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Az önkormányzat még 2015-
ben vásárolta meg egy köve-
teléskezelő cégtől (OTP Fak-
toring Zrt.) az Ipolysági utca 
és a Köztársaság utca sarkán 
található, korábban idősott-
honként funkcionáló, elha-
gyott épületegyüttest azzal 
a céllal, hogy a jövőben ott 
– az egyre növekvő igények 
kiszolgálása érdekében - idő-
sotthont kíván kialakítani. 

Miután az önkormány-
zat az épületet megvásárol-
ta, elindult a munka annak 
érdekében, hogy felkutassa 
azokat a lehetőségeket, ame-
lyek segítségével forrást lehet 
szerezni az épület felújítására, 
és az intézmény beindítására. 
E célok elérésére végül a RE-
START nevet viselő határon 
átnyúló program kínált lehe-
tőséget. 

A RE-START címet vi-
selő projekt célterülete az 
Alsó-Ipoly-völgy, Nyitra és 
Pest megye határvidéke. Ez 
a terület számos problémá-
val néz szembe, elsősorban 
az öregedő társadalommal 
és a munkanélküliséggel. A 
RE-START akcióterv célja 
a foglalkoztatottság növe-
lése a meglévő lehetőségek 
kibontakoztatása által. De 
hogyan függhet össze a fog-
lalkoztatás növelése az idős-
gondozással?

A RE-START akcióterv 
egy - minden jelentős érde-
keltet felvonultató - partner-
ségre épül, magába foglalva 
több magyarországi és szlo-
vákiai KKV-t, önkormány-
zatot, szociális szolgáltató 
intézményt, hatóságot. A 
program célja, hogy alter-
natívát kínáljon az öregedő 
társadalom problémájára, 

egyebek mellett azzal, hogy 
az idősgondozás területén 
generált új munkalehetősé-
gek – feltevésünk szerint - 
ösztönözni fogják a fiatalabb 
generációk helyben maradá-
sát és talán régióba települé-
sét is. E komplex program ki-
munkálása, illetve a pályázat 
benyújtása több mint két évet 
vett igénybe, a kitartó munka 
végül meghozta gyümölcsét. 

A pályázat kétfordulós el-
járásrendben került elfoga-
dásra. A támogató döntést 
2019. áprilisában hozta meg a 
Szlovákia-Magyarország IN-
TERREG VA program Mo-
nitoring Bizottsága. Jelenleg 
a támogatási szerződés meg-
kötésének folyamata zajlik, 
amelynek keretében minden 
apró részlet a helyére kerül. 

Az Európai Unió által fi-
nanszírozott projekt kereté-
ben városunkban felújításra 

kerül a már említett épüle-
tegyüttes, beszerzésre kerül-
nek az idősotthon működte-
téséhez szükséges eszközök, 
sőt egy, a térség egészségügyi 
ellátásának fejlesztését elő-
segítő egészségügyi kisbusz 
(gyakorlatilag egy mobil or-
vosi rendelő) is. A projekt 
térségi jellegét szemlélteti, 
hogy szobival párhuzamo-
san Kemencén, Bernece-
barátiban, sőt a szlovákiai 
Ipolyszalkán és Helembán is 
megvalósulnak idősellátást 
érintő beruházások.

A szobi új idősotthon épü-
letének felújítása a közbe-
szerzési eljárás lefolytatását 
követően jövő év tavaszán 
indulhat el. A többcélú kis-
térségi társulás fenntartásá-
ban jelenleg is működő szobi 
idősotthon működését nem 
érinti a beruházás, nem an-
nak kiváltását célozza, hanem  

Új, 32 férőhelyes idősotthon létesül 
a Köztársaság utcában

inkább kiegészítését. Annál is 
inkább, mivel a már meglévő 
gondozási igények kiszolgá-
lása más módon nem bizto-
sítható. (Térségünkben csak 
a többcélú kistérségi társulás  
fenntartásában működő szo-
bi, kemencei, bernecebaráti 
otthonokba mintegy 40 fő 
várakozik felvételre, és ez a 
szám valószínűsíthetően to-
vább emelkedik majd.) 

A képviselő-testület bízik 
abban, hogy e beruházással 
hozzá tud járulni a települési 
idősgondozás körülménye-
inek, minőségének javításá-
hoz, a gondozásra szoruló 
lakosai életminőségének egy 
magasabb szintre történő 
emeléséhez azzal, hogy ezál-
tal új munkahelyek is létesül-
nek a településen.

TISZTELETTEL:
FERENCZ GYÖNGYI

POLGÁRMESTER
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Első ízben rendezték meg 
az Ipolymenti települése-
ket átölelő programso-
rozatot június 21. és 23. 
között hét, ebből öt ma-
gyar és két határon túli 
helyszínen. A háromna-
pos fesztivál célja az volt, 
hogy a színes programok 
kavalkádja mellett az 
idelátogatók megismer-
hessék a térség természe-
ti kincseit és kulturális 
sokszínűségét.

A magyarországi hely-
színek az Ipoly mentén 
húzódó Szob, Márianosz-
tra, Vámosmikola, Ke-
mence, valamint Ipoly-

damásd voltak, a szlo-
vákiai oldalon pedig 
Ipolyszalka és Ipolyság 
csatlakozott a fesztivál-
hoz. Közel 100 program-
mal készültek a szerve-
zők, mindhárom napra 
egészen kora délelőttől 
késő estig. A kulturális 
műsorok mellett számos 
családi- és gyermekprog-
ram, kézműves foglalko-
zás, vezetett túra, illetve 
vízi sportok várták az 
idelátogatókat.

A fesztivál hivatalos 
megnyitójára pénteken 
kora este került kor sor 
Kemencén, ahol a vi-

lághírű Bogányi Gergely 
és a Vox Humana Ének-
kar adott hangversenyt, 
majd Szobon Nagy Feró 
és a Beatrice fokozta a 
hangulatot, akik óriási 
bulit csaptak. A második 
nap délelőttjén családi- 
és gyermekprogramok, 
vízi sportok és a túrázás 
kapta a főszerepet. Ke-
mencéről indult közel 
200 fő részvételével egy 
vezetett túra a Börzsöny 
nyugati gerincére a Ha-
zajáró magazin két elis-
mert műsorvezetőjével, 
Kenyeres Oszkárral és Ja-
kab Sándorral. Az érdek-

Óriási sikerrel zajlott le az 
első Ipoly Feszt

lődés minden várako-
zást felülmúlt. Emellett 
Szobon sárkányhajózni 
lehetett, Ipolydamásd-
ról kenutúra indult, Vá-
mosmikolán pedig lovas 
napokat szerveztek nép-
zenei és néptáncműsor-
ral. A koncertek sora 
már délután elkezdődött: 
többek között bemutat-
kozott az egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő 
Talamba ütősegyüttes, a 
Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar, de operettmű-
sorok is szerepeltek a 
repertoárban. Este pedig 
olyan neves fellépők szó-
rakoztatták a közönséget, 
mint Freddie, Ladánybe-
ne 27, Hevesi Tamás és a 
Kiss Kata zenekar. Vasár-
nap a programok kaval-
kádja folytatódott, ahol a 
nap első felében szintén 
a gyermekprogramok 
kapták a hangsúlyt, majd 
a fesztivált egy hatalmas 
Bagossy Brothers Com-
pany koncert és tűzijáték 
zárta. Külön kiemelendő, 
hogy a rendezvény ideje 
alatt egy ingyenes feszti-
válbusz segítette a látoga-
tók közlekedését.

A programok iránt 
végig hatalmas volt az 
érdeklődés, így bízunk 
abban, hogy jövőre is 
megrendezésre kerül ez 
az egyedülálló kezdemé-
nyezés, mely abszolút hi-
ánypótló szerepet tölt be 
a térségben. 
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A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. 
honlapján (www.zoldhid.
hu.) az alábbi tájékoztatás 
olvasható a 2019. évi lom-
talanítással kapcsolatban:

„A korábbi gyakorlatnak 
megfelelően a lakosságnak 
továbbra is lehetősége van 
évente egy alkalommal 2 
m3 lomhulladék térítés-
mentes elszállíttatására. 
2019-től azonban a lom-
talanítást igényelni kell, és 
előre egyeztetett napokon 
történik.

A lomtalanítás menete
1: Igénylés és időpontok
Igénylést kizárólag a 

közszolgáltatásban nyil-
vántartott és szerződött, 
aktív (a szolgáltatást nem 
szüneteltető), közüzemi 
díjhátralékkal nem ren-
delkező ingatlanhasználók 
nyújthatnak be a telepü-
lésük szerinti igényleadási 
időszakban (Szob település 
esetében az igényleadási 
időszak: 2019. szeptember 
1. – október 31.), a hon-
lapunkon kitöltött és be-
küldött igénybejelentő lap 
segítségével vagy ügyfélszol-
gálatunkon, a kinyomtatott 
és kitöltött verzió leadá-
sával. Az igénybejelenté-
sek beérkezését követően 
egyeztetünk ügyfelünkkel a 
teljesítés pontos dátumáról 
és várható időpontjáról. Ha 
az igénybejelentőn e-mail 
címet is megadott, akkor 
erre a címre küldjük a lom-
talanítás várható időpont-
ját. Figyelje a spam map-
pát, mert egyes esetekben 
ide kerülhet a levél! (Ennek 
elkerülésére vegye fel a lom-
talanitas@zoldhid.hu címet 
a megbízható e-mail címek 
közé a levelezőjében.) A 
sikeresen kiértesített ügyfe-
leknek nem áll módunkban 
új időpontot biztosítani!

A lomok összekészítése, 
tárolása 

A hatékonyabb elszállí-
tás és a szétszóródás meg-

akadályozása érdekében a 
lomhulladék kizárólag bez-
sákolva, kötegelve adható 
át a közszolgáltatónak. A 
nagydarabos lomot, példá-
ul a bútorokat szétszerelt, 
mozgatható állapotban le-
het átadni. Az ettől eltérő 
módon átadni kívánt hul-
ladék elszállítását a köz-
szolgáltató megtagadhatja.

A begyűjtés időpontjáig 
a lomot az ingatlanon belül 
kell tárolni. A hulladék be-
jelentés nélküli kihelyezése 
a közterületre illegális hul-
ladéklerakásnak minősül, 
és szabálysértési bírság ki-
szabásával jár.

A lomok elszállítása
Az előre egyeztetett idő-

pontban gépjárművünk 
megérkezik a regisztrált 
címre, ahol ügyfelünk 
vagy megbízottja az addig 
az ingatlanán belül tárolt 
lomhulladékot átadja a 
személyzetnek, és aláírásá-
val igazolja a lomtalanítás 
elvégzését.

Kollégáink 5 percig vára-
koznak a helyszínen. Ha ez 
alatt az idő alatt az ingat-
lanhasználó vagy megbí-
zottja nem jelenik meg, és 
ezért a lomtalanítás meghi-
úsul, új időpont egyeztetése 
már nem lehetséges!”

Az új rendszer értel-
mében a lomtalanítást 
tehát mindenkinek magá-
nak kell igényelnie, amit 
megtehet online a www.
zoldhid.hu internetes ol-
dalon, vagy a kitöltött 
igénylőlapnak a társaság 
ügyfélszolgálatán történő 
leadásával személyesen. 
Bár a szolgáltató honlap-
ján elérhető tájékoztató 
szövegben nem szerepel, 
de a kinyomtatott igény-
lőlap hátulján olvasható 
egy telefonszám (28/561-
200), amelyen – az ügyfél-
szám megadását követően 
- szintén bejelenthető a 
lomtalanítási igény.

Röviden
Pályázatok Szob Város 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az elmúlt hó-
napban több pályázat be-
nyújtásáról is döntött. A 
képviselők döntöttek arról, 
hogy az önkormányzat a 

- 2019. évi központi költ-
ségvetésről szóló 2018. évi 
L. törvény 3. sz. melléklet I. 
1. pontja szerinti „Lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására” kiírt pályázati 
felhívásra; 

- a Magyar Falu program 
keretében az óvoda fejlesz-
tésére; 

- települési önkormány-
zatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárlásának tá-
mogatására meghirdetett 
pályázati felhívás keretében 
184 (erdei) m3 keménylom-
bos tűzifa vásárlására;

- illetve a Szob, Tom-
pa Mihály utcában (hrsz.: 
164/4) az elmúlt időszak 
esőzései okozta pincebesza-
kadás helyreállítása érdeké-
ben a vis maior alapra pályá-
zatot kíván benyújtani. 

Ez utóbbi esetben a kép-
viselők arról is döntöttek, 
hogy a kialakult veszélyhely-
zetre tekintettel a helyreállí-
tást haladéktalanul meg kell 
kezdeni. A képviselő-testület 
a veszélyelhárítási munkála-
tok elvégzésére a Geoszolg 
Kft-vel (2085 Pilisvörösvár, 
Szent Imre u. 27.) kötött 
szerződést.

Társulás Képviselő-tes-
tület július 11-én megtartott 
ülésén ismerte meg  és fo-
gadta el az Észak – Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás módosí-

tott, és egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapo-
dását.

Panorámafutás A 
képviselő-testület hozzá-
járulását adta a Proathlon 
Bt. (1011 Budapest, Tartsay 
Vilmos utca 24. III. em. 3.) 
szervezésében 2019. szep-
tember 21-én tartandó VI. 
Panorámafutás megrende-
zéséhez. A képviselő-testület 
a rendezvény lebonyolítá-
sához a Duna-parton lévő 
Széchenyi sétány területét 
ingyenesen biztosítja.

Időkapszula A képvi-
selő-testület döntött arról, 
hogy a felújítás alatt lévő 
Szobi Szent László templom 
tornyába időkapszula elhe-
lyezését támogatja. Az idő-
kapszulába az önkormány-
zat részéről elhelyezésre 
került a Szobi Hírnök helyi 
lap, egy, a település és az ön-
kormányzat aktuális helyze-
tét összefoglaló, bemutató 
irat, illetve fényképfelvételek 
a településről.

Konyha Az intézmény-
vezető javaslatára a képvise-
lő-testület a Központi Kony-
ha 2019. július 29. és 2019. 
augusztus 25-e közötti leál-
lását engedélyezte.

Közterület-haszná-
lat A képviselő-testület 
hozzájárult ahhoz, hogy 
a Váci Rendőrkapitány-
ság 2019. augusztus 14-
én 15:00 és 18:00 között a 
Szob, Árpád utca 17. szám 
előtti ingatlanon 6 m2 alap-
területen információs és 
regisztrációs pultot állítson 
fel. A képviselő-testület 
az információs és regiszt-
rációs pult felállításához 
szükséges közterület hasz-
nálatát a Váci Rendőrkapi-
tányság részére térítésmen-
tesen biztosítja.

Lomtalanítás igényelhető!

Hulladékgyűjtési rend 2019. augusztus-szeptember
augusztus 15.   kommunális, zöld
augusztus 22.   kommunális
augusztus 29.   kommunális, zöld
 
szeptember 5.   kommunális, szelektív
szeptember 12.   kommunális, zöld
szeptember 19.   kommunális
szeptember 26.   kommunális, zöld
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2019. április 24-én helyszí-
ni ellenőrzést tartott Szob 
Város Önkormányzat közte-
rületi játszóterein a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala, Közlekedési 
és Fogyasztóvédelmi Főosz-
tálya. 

Az ellenőrzés során a kor-
mányhivatal megállapította, 
hogy a Duna-part, a Kodály 
Zoltán utca (Giribi lakóte-
lep), az Akácfa utca (Cs te-
lep), a Homokdűlő utca, va-
lamint a Préskert lakótelep 
játszóterei nem megfelelőek, 
mivel az azokon található 
régi játszótéri eszközökre 
nincs olyan vizsgálati jegy-
zőkönyv, amely azt tanú-
sítaná, hogy az eszközök 
megfelelnek a vonatkozó 
Magyar Szabvány szerinti 
előírásoknak. Amennyiben 
viszont ezek, a több évti-
zedes játszótéri eszközök 
nem felelnek meg a hatályos 
szabványoknak, úgy azokat 
tovább üzemeltetni nem 
lehet, tehát le kell szerelni 
(vagy szabványossá kell ten-
ni és újra bevizsgáltatni). A 
város játszóterei közül csak a 
közelmúltban létesített Kos-
suth utcai, illetve a tanuszo-
da előtti játszótér felel meg a 
vonatkozó szabványoknak. 
(Hiszen ezek már e szerint 
készültek.)

Természetesen korunk 
közösségi fórumaként mű-
ködő Facebook-on a téma 
hamarosan a figyelem kö-
zéppontjává vált, és sok 
méltatlankodó hozzászólás 
látott napvilágot:

– „Mi is ott nőttünk fel, 
mégsem haltunk bele!”

Igen, ez valóban így van! 
2003 novemberéig semmi-
lyen jogi szabályozás vagy 
szabványossági előírás nem 
volt a játszótéri eszközökre, 
ezért a 70-es, 80-as években 
épült játszóterek az építők, 
az üzemeltetők és a végfel-
használó gyermekek számá-
ra is tökéletesen megfelelő 
volt, függetlenül attól, hogy 

milyen volt a láncszem mé-
ret, milyen távolságra voltak 
a vascsövek egymástól vagy 
éppen milyen magasról es-
hetett le a játszó gyermek. 
2003 novemberétől azonban 
ez alaposan megváltozott. A 
78/2003. (XI. 27.) a játszó-
téri eszközök biztonságos-
ságáról szóló GKM rendelet 
már részletes szabályozáso-
kat tartalmaz a játszóterek 
létesítésére és üzemeltetésé-
re vonatkozóan, amelyet e 
rendelet 3. § (1) bekezdése 
tökéletesen és tömören meg-
fogalmaz: „Játszótéri eszköz 
akkor hozható forgalomba, 
forgalmazható, telepíthető, 
illetve vehető használatba, 
ha az a rendeltetésszerű és 
a gyermekek szokásos visel-
kedését figyelembe vevő, elő-
relátható használata során a 
használók vagy más szemé-
lyek biztonságát és egészségét 
nem veszélyezteti, és megfelel 
a biztonságossági követelmé-
nyeknek.”

A vonatkozó szabályozás 
és a kormányhivatal ellenőr-
zésének nyomán született 
határozat előírásai alapján 
így nem volt más lehetőség, 
mint az érintett játszóterek 
lezárása, a Duna-parton 
lévő játszótér kivételével. E 
játszótér azon túl, hogy nem 
volt szabványos, további két 
okból véglegesen elbontásra 
került. Egyrészt mellette, az 
uszoda előtti területen meg-
épült az előírásoknak min-
den szempontból megfelelő 
új játszótér (amely két pá-
lyázati forrás felhasználásá-
nak köszönhetően valósult 
meg, nem kevés utánajárás 
és munka eredményeként), 
másrészt a Duna-part ren-
dezvényei során a füves te-
rület az elbontást követően 
teljes egészében használha-
tóvá vált.

A többi lezárt játszótér-
rel természetesen valamit 
kezdeni kell, mert vala-
mennyi eszköz leszerelése 
és végleges felszámolásuk 

nem lehet megoldás. Váro-
sunk képviselő-testületének 
ülésén megtárgyalásra ke-
rült a kérdés, és a 111/2019. 
(VII.11.) sz. Kt. határozat 
szerint a testület a játszóte-
rek részleges felújításának 
megkezdéséről döntött. 
Részleges, mert valamennyi 
eszköz az anyagi és humán 
erőforrások szűkössége mi-
att egyidejűleg nem újítható 
fel, másrészt megkezdése, 
mert valamennyi eszközre 
kiterjedő felújítás 1-2 hó-
napnál biztosan hosszabb 
folyamat lesz. Egyik oldalról 
szorít a jogszabályoknak, a 
kormányhivatali határozat-
nak való megfelelés, és nem 
utolsó sorban a gyermekek 
védelme, másik oldalról pe-
dig a rövid időn belüli ered-
ményesség és a korlátozott 
erőforrások körülménye. 
Magyarul, gyorsan szabvá-
nyosítani és felülvizsgáltatni 
kell minden olyan játszótéri 
eszközt, amelyek nem túl 
sok pénz (vagyis néhány 
százezer forint) felhasználá-
sával szabványossá tehetők, 
a többit pedig – az esetleges 
balesetet megelőzendő – le 
kell szerelni, de oly módon, 
hogy későbbi szabványosí-
tásukat követően ismételten 
visszatelepíthetők legyenek.

Az önkormányzat lehető-
ségeit áttekintve, az a meg-
oldás látszik megvalósítha-
tónak, hogy első lépésben 
mind a négy játszótéren 
meglévő hinta és mérleghin-
ta szabványosítása történ-
jen meg, és minden egyéb 
eszköz – egy-egy nem sok 
hibával rendelkező eszközt 
kivéve – egyelőre lebontás-
ra és a Központi Műhely 
telephelyére beszállításra 
kerül. A hinták szabványo-
sítása keretében a meglévő 
állványokról leszerelésre 
kerülnek a régi hinták és 
új, szabványossági tanú-
sítvánnyal rendelkező, 1-1 
db 3 év alatti és 3 év feletti 
korosztálynak való hinta 

kerül felszerelésre a szüksé-
ges esési tér (homoktöltés) 
kialakításával. A meglévő 
mérleghinták hatályos szab-
ványnak való megfeleltetése 
túl bonyolult lenne, így egy-
szerűbb és kevésbé költséges 
megoldásként új mérleghin-
ta telepítését tervezzük. E 
két játszótéri eszköz a ren-
delkezésre álló pénzügyi 
forrással és szakmai kapa-
citással belátható idő alatt 
szabványosítható. A többi 
eszköznél megoldást kell 
keresni, hogy milyen mód-
szerrel és költséggel javítha-
tók ki a korábbi biztonsági 
felülvizsgálat által feltárt hi-
ányosságok. Több játszótéri 
eszközt akkor is át kellene 
telepíteni, ha egyébként tel-
jesen megfelelne a hatályos 
szabályozásnak, mivel több 
játszótéren az eszközök ré-
szére meghatározott ún. 
esési tér (az a terület, ahová 
az adott játékról a gyermek 
leeshet) egymással fedésben 
van, azaz túl közel vannak 
egymáshoz. Jellemzően a 
csúszdák és a körhinták 
szabványosítása a legprob-
lémásabb, így ezeket min-
denképpen le kell szerelni és 
a telephelyre kell szállítani 
javítás céljából.

Tény, hogy addig nincs 
baj, amíg nincs baj! Szülő-
ként a mai túlszabályozott 
világban felesleges tortú-
raként látjuk a játszóterek 
ellenőrzését és szabványo-
sítását. Ha azonban éppen a 
saját gyermekünket éri bal-
eset a játszótéren, akkor az 
addig nevetségesnek tűnő 
szabályokat nyilvánvaló-
an számon kérjük, hogy pl. 
miért volt túl közel egyik já-
ték a másikhoz, vagy miért 
tudott beszorulni gyerme-
künk ujja a láncba.

A lényeg tehát, hogy a 
legkisebb sérülés elkerülése 
érdekében is meg kell tenni, 
amit kell, illetve amit lehet! 
Ezért kérjük szíves türelmü-
ket az átalakítások lebonyo-
lításáig!

Szob Város 
Önkormányzata

Közterületi játszóterek lezárása
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„Szob Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel köszöntöm a városfák ülte-
tésén megjelenteket.

Külön tisztelettel köszöntöm a szü-
lőket és nagyszülőket. Végül, nagy 
szeretettel köszöntöm a kisgyermeke-
ket.

A Szobi Városnapok állandó prog-
ramja a városfák ültetése. Így van ez 
a XIX. Városnapon is, amikor itt, a 
Szent Imre utcában gyűltünk össze 
az ünnepség megtartására. Az idei 
városnapi ünnepség közösen került 
megrendezésre az első Ipoly Fesztivál 
programjaival. Emiatt a megszokott 
vasárnap délelőtti időpont előbbre ke-
rült, szombat délutánra.

A mai ünnepséget azoknak a gyer-
mekeknek szerveztük, akik a 2018. évi 
Városnapokat követően születtek. El-
mondhatom, hogy Szobon ez 18 csa-
ládot érintett, hiszen ennyi gyermek 
született az elmúlt egy évben.

Kedves Szülők!
Amikor házasságot kötöttek, nem 

csak egymást választották, hanem 
a családalapításra is gondoltak. Az 

embert a legnagyobb öröm akkor éri, 
amikor gyermeke születik. Az élet leg-

Bábik Zsófia és az ő 2004-ben ültetett fája. A fi-
atal lány az elsők között kapott saját fát a város-
ban - Fotó: Szobi József Attila Művelődési Ház

Városfák ültetése
2019

Köszönet
Szob Város Önkormányzata nevében köszönetet 
szeretnénk mondani mindazoknak a vállalkozá-
soknak, egyesületeknek és magánszemélyeknek, 
akik a XIX. Szobi Városnapok megrendezését és 
lebonyolítását támogatták, vagy annak sikeréhez 
munkájukkal hozzájárultak. 

Támogatóink voltak: 105 Söröző, Eurotrust Kft., 
Zátony Music Söröző, Kavalkád, Herfli Söröző és 
Pizzéria, Szobi Italgyártó Kft., Nádas Falatozó és 
Borbár, OTP Bank, Ipoly Fruct 2000 Kft., Ipolyer-
dő Zrt., Jégvarázs, Szobi EFI, Éva Baker Kft., DA-
NUrB, Pest Megye Önkormányzata, Leader, Kis 
Herceg Virágkertészet, Kenguru Sofőrszolgálat, 
Colas Északkő Kft., Börzsöny Duna Ipoly Vidék-
fejleszési Egyesület, FamilyFood Market/Alszószo-
bi Vegyesbolt, Határ ABC/Z&H Határ Kft., Hoff-
mann Belsőépítészeti Bt., Szikriszt és Társa Bt., 
Szirom-Dekor Kft., Turcsik Mónika e.v., Zsemberi 
Ferenc, Fésűs József képviselő, Tóth Lajos alpolgár-
mester, Nagy Gyuláné képviselő.

Pályázati támogatás is segíti a 
helyi közösségek megerősödését
Az önkormányzat a Magyar Falu program keretében tá-
mogatást nyert el a művelődési ház közösségi tereinek-, 
illetve ezzel együtt a helyi közösségi élet fejlesztésére.

A pályázat célja a hagyományos vidéki közösségi élet 
megerősítése a közösségi terek fejlesztése által, és hogy 
esélyt adjon a helyi kultúra, a szabadidős tevékenysé-
geknek fejlődéséhez, támogassa a hagyományok meg-
tartását és azok továbbvitelét.

Az elnyert támogatásból megújul a művelődési ház 
előtere, az ifjúsági klubnak helyet adó pincehelyiség, il-
letve számos eszköz beszerzése történik meg azokhoz 
a programokhoz, amelyeknek e felújított közösségi te-
rek biztosítják majd a helyszínt. A pályázat keretében 
lehetőség nyílik közösségszervező foglalkoztatására is, 
akinek az előttünk álló egy évben feladata lesz ezen 
közösségi programok megszervezése, lebonyolítása. A 
pályázati programterv szerint lesz pl. Baba-klub, Kicsi 
háziasszony képző, ifjúsági klub, Presszó-színház, hogy 
csak néhányat említsünk azon közösségi programok 
közül, amelyek várhatóan ősszel veszik kezdetüket a 
művelődési ház megújított közösségi tereiben.

szebb csodájának mondhatjuk, ami-
kor megérkezik egy apró kis ember, 
akire vártunk és vágytunk. Készültünk 
a fogadására, aki létezésével betölti az 
otthonunkat. Mert a ház akkor él iga-
zán, ha felhőtlen gyermekkacagás tölti 
be, sok szép derűs órával ajándékoz-
za meg a szülőket. Szebbé, teljesebbé, 
gazdagabbá teszik életünket. Nagy-
szerű érzés szülőnek lenni. Mert gyer-
mekeink adják életünk értelmét. És ez 
nem ismer fáradságot, áldozatot, csak 
féltő gondoskodást és szeretetet.

A mai rohanó világunkban az 
érző ember számára fontos a család. 
Fontos, hogy családi és baráti körben 
megünnepeljék gyermekük érkezését. 
Ennek egyik szép példája a városfa 
ültetés, ahol kiválasztják azt a fát és 
rákötik a szalagot, amely Szob városá-
ban a gyermekük tulajdona.

A családi ünnepségek fontos ál-
lomásai az életünknek. Gyermekük 
megérkezése fontos pillanat a szülők 
és a nagyszülők számára.

Gratulálok gyermekükhöz és kívá-
nom, váljon valóra hozzá fűzött min-
den reménységük.

Köszönöm megtisztelő figyelmü-
ket!”

Tóth Lajos 
alpolgármester

(Elhangzott Szobon, a Városfák ül-
tetése alkalmával, 2019. június 22-én, 
szombaton.)
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A városunk története iránt 
érdeklődők tudják, hogy 
Szob viszonylag későn, 1268-
ban szerepel először a levéltá-
ri forrásokban. A 13-14. szá-
zadi oklevelek csupán néhány 
nemesi birtokos nevét őrizték 
meg, tehát az egykori falu 
helyéről, méretéről, lakóiról 
az iratokból semmit sem tu-
dunk a 15. század elejéig. Ha 
az 1000. év környéki Szobra 
vagyunk kíváncsiak, minden 
apró információt össze kell 
gyűjteni és ezek alapján pró-
bálhatunk meg óvatos feltéte-
lezéseket levonni. A régészek 
a mai városhatáron belül több 
kisebb Árpád-kori (11-13. 
századi) település nyomát 
azonosították az ott talált 
régi, apró edénytöredékek 
alapján. Több jel is arra mu-
tat, hogy az Árpád-kor első 
felében általános volt az, hogy 
földműves és állattartó előde-
ink néhány házból, néhány 
családból álló tanyaszerű te-
lepeken laktak. 20-30 évente, 
mikor a házak körüli földek 
kimerültek, fél vagy egy km-
rel arrébb költözhettek a kis 
települések. A Kiserdőben, 
a Koliba nevű határrészen, 
a préskerti Ipoly-parton, és 
a Vendelin-földeken feltárt 
négy 10-11. századi temető 
azt mutatja, hogy a mai Szob 
területén legalább ennyi tele-
pülés létezett ebben az idő-
szakban. E temetők sírjaiban 
találtak íjat, tegezt, nyílhegye-
ket, fokost, szablyát és kardot, 
ami alapján e kis csoportokat 
a honfoglalók utódainak tart-
hatjuk. A 895 utáni néhány 
évben a Kárpát-medencét 
fokozatosan elfoglaló, az ős-
lakosoknál valószínűleg jóval 
kisebb létszámú Hétmagyar 
törzsszövetség számára igen 
fontos lehetett az, hogy a gáz-
lókhoz, révekhez helyezett 
csoportjai révén ellenőrizze 
az ország területét és a meg-
hódítottak mozgását. A 895 
előtti őslakosság Anonymus, 
azaz a Névtelen krónikája 
szerint az Ipoly torkolata 
környékén szlávokból állt. 
Ezen 13. századi krónikás 

művét sokáig kitalációnak 
bélyegezte a történetírás, de 
az utóbbi években felmerült 
az, hogy egyes információi 
helytállóak lehetnek. A 12. 
század elején Álmos herceg 31 
név szerint felsorolt helembai 
halászt ajándékozott az akkor 
alapított dömösi prépostság-
nak. A 31 férfi kisebb része 
keresztény, nagyobb fele po-
gány neveket viselt. Utóbbi-
ak a nyelvészek szerint mind 
jellegzetesen szláv eredetűek. 
Ez egybevág a Névtelen ál-
lításával. A 14. század köze-
pére ugorva azt látjuk, hogy 
ekkortájt Nagy Lajos királytól 
Helemba, Szob és Letkés ha-
jósai két alkalommal is együtt 
kérik korábbi jogaik megerő-
sítését. A kapott két kiváltság-
levelet aztán a 15. század vé-
géig szinte minden következő 
uralkodóval átíratta a három 
falu népe. Ez az évszázado-
kon át tartó együttes fellépés 
és a különleges, csak rájuk 
vonatkozó kiváltságok arra 
mutatnak, hogy e helységek 
lakói azonos – halász és hajós 
– életmódot  folytattak és va-
lószínűleg azonos eredetűek, 
nyelvűek lehettek. A helem-
baiak eredetét (neveik alap-
ján) ismerve úgy vélem, hogy 
a honfoglaló fegyveresek által 
felügyelt Ipoly-torkolatnál 
lakó szobi elődök többnyire 
szlávul beszélhettek Szent Ist-
ván korában. A Szob helynév 
is szláv eredetű, a mai cseh 
Sobeslav névvel rokon, an-
nak becézett, rövidült alakja. 
Talán az első itteni letelepedő 
családfő vagy egy híresebb 
falubeli neve lehetett ez. Haj-
dúszoboszló utótagja szintén 
egy Sobeslav nevű férfire utal, 
csak magyarosan Szoboszló-
ként van használatban a kö-
zépkor óta. A 14-15. századra 
a kis telepekről egy helyre, 
feltehetően a mai Árpád út 
környékére költöztek előde-
ink, akik ekkor már mind 
- vagy legalábbis többnyire 
- magyarul beszélhettek. (A 
kis tanyák összeköltözése na-
gyobb falvakba országos ten-
dencia az Árpád-kor végén.)

Az 1000. év környékén a 
tájat még az erdők uralhatták, 
hiszen a négyzetkilométeren-
ként kb. 10 fős népsűrűség 
sokkal kevesebb szántót igé-
nyelt, mint amire ma szüksé-
günk van. A folyók szabályo-
zatlanok voltak, így az árterek 
és az időszakosan vízzel bo-
rított posványos, mocsaras 
részek jóval kiterjedtebbek 
voltak a jelenleginél. Ezek-
ben rengeteg szúnyog ta-
nyázhatott, ami nem csak 
kényelmetlen lehetett, de a 
járványveszélyt is növelte. Az 
évezredes feltárt szobi sírok a 
szokásos képet mutatják. Sok 
a gyermekként vagy fiatalon 
elhunyt személy, a 60 évesen 
sírba helyezettek kivételesen 
szerencsésnek tűnnek. A csa-
ládonként született számos 
gyermekből a járványok és 
az egyéb betegségek, balese-
tek miatt átlagosan alig több 
mint kettő élte meg a felnőtt-
kort és alapított családot, így 
a népesség alig növekedett. 
Az élet alapja általában a me-
zőgazdaság volt, de a szobiak 
a halászattal és a hajózással 
(és az ehhez kötődő keres-
kedelemmel?) ki tudták ezt 
egészíteni. Nemcsak a nagy 
folyamon, hanem mellette 
az úton is jelentős forgalom 
zajlott a 11. században. Egy 
németföldi híres rabbi ítélt 
1050 táján azon zsidók ügyé-
ben, akik Kijevből jövet a 
Duna szobi oldalán haladtak 
Esztergom felé szekereikkel 
és a tiltás ellenére dolgoztak 
szombaton.

 Az ezer évvel ezelőtti szo-
biak feltehetően gyakran lá-
togatták az esztergomi vásá-
rokat, piacokat. (A 12. század 
elején a helembaiaknak a pia-
con kellett halat venniük, ha 
nem fogtak eleget a dömösi 
prépostság számára. Felte-
hetően az esztergomi piacra 
jártak.) I. István székhelye 
ebben a Duna-menti város-
ban volt, így legalább néhány 
szobi személyesen ismerhette 
őt. Ha nem a piacról, a város-
ból, akkor a székesegyházból, 
ahová a környék népe is eljut-

Szob vidéke Szent István, 
és az államalapítás idején

hatott nagyobb ünnepek ide-
jén. István kemény törvénye 
szerint templomokat kellett 
építeni az új vallás számára, 
és vasárnap mindenkinek 
részt kellett venni a misén, 
kivéve azokat, akik a tüzet 
őrizték. (A tűzgyújtás ezek 
szerint komoly vesződség 
volt, amelyre még a király is 
tekintettel volt.) Nyilván más 
vallási képpel rendelkeztek a 
szláv (és az avar?) őslakosok 
és mással a keletről érkezett 
honfoglalók. E képzetek so-
káig fennmaradhattak. A 
pogányság még István halála 
után fél évszázaddal is olyan 
probléma volt, amelyre 1090 
táján kemény büntetést szab-
tak ki. 

Nem tudjuk, mely magyar 
törzs területéhez tartozott 
az Ipoly torkolata a hon-
foglalás utáni időszakban, 
csak az biztos, hogy az Ár-
pád-kor végén Hont megye 
része volt vidékünk. Géza, 
Árpád utódjaként a Magyar/
Megyer törzs vezére lehetett. 
Nagyfejedelemként legyőz-
hette a 6 másik törzs veze-
tőinek nagy részét, hiszen 
fiának már „csak” a somogyi 
részeket uraló Koppánnyal, 
az erdélyiekkel és a Maros-
tól délre uralkodó Ajtonnyal 
kellett hadakoznia. Gézáról 
forrásaink azt írják, hogy sok 
embert megölt, illetve hogy 
„kezéhez vér tapadt”. Nehe-
zen hihető, hogy fia, István 
sokkal békésebb lett volna. 
A pogányságot és a régi ural-
kodó osztályt eltörölni, új, 
súlyos adókat bevezetni nem 
is lehetett pusztán imádko-
zással és állandó kegyelem-
hirdetéssel. Koppány meg-
ölése és felnégyelése, a többi 
ellenfél katonai megtörése 
is egy hihetetlenül kemény 
(kegyetlen?), céltudatos ural-
kodóra mutat. Az 1083-ban 
történt szentté avatása után 
keletkezett katolikus legen-
dák lehettek azok, melyek a 
kereszténységet felvevő ki-
rályt ájtatos, bűntelen, ideális 
keresztényként mutatták be. 
A Szob területén élt magyar 
és szláv alattvalói tisztelettel 
és félelemmel tekinthettek rá, 
és nemigen ismerték volna 
fel a legendák leírásából az 
Esztergomban lakozó szigo-
rú uralkodójukat.         

Batizi Zoltán
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Augusztus első hétvégé-
jén immáron másodszor 
adott otthont Szob Mu-
tánsbicikli Találkozónak a 
Duna-parton. A rév mel-
letti füves területen zajló 
találkozón főként a hagyo-
mányostól eltérő kerék-
párokat nézhették meg és 
próbálhatták ki az érdeklő-
dők. A részvétel ingyenes 
volt, a kerékpárok tulaj-
donosai bárkinek szívesen 
megmutatták, miben más, 
miben különleges a saját 
biciklijük.

Az érdeklődők az ese-
ményről főként az interne-
ten keresztül értesülhettek 
a Facebookon, a részle-
teket a csodabringa.hu 
weboldalon (melynek üze-
meltetője városunk lakója) 
olvashatták, az eseményről 
részletes összefoglalót is itt 
találhatnak majd. Az MTV 
Ma Reggel című műsorá-
ban a szervezőnek előzete-
sen volt alkalma népszerű-
síteni az idei rendezvényt, 
amelyet aztán megtisztelt 
jelenlétével a Magyar Tele-
vízió stábja is. A Régió TV 
Esztergom munkatársai ál-
tal készített színes anyagot 
több alkalommal bemu-
tatta az országos MTV is, 
öregbítve ezzel városunk 
hírnevét.

A különleges kerékpá-
rok és tulajdonosaik hat 
országból, péntektől fo-
lyamatosan érkeztek, így 
a hétvége során végül 97 
különböző kerékpárt volt 

lehetséges megnéznie és 
kipróbálnia a több száz ér-

deklődőnek. Fekvő-kerék-
párok, teher-kerékpárok, 
elektromos-kerékpárok, 
magasbiciklik, fatbike-ok, 
egykerekű kerékpárok és 
mindenféle örült szerkeze-
tek színesítették a progra-
mot, ezek között nem volt 
két egyforma sem.   

A szervezők az esemény 
fő napján, szombaton 
délelőtt egy rövid kerék-
pártúrára invitálták az ér-
deklődőket Nagymarosra, 
ahol a Dunamenti Regio-
nális Vízmű Zrt. engedé-
lyével és segítségével lehe-
tőség volt átkelni a Duna 
alatt a közműalagúton. A 
kirándulásról visszaérkez-
ve az egész délután a ke-
rékpárok kipróbálásáról 
szólt, de volt agyváltó-ösz-
szerakó verseny is. 18.00 
órakor egy rövid kincske-
reső játék indult, amely-
ben Szob nevezetességeit 
kereshették meg a vállal-

kozó kedvűek, megcso-
dálva a környék szépségét. 

Szob utcáit ellepték a mu-
tánsbiciklik, majd a játék-
ban résztvevők sorsoláson 
vettek részt, ahol értékes 
ajándékokat kaptak, ame-
lyeket az eseményt maxi-
málisan támogató helyi 
és budapesti vállalkozók 
ajánlottak fel.

A szervező ezúton fejezi 

Mutánsbicikli találkozó városunkban ki köszönetét a munkáját 
segítőknek, így a Szob Vá-
ros Önkormányzatának, a 
Szobi József Attila Műve-
lődési Ház és Szabadidő 
Központ munkatársainak, 
a Duna-Ipoly Sportegye-
sület Szobi Kajak-kenu 
Szakosztályának. Köszö-
net a Szobi Jégvarázs, a 
Zátony Music Pub & Étte-
rem, a Herfli Söröző-Piz-
zéria, az Ipolykapu kem-
ping és a Choma Bicycles 
nagyvonalú támogatásá-
ért.

Köszönet a szobi lako-
soknak a barátságos fo-
gadtatásért!

A Harmadik Mutáns-
bicikli Találkozó 2020. 
július 31-e és augusztus 
2-a között lesz, azaz ismét 
augusztus első hétvégéjén, 
ahogyan az már szokás. A 
rendezvény ingyenes volt 
és ingyenes is marad.

Molnár-Soós 
Sándor István

Anyakönyvi hírek
2019  július  hónapban született: Svéger László és Tur-
csik Éva Dorka Kata nevű gyermeke 
2019 augusztus hónapban született: Anosike Alex és Za-
chár Mónika Dorina Chimamanda nevű, Stedra Miklós 
és Kárpáti Mónika Mónika Mária nevű, valamint Cser-
nyánszki Zsolt és Pados Eszter Nóra nevű gyermeke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti vá-
rosunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészséget, 
hosszú és sikerekben gazdag életet! 
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Ha nincs nagyon rossz idő, naponta 
végigsétálok a Duna-parton. Évek alatt 
sokat változott, kiépült a Széchenyi sé-
tány és bicikliút. Bár a parti sáv nagy 
része lehetne gondozottabb is, mégis ki 
merem jelenteni, hogy talán ez a leg-
vonzóbb dunakanyari partszakasz.

A Rév környéke négy éve még nem 
volt kellemes: egy megkopott játszótér; 
évtizedes, elhasznált játszószerekkel és 
egy beton emelvénnyel (színpaddal?), 
mellette egy évek óta bezárt faház, ami-
ben egykor fagylaltot árultak és egy el-
hanyagolt, látogatók nélküli sportköz-
pont. Az idelátogatók ételhez és italhoz 
csak a Zátony Music Pub-ban, leányko-
ri nevén a Zátony Sörözőben juthattak. 
A helyiek közül csak kevesen látogattak 
ide, a biciklis turisták nagy része pe-
dig csak addig maradt, amíg felszállt 
a kompra. A komppal érkezők pedig 
csaknem azonnal továbbtekertek.

Napjainkra jelentősen megváltoztak 
az állapotok: megépült a Tanuszoda, 
amelyik látványnak is kellemes. Még az 
év elején úsztam benne néhányszor. A 
nyugdíjas szobi lakosoknak – időkorlát 
nélkül – 600 forint egy jegy. Ismerve 
más uszodák árait, ez nagyon olcsó. A 
magyarázatot abban látom, hogy ebben 
az uszodában csak úszni lehet! Nincse-
nek pihenésre, nézelődésre alkalmas 
ülőhelyek, nincs büfé. Az öltözőszek-
rényeket gyerekekre méretezték, egy 
felnőtt téli ruházata nem fér bele. A 
cipőknek nincs elválasztott hely a szek-
rényben, célszerűbb kint hagyni az öl-
tözőpad alatt. Bár az épület körül van 
egy elég nagy kertrész, ez nem vendég-
tér. Ha egy vendég bemegy az uszodá-
ba, ott is marad amíg ki nem jön, mert 
nincs átjárás a kert felé.

Hála néhány lelkes szobinak, a 
Sportközpont betonkerítését – díjazás 
nélkül – látványosan befestették. Pár 
éve az önkormányzat szerződést kötött 
a Kajak-Kenu Szövetséggel, ennek is 
köszönhetően a lepusztult önkormány-
zati csónakház felújításra kerül. Tavaly 
és tavalyelőtt a nyári iskolaszünetben 
mindig láttam vagy tucatnyi gyereket 
vidáman evezgetni. Idén még egyet 
sem láttam. Van viszont egy nagy táb-
la, amely szerint a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség a Széchenyi tervből a Kö-
zép-Duna vízi turizmusának fejleszté-
sére 799 millió forint támogatást nyert 
el. (Tudomásom szerint ebből 25 millió 
forint jut a szobi csónakház felújításá-
ra.)

Igaz, hogy nem e projekt részeként, 
hanem a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium támogatásából a csónak-
rámpa mellé telepítettek egy csónak 
stéget. Ezen remekül lehet napozni és 
lehetővé teszi, hogy egy evezős csónak-
ba száraz lábbal lépjünk be-ki. Sajnos 
evezős csónakot nem nagyon látok a ví-
zen. Jó időben viszont annál több a mo-
torcsónak, motoros yacht és a jet-ski.

Vannak egyéb új látványelemek: 
hasznosításra kerültek a két éve kivá-
gott hatalmas fák ottmaradt darabjai. 
A hengeres törzsdarabokat kettéhasí-
tották, mindegyikre betűket, az egyik-
re pedig szívet festettek. E darabokból 
készült felirat mutatja a csónakrámpa 
mellett, hogy ez itt SZOB. Az „O” betű 
helyére a szív került.

A komprámpához is került díszítés: 
szépek a virágos dézsák a kompfelhajtó 
oldalfalánál.

A játszótér is megújult. Van itt min-
den, amivel egy gyerek jól eltölti az időt: 
kötélpályás hinta, hálós hinták, külön-
féle mászókák és csúszdák. Még homo-
kozni is lehet, és teljesen EU konform. 
Mindig látok itt szórakozó gyerekeket 
még akkor is, amikor szinte néptelen 
a part. Egy dolog még hiányzik, a gye-
pesítés. Mint a polgármester asszony-
tól megtudtam, valamennyi játszószer 
telepítése kora nyáron fejeződött be, a 
gyepesítésre majd ősszel kerül sor.

A játszótér mellett egy új színfolt a 
Jégvarázs és Monarchia Rétesház. A 
vendéglátóhely tökéletesen illik a kör-
nyezetbe. Barna, felújított faház, ami-

A Révnél
Engárd Ferenc – signtechnika@engard.hu

ben kulturált WC is a vendégek rendel-
kezésére áll. Virágdíszes terasz modern 
asztalokkal és székekkel, mellette zöld 
kerti asztalok padokkal. Tisztaság és 
rendezettség. Mindez platán- és ősfák 
hűs árnyékában.

Tavaly nyitott meg Huszti Péter (a 
Peti boltos) családi vállalkozása. Ha-
talmas a jeges választék: van tízféle 
kézműves fagylalt, de van gépi fagyi is, 
és a jégkásák sem hiányoznak. Hely-
ben készül a sokféle rétes. Frissen sü-
tik a lángosokat is. Egy tejfölös-sajtos 
lángos és egy korsó helyben csapolt 
krušovice nekem bőven elég vacso-
rára. A háromféle csapolt sörön kívül 
sokféle egyéb ital is van. Például a házi 
meggyszörp az egyik unokám ked-
vence. Családi vállalkozás és családias 
hangulat. Szívből jövően kedves a ki-
szolgálás. 

Beszélgetés közben megtudtam Pé-
tertől, hogy napi 12-14 órát dolgoznak. 
Hétfőn szünnap. Elégedett a forgalom-
mal, megéri. Egyre több a visszatérő 
vendég. Többségük helyi kisgyerme-
kes család. Esznek egy fagylaltot, isz-
nak egy üdítőt. A gyerekek elmennek 
játszani, az anyukák nézik őket a kerí-
tésen keresztül, és közben a teraszon 
egymással is beszélgetnek. 

Ahogy elnézem, „a szomszéd vár” 
miatt a Zátony Music Pub forgalma 
nem csökkent, jó időben számos turis-
tát látok a teraszán. Ha jól hallom, az 
Ipolykapu kemping forgalma is folya-
matosan nő.

Lassan kezdek reménykedni: még 
néhány átgondolt turisztikai vállalko-
zás és nem Zebegény, hanem a mi vá-
roskánk lesz a Dunakanyarba kirándu-
lók végső célpontja. 

Engárd Ferenc
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A 4. Moonlight Run verseny 
június 14-én került megren-
dezésre. Rengetegen vettek 
részt, akár a versenyzőkért 
szurkoló kísérőként, akár 
futóként. Az első helyezett 
Józsa Gábor, maraton olim-
pikon - aki eddig mindegyik 
éjszakai versenyen győz-
tesként futott be - új pálya-
csúcsot állított fel, hiszen 
az eddigiekkel ellentétben 
először ért be kevesebb, 

mint 40 perccel. 39 perc 44 
másodperc volt az ideje. A 
női első helyezett Márovics 
Anna csupán 10 perc kü-
lönbséggel, 49 perc 48 má-
sodperccel a rajt után futotta 
át a célvonalat. A nevezések 
száma is rekordot döntött, 
750-en vehették fel a rajt-
számukat. Fél tízkor indult a 
futás a szobi templom tértől, 
mely a bicikli úton vezetett 
végig a nagymarosi fő térig, 
áthaladva ezzel a Dőry kas-
télykerten. 

Felejthetetlen marad a 
pillanat, amikor több szá-
zan futottak át a rajtkapu 
alatt hatalmas éljenzés és 
tapsvihar közepette. Már itt 
szuper hangulat uralkodott, 
melyet a bemelegítő torna 
kellőképpen megalapozott. 

A kísérők számára szintén 
élmény lehetett átautózni 
vagy vonatozni  a rajt-és a 
célterület között, hiszen  a 
látvány nagyszerűen repre-
zentálta, hogy miről is szól 
ez a verseny. A romantikus 
nyári este nyújtotta hangu-
latról a Duna-parton és a 
Dőry kastélykertben, a ver-
senyzők által oly sokat em-
legetett szentjánosbogarak 
éjszakai életéről, a fejlámpás 

futásról, amikor a vaksö-
tétben csak a Hold és a fej-
lámpák kis fényei vezetik a 
futókat az úton. A célterüle-

ten a pálya mellett sorakozó 
fáklyákról, a Fő téren egyre 
fokozódó jókedvről, az éj-
szakába nyúló beszélgeté-
sekről egy-egy ízletes zsíros 
kenyér fölött. Várni, hogy 
mindenki beérkezzen, egy-
másnak szurkolni, egymást 
ünnepelni, és ne felejtsük 
el megemlíteni, hogy cso-
dás képeket készíteni a víz-
parton felállított hatalmas 
Moonlight Run logó előtt. 

„Nagyon jól éreztem ma-
gam. Az első éjszakai futá-
som volt egyébként. És fur-
csa volt, nyilván furcsább, 

A 4. Moonlight Run mint amikor az ember nap-
közben fut, mert alig láttam 
igazából, hogy hol megyek, 
úgyhogy mindig kellett vala-
mi talpat találni, amibe lehet 
kapaszkodni. De egyébként 
nagyon jól éreztem magam, 
a szervezés is fantasztikus 
volt, nagyon jó idő volt, 
úgyhogy ezt is köszönjük a 
szervezőknek. Igazából eny-
nyivel tudnám összefoglal-
ni. A kaja is nagyon jó volt 
a végén, a zsíros kenyérért 
külön köszönet!” -mesélte 
Kovács Cs. Orsolya, aki a 
nők között harmadikként 
ért célba. 

A lelkes futók kígyózó so-
rokba rendeződve vártak a 
pillanatra, hogy elkészíthes-
sék az életre szóló fotóikat. 
Boldogan mesélték egymás-
nak az élményeiket, táncol-
tak, együtt ünnepeltek, az 
éjfélig tartó buli remekül 
sikerült. Eközben a szervező 
csapatnak volt alkalma meg-
kérdezni Őket, hogy hogyan 
érezték magukat és mik vol-
tak a tapasztalatik. Rengeteg 
pozitív visszajelzés érkezett, 
valamennyi résztvevő a jövő 
évi versenyre való várako-
zással telve tért haza. 

A Panorámafutás csapa-
ta a nyári szünetről szintén 
egy hazai pályán megren-
dezésre kerülő versennyel 
tér majd vissza szeptember 
21-én, a hatodik Panoráma-
futással. 

www.panoramafutas.hu
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Gasztrostaféta
Oravecz Nóra recepjte

Ciabatta (,,papucs kenyér")

Hozzávalók:
500 g liszt (búza finomliszt, kenyérliszt vagy tönköly-

búzaliszt)
2,5 g friss élesztő vagy egy tasak szárazélesztő

4 dl langyos víz
olivaolaj
3 tk. só

Elkészítés: A lisztet átszitáljuk és hozzátesszük a sót. 
Egy másik tálban az élesztőt összekeverjük, majd egy-
ből a liszthez öntjük, és elkeverjük. Ezután 10 percet 
pihenni hagyjuk. Robotgéppel átdolgozzuk a tésztát, 
amíg ragacsos nem lesz (kb. 5 perc). Ha ízesíteni sze-
retnék, tehetünk bele szárított paradicsomot vagy oli-
vabogyót.

Egy tálat kikenünk olívaolajjal, beletesszük a tésztát, 
majd átforgatjuk, hogy mindenhol érje olaj, és egy éj-
szakára pihenni hagyjuk. Egy lisztezett deszkára kibo-
rítjuk, majd lisztes kézzel téglalap alakúra húzogatjuk. 
A hosszanti szélét 2/3-ig behajtjuk, és erre rá a szem-
közti 1/3-ot. Ugyanezt megismételjük az ellenkező 
irányból. Közben lisztezzük, hogy le ne ragadjon.  250 
fokra melegítjük a sütőt, ezalatt a tésztát pihentétjük. 
A tésztát 4 részre vágjuk, egyenként megformázzuk 
(hosszúkás alakúra, két szélét megcsavarhatjuk). Addig 
sütjük, amíg a kérge ropogós nem lesz. Pestóval és olí-
vaolajjal megkenve is fogyasztjuk.

Olivaolaj helyett más olajjal is készülhet, például 
tökmag olajjal.

A gasztrostafétát Solymosi Évának adom át.

Panorámafutás a szobi 
Duna-parton

2019-ben 6. alkalom kerül megrendezésre, a már hagyománnyá 
vált nyár végi, kora őszi futóverseny. Idén először a versenyköz-
pontot, azaz a rajt és cél területet, a lenyűgöző szobi Duna-part 
adja. Szeptember 21-én, reggel 9:30-kor innen indulnak a részt-
vevők Zebegény, illetve Nagymaros irányába. Végig a bicikli 
úton haladva 7, 14 vagy 21 km-es távon gyönyörködhetnek a 
futók a Duna nyújtotta látványban, a biciklis utat körülölelő 
fákban.

Már számos szobi lakos szerepel a rajtlistán, aki még szeret-
ne velük futni, a www.panoramafutas.hu oldalon megtalálja a 
versenykiírást.

Aki még nem érzi magában az erőt a futáshoz, jöjjön le a Du-
na-partra és szurkoljon a bicikliút mentén a futóknak.

Böszörményi Gyula: 
Ambrózy báró esetei

Eltartott egy ideig, hogy kitaláljam, milyen könyvet aján-
lanék legszívesebben a szobi lakosoknak. Porondon volt 
a fantasy, ifjúsági irodalom vagy egy kis krimi. Mind 
három műfajból tudnék jó könyvet mondani, de végül 
maradtam egy olyan könyvsorozatnál, amit egyből a szí-
vembe zártam, hisz visszarepített a múltba, mikor Buda-
pestet székesfővárosnak hívták, bővítette szókincsemet és 
szórakoztatott. Böszörményi Gyula annyira csodálatosan 
írta meg az Ambrózy báró eseteit, hogy kedvem támadt 
nekem is felvenni a felettébb kényelmetlen fűzőt és visz-
szarepülni a századfordulóra, a boldog békeidőkbe, mely 
lehet nem is volt annyira békés.

A könyvsorozat elénk tárja a századfordulós Budapes-
tet, megismertet velünk egy félkarú bárót, aki nyomozó-
ként ügyködik és nem utolsósorban egy nagyszájú ma-
rosvásárhelyi lányt. Na meg a tabáni Márikát, akivel nem 
érdemes ujjat húzni!

Gyula bácsi rengeteg kutatással írta meg a könyveket 
és valóban élt személyekkel gazdagította a történetet.

Akik szeretik a krimit és a magyar irodalmat teljes 
szívemből ajánlom ezen könyvsorozatot tinédzser kortól 
akár száz éves korig is.

Remélem másokat is el fog varázsolni ez a történet úgy, 
mint engem, a drága bárónkról és Miliről.

Jas
A stafétát Koczó Kírának adnám át.

Köszönet
Nagy tisztelettel szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik munkájukkal, vagy éppen a 
szükséges alapanyagok biztosításával közreműköd-
tek a Tanuszoda előtti játszótér asztalainak, rakla-
pokból készített ülőalkalmatosságainak, játéktároló 
dobozának, kerítésdíszeinek elkészítésében. 

Szob Város Önkormányzata nevében hálásan 
mondunk köszönetet munkájukért, segítségükért.



A téma az utcán hever
Hulladékgyűjtő edényzet

Nyugdíjas asszony, a templom előtt találkoztunk teljesen 
véletlenül. Felcsillant a szeme amikor meglátott. Megállí-
tott, aztán ömlött belőle a panasz. Egyik éjszaka vandálok 
szétvagdosták a kukáját (szemétgyűjtőt). Ilyenkor az em-
ber kér egy kukacserét. És most jön a probléma! A hasz-
nálhatatlan edényt Balassagyarmatra kell szállítania, de 
ki kell tölteni egy adatlapot előtte. A szállítás már gond, 
a java még hátra van! Táskájából előkerült az adatbeje-
lentő lap, kikerekedett szemmel olvasom a „hulladékgyűj-
tő edényzetre” vonatkozó adatok címszóval jelzett részt: 
Használt csere edényt kizárólag abban az esetben tudunk 
biztosítani, ha a leadott edény jó állapotú, sérülésmentes, 
tiszta és gurulós!

Mit tudtam mondani? Ha elromlott a vadi új TV ké-
szülékem, csak akkor cserélik ki, ha előtte megjavíttatom. 
Ötletnek nem is rossz.

Az istentelen Balassa Bálint
A Szobi Hírnök előző számában jelent meg Batizi Zoltán 
Balassa Bálintról szóló megemlékezése. Élvezettel olvastam, 
bizony remek írás, ez a valódi ismeretterjesztés!

Néhány gondolattal szeretnék én is hozzájárulni Balassa 
Bálint arcképéhez. Szerb Antal ezt írta róla: a legnagyobb 
vallásos költő Ady Endre előtt. 

Így igaz, Ady előfutára volt, mindkét költőt megbé-
lyegezték az istentelen jelzővel, pedig a vallással nem volt 
problémájuk, csak az egyházzal! A szerelmes verseik is va-
lódi nőkről szóltak, olyan érzelmekről, melyekről nem illett 
írni! Haláluk is megrendítő, Balassa Bálint haldoklásakor 
azt mondta: Te Katonád voltam, Isten.

Ady Endre pedig megszaggatta a Bibliáját.
Mindkettőjük írásait az irodalmi „elit” próbálta kisebbí-

teni, elfelejtetni.
Több írását szeretném olvasni Batizi Zoltának!
Záró gondolat, a könyvtárban továbbra sem fognak – 

sajnos – tolongani Balassa Bálint verseiért.
Ferenczy Emil

2019. július 26-án a déli 
órákban egy lelkes kis csapat 
indult útnak Somogyszob-
ra, hogy eleget tegyen test-
vértelepülésünk vezetősége 
meghívásának, és megmér-
kőzzön a helyi focicsapattal 

a falunapok egyik program-
jának részeként. Nagy izga-
lommal indultunk útnak, 
mert először szerepelt Szob 
városa által szervezett csa-
pat a testvértelepülésen, de 
természetesen nagyon szí-
vesen tettünk eleget a meg-
hívásnak. 

Vendéglátóink kedvesen 
fogadtak minket, és három 
napon keresztül pazar ven-
déglátásban részesítettek, 
ami értendő az étkezésekre, 
a szállásra, illetve a külön 
programokra is. Pénteken 
este a megérkezés után va-
csorával vártak minket, 
aztán elfoglalhattuk a szál-
lásunkat Nagyatádon, és ki-
csit a települést is megnéz-
tük. A szombat egész nap 
a programok jegyében telt, 
aminek részeként 11 órakor 
megmérkőzött egymással a 
két “szobi” csapat. A nyári 
kánikulában egy jó hangu-
latú, izgalmas, helyzetekkel 
teli, ám de sportszerű, ba-
rátságos mérkőzést játszott 

egymással. A mérkőzésen a 
vendég csapat szerzett ve-
zetést az első félidőben, de 
a második félidőben erre 
volt válaszuk a hazaiaknak, 
akik egy 11-est még el is 
hibáztak. Mi is elhibáztunk 

pár helyzetet, így a végered-
mény igazságos 1:1 lett. Va-
sárnap délelőtt ellátogattunk 
a szomszédos Kaszóba, ahol 
kisvonatoztunk, állatsimo-
gatóban és tanösvényen is 
jártunk. Nagyon jól éreztük 
magunkat, és ezúton is sze-
retnénk megköszönni Eller 
János polgármester úrnak és 
a képviselő-testületnek so-
mogyszobi részről a meghí-
vást, illetve Ferencz Gyöngyi 
polgármester asszonynak 
és munkatársainak a felké-
rést, a sikeres pályázatírást, 
aminek eredményeképpen 
létrejöhetett az utazás és a 
vendégjáték. 

Külön köszönet még Tóth 
Lajos alpolgármesternek, 
aki magára vállalta a két 
focicsapat közötti kapcso-
lattartást, egyeztetést már 
a rendezvényt megelőzően. 
A helyszínen az ott tartóz-
kodásunk alatt koordinálta, 
hogy a három nap zökkenő-
mentesen teljen el.

Laczkó Balázs

Vendégjáték 
Somogyszobon

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 u. 6., 
Tel.:06-20/373-0580

Felelős vezető: Furucz Zoltán
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A szülők nagy részének 
zűrzavart és stresszt jelent 
a nyári szünet, és néha igen 
hosszúnak tarthatjuk ezt 
az időszakot. Még akkor is, 
ha pontosan tudjuk, hogy a 
gyerekeknek szükségük van 
erre a pihenésre, most nincs 
semmi másuk, csak szabad-
idejük. 

Szobon viszont évek óta 
van egy biztos pont a nyári 
szünetben. A „könyvtáros” 
Kunya Erzsó és csapata révén 
egyre népszerűbb. Ötlete-
ikkel, odafigyelésükkel él-
ménytelivé tesznek 1-1 hetet.

A tábor népszerűségére 
jellemző, hogy évről-évre 
egyre többen jelentkeznek. 
Nem ritka, hogy a nagyszü-

lőknél, rokonoknál tartózko-
dók közül sokan szeretnének 
részt venni a programokon. 
Unokáink már májustól 
„gyötörtek” minket, hogy mi-
kor és milyen programokkal 
tölthetik a szünidő egy ré-
szét, jönnek-e az elmúlt évek 
alatt megismert személyek 
is a „könyvtáros”-ba? Egész 
évi iskolai teljesítményükért 
kapott jutalomutazásuk-
ról délben érkeztek vissza, 
de már este Szobon voltak, 
hogy másnap mehessenek 
a többiekkel bobozni. Min-
den évben örömmel mentek, 
rengeteget meséltek a prog-
ramokról, amikről csak elis-
meréssel lehet beszélni. Sze-
retettel emlegették a velük 

foglalkozó felnőtteket, segí-
tőket. Nyugodtak lehettünk, 
biztos kezekben tudhattuk 

Ciprusról a „könyvtárosba” őket.
A könyvtári tábor sok elő-

nyét mindenki megtapasz-
talhatta gyerekén, unokáján. 
(A hasonló korcsoporttal 
való együttlét növelte a kez-
deményező és alkalmazko-
dóképességüket. A tábori 
sikerek növelték az önbizal-
mat. Új ismeretekkel gaz-
dagodtak. A kirándulások 
jót tettek az egészségnek. A 
csapatmunka fejlesztette a 
társas készségeket.)

A változatosság és a pozi-
tív élmények megtapasztalá-
sa sokáig él a gyermekekben, 
feltölti őket.

Remélem a többi szülő, 
nagyszülő nevében is meg-
köszönhetem a táborvezetés 
embert próbáló tevékenysé-
gét ezúton is.

Bízunk a jövő évi találko-
zásban.

F. Jné

Környezetvédelmi nap!
Az előző évekhez hasonlóan az szobi Ipolyvölgyi 
Sporthorgász Egyesület szervezésében ismét elvé-
gezzük folyóink partján az őszi nagytakarítást. Az 
Egyesület ezúton értesít minden természetbarátot így 
természetesen horgásztársainkat is, hogy a hagyo-
mánnyá vált őszi Környezetvédelmi Nap 2019. szep-
tember 14-én (szombaton) kerül megrendezésre. 

Gyülekező 9:00 órakor a Horgásztanyán (kisvasút 
lámpás vasúti átjáró után balra az Ipoly felé eső épü-
let). A horgászokon kívül természetesen mindenkit 
szeretettel várunk – családokat, fiatalokat, gyermeke-
ket, időseket – akik szeretnének tisztább környezet-
ben élni, pihenni, kirándulni. A vízpart nem csak a 
horgászoké, annak tisztasága közös ügye mindenki-
nek aki szívesen tölti itt szabadidejét.

Terveink szerint a Duna és az Ipoly partját tisztít-
juk meg a szeméttől az Ötös-hídtól Ipolydamásdig. A 
munkát 12:00-ig tervezzük, a szükséges eszközöket, 
valamint a szemét elszállítását a horgászegyesület biz-
tosítja. A helyszínen harapnivalót és innivalót szintén 
biztosítunk. Örömünkre szolgál, hogy a szervezés 
költségeit minden évben jelentősen csökkentik a helyi 
érdekeltségű támogatóink felajánlásai, így általában 
eszközben és ellátásban a megjelentek rendelkezésé-
re állhatunk egyre nagyobb mértékben. A program a 
Horgásztanyán ér véget 12:00 órakor.

Kérdéssel, javaslattal az Egyesület Környezetvédel-
mi Bizottságának vezetőjét Kunya Gergely horgásztár-
sunkat a 70/594-6452 telefonszámon el lehet érni.

Üdvözlettel: az IVSHE vezetősége
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Augusztus 20-át ünne-
peljük.

Nemzeti és állami ün-
nepünk napja ez. Állam-
alapításunk, államalapító 
királyunk emlékének ün-
nepe.

Főünnepe ez a nap 
Magyar Katolikus Egy-
háznak is - Magyarország 
fővédőszentjének, Szent 
István királynak ünnepe.

I. László király 1083. 
augusztus 20-án avatta 
szentté I. István királyt, 
ezért rá, mint katolikus 

szentre emlékezünk.
Az államalapítás kora 

harcok, háborúk kora. 
Harc a törzsfőkkel, harc 
az Erdélybe betörő be-
senyőkkel, a Dunáig be-
nyomuló I. Boleszláv len-
gyel fejedelem seregeivel, 
Konrád német-római 
császár Nyugat-Magyar-
országot megszálló sere-
gével.

Az új állam a harcok 
között is formálódott. 
István koronázása Ró-
mából küldött koronával 
történt. Ez volt a feltéte-
le, hogy beléphessünk a 
nyugat-európai keresz-
tény népek és országok 
közösségébe. Mondhat-
juk, hogy ez volt a magyar 
nép fennmaradásának 
feltétele. István törvénye-

ket hozott, bajor mintára 
pénzt veretett. Négy évti-
zed szívós munkájával a 
vármegyék szervezésével 
párhuzamosan létrehozta 
az egész országot átfogó 
egyházmegyerendszert. 
A négy évtized munkája 
teljes megújuláshoz ve-
zetett: Európában egy új 
keresztény állam szüle-
tett.

Most Szobon is meg-
újulásnak lehetünk ta-
núi: egyházi épületeink 
- a plébánia, a temető-

kápolna és templomunk 
tornya - újultak meg, 
részben pályázati forrá-
sokból, részben a püspök 
úr által az Egyházmegye 
költségvetéséből kiutalt 
összegből.

A plébánia tetőszer-
kezete új cserépborítást 
kapott. Az épület külső 
falai és az udvar kerítése  
újravakolva, festve a vá-
rosképi megfelelés szép 
példája lett.  A pályázati 
kiírás szerint elkészült 
az akadálymentesítés és 
napelem felszerelésével a 
fűtéskorszerűsítés is.

A temetőkápolna tető-
zetének  reinzink lemez-
zel történt borítása hosz-
szú évtizedekre biztosítja 
a beázás elleni védelmet.  
Külső oldalfala simított 

vakolás után  fehér fedő-
festés kapott, így sikerült 
az eredeti állapotát visz-
szaállítani. A megsüly-
lyedt kerítés alá új beton 
alap került, a kerítés ko-
vácsoltvas elemei időálló 
festéssel szépültek meg. 
Kiépült a vízelvezetés, 
mellyel megakadályoz-
ták a kripta beázását. A 
neogótikus díszek felü-
letére impregnáló anyag 
került felhordásra, mely  
bevonat megakadályozza 
további romlásukat. Itt 

szeretnénk közbevetni, 
hogy a díszek újrafarag-
tatása olyan horribilis 
összeg, hogy ez a pályá-
zat költségvetésébe nem 
fért bele, ehhez egy újabb 
kiírás lenne szükséges.                 
A kápolna lépcsői meg-
újultak, a kripta  szellő-
zése is megoldódott. A 
vállalkozó és kivitelezők 
jóvoltából – vállalkozási 
szerződés feltételein felül 
– a kápolna belső festése 
is elkészült.

A templom toronysi-
sak teljes faszerkezetét 
és reinzinkfedését el-
végezték.  A kereszt alá 
új, vörösrézből készült 
gömb került. Cserélték  a 
toronyablakok falamellá-
it. A torony és a bejárati 
homlokzat sima oldal-

„Magyarok fénye,
Ország reménye,

Légy áldott, Szent István király…”

falvakolása, a lehullott 
oszlopdíszek  újraépítése, 
pótlása után ezek festése 
is elkészült.

A kereszt gömbjébe 
bádog „időkapszulában” 
az alábbi kordokumentu-
mokat helyeztük el:

- elődeink iratai, pén-
zérméi (1867, 1967);

- jelen kori pénzérmék  
(200, 100, 50, 20, 10, 5 
Ft-os érmékből 1-1 db);

- fényképek városunkról;
- a Szobi Hírnök  négy 

példánya;
- az Új Ember katoli-

kus folyóirat egy példá-
nya;

- Szob Város Önkor-
mányzatának beszámo-
lója;

- postabélyegek
- a felújítás rövid leira-

ta, szakemberek neveivel.

A kivitelezési munká-
kat a Verőcei Hajós Szol-
gáltató és Kereskedelmi 
Kft. végezte, képviselője 
Bethlen Farkas. A mun-
kálatokat az örökségvé-
delem (ügyintézője Fehér 
Judit) folyamatos fel-
ügyelete mellett, Tordai 
Levente vezetésével Nyá-
rád menti szakemberek 
végezték.

Ácsmunkák: Kacsó At-
tila, Szabó László, Kiss 
Artúr Levente, Tordai 2. 
Levente.

Kőművesmunkák: Deák 
Zoltán, Péterfi Károly, 
Nagy Sándor, Gálfi Zol-
tán, Tordai László, Ador-
jáni Alpár, Kacsó 2 Attila.

Bádogos munkák: Gábor 
Jankó, ifj. Gábor Jankó, 
Gábor Gábor, Miklós Gá-
bor, Miklós Jankó.

Áldozatos, lelkiismere-
tes munkájukért Isten ál-
dása kísérje életüket!

Szent László 
Egyházközség 

Egyháztanácsa
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Tovaszállt a XIX. Városnap, 
az ünnepi sakk szimultán, 
visszatértek a dolgos hét-
köznapok.

Sakkcsapatunk és a ma-
gam nevében szeretném 
megköszönni az elismerést. 
Továbbra is azon leszünk, 
hogy méltón képviseljük te-
lepülésünket az egyéni és a 
csapatversenyeken.

A szombati napon az 
ünnepi ebéd a Szobi Feke-
te István Általános Iskola 
ebédlőjében jó hangulatban, 
Mihók Olivér  GM nagymes-
ter  díszvendégünk társasá-
gában került elfogyasztásra, 
majd átvonultunk a zene-
pavilonhoz a Köztársaság 
utcába, ahol a családi háttér 
segítség, a miniatűr kiállítás, 
valamint a szépen elkészített 
ünnepi asztalok vártak min-
ket. 

Rövid beszélgetés után, 
Kipilláné Gonda Marika 
megnyitó beszédével kez-
detét vette a sakk szimul-
tán, ahol Mihók Olivér GM 
nagymester igazolta klasz-
szisát, 19 győzelem mellett 1 
döntetlen született. A hűsítő 

eső sem akadályozta meg a 
játékot, remek volt a hangu-
lat, izgalmas volt a játék.

Lőrincz István mária-
nosztrai sakkozónk szerezte 
becsületpontunkat, gratulá-
lunk neki!

A sakk szimultán után a 
nagymesterrel kötetlen be-
szélgetést folytattunk, ahol 
felvetette a későbbi vissza-

térés lehetőségét, mivel el-
mondása szerint nagyon jól 
érezte magát. A beszélgetés 
keretében fel is köszöntöt-
tük, mivel másnap, június 
23-án lett 26 éves! 

Köszönjük Szob Város 
Önkormányzatának, Bogá-
nyi Gergely művész úrnak, 
valamint az ÉVA-BAKER  
Kft. képviseletében Polónyi 

Sakk jubileum 2019

Éva üzletvezetőnek min-
dennemű nagylelkű támo-
gatását, valamint a Szobi Jó-
zsef Attila Művelődési Ház, 
a Központi Műhely és a Ko-
dály Zoltán Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 
(Zeneiskola) dolgozóinak 
segítségét.

Csiba Benő 
csapatvezető

A  XIX. Városnapok alkalmával a képviselő-testület 
döntése alapján kitüntetést vehetett át Csiba Benő a 
helyi sakk sport területén végzett munkájáért, továbbá 
Paulik János a Börzsöny Kisvasút üzemeltetése, mű-
ködtetése érdekében végzett munkájáért.

A Városnapok megnyitó ünnepségén a kitüntetések 
mellett  emléklapot adott át a polgármester asszony az 
A54-PGSE galambász egyesület részére fennállása 40., 
míg a Szobi SC Sakk Szakosztálya részére fennállása 
80. évfordulója alkalmából. Szintén emléklapot kapott 
a települést polgármesterként több mint két évtizeden 
át vezető Remitzky Zoltán 70. születésnapja alkalmá-
ból. Gratulálunk a díjazottaknak!
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