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Tisztelt Szobi Polgárok!
Az újév első perceiben Áder János államfő 
Assisi Szent Ferenc, a ferences rend meg-
alapítójának gondolataival köszöntötte 
a magyar nemzetet: „Szeretet legyen ott, 
ahol ma gyűlölet van. Megbocsátás, ahol 
bűn. Egyetértés széthúzás helyett, Legyen 
igazság, ahol tévedés van, És öröm ott, ahol 
ma szenvedés. Sötétség helyén hit legyen!” 
Szent Ferenc jókívánságait viszonthallva 
az államfői beszédben, azon töprengtem 
el, hogy vajon lehet-e ennél többet kí-
vánnunk a magunk és nemzetünk számá-
ra? Azt hiszem nem nagyon, mert ahol 
szeretet, megbocsátás, egyetértés, igazság, 
öröm és hit van az emberek között, ott 
minden megvan ahhoz, hogy az ember 
békében és boldogságban éljen, gyarapod-
jon, tervezzen, építsen.

Visszatekintve a 2017-es évre, meg 
kell vallanom, hogy az öröm és a büszke-
ség kerít hatalmába. Hiszen a mögöttünk 
hagyott év a tervezés, az előkészítés és a 
békés, nyugodt építkezés jegyében telt el. 
Fejlesztettünk, átadtunk, befejeztünk, el-
kezdtünk, tovább dolgoztunk rajta, így 
városunk fejlődik, gyarapodik, szépül. 
Bízunk abban, hogy az építkezés folyta-
tódhat. Bizakodásra pedig okot adhatnak 
azok a jó hírek, amelyek az óév végén, illet-
ve az új év elején jutottak tudomásunkra.

Az óév végén szereztünk tudomást ar-
ról, hogy a kormány támogatta a bölcső-
de kialakítására benyújtott pályázatunkat, 
amelynek köszönhetően legkésőbb 2019. 
januárjában, de szerencsés esetben akár 
már 2018. őszén megnyithatja kapuit egy 
mini bölcsőde a településünkön, ezzel is 
segítve az anyukákat a munkavállalásban.

Az újév első munkanapján érkezett a 
hír, hogy a Márianosztra felé vezető, ún. 
régi nosztrai út felújítására benyújtott pá-
lyázatunk támogatásban részesült. Szin-
tén az év első napjaiban értesültünk arról, 
hogy a háziorvosi rendelő felújítására be-
nyújtott pályázatunk is eredményes lett. 

Egy decemberi kormányhatározat ér-
telmében megépülhet az EuroVelo6 kerék-
párút Szob-Ipolydamásd közötti szakasza, 

és szintén kormányhatározat biztosítja a 
forrást a művelődési ház tavasszal kez-
dődő felújítására. A közbeszerzési eljárás 
eredményes befejezésétől függően, több 
éves előkészítő munka eredményekép-
pen idén tavasszal végre megkezdődhet a 
csónakház építése a tanuszoda szomszéd-
ságában. És végül talán a tavasz - ha nem 
az egész 2018-as év - fő attrakciója lesz vá-
rosunkban, hogy több éves tervezési, majd 
kivitelezési munka után a nagyközönség 
számára átadásra kerül a tanuszoda.

Ahogyan városunk számára 2018 tava-

sza a tanuszoda átadásával egyfajta mér-
földkő lesz, ugyanígy mérföldkő lehet az 
ország számára a tavaszi országgyűlési vá-
lasztás is. Jó lenne hinni, hogy 2018-ban, 
egy választási évben is folytatódhat telepü-
lésünk megszokott, nyugodt élete, fejlődé-
se. A magam részéről ebben bízok.

A fent részletezett fejlesztések megvaló-
sítása következtében reánk nehezedő kel-
lemes teher súlya alatt, de azt hiszem kellő 
önbizalommal vághatunk neki a 2018-as 

esztendőnek. Ezt az évet is lehetőségnek 
kell látnunk, lehetőségnek, hogy össze-
fogva Önökkel és Önökért, egy irányba, 
városunk fejlődésének irányába haladva 
céljainkat megvalósítsuk. Ezért kérem, ne 
csak szemlélői legyenek a város átalaku-
lásának, fejlődésének, hanem aktív részt-
vevői és részesei is! Egy-egy fejlesztésben 
ne az építkezés alatt átmenetileg okozott 
kellemetlenséget (pl. sáros út, összevont 
óvodai csoportok, új orvosi rendelési hely-
szín stb.) lássák meg elsősorban, hanem 
azt a célt, amit az építés, fejlesztés ered-

ményeként elérni kívánunk. Kérem, hogy 
türelemmel és megértéssel viseljék majd a 
fejlesztéssekkel járó átmeneti felfordulást.

A magam és a képviselő-testület nevében 
kívánok tehát minden kedves Szobi Polgár-
nak jó egészséget, sok sikert és örömöt! Bol-
dog új esztendőt!

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester

„Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük 
számba a feladatainkat,  fogalmazzuk meg álmainkat, 

készítsünk terveket, dolgozzuk ki azokat részletesen,
és álljunk neki kitartó akaraterővel azt jó végre vinni!”

(Böjte Csaba testvér, ferences szerzetes)

A munkálatok a végéhez közelednek a  tanuszodábanA munkálatok a végéhez közelednek a  tanuszodában
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Röviden
Pályázatok A képvise-
lő-testület december 8-án 
megtartott ülésén döntött 
arról, hogy az „Önkormány-
zati épületek energiahaté-
konysági korszerűsítési mun-
kálatainak elvégzése Szobon 
KEHOP 5.2.9. számú projekt 
keretében” építési beruházás 
tárgyú feltételes közbeszer-
zési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja és nyertes ajánlat-
tevőnek a DAMI Bt-t (2631 
Ipolydamásd, Fő u. 3.) hir-
deti ki. A feltételes közbe-
szerzési eljárás lefolytatása 
előfeltétele volt a pályázat  
benyújtásának, amely az ál-
talános iskola, a „meseház” 
és az idősek otthona ener-
giahatékonysági felújítását 
célozza.

Szintén a pályázati mun-
kával kapcsolatos hír, hogy 
egy másik, a „Szobi Napsu-

gár Óvoda infrastrukturális 
és energetikai felújítása című 
pályázati projekt teljes körű 
előkészítési és tervezési fel-
adatok elvégzése” tárgyú be-
szerzési eljárásban nyertes 
ajánlattevőnek az O-PMM 
Projekt és Marketing Me-
nedzsment Kft -t (2713 Cse-
mő, Petőfi  S. u. 6.) hirdette ki 
a képviselő-testület.

Forgalmi rend A képvi-
selő-testület december 13-i 
ülésén döntött arról, hogy a 
Homokdűlő utca egyirányú 
forgalmi rendjét megváltoz-
tatja és az utca teljes hosszá-
ban kétirányú forgalmi ren-
det vezet be azzal, hogy az 
alsó oldalon várakozni tilos 
tábla kerül kihelyezésre.

Téli szünet A képvise-
lő-testület december ülésén 
döntött arról, hogy a Közpon-
ti Konyha 2017. december 27. 
és 2018. január 2. közötti leál-

lását engedélyezi.

Kö z f o g l a l ko z tatás i 
program A képviselő-testü-
let decemberben döntött arról, 
hogy a 2018. évi közfoglalkoz-
tatási program pályázata az 
alábbi alprogramokra és lét-
számkeretre kerüljön benyúj-
tásra:

- illegális hulladék lerakó-
hely felszámolása Szobon, 14 
fővel,

- belvíz-elvezetési árkok tisz-
títása Szob városában, 7 fővel.

Tájékoztató A képvise-
lő-testület decemberben ka-
pott tájékoztatást a jegyzőtől 
a Szobi Polgármesteri Hivatal 
2017. évben végzett munká-
járól. A tájékoztatót a képvi-
selő-testület tudomásul vette.

Belső ellenőrzés A képvise-
lő-testület decemberi ülésén fo-
gadta el az önkormányzat 2018. 
évi belső ellenőrzési tervét.

Elkészült Szob Város Önkor-
mányzat Településképi Arcu-
lati Kézikönyve (továbbiakban: 
TAK) a „településkép védel-
méről” szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény és „a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről” szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
let előírásai szerint.

A TAK általános építésze-
ti, esztétikai útmutatást kíván 
nyújtani, a településkép tör-
téneti örökségeinek, jelenlegi 
adottságainak, valamint a tele-
pülésfejlesztési elképzelések fi -
gyelembevételével. A kézikönyv 
nem jogszabály, hanem egy út-
mutató, tájékoztató – a lakosság, 
az építtetők és az építtetők terve-
zői számára – a település közös-
sége által elvárt építészeti, eszté-
tikai minőségről és jellegről. A 
TAK tehát feltárja és bemutatja 
a településen belül jól elkülönü-
lő egyes településrészek arculati 
jellemzőit, értékeit, és javaslatot 
tesz a településképhez illeszkedő 
építészeti elemek alkalmazására. 

A TAK végezetül és összessé-
gében a szakmai megalapozását 

jelentette a decemberben meg-
alkotott településkép védelmé-
ről szóló önkormányzati rende-
letnek.

A településkép védelméről 
szóló 12/2017. (XII. 14.) ön-
kormányzati rendelet az építési 
tevékenységgel érintett építmé-
nyek településképhez való illesz-
kedését biztosító anyaghaszná-
latára, homlokzati kialakítására 
és a zöldfelületek kialakításának 
módjára, a településképi szem-
pontból meghatározó terüle-
tekre, a helyi építészeti örökség 
egyedi és területi védelmére, 
védetté nyilvánítására és a vé-
dettség megszüntetésére, a rek-
lámok, reklámberendezések, 
cégérek és egyéb műszaki be-
rendezések elhelyezésére és al-
kalmazására, illetve tilalmára 
vonatkozó településképi kö-
vetelményeket állapít meg. A 
rendelet tartalmazza továbbá az 
önkormányzati településkép-ér-
vényesítési eszközök (pl. telepü-
lésképi véleményezési eljárás, 
településképi bejelentési eljárás) 
szabályait is.

A településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rendelet 
megtekinthető a www.szob.hu 
honlapon.

2017. december hónapban született Balogh Gergő és 
Kovács Imola Gergő László nevű gyermeke, valamint  
Lőrincz Ádám és Nagy Adél Emese Léda nevű gyer-
meke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti vá-
rosunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészséget, 
hosszú és sikerekben gazdag életet!

Biztosítás A képvise-
lő-testület úgy döntött, 
hogy az Optimális Bizto-
sítási Portfólió Tanácsadó 
és Biztosítási Alkusz Kft-t 
(1181 Budapest, Kemény 
Zsigmond utca 1.) bízza 
meg az önkormányzat szá-
mára biztosítási alkuszi 
tevékenység folytatására, 
határozott, 5 éves időtar-
tamra.

Művelődési ház A kép-
viselő-testület decembe-
ri ülésén hatalmazta fel 
a polgármestert, hogy a 
művelődési ház energia-
hatékonysági felújításával 
kapcsolatos építész kiviteli 
tervek és tervezői árazatlan 
költségvetés elkészítésére a 
szerződést a "PRO DOMO" 
Építész Stúdió Tervező, Vál-
lalkozó és Ingatlanforgalma-
zó Bt-vel (1028 Budapest, 
Máriaremetei út 43. képvi-
seli: Gönci Pál) kösse meg.

Elkészült a Településképi 
Arculati Kézikönyv Anyakönyvi hírek

Pest megyében január ele-
jétől már négy Kormá-
nyablakban is intézhetik 
adóügyeiket az érintettek. 
A NAV munkatársai a gyáli, 
pilisvörösvári, szentendrei 
és a szobi Kormányablakok-
ban lesznek elérhetőek.

A NAV Pest Megyei Adó- 
és Vámigazgatósága 2017 
telétől Budapesten a Dó-
zsa György útra költöztette 
központi ügyfélszolgálatát, 
de megmaradtak a váci, szi-
getszentmiklósi, ráckevei, 
nagykátai, gödöllői, érdi, 
dabasi és ceglédi kirendelt-
ségek.

A kirendeltségekhez ha-

sonlóan az adóügyek széles 
körét intézhetik a Kormá-
nyablakokban dolgozó NAV 
munkatársaknál, a teljesség 
igénye nélkül: adókártya 
ügyintézés, bevallás átvéte-
le, egészségügyi szolgáltatási 
járulékkal kapcsolatos infor-
mációk, adószámla egyezte-
tés, tájékoztatás az adószám-
láról, beadványok/kérelmek 
átvétele, megszemélyesített 
csekk kiadása, általános tá-
jékoztatási tevékenység ma-
gánszemélyek részére.

Akárcsak a többi NAV 
ügyfélszolgálaton, az érintett 
Kormányablakokban is lehet 
bankkártyával fi zetni.

Kormányablakokban is 
intézhetőek az adóügyek
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A Szobi Hírnök számára 
átadott adománygyűjtő is-
mertetőhöz, amelyet a Szobi 
Egyházközséggel közösen 
állítottunk össze, kívánko-
zik néhány előzetes és fontos 
gondolat. Amitől a szobi or-
gona rekonstrukcióját eredez-
tetjük, az a Szigeti Kilián 1973. 
évi szakvéleménye. Ki volt e 
jeles bencés tanár, egyházze-
nei doktor, orgonaművész, 
karnagy, történész, orgona-
mérnök, zeneszerző, kutató, 
akiről miséjén kívül igen ke-
veset tudunk? Ő a gregorián 
zene kutatója, kántorképzés 
szervezője, orgona múzeum 
és orgona restaurátor-képzés 

kezdeményezője volt. A régi 
magyar orgonák kutatása so-
rán ismertté váltak a kallódó 

hangszerek, és ezek állapota, 
a történelmi Magyarországi 
régi műhelyek munkássága. E 
hatalmas életművet, az 1913-
1981 között folytatott mun-
kásságát a Magyar Katolikus 
Lexikon oldalain tanulmá-
nyozhatjuk, továbbá a Goog-
le keresőben a Szigeti Kilián 
címszó alatt. Jó lenne e bősé-
ges forrásból merítve vele is 
foglalkoznunk (de erre most 
itt nincs hely), mert a szobi 
orgona megmentésének alap-
kövének számít Szigeti Kilián 
tevékenysége. Pannonhalmán 
1996. augusztus 15-én hang-
zott el először nyilvánosan a 
Missa Hungarica miséje, az-

Projekt a szobi pazsiczky- orgona 
megmentéséért

A szobi egyházközség első orgonáját 
1754 előtt, még a régi templom számá-
ra építette feltehetően Klein Vilmos. Az 
1754. évi Canonica Visitatio már meg-
lévőként ír egy 6 regiszteres orgonáról. 
1775-1778 között megépült a ma is 
álló barokk templom. A régi kis orgo-
nának nem volt elegendő hangereje az 
új templomban, ezért 1794-ben új or-
gona építését határozták el. A munkát 
a Rajecben (ma Szlovákia) működő 
Pazsiczky család orgonaműhelyéből ren-
delték meg. Pazsiczky új két manuálos, 
pedálos hangszert épített, a régi pozitív 
sípanyagának felhasználásával. A pozi-
tívet a karzat bevágásában helyezte el, 
hátrébb fölötte a főművet. A klaviatú-
ra a szekrény hátoldalán helyezkedett 
el. Az orgonaszekrény már klasszicis-
ta stílusjegyeket mutat, de még barokk 
díszítésekkel. 1802-ben az orgona már 
javításra szorult: a por belepte, hangol-
ni kellett, a javítást végző, ismeretlen 
nevű váci mester a fémsípokon lyukakat 
is észlelt. 1856-ban újabb felújítás vált 
szükségessé. Az átalakítást végző mester 
(neve nem ismert) kettéválasztotta az 
eredeti szekrényt és művet. A pozitívet 
a karzatban meghagyta, a főművet a 
pedállal hátrább helyezte. A klaviatúrát 
hátul megszüntette, az új játszóasztalt a 
két szekrény között helyezte el. Az erede-
ti Pazsiczky-féle belső szerkezetet meg-
tartotta. Az orgonán kisebb javításokat 
végeztek 1900-ban, 1903-ban és 1944-
ben. 1955-ben Novoth Lajos (Vác) az 
orgonát tisztította, javította és némileg 

módosította a hangképét.
1970-ben és 1973-ban Szigeti Kilián, 

1974-ben Gonda Nándor készített szak-
véleményt és felújítási tervet (nem való-
sultak meg). 2017-ben az egyháztanács 
határozatában kezdeményezte a Ma-
gyarországon egyedülálló Pazsiczky-féle 
(hasonló itthon csak Pusztaszabolcson 
látható) orgona felújítását. A műemlé-
ki rangú hangszerre vonatkozó tervet 
Fehér Judit műemléki felügyelő ismeri 
és támogatja.  A hangszer műemléki vé-
dettsége miatt szükség volt további szak-
értők felkérésére is Hock Bertalan orgo-
naművész és dr. Bednarik Anasztázia 
orgonaművész személyében, akik ezt el 
is vállalták. Szakvélemény készítésére és 
restaurálásra felkért neves orgonaszak-
értő, Takács Péter szakvéleményében 
kiemelte:

 „Magyarországon nagyon kevés a 
megmaradt, 1800 előtt készült orgona. 
Azok közül is kiemelkedően ritka a két-
manuálos hangszer. Ez a hangszer egy 
rendkívül értékes, hányattatott sorsú or-
gona, melynek megmentése és felújítása 
kiemelt feladat kell legyen a mai ember 
számára, hogy az orgona használható 

legyen és fennmaradjon az utókornak”. 
A szobi egyházközség első és legfonto-

sabb lépésként a saját erejéből szúmente-
sítette az orgonaszekrényt, annak belső 
faszerkezeteit 2017. október első felében 
444 500 Ft értékben (Pannon-Protect 
Kft , Pomáz). A faszobrász-restaurátor 
művészeti munkát elvállalta az ugyan-
csak országosan elismert Szőnyi-Weg-
rosta Kft  (Tahitótfalu).  A szobi Pazsicz-
ky orgona megújítása az egyházzene 
liturgikus szolgálata mellett különleges 
jelentőségű orgonakoncertek rendezé-
sére is lehetőséget nyújt azzal, hogy ez 
a ritka és értékes barokk hangszer újra 
megszólalhat Szobon a Börzsönyvidék, 
a Dunakanyar, az Ipoly mente, és egész 
hazánk zenei kultúráját gazdagítva. A 
projektet irányítók önkéntes munkával 
(térítésmentesen) látják el a feladatukat 
a hangszer teljes felújításáig: ünnepélyes 
megszólaltatásáig, felszenteléséig.  A 
projektet csak több forrásra támaszkod-
va tudjuk megvalósítani: pályázati tá-
mogatások, magánszemélyek, gazdasá-
gi, társadalmi és kulturális szervezetek 
adományainak igénybevételével.

Az adományokat a Római Katolikus 
Plébánia Szob 10700323-49934603-
51200002 számú számlájára várjuk, 
az átutalás közleményrovatában pe-
dig kérjük jelezni: Szobi  Pazsiczky 
orgona megmentéséért.  Személyesen 
pedig a szobi plébániahivatalban lehet 
befi zetni az adomány összegét.

Az Úr 2018-dik évében lesz 240 éves 
ez az orgona. Mintegy két és fél évszá-
zados örökségünk, de nemcsak Szob 
számára.Kérjük, segítsék megújítani 
újabb évszázadokra!

Idén lesz 240 éves a szobi 
pazsiczky-orgona

óta milliók éneklik világszerte 
és tölti el a hívők szívét a haza-
szeretet - Isten kapcsolat. Kot-
tája a szobi orgona játszóasz-
talán is megtalálható. Szigeti 
Kilián szakvéleményét rövi-
den összefoglalva: a szobi ba-
rokk orgona szerkezeti értéke 
egyedül álló Magyarországon, 
amelynek eredeti állapotában 
és hiteles módon történő fel-
újítása unikális lehet a hazai 
zeneművészet számára. Egy 
olyan hangszer szólalhat meg 
újra szépen és jól a Börzsöny 
vidékén, a Dunakanyarban és 
az Ipoly mentén, mint amilye-
nek J. S. Bach korában voltak. 
Erősen bízunk a megvalósítá-
sához szükséges széles körű 
támogatottságban.

Árpási Imre,
 Fésű József György, 

Laczus Géza
Börzsöny Múzeum 

Baráti Köre
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Mint minden év végén, 2017-ben is meg-
rendezésre került a Karácsonyi forgatag. 
Együtt hangolódtunk a város apraja-nagy-
jával a szeretet ünnepére. December 16-án 
és 17-én számos szórakoztató és kulturális 
programmal vártuk az érdeklődőket. Volt 
minden, ami ahhoz kell, hogy kiszakad-
junk a hétköznapokból és egy kicsit megáll-
junk az ünnepre való felkészülési hajrában, 
hogy megleljük újra a karácsony lényegét. 
Együtt lenni barátokkal, családdal, régen 
látott ismerősökkel.

Szeretnénk köszönetet mondani minda-
zoknak, akik részvételükkel hozzájárultak a 
rendezvény létrejöttéhez.

Danubius Mazsorett csoport, Danubius 
Táncegyüttes, Szobi Fekete István Általános 
Iskola közössége, Hőninger Anikó, Kalen-
dárium Hagyományőrző Műhely, Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, 
Hugyecz Péter és a Peat-R Dance Team, 
Szent László Templom Vegyeskara, Szent 
László Templom közössége, Ziman Dorina.

Köszönjük a támogatást és a segítséget: 
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egye-

Karácsonyi forgatag

sület, Szobi Érdy János Könyvtár és Infor-
mációs Központ dolgozói, Horváth Károly, 
Központi konyha, Központi műhely, Liliom-
pusztai Vadászház, Márik Péter, Szob Város 
Önkormányzata, Szob Város Polgárőr Egye-
sülete.

A város karácsonyfáit köszönjük a Já-
szai-Pereszlényi családnak, a Roller család-
nak és köszönet  mindazoknak, akik vala-
milyen felajánlást tettek. 

Paluch Anita
(Fotók: Tóth László)

A Szobi Járásban is 
elindult az 

ételcsomag program
Tizenegyezer rászoruló kap tartós élel-
miszereket decemberben az országban 
– közölte az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának parlamenti államtitkára 
december 18-án, hétfőn Szobon, ahol 
hátrányos helyzetű gyermekes családok-
nak adtak át ilyen csomagokat.

Rétvári Bence a csomagosztás előtt 
tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy 
az európai uniós és magyar költségveté-
si forrásból működő Rászoruló Szemé-
lyeket Támogató Operatív Programon 
(RSZTOP) keresztül korábban hajlék-
talanokat támogattak három kelet-ma-
gyarországi megyében; a program azóta 
országossá vált és célcsoportja is bővült.

Az államtitkár beszélt arról, hogy a 
program első felében négyezer adag ételt 
osztottak ki naponta, így legalább napi 
egyszeri meleg ételhez jutott több ezer 
hajléktalan.

Hozzátette, második lépésként elő-
ször Kelet-Magyarországon bővült a 
célcsoport: azóta azok a családok, ame-
lyekben háromévesnél kisebb gyermek 
van, valamint a megváltozott munkaké-
pességű emberek és a rászoruló idősek is 
rendszeresen kaphatnak élelmiszercso-
magot.

A kisgyermekesek havonta, a többi 
rászoruló pedig negyedévente juthat a 
csomaghoz, amely 10-12 kilogrammos 
és egyenként körülbelül 13 ezer forint 
értékű – mondta Rétvári Bence.

Az államtitkár kitért arra, hogy de-
cemberben már országosan 116 járás-
ban és 260 helyszínen hozzávetőlegesen 
11 ezer csomagot adnak át.

Közölte, összesen 18 milliárd forintot 
fognak a csomagokra és azok kiosztására 
fordítani, várhatóan több éven keresztül.

Forrás: MTI

Karácsonyi mazsik

Grézál Gergő és Szabó Lőrinc köszönté-
se az elért sportsikerekért

Hópihe sütizés
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Évek óta hagyomány az is-
kolában, hogy az adventi 
időszakban, hétfőnként, az 
iskola tanulóközössége előtt 
gyújtjuk meg az adventi ko-
szorú gyertyáit. Idén Juli-
ka néni örvendeztetett meg 
minket kedves, szívhez szóló 
adventi történetekkel.

Persze a december nem 
múlhat el a Mikulás várása 
nélkül. December 6-án ta-
licskában, krampuszai tár-
saságában érkezett meg a 
Mikulás. Az iskola udvarán 
kicsik és nagyok nagy öröm-
mel, hangos ujjongással kí-
sérték őt az iskola épületébe. 
Amíg a gyerekek elhelyez-
kedtek a tornateremben, és 
a Diákönkormányzat tagjai 
vidám, tréfás feladatokkal 
szórakoztatták őket, a Miku-
lás kipihente a fáradalmait a 
kandalló jó melegénél. A Mi-
kulás minden osztályt meglá-
togatott a termében és fi nom 
szaloncukorral jutalmazta a 
gyerkőcöket.

A városi karácsonyra a 3.b, 

a 7.b és a negyedik osztályo-
sok betlehemessel készültek. 
Móra Ferenc gyermekkori 

története elevenedett meg a 
színpadon. Az énekkar gyö-
nyörű karácsonyi énekekkel 

Pihentünk és ünnepeltünk és 
most ott folytatjuk, ahol abba-
hagytuk karácsony előtt. 2018 
- új év, új kihívások, de a feladat 
a régi: tanulunk. Januári hétköz-
napok a gimnáziumban.

Nem is olyan rég még a ka-
rácsonyt vártuk lelkesen. De-
cember elején közös adventi 
készülődésre hívtuk a szobi és 
a zebegényi hittanosokat. Barta 
Szabolcs atya ünnepre hangoló 
gondolatait hallgattuk és aján-
dékokat készítettünk: varrtunk, 
gyöngyöt fűztünk, papírt haj-
togattunk. A kézműveskedés 
mellett ismerkedtünk, teáztunk, 
eszegettünk. 

A szünet előtti utolsó tanítási 
napon lelkigyakorlaton vett részt 
a gimnázium. Négy csoportban 
beszélgettünk Zakeus történe-
téről és arról, hogy számunkra 
mit jelent ma ez az evangéliu-
mi részlet. A csoportokat Barta 
Szabolcs, a lazarista rend tarto-
mányfőnöke, Bényei Botond la-

zarista atya, Bezák Tamás szobi 
plébános és Sztankó Attila zebe-
gényi plébános vezették. A lelki 
napot szentmisével zártuk.

És most újrakezdődtek a 
hétköznapok, lassan visszazök-
kenünk a kerékvágásba, fele-
levenítjük az év elején kitűzött 
célokat és a félév végéig igyek-
szünk mindent kijavítani, amit 
még lehet. 

A január sem marad különle-
ges események nélkül. A nyolca-

dikosok számára 20-án jön el a 
nagy megmérettetés: az írásbeli 
felvételik. Több mint nyolcvan-
an jelentkeztek nálunk is, hogy 
a szobi gimnáziumban írják 
meg a központi feladatlapokat. 
A felvételi előtt még egy utolsó 
nyílt napunk lesz, január 10-én, 
ahol az iskola mindennapjaiba 
pillanthatnak bele az érdeklődő 
nyolcadikosok és szüleik. 

Hagyományos januári prog-
ram nálunk a magyar kultúra 

„Adventi hírnök, friss fenyőág.  Lobog 
az első gyertyaláng!”

szórakoztatta a közönséget. 
A téli szünet előtt az isko-

lában egy közös, utolsó gyer-
tyagyújtással, közös éneklés-
sel köszöntünk el egymástól 
tanárok és diákok.

Eredmények
Az Iciri-Piciri mesemon-

dó versenyen az iskolát kép-
viselték az Érdy János Könyv-
tárban: Németh Csenge (1.b) 
3. helyezés, Varga Nóra (3.b) 
3. helyezés, Huszák Adrienn 
(1.a) különdíj, Hegedűs Tí-
mea (2.a), Kőnig Ákos (2.b), 
Lengyel Dániel (3.a), Hegedűs 
Dóra (4.o.).

Gratulálunk a kis mese-
mondóknak és további sike-
reket kívánunk!

Az iskola tanulóifj úsága, 
tanárai és dolgozói nevében 
boldog új évet kívánunk az 
újság minden kedves olvasó-
jának!

napja alkalmából rendezett, osz-
tályok közötti vetélkedő. Népda-
lok, festészet, fi lmek, divat, regé-
nyek, gasztronómia és tudomány 
kelnek életre a színpadon, ahol az 
újraalkotás örömével fedezzük 
fel minden évben, hogy mekkora 
kincs birtokosai vagyunk, hogy 
a kultúra mennyire jelen van a 
mindennapjainkban is.

Nem csak a végzősöket fog-
lalkoztatja a pályaválasztás. 
Január 23-án pályaorientációs 
napot tartunk, meghívott vendé-
gekkel, műhelyekkel, tesztekkel, 
előadásokkal, kisfi lmekkel, hogy 
minél több utat, lehetőséget lás-
sanak diákjaink, hogy ne az utol-
só évben kelljen elkezdeni gon-
dolkodni azon, hogy mihez is 
érdemes kezdeni érettségi után. 

Január végével lassan a félév 
is lezárul, öt hónap tanulás után 
megtudhatjuk, hol is állunk, mit 
sikerült félideig megvalósítani az 
eltervezett célokból, miben kell 
erősödni és mi az, amiben sike-
rült a jó úton haladni. 

Szent László 
Gimnázium

Az első félév 
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2017. december 2-án (szomba-
ton) és 3-án (vasárnap) meglá-
togatta a Mikulás bácsi a Bör-
zsöny Kisvasút ünnepi vonatait. 

Az időjárás ideális volt, nem 
lehetett panasz, szombaton ra-
gyogó napsütés, csípős hideg és 
hó várta az ide látogatókat. Így 
azután szép számmal jelentek 
meg a gyermekes családok és 
utazni vágyók egyaránt. Vasár-
napra enyhült az idő, viszont a 
szállingózó hó tovább fokozta 
a téli hangulatot. Jól esett min-
denkinek a fűtött, feldíszített 

járművön történő utazás, a 
Mikulás bácsi pedig út közben 
megajándékozta a jó gyermeke-
ket. Az idén minden gyermek 
nagyon jó volt.  

Az utazás során a szerelvény 
megállt a Mária-kúti megálló-
helyen, ahol szokás szerint fény-
képek készültek, az utasok pe-
dig friss forrásvizet „tankoltak”.

A márianosztrai érkezést 
követően egy óra tartózkodási 
időt biztosítottunk vendége-
inknek, akik meglátogatták a 

bazilikát, múzeumot, illetve a 
vendéglátó ipari egységeket, ezt 
követően visszatértünk Szob ál-
lomásra.

A jól felkészült Mikulás bácsi 
játékkal és fi nomságokkal töl-
tött piros zsákja bírta az igénybe 
vételt, nem fogyott ki belőle az 
ajándékcsomag. 

December 23-án fenyőgaly-
lyakkal díszített karácsonyi vo-
natunk is sikert aratott.

December 30-án vidám han-
gulatban közlekedett az előszil-
veszteri különvonat.

Az utazóközönség elége-
dettségével zárultak az ünnepi 
napok, köszönhetően támoga-
tóinknak: Szob Város Önkor-
mányzata, Éva-Baker Kft . Pék-
ség, Orbán József úr, Dunapart 
Üzletház, Szobi József Attila Mű-
velődési Ház és Szabadidő Köz-
pont, Malomvölgyi Tábor és a 
Nagymarosi Karitasz Szervezet.

Paulik János
ügyvezető  igazgató

Börzsöny Kisvasút 
Nonprofit Kft.

Tíz perc önismeret
“Három gyermekünk is volt egy családból, ahol az apuka és az 
anyuka egy garázsban élt. Hajléktalanok voltak, teljesen lecsú-
szott egzisztenciák, ezért nem akartam hazaengedni a gyereke-
ket a vakációra, de ők nagyon kérleltek. Gondoltam, akkor el-
viszem, és este visszahozom őket. Délután mentem értük, már 
félhomály volt. A garázsba nem volt bevezetve a villany, két 
nagy vasajtó, középen szerelőgödör, egy ágy, az ágyban a három 
gyerek az anyukához bújva. A plafonon kicsapódott a lehelet, 
és vízcseppek formájában hullt a hideg betonra… Nem láttam 
semmi nyomát annak, hogy karácsonyra vagy szilveszterre ké-
szülődtek volna. Hideg volt és sötét. Az apuka állt az ágy mellett, 
gyűrögette a kalapját, az anyuka nyakában pedig ott csüngött a 
három gyerek. Szóltam, hogy »gyerekek, gyertek, megyünk visz-
sza Dévára«. 

Ők persze tudták, hogy várja őket a meleg fürdő, a szép ruha, 
a kölyökpezsgő, a csillagszórók, minden, ami ilyenkor belefér egy 
intézeti karácsonyba. És akkor az egyik kisfi ú azt mondta: »Pap 
bácsi, nem ünnepelhetnénk inkább itthon, anyukámékkal?« 

Éreztem, hogy megáll bennem valami. A gyereknek nem arra 
van szüksége, hogy egy csomó kütyüt odavigyenek neki talicská-
ban, hanem arra, hogy átölelje a nyakadat, hogy megpuszild, 
hogy érezze azt a jóságot, ami egy szülőből árad. Egyfelől egy 
csomó limlom, másfelől az édesanya meleg nyaka, és semmi 
más. Akkor azt gondoltam, ha Isten segít, ezt minden szülőnek 
elmondom.” 

Böjte Csaba

Ünnepi járatok a 
börzsöny kisvasúton

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

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Életének 71. évé-
ben, 2018. január 
8-án elhunyt váro-
sunk jeles szülöt-
te, Szabó Imre 
szobrászművész.

Szabó Imre 
1947. szeptember 1-jén született Szobon. 1969 és 1974 kö-
zött a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz szakos 
hallgatója, ahol Barcsay Jenő, Fischer Ernő, Somogyi József 
voltak a mesterei. 1973 és 1977 között a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskola hallgatója volt. 1978 óta foglalkozott érem-
művészettel. 1978 és 1989 között a tiszakécskei művésztele-
pen dolgozott. 1992 óta tanít a zebegényi Szőnyi István nyári 
képzőművészeti szabadiskolában. Számos alkalmi érmet 
készített állami megbízásra: Karinthy Emlékbizottság-érem 
(1987); a Tánc EB részvételi és díjérmei (1989); Kőrösi Cso-
ma Sándor-emlékérem (1984); Mátyás Király-emlékérem 
(1990); Pro Urbe érem több település részére. A soproni 
Éremművészeti Biennálék és a pécsi Kisplasztikai Bienná-
lék rendszeres részvevője volt. Az érmek mellett kisplaszti-
kákat, megrendelésre köztéren elhelyezésre kerülő portré-
kat, valamint nagyobb léptékű kompozíciókat is készített. 
Műalkotásainak legfontosabb anyaga a bronz és a fa volt. 
Munkássága elismeréseként 1996-ban megkapta a „Szob 
Nagyközségért Díszplakett” kitüntetést.

Szob Város Önkormányzata őszinte részvétét fejezi ki a 
gyászoló családnak.

Szabó Imre temetése 2018. január 20-án, szombaton 
12 órakor lesz a szobi Új temetőben.

Búcsúzunk Szabó Imrétől
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Mária Terézia magyar királynő 
1767-ben rendelte el a magyar-
országi települések jobbágyai-
nak egységes szempontok sze-
rinti összeírását. A rendelkezés 
célja az volt, hogy az azonos 
nagyságú földet művelő pa-
rasztok terhei országszerte azo-
nossá váljanak, azaz megszűn-
jenek a kivételesen kegyetlenül 
kizsákmányolt és a kevésbé 
adóztatott falvak közti különb-
ségek. Szob 1769-ben készült 
latin nyelvű összeírásából, la-
tinul urbáriumából a mellékelt 
táblázat a lakosokra vonatkozó 
összes adatot tartalmazza. Ere-
detileg külön névsor készült a 
szőlőtulajdonosokról és külön 
lista a többi föld nagyságát és 
tulajdonosaikat tartalmazva. 
Van, aki csak a szőlős listán 
van rajta, mások pedig erről 
hiányoznak. Táblázatunk a két 
névsort összesítve tartalmaz-
za. A keresztnevek a magyar 
változatuk rövidített alakjában 
láthatóak: And-András, Gy-
György, Ign-Ignác, Ist-István, 
Ján-János, Jó-József, Már-Már-
ton, Mát-Mátyás, Mi-Mihály, 
Pál-Pál, Pét-Péter, Sim-Simon, 
Tam-Tamás. A „tel” című osz-
lopban lévő számok azt mu-
tatják, hogy hány telkesnek 
tekintették az adott személyt? 
A negyed teleknél kevesebb 
földet művelőket zsellérnek 
hívták. A legszegényebb a 
„subinquilinus”, azaz a zsellér 
alatti réteg volt. Nekik sokszor 
nem volt saját házuk, hanem 
más házában húzták meg ma-
gukat – nyilván nem ingyen. 
A „belső” nevű oszlopban a 
falun, azaz a belterületen be-
lüli föld nagysága látható ma-
gyar holdban megadva (4320 
négyzetméter), a következő 
„szá” oszlopban a falu határá-
ban levő szántók összmérete 
szerepel, szintén magyar hold-
ban. A „rét” oszlopba írt szám 
azt mutatja, hogy adott gazda 
rétjén egy kaszálás során hány 
szekér széna takarítható be. 
Egy kapányi szőlő alatt értették 
azt a területet, amit egy ember 
egy nap alatt bekapált. A „sző” 
oszlop azt mutatja, hány kapá-
nyi szőlő tartozott egy-egy csa-
ládfőhöz.

Batizi Zoltán
Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

Szob lakosai és ingatlanaik 1769-ben
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Ismét eltelt egy év, így 
újból készülődhettünk 
lakóinkkal az év leg-
szebb ünnepére.

Az idén együtt, sa-
ját kezűleg készítettük 
a díszeket fenyőfánkra. 
A leggyönyörűbb ettől 
a fa, mert láthatja ben-
ne mindenki saját keze 
munkáját. 

Meglepetés is ért min-

ket, hiszen egy gyönyörű 
műsorral kedveskedtek 
lakóinknak december 
18-án Siller Gyula és ze-
nész társai.

Csodálatos énekeket 
és verseket hallhattunk, 
igazi meghitt órát töl-
töttek velünk. Műsoruk 
végén lakóinkat szé-
kelykáposztával és süte-
ménnyel lepték meg.

Másnap az óvodá-
sok adták elő csilingelő 
hangjukkal csodálatos 
műsorukat, majd ezt kö-
vetően a nap fénypontja, 
Csóka Zsófia  varázslatos 
hangjával előadott mű-
sora volt.

Nagyon köszönjük, 
hogy lakóinknak ilyen 
örömteli perceket sze-
reztek.

Idősek otthona karácsonya Köszönet Turcsik Mó-
nikának a fenyőfa ado-
mányáért, Szikriszt és 
Társa Kft-nek az idő-
seknek szánt pénzado-
mányért, Pósa Sándor-
nénak, valamint Búzás 
Karolinnak pedig a gyer-
mekek műsorának beta-
nításáért.

Sikerekben gazdag új 
évet kívánunk mindenki-
nek!

Majer Orsolya
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Gasztostaféta
Kaspár György receptje

Túrós golyócskák (farsangi fánk helyett)
Hozzávalók:

• 125 g puha vaj
• 125 g cukor

• 4 tojás
• reszelt citromhéj ízlés szerint

• 500 g túró
• fél bögre tej

• 1 csomag sütőpor
• 500 g liszt

• olaj a golyócskák sütéséhez

Elkészítés:
A cukrot a puha vajjal habosra keverjük, majd egymás után 
hozzáadjuk a tojásokat. Addig dolgozzuk, ameddig szép 
krémes masszát nem kapunk. Ezután belekeverhetjük a 
reszelt citromhéjat.
Egy másik edényben a túrót és a tejet krémesre keverjük, 
majd hozzáadjuk a cukros-vajas-tojásos krémhez. A sütő-
port összekeverjük a liszttel, és kisebb adagokban a masz-
szához adjuk, míg a végén csomómentes tésztát kapunk.
Felforrósítjuk az olajat, és két evőkanál segítségével kis 
golyókat formálunk a tésztából, amiknek 6-8 perc alatt 
mindkét oldalát aranybarnára sütjük. A kész fánkokat 
lecsöpögtetjük, és kristálycukorban vagy porcukorban 
megforgatjuk.

A stafétát Csík Bálintnak adom át.

Ó év búcsúztató!
Újabb év elillant, mint egy kurta szellő.

Nem tudjuk mi a jobb, elmúlt, vagy ha eljő.
Tervezgettünk régen, évekre előre.

De már az se biztos, mi lesz majd jövőre!

Akár merre járunk, nem látunk egyebet.
Modern gépek fölé, bambuló gyereket!
Egy furcsa betegség, rángatja kezüket.

Ez miatt lógatják, azóta fejüket!

Nem kell már ópium, új drog jött helyébe!
Befészkelte magát, agyunk velejébe!

Megmondja mit tegyünk, mit hogyan csináljunk.
Hogy merre hány méter, hogy mozogjon lábunk!

Nem kell gondolkodni, megteszi helyettünk.
Okos telefonnak, a rabjai lettünk!

Hol a büszkeségünk? Hát ezért harcoltunk?!
Hogy egy szenvedélynek, csak úgy behódoljunk!

Változott a világ, kifordult sarkából!
Hogy tudjuk kivárni, még ebből kilából!
Hisz már az öregség, ajtónk előtt topog.

Ha akarjuk, ha nem, egyszer csak bekopog!
Szob, 2017. december 31.

ID. VIRÁG SÁNDOR

Az A-54 PGSE 2017. november 
26-án, zártkörű rendezvényen 
tartotta a 2017. évben elért 
eredmények szerinti díjkiosztó-
ját. A helyszín az évek óta meg-
szokott Krasznai Zoltán által 
biztosított helyiség volt.

Kliment Gyula megnyitójá-
ban köszöntötte a meghívott 
vendégeket: Tóth Lajos alpol-
gármestert, Viski Csaba 06-os 
Versenykerület elnökét és fe-
leségét, Virág Gábor kerüle-
ti verseny bizottsági elnököt, 
valamint a jelenlévő tagságot, 
megemlítve Laczkó Jánost (Su-
mesz), mint új tagtársat.

Ezt követően röviden érté-
kelte az elmúlt versenyidősza-
kok történéseit. Mindenki előtt 
ismert, országos szintű problé-
ma az elöregedés. Ezzel párhu-
zamosan pedig a Postagalamb 
Sportszövetség anyagilag egyre 
nehezebbé teszi a galambász-
kodást. Több lehetőség is felme-
rült az elmúlt időszakban, hogy 
hogyan tovább. Alaposan utána 
néztünk ennek, és végül köz-
gyűlési döntéssel maradtunk a 
06-os Versenykerületben. Az 
itt elért eredmények alapján állt 

össze az eredménylista. 
Kliment Gyula felkérte Pász-

tor Istvánt, az egyesületi Ver-
seny Bizottság elnökét, hogy 
adja át a serlegeket. Újításként 
került bevezetésre, hogy a több 
első helyezés helyett, összevont 
díjazással, egy nagy kupával is-
merték el az eredményeket Kli-
ment Gyulának. Mellette még 
Fidler József, Huszák György és 
Pásztor István nyert 1-1 serle-
get. Huszák György sporttárs 
nem törte meg hagyományt, 
2017. évi eredménye után ismét 
ő kapta a vándorserleget.  Tóth 
Lajos alpolgármesternek, mint 
fő szponzornak is átadásra ke-
rült köszönetképpen egy ga-
lambász serleg.

Holler Károly és Nagy Zoltán 
(Smus) ízletes főztjének elfo-
gyasztása után, a kötetlen be-
szélgetés során felemlegetésre 
kerültek a vidám, szinte vicces 
esetek, no meg a nyomtatá-
si problémák is. A nagyon jó 
hangulatú esemény lebonyolí-
tásában részt vevőknek ezúton 
is megköszönjük közreműkö-
désüket.

A-54 PGSE

Nem ez lett az utolsó!
A 2017-es bajnokság őszi 
évadában csapatunk 50 
%-os teljesítménye – a há-
rom hiányzó mellett - meg-
felelőnek mondható. 

Tavasszal Nagykáta, Tö-
rökbálint és Göd ellen le-
het eredményt elérni, és  
lehetőleg minél több pon-
tot szerezni. Dunaharaszti 
ellen reálisan kevés lesz az 
esélyünk. A 3.- 4. helyezés a 
célkitűzésünk, bár a realitás 
a 4. - 5. hely.

A Havi Hírverő Verse-
nyink decemberben lezá-
rultak, rendszeresen 10-15 
érdeklődő részvételével. 

Sajnos a fi atalok és a höl-
gyek-lányok nem érdeklőd-
nek túlzottan a sakk iránt. 
Jelenleg őket csak Kakasné 
Évike képviseli rendszere-
sen, és hozzá kell tenni, elég 
jó eredménnyel.
A verseny végeredménye: 
1. Virág Sándor; 2. Csiba 
Benő, 3. Baranyi György; 

4. Lőrincz István, 5. Szabó 
György, 6. Kakas István, 7. 
Maisztorovics Péter, 8. Ha-
vellant Péter, 9. Szőke József, 
10. Hazafi  József, 11. Kakas-
né Éva, 12. Repiczki Tamás, 
13. Csiba Tibor, 14. Szabó 
Győző, 15. Szentgyörgyi Sán-
dor, 16. Mester Anikó, 17. 
Kalász Anna.

Ezeken a baráti összejöve-
teleken a beszedett részvéte-
li díjból rendszeresen meg-
vendégeljük a résztvevőket, 
és az év végén mindig adunk 
egy komolyabb ebédet is. A 
vendéglátás költségeihez a 
tagok is hozzájárulnak.

2018. januárjában újra 
összejövünk és próbálunk 
szép eredményeket elérni 
egyénileg és főleg a csapat-
nak!

Kívánunk a város lakos-
ságának és támogatóinknak 
boldog új évet!

A Sakkcsapat 
nevében:  Csiba Benő

Év végi sakkidény-záró
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KÖSZÖNETKÖSZÖNET  
Hálával és szeretettel 
mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik a ka-
ritászcsoport felhívására 
élelmiszer- és pénzado-
mányaikkal segítettek a 
nehéz helyzetben élők – 
családok és egyedül állók 
- ünnepét szebbé, köny-
nyebbé tenni, gondjaikat 
enyhíteni.

Köszönjük a HATÁR 
CBA és a COOP üzlet-
nek, hogy ebben az év-
ben is lehetővé tették a 

gyűjtést az üzletekben!  Az összegyűlt adományokból 
2017. karácsonyára 43 élelmiszercsomagot osztott ki 
a karitászcsoport. A pénzadományokat a gyermekes 
családok részére készített csomagok édességgel, sza-
loncukorral, déli gyümölccsel történő kiegészítésére 
használtuk fel.

Köszönjük a Váci Egyházmegyei Karitász élelmisze-
radományát!

Isten áldja meg az adakozókat és a segítséget nyúj-
tókat!

A Katolikus Karitász Szobi Csoportja


