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Jézus Krisztus születésére emlékezik Jézus Krisztus születésére emlékezik 
karácsonykor a keresztény világkarácsonykor a keresztény világ

„Szép Tündérország támad föl 
szívemben, ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
megszáll egy titkos, gyönyörű 
igézet, ilyenkor decemberben.”

Juhász Gyula

Karácsonykor a keresztény világ-
ban Jézus Krisztus születésére emlé-
kezünk, egyben világszerte a szere-
tet, az öröm, a békesség és a család 
ünnepeként is számon tartják.

Manapság sokan Jézus Krisz-
tus születésének ünnepe mellett a 
szeretet ünnepeként tekintenek a 
karácsonyra. De mi is valójában a 
szeretet? A szeretetről sokan, sok-
félét gondolnak, azonban ha nem 
is definíciószerű meghatározását, 
de egy nagyon pontos leírását ol-
vashatjuk Pál apostolnak a Korin-
tusiakhoz írt első levelében (13. 
fejezet):

„A szeretet türelmes, a szeretet
 jóságos, a szeretet nem féltékeny, 
nem kérkedik, nem gőgösködik, 
nem tapintatlan, nem keresi a
 magáét, haragra nem gerjed,

 a rosszat föl nem rója, 
nem örül a gonoszságnak, 

de együtt örül az igazsággal.  
Mindent eltűr, mindent elhisz,

mindent remél, mindent elvisel. 
A szeretet nem szűnik meg soha.”

Karácsonykor mindenki sze-
retetet szeretne adni és szeretetet 
szeretne kapni. Hetekkel az ünnep 
előtt elkezdünk készülődni, sétá-
lunk a karácsonyi vásárokon, bevá-
sárlunk, feldíszítjük a karácsonyfát, 
a lakást. Szeretnénk, hogy minden 
olyan és úgy legyen, ahogy elkép-
zeltük, ahogy szeretnénk. Az ün-
nep azonban csak akkor lesz olyan, 
amilyennek szeretnénk, ha mi, az 
ünneplők tiszta szívvel, szeretettel 

éljük meg annak minden pillana-
tát, és nem hagyjuk, hogy az ünnepi 
díszek, a külsőségek felvonultatása 
az ünnep céljává váljanak, ahelyett, 
hogy azok pusztán az ünnepi elő-
készületek eszközei maradnának. 
Ugyanis, ha a külső csillogás céllá 
válik, és beérjük ennyivel, az ünnep 
is ennyi lesz számunkra. Valódi lé-
nyege elrejtve marad.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 

Áldott, békés Áldott, békés 
karácsonyt és boldog új karácsonyt és boldog új 
esztendöt kíván minden esztendöt kíván minden 

szobi polgárnak szobi polgárnak 
Szob Város Önkormányzata!Szob Város Önkormányzata!

a magam és a képviselő-testület ne-
vében békés, nyugodt, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag, boldog új évet. 
Kívánom, hogy 2020-ben terveik 
maradéktalanul megvalósuljanak, s 
családjuk körében boldogan, szere-
tetben éljenek.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester
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• Hetedikeseink a Szikla-
kórház Atombunker Mú-
zeumba látogattak el. Mint 
minden évben, most is nagy 
élmény volt a gyerkeknek a 
Várhegy alatti alagutakban 
sétálni. A Hadtörténeti Mú-
zeum ilyenkor mindig rá-
adás program.

• A alsósok Vácon voltak 
színházi előadáson

• Az 5.b osztályosok Bu-
dapesten a Dzsungel köny-
ve című előadást nézték 
meg a Pesti Színházban. A 
pályaudvar felé séta közben 
gyönyörködhettek a Bazili-
kánál a fényjátékban.

• Az 5. a osztályosok  
moziban voltak, majd meg-
nézték a Bazilika kincstárát.

• Novemberben újabb lé-
péseket tettek az iskola dol-
gozói azért, hogy a diákok 
minél tartalmasabban tölt-
hessék el szabadidejüket.

Az alsós folyosón önta-
padós matricákkal külön-
féle ügyességi pályák lettek 
kiépítve, melyet a gyerekek 
nagy örömmel vettek bir-
tokba. Így rossz idő ese-
tén is a folyosón játékosan 
tudják eltölteni a szünetet. 
A pályát Varga Krisztina, 

Varga Patrícia és Frievaldné 
Hetényi Ildikó alakította ki.

A sportudvaron megújult 
a pihenő pad. A faanyagot a 
Hoff mann Fatelep ajándé-
kozta az iskolának, melyet 
külön köszönünk. A festési 
és szerelési munkákat Hor-
váth Károly karbantartó vé-
gezte.

• A Vácdukai Benedek 
Elek Általános Iskola a Be-
nedek Elek Nap tiszteleté-
re rajzpályázatot hirdetett 
általános iskolák részére. 
A pályázat témája Benedek 
Elek egy választott mesé-
jének illusztrációja. A ver-
senyen iskolánk tanulói is 
részt vettek, és szép sikere-
ket értek el.

Halmai Zsófi  7. osztályos 

tanulónk első helyezést ért 
el, Horváth Dorina 8. osz-
tályos tanulónk különdíj-
ban részesült. A tanulókat 
Sesztayné Zeke Gyöngyi 
tanárnő készítette fel a ver-
senyre. Mindkét diákunk az 
„Aranyszőrű bárány” mese 
illusztrációját készítette el.

Gratulálunk a díjazott 
versenyzőinknek és felké-
szítő tanáruknak.

• Iskolánkban hagyo-

„…Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott,„…Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben,Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben.”Ilyenkor decemberben.”

Iskolai hírekIskolai hírek

mány, hogy az adventi idő-
szakban hétfőn reggelente 
közösen gyújtjuk meg a 
gyertyákat az adventi koszo-
rún. Valentin Julika tanárnő 
mindig egy szép történettel, 
vagy fi lmmel örvendeztet 
meg bennünket.

Szobi Fekete István 
Általános Iskola
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A téli fűtésszezon beindulása 
miatt megnövekedett a gyűj-
tőedénybe szabálytalanul ki-
helyezett hamu mennyisége.

Az ürítés során a gyűjtő-
edénybe ömlesztett hamu 
elsősorban a kollégák egész-
ségét veszélyezteti, továbbá 
a jármű felépítményének a 
csúszó, forgó alkatrészeit 
nagy mértékben koptatja.

A fentiek alapján tisztelet-
tel kérjük, hogy a kihűlt ál-

lapotban lévő hamut zsákok-
ban összegyűjtve, összekötve 
helyezzék el a hulladékgyűj-
tő edénybe. (A hulladék-
gyűjtő edény mellé helyezett 
zsákot a kollégák nem vizs-
gálják meg, azt többlethulla-
dékként kezelik, és nem szál-
lítják el.)

Együttműködésüket meg-
köszönve,

Zöld Híd B.I.G.G 
Nonprofit Kft.

Free WiFi
Amint arról lapunk korábbi számában már beszámol-
tunk, a WIFI4EU elnevezésű pályázat keretében lehe-
tőség nyílt arra, hogy a város négy különböző pontján 
wifi  hálózatok kerüljenek kialakításra. A hálózatok 
kiépítése az elmúlt hetekben megtörtént, amelynek 
eredményeképpen bárki által díjmentesen igénybe 
vehető internet-szolgáltatás érhető el a szakorvosi 
rendelőintézetben, a művelődési házban (és a könyv-
tárban), a háziorvosi rendelőben, valamint a révátkelő 
környezetében a Duna-parton.

A fentebb felsorolt helyszíneken csak meg kell ke-
resni „okos” eszközünkkel a „WIFI4EU – Szob” elneve-
zésű hálózatot, és a nyilatkozat elfogadása után máris 
szörfölhetünk a világhálón.

Szob Város Önkormányzata

Amint arról lapunk hasábjain 
már hírt adtunk, Szob Város 
Önkormányzata támogatást 
nyert el a Magyar Falu prog-
ram keretében meghirdetett „A 
nemzeti és helyi identitástudat 
erősítése” című pályázati felhí-
vásra beadott pályázatával. A 
pályázati program a Szobi Jó-
zsef Attila Művelődési Ház és 
Szabadidő Központ előterének, 
büféjének és az ifj úsági klub-
helyiségének a felújítására, a 
nagytermi függöny cseréjére, és 
számos eszköz (pl. audiovizuá-
lis eszközök, konyhai gépek, a 
projekt programjaihoz kapcso-
lódó egyéb eszközök) beszerzé-
sére adott lehetőséget. 

A december elejéig tartó 
munkálatok alatt - a felújítással 
együtt járó por és kosz ellenére 
-  a kivitelezést végző vállalko-
zó rugalmas hozzáállásának, és 
a rendezvényeken résztvevők 
megértésének és türelmének 
köszönhetően, a művelődési 
ház programjai nem maradtak 
el. Köszönet érte.

Természetesen van még fel-
adatunk azzal, hogy a művelő-
dési ház teljes megújulását el-
érjük. Az intézmény közösségi 
tereinek megújításával azonban 
sikerült ebben az irányban egy 
újabb jelentős – és reméljük 
nem az utolsó - lépést megten-
nünk. 

A képviselő-testület novem-
ber 12-én megtartott ülésén 
megválasztotta a testület 
mellett működő állandó bi-
zottságok képviselő és nem 
képviselő tagjait. A döntések 
értelmében 

- az öttagú pénzügyi és el-
lenőrző bizottság tagjai:  

Elnök: Csimár Kinga kép-
viselő. Képviselő tag: Fésűs Jó-
zsef képviselő, Zentai Kornél 
képviselő. Nem képviselő tag: 
Figura Balázs és Polónyi Éva.

- a szociális és egészség-
ügyi bizottság három tagja: 

Elnök: Krasznai Zoltán 
képviselő. Képviselő tag: 
Zentai Tibor képviselő.  Nem 
képviselő tag: Kipilláné Gon-
da Mária.

- a háromtagú ügyrendi, 
összeférhetetlenséget és va-
gyonnyilatkozatot kezelő bi-
zottság tagjai: 

Elnök: Fésűs József képvi-
selő. Képviselő tagok: Zentai 
Kornél képviselő és Krasznai 
Zoltán képviselő.

- a kulturális, oktatási, ifj ú-
sági és sport bizottság három 
tagja: 

Elnök: Zentai Tibor kép-
viselő. Képviselő tag: Csimár 
Kinga képviselő. Nem képvi-
selő tag: Golánné Beke Anita 
Brigitta.

- az öttagú településfejlesz-
tési bizottság tagjai:  

Elnök: Zentai Kornél kép-
viselő. Képviselő tag: 
Csimár Kinga képviselő és 
Krasznai Zoltán képviselő. 
Nem képviselő tag: Kantó Ti-
bor.

A bizottság ötödik, nem 
képviselő-tagját várhatóan az 
ünnepek előtti utolsó ülésén 
választja meg a képviselő-tes-
tület.

Megújult a művelődési ház előtere, a 
büfé és az ifj úsági klubhelyiség

A képviselő-testület megválasztotta 
a bizottságok tagjait

Felhívás

Búcsú
Szeretettel búcsúzunk Neubauerné Szatmári Zsu-
zsannától, a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesület munkaszervezet vezetőjétől, aki 2019. októ-
ber 27-én, hosszan tartó kórházi kezelés után elhunyt. 
Az egyesület munkaszervezetének vezetőjeként telepü-
lésünk, és a térség fejlesztése érdekében végzett odaadó 
munkája minden elismerést megérdemel. Aki ismerte, 
tudja, hogy csupa szeretettel teli és munkájában precíz 
és kitartó embertársunkat veszítettünk el. Nyugodjon 
békében!

Szob Város Önkormányzata
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Röviden:
Tiszteletdíjak A képvi-
selő-testület november 12-
én megtartott ülésén dön-
tött az alpolgármester és a 
képviselők tiszteletdíjának 
mértékéről. Az alpolgár-
mester tiszteletdíját – meg-
egyezően az elmúlt ciklus-
ban megállapított összeggel 
- bruttó 120.000 Ft-ban, 
míg költségtérítését 18.000 
Ft-ban határozza meg. A 
képviselők tiszteletdíjának 
mértéke viszont változott. 
Az új szabályozás értelmé-
ben 2020. január 1-jével 
megszűnik az éves 200.000 
Ft-os cafetéria juttatás, he-
lyette havi bruttó 50.000 
Ft-os tiszteletdíjra lesznek 
jogosultak a képviselők.

Helyi adók A képvise-
lő-testület novemberben 
döntött arról, hogy a telepü-
lésen bevezetett helyi adók 
közül az idegenforgalmi adó 
mértékét 300 Ft/fő-ről 400 
Ft/fő-re, míg a kommuná-
lis adó mértékét 8.200 Ft-
ról 10.000 Ft-ra emeli 2020. 
január 1-jétől. A képvise-
lő-testület azzal indokolta 
döntését, hogy a helyi adók 
mértékei közel egy évtizede 

nem változatlak a telepü-
lésen annak ellenére, hogy 
szinte minden téren emel-
kedtek az árak, és ezzel az 
önkormányzat kiadásai is. 
Az idegenforgalmi adót vég-
ső soron a településen ven-
dégéjszakát eltöltő szemé-
lyek fizetik meg, így az nem 
ró többletterhet a lakosság-
ra, míg a kommunális adó 
emelése havi 150 Ft többlet-
kiadást jelent majd az ingat-
lan-tulajdonosoknak.

Gazdálkodás A képvise-
lő-testület november 26-án 
megtartott ülésén ismerte 
meg és fogadta el az önkor-
mányzat háromnegyed éves 
gazdálkodásáról készült 
tájékoztatót. A tájékoztató-
ból kiderült, hogy 2019. év 
első kilenc hónapjában az 
önkormányzatnak időará-
nyosan teljesültek bevételei, 
illetve kiadásai. Az intéz-
mények gazdálkodását is 
általánosságban a stabilitás 
jellemezte.

SZMSZ November 12-én 
megtartott ülésén a végezte 
a képviselő-testület az ön-
kormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának 
felülvizsgálatát. A szerve-
zeti és működési szabályzat 

határozza meg az önkor-
mányzat szervezeti felépíté-
sét, működésének rendjét, 
ezért kiemelkedő fontos-
ságú alapdokumentuma az 
önkormányzatnak. A felül-
vizsgálat eredményeképpen 
– egyebek mellett - rögzí-
tésre került a szervezeti és 
működési szabályzatban a 
képviselő-testületi ülések 
előterjesztéseinek és meg-
hívóinak elektronikus úton 
történő megküldésének le-
hetősége.

Társulás A képviselő-tes-
tület novemberben döntött 
arról , hogy Szob Város Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete a Szobi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcélú 
Társulása (a továbbiakban: 
Társulás) Társulási Tanácsá-
ba Ferencz Gyöngyi polgár-
mestert - akadályoztatása 
esetén Tóth Lajos alpolgár-
mestert - delegálja. Döntött 
továbbá arról is, hogy a Tár-
sulás Társulási Megállapo-
dásának 2019. december 31. 
napjától hatályos módosítá-
sát jóváhagyja,

Bels ellenrzés A kép-
viselő-testület november-
ben tárgyalta és fogadta el 
az Önkormányzat 2020. évi 

belső ellenőrzési tervét.

Tájékoztató A jegyző a 
képviselő-testület novembe-
ri ülésén adott tájékoztatást 
a képviselők részére a testü-
let által a 2019. III. negyed-
évben hozott határozatok 
végrehajtásáról.

Igazgatási szünet A pol-
gármesteri hivatal az ünne-
pek alatt, 2019. december 
23-a és 2020. január 1-je kö-
zött zárva tart. Az igazgatási 
szünet alatt a polgármesteri 
hivatalban nincs ügyfélfo-
gadás, de sürgős esetekben a 
hivatal bejáratára és a hon-
lapra kihelyezett tájékozta-
tón szereplő telefonszámok 
valamelyikén lehet segítsé-
get kérni.

Belterületbe vonás A 
képviselő-testület novem-
berben döntött arról, hogy a 
hatályos rendezési terv alap-
ján támogatja – a jelenleg a 
település külterületéhez tar-
tozó - a szobi 02/10 hrsz-ú-, 
illetve a szobi 02/9 hrsz-ú 
ingatlanok belterületbe vo-
nását. A hatályos rendezési 
terv a szobi 02/10 és a 02/9 
hrsz-ú ingatlanokat terve-
zetten belterületként jelöli 
ki.

2019. november hónapban született Dobra Csaba és Ko-
vács Ágnes Vince, Háló János és Pozsonyi Viktória Ludo-
vika, december hónapban Véber Szabolcs és Jolsvai Ale-
xandra Mira, Gyürki Dávid és Major Bernadett Benett 
nevű gyermeke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti váro-
sunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészséget, hosz-
szú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi hírek

Köszönet 
Hálás szívvel köszönjük meg a város karácsonyfáját az 
adományozó Bodor Vilmosnénak, és köszönet minda-
zoknak, akik az ünnepünk szebbé tétele érdekében bár-
milyen felajánlást tettek. 

A művelődési ház karácsonyfáját Solymosi Ferenc 
adományozta. Köszönjük felajánlását!

A képviselő-testület novem-
beri ülésén ismerte meg a 
Solar NRG Investment Kft . 
(2635 Vámosmikola, Szobi út 
3., a továbbiakban: Társaság) 
beruházásában Szob település 
területére tervezett 2 db nap-
elemes kiserőmű létesítésének 
a tervét.

A képviselő-testület az ülé-
sen kifejezte azon szándékát, 
hogy együtt kíván működni a 
Társasággal a beruházás meg-
valósítása érdekében, amely 
együttműködés kiterjed a he-
lyi szabályozási környezetben 
esetlegesen szükségessé váló 
módosítások megtételére is.

Napelemes kiserőmű 
létesülhet Szobon

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2019. évi 
zöldhulladék gyűjtés november 30-i dátummal lezá-
rult. Kérjük, hogy a közterületen lévő és el nem szállí-
tott zöldhulladék zsákokat visszavenni szíveskedjenek!

A fenyőfák elszállítását 2020. január 6-a utáni gyűjtési 
napon kezdi meg a közszolgáltató. A gyűjtés 2 hétig tart, 
de nem biztos, hogy a gyűjtési napon megvalósul, ezért 
kérjük az ingatlan előtt jól látható helyen a fenyőfát kint 
hagyni szíveskedjenek.

 Köszönettel: Szob Város Önkormányzata

Tájékoztató
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„Fényben áll az oltár, zúg a 
hálazsoltár…” szólt az ünnepi 
ének november 24-én vasárnap 
templomunkban. Nagy ünnep-
re és hálaadásra gyűltek össze a 
szobi hívek, Kómár István atya, 
aki hivatásának gyakorlását, 
mint plébános – akkor még – 
községünkben kezdte, és azzal 
tisztelte meg szobi híveit, hogy 
velük együtt, városunkban ün-
nepelte pappá szentelésének 25. 

évfordulóját, nálunk mondta 
ezüstmiséjét. Nagy szeretettel 
készült mindenki erre a napra. 

Emlékeztünk: ő még igen 
mostoha körülmények közé ke-
rült szinte gyerek-emberként, 
egyedül, az akkor még barát-
ságtalan, télen bizony hideg plé-
bániára, a jéghideg templomba, 
mégis meleg szeretettel fogadott 
minden hozzáfordulót, bizako-
dó, mosolygós személyiségét 
mindenki szerette. Összehozta 
a fi atalokat, számukra kedves 
programokat szervezett kicsik-
nek és nagyoknak. Ő hozta 
létre a máig működő karitász 
csoportot, a csoport működé-
sének 15. évfordulójára rende-
zett ünnepségre eljött, a hálából 
tartott szentmisét ő mondta. Az 
énekkart is ő alapította, vezette, 
míg itt volt.

Az énekkar működésének 
20. évfordulójára is eljött, vezé-
nyelte is az énekkart, amelyben 
sokan már a kezdeti kórusban 
is énekeltek. És ezek csak a le-
gemlékezetesebb tettei voltak. 
Ezeken kívül mindenkinek van 
egy-egy kedves emléke vele 
kapcsolatban, amelyek most, 
hogy az időben vissza kellett 
néznünk, előjöttek: „emlékszel, 
amikor…” „és arra, mikor”… 
mindenki emlékezett, és vár-
ta a találkozást szentmisén és 
utána a plébánián tartott kis 

agapén, ahol a sok-sok „hazai” 
sütemény - készítőinek hála – 
is megédesítette a beszélgetést. 
Sokan voltak, megkönnyeztető 
találkozás volt - pedig minden-
ki mosolygott!

A gyönyörűen sikerült, 
mindnyájunk számára örökre 
emlékezetes esemény házigaz-
dája Paulik József, az egyház-
községi képviselőtestület elnöke 
volt, aki csodálatosan látta el a 

cseppet sem könnyű tisztet – 
nagyszerű házigazda volt, kö-
szönjük!  

Ezüstmise! Nem minden-
napos esemény. Köszönjük Ist-
ván Atya, hogy megtiszteltél és 
velünk ünnepeltél! Áldja meg 
Isten életedet, utadat! „Legyen 
előtted mindig út, földjeidet áz-
tassa langyos eső, arcodat mele-
gen süsse a nap, és amíg újra ta-
lálkozunk, áldjon meg az Isten!„

KÖSZÖNET
Aki a november 17-i vasárnapi 
szentmise előtt belépett temp-
lomunkba, csodálatos friss ke-
nyérillat fogadta. Bensőséges, 
elgondolkodtató, szép Szent 
Erzsébet-napi szentmisén ve-
hettünk részt, amelynek végén 
mindenki áhítattal vette át a 
megáldott „Szent Erzsébet-ke-
nyeret”, így emlékezve Árpád-
házi Szent Erzsébet együtt érző, 
bátor, szegényeket gyámolító és 
segítő szentünkre.

Hogy ez így lehessen, azt 
idén is az Éva Pékségnek kö-
szönhetjük. Ebben az évben 
nem volt adományliszt, teljesen 
ajándékként kaptuk a kenye-
reket – a hozzávalókat, a sok 
munkát, szállítást! Köszönünk 
mindent! Legyen Isten áldá-
sa munkájukon, szeretetükön, 
amellyel szebbé tették az ünne-
pet!    

Rendhagyó módon kez-
dődött a hagyományként 
megrendezendő emléktor-
na 2019. november 23-án 
Vámosmikolán. Egy vírus-
fertőzés miatt veszélybe 
került a rendezvény lebo-
nyolítása, de végül az el-
képzeléseknek megfelelően 
sikeresen lezajlott a talál-
kozó. 

A megemlékezés szokás 
szerint Tibi nyughelyénél 
kezdődött, ahol az emléke-
zés virágait elhelyezték.

Nagymaros, Márianoszt-
ra, Szob és Vámosmikola 
csapata játszott a Fridmann 
kupáért, melyet a megőrzé-
si idő letelte után Gizi asz-
szony elhozott az idei győz-
tes csapat részére.

A bulimeccsek eredmé-
nyei alapján az alábbi sor-

rend alakult ki:
1. Márianosztra
2. Vámosmikola

3. Szob
4. Nagymaros

Megőrzésre tehát Mária-
nosztra csapata adta újbóli 
1 évre a vándorkupát Frid-
mann Tibi özvegyének.

Az ünnepélyes kupa át-
adás-átvétel után a kötetlen 
beszélgetések megerősítet-
ték a résztvevőket abban, 
hogy folytatják a hagyo-
mányt, amíg csak tudják.

A szervezők nevében 
ezúton is szeretnénk kö-
szönetünket kifejezni a 
közreműködőknek, a támo-
gatóknak, az adományo-
zóknak.  Nélkülük nem va-
lósulhatott volna meg a célt 
megtestesítő rendezvény.

Holler Károly 
(Szobi Öregfiúk)

Ezüstmise városunkban

Fridmann találkozó 6. alkalommal

Az önkormányzati munka-
társaknak az elmúlt években 
egy új kifejezéssel, az önkor-
mányzati ASP fogalmával 
kellett megismerkedniük, és 
annak a gyakorlati alkalma-
zást megtanulniuk. Szob Vá-
ros Önkormányzata elsők kö-
zött, önkéntesen csatlakozott 
a programhoz, köszönhetően 
annak is, hogy a Szobi Kis-
térség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulásával kar-
öltve pályázatot nyújtott be 
„Szobi Kistérségi Társulás és 
Szob Önkormányzat konzor-
ciumának ASP központhoz 
csatlakozási projektje” (kód-
szám: KMOP-4.7.1-13-2014-
0013) címmel. A pályázat 
13.627.100 forint támogatás-
ban részesült. A támogatás-
hoz önrészt nem kellett bizto-
sítania az önkormányzatnak. 

Az ASP (Application Ser-
vice Providing) - magyarul 
alkalmazás-szolgáltatás, vagy 
alkalmazás bérlet - modell 
lényege, hogy a felhasználók 
egy egyszerű böngészőprog-
ram segítségével az interne-
ten keresztül vehetik igénybe 
a távoli szolgáltató központtól 
a tevékenységük támogatásá-

hoz szükséges szoft vereket, 
alkalmazásokat, amelyek segí-
tenek a gazdálkodási, adózta-
tási, hagyatéki, kereskedelmi, 
iktatási feladatok ellátásában. 
Ez a modell kifejezetten elő-
nyös mind az állam, mind az 
önkormányzatok oldaláról, 
ha a teljes önkormányzati kör 
által az ügyfeleiknek (lakos-
ság, vállalkozások) nyújtott 
igazgatási szolgáltatások szín-
vonalának emelése a cél.

A projekt keretében az 
önkormányzat 11 db számí-
tógépet és monitort a szük-
séges programokkal, vala-
mint egy nyomtatót szerzett 
be. (A kistérségi társulás 
további számítógépeket és 
nyomtatót vásárolt a prog-
ram keretében.) E mellett 
további megoldandó felada-
tok elvégeztetésére is lehető-
ség nyílt a pályázat kapcsán. 
A fejlesztés keretében meg-
valósult az adatmigráció, 
az IT-biztonság kiépítése, 
továbbá képzésekre is nyílt 
lehetőség az iratkezelő, a 
gazdálkodás-, az adó-, az 
ipar-kereskedelem-, illetve 
az ingatlankataszter szak-
rendszerekben. 

Ötödik éve használjuk az 
ASP-rendszert
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 Novemberben lezajlot-
tak az iskolai nyílt napok. 
Nagy örömünkre szolgált, 
hogy sok érdeklődő ke-
resett fel bennünket. Az 
első két napon ugyan ke-
vesebb, de a harmadikon 
annál több vendégünk 
volt. Bízunk benne, hogy 
júniusban a beiratkozás-
kor is ilyen sokukkal talál-
kozunk.
A szalagavató, a vég-

zősök utolsó nagy nekifu-
tásának indítása novem-
ber végén volt. A szülök, 

rokonok, barátok körében 
a negyedikesek megün-
nepelték, hogy eljutottak 
idáig, és reméljük lendü-

letet nyertek az érettségi 
felkészüléshez. (A képeket 
Galisz Virág készítette.)
 A színházi évad 

Szokásunkhoz híven, eb-
ben az évben is megren-
deztük a „Márton napot” 
óvodánkban. A „Márton 
nap” megszervezésének és 
lebonyolításának idén, a Ka-
tica csoport volt a felelőse. 
Néhány újítással tettük még 
színesebbé ezt a kedvelt ren-
dezvényt.  Hetekkel „Márton 
nap” előtt rajzpályázatot hir-
dettünk, kicsiknek, nagyok-
nak, és az egyáltalán kedvet 
érző embereknek. A tech-
nika szabadon volt választ-
ható, a fantázia szabadon 
szárnyalhatott. A beérkezett 
munkák jól bizonyították, 
hogy készítőik éltek a „sza-
bad választás” lehetőségével.  
A határidőre beérkezett pá-
lyázatok száma elérte a negy-
venet, aminek mi szervezők, 

nagyon örültünk. Ezután 
következett az alkotások ki-
állítása, melyeket az óvoda 
aulájában lehetett két héten 
át megcsodálni és az álta-
lunk legszebbnek megítéltet, 
egy-egy szavazattal lehetett 
jutalmazni. Végre elérkezett 
a várva, várt „Márton nap”, 
november 11-e! A gyüleke-
ző délután háromnegyed öt-
től volt, a Szobi József Attila 
Művelődési Ház udvarán. 
Öt órakor rendezvényünket 
a zeneiskola énekkara nyi-
totta meg. Csodálatos előa-
dásnak lehettünk fültanúi. A 
zeneiskolások előadása után 
a résztvevők meghallgat-
hatták a „Márton köpenye” 
című dalt, majd elindultunk 
lámpásainkkal a szokásos 
útvonalon, mely érintette a 

Duna-partot is. Mikor min-
den felvonuló a Dunához 
ért, akkor egy mécsesekkel 
jól kivilágított hajót tettünk 
a folyóra, melyen az óvodai 
csoportok által megfogal-
mazott kívánságok voltak el-
helyezve egy kis üvegben. A 
hajó útnak bocsájtása után, 
tovább folytattuk utunkat. 
Vidáman énekeltük az is-
mert libás dalokat egymás 
után. A felvonulás a végéhez 
ért és megérkeztünk a mű-
velődési ház udvarára. 

Következett a rajzpá-
lyázat eredményhirdetése.  
Minden résztvevőt meg-
jutalmaztunk. Kategóri-
ánként pedig, (gyerek ka-
tegória, felnőtt kategória, 
gyerek és felnőtt kategória) 
az első három helyezettet 

értékesebb jutalomban ré-
szesítettük. Nagy volt az 
öröm és esetenként a meg-
lepődöttség is a résztvevők 
körében. 

Az eredményhirdetés 
után Golánné Beke Ani-
ta (Jas) és Oravecz Nóra 
táncházat tartott az érdek-
lődőknek. A zenét és a han-
gosítást köszönjük Paluch 
Anitának és Vörös Robinak. 
A táncház alatt a felnőtteket 
forralt borral, a gyerekeket 
forró teával és zsíros kenyér-
rel kínáltuk.

Szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak az em-
bereknek, akik bármilyen 
formában hozzájárultak ah-
hoz, hogy az óvoda „Márton 
napi” rendezvénye felejt-
hetetlen emlék maradjon a 
résztvevők számára.

 Köszönettel: 
Szobi Napsugár 

Óvoda és Bölcsde, 
Katica csoport

Hírek a Szent László Gimnáziumból

Márton nap a Szobi Napsugár 
Óvoda és Bölcsődében

kínálatából az Erkel Szín-
házban a Diótörőt, a Ma-
dáchban Az Operaház 
fantomjá-t néztük meg eb-
ben a hónapban. Az egyik 
osztály moziban is volt, a 
sportversenyek pedig to-
vább zajlanak az eddigi 
intenzitással.
 December Advent 

hava. A Mikulás már járt, 
és készülünk a rekollek-
cióra, a lelkigyakorlatra. 
Békés, boldog karácsonyt 
kívánunk minden olvasó-
nak!
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A zsidók királyává lett 
Heródes nem júdeai szüle-
tésű volt. Apja Antipatros 
a Júdeával délről szom-
szédos Edóm földjén látta 
meg a napvilágot. Az atya 
a hellenizmus hatására fi-
ának görög nevet adott, 
mely jelentése hősi iva-
dék. Heródes apja az idő-
számításunk előtti 50-es 
években a zsidók akkori 
fejedelmének, II. Hyrka-
nos főpapnak volt az első 
embere, minisztere. Júdeát 
a szomszédos Egyiptom 
nemzedékek óta próbál-
ta meghódítani, így II. 
Hyrkanos az ellenséges 
Egyiptomot leigázni szán-
dékozó római hadvezér, 
Julius Caesar megsegíté-
sére időszámításunk előtt 
47-ben 3000 katonát kül-
dött. E zsidó csapat veze-
tője volt Antipatros, akit 
a győztes Caesar hálából 
a rómaiaknak behódolt 
Júdea kormányzójává tett. 
Antipatros fiát, az akkor 
25-30 év körül járó Heró-
dest pedig kinevezte a ró-
mai provinciává alakított 
Galilea helytartójává. A 
gyengekezű Hyrkanos-t 
erőszakosan háttérbe tolva 
Antipatros lett Júdea való-
di ura, aki Róma-barátsá-
ga miatt népszerűtlen volt. 
I. e. 43-ban méreg végzett 
vele, de életben maradt 
fiai, Phasael és Heródes 
újra megszilárdították a 
család hatalmát Júdeában 
– II. Hyrkanos-t bábfeje-
delemként szerepeltetve. 
I. e. 41-ben II. Hykanos a 
nagyhatalmú római állam-
férfit, Róma keleti hódí-
tásainak urát, Antonius-t 
felkeresve panaszt tett a 
birodalom által támoga-
tott Heródes ellen, remél-
ve, hogy Antonius elmoz-
dítja őt és fivérét. A római 
vezető magához hívatta 
Heródest és erőszakos tet-
tei magyarázatát követelte. 
Heródes olyan logikusan 
és megnyerő modorban 

védte magát, hogy Anto-
nius nagyon megkedvelte 
és szóba sem került meg-
büntetése. Egy év múltán 
a Júdeától keletre fekvő 
Párthus Birodalom ha-
talmas támadást indított 
Róma keleti provinciái, 
valamint szövetségesei el-
len. Kemény harcok után 
elfoglalták Júdeát és be-
vették Jeruzsálemet. II. 
Hyrkanos-t és Phasaelt 
elfogták (Hyrkanos füleit 
levágták és őt elhurcolták, 
Phasael a fogságban ön-
gyilkos lett), de Heródes 
el tudott menekülni. Hyr-
kanos lányát Alexandrát és 
lányunokáját Mariammét 
sikerült magával vinnie. 
VII. Kleopátra Egyiptom 
királynője felszólította a 
menekülő Heródest, hogy 
lépjen az ő szolgálatába, 
de Heródes inkább Rómá-
ba hajózott és Egyiptom 
riválisától kért segítséget 
a párthusok ellen. Kiváló, 
tisztán látó politikusként 
jól látta, hogy a meggyen-
gült Nílus-menti ország 
helyett csakis az új hódí-
tókra számíthat hosszú 
távon. Heródest Rómában 
a lefizetett szenátus Anto-
nius támogatásával a zsi-
dók királyává nevezte ki és 
csapatokat rendelt melléje. 
Ezek segítségével i. e. 40 és 
38 közt komoly harcok so-
rán az új király kiverte tar-
tományából a párthusokat 
és bábkirályukat. Heródes 
feleségül vette Mariammét 
II. Hyrkanosz unokáját, 
így a korábbi dinasztia 
örökösének is nevezhette 
magát. Anyósa, Alexand-
ra kezdetben kedvelte 
Heródest, de meggyűlölte, 
mikor az nem akarta Ale-
xandra fiát, azaz sógorát 
főpapnak kinevezni. Ale-
xandra Antonius-tól pró-
bált támogatást nyerni fia 
számára – kérését Antoni-
us neje a szép VII. Kleo-
pátra támogatta. Heródes 
erre a hírre még Antonius 

döntése előtt főpappá ne-
vezte ki 16 éves sógorát, de 
a fiút túlzott népszerűsége 
miatt hamarosan megy-
gyilkoltatta. Anyósa ekkor 
megint Kleopátrán keresz-
tül folyamodott Antonius 
segítségéért, de az nem 
büntette meg Heródest, 
hiszen a zsidó király a Ke-
let leghűségesebb római 
vazallusa volt. I. e. 32-ben 
Octavianus (őt ma Augus-
tus császárként emleget-
jük) és Antonius döntő 
háborúra készült a Római 
Birodalom feletti uralo-
mért. A keleti részt uraló 
Antonius magához hívat-
ta ázsiai szövetségeseit. 
Egyedül Heródes csapatai 
hiányoztak a táborából, de 
ennek nem Júdea ura volt 
az oka, hanem Kleopátra, 
aki úgy gyűlölte őt, hogy 
nem akart vele egy leve-
gőt szívni. Az ellenszenv 
kölcsönös volt. Heródes 
azt tanácsolta titokban 
Antoniusnak, hogy ölesse 
meg Kleopátrát (a felesé-
gét, gyermekei anyját) és 
Egyiptomot tegye római 
provinciává. Egyiptom 
bekebelezése után olyan 
népszerű lehetne a róma-
iak közt, hogy könnyen 
legyőzhetné Octavianus-t. 
Antonius azonban kitar-
tott Kleopátra mellett és 
együtt veszítették el a há-
borút i. e. 31-ben. Heró-
des már a harcok előtt 
titokban jelezte Octavia-
nusnak, hogy nem támo-
gatja régi barátját, Anto-
nius-t, majd I. e. 30-ban 
személyesen kereste fel a 
győztest, hogy hódoljon 
neki. Ez évben ölette meg 
Heródes a párthusok fog-
ságából hazatért II. Hyr-
kanos-t, neje nagyapját. 
Ezután nejét Mariammét, 
majd anyósát Alexandrát 
tetette el láb alól. A bi-
zalmatlanság, gyanakvás 
megmérgezte Heródes 
lelkivilágát, minden vélt 
ellenfelét meggyilkoltatta. 

Bár Judeát gazdaságilag, 
katonailag megerősítette, 
sokat építkezett, de alatt-
valói nem szerették, hoz-
zátartozói pedig rettegtek 
tőle. Idősebb korára állí-
tólag megőrült. Számos 
feleségétől született gyer-
mekei közül Mariammé-
től való két felnőtt fiát i. e. 
7-ben megfojtatta. A kró-
nikás szerint halálos ágyán 
Heródes „bőrének egész fe-
lületén elviselhetetlen visz-
ketést érzett, beleiben pedig 
szüntelen fájdalmakat. Lá-
bai megdagadtak, bélgyul-
ladása támadt, szemérem-
teste rothadni kezdett és 
férgek nyüzsögtek benne.” 
Ekkor tudatták vele, hogy 
legidősebb fia és kijelölt 
örököse, Antipatros meg 
akarja mérgezni. Antipat-
ros-t  Heródes parancsára 
megölték. Öt nappal ké-
sőbb, i. e. 4-ben Heródes 
is meghalt kb. 70 évesen. 
Három életben maradt fia 
az apa országát felosztva 
uralkodott.

A biblia szerint Jé-
zus születésekor min-
den betlehemi, két évnél 
fiatalabbnak tűnő fiút 
megöltek Heródes paran-
csára. József családjával a 
vérengzés előtt Egyiptom-
ba menekült, majd onnan 
Heródes halála (i. e. 4. év) 
után tért vissza Názáretbe. 
A kutatók szerint Jézus 
születése nem időszámítá-
sunk kezdetére, hanem i. 
e. 4. tájára tehető. Az első 
évszázadok keresztényei 
nem tartották számon, 
hogy Róma alapítása után 
hányadik évben született 
Jézus. (Akkor ez volt az 
időszámítás alapja.) Csak 
Jézus halála után 500 év-
vel próbálta egy szerze-
tes meghatározni, mikor 
született a Megváltó – és 
ekkor 4-5 évet tévedett. 
Az általa megadott évet 
tekintjük időszámításunk 
kezdetének, de ebben az 
évben Jézus már 4-5 éves 
lehetett.

Batizi Zoltán

Heródes a betlehemi gyermekgyilkos
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Őszi beszámolómat a hagyományok-
tól eltérően a nyár elején megrende-
zett, előző évet búcsúztató gyerekek, 
szülők, edzők közötti mérkőzésekkel 
fűszerezett, nagyszerű hangulatú focis 
délutánnal kezdeném. Öröm volt lát-
ni, hogy kisebbek, nagyobbak, felnőtt 
anyukák, apukák, edzők együtt „rúgták 
a bőrt” a helyi sportpályán. Volt zene, 
eszem-iszom és a locsoló berendezésnek 
köszönhetően fürdőzési lehetőség is. 
A nagy sikerre való tekintettel biztosan 
megrendezésre kerül 2020 júniusában is 
egy hasonló esemény.

Az ősz folyamán gyermekeinkkel a 
Szobi Sport Club és a Szobi Fekete István 
Általános Iskola színeiben 12 alkalom-
mal vettünk részt a Magyar Labdarúgó 
Szövetség szervezésében megrendezett 
Bozsik-program egyesületi és intézmé-
nyi tornáin, valamint hét közben korosz-
tályonként két-három edzéssel készült a 
több, mint 50 labdarúgó palánta ezekre a 
megmérettetésekre.

U7, U9-es korosztály:
Szeptember, október és november hó-
napokban 4 hétvégén Vác város stadi-
onjában a sportegyesület képviseletében, 
1-1 alkalommal pedig Nagymaroson és 
Vámosmikolán az általános iskola szí-
neiben fociztak lurkóink. Az egyesületi 
tornákon ellenfeleink között voltak a 
Foci Suli Vác, Dunakanyar Régió UFC 
(Juventus Academy), Nagymaros FC, 
Kismaros, Vác VLSE, Rád, Sződliget, 
Vácduka, Váci Reménység SE, Vác-De-
ákvár, Zebegény fi ataljai.  Az iskolai tor-
nákon pedig Verőcétől-Bernecebarátiig 
minden intézmény csapatával összemér-
hettük tudásunkat. Legfi atalabb focistá-
ink nagy lelkesedéssel járnak edzésekre 
és sok szép megoldást bemutatva, meg-

számlálhatatlanul sok gólt szerezve tud-
ták le az őszi szezont.

U11-es korosztály:
Ezen csapatunk 5, szintén hétvégi napon 
Nagymaroson egyesületi színekben, 1-1 
hétköznap délelőttjén pedig az iskola 
képviseletében a kicsikhez hasonlóan 
Maroson és Mikolán „sziporkázott”. 
Eme megfogalmazást minden túlzás 
nélkül használhatjuk, hiszen az iskolai 
tornákon minden mérkőzésünket meg-
nyertük gólt sem kapva. Az egyesületi 
Bozsikos rendezvényeken pedig a négy 
legjobb csapat (Foci Suli Vác, Dunaka-
nyar Régió UFC (Juventus Academy), 
Kismaros, Szobi SC) közül is sokszor ki-
emelkedtünk.

Ebben a korosztályban télen a szo-
kottnál is nagyobb lesz a „nyüzsgés”, mi-
vel beneveztünk a Pest Megyei Futsal-
7vége küzdelmeibe, ahol Dávidokként 
fogunk a Góliátok ellen szerepelni (Váci 
Futsal SE, VS Dunakeszi, Dunakanyar 
Régió UFC (Juventus Academy), Gödi 
SE, Tökmag Foci Suli, DAFKE), de bí-
zunk benne, hogy sikeresek lehetünk. 

U13 és U15-ös korosztályban csak 
iskolai szinten szerepeltünk szintén na-
gyon eredményesen.

A nagyobbaknál Nagymarossal van 
egy közös U14-es és U16-os csapatunk 

Utánpótlás labdarúgás (Bozsikos 
korosztályok) Szobi Sport Club, 

Szobi Fekete István Általános Iskola

egyesületi szinten, ők már bajnoki rend-
szerben harcolnak pontokért a Pest Me-
gyei bajnokságokban.

Tovább emeli fi ataljaink teljesítmé-
nyének értékét, hogy továbbra is a mind-
össze alig több, mint 200 fős helyi álta-
lános iskola diákjaiból és a helyi óvoda 
gyermekeiből állnak csapataink. 

A kiemelt utánpótlás nevelő közpon-
tokban is több helyi fi atal pallérozódik 
jelenleg is, akik Szobon szerettek bele a 
fociba. Ilyenek például Vác VLSE (7 fő), 
Barca Akadémia (Budapest) (1 fő), Air-
nergy Hungary FC (4 fő)

Összességében elmondhatjuk, hogy 
egy sikeres ősz van a szobi utánpótlás 
Bozsikos labdarúgó csapatai mögött. 
Célunk továbbra is az, hogy minél több 
fi atal válassza a rendszeres sportolást, és 
megismerje ennek a nagyszerű sportág-
nak az alapjait. Hajrá Szob!

Hramcsák Tihamér 

U7-es csapat

U9-es csapat

U11-es csapat
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Gasztrostaféta
Kuglóf Véber Zsuzsától

Hozzávalók:
25 dkg fi nomliszt
25 dkg porcukor 

2 dl étolaj 
2 dl tejföl 
4 db tojás 

2 csomag vaníliás cukor 
1 csomag sütőpor

kakaó

A fehérjét felverjük habnak. A sárgáját elkeverjük a cukrok-
kal majd beletesszük a tejfölt és az olajat. A lisztet is elkeverjük 
sütőporral és összekeverjük a cukros sárgával. Majd óvatosan 
összedolgozzuk a felvert fehérjével. A kész tésztából 6 kanál-
lal kiveszünk és 1 evőkanál kakaóval összekeverjük. A kuglóf 
formát  kivajazzuk. A sárgatésztával kezdünk, majd a gyümöl-
csök jönnek, ami lehet aszaltszilva, mazsola vagy meggy. Végül 
a barna tészta. 

A sütése 180°C-on 15 percig, majd 160°C-on még 15 per-
cig, de sütőfüggő. Jó étvágyat! 

A stafétát Valentin Dórinak és Kovács Nándinak adom át. 
Sok sikert!

Ezentúl minden évben a Kará-
csony és Szilveszter közti idő-
szakban egy alkalmas napon 
megrendezzük a Sakkpalánták 
Napját, ami kifejezetten óvodás 
és általános iskolás gyerekeknek 
szól.

Idén december 27-én délután 
14 órai kezdettel tartjuk meg, a 
Szobi József Attila Művelődési 
Házban.

Vendégeink: akik szintén 
sakkpalántaként kezdtek vala-
mikor.

Gyerekek, sok szeretettel vá-
runk Titeket, és felnőtt kísérői-
teket!

Sakk hírek
A Megyei Bajnokság 2. forduló-
ján papírforma vereséget szen-
vedtünk el.

Dunaharaszti MTK I. - Szob 
SC  8 - 2.

Sajnos 1,5 pontot az ellenfe-
lünknek ajándékoztunk. Ennyit 
tesz a 200 - 300 Élő-pont kü-
lönbség,

Na de fel a fejjel! Megyünk 
tovább.

2020. január 26-án Dunake-
szit fogadjuk. Ez is nehéznek 
ígérkezik, de az elmúlt években 
már sikerült őket legyőznünk.

Két régi játékosunk tért visz-

sza: Juhász Béla győzelemmel, 
Szentgyörgyi Sándor vereséggel, 
bár jól játszott.

Reméljük, lesz még esélyünk 
a győzelemre az elkövetkező 
mérkőzéseken!

Az idei évben már csak a de-
cember 14-i évzárónk van hátra, 
melyre a Szobi József Attila Mű-
velődési Házban, 10 órai kezdet-
tel kerül sor.

Az évzáró keretében játszuk 
le a Hírverő háziversenyünk 
utolsó fordulóját. Számítógépes 
sorsolással, kevesebb fordulóval, 
de hosszabb játékidővel. Tartal-
masabb mérkőzéseket játszha-
tunk a 20-20 perces fordulókkal. 
A bajnoki meccsekre mindenki 
önállóan készül.

A Hírverő jelenlegi állása a 
következő:

1. Szabó Gyuri Bácsi
2. Baranyi György
3. Lőrincz István
Ezúton köszönjük meg tá-

mogatóinknak az egész éves se-
gítséget!

Városunk minden lakójának 
kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!

A Sakkcsapat nevében: 
Csiba Ben 

Csapatvezet

Sakk évzárás 2019.

A téma az utcán hever
A sebesült angyal

Karácsony tájékán elhűlve nézem a szaloncukrok és a karácsony-
fadíszek mérhetetlen gazdag választékát, a gyerekeket megcélzó 
ajándékoktól roskadozó polcokat a boltokban. Minden van, csak 
pénz legyen elég. 

A háború utáni évekre gondolok, gondtalan gyermeki éveim-
re. Szaloncukor? Olvasztott kristálycukor zsírpapírba csomagol-
va, mütyürök helyett diók (festve) lógtak, esetleg (ha volt a padlá-
son eldugva) egy-két alma. Mit kértünk karácsonyra Jézuskától? 
Természetesen gumicsizmát, hiszen ősztől tavaszig mezítláb nem 
lehetett közlekedni, cipőre meg nem futotta.

A konyhában vártuk öcsémmel együtt, hogy jöjjön az angyal. 
Az udvaron megszólalt a csengettyű, valaki jön! A szobában már 
feldíszítve a méteres fenyőfa, égett egy gyertya, kopogás, ajtónyi-
tás. Ott állt az angyalunk. A szentképeken lehetett ilyent látni, 
hófehér hálóinghez hasonló ruha, derékig érő hosszú szőke haj, 
fején koszorú, kezét összekulcsolta imádsághoz. Két fehér szár-
nya volt, nem akkora, mint a képeken, de ezzel is lehetett repülni. 
Felemelte a kezét, s a mozdulattól a baloldali szárnya megbillent, 
lebicsaklott. A család nem látta, csak én! Istenem, megsebesült az 
angyalunk leszállás közben! – gondoltam. Biztos nekirepült egy 
ágnak. Megrémülten, de nagyon!

Hogyan fog visszarepülni az égbe? Le kell majd fektetni, ápolni 
kell, gondoskodni róla. Itt? Két ágyunk van, egyikbe édesanyám 
az öcsémmel, a másikban én alszom. Az én ágyam jöhet szóba! 
Akkor én hol fogok aludni?

Nagyon megijedtem, csak mutogattam az angyal szárnya felé, 
hang nem jött ki a számból, pedig akartam beszélni. Torkomból 
gurgulázó nyöszörgést hallottak, arcom teljesen eltorzult az eről-
ködéstől. Nem volt ének, ajándékosztás, az angyalkát sürgősen 
kikérték a szobából. Akkor nyugodtam meg. Aznap a csizmám-
mal aludtam békésen, soha nem beszéltünk erről az esetről.

Annyi év után öcsém kivételével mindenki eltávozott a „sebe-
sült” angyallal együtt. Csak az emlékük maradt meg, és az emlé-
kezés.

Ferenczy Emil
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Olvastad?
Agatha Christie: Ferde ház

Ha olvasásról van szó, 
akkor rögtön a krimi mű-
faja jut eszembe először, 
mint lehetséges opció. 
Kifejezetten szeretek a 
félelem és az izgalom bű-
völetében keringeni, ami-
re tökéletes alapot nyújt 
Agatha Christie összes 
regénye. Ez alkalommal 
A ferde ház című rövid 
történetet idézném fel. 
Bár régen olvastam, még-
is eszembe jut, mennyire 
hátborzongatóan hatott 
rám ez a könyv. 

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy, szerető, 
bár kissé zűrzavaros család. A Leonidesek boldogan éltek 
kis, ferde házukban… Egészen addig, míg a családfő, a 
milliomos Aristide meg nem halt. Valaki a családból inzu-
lin helyett mérget tett a fecskendőjébe.

Ki a gyilkos, és miért ölt? Szerelemből, pénzvágyból 
vagy tán bosszúból? A rejtély nyomába eredő fi atalember 
indítóoka legalább világos: Sophia, az áldozat legidősebb 
unokája addig nem hajlandó kitűzni esküvőjük napját, 
míg ki nem derül az igazság…”

Nem érdemes kihagyni a legizgalmasabb részt eb-
ből az olvasási folyamatból, mégpedig a találgatást. Ki 
is a gyilkos? Ha valaki véletlen megpróbál utánajárni, 
akkor garantáltan le fog esni az álla. Melegen ajánlom 
minden izgalmat keresőnek és sok sikert a tippekhez!

Sági Anna

A stafétát szeretném átadni Pusztai Zsuzsannának!

 

2019. november 16-án je-
les évfordulót ünnepelt 
az A-54 PGSE. Az össze-
jövetelt a szokásos Krasz-
nai Zoltán által biztosított 
helyszínen tartották. 

Az egyesületet 1979-
ben alapították meg a tele-
pülésen élő galambászok. 
Azóta persze sok min-
den történt. Tagok jöt-
tek-mentek. (Több sport-
társ sajnálatos módon 
már nem élhette meg ezt 
a pillanatot.) A taglétszám 
az utóbbi évekig 17-25 fő 
között mozgott. A jelen-
legi taglétszámból Fidler 
József, Huszák György, 
Kliment Gyula, Molnár 
Péter, Mucska János, Pász-
tor István alapító tag. Az 
első években oklevelekkel, 
1996-tól kupákkal, serle-
gekkel ismerték el a ver-
senyévadokban elért ered-
ményeket. Kezdetekben 
Solymosi Ferenc és Szebeni 
Lajos győzedelmeskedett. 
Aztán megjelentek új baj-
nokok is. Molnár Péter is 
sikereket ért el galambjai-
val. Volt olyan év amikor 
Fidler József nyerte meg 
a legtöbb kategória első-
ségét. Pásztor István az 
egyesületen kívül a Ma-
raton Klubban is eredmé-
nyes versenyző volt. Hu-
szák György többszörös 
vándorkupa győztes lett az 
évek alatt. Kliment Gyula 
Molnár Péterrel pedig pár 
éve vezeti a közösség rang-

listáját. Fair play (sport-
szerűség) díjjal Mucska Já-
nos büszkélkedhet, melyet 
10 évvel ezelőtt szavaztak 
meg számára. A Magyar 
Postagalamb Sportszö-
vetség bronz fokozat ki-
tüntetéssel 3 sporttárs 
rendelkezik. A 40 év alatt 
két tagszövetségben ver-
senyeztek. Jelenleg a 06-os 
Dunakanyar Tagszövetség 
egyesülete az A-54 PGSE.

Az ünnepség egyben 
díjkiosztó is volt. Kliment 
Gyula elnök köszöntötte 
a megjelenteket, a meg-
hívott vendégeket. Virág 
Gábor a tagszövetség VB 
elnöke gratulált a 40 éves 
évfordulóhoz, hiszen ilyen 
hosszú múltú egyesület 
ennyi alapító taggal nem 
megszokott a galambá-
szok köreiben. 

Pásztor István az egye-
sület VB elnöke átadta az 
2019-es versenyévadi tel-
jesítményekért a serlege-
ket. Minden jelen lévő, és 
támogató Mózes Bernadett 
fotográfus segítségével ké-
szült hűtő mágnest kapott 
az esemény emlékére.

Gratulálunk és még sok 
évet kívánunk a galam-
bászkodáshoz, s egyben 
minden kedves olvasónak 
kellemes ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk.

A fotókat Krasznainé B. 
Szilvia készítette.

Az A- nevében 
FJ-né

40. születésnap

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, 

email: 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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