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Kereken egy évvel ezelőtt, a 2018-as év 
kezdetén megjelent újévi lapszámban azt 
írtam, hogy önkormányzati szempont-
ból kellő bizalommal vághatunk neki az 
új esztendőnek. Igaz, már némi kincstári 
optimizmussal vegyítve, de azt mondha-
tom, alapjaiban véve nincs ez másként 

most sem. Számos olyan új lehetőséget 
tartogat, kínál a 2019-es esztendő váro-
sunk számára - amelyekkel ha állhatatos 
munkával élni tudunk -, annak gyarapo-
dását szolgálják majd.

A 2018-as esztendő a településen 
megvalósult beruházások szempontjából 
az évtized kiemelkedő éve volt, hiszen 
ebben az évben került sor öt utca (Megy-
gyfa-, Petőfi-, Arany János, Csallóköz- és 
Bányatelep utcák) útjainak felújítását 
érintő beruházás, illetve a Duna-Ipoly 
Tanuszoda átadására, a művelődési ház 
és a háziorvosi rendelő felújítására, a 
bölcsőde kialakítására. Ebben az évben 
indult el a 069 hrsz-ú („Régi nosztrai”) 
út felújítása, az Egészségfejlesztési Iro-
da kialakítása és az egészségfejlesztési 
programterv megvalósítása, illetve a Du-
na-parton található játszótér kialakítása.

A 2019-es esztendőben is tovább épít-
kezik a város. A beruházások egy része 
a Duna-partra összpontosul majd, hi-
szen idén megkezdődik a kerékpárút 
továbbépítése Ipolydamásd felé, elkészül 
az elmúlt évben megkezdett játszótér ki-
alakítása, egy piactér épül a tanuszodával 
szemközti téren, és várhatóan – a soka-
dik áttervezést követően – a csónakház 

átépítése is megtörténik az idén. Igaz, 
jelenleg még a második fordulóban va-
gyunk az új idősek otthona kialakítását 
célzó pályázat tekintetében, de jó esély 
van arra, hogy az év végén megtörtén-
nek az első munkálatok az intézménynek 
otthont adó Szabadság téren található 

épületkomplexumon. Bár nem önkor-
mányzati beruházásként, de idén meg-
történik az egyházi temetőben található 
- településünk egyik legértékesebb építé-
szeti alkotásának  a - kápolnának, vala-
mint az iskola tornatermeinek felújítása 
is. Elbírálás alatt lévő pályázata van az 
önkormányzatnak az iskola, a meseház 
és a régi idősek otthona energetikai kor-
szerűsítésének megvalósítására, kedvező 
elbírálás esetén ezen ingatlanok felújítása 
is megtörténhet az idén.

További fejlesztési lehetőségeket rejt 
magában a Kormány által meghirdetett, 
az ötezer fő alatti települések fejlesztését 
célzó ún. „Magyar falu” program, amely-
nek első pályázati felhívásai már febru-
ár hónapban megjelennek. Az előzetes 
információk szerint pályázni lehet majd 
utak felújítására, közösségi terek kialakí-
tására, temetők rendbetételére, de egész-
ségügyi fejlesztésekre is. Szintén fejlesz-
tési lehetőségeket rejtenek magukban a 
határon átnyúló beruházások finanszíro-
zását célzó ún. „Kisprojekt Alap” pályázati 
felhívásai is, amelyekre történő felkészü-
lések már megkezdődtek az önkormány-
zatnál. A képviselő-testület egyebekben 
továbbra is indulni kíván minden olyan 

pályázati felhíváson, amelynek céljai az 
önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel 
összeegyeztethetőek, hiszen az önkor-
mányzat szűkös anyagi lehetőségei mel-
lett a tervezett fejlesztések megvalósítá-
sához szükséges források biztosításának 
ez az egyetlen járható útja.

Igaz ez annál is inkább, mivel a 2019. 
évre szóló önkormányzati költségvetés 
előkészítése során kellett szembesülnünk 
azzal, hogy a település iparűzési adóe-
rő-képessége 10.000 Ft/fő felé emelkedé-
se (az elmúlt években kicsivel alatta volt) 
miatt korábbi plusz költségvetési forrá-
soktól elesik az önkormányzat, továbbá 
a szociális kiadásokra kapott állami tá-
mogatás is csak a fele lesz annak, mint 
amit 2018-ban kapott a város. Mindez 
azt jelenti, hogy közel 30 millió forint 
központi költségvetési támogatástól esik 
el 2019-ben az önkormányzat ahhoz ké-
pest, mint amennyire 2018-ban jogosult 
volt. A 2019-es év önkormányzati költ-
ségvetésének elkészítésekor e bevétel-
kiesésre mindenképpen tekintettel kell 
lennie a képviselő-testületnek, amelynek 
továbbra is elsőrendű fontosságúnak kell 
tekintenie az intézmények biztonságos 
működtetését, a közszolgáltatások és vá-
rosüzemeltetés zavartalan biztosítását.

A 2019-es év más megközelítésből a 
választások éve is lesz. Májusban kerül 
sor az európai parlament hazai képvise-
lőinek-, és várhatóan október hónapban 
a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek megválasztására. A magam 
nevében csak biztatni tudom városunk 
valamennyi választópolgárát, hogy éljen 
a törvény által biztosított jogával, és ve-
gyen részt ezeken a választásokon.

Az önkormányzat tehát bizakodással 
tekint a jövőbe, és mint a kínálkozó le-
hetőségek évére tekint 2019-re. A lehető-
ségek persze önmagukban mintsem ér-
nek, ha nincs mögötte szorgos és kitartó 
munka, amellyel a lehetőségekből kézzel 
fogható, valós eredményeket, beruházá-
sokat lehet eszközölni. Hiszem és remé-
lem, hogy a kitartó munka végül megter-
mi gyümölcsét.

Kívánom, hogy városunk valamennyi 
polgára számára hozzon az új esztendő 
sok sikert és boldogságot, és kínáljon olyan 
új lehetőségeket, amelyekkel élni tud, és 
amelyek szebbé, jobbá, gazdagabbá teszik 
életét.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Kiemelkedő év volt 2018
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Nagy szeretettel hívjuk, 
várjuk azokat a gyermeke-
ket, fiatalokat, akik kedvet 
éreznek kicsit közelebbről 
megismerkedni a magyar 
néphagyományaink egy kis 

részével: a néptánccal, népi 
énekekkel, népszokásaink-
kal! Várjuk és kérjük a ked-
ves szülők és a családok se-
gítségét abban, hogy a mai 
rohanó, anyagiakra épülő, 

modern világban megma-
radhassunk (ha csak egy 
picit is) magyarnak, ne en-
gedjük elfeledni nagyszüle-
ink, dédszüleink emlékeit, 
hagyományait, értékeit!

Ünnepélyes keretek kö-
zött 2018. december 20-
án adták át a meghívott 
vendégek jelenlétében a 
Szobi Rendőrőrs új épü-
letét. Az épületátadás al-

kalmából beszédet mon-
dott dr. Rétvári Bence 
az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának par-
lamenti államtitkára, 
miniszter-helyettese és 

Kovács István r.  vezérőr-
nagy, gazdasági országos 
rendőrfőkapitány-he-
lyettes.  Az átadón dr. 
Mihály István r.  dandár-
tábornok, a Pest Megyei 

Kérjük nagyon, hogy a 
heti egy alkalommal tartott 
korcsoportokra bontott 
próbáink időpontjáról ér-
deklődjenek együttesünk-
nél, vagy a művelődési ház-
ban!

Danubius 
Táncegyüttes

Táncolj velünk!

Korszerű körülmények között 
szolgálják a lakosságot

Rendőr-főkapitányság 
vezetője, dr. Németh 
Gyula r.  ezredes, a Pest 
megyei rendőrfőkapi-
tány gazdasági helyet-
tese, Latorovszky Gábor 
r.  alezredes, a Váci Ren-
dőrkapitányság vezetője 
és Ferencz Gyöngyi, Szob 
polgármestere mellett 
jelen voltak a meghívott 
társzervek vezetői és kép-
viselői is.

A rendőrőrs munka-
társai az új  épületben 
már a kor elvárásainak 
megfelelő körülmények 
között végezhetik mun-
kájukat a közbiztonság 
érdekében, könnyen el-
érhető, kényelmes, gyors 
és kulturált ügyintézési 
lehetőséget biztosítva az 
illetékességi területhez 
tartozó települések lako-
sainak is.

 forrás:
 www.police.hu
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Szob Város Önkormányzata 59,96 
millió forint támogatást nyert el az 
„Önkormányzati tulajdonú egészség-
ügyi alapellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyé-
ben” című pályázaton.

A támogatás forrása „Pest megye 
Területfejlesztési Koncepciója 2014-
2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020” megvalósí-
tásához nyújtott célzott pénzügyi 
költségvetési támogatás a Pest me-
gyei fejlesztések előirányzatból. A 
támogató a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium, a projekt összköltsége 
63.120.277 forint. 

A projektben az Árpád u. 11. sz. 
alatt lévő Szobi Házi Orvosi Rendelő 
teljes belső és külső építészeti és gé-
pészeti felújítása történt meg komp-
lex akadálymentesítéssel.

A kivitelezési közbeszerzési nyer-
tese, a budapesti székhelyű Euro-Pack 
’94 Kft az ütemterveknek megfele-
lően, a vállalt határidőre elvégezte a 
kivitelezési munkálatokat. A műszaki 
átadás-átvételi eljárás 2018. december 
10-re eredményesen lezajlott, a kész 
beruházást az önkormányzat átvette.

A beruházással megvalósul a pro-

jekt legfontosabb célja, a lakosság 
egészségben eltöltött életéveinek nö-
vekedése, a betegségek megelőzése, 

Már a felújított épületben 
folyik a rendelés

Az áprilisi választások óta Rétvári Ben-
ce volt a legaktívabb képviselő a Par-
lamentben, aki 209 alkalommal szólalt 
fel. Őt a kormányoldalról Völner Pál 
fideszes honatya követi, aki 91 alka-
lommal kért szót. Rétvári Bence Pest 
megye 4. számú választókerületének 
képviselőjeként Szob lakosait, és Észak 
Pest megye 34 települését, államtit-
kárként pedig az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát képviseli az országy-
gyűlésben.

Az áprilisi választásokat követően 
2018-ban ötvenegy napot ülésezett a 
magyar országgyűlés, ezalatt a meg-
választott 199 képviselő 138 törvényt 
fogadott el. 

Az ellenzéki képviselők közül az 
első helyet a jobbikos színekben poli-
tizáló Z. Kárpát Dániel szerezte meg 
a maga 156 felszólalásával, őt a DK-s 
Arató Gergely követi, aki 113 alkalom-

mal kért szót május óta. Tordai Bence 
94, Bangóné Borbély Ildikó 86, Ungár 
Péter pedig 78 felszólalással örvendez-
tette meg a képviselőket. 

Rétvári Bence szólalt fel a 
legtöbbször a T. Házban

az egészséges fejlődés, az életminőség 
javítása, a munkaképesség mielőbbi 
visszaállítása, melyet egy korszerű, 
kulturált környezet biztosíthat.

A projekt megvalósítását 2019. 
január 28-án ün-
nepélyes átadási 
rendezvénnyel 
zártuk. 
   Tájékoztatjuk a 
tisztelt lakossá-
got, hogy janu-
ár 21-től már a 
felújított Árpád 
utcai orvosi ren-
delőben fogad-
ják betegeiket a 
település házior-
vosai. 

A felújítási 
idő alatt az át-
meneti rendelé-
si helyen önöket 
ért kellemet-
lenségek miatt 
ezúttal is elné-

zésüket kérjük, és megértésüket 
nagyon köszönjük!

Szob Város Önkormányzata
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A vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 29. § 
(7) bekezdése értelmében, – 
mely 2019. január 1. napjától 
hatályos módosítás –

„Mentesül a vízgazdálko-
dási bírság megfizetése alól az 
a létesítő vagy üzemeltető, aki 
az egyes belügyi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosí-
tásáról szóló 2018. évi CXXI. 
törvény hatálybalépését megelő-
zően engedély nélkül vagy en-
gedélytől eltérően létesített vagy 
üzemeltet felszín alatti vízkivé-
telt biztosító vízilétesítményt, ha 
a vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárást  2020. december 
31-ig kérelmezi.”

Az egyes belügyi tárgyú és 
más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2018. évi 
CXXI. törvény kihirdetésének 
időpontja 2018. december 20. 

napja, tehát a módosítás ér-
telmében a 2018. december 
20. előtt engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített 
vízkivételt biztosító víziléte-
sítmények – kutak – fennma-
radási  engedélyezési eljárását 
2020. december 31. napjáig 
kell kérelmezni. Ezen határidő 
leteltét követően csak vízgaz-
dálkodási bírság megfizetése 
mellett tehető meg mindez.

A híradások szerint vár-
ható, hogy az év folyamán az 
engedélyeztetési eljárás le-
folytatásának menetéről, an-
nak egyszerűsítéséről további 
egyeztetések lesznek, azaz el-
képzelhető, hogy a tárgyban 
további egyszerűsítést eredmé-
nyező jogszabályok jelennek 
meg a közeljövőben.

Szobi Polgármesteri 
Hivatal

Két évvel meghosszabbították a kutak 
utólagos engedélyezésének határidejét

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
SZVKI A képviselő-testület december 13-án megtartott ülé-
sén ismerte meg és fogadta el a Szobi Városüzemeltetési és 
Közétkeztetési Intézmény 2018. évi tevékenységéről készült 
tájékoztatót. Ugyanezen az ülésen engedélyezte a képvise-
lő-testület az intézményhez tartozó Központi Konyha 2018. 
december 27. és 2019. január 2. közötti leállását is.

HIVATAL A képviselő-testületet decemberi ülésén tájékoz-
tatta jegyző a Szobi Polgármesteri Hivatal 2018. évben vég-
zett munkájáról. A képviselő-testület a tájékoztatást tudo-
másul vette. 

BELSŐ ELLENŐRZÉS A képviselő-testület decemberben 
fogadta el az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 
tervét.

EFI A képviselő-testület az „Egészségfejlesztési Irodához 
kapcsolódó egészségfejlesztési programtervben szereplő rend-
szeres úszás foglalkozás megtartásához 3 db uszodai sáv biz-
tosítására” beérkezett ajánlatok alapján nyertes ajánlattevő-
nek a Nemzeti Sportközpontokat (szobi tanuszoda) (1146 
Budapest, Hermina út 49.) hirdette ki.

HEP A képviselő-testület decemberi ülésén döntött arról, 
hogy az önkormányzat 2013. július 9. napján elfogadott He-
lyi Esélyegyenlőségi Programját (HEP) az új HEP elkészíté-
séig hatályban tartja.

KÖSZÖNET Szob Város Önkormányzata köszönetét fejezi 
ki Orbán Tamás úrnak azért a segítségért, amelyet a január 
elején leesett hónak a település útjairól – saját költségen - 
történő eltakarításában nyújtott.

Drága Időseink!
Elérkezett karácsony napja, szívünk, lelkünk szeretettel 

van átitatva.
Legszentebb drága kincseink vagytok ti nekünk, nem-

csak-e jeles ünnepen, hanem addig, míg együtt lehetünk.
Szeretetet, Jóságot árasztunk felétek, mit szemetek csilla-

násából látjuk, hogy értékeltek.
Legyetek ilyen jókedvűek, mint eddig voltatok, és 

meglássátok, az égiek látni fogják, hogy jók vagytok.
Gonoszság, rosszaság odébb álljon, erre a házra 

és lakóira áldás és egészség szálljon.
Tiszta szívünkből szeretünk benneteket, 
a jó Isten áldja meg szívetek, lelketek.

Koczián Erzsébet

Szeretnénk megköszönni adományozóinknak az ajándékai-
kat, amellyel az idősek karácsonyához hozzájárultak: Turcsik 
Mónikának, Szikriszt és Társa Bt-nek (Ágikának), Orbán Józsefnek 
és családjának,valamint a Szobi Italgyártó Kft-nek.
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A szobi Szent László Gim-
názium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollé-
gium a 2019-20-as tanév-
ben is nagy szeretettel vár-
ja az új diákokat Szobról, 
a környékből és az ország 
minden részéből.

A nyílt napokat már 
megtartottuk, mint ahogy 
a legtöbb középiskola a 
térségben. Most van annak 
az ideje, hogy a látogatá-
sok tapasztalatai alapján 
a nyolcadikos 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 tanuló gárda is, vagy egy 
közepes mezőnyben köny-
nyebben megállja majd a 
helyét? És akkor már kö-
zépiskolában koncentrál-
hat a választott tárgyakra, 
amik majd a felsőfokú to-
vábbtanuláshoz kellenek? 
Mennyire bírja majd a 

terhelést, mennyire lesz 
kitartó? Mennyire tud eh-
hez hátteret biztosítani a 
család? Bejárás vagy kol-
légium? Nagy létszámú is-
kola vagy kisebb, meghitt, 
családias légkörű lenne 
jobb?...

Rengeteg kérdést és 
szempontot figyelembe 
kell venni, pedig már nincs 
sok idő. Januárban voltak a 
központi írásbeli felvételik, 
majd februárban kell elkül-
deni a jelentkezési lapokat 
a választott helyekre. A leg-
több helyen szóbeli felvéte-
li vizsga vagy elbeszélgetés 
(nálunk elbeszélgetés) is 
befolyásolja az iskola dön-
tését. A végső eredményről 
május végén, június elején 
kapnak majd értesítést.

Az adventi elcsöndese-
dés és a karácsonyi ünnepi 
hangulat biztosan segített 
mindenkinek a nagy elha-
tározásban. 

Mi mindenesetre azt ja-
vasoljuk, hogy:

KÖSS KI SZOBON!

ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI!

l általános gimnáziumi évfolyam
l nyelvi előkészítő évfolyam angol és 

német nyelven
l emelt óraszámú magyar- és matemati-

kaoktatás
l speciális foglalkozás a részképesség-za-

varos tanulók számára
l ösztöndíj

l kollégiumi ellátás 

SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, 
SZAKGIMNÁZIUM, 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
SZOB

Újra január közepén járunk, 
pedig mintha csak most kezd-
tük volna a tanévet, szeptem-
beri tervekkel, pihenten, nyári 
lelkesedéssel, hogy idén aztán 
mindent beleadunk. Ilyenkor 
visszanézünk, hogy mi is si-
került mindebből, és előre is 
tekintünk: mi vár még ránk a 
tanév végéig. 

A gimnáziumban szep-
tember óta folyik a munka, 
folytatjuk, amit elkezdtünk: 
oktatás, nevelés, tanulás, kö-
zösségépítés, felkészítés és fel-
készülés az érettségire és talán 
az azt követő évekre is. A cél, 
hogy mindezt jó kedvvel, egy-
másra figyelve végezzük, évek 
óta ugyanaz. Ebben a tanév-
ben is két tagozaton folyik a 
munka, hiszen a nappali osz-
tályokon kívül, esti tagozaton 
is vannak diákjaink, akik az 
érettségire készülnek.

Idén azonban egy kicsit 
bővült az iskola, nappali ta-
gozaton az általános tantervű 
gimnáziumi osztály mellett 
nyelvi előkészítős osztály is 
indult, ők ebben a tanévben 
az angol nyelv minél mélyebb 
megismerésére és elsajátításá-
ra koncentrálnak.  

Az iskola fennállásának 
25. évfordulója is változást 
hozott az életünkbe. Az egész 
napon át tartó, sőt, az éjszaká-
ba nyúló ünnepnap nem csak 
a nosztalgiára és az örömteli 
találkozásra adott lehetősé-
get, hanem közös célok meg-
fogalmazására is, melynek 
eredménye, hogy az iskola 
életében az „öregdiákjaink” 
még nagyobb részt vállalnak, 
amikor szükség van rájuk. A 
pályaorientációs napunk is 
ilyen alkalom volt, sok nálunk 
érettségizett fiatal mutatta be 
mostani diákjainknak, mire 
jutottak, merre találták meg 
az útjukat az iskola elvégzé-
se után. Mint minden iskolai 
program, ez is legalább any-
nyira szólt a közösség erejéről, 
mint a pályaválasztásról. 

Mint a környéken minden 
iskolában, nálunk is elindult 

az úszás, nagy öröm, hogy az 
iskola mellett található köz-
vetlenül az uszoda, ahol még 
egy lehetőséget kaptak diákja-
ink a sportolásra. 

Ebben a tanévben sem ma-
radtunk színház nélkül, diák-
bérlettel járunk a Váci Duna-
kanyar Színház előadásaira. 

Végzőseink túl vannak a 
szalagavatón, lassan jelentkez-
niük kell az érettségire, felvé-
telire. Mostanra már biztosan 
eldöntötték, hogyan tovább, 
hiszen szeptember óta ez a 
legfontosabb kérdés, eszerint 
választottak fakultációt is. 

A nyolcadikosok számára 
is kiemelkedően fontos idő-
szak ez, január 19-én írták a 
központi felvételi teszteket 
matematikából és magyarból. 
Gimnáziumunkban is lehe-
tőség volt erre, sokan éltek is 
vele, kilencvenöt nyolcadikos 
érkezett hozzánk felvételit 
írni, hogy aztán az eredmény-
től függően beadják jelentke-
zésüket valamelyik középis-
kolába.

A Szent László Gimnázi-
umba való felvételhez a köz-
ponti teszteken kívül a hozott 
pontszámok és egy szóbeli 
elbeszélgetés is beleszámíta-
nak. Az elbeszélgetések is-
kolánkban február 21-én és 
27-én, valamint március 5-én 
lesznek. 

Ami előttünk áll, az sem 
kevés. A második félév a tanu-
láson kívül is sok közös prog-
rammal telik majd, a sort a 
hagyományos magyar kultúra 
napi vetélkedő kezdi, mely-
ben az osztályok mérik ösz-
sze egymással elszántságukat, 
ismereteiket, kreativitásukat 
és közösségük erejét, ennek 
második fordulója áprilisban 
megmutatja majd, ki nyeri a 
fődíjat. Az egészségnap, az év 
végi osztálykirándulások, a 
Szent László nap, a lelki nap és 
az Operakaland tavaszi előa-
dása is mind színesítik majd 
a mindennapi munkát, amibe 
a második félévben újra min-
dent beleadunk. 

Nyolcadikosoknak:
KÖSS KI SZOBON!

Félévi értékelés
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Hód Kft.
A Szobi Egészségfejlesztési Iroda (a to-
vábbiakban: Szobi EFI) 2018. december 
16-án tartotta meg első egészségnapját a 
Szobon megrendezésre kerülő Karácso-
nyi Forgatag városi rendezvény keretein 
belül.

A Szobi EFI fűtött egészségsátorában 
vércukor, vérnyomás, pulzus, valamint 
EKG és véroxigén-szint mérés történt, 
illetve a sátorba látogatóknak bemutatás-
ra került, hogy a jövőben milyen továb-
bi ingyenes programokat valósít meg az 
iroda, mindeközben pedig lehetőség volt 
dietetikus által készített különböző ételek 
kóstolására és tanácsadására is.

Felmérés alapján több érdeklődő, több 
programot is bejelölve jelezte, hogy a jö-
vőben a Szobi EFI által megrendezésre 
kerülő mely programokon szeretne részt 
venni. 

Összesen 62 fő látogatott be a sátor-
ba, melyből 27 fő - a hideg idő ellenére 
– tartott igényt az egészségügyi szűrésre. 
A szűrési eredmények alapján csupán 
néhány embernél volt szükséges, hogy 
további kezelésre, kivizsgálásra irányítsuk 
őt.

Van, aki már megtette az első lépést az 
egészségéért! Tegye meg ön is!

Jövőbeni programjainkról bővebb in-
formációt a  https://www.facebook.com/
efiszob/  oldalon olvashatnak, továbbá 
plakátjaink és szórólapjaink útján értesül-
hetnek, vagy keressék irodánkat az alábbi 
elérhetőségek bármelyikén.

Szobi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

E-mail cím: efi.iroda@szob.hu
https://www.facebook.com/efiszob/

Egészségnap a szobi 
karácsonyi forgatagon
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Új év köszöntő!
Megint itt egy új év!
Öregebbek lettünk.
Így múlik az idő,

Szép lassan felettünk!

Pedig de sok mindent,
Kell még megcsinálni.
Nem szabad feladni,
Nem szabad leállni!

Eljön az elmúlás,
Ne gondolj reája!

Próbáld gondolatod,
Elterelni másra!

Ne gondolj a rosszra!
Csak a szépre, jóra.
Ez legyen életed,
Megvigasztalója.

Nézd az unokáid,
Gondtalan világát!
Így majd elfelejted,

Élet búját, baját!

Tudom, most mondjátok,
Nem tud ez csak sírni!

Minek az ilyennek,
Nekünk, verset írni!

Ha lesz, ki megérti,
Panaszos szavamat,
Akkor már megérte,
Koptatni tollamat!

Szob, 2019. január 1.
Id. VIrág Sándor

1944 november-december 
hónapban már közeledett a 
front Garamkövesdhez, ahol 
laktunk. Körülbelül a hónap 
közepén Töltéstavára utaztam, 
ahol apám munkaszolgálatos 
század parancsnokaként szol-
gált. Február elején kórházba 
szállították Győrbe, ahol feb-
ruár 13-án meghalt. 

Ezután bátyámhoz kerül-
tem Püskibe, ahol ő mint ha-
dapródőrmester szolgált. Ez 
már 1945-ben volt. A nagy-
héten egyik este 10 óra körül 
bátyám alakulatát riadóztatták, 
így én is vele mentem. Másnap 
Pozsonyligetfalunál léptük át 
az osztrák határt. Néhány óra 
menetelés után a magas úttöl-
tés mellett lelőtt zsidó munka-
szolgálatosok feküdtek, de még 
néhányan életben voltak kö-
zülük. Úgy mondták, aki nem 
bírt menni, azt agyonlőtték. Az 
úton is feküdt agyonlőtt ember. 
Egy zsidó ember a kilométer-
kövön ült átlőtt nyakkal, mint 
mondta Budapestről, a Király 
utcából való. Elmondta azt 
is, hogy egy őrmester agyon 
akarta lőni, de a körülötte ál-
lók nem engedték. Néhány óra 
múlva érhettek oda az oroszok, 
talán megmenekült. Tovább 
haladva Hainburg településen 
mentünk át, ahol éppen a fel-
támadási körmenetet tartották. 
Bruck an der Leitha, Mödling, 
Hainfeld, Traisen, Mank és 
Ybbs volt az útvonalunk. Ek-
kor még a zászlóalj köteléké-
ben voltunk. Élelmezésünkre 
jellemző volt, hogy elföldelt 
marharépát fedeztek fel néhá-
nyan és azt ették. Ez után egy 
helységben - nevét már nem 
tudom - a zászlóalj őreit le-
fegyverezték. Egyedül a zász-
lóaljparancsnoknál maradt egy 
revolver. A további útirány az 
amerikai fogság volt. 

Az éjszaka leple alatt úgy 
10-12-en leszakadtunk a töb-
biektől, és elindultunk visz-
szafele. Emlékezetem szerint 
néhány napot osztrák hegyi 
tanyán töltöttünk, de a háziak 
féltek, hogy miattunk bajba 
kerülnek, ezért tovább álltunk. 
Három napi gyaloglás után kb. 
25-30 km-re lehettünk a ma-
gyar határtól, este egy osztrák 
gazdaságban kaptunk szállást. 
Másnap reggel elindultunk az 

magyar határ felé. Dombos vi-
déken jártunk. Kacskaringós 
volt az országút, és miközben 
mentünk, valaki meglátta, 
hogy zárt sorokban jönnek 
felénk elég sokan. Leültünk az 
árokpartra, gondolva, hogy az 
orosz gyalogság vonul, és ha 
elhaladnak, megyünk tovább. 
Tévedtünk, hadifoglyokat kí-
sértek Ausztria belseje felé. 
Minket is beállítottak a sorba, 
és mentünk vissza, amerről 
jöttünk: az útirány Kirchsch-
lag, Aspang Markt, Gloggnitz, 
Mürzzuschlag és a Hafendorfi 
fogolytábor. Körülbelül egy 
hónapot töltöttünk itt. Ekkor 
még együtt voltam a bátyám-
mal. Itt jelentettük, hogy szlo-
vákok vagyunk. 

Ha emlékezetem nem csal, 
innen a bátyám egy élelemért 
Győrbe induló gépkocsival 
elment. Igaz nem legálisan, 
mert elbújt a ponyva alá, és 
csak Győrben, a megállás után 
vették őt észre, de nem lett baj 
belőle. Ő innen szökött meg. 

Néhány nap múlva gya-
log indítottak bennünket 
Pozsonyba. Igaz, előzőleg 
Bécsújhelyen töltöttünk rö-
vid időt. Este felé érkeztünk a 
pozsonyi ponton hídhoz. Ott 
elég sokan álltak. Kérdezték 
kik vagyunk. Mikor mondtuk, 
hogy magyarok, nagyon el-
kezdtek köpködni. Leírni nem 
lehet mit éreztünk. Másnap 
reggel egy pozsonyi nagy térre 
vittek minket, ahol írást ígér-
tek arról, hogy haza mehe-
tünk. Délelőtt 10 óra lehetett, 
amikor néhányan, észrevétle-
nül elindultunk haza. A po-
zsonyi fogolytábor mellett kel-
lett elmennünk, amit csak az 
utolsó percben vettünk észre. 
Amit akkor éreztünk, ellensé-
geimnek sem kívánom. Este 8 
órára értünk Németdiószegre, 
egyik társam oda való volt. 
Még este elmentünk a temp-
lomba. Reggel vonatra ültem, 
és kora délelőtt érkeztem haza 
Édesanyámhoz, Garamkö-
vesdre. Nagyon megörült, de 
mindjárt rákérdezett, hogy 
hol a bátyám? Erre nem tud-
tam válaszolni. Körülbelül két 
óra elteltével egy napszemüve-
ges, utazótáskás ember jött be 
az udvarba. Ő volt, a bátyám! 

Simon József

Világháborús emlékek

A BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
FELVÉTELT HIRDET 

motorcsónak vezetői munkakör betöltésére, 
a Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrőrs

állományába. 
A munkakörrel, jelentkezéssel és képzéssel 

kapcsolatosan 
érdeklődni lehet 

dr. Kormanik Gergő Ákos 
r. őrnagy 

őrsparancsnoknál 
+36 (70) 492-0813 telefonszámon.
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Ismét számot kell vetnünk, 
mivel elszaladt egy év.

A 2017/18. bajnokságban 
sajnos csak holtversenyes 
5-6. helyezést értünk el.

A 2018/19. bajnokságon 
– melyben Csapatunk 80 
éves lesz -, jelenleg nem túl-
zottan csillogunk. A csapat 
kilenc résztvevőből a hato-
dik. Túl vagyunk a legnehe-
zebb meccseken:

Szob – Vác  6 – 4.
Dunakeszi – Szob  7,5 – 2,5.
Szob – Dunaharaszti MTK 

4 – 6.
Szigetbecse – Szob  5,5 – 4,5.

Sajnos jelenleg ez a pa-
pírforma. Az utolsó két 
mérkőzésen nüanszokra 

voltunk a döntetlenhez, de 
nem sikerült.

Ezen túl kell lépnünk és 
az adódó esélyekkel élnünk 
kell!

Köszönjünk önkormány-
zatunknak az egész évi pá-
lyázati támogatást, valamint 
egyéni szponzoraink segít-
ségét is. Nélkülük nem tud-
nánk működni!

A versenykártyák 2018-
as díja 2540,- Ft volt, ez 
2019-re 4000,- Ft-ra emel-
kedett.

Egy-egy pontszerző 
sakkverseny nevezési díja 
2018-ban 4-6000 Ft, ez szin-
tén megemelkedett, 2019-
ben 7-8000 Ft. 

Ezt fejlődni vágyó sakko-
zóink maguk finanszíroz-
zák!

Támogatásukat felhasz-
nálva 14 db versenykártya 
díját fizettem be, mind-
összesen 56.000 Ft érték-
ben.

Körvonalazódni látszik a 
2019. évi városnapi Jubiel-
umi ünnepségünk, az első 
előkészületek megkezdőd-
tek. 

Nagyon reméljük, hogy 
egy neves játékost tudunk 
megnyerni szimultán adá-
sára!

Ezúton kívánunk Sike-
rekben Gazdag Boldog Új 
Évet!

A Szobi SC baráti sakkozó 
társulata, csapata nevében

Csiba Benő 
csapatvezető

Mikulás bácsi 2018. decem-
ber 8-án és 9-én a Szobi 
kisvasút ünnepi vonataival 
utazott. Az időjárás „a ko-
rábbi évekkel ellentétben” 
egyáltalán nem volt ideális, 
így a hűvös, esős és hómen-
tes környezet viszonylag 
kevés látogatót vonzott. A 
résztvevők jobbára a „törzs-
gárda” soraiból kerültek ki, 
és a kandallóval fűtött, fel-
díszített járműben családi 
hangulat alakult ki.

Mikulás bácsi szinte sze-
mély szerint tudott a sok jó 
magaviseletű gyermekkel 
foglalkozni. Szokás szerint 
dugig töltött zsákkal, já-
tékokkal érkezett, a gyer-
mekek alig győzték kivá-
lasztani a nekik kedvenc 
játékukat. A permetező csa-
padék dacára Máriakúton 

rituális fényképezés zajlott, 
a bátrabbak - igaz, hogy 
esernyő alatt, de - üdítő for-
rásvizet vételeztek.

Márianosztrán már tisz-
tább idő fogadott minket, 
így az egy órás tartózkodási 
időt mindenki kihasználta. 
Visszautazás során utasa-
ink a tűzhelyen sült pogá-
csát kóstolgatva, sok-sok 
fotót készítve „múlatták” az 
időt.

Az ünnepi járatok sike-
réhez komoly segítséget 
kaptunk az Éva-Baker pék-
ségtől, Orbán József úrtól, a 
Malomvölgyi tábortól és a 
Nagymarosi Caritas szerve-
zettől. Köszönet érte!

Paulik János
ügyvezető igazgató

 Börzsöny Kisvasút 
Nonprofit Kft.

Mikulásvonatok a 
börzsöny kisvasúton

2018. évi sakkos 
beszámoló
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Manapság sokszor hallani arról, 
hogy a jóléti társadalom háztatásai-
ból hatalmas mennyiségű étel kerül 
a szemétbe. Valószínűleg a karácso-
nyi ünnepek idején éri el a pazarlás a 
csúcspontját. A 20. századot megelőző 
évezredekben a tél idején gyakran fel-
lépő élelmiszerhiány vagy az egyolda-
lú táplálkozás (és az ezek miatt fellépő 
betegségek) gyermekek és felnőttek 
millióinak halálát okozták. A mér-
sékelt égövben élő elődeink hosszú 
nemzedékek során fejlesztették ki a 
hideg és szűkös időszakok túlélésének 
módszerét. Rájöttek, hogy életmentő, 
ha a téli hónapokra tudnak zöldséget 
és gyümölcsöt félretenni. 

A 16. századtól kezdve gazdagabbá 
váló hazai levéltári anyagból az derül 
ki, hogy a török korban Magyarorszá-
gon a téli vitaminigény legnagyobb ré-
szét a fejes káposzta fedezte. E növény 
különböző formákban eltéve egészen 
tavaszig fogyasztható maradt és talán 
ennek köszönhette, hogy a hazánk-
ban az „étlap” alapvető anyagává vált. 
(A szintén jól elálló sárgarépa volt a 
második legkedveltebb téli zöldség.) 
A húst könnyebben kifizető nemes-
ség és jómódú polgárság a káposztás 
húst fogyasztotta leggyakrabban. A 
kutatók szerint a parasztok asztalán 
is sűrűn szerepelt ez az étel. Egy 1660 
körül a Zrínyiek udvarában írt sza-
kácskönyv bevezetője szerint annyira 
jellemző a lakosságra a káposztás hús, 
hogy Magyarország címere is ez le-
hetne. Általában marhahússal készült, 
mivel a disznóhús akkortájt ritkább és 
drágább volt. 1603 januárjából fenn-
maradt a főnemes Thurzók galgóci 
várkonyhájában készített ételek listája 
(és az alapanyagok költsége). Voltak 
napok Galgócon, mikor 10-15, sőt 
néha 20 fogás került az asztalra. Ekkor 
valószínűleg a földbirtokos (és család-
ja?) is éppen e birtokon tartózkodott. 
Voltak időszakok, mikor étkezésen-
ként „csak” 5-7 féle étel készült. Ekkor 
talán csupán a Thurzók főemberei 
(az uradalmat irányító sáfár, kulcsár, 
a várkatonák tisztjei, stb.) számára 
készítették az ebédet és a vacsorát a 
szakácsok. (A reggelit ekkor még nem 
„találták fel”, az uraknál is csak két 
főétkezés volt naponta.) A 17. század 
közepén a Nádasdyak sárvári várában 
étkeztetett uradalmi vezetői néhány 
heti őszi és téli étrendjét is ismer-

jük - itt legtöbbször 4 és 8 közt volt 
a fogások száma. A káposzta mindkét 
iratanyag szerint lényeges, számos 
formában felhasznált alapanyag volt. 
Szinte nem volt olyan nap, hogy va-
lamilyen formában ne került volna 
az asztalra. Volt, hogy ebédkor és va-
csorakor is találtak káposztás ételt az 
asztalon. Sőt, Galgócon az 1603. ja-
nuár 29-i ebédkor a 9 fogásból három 
tartalmazta ezt a kedvelt zöldséget. 
Az itteni konyha káposztás ételei: sa-
vanyú káposzta tehénhússal, savanyú 
káposzta tehénhússal és szalonnával, 
csuka káposzta levébe, viza káposzta 
levébe, csík káposzta levébe, (a viza 
hatalmas dunai hal volt, a csík jóval 
kisebb és a mocsarak, lápok lakója) 
savanyú káposzta faolajjal, káposz-
tasaláta, káposztasaláta ecettel, veres 
káposzta tehénhússal, veres káposzta 
tehénhússal és mézzel, édes káposz-
ta tejbe és vajjal, édes káposzta vajjal 
(azonos az előzővel?). A Nádasdyak 
tisztviselői kevésbé változatosan ét-
keztek, náluk a káposztás receptek lis-
tája jóval rövidebb: káposzta (máskor 
vöröskáposzta) tehénhússal, káposzta 
(néha vöröskáposzta) vajjal, hal ká-
poszta lében, káposzta bárányhússal. 
Tehénhúsos káposzta a böjti napok 
kivételével mindig rendelkezésre állt 
a két várban. (A 17. században még 
a protestánsok – köztük a Thurzók és 
embereik – is tartották a pénteki böj-
töt. Ekkor a káposzta halakkal vagy 
vajjal, tejjel volt fogyasztható.) A más-
világra vígan készülő, az életet az utol-
só percig élvezni kívánó magyarokról 
ezt olvassuk Takáts Sándor történész-
nél: „Gutaütött emberekről írják [a 
kortársak] a tizenhatodik században, 
hogy csobolyóval hordatják az ágyuk-
hoz a bort és a jóféle káposztás húst.” 
Töltött káposztánk előde, a kásával, 
majd hússal töltött káposztalevél a 
török konyha hatására a 17. század 
derekától jelent meg hazai úri recept-
gyűjteményben, szakácskönyvben. A 
16. és a 17. században a káposztáról 
számos közmondás járta. Így például: 
Elég káposztát ültettél, csak szalon-
nát is szerezz hozzá. Vagy: Hagyd el 
a káposztás húst! (Azaz a magyar szo-
kást.) 

Forrásaink bizonyítják, hogy nem 
csak a vizenyős alföldi területeken, 
hanem az ország magasabban fekvő 
részein is nagyban termelték a ká-

posztát. A Pozsony környéki gálhá-
zi urasági káposztáskertben például 
1618-ban tizenkétezer káposztafő 
termett. Igen sok helyen a jobbágyság 
terhei közé tartozott a káposzta ülte-
tése vagy a káposztafő beszolgáltatá-
sa. Likava 1551. évi összeírása mondja 
például, hogy a jobbágyok tartoznak 
káposztát ültetni, vágni és hordókban 
eltenni. Szárdvár 1570. évi összeírása 
szerint a vár évi 2000 fej káposztához 
jut a káposztáskertjéből, mit a jobbá-
gyok kötelesek művelni. Egy Sopron 
megyei összeírás tudatja 1569-ben: 
Szent Iván napban minden egész he-
lyes [egész telket művelő gazda] ad 
400 (káposzta-) palántát, kit magok 
tartoznak elültetni az úr őnagysága 
kertiben.

A káposzta eltevése a XVI. és a 
XVII. században többféleképen tör-
tént. A fojtott káposztát így tették el 
télre: a káposzta torzsáját kivágták, 
aztán az e célra készített tiszta hor-
dóba rakták. A hordó fenekére ko-
vászt tettek. Miután a hordó színig 
megtelt káposztával, reászorították 
a másik feneket s a csap helyén sós 
vizet eresztettek a hordóba. Mikor 
az megtelt, légmentesen elzárták. 
Az ilyen hordót néha verembe ásták 
s csak a használat idején nyitották 
föl. Igen gyakran a káposztát több 
részre vágták s úgy rakták szorosan 
a hordókba. Ezt hasagos káposztá-
nak hívták. Az aprított vagy gyalult 
káposztát ugyanolyan módon tették 
el, mint ma. Néhol a káposztafejet 
télre a földbe ásták vagy a pincében 
fövenybe rakták. A 16. század végén 
a királyi Magyarországon is megfor-
dult botanikus Clusius (Charles de 
L’Écluse) is megemlíti, hogy nálunk 
és a szomszédos Ausztriában köz-
kedvelt a gyalult és a fejeskáposzta 
eltevése hordókban.  Idézzük: „Mikor 
a hordót kinyitjuk, oly bűz terjed el, 
hogy még a levegőt is megrontja. De 
azért az efféle káposzta még a mágná-
soknak is kedvelt napi eledele.”

A káposztát, mint minden füvet, 
orvosságul is használták. A régiek 
hite szerint a káposzta meglágyítja az 
ember gyomrát, csillapítja a köhögést 
s végül jó és hangos szavat szerez. Egy 
17. századi magyar kertészeti szak-
könyv szerint, aki nem akar részeg 
lenni, iváskor nyers káposztalevet 
egyék.

Batizi Zoltán 
(Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény)

Eleink kedvelt ételeiről 
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