szokás 
volt a negyvenelés, ami abból 
állt, hogy csak egyszer ettek na-
ponta. Egész faluk tartottak fo-
gadott bőjtnapot tűzvész, jégve-
rés, marhavész, pestis emléké-
re azért, hogy meg ne ismétlőd-
jenek. Egyéni fogadott böjtöt is 
tartottak beteg családtag gyógy-
ulásáért, haldokló szép halálá-
ért, gyermekáldásért, jó férjért.

A nagyböjti étkezési, szóra-
kozási, mulatozási tilalmak el-
lenére a parasztifj úság köré-
ben - elsősorban a böjti vasár-
napokon - jellegzetes szokások 
és játékok alakultak ki. A legis-
mertebb a karikázó (leánykör-
tánc) volt, mert erre a tánctila-
lom nem vonatkozott.  

Jellegzetes böjti játékok vol-

tak az énekek kezdősorai-
ról elnevezett ún. cickomozás, 
szinalázás. A böjti játékok közé 
tartozik a nagylányok kanyar-
gós vonulása, pilikézése a ki-
sebb lányok körül. Zoboralján 
a nagylányok és a kisebb lá-
nyok játéka volt az ulicskázás, 
hajujvárazás. A böjti vasárna-
pokon többnyire a lányok, eset-
leg a lányok és legények a falun 
énekelve vonultak végig. Köz-
ben kapus játékokat játszottak. 
A mancsozás (Nógrád megye) 
ugyancsak kedvelt böjti játék 
volt. Nagyböjti szokás volt az 
ún. sajbózás. Volt, ahol fogócs-
kázással szórakoztak a fi atalok, 
másutt a legények sportjellegű 
játékokat játszottak, ilyen volt pl. 
a csülközés. A lányokkal együtt 
pedig énekes-táncos játékokat 

játszottak. A másik kedvelt játék 
volt az ún. kutyasutú. A lányok 
rongy- vagy tehénszőr labdával 
labdáztak, köcsögöt dobáltak.

A nagyhét a nagyböjt utol-
só hete, jeles napjai: nagycsütör-
tök, nagypéntek és nagyszom-
bat. Nagycsütörtökön meg-
szűnik a harangozás: a haran-
gok Rómába mennek - a köz-
ismert szólás szerint, s legköze-
lebb nagyszombaton szólalnak 
meg újra. A szertartásra hívo-
gatás ezekben a napokban ke-
repeléssel történik, amelyet a 
gyerekek végeztek a harango-
zó irányításával. Kisebb, cso-
portokba szerveződve felosztot-
ták egymás között a falut és ke-
repelve végigszaladtak az utcá-
kon. Szolgálatukért tojást kap-
tak. A kereplés szokásában a go-
nosz űző zajkeltés nyomait le-
het felfedezni. Annak emlékére, 
hogy hajdan Jézus az olajfák he-
gyén virrasztott, nagycsütörtök 
este az idősebb asszonyok a kál-
várián, vagy útszéli keresztek-

nél imádkoztak. 
Liturgikus erede-
tű, szintén a go-
noszűzéssel ösz-
szefonódó szo-
kás a pilátusverés, 
pi látuségetés . 
Nagycsütörtököt 
zöldcsütörtöknek 
is nevezték, ilyen-
kor a jó termés 
reményében spe-
nótot, fi atal csa-
lánt főztek.

N a g y p é n -
tek Jézus kereszthalálának em-
léknapja, a legnagyobb böjt 
és gyász ideje. A nap neveze-
tes szertartása a csonka mise. A 
nagypénteki körmenetek, élő-
képes felvonulások, passiójáték-
ok már a középkor óta virágzot-
tak. A nagypénteki ájtatosság 
része volt a kálváriajárás (kálvá-
ria), a Szent sír körüli virrasztás. 
A Szent sír, az Úr koporsója ál-
lítás a katolikus templomokban 
sajátos hazai, illetve közép-eu-
rópai liturgikus fejlemény.  

A Szent sír őrzését pl. 
Gyergyó-medencében, a leg-
utóbbi időkig a legények végzik. 
A pénteki napot általában sze-
rencsétlennek vélték, különösen 
a nagypénteket. Tiltották az ál-
lattartással, földműveléssel kap-
csolatos munkákat. Általános 

Nagyböjti érdekességek hiedelem szerint nagypénteken 
nem szítottak tüzet, nem sütöt-
tek kenyeret, mert az kővé vál-
na. Nem mostak, mert a ruha 
viselőjébe villám csapna, nem 
fontak, nem szőttek. A tilalmak 
elsősorban a női munkákra vo-
natkoztak.

Betegségelhárító, tisztító, ter-
mékenységvarázsló erőt tulaj-
donítottak a víznek. Úgy vél-
ték, aki nagypénteken napfel-
kelte előtt megmosdik a folyó-
vízben vagy belemártózik, azon 
nem fog semmilyen betegség. A 
jószágokat is megfürdették vagy 
a patakról, folyóról hozott víz-
ből töltöttek az ivóvizükbe, ab-
ban a hitben, hogy akkor egész-
ségesek lesznek majd.

A tavasz, a természet meg-
újhodása az embert is a kör-
nyezete megtisztítására készte-
ti. A tisztasággal kapcsolatos a 
féregűzés is, melynek mágikus, 
babonás módját gyakorolták 
nagyszombaton. Amikor elő-
ször szólaltak meg a harangok, 
a gazdasszony a ház falát söpör-
ve kiáltozta: „Kígyók, békák sza-
ladjatok, megszólaltak a haran-
gok!” Nagyszombat jellegzetes 
szertartása a tűzszentelés. A ka-
tolikus templomban a gyertyát 
- a feltámadó Krisztus jelkép-
ét - az előző évi virágvasárnapi 
szentelt barkáról csiholt, szentelt 
tűzzel gyújtják meg. A tűzgyúj-
tás egykori hagyománya szerint 
ugyanis csak évenként egyszer, 
nagyszombaton volt szokás új 
tüzet gyújtani. Nagyszombat 
leglátványosabb vallásos szer-
tartása a feltámadási körme-
net, melyet a középkorban hús-
vét hajnalán tartottak, az újkor-
ban az egyház előre hozta nagy-
szombat estéjére.

Napjainkban a böjt gyakor-
lata veszített lelki értékéből. Éle-
tünket az anyagi jólét hajszolá-
sa jellemzi. A böjt ezért a testi 
egészséget karbantartó eszköz-
zé vált sokak számára, pedig ér-
demes lenne megfogadni II. Já-
nos Pál pápa tanácsát: „Tartsuk 
fontosnak a nagyböjtöt minden 
családban, hogy általa eltávolít-
suk mindazt, ami szétszórttá te-
szi a lelkünket, és megerősítsük 
azt, ami táplálja a lelket, meg-
nyitva szívünket Isten és a feleba-
rát szeretetére.”

Koczó Kíra 
Danubius Táncegyüttes
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„Csendesen alszik, megpihent végleg. Angyalok böl-
csője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk. 

Emléke szívünkben otthont talál….”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a ro-
konoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, szom-

szédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik 
RISTYÁK GÉZA temetésén megjelentek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek. 
GYÁSZOLÓ CSALÁDJA

Búcsúzunk
Az új temetőben kísértük utolsó útjára szeretett klub-
tagunkat, TÓTH ISTVÁN barátunkat. Személyében 
egy, a tagság által megbecsült víg kedélyű, segítőkész, 
kedves barátot veszítettünk el. Dolgozó éveit a haza 
szolgálatában, a határőrségnél töltötte, mint útlevél-
kezelő őrmester. Nyugdíjas éveit beárnyékolta beteg-
sége. Köztünk eltöltött napjai emlékeztetnek bennün-
ket kedves személyére. Az irgalmas Isten szeretetébe 
ajánlva búcsúzunk Tőled. Isten veled.

Simon József 

Nem olyan klasszikus szójáték, de ket-
tő mégis összefügg!  Elmondom ho-
gyan!

A város karácsonyfája alatt a  szeretet-
ről  beszéltem, a polgármester asszony 
beszéde után kaptam a szót.   Mindösz-
sze két verset idéztem, és Einstent.  Őt 
azért, mert a világmindenség összetar-
tó erejét  szelíd gravitációnak nevezte.  
Sem az nem fenyeget bennünket, hogy 
valami roppant erő összeroppantja a 
mindenséget, és egy fekete lyukba gyűjt 
mindent, sem az, hogy a nagy forgás ki-
repítő ereje szétszórja a dolgokat.  Ez az 
Isten gravitációja, az én hitem szerint.  
Úgy vélekedtem, hogy miköztünk em-
berek közt a szeretet.

Valakinek annyira tetszettek ezek a 
gondolatok, hogy azt kérte: adnám oda 
neki leírva. Ezt az ígéretet sajnos nem 
igyekeztem azonnal teljesíteni, és már 
el is felejtettem. Most, amikor egy te-
metést jelentett - Szob mostani legidő-
sebb férfi ának temetését -, megint kér-
te.  Olyan szép életút tárult elém, hogy 
elhatároztam, leírom és elmondom a 
temetésen ezeket verseket, sőt még ki-
egészítem a sort egyebekkel is.

Az esztendőnk nagyon sok haláleset-
tel kezdődött. Ezáltal lassan megisme-
rik a szobiak azt az odaadást a részem-
ről, mellyel a gyászukban osztozom, és 
igyekszem méltó végtisztességet adni  
szeretteiknek.  Már más is felfi gyelt rá, 
hogy a bibliai részeken kívül -melyek 
természetes tartozékai egy katolikus te-
metésnek -, verseket is szoktam idézni.

A szeretetről szóló versek mindig 
idézhetők egy szeretetteljes életút mél-
tatására. Csak annyit kell hozzátenni, 
hogy egy  ember a sokszínűen fogal-
mazott szeretet melyik részét gyakorol-
ta igazán. A szeretet teljességét csak Is-
ten képes megélni. Mi teljesek leszünk 
egy- egy részlet  megvalósítása által is. 

Oravecz Imre:  Eototo és 
Aholi a szeretetről I.

A szeretet a Teremtő 
szándékának megértése,

a szeretet színhelye a Földtest,
a szeretet kezdete a világosság,
a szeretet módja az odaadás,
a szeretet eszköze az alázat,

a szeretet útja a követés,
a szeretet iránya a közeledés,

a szeretet jelentése a bizonyosság,
a szeretet célja a tökéletesedés,

a szeretet minden ember kötelessége.

Szeretet (ismeretlen szerzőtől)
A kötelesség szeretet nélkül elkedvetlenít, 
a felelősség szeretet nélkül kíméletlenség,

az igazságosság szeretet nélkül megkeményít, 
az okosság szeretet nélkül ravaszság, 
a rend szeretet nélkül kicsinyesség,  

a barátság szeretet nélkül képmutatás,
a becsület szeretet nélkül gőg, 

a gazdagság szeretet nélkül fösvénység, 
a hit szeretet nélkül vakbuzgóság, 
az élet szeretet nélkül értelmetlen. 

Édesanyák búcsúztatására a 
következőket szoktam idézni: 

Puszta Sándor: Örökmécsesek - jó-
ságos, áldozatos anyukák ravatalánál.

Vannak cselédes, jóságos fények,  
Nem hivalkodók, nem önzők, nem kevélyek,

Támadnak, mint alkonyatkor a szél, 
 Valaki gyújtotta őket, égnek.

 
Nagy szívükben jóság az olaj, 

Mint szenvedésből csorgat beléjük az élet.
Ők mindig más álmáért lobogtak  

álmatlanul át sok-sok éjet…

Égnek testetlenül, világítón, örökké! 
 Mint ottfelejtett csók egy vonagló szájon,

Mint lepketánc a havasi gyopáron, 
 Fényük: életük s az mindig másé…

Égnek, hogy legyen virág, 
Égnek, hogy több legyen a szín,

Égnek, hogy örökké fényesőben járjunk  
s kisírhassuk magunk, 

Ha megvérződünk nagyon valamin….

Jevtusenkó: Elmennek az anyák - egy   
hirtelen távozott édesanya ravatalánál.

Anyánk elhagy bennünket.
Csöndben koppan lassú lépte,

megy-megy lábujjhegyen,
mi meg nyugodtan alszunk,

jóllakottan
s nem rezzenünk e furcsa neszre sem.

Elmennek az anyák.
De nem hirtelen mennek el,

csak mi érezzük oly hirtelennek.
Furcsán, mint nagy teher alatt,

előredőlnek, apró léptekkel
lépcsőfokain az időnek,

így tipegnek.

Egy éven, észbe kapva,
megjelöljük, mikor lesz születésük napja.

Késő. Ez már nem mentheti meg
sem a mi nyugalmunkat,

sem az ő lelküket.

Már messze járnak,
nem térhetnek vissza.

Álomból ocsúdva egy ködalak felé kapkodunk
és markunk levegőt szorít csak,

üvegfal áll tiltón kezünk elé.

Elkéstünk.
Már ütött a szörnyű óra,

titkos könnyekre néma vád felel...
Nézzük:

az anyák szigorú sorokban mennek, mennek.
Elhagynak minket. El.

Az idézetek valami más apróból majd 
folytatódni fognak.

Tisztelettel:
Hefler Gábor   

plébános

Köszönetnyilvánítás

A szeretetről  -   A  szeretteinkről
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2016. február 7-én, vasárnap a 
980 élőponttal erősebb Duna-
keszi Kinizsi következett a sor-
ban, ráadásul a csapat elején is-
mét 3 meghatározó emberünk 
hiányzott. Hullámzóan alakult 
a mérkőzés 2,5 – 0,5-re Duna-
keszi előnyt szerzett, de aztán 
3,5 – 2,5-re fordított a csapat, 
majd sikerült a vezetést őrizni 
4,5 – 3,5 és ekkor Bogányi Ger-
gely vesztett állásból a helyze-
ten fordított, így feltette az i-re 
a pontot, és meglett a csapat-
győzelem az eddig pontot sem 
vesztő Dunakeszi ellen.

Szob SC – Dunakeszi 
Kinizsi 6 – 4.

Győzött: Zala, Havellant, 
Th uroczy, Lőrincz, Bogányi

Döntetlen: Virág Sándor, 
Szentgyörgyi Sándor.

Ez bravúr, nem volt várha-
tó, így ismét esély van az élme-
zőnyben végezni.

1. Galgavidék /Tura/ 5 for-
duló/10 pont

2. Dunaharaszti 5 forduló/8 
pont

3. Dunakeszi 4 forduló/6 
pont

4. Szob 5 forduló/5 pont
Három forduló és egy sza-

badnap van hátra. Mindent 
meg kell tennünk annak ér-
dekében, hogy a hátralévő há-
rom mérkőzést hozzuk és ak-
kor akár érem is lehet belőle.

Csiba Benő 
csapatvezető

Újból aktualitás az évenkén-
ti kötelező veszettség elleni 
oltás témája. 

Továbbra is érvényes: a 
kutyák veszettség elleni vé-
dőoltását valamennyi ma-
gán-állatorvos elvégezheti. 
(MÁOK Tájékoztató Köz-
lemény) Az állatorvosi vizi-
tek, oltások, kezelések, mű-
tétek pénzbe kerülnek, néha 
nem is kevésbe.

Figyelem! Az állatorvo-
si ellátás költségei az ország 
különböző településein, kü-
lönböző rendelőiben, praxi-
saiban akár jelentősen is el-
térhetnek egymástól!!!

Az árképzésben termé-
szetesen fi gyelembe veszik 
a MÁOK által ajánlott díjté-
teleket. Az adott környéken, 
településen kialakult árszín-
vonalat meghatározhatja a 
keresleti-kínálati viszony. 

Tehát gyakorta előfordul, 
hogy ugyanolyan tevékeny-
ség esetén ahány állatorvos, 
ahány rendelő annyiféle ár-
ral találkozhatunk.

Feltétlenül tájékozódjunk 
(ha lehet, már előre) az árak-
ról általában és konkrétan is.         

A háztartások költség-
vetése meghatározott, nem 
egyszerű beosztani azt ami 
van, tehát nem mindegy, 
hogy mekkora költség lesz 
az egy, vagy több kutya ve-
szettség elleni oltásának 
költsége.

A magam részéről nem 
hiszem, hogy az összes fel-
kért állatorvost le lehet til-
tatni a Szobon való védőol-
tásoktól, ellátásoktól. 

Tájékoztató és 
segítő szándékkal:  

Fidler József 
Az Ipolyvölgyi Sporthorgász 
Egyesület ezúton értesíti az ér-
deklődőket, hogy március 19-
én délelőtt 10 órakor az Egyesü-
let szobi horgásztanyáján (Szob, 
Bányatelep u., Ipolydamásd irá-
nyában a kisvasúti átjáró után 
balra) horgászvizsgát szervez!

A horgászvizsga lebonyolí-
tására az Egyesület biztosítja a 
helyszínt, a vizsgáztatást a Hor-
gász Egyesületek Nógrád Me-
gyei Szövetsége által delegált 
vizsgabizottság végzi. A hor-
gászvizsga díja az alábbi:

Állami horgászvizsga díja 
3500 Ft

Állami horgászvizsga díja 
gyermek és ifj úsági horgász 

részére 1000 Ft
A vizsga teljes időtartama 

megközelítőleg 3 óra (a tájékoz-
tatással, az okmányok kiállításá-
val együtt). 

A vizsgára történő felkészü-
léshez segédanyag Szobon a Sa-
rokház sörözőben (korlátozott 

mennyiségben) rendelkezés-
re áll, ugyanitt lehet a vizsgára 
személyesen jelentkezni név és 
telefonszám leadásával. Telefo-
non történő jelentkezésre is van 
mód a 30/266-3119 telefonszá-
mon. 

A vizsgára való felkészülést 
segítő tankönyv letölthető in-
nen: https://www.nebih.gov.
hu/szakteruletek/szakteruletek/
foldmuv_ig/szakteruletek_fm/
vho_fm/halaszat/horgaszvizsga 

Halak képeinek kiegészí-
tő tanulmányozása nem árthat. 
Különös tekintettel a ritkábban 
előforduló, illetve védett halak-
ra!

A jelentkező neve és elérhe-
tősége a Sarokház sörözőben 
rögzítésre kerül a jelentkezők 
számának ismerete végett, mi-
vel az Egyesületnek a megjelenő 
létszámhoz igazodva kell a ter-
met berendeznie és felkészülni 
a jelenlévők fogadására. 

Az IVSHE vezetősége

Eb tulajdonosoknak!

HORGÁSZVIZSGA!

Tavaszi sakknyitány

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL A 
SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT

műemlék védelme, felújítása /környezet és egészségvédelmi 
tevékenységek/ gyermekek, fi atalok tehetséggondozása, mű-

vészeti, sport, tudományos tevékenységek területén/kulturális, 
közbiztonsági és szociális szempontú 

életkörülmények javítása
ADÓSZÁM: 18679418-1-13

Az Ipolyvölgyi Sporthorgász Egyesület ezúton ér-
tesíti tagjait, hogy közeleg a 2015. évi fogási nap-

lók leadásának határideje!
A 2015. évi Fogási napló

 leadásának végső határideje: 
2016. 02. 28.

A naplók a fenti határidőig az 
alábbiak szerint adhatók le:

- a horgásztanyán péntekenként 
17:00-19:00 óráig személyesen,

- Szobon a Sarokház sörözőben személyesen,
- bedobhatók a horgásztanya postaládájába,
- postai úton megküldhetők egyesületünk 

címére. (2628 Szob, Kossuth L. u. 6.) 

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.: 27/570-690, 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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Energia és környezetvédelem IX.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

A víz  -  életelem
Jelenlegi ismereteink sze-

rint, szerves élet elképzel-
hetetlen folyékony víz nél-
kül. Feltételezzük, hogy ahol 
a folyékony víz jelen van, ott 
előbb-utóbb az élet is kiala-
kul1. A Föld kialakulásától 
számítva kereken egy milli-
árd évbe telt, mire az élet meg-
jelent rajta. Az emberig nyú-
ló evolúciós folyamat nagyjá-
ból 3,5 milliárd évet igényelt 
és mindvégig szükség volt a 
vízre. Az emberi szervezet 
50-70%-át víz alkotja. A tes-
tünkben lévő víz kétharmada 
(nagyjából 28 liter) sejtjeinken 
belül, a fennmaradó mennyi-
ség pedig a vérben, a sejtközi 
állományban és számos szer-
vünkben található. Felmerül 
a kérdés, miért éppen a víz az 
"életelem"?

Több dolog együttes ered-
ménye ez. A víz2: a Világ leg-
gyakoribb vegyülete és  leg-
jobb oldószere. Különleges 
molekulaszerkezete miatt vál-
tozik oly furcsamód a sűrűsé-
ge, és e miatt erőteljes a benne 
oldott anyagok disszociációja. 
Molekula struktúrája alapján, 
gyenge savnak, vagy gyenge 
lúgnak is tekinthető. Gyakran 
katalizátorként is hat a kémiai 
reakciókban.

Miért égünk le a napon? 
Alig néhányan tudják, hogy 

a leégésben meghatározó sze-
repet játszik a víz disszociáci-
ója. A disszociáció az a jelen-
ség amikor folyékony állapot-
ban egy molekulát alkotó ato-
mok elválnak egymástól és 
pozitív, illetve negatív elekt-
romos töltéssel rendelkező ré-

szecskeként léteznek. A ké-
miai reakciókban különösen 
fontos a víz disszociációjának 
mértéke, azaz mennyi pozitív 
hidrogén (H+) és mennyi ne-
gatív hidroxil (OH-) ion van 
jelen. Ennek mértékét a pH 
mutatja meg. (A pH - pondus 
Hidrogenii - a szabad hidro-
génion koncentráció tizes ala-
pú negatív logaritmusa g ion/l 
egységben). Ha egy oldat 
pH-ja 7-nél kisebb, akkor sa-
vas, ha pedig nagyobb, akkor 
lúgos kémhatású. Az oldatok 
pH-ja  alapvetően fontos ké-
miai jellemző. Még a fürdő-
vizet is csak akkor érezhetjük 
kellemesnek, ha pH-ja a 7,2 - 
7,6 tartományba esik.

A sejtjeinken belüli úgyne-
vezett intracelluláris folyadék-
ban zajlik a sejt saját anyagcse-
réje. A sejtet dominánsan vi-
zes oldat tölti ki. Egy-egy sejt 
normális működése csak igen 
szűk pH tartományban bizto-
sított.

A Napból érkező UV su-
gárzás fotonjai  képesek át-
hatolni a sejtfalon és energiá-
juk szinte teljes egészében az 
intracelluláris folyadékot io-
nizálja. Egy-egy foton ilyen 
módon történő elnyelődése 
még nem teszi tönkre a sej-
teket, de ha sokáig vagyunk 
erős sugárzásnak kitéve, szá-
mos sejtünkben úgy megvál-
tozik a pH, hogy az belepusz-
tul. A halott sejteket szerveze-
tünknek mielőbb el kell távolí-
tania, amihez sokkal nagyobb 
vérbőség szükséges a sérült ré-
szen. Hajszálereink erősen ki-
tágulnak - ez okozza a bőrpírt.

A sötét bőrszínt a bőr sejt-
közi állományában feldúsult 
pigmentek okozzák. Ez szer-
vezetünk természetes véde-
kezése a leégés ellen: az UV 
sugárzás energiája e festék-
anyagban nyelődik el és hővé 
válik, ionizációval a sejteket 
nem károsítja. Akik már le-
barnultak, ezért nem égnek le.

Édesvíz
A vízen kívül életünkhöz 

nélkülözhetetlenek különféle 
ásványi anyagok is, amelyeket 

testfolyadékaink oldott formá-
ban (elektrolitok) tartalmaz-
nak. Szervezetünk viszonylag 
nagy mennyiségű nátriumot, 
káliumot, kalciumot, mag-
néziumot, kloridot és foszfá-
tot igényel. Ezeket az anyago-
kat makroelemeknek nevez-
zük. Csekély mennyiségben 
számos más elemre is szük-
ségünk van, ezeket nyomele-
meknek hívjuk. Az elektro-
lit-háztartás3 szempontjából 
egyáltalán nem mindegy, mi-
lyen és mennyi vizet iszunk. A 
túl sok ásványi anyag és a túl 
kevés is káros. Aki egyhajtásra 
megiszik pár liter tengervizet, 
vagy ásványi anyagokat egy-
általán nem tartalmazó vi-
zet (pl. desztillált víz), köny-
nyen belehalhat. Köznapi szó-
használattal élve, tiszta édes-
vízre van szükségünk. Bár a 
Föld vízkészlete hatalmas, de 
az emberek számára könnyen 
hozzáférhető folyékony édes-
víz készlet ennek csak 1%-a, 
amely gyorsuló ütemben fogy.  
Ezt a fogyást elsősorban az 
emberi tevékenység okozza. 
Néhány évtizedes gazdasági 
előnyökért az utódok több év-
százados gondokat örökölnek. 
Rengeteg konkrét eset vált is-
mertté. Itt csak két  példán ke-
resztül mutatom be e folya-
mat fő vonásait: 1960-ban az 
Aral tó a Föld negyedik leg-
nagyobb tava volt. Két folyó; 
az Amu-darja és a Szir-darja 
táplálta. Az 1950-es évek ele-
jén e folyók mentén hatalmas 
területeken intenzív öntözéses 
mezőgazdasági termelés in-
dult el. A tó vízpótlása nem fe-
dezte a párolgási veszteséget, a 
vízszint és vízfelület csökkent, 
több részre szakadt, és mára 
szinte semmi sem maradt be-
lőle. A vízfelület eltűnése je-
lentős környezeti melegedést 
eredményezett. Sivatagoso-
dás kezdődött, amely gyorsan 
terjed, a folyók is kiszárad-
nak. Ma már a tavat tápláló fo-
lyók nem jutnak el az egykori 
tóig. A társadalmi és gazdasá-
gi következményeket az olva-
só képzeletére bízom...

Magyarországról is hozha-
tok példát: a Duna-Tisza közi 
homokhátság4 hazánk terüle-
tének mintegy 15%-át teszi ki. 
Ez a terület a XIX. század ele-
jén még tavakkal sűrűn pety-
tyezett, mocsarakkal és vi-
zenyős rétekkel, gazdag nö-
vény- és állatvilággal rendel-
kezett. A mocsarak lecsapolá-
sa, a folyószabályozások ered-
ményeképpen a térség gazda-
ságilag hasznosíthatóvá vált 
és hasznosították is. A beavat-
kozások eredményeképpen a 
vízpótlás egyre gyengült: az 
utóbbi ötven évben a talaj-
vízszint átlagosan 5-6 métert 
csökkent, de volt olyan rész is, 
ahol a csökkenés a 10 métert 
is meghaladta. A közelmúlt-
ban a FAO (ENSZ szervezet) 
félsivatagos területnek nyil-
vánította. Szakértői becslések 
szerint, ha nem történik érde-
mi beavatkozás, 30-40 év múl-
va - az életlehetőségek romlá-
sa miatt - a lakosságot ki kell 
telepíteni...

Az ember élelem nélkül 
4-6 hetet is kibír, de ivóvíz 
nélkül egy hetet sem. Az iha-
tó víz mennyisége folyamato-
san csökken a világban. Ennek 
oka nem csak a szárazodás. A 
felszíni vizek és a talajvíz egy-
re szennyezettebb. A talajvíz 
számos helyen a műtrágyázás 
miatt nitrátossá - ihatatlan-
ná - vált. Európa nagyváros-
ainak többségében a csapvíz 
már nem ivóvíz. Ott az embe-
rek kénytelenek palackozott 
vizet inni.

Magyarország - itt a Kárpát 
medence alján - kivételes hely-
zetben  van: hatalmas mélysé-
gi vízkészleteink vannak, és a 
környezet sem szennyeződött 
oly mértékben, mint Európa 
számos más országában.  Ha-
zánkban a csapvíz szinte min-
denütt iható. Itt Szobon kifeje-
zetten jó minőségű (és jó ízű) 
rétegvíz folyik a csapból.
1http://tudasbazis .sulinet .hu/hu/
termeszettudomanyok/biologia/biologia-
12-evfolyam/a-foldi-elet-evolucioja/az-
elet-kialakulasa-a-foldon
2Lengyel Béla, Proszt János, Szarvas Pál: 
Általános és szervetlen kémia  Tankönyv-
kiadó Budapest, 1959.
3Nyárádi Balázs: Elektrolitháború  - Ter-
mészet Világa melléklete 2015. december 
4Sipos Ferenc: Természetvédelmi prob-
lémák a Homokhátságon http://greenfo.
hu/hirek/2014/04/16/termeszetvedelmi-
problemak-a-homokhatsagon
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Február első, de az idei rö-
vid farsangi időszak utol-
só hétvégéjén, sorrendben 
már harmadik alkalommal 
rendeztük meg helyi kö-
zösségépítő, jótékonysági 
farsangi bálunkat. 

Ebben az évben a vörös 
és fekete színek jegyében 
vártuk a vendégeinket. Ez 
a színkompozíció a terem 
díszítésében, az üdvözlő 
italokon, a tombolanyere-
ményeken és persze a szer-
vezők és vendégek ruháza-
tán is megmutatkozott. 

Örömmel tapasztaltuk, 

hogy a vendégek legalább 
95 %-a vörös és fekete jel-
mezben jelent meg a bá-
lon, de azok is, akik nem 
öltöttek magukra jelmezt, 
ügyeltek arra, hogy ruhá-
zatukat e két szín jellemez-
ze. Mindennek köszönhe-
tően a mulatság igazán ele-
gánsra sikeredett.

A színvonalat emel-
ték fellépő táncosaink is, 
akik éjfélig óránkén mu-
tatták be produkciói-
kat. Először a Danubius 
Néptáncegyüttes táncosai 
szórakoztatták a közönsé-
get Paso Doble-t táncolva, 
majd röpke tombola húzás 
következett. Másodszor a 
tüzes mazsorettes anyukák 
táncoltak egy érzéki tan-

gót, amelyet újra egy rö-
vid tombolasorsolás köve-
tett. Harmadik fellépőink 
a Danubius Mazsorett cso-
port nagylányai közül ke-
rültek ki, ők egy kán-kánt 
adtak elő, ezzel is fokozva 
a hangulatot. A kán-kánt 
követően ismét, de ezen 
az estén utoljára, tombo-
lahúzás következett. Ezen 
a tombolahúzáson sorsol-
tuk ki a fődíjat is, ami nem 
volt más, mint egy kétsze-
mélyes, kétéjszakás utazás 
a cseh fővárosba, Prágába.

Idén nem hirdettünk 

jelmezversenyt, még-
is úgy döntöttünk, hogy 
három díjat azért kiosz-
tunk a lelkes beöltözők 
között. Így díjat kapott a 
legkreatívabb (vörös sző-
lő), a legdögösebb vörös 
(charleston lady) és a leg-
feketébb páros (a halál és 
kedves neje, természete-
sen kaszával). A különdí-
jak egy-egy üveg pezsgő, 
Stendal: Vörös és fekete re-
génye és egy vörös és feke-
te torta volt. 

Az bál reggelig tartott - 
a takarítónők még itt talál-
tak minket, mikor reggel 
megérkeztek, hogy eltaka-
rítsák a „romokat”. 

A befolyt összeget eb-
ben az évben megrende-

zésre kerülő gyermekprog-
ramjaink finanszírozására 
fordítjuk, kiemelten a má-
jus végén megrendezésre 
kerülő egész napos gyer-
meknapot. 

Reméljük mindenki jól 
érezte magát, hiszen itt-
hon, együtt, ismerősökkel, 

Vörös és fekete, avagy egy 
fergeteges maszkabál története

barátokkal egy családias 
rendezvény a legjobb mu-
latság. Jövőre várunk visz-
sza mindenkit.

Támogatóinknak ezúton 
is köszönjük: Bonanza 
Használtruha Kereskedés, 
Éva Baker Kft., Gondvi-
selés Patika, Herfli Sörö-
ző és Pizzéria, Kavalkád, 
Kollárné Vincze Boglár-
ka kozmetikus, Print Rent 
Kft., Váci Dunakanyar 
Színház és a, Z&H Határ 
Kereskedelmi Kft.

Borcsi és Panita
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SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
pályázati felhívása!

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az 
Alapító Okiratban foglalt célok elérésében pályázatot 
hirdet Szob település közösségi életének motiválása ér-
dekében (pl: nyári táborok, kulturális és sport rendezvé-
nyek, közösségi programok költségeinek támogatása). 

Pályázati feltételek:
- A pályázaton állami, önkormányzati és egyházi 

fenntartású intézmények, civil szervezetek, egyesületek, 
önszerveződő közösségek vehetnek részt.

 - A pályázónak igazolnia kell, hogy a pályázati úton 
elnyert forrást Szob település közösségi életének javítá-
sára használja fel. 

- A pályázat 2016. április 15-től szeptember 15-ig tar-
tó időszakban valósuljon meg.

Rendelkezésre álló összeg: 300.000.-
Pályázatok beérkezésének időpontja: 

2016. március 30.
Pályázatok elbírálásának határideje: 

2016. április 13.

A pályázat teljes dokumentációja letölthető a
 www.szob.hu oldalról.

Golánné Beke Anita
kuratórium elnöke

Január 22-ét a magyar kul-
túra napjaként ünnepeljük 
hazánkban már 27. éve an-
nak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823. január 22-én 
tisztázta le Szatmárcsekén 
a Himnusz kéziratát. Nem 
csupán a Himnusz „születés-
napját” ünnepeljük ekkor. 
Ez a nemzeti megemlékezés 
hozzájárul ahhoz, hogy na-
gyobb fi gyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományaink-
nak, nemzeti tudatunk erő-
sítésének, ápoljuk és tovább-
adjuk kultúránk tárgyi és 
szellemi értékeit.

Iskolánk, a Szobi Feke-
te István Általános Iskola 
immár második alkalom-
mal csatlakozott ahhoz az 
országos (sőt határokon is 
átnyúló) kezdeményezés-
hez, mely az „Együtt sza-
val a nemzet” címet vise-
li. Idén 1028 iskola vállal-
kozott arra, hogy azonos 
időben, délelőtt 10 órakor 
együtt szavalja el a Him-

nusz első versszakát, vala-
mint a Nemzeti dalt. Az is-
kolák (Magyarországon kí-
vül többek között részt vet-

tek még Románia, Szerbia, 
Horvátország területéről is) 
az internet (youtube csator-
na) segítségével összekap-
csolódnak, így idén több tí-

zezren szavaltunk közösen. 
A szavalatot Jordán Tamás 
színész, színházigazgató ve-
zényelte a Szarvasi Általá-

nos Iskolából. 
Különös varázsa és ere-

je volt annak, ahogy az is-
kolánk tornatermében 240 
diák és 24 pedagógus rész-

A Magyar Kultúra Napja vételével zengett fel nem-
zetünk imádsága. Feleme-
lő volt a megmozdulás cél-
kitűzését átélni, mely a ma-
gyar kultúra népszerűsíté-
se határon innen és túl, va-
lamint a magyar közösségek 
összekapcsolása szerte a vi-

lágon. Azon a délelőttön jó 
érzés volt magyarnak lenni, 
és érezni: összetartozunk.

SZOBI FEKETE ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

EBOLTÁS 2016
Értesítjük a város lakosságát, hogy 
az ebek 2016. évi kötelező veszett-
ség elleni védőoltását a Szobi Ál-
latorvosi Rendelőben végzi Dr. 

Kalácska Lajos állatorvos.

Az oltás díja: 4500 Ft + 300 Ft/tabletta
(Az eb súlyától függően, 10 kilógrammonként 

szükséges 1 tabletta.)
A háznál történő oltás bejelentése a rendelőben, vagy 

a 30 954-2378-as telefonszámon lehetséges.
A rendelői oltás időpontjai:

március 7-én:
délelőtt: 9 órától 12 óráig,
délután: 15 órától 18 óráig.

március 14-én:
délelőtt: 9 órától 12 óráig,
délután: 15 órától 18 óráig.

A veszettség elleni oltás érvényessége a Kisállat 
Egészségügyi Könyvben megtalálható.

FIGYELEM! Minden oltást végző állatorvosnak szám-
laadási kötelezettsége van, amelyen szerepelnie kell 
az oltás, a kiszállás és a megtett kilométer díjának is!

 DR. KALÁCSKA LAJOS
ÁLLATORVOS


