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XXVIII. évf. 12. szám - 2018 december * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Ismét vége felé közeledik egy esz-
tendő. Elérkezett az adventi idő-
szak. Advent a karácsonyra való 
lelki felkészülés, a várakozás, 
a reménység ideje. Nemsokára 
megszólal a karácsonyi csengő, 
amelynek hangja a család, a bé-
kesség és a szeretet melegét hoz-
za el minden lakásba. A kis Jézus 
megszületésének napjára igyek-
szik mindenki lelkileg is felké-
szülni. Ahogy egyre több gyertya 
lobban lángra az adventi koszo-
rún, úgy nő szívünkben a vágya-
kozás, a megértés az igaz szeretet 
iránt. Az ünnep hangulatában 
észrevétlenül is jobban egymásra 
figyelünk, és arra gondolunk, mi-
vel lephetnénk meg szeretteinket, 
azokat, akik fontosak számunkra. 
Advent időszakában próbálunk 
többet mosolyogni, békeszeretővé 
válni, és többször, sokkal többször 
igyekszünk megbocsátani. Jézus 
Krisztus születésének megünnep-
lése eltölti lelkünket, csak ilyen-
kor átélhető szép emberi érzés-

sel. Karácsony az az ünnep, ami 
megismételhetetlen, és ami évről 
évre újabb reményt ébreszt min-
den emberben egy gazdagabb, egy 

Áldott, békés 
karÁcsonyt és boldog 

új esztendöt kívÁn minden 
szobi polgÁrnak szob 
vÁros önkormÁnyzata!

Karácsonyi köszöntő
„Harang csendül,

 Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 

Az én kedves kis falumban Karácsonykor Magába száll minden lélek.” 
(Ady Endre) 

tartalmasabb élet megteremtésé-
ért. A Karácsony mindezek mel-
lett az összetartozás jeles ünnepe 
is. Nemcsak a családok, rokonok 
összetartozásának bizonyítéka, 
hanem az is, hogy mindannyian 
egy nagyobb közösség fontos tag-
jai vagyunk. 

Kedves Szobiak! Engedjék meg, 
hogy az év végéhez közeledve kö-
szönetet mondjak mindazoknak, 
akik egész évben segítették tele-
pülésünk fejlődését, és az Önkor-
mányzat munkáját. Köszönöm a 
vállalkozóknak, hogy több alka-
lommal támogatták rendezvénye-
ink sikeres megvalósítását. Köszö-
nöm az intézményeknek,  a civil 
szervezeteknek, hogy tevékeny-
ségeikkel színesítették városunk 
kulturális életét. Kívánom min-
denkinek, hogy a szeretet, a bé-
kesség tegye széppé az ünnepeket. 
Magam és a Képviselő-testület 
nevében békés, nyugodt karácso-
nyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új évet kívánok. 
Kívánom, hogy 2019-ben terveik 
maradéktalanul megvalósuljanak, 
s családjuk körében boldogan, 
szeretetben éljenek.

Ferencz Gyöngyi
polgármester
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Röviden
Gazdálkodás A képviselő-testület 
november 22-én megtartott ülésén 
ismerte meg és fogadta el az önkor-
mányzat háromnegyed éves gazdál-
kodásáról készült tájékoztatót. A 
tájékoztatóból kiderült, hogy 2018. 
év első kilenc hónapjában az önkor-
mányzatnak időarányosan teljesültek 
bevételei, illetve kiadásai. Az intéz-
mények gazdálkodását is általános-
ságban a stabilitás jellemezte. Igaz, a 
Szobi Városüzemeltetési és Közétkez-
tetési Intézmény esetében – amely a 
konyha üzemeltetéséért is felelős – a 
jelentős étkezési térítési díj kintlévő-
ség (tartósan 1,6 és 2 millió forint kö-
rüli összeg), illetve a megnövekedett 
élelmiszer alapanyag árak problémát 
jelentettek az egyensúly fenntartá-
sában. A képviselő-testület az em-
lítettek okán megnövekedett dologi 
kiadások teljesíthetősége érdekében, 
az intézmény kiemelt személyi jellegű 
előirányzata kiadásaiból 2 millió Ft-ot 
a kiemelt dologi előirányzat kiadásai-
ra csoportosított át.

Közterület-felügyelő A képvi-
selő-testület novemberi ülésén tár-
gyalta, és fogadta el a közterület-fel-
ügyelő 2018. évi tevékenységéről 
készült tájékoztatót.

Őrsparancsnok A képviselő-testü-
let élve a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében 
foglalt véleményezési jogával, novem-
beri ülésén úgy döntött, hogy támogat-
ja Szakály László c. r. alezredes 2018. 
december 1-jei hatállyal történő szobi 
őrsparancsnoki kinevezését. Kapcso-
lódó hír, hogy a Szobi Rendőrőrs ha-
marosan az Érdy János utcából meg-
közelíthető, volt vámhivatal felújított 
épületébe költözik. Az őrs új helyére 
tekintettel a képviselő-testület enge-
délyezte a rendőrség részére, hogy az 
Érdy János és a Tompa Mihály utca ke-
reszteződésében a támfalra, valamint 
az Érdy János utca végére, az út jobb 
oldalára, a garázsok előtti területre, 
oszlopra, 1-1 db „Rendőrség, POLICE” 
tájékoztató táblát helyezzen ki.

Kiemelt fejlesztési terület A kép-
viselő-testület novemberben döntött 
arról, hogy a Colas-Északkő Kft. fej-
lesztési terveire tekintettel, a bánya-
üzem fejlesztéssel érintett szobi 064/2, 
064/3, 064/5, 064/6, 064/7, 064/9 
hrsz-ú területeit kiemelt fejlesztési te-

rületté nyilvánítja, továbbá támogatja 
az érintett területek vonatkozásában 
Szob Város Településszerkezeti tervé-
nek, Helyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási tervének módosítását.

Álláspályázat A képviselő-tes-
tületnovemberi ülésén döntött arról, 
hogy a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alap-
ján a Szobi József Attila Művelődési 
Ház és Szabadidő Központ igazgató ál-
lásának betöltésére pályázatot hirdet. 
A pályázat benyújtásának határideje 
2019. január 2-a. A részletes pályázati 
felhívás az önkormányzat honlapján 
(www.szob.hu) és a kozigallas.gov.hu 
internetes oldalon megtekinthető.
A képviselő-testület döntött továbbá 
arról, hogy a Szobi József Attila Mű-
velődési Ház és Szabadidő Központ 
igazgató állásának betöltésére beérke-
ző pályázatok véleményezésére szak-
értelemmel rendelkező bizottságot 
hoz létre az alábbi tagokkal:
- NMI Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. képviselője;
- Közgyűjteményi és Közművelődési 
Dolgozók Szakszervezete képviselője;
- Nagy Gyuláné, a képviselő-testület 
tagja, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottság elnöke.

EFI A képviselő-testület novembe-
ri ülésén az Egészségfejlesztési Iroda 
működéséhez szükséges eszközök be-
szerzése tárgyú eljárásban a beérke-
zett ajánlatok alapján nyertes ajánlat-
tevőnek az E-Duna-Ipoly Kft-t (2627 
Zebegény, Csalogány u. 1.) hirdette ki. 
Ugyancsak a szobi Egészségfejlesztési 
Irodarendezvényeihez kapcsolódó 
un. „cathering”- és reprezentációs fel-
adatok ellátására, a kommunikációs 
kiadványok készítésére, terjesztésére, 
célcsoportokhoz való eljuttatására, a 
programok megvalósításához kapcso-
lódó anyagok beszerzésére, valaminta 
célcsoport utaztatási feladatának ellá-
tására lebonyolított beszerzési eljárás-
ban nyertes ajánlattevőnek a Dunaka-
nyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési 
Nonprofit Kft-t (2631 Ipolydamásd, Fő 
út 16.) hirdette ki. Az ülésen módosí-
totta a képviselő-testület a Márta & 
Bardi Bt-vel az Egészségfejlesztési Iro-
da helyiségeinek kialakítása tárgyá-
ban kötött vállalkozási szerződést a 
megváltozott műszaki tartalomra (új 
aljzatbetont kell készíteni  a helyisé-
gekben) tekintettel. Továbbá döntött 
arról is, hogy az Egészségfejlesztési 
Iroda szakmai programtervéhez kap-
csolódó mozgás, táplálkozás, men-
tálhigiéniás tematikájú életmódváltó 

programok egészségügyi szakembe-
reinek biztosítására önéletrajzokat 
kér be és az érintett szakemberekkel 
megbízási szerződést köt. Mindezt 
arra való tekintettel, hogy a tárgyban 
lebonyolított beszerzési eljárás kereté-
ben egyetlen egészségügyi vállalkozó 
sem tett ajánlatot arra, hogy a prog-
ramok lebonyolításához szükséges va-
lamennyi szakembert biztosítja, így az 
egyes szakemberekkel az önkormány-
zatnak külön-külön kell szerződnie.

Múzeum A képviselő-testület a „Bör-
zsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
felújítása” tárgyú beszerzési eljárás 
keretében beérkezett ajánlatok alap-
ján nyertes ajánlattevőnek Szuhánszki 
Tibor egyéni vállalkozót (2165 Kisné-
medi, Petőfi S. u. 37.) hirdette ki. A 
Kubinyi-program keretében elnyert 
támogatásból finanszírozott beruhá-
zás keretében a múzeum utcafronti 
ablakainak cseréje történik meg.

Tornaterem A képviselő-testüle-
te novemberi ülésén hatalmazta fel 
a polgármestert, hogy a Magyar Ké-
zilabda Szövetség Országos Tornate-
rem Felújítási Programja keretében 
Szobi Fekete István Általános Iskola 
tornatermeinek és a hozzá kapcsoló-
dó helyiségeknek a felújításáról szóló 
megállapodást aláírja. A beruházást 
az intézmény fenntartója, a Váci Tan-
kerületi Központ bonyolítja le, az ön-
kormányzatnak, mint az iskola épüle-
tének a tulajdonosának támogatása és 
hozzájárulása mellett.

Tájékoztató A jegyző a képvise-
lő-testület novemberi ülésén adott 
tájékoztatást a képviselők részére a 
testület által a 2018. III. negyedévben 
hozott határozatok végrehajtásáról.

Támogatás A képviselő-testület 
20.000 Ft összegű támogatásban ré-
szesítette a Mosolygó Kórház Alapít-
ványt céljai elérésének segítése érde-
kében.

Igazgatási szünet A képvise-
lő-testület novemberben döntött 
arról, hogy a két ünnep közé eső 
két munkanapra (december 27 
-28.) igazgatási szünetet rendel el a 
polgármesteri hivatalban. Az igaz-
gatási szünet alatt a polgármesteri 
hivatalban nincs ügyfélfogadás, de 
sürgős esetekben a hivatal bejára-
tára és a honlapra kihelyezett tájé-
koztatón szereplő telefonszámok 
valamelyikén lehet segítséget kérni.
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Szob Város Önkormányzata VE-
KOP-7.2.2-17-2017-00013 azonosí-
tószámú "Egészség Fejlesztési Iroda 
létrehozása a szobi járásban" címmel 
támogatást nyert el. A projekt a Szé-
chenyi 2020 program keretében való-
sul meg.

A fejlesztés eredményeként a Szobi 
Polgármesteri Hivatal egyik földszinti 
irodájában kerül kialakításra a Szobi 
EFI, valamint az önkormányzat nagyta-
nácskozó termének felújítása is megtör-
ténik, mely az iroda programjainak ún. 

foglalkoztató helyiségeként a megvaló-
sítás fő színtere lesz.

A fejlesztés célja:
• javuljon a lakosság egészségi álla-

pota,
• növekedjen a születéskor várható 

élettartam és az egészségben eltöltött 
életévek száma,

• a fejlesztés járuljon hozzá az or-
szág átfogó népegészségügyi hálózatá-
nak kialakításához.

A fenti célok elérése érdekében a 
Szobi EFI szakmai munkatársainak (1 

18 év alatti szobi 
gyermekek karácsonyi 

támogatása! 
Értesítjük a kedves szülőket, hogy 
Szob Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága a 37/2018. 
(X.16.) SZEB határozatával rendel-
kezett arról, hogy a Szobon állandó 
lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező, és életvitelszerűen 
Szobon élő, 2018. december 31-ig 
18 életévüket be nem töltött gyer-
mekeket karácsonyi támogatásként 
5.000,-Ft/fő értékű Erzsébet-utal-
vány formájában nyújtandó eseti 
települési támogatásban részesíti.

Az Erzsébet-utalványt a gyer-
mek szülője vagy törvényes képvi-
selője, személyi okmány bemutatá-
sával - más személy, a szülő vagy 
törvényes képviselő, két tanú előtt 
tett meghatalmazásával - veheti 
át a Szobi Polgármesteri Hivatal 
pénztárában (2628 Szob, Szent 
Imre utca 12.) hétfőtől csütörtö-
kig 8:00-12:00 óráig és 13:00-15:00 
óráig, pénteken 8-12 óráig.

Kérjük az érintett gyermekek 
szüleit, hogy az Erzsébet-utal-
vány(ok) átvételéről a meghatáro-
zott időpontban gondoskodni szí-
veskedjenek. 

Egyúttal ezúton is kívánunk Ön-
nek és családjuknak áldott, békés 
Karácsonyi Ünnepeket.

fő 40 órás és 6 fő 20 órás alkalmazott) 
feladata: egészségre nevelő és szemlé-
letformáló programok szervezése és 
megvalósítása, állapotfelmérések és 
szűrések lebonyolítása, ingyenes egész-
ség-, és sportnapok megszervezése, be-
tegklubok létrehozása, tanácsadások, 
prevenciós programok szervezése a 
szobi járás közigazgatási területén, óvo-
dás kortól egészen az idős korig.

A projektről bővebb információt a 
www.szob.hu oldalon, valamint Szobi 
Egészségfejlesztési Iroda elnevezéssel a 
facebook oldalon olvashatnak.

Márton Marianna
projektmenedzser

Elérhetőség: 
efiszob@gmail.com

Szobi egészségfejlesztési 
iroda létrehozása
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Bölcsődei 
pótbeiratkozás

A 2019. január 1-vel 
induló mini bölcsődébe 

pótbeiratkozást
tartunk. 

Jelentkezni 2019. 
január 3-án, a Szobi 
Napsugár Óvoda és 
Bölcsődében lehet.

A beiratkozásra kérjük 
hozzák magukkal:

• gyermekük születési 
anyakönyvi kivonatát,

• TAJ számát, 

• a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, 
a gyermek nevére kiál-
lított személyiazonosító 
igazolványát,

• gyermek lakcímkár-
tyáját és együtt élő szü-
lők esetében mindkét 
szülő lakcímkártyáját, 
vagy egyedülálló szülő 
esetében az ö lakcím-
kártyáját,

• mindkét szülőtől a 
munkáltató igazolását a 
munkába állás időpont-
járól és a munka, napi 
időtartamáról (4, 6, 8 
órás munkavégzés)

• egyedülálló szülő 
esetében a válásról ho-
zott bírósági végzés má-
solatát és/vagy a gyer-
mekelhelyezést rögzítő 
gyámhivatali határoza-
tot, egyéb esetekben a 
gyámhatóság által ki-
bocsátott gyám-, illetve 
gondnokkirendelő hatá-
rozatot,

• egyetemi, főiskolai 
hallgató esetén hallgatói 
jogviszony igazolását és 
az ösztöndíj összegéről 
az oktatási intézmény 
igazolását.

Nagyon szép és tartalmas 
évet zártunk a Szobi Nap-
sugár Óvodában. Renge-
teg élmény, kirándulás, 
sok-sok közös program 
tette emlékezetessé az el-
múlt időszakot.

Engedjék meg, hogy az 
év végéhez közeledve kö-
szönetet mondjak minda-
zoknak, akik egész évben 
segítették óvodánk fejlő-
dését, gyarapodását. Kö-
szönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik mind 
anyagilag, mind pedig er-
kölcsileg támogatták in-
tézményünket.

Köszönöm Szob Város 
Önkormányzatának és 
Képviselő-testületének, 
a József Attila Művelő-
dési Ház és Szabadidő 
Központnak, valamint az 
Érdy János Könyvtár és 
Információs Központnak 
az egész évben mutatott 
együttműködését és segít-
ségét. 

Nagyon szépen kö-
szönöm városunk segítő 

szándékú vállalkozóinak 
az anyagi támogatását, 
akikre évek óta folyama-
tosan támaszkodhatunk 
bármilyen kéréssel, kíván-
sággal. Ők néha csak legy-
intenek, hogy „Ugyan, már 

ez csak egy apróság!”, de 
nekünk igen is hatalmas 
segítség. Ezért azt gon-
dolom, hogy név szerint 
is fel kell Őket sorolnom, 
és meg kell köszönnöm az 
évről-évre nyújtott folya-
matos támogatást.

Név szerint:
Bonanzaturi
Gondviselés 

Gyógyszertár
Határ ABC

Kis Herceg Virágkertészet 
és Virágbolt

Mádai Mihály
Orbán József (képviselő)
Polónyi Éva (képviselő)

Szikriszt és Társa Bt.
Turcsik Mónika

És természetesen sze-
retném megköszönni a 
szülők munkáját és tá-
mogatását, partnerként 

való részvételét az intéz-
mény életében. Hálásak 
vagyunk a rendezvények, 
ünnepségek szervezé-
sében, lebonyolításában 
való aktív részvételért és 
együttműködésért. A to-

vábbiakban is számítunk 
Rájuk!

Végül, de nem utolsó-
sorban szeretném meg-
köszönni kollégáim áldo-
zatos munkáját, amivel 
hozzájárultak egész évben 
az intézmény színvonalas 
működéséhez. Köszönöm 
a kitartást, a derűt és vi-
dámságot, amit a gyere-
kek közé vittetek minden 
nap, a rengeteg erőt pró-
báló feladat, és nehézség 
ellenére is. Kérlek benne-
teket, hogy maradjatok 
ugyan ilyen jókedvűek, 
kedvesek, és oda adóak a 
következő évben is.

Áldott, békés szeretettel-
jes karácsonyt és boldog új 
évet kívánok mindenkinek!

Hámoriné 
Schubauer Mónika

Kedves Szobiak!
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November 3-án Pozsonyból Szobra érkezett Marian Alojz Majer, aki Szlová-
kiában elismert orgonaszakértőként arajeci Pazsiczky-műhelyben készült és 
fennmaradt orgonák jó ismerője. Majer professzor úr 203 elkészült Pazsiczky 
orgonát ismer, amelyekből mintegy 15 % lelhető már csak fel, és ezek is átépí-
tésre kerültek, tehát alig van olyan orgona, amely megközelítené az eredetieket. 
A szobi orgona 80 %-ban Pazsiczky keze nyomát őrzi, igen értékes műemlék. 
Bátran állíthatjuk, hogy „listavezető” a sorban. Majer úr a kutatásainak ered-
ményeként könyvet kíván megjelentetni a Pazsiczky-orgonákról. Laczus Gézá-
tól értesült a szobi orgona meglétéről, így annak felmérése érdekében érkezett 
hozzánk, hogy ez se maradjon ki belőle. Laczus Géza segítségével alaposan át-
vizsgálta az orgona teljes szerkezetét, és örült annak, hogy az általunk sikeresen 
megindított felújítási projekt pályázati támogatásban részesült. Velünk együtt ő 
is kíváncsi rá, hogyan halad ez a felújítási projekt tovább.

Árpási Imre – Fésű József György – Laczus Géza
Fotók: Árpási Imre és Fésű József György

Marian Alojz Majer 
orgonaszakértő Szobon

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

Tisztelt Szobiak, engedjék meg, hogy be-
mutassuk a Kis Herceg Virágkertészet és 
Virágboltot kezdetektől napjainkig.

Vállalkozásunk, mint minden más 
vállalkozás, természetesen anyagi ha-
szonszerzésen alapul, de mi mégis úgy 
érezzük, hogy ez ennél több számunkra. 
Véleményünk szerint, ha munkavégzé-
sünk egyedül anyagi téren van elismerve, 
az mindig csak munka marad. Ezért mi 
mindent megteszünk, hogy a kezdeti ne-
hézségek se szegjék kedvünket és minden 
esztendőben ugyanazt a jó minőséget tud-
juk biztosítani vásárlóink részére, amivel 
mindig elégedettek lehetnek. Naivak len-
nénk, ha úgy gondolnánk, hogy minden-
kinek meg tudunk felelni, természetesen 
mindig vannak, akik a másik tábort erő-
sítik és kedvünket próbálják szegni vagy 
rossz hírünket keltik. Hál istennek többen 
vannak, akik csodálkozó arccal lépnek be 
kertészetünk udvarába és érdeklődéssel 
követik a fóliák alatt helyben nevelt virá-
gaink fejlődését.

De lássuk, hogy is kezdtük... 2014-ben 
nyitottuk meg először tavaszi szezonra 
árudánkat, amelyben leginkább környék-
beli termelőktől - Ipolytölgyesről és Búcs-
ról - származó virágokat értékesítettünk. 
Már az első esztendőben felmerült, hogy 
virágaink egy részét magunk állítsuk elő, 
de ennek megvalósítása először 2016-ban 
történt meg. Olyan szintű szakmai támo-
gatást és segítséget kaptunk és kapunk fo-
lyamatosan, ami nem megszokott a jelen-
legi világban.

2016 őszétől a cserepes krizantémot 
már mi magunk állítottuk elő, igaz, még 

pár százas nagyságrendben és így visszate-
kintve, nem tökéletes formában. De már si-
keresnek könyvelhettük el ezt esztendőt… 
A 2017 őszi szezonnak már hatalmasat 
fejlődve tudtunk nekivágni és megdupláz-
tuk az előző évi növényszámot. Értékesítet-
tünk saját készítésű koszorúkat is.

Időközben udvarunkban megjelentek a 
fóliasátrak, amik a következő szezonokra 
már leegyszerűsítették munkánkat. Bőví-
tettük palettánkat a karácsonyi fenyőfavá-
sárral, amit szintén nagy érdeklődés kísért.

2018 tavasza: félkész és kész egynyári 
virágok értékesítése és termesztése is sze-
repelt a palettán. Vásárlóink nagy része a 
már jól megszokott arcokból tevődött ösz-
sze, akik egy része az előző szezonokból 
megtapasztalt minőség miatt tért vissza.

Az idei esztendőben városunkon kívül 
több település virágba borítása is felada-
tunk volt.

2018 májusában 
megnyitottuk udva-
runkból nyíló, a csa-
ládi házunkban kiala-
kított virágboltunkat 
is, amelyben cserepes 
virágok, vágott virá-
gok, asztaldíszek, vi-
rágcsokrok, kegyeleti 
koszorúk és egyéb ki-
egészítők értékesítését 
kezdtük meg.

Jelenleg folyamat-
ban van a karácsonyi 
fenyőfavásárunk is, 
ahol az árusított fenyő-
fák kb. 70 %-a magyar 

termelőktől származik. 
Itt tartunk most, 2018 decemberében, 

önöknek és a környékben élőknek köszön-
hetően.

A 2019-es évben folytatjuk a megkez-
dett munkákat, amik mellett rengeteg 
megvalósításra váró terv is szerepel. Cé-
lunk, hogy folyamatosan ki tudjuk elégíte-
ni vásárlóink igényét és fent tudjuk tartani 
azt a minőséget, amit mi is elvárnánk el-
lenkező esetben. 

Engedjék meg, hogy megköszönjük 
vásárlóinknak, hogy megtisztelnek folya-
matosan bizalmukkal, a kezdeti ügyetlen-
kedéseink idején is tőlünk vásároltak, tá-
mogattak és biztattak, hogy folytassuk. 

Ezúton kívánunk minden szobi lakos-
nak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
sikeres boldog új esztendőt.

Kinhefner Anna és Zentai Tibor 
(Kis Herceg Virágkertészet és Virágbolt)

Kis Herceg Kertészet és Virágbolt
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Szalagavató a Szent László 
Gimnáziumban képekben

Fotók: Ferenczy Noel

Nyolcadikosoknak:
KÖSS KI SZOBON!
A szobi Szent László Gimnázium, 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium a 2019-20-as tanévben is 
nagy szeretettel várja az új diákokat 
Szobról, a környékből és az ország min-
den részéből.

A nyílt napokat már megtartottuk, 
mint ahogy a legtöbb középiskola a tér-
ségben. Most van annak az ideje, hogy a 
látogatások tapasztalatai alapján a nyol-
cadikos tanulók és szüleik meghozzák a 
nagy döntést: -Hogyan tovább?

 Szakmát tanuljon, vagy ráér majd 
érettségi táján dönteni a továbbiakról? 
Egy erős versenyistállót válasszunk, ahol 
magasak a követelmények és húzós a ta-
nuló gárda is, vagy egy közepes mezőny-
ben könnyebben megállja majd a helyét? 
És akkor már középiskolában koncent-
rálhat a választott tárgyakra, amik majd 
a felsőfokú továbbtanuláshoz kellenek? 
Mennyire bírja majd a terhelést, meny-
nyire lesz kitartó? Mennyire tud ehhez 
hátteret biztosítani a család? Bejárás 
vagy kollégium? Nagy létszámú iskola 
vagy kisebb, meghitt, családias légkörű 
lenne jobb?...

Rengeteg kérdést és szempontot fi-
gyelembe kell venni, pedig már nincs 
sok idő. Januárban lesznek a központi 
írásbeli felvételik, majd februárban kell 
elküldeni a jelentkezési lapokat a vá-
lasztott helyekre. A legtöbb helyen szó-
beli felvételi vizsga vagy elbeszélgetés 
(nálunk elbeszélgetés) is befolyásolja az 
iskola döntését. A végső eredményről 
május végén, június elején kapnak majd 
értesítést.

Az adventi elcsöndesedés és a kará-
csonyi ünnepi hangulat biztosan segít 
majd mindenkinek a nagy elhatározás-
ban. Mi mindenesetre azt javasoljuk, 
hogy:

 KÖSS KI SZOBON!

ÉRDEMES MINKET 
VÁLASZTANI!

- általános gimnáziumi évfolyam
- nyelvi előkészítő évfolyam angol 

és német nyelven
- emelt óraszámú magyar- és 

matematikaoktatás
- speciális foglalkozás a részképes-

ség-zavaros tanulók számára
- ösztöndíj

- kollégiumi ellátás 
SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, 

SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉP-
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZOB
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KÖSZÖNET
Ebben az évben a Ma-
gyarok Kenyere Program 
keretében a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara a 
Pest megyei gazdák által 
összeadott búzából ké-
szült lisztet adományo-
zott a Váci Egyházmegyei 
Karitásznak is. Ebből a 
lisztből Árpádházi Szent 
Erzsébet ünnepére kari-
tász-csoportunk is ka-
pott. A lisztből az „Éva 
Pékség” szinte kérés nél-
kül, teljesen ingyen sü-
tött kenyereket, minden 
egyéb, szükséges hoz-
závalót biztosított saját 

költségére és le is szál-
lította úgy, hogy az ün-
nepi szentmise után a 
megáldott „Erzsébet-ke-
nyereket” városunk lakói 
között szét tudtuk oszta-
ni. A kenyerekből Ipoly-
damásdra is jutott, ahová 
Tamás atya juttatta el.

Karitász csoportunk 
ezúton is köszönetet 
mond az Éva Pékségnek 
– és külön Juhász Lász-
lónak – hogy önzetlen 
segítségével lehetővé tet-
te az idei Szent Erzsébet 
ünnepünk még szebb le-
gyen.

Isten fizesse meg nekik 
és mindenkinek, aki eb-
ben segítségünkre volt!

A Karitász Szobi 
Csoportja  
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Legkisebb leány unokámnak
Drága, gyönyörű szép hét  hónapos legkisebb kislány unokám, 

mikor nézem mosolygó szép arcodat,
nagyapád  ráncosodó arcára örömkönnyek folynak rá!

Olyan jó volna megélni, amikor majd járni tudsz,
s messziről felénk futva hangosan azt kiabálnád:

szeretünk titeket drága nagymamám és nagyapám!

Én csókolnám 
nemcsak a „fejtetődet”, hanem ahol érnélek, 

főleg a gyönyörű szép arcocskád!

Isten  áldása, hogy e „szép” korunkba születtél, 
s ezzel szüleidnek és nagyszüleidnek öregségükre

nagyon-nagy örömteli napokat, és talán éveket szereztél.

Kívánjuk, hogy az életed legyen gondtalan és boldog, 
és csak a szeretet kísérje végig örömökben

az emberek tiszteletét és szeretetét élvező sorsod!

Szob, 2018. július14.
                                        Nagyon sok szeretettel: Nagyapád

                                        (Dr. Kalácska Lajos)

Jövőre 
adókártyával 
váltható ki a 

horgászengedély
2019-től bővül az adóiga-
zolvánnyal intézendő ügyek 
köre, például már a jövő évi 
horgászkártya kiváltásához is 
szükség van az adóazonosító 
jelet igazoló okmányra. 

Ma Magyarországon a hi-
vatalos ügyek többsége csak 
adókártyával intézhető. 

A számos, kizárólag adó-
kártyával intézhető ügy mel-
lett idén a horgászoknak is 
érdemes lesz ellenőrizni, 
hogy megvan-e az igazolvá-
nyuk, amire szükségük van 
a jövő évi horgászkártya ki-
váltásához. A NAV az igény-
léstől számított 15 napon 
belül elkészíti és postázza az 
adókártyát, de szükség esetén 
az adóazonosító jelről igazo-
lást állít ki, ami helyettesíti az 
adókártyát mindaddig, amíg 
azt meg nem kapja az igénylő.



10                                                                                                                                             Szobi Hírnök

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,

Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! 
-

S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...

Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!
                                                                                       
József Attila szavai már a telet 

idézik, időjárásunk még enyhe arcát 
mutatja, azért nem árt felkészülni 
már most a téli évszaknak megfelelő 
nagyobb lehűlésre, szélsőséges időjá-
rási helyzetekre, intenzív havazásra!

Készüljünk fel a havazásra!
• Érdemes folyamatosan figyelem-

mel kísérni a híradásokat és az időjá-
rás előrejelzést.

• Célszerű előkészíteni hólapátot, 
homokot, elemes rádiót és zseblám-
pát, tartalék elemeket.

• Gondoskodni kell, hogy a mo-
biltelefonok fel legyenek töltve, in-
dokolt lehet tartalék akkumulátor 
beszerzése is.

• Megfontolandó, hogy ivóvízből 
(ásványvízből), nem romlandó élel-
miszerekből, gyógyszerekből néhány 
napra elegendő tartalékot képez-
zünk.

• Érdemes hordozható alternatív 
fűtőtestet, vagy tűzhelyet készenlétbe 
állítani és felhalmozni tartalékokat 
tüzelőanyagból.

• Legyen elérhető helyen elegendő 
mennyiségű meleg ruházat, amely 
lehetővé teszi a többrétegű öltözkö-
dést!

Az otthon biztonsága! 
• Hagyományos tüzelőberendezés 

használata esetén különös figyelem-
mel kell lenni a tűzmegelőzésre, füs-

telvezetésre.
• Azokat a PB-gázzal üzemelő fű-

tőkészülékeket, amelyek nincsenek a 
kéménybe kötve, vagy az égéstermék 
szabadba történő kivezetése más 
módon nem megoldott, soha ne üze-
meltesse folyamatosan zárt térben! A 
helyiség nagyságától és a fűtési foko-
zattól függően legalább egy-másfél 
óránként szellőztetni kell a helyisé-
get, ellenkező esetben a felgyülemlő 
égéstermékek mérgezést okozhatnak.

• A gázszolgáltatás ideiglenes ki-
maradása esetén ne hagyja nyitva a 
fűtőkészülék elzárócsapját!

• Legyenek otthon alapvető gyógy-
szerek, kötszerek, ha csecsemő van a 
családban, számára tápszerek!

Utazás télen!
• Szélsőséges időjárási körülmé-

nyek között nem biztonságos az uta-
zás, különösen, ha nagyobb távolság-
ra kell eljutni!

• Ha feltétlenül szükséges útnak 
indulni, mindig kísérővel tegye és 
csak abban az esetben, ha meggyőző-
dött róla, hogy úti célját biztonsággal 
eléri és a visszautazás feltételei bizto-
sítottak!

• Ha nagyobb távolságot kell gya-
logosan megtennie, öltözzön rétege-
sen, felsőruházata lehetőleg legyen 
vízhatlan, vigyen magával meleg ká-
vét vagy teát!

• Autóval csak akkor induljon el, 
ha feltétlenül szükséges, ha járműve 
megfelelő műszaki állapotban van és 
rendelkezik a biztonságos téli üze-
meléshez szükséges felszereléssel 
(téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék 
üzemanyag, elakadás esetére lapát 
vagy ásó, homok, stb.)! 

• Indulás előtt autójában helyez-
zen el meleg takarót, legalább egy 
napi étkezésre elegendő élelmiszert!

• Legyen felkészülve, hogy autója 
bármikor elakadhat és esetleg csak 
napok múlva fogják kiszabadíta-
ni! Öltözetét úgy állítsa össze, hogy 
szükség esetén gyalog is képes legyen 
folytatni útját!

Gondoljunk a magányosan 
és az utcán élőkre!

A hideg idő beálltával veszélyben 
vannak a hajléktalanok és a fűtetlen 
lakásban élők, figyeljünk oda rájuk!

A jó idő elmúltával a hirtelen be-
köszöntő hideg, a 0 Celsius fok alatti 
hőmérséklet kemény próba elé állítja 
az utcán, a tüzelő nélkül, elhagyatott 
tanyákon, külterületen, lakásukban 
egyedül élő idős embereket.  

Védelmük érdekében a rendőrség 
a jelzőrendszer részeként a társz-
szervekkel - mentőszolgálatok, ka-
tasztrófavédelem, a megyei és tele-
pülési önkormányzatok, jegyzők és 
polgármesterek - közösen felhasznál 
minden rendelkezésére álló eszközt 
és együttműködik a közszolgáltatást 
végző szervekkel és a civil szerveze-
tekkel.

Az állami intézményeken, a civil, 
karitatív, egyházi szervezeteken túl 
az egyes állampolgároknak is nagy 
szerepük lehet abban, hogy az időjá-
rás okozta tragédiák megelőzhetőek 
legyenek. Kérjük, hogy a hideg idő 
beköszöntével figyeljenek a környe-
zetükben élőkre, a legveszélyeztetet-
tebb, magányos idős emberekre és az 
utcára szorult hajléktalanokra!

Alkoholt soha ne fogyasszon a hi-
deg elleni védekezés céljából! Kezde-
ti élénkítő hatása után csökkenti a fi-
zikai teljesítőképességet, fáradtságot, 
bágyadtságot okoz, illetve csökkenti 
a helyzetfelismerő- és ítélőképessé-
get, amely ilyen helyzetben életve-
szélyes lehet

Amennyiben tud olyan emberről, 
aki veszélyhelyzetbe került, akit a ki-
hűlés veszélyeztethet, kérjük, tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 
107-es, vagy a 112-es telefonszámo-
kon, vagy jelezze a lakóhely szerint 
illetékes önkormányzatnak!

Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Téli veszélyek!
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