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„Legyen béke, szabadság és egyetértés” – 
ez a felszólítás vezeti be az 1848. március 
15-i pesti forradalom híres 12 pontját. 
„Legyen béke, szabadság és egyetértés” – 
ezzel a felszólítással zárul Magyarország 
2012. január elsején hatályba lépett új 
Alaptörvénye, mintegy keretbe foglalva 
a magyarság másfél százados törekvését 
szabadságának elnyerése érdekében.

Szerte az országban és annak határa-
in túl is, a kisóvodástól kezdve az idős 
aggastyánig március 15-én kokárdát tűz 
mellére a magyar azon ismert és isme-
retlen hősök iránti tiszteletéből, akik a 
forradalomban részt vettek, a szabad-
ságharcban harcoltak és életüket áldoz-
ták a magyar szabadságért.

Kevés népnek adatik meg, hogy any-
nyi szép, büszkeséggel eltöltő történel-
mi pillanat megünneplésére legyen le-
hetősége, mint nekünk, magyaroknak. 
És kevés népnek van úgy kiszabva a 
sorsa, hogy annyi szenvedés és könny 
árán maradjon meg szabadsága, mint a 
magyarnak. Éppen ezért szabadságára, 
mint legdrágább kincsére vigyáznia kell 
mind a mai, mind pedig az elkövetkező 
generációik magyarjának.

Az 1848-as forradalom és az azt 
követő szabadságharc történelmünk 
olyan jeles eseménye volt, amely moz-
gósította és összefogta az egész magyar 
nemzetet. Ez az örökség adjon nekünk 
magyaroknak erőt és kitartó szorgalmat 
a jelenben és a jövőben egyaránt. Tisz-
teljük tehát a múltat, hogy érthessük a 
jelent, és munkálkodhassunk a jövőn.

Isten éltesse a nemzetet! 
dr. Holocsi Krisztián jegyző

„Legyen béke, szabadság és egyetértés"

Szob Önkormányzata áldott és békés húsvéti 
ünnepeket kíván a város minden polgárának!
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Farsang a szobi 
Nyugdíjasok Klubjában
Mint minden közösségben, nálunk is megszervezésre került a 
farsangi bál 2018. február 4-én.  A késő délutáni órákban össze-
gyűltünk a művelődési ház előterében és kellemes zene kísére-
tében színes jelmezekkel űztük el a telet. A rendezvényen meg-
tisztelt minket polgármester asszony és alpolgármester úr is.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves támo-
gatónknak, akik hozzájárultak a bálunk sikeréhez: Bonanza 
Használtruha Kereskedés, Erzsike virágbolt, Fésűs József képvi-
selő, Herfli Söröző és Pizzéria, Krasznai Zoltán képviselő, Krisz-
ta fodrász, Kuckó Turkáló, Maca fodrász, Nádas Vendéglő, Or-
bán József képviselő, Polónyí Éva képviselő, Renge Anna Mária, 
Ria virágbolt, Szobi Italgyártó Kft., Zentainé Eta.

Klubvezetés

Az elmúlt évhez hasonlóan 
6 településen kezdtük meg 
a tanévet 226 tanulóval. Bár 
az év eleji órabeosztások a 
gyermekek délutáni elfog-
laltságai miatt nehézkesen 
indultak, az előző tanév 
végén történt felvétel és 
beiratkozás nagyban meg-
könnyítette a tanév előké-
szítését. Szeretnénk, ha ez a 
jövőben is ilyen hatékonyan 
működne. A félév folyamán 
hagyományos rendezvények 
keretében került sor az Ifjú 
Zenebarátok Hangverse-
nyeire Szobon és Verőcén, 
a Tehetségeink Koncertjére 
Szobon (lsd. foto), tanszaki 
hangversenyekre valameny-
nyi telephelyen és koncert-
látogatásra Budapesten. 
Ezek közül kiemelnénk a 
zenés-játékos teadélutáno-
kat, hiszen a közös koncer-
teket meg-megszakító teá-
zások és társasjátékok nagy 
sikert arattak diákjaink kö-
rében. Több alkalommal a 
települések és iskolák által 
szervezett programokon 
működtek közre muzsi-
kusaink: október 6. és 23., 
szüreti felvonulások, nyug-
díjasok-idősek köszönté-
se, karácsonyi műsorok. A 
félévet minden hangszert 
tanuló számára kötelező 
vizsgakoncertekkel zártuk. 
Február csúcspontja az első 

világháború emlékére szer-
vezett monumentális kon-
certen, közös éneklésben 
való részvétel volt. Közel 
500 fellépő és szimfónikus 
zenekar közreműködésével 
hangzottak el ismert zene-
művek a váci sportcsarnok-
ban, melyen zeneiskolánk is 
képviseltette magát a váci és 
Vác környéki általános isko-
lákkal közösen.

Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a félév végén mind-
össze 9 kimaradó tanulót 
rögzítettünk. Az esetek 
többségében rengeteg elfog-
laltsággal illetve a tanulmá-
nyi eredmények gyengülé-
sével indokolták a szülők a 
zenetanulmányok befejezé-
sét vagy szüneteltetését.

Mozgalmas és esemény-
dús 2. félév áll előttünk. 
Fesztiválokra, versenyek-
re készülünk. Áprilisban 
nyílt napot tartunk: színes 
programok keretében kö-
zelebbről is megismerked-
hetnek majd az érdeklődők 
a zeneiskola életével. Má-
jusban meglepetés családi 
koncertet tervezünk Szo-
bon. Bízunk abban, hogy 
intézményünket ezeken az 
alkalmakon - zeneiskolá-
sok és családjaikon kívül - 
mind többen keresik majd 
fel!

F. Szabó Marianna

Az első félév eseményei 
a Szobi Zeneiskolában
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2018 január hónapban született Kalácska Péter és Sch-
leicher Erika Eliza Kitti nevű gyermeke. 

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

Anyakönyvi hírekMeghívó
Szeretettel és tisztelettel hívunk minden kedves ér-
deklődőt SZABÓ IMRE emlékkiállításának meg-
nyitójára 2018. március 24-én szombaton, délután 
16 órakor a Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjte-
ménybe. A kiállítást megnyitja dr. Bőzsöny Ferenc.

Röviden
Munkaterv A képviselő-testület a ja-
nuár 25-én megtartott ülésén fogadta 
el  2018.  évi  munkatervét,  valamint 
hagyta jóvá a polgármester  2018.  évi  
szabadságtervét

Tájékoztató A képviselők  januári  
ülésükön  kaptak  tájékoztatást  a  2017.  
IV.  negyedévben hozott képviselő-tes-
tületi határozatok végrehajtásáról.

Körzethatár A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a 2018/2019. tanévre 
vonatkozóan az általános iskolai felvé-
teli körzethatár tekintetében változta-
tást nem kezdeményez.

Pályázat A képviselő-testület januári 
ülésén döntött arról, hogy Szob Város 
Szakorvosi Rendelőintézete intézmény-
vezetői állásának betöltésére pályázatot 
hirdet. A pályázati határidő március 
5-én telt le, sajnálatos módon a hatá-
ridőig egyetlen pályázat sem érkezett az 
intézményvezetői megbízatás ellátására.

Főépítész A képviselő-testület janu-
árban döntött arról, hogy Szob Város 
Önkormányzat főépítészi feladatainak 
ellátásával, határozatlan időre Papp 
Zoltán Tamás főépítészt bízza meg. A 
megváltozott építésügyi szabályozás 
indokolta a főépítész alkalmazását, hi-
szen az idei évtől a településen történő, 
egyes építési tevékenységek megkezdé-
se előtt az építtetőknek egyeztetniük 
szükséges a főépítésszel.

Sportcsarnok A képviselő-testület 
döntött arról, hogy a Szabadidő Köz-
pont területén található befejezetlen 
sportcsarnok jövőbeni hasznosítási le-
hetőségeinek feltérképezése érdekében 
statikai véleményt készíttet el.

Stop A képviselő-testület januári ülé-
sén határozatba foglaltan utasította el a 
kötelező, felső korlát nélküli betelepítési 
kvóta végrehajtását, valamint hogy Szob 
településen bevándorlás-szervező irodát 
hozzanak létre, valamint.

Piac A képviselő-testület január 31-én 

megtartott ülésén döntött arról, hogy a 
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület (2628 Szob, Köztársaság u. 2.) 
részére, helyi piac kialakítása céljával az 
önkormányzat tulajdonában lévő, szo-
bi 599/1 hrsz-ú ingatlan és az azon álló 
épület egy-egy részét használatba adja. 
Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület pályázatot nyújtott be helyi 
piac létrehozásának támogatására. A pá-
lyázatban szükséges volt megnevezni a 
piac tervezett helyszínét, illetve a pályá-
zónak igazolnia kellett, hogy a helyszín 
használata a tervezett fejlesztés megva-
lósításának idejére számára biztosított. 
Amennyiben a pályázat nem nyer, és a 
helyi piac nem valósul meg, a használati 
szerződés hatályba sem lép.

Sport A képviselő-testület döntött ar-
ról, hogy a Szobi Sport Club (2628 Szob, 
Sport u. 1.) részére - nyertes pályázatuk 
önrészének biztosításához - a Közössé-
geket Támogató Alap terhére 300 ezer Ft 
összegű támogatást biztosít. 

Futás A képviselő-testület januári ülé-
sén hozzájárulását adta, hogy a Proath-
lon Bt. (1011 Budapest, Tartsay Vilmos 
utca 24. III. em. 3.) 2018. június 2-án és 
2018. szeptember 22-én Panorámafutást 
rendezzen a településen. 

Rendőrség A képviselő-testület már-
cius 1-jén megtartott ülésén hallgatta 
meg és fogadta el Szakály László, a Szobi 
Rendőrőrs őrsparancsnokának a telepü-
lés közbiztonsági helyzetéről tartott szó-
beli tájékoztatóját.   

Pályázat A képviselő-testület tá-
mogatta, hogy a Barangoló Bt. a „He-
lyi gazdaságfejlesztés és vállalkozások 
együttműködésének ösztönzése” című 
(VP6-19.2.1-14-8.1.1-17 kódszámú) fel-
hívásra pályázatot nyújtson be „Pedagó-
giai Alkotóműhely Konzorcium” címmel, 
továbbá vállalta a pályázat megvalósítá-
sához szükséges, önkormányzatra eső 
önrész biztosítását.

Tájékoztatók A képviselő-testület 
márciusi ülésén ismerte meg és fogad-
ta el a Szobi József Attila Művelődési 
Ház, illetve a Szobi Érdy János Könyv-
tár és Információs Központ 2017. évi 

tevékenységeiről készült tájékoztatókat, 
továbbá az intézmények 2018. évre vo-
natkozó munkaterveit.

Közbeszerzési terv A képviselő-tes-
tület márciusban fogadta el az önkor-
mányzat 2018. évi közbeszerzési tervét. 

Művelődési ház A képviselő-testü-
let márciusi ülésén döntött arról, hogy 
a „Szobi József Attila Művelődési Ház és 
Szabadidő Központ fejlesztése” tárgyú be-
ruházás kivitelezőjének kiválasztása ér-
dekében közbeszerzési eljárást folytat le.
 
Orvosi rendelő A képviselő-testüle-
te márciusi ülésén bízta meg a Novum 
Forum Bt-t (székhely: 2724 Újlengyel, 
Határ u. 31., képviseli: Máthé Márk ügy-
vezető) a „Szobi egészségügyi alapellátást 
nyújtó intézménye épületének felújítá-
sa a PM_EUALAPELLATAS_2017/62 
támogatási kérelemben megpályázott 
műszaki tartalommal” tárgyú, vállalko-
zási szerződés megkötésére irányuló, 
közbeszerzési eljárás teljes körű lefoly-
tatásával. Szintén a háziorvosi rende-
lő felújításával kapcsolatos hír, hogy a 
képviselő-testület az építési munkák 
kivitelezése teljes körű műszaki ellenőri 
feladatainak ellátásával a Szőke és Tár-
sa Kft-t (2084 Pilisszentiván, Klapka u. 
1/B. ép. C. lph. 1/3.) bízta meg.

Támogatás A képviselő-testület a Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért Közhasznú Szervezet (a 
továbbiakban: Szervezet) részére 50.000,-
Ft összegű támogatást biztosított.

Kampány A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a 2018. évi országgyűlési 
képviselői választásokhoz kapcsolódó, 
a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 139. §-a szerinti vá-
lasztási kampányidőszak kezdő napjá-
tól a választást megelőző pénteki nap 
22:00 óráig az országgyűlési választá-
son induló valamennyi, a Ve. 132.§-a 
szerint nyilvántartásba vett jelölt szá-
mára – jelöltenként 1-1 alkalommal, 
maximum 4 óra időtartamra – a Szobi 
József Attila Művelődési Ház helyisége-
it, asztalait és székeit ingyenesen ren-
delkezésre bocsátja választási gyűlés 
megtartása céljából.
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BÉRBEADÓ INGATLAN!
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános 

liciteljárás útján bérbeadásra hirdeti meg az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Dózsa György u. 
924/1. hrsz. alatt található, 795 m2 területnagyságú kivett 

benzinkút megnevezésű ingatlant.

A bérleti díj kiinduló összege (kikiáltási bérleti díj): 
55.000 Ft/hó

Licit időpontja: 2018. március 21. (szerda) 15 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Licitlépcső: 5.000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előzetes 
időpont egyeztetés után az ingatlan megtekinthető.  A 

bérlet időtartama határozatlan, 3 hónap felmondási idővel. 
A bérbeadással kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz 

Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es telefonszámon. 
Szob Város Önkormányzata

A 2018. április 8-ra kitűzött országgyűlési választásokon működő 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és a póttagokat a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése 
alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete választja 
meg. A szobi három szavazókörben működő szavazatszámlá-
ló bizottságok tagjait és póttagokat a képviselő-testület március 
1-jén megtartott ülésén az alábbiak szerint választotta meg:

SZOB 001. SZ. SZAVAZÓKÖR
Máv Laktanya (Szob, Ipolysági utca 26.) 

Fleischer Vilmosné, Petyerák Nándorné, Mádai Mihályné 
SZOB 002. SZ. SZAVAZÓKÖR

Polgármesteri Hivatal (Szob, Szent Imre utca 12.)
Kluha Rozália, Kunya Sándorné, Mácsai Veronika 

SZOB 003. SZ. SZAVAZÓKÖR
Zeneiskola (Szob, Árpád utca 54.) 

Gubis Györgyné, Kaposiné Gonda Ibolya, Réti Éva 
PÓTTAGOK:

Tóthné Nyirádi Anna, Nyírádi Tiborné, Szölgyén Szilvia, Ara-
diné Némedi Szilvia, Golánné Beke Anita, Kurali-Bali Katalin, 
Pereszlényi Zsuzsanna, Kantó Tibor, Paluch Anita, Prohászka 

Annamária
Dr. Holocsi Krisztán 

jegyző

SZOB VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
Vezetője: dr. Holocsi Krisztián jegyző 

Helyettes vezetője: Lőrinczné Repiczki Júlia irodavezető 

Elérhetőségek: 
2628 Szob, Szent Imre utca 12. 

Telefon: (27) 570 690 / 24-es mellék 
E-mail: igazgatas@szob.hu, szob@szob.hu

A képviselő-testület janu-
ár 25-én megtartott ülésén, 
egyhangú döntéssel fogadta 
el az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletét. Az 
elfogadott rendelet az önkor-
mányzat költségvetési bevéte-
leit 961 millió 417 ezer forint-
ban, míg kiadásait ugyanezen 
összegben állapította meg.  Az 
önkormányzat a 2018. évre 
hiányt nem tervezett. 

Az önkormányzat bevé-
teleinek túlnyomó részét to-
vábbra is az állami támoga-
tások jelentik, kisebb részét 
a helyi adók, a működési be-
vételek. Az idei évi költség-
ben már hangsúlyosabban 
jelentek meg a különféle pá-
lyázatok útján elnyert támo-
gatások, hiszen az elmúlt év 
végén, és az idei év elején több 
pályázatunk kedvező kor-
mányzati elbírálásban része-
sült, így ezekkel már lehetett 
tervezni. A képviselő-testület 
a helyi adók mértékén az idei 
év tekintetében sem változ-
tatott, azaz a lakosságnak az 
idei évben a tavalyival meg-
egyező mértékű adókat kell 
megfizetnie.

Sajnálatos módon a meg-
állapított állami támogatá-
sok továbbra sem fedezik az 
intézményi kiadásokat teljes 
egészében, így az önkor-

mányzatnak adóbevételeiből 
továbbra is jelentős összeget 
kell fordítania az intézményi 
működési kiadásokra. Ennek 
aztán az is a következménye, 
hogy a települési fejlesztések, 
beruházások finanszírozá-
sának elsődleges forrásai to-
vábbra is a pályázatok útján 
elnyert támogatások lehetnek. 

A 2018. évi költségvetés 
megalkotásakor elsődleges 
szempontnak tekintette a 
képviselő-testület  az    ön-
kormányzati  fenntartású  in-
tézmények biztonságos  üze-
meltetését,   illetve  az  idei  
évre  tervezett  -  pályázati  
úton  támogatásban  részesült 
-   beruházásokhoz  szükséges 
önkormányzati saját  forrás  
biztosítását, továbbá azt, hogy 
ezen célok úgy valósulhas-
sanak meg, hogy az a lakos-
ság részéről ne kívánjon meg 
újabb pénzbeli, adók formá-
jában teljesítendő hozzájáru-
lást. 

A képviselő-testület bízik 
abban, hogy az elfogadott 
költségvetés mind bevételi, 
mind kiadási oldala az év fo-
lyamán tartható lesz, és így az 
önkormányzat sem kénysze-
rül hitel felvételére.

Tisztelettel: 
Ferencz Gyöngyi

polgármester

Elfogadta az önkormányzat 
2018. évi költségvetését 

a képviselő-testület

Megválasztotta 
a testület a szavazatszámláló 

bizottságok tagjait 

Országgyűlési képviselők választása
2018. április 8-án, vasárnap

A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhe-
lyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár moz-
góurnát kérhet.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó válasz-
tópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelent-
kezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja 
le szavazatát.

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16 óráig, a külképvise-
leti névjegyzékbe történő felvételt 2018. március 31-én 16 
óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy levél-
ben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi 
választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy or-
szágos listára lehet.

Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regiszt-
rált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára sza-
vazhat.

Részletes tájékoztatás: www.valasztas.hu
HVI
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Idén ötödik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Jóté-
konysági Farsangi Bál váro-
sunkban, amelynek témája: 
„Zenevilág Farsangja” volt.

A több hetes előkészítő 
munkát követően, febru-
ár 10-én kinyitotta kapuit a 
művelődési ház a 240 fő bá-
lozó előtt és megkezdődött a 
mulatság. A jó hangulatot a 
gondosan megtervezett de-
koráció, éjfélig a Derby Dance 
Band, majd éjféltől Csiki biz-
tosította. 

Szokásainkhoz hűen, idén 
is készültünk óránként tom-
bolahúzással és egy kis mű-
sorral. Felléptek a mazsoret-
tesek, a Mazsi anyuk, Nagy 
Kinga és csapata, valamint 
volt egy meglepetés csapat 
is. A Spice Girls (Mesziék) is 
megtisztelte rendezvényün-
ket egy fergeteges előadás 
erejéig. 

A jelmezversenyen a négy 
tagú zsűrinknek idén sem 
volt könnyű feladata a közel 
150 jelmezbe öltözött közül 
kiválasztani a legjobbakat. 

Egyéni díjazottak
Amy Winehouse – Jolsvai 

Alexandra
Boy George – Hering Kata

Cindy Lauper – Hajdú Anita
Marilyn Manson – Szarvas 

Dóri
Mexikói utcazenész – Halász 

Róbert
Mozart – Lehoczky Csaba

Csapatban díjazottak:
ABBA – Kollár Roland, Kol-

lárné Vincze Boglárka, Vincze 
Krisztián, Vinczéné Dobi 

Henrietta
Spice Girls – Egri Gábor, Kiss 
Attila, Nyirádi Tibor, Pálos 

Norbert, 
Zombori Gábor

Az utolsó vendégek haj-
nali 4-kor távoztak, és mi 
kellemesen elfáradva nyug-

tázhattuk, hogy az idei bál 
is beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Sikerült továbbá 
elérni a kitűzött jótékonysá-
gi célt is: az idei gyermeknap 
megrendezéséhez szükséges 
pénzösszeg előteremtését.

Mint mindegyik program, 
ez sem jöhetett volna, ha nin-

Spice Girls, Mozart és a Kiss 
egyszerre, egy színpadon…

csenek támogatóink: AndiFit-
ness- Szalai-Gregor Andrea, 
Aqua Word, Bonanza Haz-
náltruha Kereskedés, Cinema 
City, Éva Baker Kft., Jászai 
Tibor és Pereszlényi Zsuzsa, 
Herfli Söröző és Pizzéria, Ka-
valkád, Kis Herceg Virágkerté-
szet, Kollárné Vincze Boglárka 
kozmetikus, Márton Viktória, 
Nádas Falatozó, Nefelejcs Vi-
rágüzlet, OIL Benzinkút Szob, 
Szobi Jégvarázs, Turcsik Mó-
nika és Lukács Attila, Zátony 
Music Pub.

Ezúton is szeretnénk meg-

Kevevári Zoltán fotója

TÁJÉKOZTATÓ
a kéményseprő-ipari 
szolgáltatás lakossági 

megrendeléséről

Időpontra lehet hívni a 
kéményseprőket a családi 

házakhoz!

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2018. január elsejétől a 
családi házban (egylakásos 
ingatlanban) élők a nekik al-
kalmas időpontra kérhetik a 
kéményseprést, illetve az el-
lenőrzési munkákat. A szol-
gáltatás igénylése ezekben az 
esetekben nem kötelező, de a 
biztonság érdekében javasolt.

Figyelem!
Az ingyenes kéménysep-

rő-ipari sormunka igénylése 
időpontfoglalással történik, 
amelyre interneten, telefonon 
vagy személyesen van lehető-
ség.

Fontos tudnivalók!
A gyors és egyszerű ügyin-

tézés érdekében korszerű inter-
netes felületen is lehet időpon-
tot foglalni kéményseprésre!

Interneten: http://kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken.

E-mailben: levelét a kemeny-
sepro.ugyfelszolgalat@katved.
gov.hu címre küldve.

Telefonos ügyfélszolgálaton 
keresztül: a 1818-as hívószám 
tárcsázása után a 9-es, majd az 
1-es nyomógombot megnyom-
va, a jelentkező ügyintézőnél.

Személyesen: ügyfélfogadási 
időben várja a Pest megyei el-
látási csoport, Törökbálinton a 
Raktárvárosi út 1. szám alatt.

Ezeken a felületeken az egy-
lakásos ingatlan (zömmel csa-
ládi házak) tulajdonosa egyez-
tethet időpontot az ingyenes 
kéményseprői sormunka el-
végzésére.

A kéményseprő-ipari szol-
gáltatás a megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóságokon és a 
katasztrófavédelmi kirendelt-
ségen keresztül nem intézhető! 
Kérjük, megkereséseiket kizá-
rólag a fenti elérhetőségeken 
tegyék meg!

BK OKF GEK Pest 
Megyei Kéményseprő 

Ellátás Csoport

köszönni minden támoga-
tónknak, a segítőnknek, a 
fellépőknek és mindazoknak, 
akik bármilyen módon hoz-
zájárultak a bál létrejöttéhez, 
az adományokat, a nem saj-
nált időt és a befektetett ener-
giát. 

Panita
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Február. Ilyenkor kell beadni a jelent-
kezést a gimnáziumba és az érettségi 
vizsgákra is. A nyolcadikosok az utol-
só izgalmak előtt állnak, kezdődik a 
felvételi beszélgetések időszaka, utána 
eldől, ki hová mehet továbbtanulni. 
A gimnázium végzősei számára most 
kezdődik a véghajrá, innentől minden 
az érettségiről szól.

Az első félév vége még a motiválásé 
és a tájékozódásé volt. A Magyar Kultú-
ra Napja hagyományosan az osztályok 
közti vetélkedő formájában kelti életre 
a magyarság szellemi, tudományos és 
művészeti kincseit. Ilyenkor tisztelgünk 
a hagyomány előtt, mely megőrzi örök-
ségünket és arra sarkall, hogy ma is hoz-
zunk létre olyan tudományos, sportbeli 
és művészeti alkotásokat, eredménye-
ket, melyek méltóak a megőrzésre. Eb-
ben az évben január 22-én a képi megje-
lenítés volt az uralkodó: volt történelmi 
élőkép és divatbemutató, élő regénybo-
rító és filmrészlet is. Emellett sütemény-
kóstolás, népdaléneklés és magyar ter-
mészettudósok bemutatása gazdagította 
a műsort. Az áprilisi döntőbe, melyet a 
Magyar Költészet Napján tartunk majd, 
a 9.a osztály és a 10.a osztály jutott to-
vább. Köszönjük szépen a József Attila 
Művelődési Háznak, hogy helyet bizto-
sított nekünk mindehhez! 

A pályaorientációs nap január 23-
án nem csak a sokféle hivatás, foglal-
kozás bemutatásáról szólt, hanem az 
önismeretről, a közösségépítésről és a 
kapcsolatteremtésről is. A pályaorien-
tációs kérdőívek elemzése, a különbö-
ző továbbtanulási formák ismertetése 
megmutatta az irányt, merre érdemes 
indulni. Ezután huszonöt vendégünk 

várta az érdeklődőket, hogy szabad 
beszélgetés keretei között válaszoljon 
a feltett kérdésekre. A sokféle foglalko-
zás képviselői között tanulóink szülei, 
egyetemek képviselői is megjelentek 
és külön öröm volt, hogy sokan a volt 
diákjaink közül vállalták, hogy egy na-
pot rászánnak arra, hogy a jelenlegi 
gimnazistáknak beszéljenek választott 
szakmájukról, hivatásukról. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni minden ked-
ves vendégünknek a segítségét. A napot 
három egyetem képviselőjének előadása 
zárta, mindegyik informatív, érdekes és 
nagyon hasznos volt hallgatóik számára.

Az írásbeli felvételik eredményének 
megismerése után a nyolcadikosok el-
dönthették, hová jelentkeznek. Hoz-
zánk is beérkeztek a jelentkezési lapok, 
idén 97 diák döntött úgy, hogy a Szent 
László Gimnáziumba is beadja a jelent-
kezését. A velük való személyes találko-

Vizsgák és jelentkezések zás, beszélgetés a napokban zajlik. Sze-
retettel várjuk őket és szüleiket is még 
február 28-án és március 7-én.

Az érettségi kezdetéig még két hó-
nap van hátra, ám a jelentkezések már 
lezárultak. Idén harmadszorra nem 
csak nappali, hanem esti tagozatos vég-
zőseink is belevágnak a nagy vizsgába. 
Idén több diákunk is emelt szinten 
szeretne érettségizni, angol, magyar 
és történelem tárgyakból vállalkoz-
tak a még több felkészülést igénylő 

feladatra. A 12.a osztály diákjai közül 
sokan döntöttek úgy, hogy érettségi 
után felsőoktatási intézményben foly-
tatják majd a tanulást, nekik is február 
közepéig kellett eldönteni, hogy hová 
szeretnének jelentkezni.  Sok sikert, 
kitartást és jó eredményeket kívánunk 
minden vizsgázónak!

Szent László GimnáziumFo-
tók: Ferenci Noel



Szobi Hírnök                                                                                                                                           7

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

Szobon született 1947-ben egy 
kétgyermekes tisztviselői csa-
lád első gyermekeként. Már a 
szobi általános iskolában a felső 
tagozatos évei alatt felfigyelt a 
rajztehetségére Nagypál István. 
Vácon a Gépipari Technikum-
ban 1965-ben érettségizett, és 
első alkotói bemutatkozására 
1963-ban került sor a Börzsöny 
Múzeumban Micsei F. László-
val és Ziman Lajossal együtt. 
A szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskola elvégzése után 
a Képzőművészeti Főiskola 
szobrász szakára iratkozik, ahol 
1975-ben fejezi be tanulmánya-
it. Meghatározó mestereinek 
Barcsay Jenő festőművészt, az 
anatómia tanárát és Somogyi 
József szobrászművészt tekin-
tette. Hamar munkakapcsolatba 
került a zebegényi Szőnyi István 
Emlékmúzeummal, és már eb-
ben az időben sikerült első díjat 
elnyernie a szombathelyi orszá-
gos képzőművészeti kiállításon. 
Számos alkalommal szerepelt a 
soproni érembiennálén, a pécsi 
kisplasztikai biennálén, továbbá 
a pest megyei képzőművésze-
ti kiállításokon, a szentendrei 

és a váci művészeti tárlatokon. 
Rendszeresen járt a tiszakécs-
kei művésztelepre, amely azért 
is érdekes számunkra, mert 
rajztehetségének köszönhetően 
gazdag grafikai alkotásai sorá-
ban innentől eredeztethetjük a 
nagyon szép, és csak Szabó Im-
rére jellemző ló-ábrázolásokat. 
Számos kiállításai közül említ-
sünk meg néhányat a teljesség 
igénye nélkül: 1979 Vác (később 
többször is). 1980 Dunakeszi, 
1982 Esztergom, 1983 Szob 
(Csíkszentmihályi Róberttel 
közösen), 1983 Meiningen, Ol-
denburg (Németország). 1985 
Márianosztra, 1988 Budapest 
(Bartók Galéria). 1990 Bergen 
op Zoom (Hollandia), 1991 
Salzburg (Ausztria), 1992 Katz-

enberger (Ausztria) Tiszakécs-
ke és Szob (Börzsöny Múze-
um). 1993 Nagymaros, 1993 
Zebegény, 1996 Márianosztra 
(Mizser Pállal). 1998 Szob (Bör-
zsöny Múzeum), 2007 Szob 
(Börzsöny Múzeum) és Ipoly-
ság (Sahy / Szlovákia). És végül 
tavaly a Börzsöny Múzeumban 
a szobi alkotók csoportos kiál-
lításán láthattunk egy váloga-
tást a kisplasztikáiból. A tanári 
tevékenységet is fontosnak tar-
totta. A zebegényi Szőnyi István 
Képzőművészeti Akadémiának 
az első hallgatói között találjuk, 
de nemsokára már a Szobrász 
Osztály tanáraként látjuk őt vi-
szont. Tanított még Márianoszt-
rán a Virág Benedek Általános 
Iskolában, a szobi Szent László 
Gimnáziumban és a váci Árpád 
Fejedelem Általános Iskolában 
is. Művészeti alkotótevékeny-
ségének egyik kiemelkedő ága 
a kisplasztika, ezen belül az 
éremkészítés. Nagyon sok em-
lékplaketten találjuk szignóját, 
felsorolni se tudjuk mindet, 
csupán a legismertebbeket pró-
báljuk itt most megemlíteni. 
Művészeket és tudósokat meg-
idézők közül Karinthy Frigyes, 
Kőrösi Csoma Sándor, Kós Ká-
roly, Szőnyi István, Érdy János, 
József Attila, Áprily Lajos, Bartók 
Béla, Illyés Gyula, Nagy László 
emlékérmeket, melyek többsége 
megbízás alapján született meg. 
Önkormányzatok is kértek ilye-
neket: Tiszakécske Városért 
(1978), Szob 700 éves évfordu-
lójára (1980), Szob Nagyközsé-
gért (1993) és Szob Díszpolgára 
számára készített emlékérem. A 
környékbeli önkormányzatok 
közül pedig Kemence, Kisma-

ros, Márianosztra rendelkezik 
ilyennel. Iskolák is rendeltek 
tőle, például a váci Boronkay 
György Szakközépiskola, a 
szobi Fekete István Általános 
Iskola, és ne feledkezzünk meg 
az 1989-es Tánc Európa Bajnok-
sághoz, az 1993-as Tiszakécskei 
Lovasnapokra, valamint John 
Lennonról és a Beatles együttes-
ről készített érmeiről sem.

Első köztéri alkotása a Sze-
geden felállított Juhász Gyula 
mellszobor. Domborműveit 
sok helyen láthatjuk: Zebegény-
ben Kós Károlyt, Budapesten 
Karinthy Frigyest ábrázolókat, 
és természetesen Szobon a leg-
többet, ahol József Attila, Érdy 
János, Kodály Zoltán, Kodály 
Frigyes portréi köszönnek visz-
sza ránk. Az ezredfordulóra 
elérkezett számára a régen várt 
pillanat, hogy nagyobb mé-
retű plasztikai elképzeléseit 
bronzba önthesse: Szent László 
mellszobrát Szobon 2000-ben, 
Nagy Lajos király mellszobrát 
Márianosztrán 2001-ben, és a 
dejtári emlékmű turul-kom-
pozícióját 2004-ben. A Szob 
Nagyközségért Díszplakettet 
1996 március 15-én 49 éves 
korában vehette át, és tavaly töl-
tötte be életének 70. évét. Voltak 
még tervei, azonban az életmű-
ve most végleg lezárult.

Sokat köszönhetünk Szabó 
Imrének, hiszen a művészetével 
városunkat gazdagította, és vitte 
Szob hírnevét a térségünkben, 
a hazánkban, és a határainkon 
túlra is. Fájó szível búcsúztunk 
Tőle, de nemcsak alkotásai, ha-
nem Egész Személyisége emléke 
velünk marad. Éppen ezért ren-
dezünk emlékére most március 
végén egy kiállítást a Börzsöny 
Múzeumban.

Fésű József György, 
Mándli Gyula

In Memoriam Szabó Imre
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Az Alsó-Ipoly menti Vámosmi-
kolán él a perőcsényi születésű 
Koczó József nyugalmazott tanár 
és helytörténeti kutató, e vidék 
mindenese. Hosszú időn át a 
helybeli általános iskola pedagó-
gusa, illetve igazgatója volt. Inté-
zetében egyfajta kutatóműhelyt 
hozott létre: diákjaival gyűjtöt-
te a helytörténeti emlékeket, a 
népi hagyományokat; gondozta 
a jeles személyiségek sírhelyeit, 
feltárta a műemlékek múltját, 
s e témakörben még sok egyéb 
hasznos munkát végzett.

Dr. Koczó József azonban 
nemcsak a terepen valósított 
meg eredményes kutató és feltá-
ró tevékenységet, hanem a saját 
maga által létrehozott szellemi 
műhelyből sok-sok publikációt, 
szaktanulmányt, könyvkiad-
ványt is közzétett. A tudós kutató 
szinte mindent önmaga végzett: 
járta a terepet; figyelt, jegyzetelt 
és fotózott; összegyűjtötte a szak-
irodalmat, felkereste a levéltára-
kat. Aztán megírta publikációit 
és köteteit, előkészítve azokat a 
kiadásra. Majd  pályázott, szpon-
zorokat keresett, s megjelentek 
munkái, miközben előadóként 
is járta a vidéket. De részt vett és 
előadott színvonalas rendezvé-
nyeken, konferenciákon is.

Tudatosítva, hogy a feltárt 
kincsek csak akkor válhatnak 
értékké, ha azokat kutatójuk 
közreadja, nem várt a kiadók bá-
báskodására, beindította a Honti 
Füzetek sorozatot, melynek leg-
több darabját maga írta, szer-
kesztette, s jelentette meg. E kis 
füzetek után mára már több vas-
kos tanulmánykötete is napvilá-
got látott. Közülük a legfrissebb 
A helvét hitvallás Palócföldön 
című, közel félezer oldalas vallás-
történeti monográfia. A könyvet 
a Dunamelléki Református Egy-
házkerület Ráday Gyűjteménye 
adta ki a reformáció 500. évfor-
dulója alkalmából. A kiadvány 
hátlapján olvassuk az alábbiakat: 
„A szerző mintegy negyedszáza-
da foglalkozik a Börzsöny-vidék, 
Alsó-Ipoly mente vallás és egy-
háztörténetével, így a környék 
középkori keresztény egyházaival, 
Árpád-kori templomos helyeivel, 
de protestáns felekezetinek emlé-
keivel, múltjával is.”

A mostani kötetet tulajdon-
képpen, mint alcíme  – Fejeze-
tek a Drégelypalánki Reformá-
tus Egyházmegye történetéből 
1615-1952 –  is mutatja, egy 
mára eltűnt kálvinista val-
lás-közigazgatási egység törté-
netével foglalkozik. A 400 éve 
alakult egyházmegye történetét 
eddig ilyen értelemeben, illetve 
ilyen alaposan és ilyen mély-
ségben még senki sem dolgozta 
fel. Azért is nevezhető e munka 
hézagpótlónak. Koczó József-
nek sem volt könnyű dolga, hisz 
sokat kellett kutatnia a megbíz-
ható adatok, források után, míg 
összeállt az általa felvázolt kép, 

vallástörténeti tabló, ami meg-
ítélésem szerint jól sikerült. A 
szerző négy nagyobb fejezetbe  
– Virágzó, hanyatló és pusztuló 
eklézsiák a 16-18. században; A 
hitvallás szabad gyakorlásának 
útján; Ideje van a keresésnek és 
ideje a vesztésnek; A Drégelypa-
lánki Református Egyházmegye 
történeti adattára – tagolva tárja 
elénk kutatómunkájának ered-
ményeit. Koczó József érdeme, 
hogy témáját nagyobb vallástör-
téneti összefüggésekbe ágyazva 
vizsgálja, fejti ki. Miközben fel-
villantja az  országos vallástör-
téneti mozgalmak lecsapódásait 
az adott régióban, kellő érzékkel 
és nagy körültekintéssel tárgyal-
ja, mutatja be az egyes eklézsiák 
mindennapjait, sikereit és prob-
lémáit. Ír a gyülekezeti életről, a 
lelkészek egyéb tevékenységéről, 
a templomok sorsáról, állapotá-
ról. Itt-ott megvizsgálja a gyü-
lekezeti jegyzőkönyveket; több 
máig is tevékeny eklézsiát maga 
is felkeresett, hogy pontos képet 
kapjon azok életéről, mai hely-
zetéről is. A kötetet terjedelmes 
jegyzetapparátus, a felhasznált 
irodalom gazdag tárháza egészíti 

ki. S megtaláljuk a fogalmak és 
archaikus kifejezések magyará-
zatát is. A kiadvány elsősorban 
a vallástörténettel foglalkozó 
szakemberek számára lehet nél-
külözhetetlen forrásanyag, de iz-
galmas adatanyagot szolgáltathat 
a helytörténészeknek is. Mind-
amellett pedig a laikus olvasó is 
talán benne izgalmas részeket, 
fontos információkat.

Dunamelléki Református 
Egyházkerület Ráday Gyűjtemé-
nye. Budapest, 2017. 490. o.

Dr. Csáky Károly 
Ipolyság

Újabb fordulókat 
rendeztek a 

megyei bajnokság 
Hoschek 

Csoportjában
A 4. forduló megkezdése előtt 
ismét megcsodálhattuk Bogá-
nyi Gergely zongorajátékát. 

Február 4-én: Szob – 
Nagykáta  5-3. Győzött Bo-
gányi Gergely, Repiczki Ta-
más, Thuróczi Zsolt, Virág 
Bálint. Döntetlent ért el Virág 
Sándor, Csiba Benő. Mint utó-
lag kiderült, ez értékes győze-
lem, hiszen a következő for-
dulóban a veretlen listavezető 
Szigetszentmiklóst legyőzték 
a nagykátai fiatalok: Nagyká-
ta - Szigetszentmiklós  5,5-2,5.  

Ezután következett:  Du-
naharaszti MTK - Szob SC  
6-2. Sajnos ez a papírforma, 
pedig sokkal jobb eredmény-
ben bíztunk!  Győzött Virág 
Bálint. Döntetlent ért el Mol-
nár Gábor, Csiba Benő. Az 
utolsó öt táblán 5-0. 

Következik március 11-én 
Szob - Törökbálint, április 
15-én Göd - Szob. Ezen a két 
fordulón 4 pontot kell szerez-
nünk! Nagyjából kialakult a 
sorrend: 1-2. Szigetszentmik-
lós - Dunaharaszti 8-8 pont-
tal, 3. Szigetbecse 7 ponttal, 
4. Nagykáta 6 ponttal, 5. Szob 
5 ponttal, 6-7-8. Göd - Vác - 
Törökbálint 2-2-2 ponttal.  

Nem csüggedünk, bár saj-
nos érződik, hogy hárman 
hiányoznak! A havi sakk-
fordulókban folytatódnak a 
küzdelmek és a kevésbé gya-
korlott sakkozók is játéklehe-
tőséghez juthatnak.

Csiba Benő 
csapatvezető

Egy hézagpótló vallástörténeti 
monográfiáról és szerzőjéről

Mit mondanál...
 

Mit mondanál, ha ez volna életed utolsó napja,
Ha semmit sem hagyhatnál a holnapra.

Kimondanád-e mennyire szereted a családod?
Vagy anélkül engednéd el  Őket? Na látod!

Nem tudhatom nekem melyik lesz az utolsó,
De azt igen! Kimondani nem is nehéz a jó szót:

Szeretlek Benneteket,
Felnézek  Rátok

Köszönöm, hogy vagytok
Családom, rokonok, barátok!

Ars poeticám!
Magyarnak lenni nagy szent akarat, 

mely itt reszket a Kárpátok alatt: 
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva, 
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva; 

Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 
Vérünkbe oltva hősök honszerelmét. 
Féltőn borulni minden magyar rögre, 

S hozzátapadni örökkön örökre...

Dr. KalácsKa lajos
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2018 januárban lehetőség 
nyílt néhány kis kajakos szá-
mára, hogy a tatai olimpiai 
edzőtáborban edzenek olyan 
keretek közt, mint a profi 
sportolóink. A Dunakanyar 
térség több egyesületéből ve-
hettek részt gyerekek állami 
támogatással a programon. 
Szobról első ízben 2018. ja-
nuár 17-20. között Baranyi 
Dániel, Bezeczky Márton és 
Mészáros Benedek mehettek 
Tatára, ahol úszás mellett, fu-
tás, kondizás és kis lazítás fért 
bele a napirendbe. 

2018. január 28-31. között 
önköltségen sítáborozott Len-
gyelországban egy kis szobi 
csapat. A tavalyi évhez ha-
sonlóan Kluszkowce sípályáin 
síeltek, újdonságot az jelentett 
idén, hogy első nap Krakkó-
ban városnéző túrán is részt 
vehettek a táborozó gyerekek. 

2018. február 17-én ren-
dezett Héraklész Fizikai Fel-

mérőre, az év első versenyére 
már nagyon készültek a gye-
rekek. Az előző évektől elté-

rően több versenyző vett részt 
az országos rendezvényen, így 
jobban meg kellett küzdeni a 

Duna-Ipoly Sport Egyesület (DISE) 
Szobi Kajak-Kenu Szakosztály téli hírei

jó helyezésért. Nieberl Lász-
ló edzővel 10 gyermek indult 
a fizikai számoknak, mint a 
futás, húzódzkodás, lábeme-
lés. A kemény hideg miatt a 
Cooper-futás elmaradt, így a 
nagyobbak számára 7 körös 
futóversennyel mérték fel a 
versenyzőket.

A szobiak közül Mészáros 
Benedek volt a legeredmé-
nyesebb, aki kiváló teljesítmé-
nyével 5. helyezésével, érmet 
szerzett. Baranyi Dániel és 
Kun Zoltán korcsoportjaik-
ban is éremre hajtottak, de 
most lecsúszva róla, így is 
elképesztően jól teljesítve 8. 
helyezést értek el. Feleki Han-
na nagy lelki erővel és Szántó 
Bálint elszántsággal 11. helyet 
csípték el. Aradi Alexand-
ra, Horváth Bence, Bezeczky 
Márton, Lind Botond és Ba-
ranyi Letícia is hajtottak a jó 
eredményért, középmezőny-
ben végezve zárták az év első 
versenyét.

A gyerekek összehango-
lódtak Laci bácsival, így vár-
va a tavaszi melegeket, már 
új lendülettel jöhetnek a vízi 
edzések, majd a kajakos ver-
senyek.

Elköszönés helyett
„1714. július 20-án Peruban, az Andok hegycsúcsai között, a Limából Cuzcoba vezető or-
szágutat összekötő, fűzfavesszőből font függőhíd, amelyen naponta száz meg száz ember 
haladt át épségben, leszakadt. Öten, akik éppen átmenőben voltak, a mélységbe zuhantak.” 

Ebből az újsághírből bontotta ki az amerikai író, Thornton Wilder, a Szent Lajos király 
hídja című regényének történetét. 

A tragédián mindenki mélységesen megrendült, de csak egyvalaki foglalkozott vele tüze-
tesebben: Juníper atya, az olasz ferences barát, aki látta a tragédiát. Megfogadta, mindent 
megtesz annak érdekében, hogy megfejtés találjon az öt ember látszólag értelmetlen halá-
lára. 

Minden szerencsétlenül járt utas életét „átvilágította”. Vizsgálta a körülményeket, kereste 
az okokat, hogy miért ők öten lettek az áldozatok. Egy gazdag, de csúnya márkiné, az árva 
lányból lett társalkodónője, egy ikerpár egyik tagja, egy öreg tanító, és egy kisfiú. Mindany-
nyian küzdöttek, és valamilyen célért harcoltak. 

Az író szerint Juníper atya szándéka végül kudarcot vallott. A „miért-jeire” nem találta 
meg a választ, vélhetően azért, mert csupán az ész mentén próbálta megközelíteni a kérdést. 

A regény szereplői közül az egyetlen, aki másként közelítette meg a dolgot, egy zárda 
főnökasszonya volt. Hirdette, hogy a tevékeny szeretet az a csoda, amivel enyhíthetjük az 
emberek kínjait, amely révén mi magunk is célba érhetünk. Mert ahogyan ő fogalmazott: 
„Van az elevenek országa, meg a holtak országa. S a híd a szeretet. Csak az marad meg, az 
élet egyetlen értelme.”

Réka! Köszönjük, hogy szereteted velünk maradhat. Isten veled!
Elhangzott volna Feleki Réka tanárnő temetésén 2018. január 27-én.

Vincze Imre

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ!

Köszöntöm a nőket.
Ezen a szép napon!
Ezt a szál virágot

Tiszta szivből adom!

Már az hogy léteznek.
Nékünk az is elég.
Nincsen a világon.

Ennél szebb ajándék!

Még nő van a földön.
Nem áll meg forgása!
Ő bennük csergedez.

Az élet forrása!

Ezért kell naponta.
Nékik megköszönni.
Hogy érdemes élni.
Érdemes születni!

Szob, 2018. márc. 8.
id. Virág Sándor
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Gasztostaféta
Boros, csülkös káposzta

Csík Bálint módra

Hozzávalók (4 személyre):
1 db hátsó füstölt csülök

70 dkg burgonya,
1,2 kg savanyú káposzta,

1 mokkáskanál őrölt fekete bors,
só (csülök és káposzta sósságától függ, 

többnyire nem kell)
5 dl félédes fehérbor,

4 dl tejföl
Elkészítés: A csülköt felteszem annyi vízben főni, 

amennyi éppen ellepi. Puhára főzöm, majd hagyom 
kihülni. Hidegen felszeletelem. A burgonyát megtisztí-
tom, 2 cm-es kockákra vágom és az őrölt feketeborssal 
(ha szükséges, akkor sóval) megszórom, összekeverem. 
A káposztát ha savanyúnak találom, akkor langyos víz-
ben kicsit átmosom.

Egy megfelelő nagyságú lábasba elkezdem rétegesen 
belepakolni a hozzávalókat. Először egy réteg káposztát, 
majd egy réteg krumplit és egy réteg csülköt. A rétege-
zést addig folytatom, amíg van a hozzávalókból, de a te-
tejére káposzta kerüljön. A bort ráöntöm, nagy lángon 
felforralom, majd lefedem és lassú tűzön kb. másfél óra 
alatt készre főzöm. Tejföllel meglocsolva tálalom.

Jó étvágyat kívánok!

Ezennel átadom a stafétát, Kazinczi Ferencnének.

§ DR. NAGY PÉTER EGYÉNI ÜGYVÉD §
INGATLANFORGALMI SZAKJOGÁSZ
CÉGES- ÉS TÁRSASÁGI SZAKJOGÁSZ

Iroda: 2628 Szob, Köztársaság utca 2., 
mobiltelefon: 20/953-7727

telefon/telefax: 27/370-108, 
email cím: ugyvednp@gmail.com

Bernecebarátitól Vácig várom minden volt- és 
leendő kedves ügyfelemet a szobi ÁFÉSZ irodá-
ban 2018. január elsejével megnyitott új ügyvédi 
irodámban. Döntően polgári joggal-, ezen belül 
is ingatlanjoggal-, cég- és társasági joggal, mun-
kajoggal, agrárjoggal, kereskedelmi joggal, civil 
szervezetek jogával, közigazgatási joggal, peren-
kívüli- (FMH, VH, felszámolás, stb…) és állandó 
megbízás esetén peres képviselettel foglalkozom. 
Helyi önkormányzatok, gazdasági társaságok és 
szövetkezetek részére teljeskörű jogi képvise-
letet nyújtok akár eseti megbízás-, akár állandó 
megbízásos jogviszony keretében. Ügyfélfogadás 
telefonos egyeztetés alapján (20-953-7727), de 
személyes konzultáció, tanácsadás adott esetben 
helyszínre történő kiszállással is lehetséges.

A római katolikus egyház 
minden évben megünnepli 
hamvazószerdát, a nagyböjt 
első napját. Nagyböjt idején 
Jézus Krisztus szenvedését 
és kereszt halálát idézik fel 
a keresztúti ájtatosság vég-
zésével. Az idei évben is 
megtartották ezt az ünnepet 
templomunkban. Az asztali 
naptáramról, de valószínű-
leg másokéról is hiányzik  a 
hamvazószerda megjelölé-
se. Ennek ellenére templo-
munk szép számú hívő je-

lenlétében tartotta meg ezt 
az ünnepet. A  naptár készí-
tői tudnának erre magyará-
zatot adni.

A világrend  megváltozta-
tásának terve, így a nemze-
tállamok és a kereszténység 
megszüntetése lehet  ennek 
a magyarázata. Egyre több 
történelem hamisító dolgo-
zik a világ megtévesztésén. 
Sok az idegen országunk-
ban, akik ellenünk uszíta-
nak.      

Simon József

Hamvazószerda



Szobi Hírnök                                                                                                                                        11

Január végén félévet zár-
tunk. Szeretnénk a kedves 
Olvasókkal megosztani 
büszkeségeinket. 

2017-2018. tanév első fél-
évében kitűnő tanulmányi 
eredményt értek el:

1.a Franyó Bence, Patrik 
Rozina, Szántó Hédi, Szántó 
Jenő

1.b Gyarmati Ákos, Kor-
sós Marcell, Krajovszki Do-
minik, Krasznai Lilien, Né-
meth Csenge, Szabó Luca, 
Téglás Levente 

2.a Hegedűs Tímea
2.b Bihari András, Nyári 

Máté, Dóbiás Bianka, Veres 
Gerda, Kipilla Róbert, Vígh 
Zsófia, Kőnig Ákos

3.b Simon-Kovács Jázmin
4.o. Bihari Lilla, Hegedűs 

Dóra, Sági Benedek
5.a Golán Panna, Hor-

váth Zsófia, Patrik Zsófia
5.b Halmai Zsófia, Papdi 

Izabella, Vígh Bence
6.a Mészáros Mira, Nieg-

reisz Gergely, Váci Virág
6.b Jászai Kamilla
7.b Bata Enikő, Jakus 

Jusztin 
8.a Kantó Zsuzsanna
8.b Bábik Zsófia, Mészá-

ros Jázmin, Dutka Lehel
2017-2018 tanév első 

félévében jeles tanulmányi 
eredményt ért el:

1.a Greff Regina, Halmai 
Levente, Koczó Karina, La-
katos Diána, Vanya Kitti

1.b Bata Noémi, Hajdú 

Kristóf, Ziman Szabolcs
2.b Bartók Ármin, Virág 

Tamás, Hauzman Arnold, 
Zentai Dóra, Horváth Kris-
tóf, Nagy Botond

3.a Lengyel Dániel, Földi 
Bonita

3.b Halmai Kata, Szöl-
gyén Flóra

4.o. Figura Zsombor, For-
gács Zalán, Kántor Lilla, 
Leskó Ádám,  Petróczi Ta-
más, Téglás Anna

5.b  Kalácska Kristóf
6.a Feleki Hanna
6.b Balogh Patrik, Együd 

Bernadett, Svéger Liliána
7.b Brulich Melinda, Má-

dai Anna
8.a Zalaegerszegi Evelin

A Boronkay György Mű-
szaki Szakgimnázium és 
Gimnázium által szervezett 

angol versenyen 95 induló 
résztvevő közül  Demcsik 
Dániel 8.a osztályos tanuló 
4. helyezést, Bábik Zsófia 8.b 
osztályos tanuló a 25. helye-
zést érte el.

A Váci Madách Imre 
Gimnázium által szervezett 
Sherlock Holmessal kapcso-
latos országos angol verse-
nyen a legjobb 15 közé ke-
rült Dutka Lehel 8.b, Mádai 
Anna 7.b, Mészáros Jázmin 
8.b osztályos tanuló.

Gratulálunk tanulóink-
nak és további sikereket kívá-
nunk nekik!

A farsang minden tanévben 
a legjobban várt iskolai ren-
dezvény. Mind az alsó, mind 
a felső tagozaton az osztályok 
lelkesen készülnek. Hetekkel 
hamarabb már zenét keres-
nek, koreográfiát készítenek, 
és próbálnak….próbálnak….
próbálnak. 

A kicsiknél ötletes egyéni 
jelmezek teszik még érdeke-
sebbé, látványosabbá az osz-
tályok produkcióit. 

A felső tagozaton a nyol-
cadik osztályosok a fő szer-

vezők. A próbákon kívül a 
terem díszítése is az ő fel-
adatuk. Számukra különösen 
fontos ez az esemény, hiszen 
a mi iskolai közösségünkben 
utoljára vesznek részt a far-
sangon. 

Reméljük az idei farsang is 
emlékezetes marad a gyere-

kek és a vendégek számára is.
Köszönjük mindazok 

segítségét, akik bármilyen 
formában hozzájárultak a 
farsang sikeres megszervezé-
séhez!

Akikre büszkék vagyunk Farsang a suliban

A szobi és a szentendrei járásokban élő művészek alkotásaiból nyílt 
kiállítás a Pest Megyei Kormányhivatal Városház utcai épületében. 
Településünket Kutasi Petra képviselte alkotásaival. Gratulálunk neki!
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Csatlakozz 
folyamatosan 

növekvő
 közösségünkhöz!

Közép- és Kelet-Európa 
legnagyobb nyomdája, az 

Ipress Center folyamatos munkarendbe

l    betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
l mechanikus vagy elektromos karbantartókat

l    nyomdaipari szakmunkásokat keres

Jelentkezni a recepción 
(2600 Vác, Nádas utca 

8.) leadott 
önéletrajzzal vagy a
hr@ipresscenter.hu 
e-mail címen lehet.

További információ a 
+36 30 797 8540 telefonszámon kérhető


