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A képviselő-testület szeptember 
1-jén megtartott ülésén döntött 
arról, hogy a koronavírus okozta 
világjárvány hazánkban kibonta-
kozó második hullámára tekintet-
tel, a településen élők egészségé-
nek és életének védelme érdekében 
a 2020. szeptember 18-20. napja 
között, a település várossá nyilvá-
nításának XX. évfordulója alkal-
mából tervezett ünnepi program-
sorozatot, azaz a városnapokat 
bizonytalan időre elhalasztja.

A képviselő-testület augusztus 
14-én – tekintettel a szervezés elő-
rehaladott állapotára -  még úgy 
foglalt állást, hogy a járványügyi 
előírások szigorú betartása mel-
lett (COVID felelős, beléptető 

rendszer alkalmazása, fertőtle-
nítés biztosítása, stb.) a városna-
pok rendezvényei megtarthatóak 
lesznek, azonban az azóta eltelt 
időszak alatt jelentősen romlott a 
járványügyi helyzet (napi 400-500 
új fertőzöttet regisztrálnak az or-
szágban). Figyelembe véve tehát a 
járványhelyzet alakulását, a vírus 
terjedésének megelőzése érdeké-
ben meghozott intézkedéseket és 
ajánlásokat, az egyetlen felelős és 
helyes döntés, amelyet a város ve-
zetősége hozhatott az az, hogy az 
idei városnapok megtartását elha-
lasztja. A képviselő-testület a leg-
csekélyebb esélyét sem szeretné 
megadni annak, hogy közös ün-
neplésünk akár egyetlen ember ví-

russal történő megfertőződésének 
oka legyen. 

A szeptember 18-20-i hétvégére 
tervezett XX. Szobi Városnapokra 
színvonalas programokkal és fel-
lépőkkel készült az önkormány-
zat, éppen ezért számunkra is fájó, 
hogy ezt a döntést kellett meghoz-
nunk.

Tisztelettel kérem megértésüket, 
döntésünk elfogadását. A képvise-
lő-testület bízik abban, hogy 2021-
ben a városnapok bepótlására, és 
ezzel együtt az Önök kárpótlására 
már lehetősége nyílik.

Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Döntöttek a képviselők: 
elmaradnak az idei városnapok

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta váro-
sunk volt polgármestere, Remitzky Zoltán részére, Szob városért végzett több évtizedes településvezetői mun-
kája, valamint a térség fejlesztését szolgáló társadalmi szerepvállalása elismeréseként – olvasható a kitüntető 
díszoklevélben.

Köszönjük a Polgármester Úrnak városunkért, közösségünkért végzett munkáját és gratulálunk a kitünte-
téséhez!

lett (COVID felelős, beléptető neplésünk akár egyetlen ember ví- polgármester

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 
vehetett át Remitzky Zoltánvehetett át Remitzky Zoltán
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A 2020. május 1-én elin-
dult projekt fő célkitűzése 
új szociális intézmények 
létrehozása az elöregedő 
korstruktúrával rendelke-
ző térségben.

A 2019. júliusában in-
dult az a négy éven át tar-
tó, az INTERREG V-A 
Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program 
(www.skhu.eu) keretén 
belül megvalósuló, 7 pro-
jektből álló RE-START 
akcióterv, amellyel a köz-
reműködő partnerek a 
periférikus térség gaz-
dasági és munkaerőpiaci 
aktivitásának fokozását 
tűzték ki célul. Ennek az 
akciótervnek egyik pro-
jektje a RE-STRUCTURE 
(SKHU/1802/3.1/043), 
amely 2022. áprilisáig tart.

A RE-STRUCTURE 
projekt jelenti az akcióterv 
gerincét, amelynek kereté-
ben Ipolyszalkán, Helem-

bán és Szobon időskori 
szociális ellátás számára 
összesen 68 férőhely léte-

sül mintegy 1500 m2-en, 
amely révén az idősellátás 
kínálati oldala igazodik az 

RE-STRUCTURE: 
Szociális intézmények építése 

az Alsó-Ipoly völgyében

idősödő társadalom miatt 
megnövekedett kereslet-
hez.

Emellett szintén a pro-
jekt keretében valósul 
meg egy mosoda, illet-
ve egy szociális konyha 
épületének kialakítása, az 
előbbi Kemencén, míg az 
utóbbi Bernecebarátiban. 
Mindkét intézmény meg-
osztott szolgáltatásokat 
fog nyújtani a környék 
szociális intézményei 
számára, így elősegítve a 
méretgazdaságossági kri-
tériumoknak megfelelő 
működést.

A 2 014 530,58 euró 
ERFA (Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap) támo-
gatású projekt keretében 
újonnan kialakításra kerü-
lő infrastruktúra fenntar-
tása és működtetése lega-
lább 13 új munkahelyet is 
teremt a térségben, amely 
tovább erősíti a helyi mun-
kaerőpiacot, ugyanakkor 
megteremti az időskorú 
lakosság ellátására alapuló 
szolgáltatószektor (az úgy-
nevezett „silver economy”) 
felfuttatását is. 

Megkezdődtek a szobi idősotthon kialakításának munkálatai

Az új szobi idősotthon 32 fő időskori szociális ellátását biztosítja majd   
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Röviden
SZŰRŐBUSZ A képvi-
selő-testület július 21-én 
megtartott ülésén dön-
tött a RE-BOOT (SKHU-
1802/3.1/053) projekt 
keretében lebonyolított 
„Szűrőbusz és orvosi felsze-
relések beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ered-
ményéről. Az eljárásban kü-
lön lehetett ajánlatot tenni 
a szűrőbusz-, illetve annak 
felszereléseként az egész-
ségügyi eszközök szállítá-
sára.   Képviselő-testület az 
1. rész tekintetében, azaz a 
Szűrőbusz felszerelésének 
beszerzése vonatkozásá-
ban az ARTMED Kórház-
technikai, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft -t (1138 
Budapest Viza Utca 7/c. ép. 
fszt. B303) hirdette ki az el-
járás nyertesének. A 2. rész, 
azaz a Szűrőbusz beszerzé-
se vonatkozásában pedig a 
Tornádó International Jár-
mű- és Gépgyártó Kft . (6800 
Hódmezővásárhely, Cso-
morkányi utca 100.) adta a 
legkedvezőbb ajánlatot. Az 
önkormányzat a vállalko-
zásokkal a szerződéseket 
megkötötte, amelyek alap-
ján még az idei évben mind 
a szűrőbusz, mind pedig az 
egészségügyi eszközök az 
önkormányzat részére le-
szállításra kerülnek.

ALAPÍTÓ OKIRATOK A 
képviselő-testület júliusban 
megtartott ülésén módosí-
totta a fenntartásában mű-
ködő valamennyi kulturális 
intézmény, így a Szobi Jó-
zsef Attila Művelődési Ház 
és Szabadidő Központ, a 
Börzsöny Közérdekű Muze-
ális Gyűjtemény és a Szobi 
Érdy János Könyvtár és In-
formációs Központ alapító 
okiratát. Az alapító okiratok 
módosítását az tette szüksé-
gessé, hogy az intézményben 
foglalkoztatottak kikerültek 
a közalkalmazotti törvény 
hatálya alól, foglalkoztatási 
jogviszonyukra a jövőben a 

munka törvénykönyvét kell 
alkalmazni. Az intézmé-
nyekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszo-
nyára történő utalásokat en-
nek megfelelően az alapító 
okiratokból is törölni kellett.

EGYIRÁNYÚ A képvise-
lő-testület júliusban döntött 
arról, hogy az Ady Endre ut-
cát és az Ipolysági utcát - a 
vasútállomásnál - összekötő 
utat az Ady Endre utca felől 
egyirányú útvonallá alakít-
ja. Mindez azt jelenti, hogy 
Ipolysági utca felől a 12. sz. 
főútra (Ady Endre utca) 
nem lehet itt kijönni a jövő-
ben.

TŰZIFA A képviselő-testü-
let augusztusi ülésén döntött 
arról, hogy a települési ön-
kormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására 
meghirdetett pályázati fel-
hívás szerinti, maximálisan 
igényelhető 152 (erdei) m3 
keménylombos tűzifa vásár-
láshoz pályázatot nyújt be. 

PÁLYÁZAT A képviselő-tes-
tület szintén augusztusban 
döntött arról, hogy a Ma-
gyar Falu Program kereté-
ben meghirdetett „Szolgálati 
lakás” című pályázati felhí-
vásra pályázatot kíván be-
nyújtani. A pályázat támo-
gatásban részesülése esetén 
három darab önkormányzati 
lakás részleges-, míg két má-
sik szintén önkormányzati 
tulajdonú lakás teljes körű 
felújítása valósulhatna meg.

FUTÓVERSENY A kép-
viselő-testület megismerve 
a Proathlon Bt. kérelmét, 
szeptemberi rendkívüli 
ülésén döntött arról, hogy 
a 2020. szeptember 20-án 
megrendezésre kerülő 4. 
Dunakanyar Félmaraton 
megtartása érdekében, a ke-
rékpárút kerékpáros forgal-
mának 12. sz. főútra - reggel 
09:00 és délután 13:00 óra 
között – történő kiterelésé-
hez hozzájárul.

Wichmann Tamás nevét 
viselheti az új szobi csónakház 

A képviselő-testület támogatásáról biztosította a Du-
na-Ipoly Sportegyesület azon kezdeményezését, hogy 
a Széchenyi sétányon épülő csónakház a többszörös 
világbajnok, olimpiai ezüstérmes kenus Wichmann 
Tamásról kerüljön elnevezésre. A képviselő-testület 
végleges döntése meghozatala előtt, de annak érdeké-
ben kérte a kezdeményezőt, hogy kezdeményezéséhez 
szerezze be Wichmann Tamás hozzátartozóinak (tör-
vényes örököseinek) a névviseléshez történő hozzájá-
rulását.

A koronavírus-járvány 
második hulláma miatti 
elővigyázatosságból: 

- az idősotthonokra 
vonatkozóan országosan 
látogatási tilalom került 
elrendelése, így Szobon 
sem látogathatóak idő-
sotthonban elhelyezett 

hozzátartozóink,
- a fekvőbeteg ellátást 

nyújtó intézményekben 
szintén látogatási tilalom 
került bevezetésre,

- a szobi művelődési 
házban csak a nagyterem-
ben, és legfeljebb 50 fő 
részvételével, a szociális 
távolság megtartása mel-
lett tarható rendezvény,

- az iskolákban, óvo-
dákban korlátozásokat 
vezettek be a szülők belé-
pésével kapcsolatban,

- az arcot és orrot elta-
karó maszk viselése köte-
lező a boltokban, tömeg-
közlekedési eszközökön, 

- a szobi polgármeste-
ri hivatalban az ügyfelek 

csak szájmaszk használa-
tával léphetnek be.

 Tisztelettel kérünk 
mindenkit, hogy a fenti 
intézkedések elfogadásá-
val, és az azoknak meg-
felelő magatartás tanúsí-
tásával segítse elő a vírus 
terjedésének megaka-
dályozását! Vigyázzunk 
egymásra!

Fontosabb intézkedések 
a járvány elleni 

védekezés érdekében
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Egészségnap Szobon 
Helyszín: 

Szob, Duna-part
A Szobi EFI kis csapata 2020. szeptember 19-én Szobon, a 
Börzsöny Ring teljesítménytúra napján és keretein belül 8 

órától, várhatóan 13 óráig Egészségnapot tart.

AMIT KÍNÁLUNK:
- egészségügyi mérések (vérnyomás, vércukor, pulzus, 
véroxigén szint, EKG, testsúly, magasság, izomtömeg, 

testzsír %, BMI, stb.),

- egészségügyi tanácsadás,

- táplálkozási tanácsadás és ételkóstolás dietetikussal.

A program INGYENES!

Amire szükségünk lesz: 
TAJ és lakcímkártya. Ha nem hozod magaddal, az sem 

gond, anélkül is elvégezhető a szűrés.
A szűrővizsgálaton 18 év alatti kiskorúnak 

gondviselő jelenléte szükséges.

AZ EGÉSZSÉG FONTOS, GYERE ÉS 
TARTS VELÜNK TE IS!   

Elérhetőségeink:
Szobi Egészségfejlesztési Iroda

Cím: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.
Telefonszám: 27/570-690 29-es mellék

E-mail cím: efi .iroda@szob.hu
Facebook: 

https://www.facebook.com/efi szob/
Honlap: www.szobiefi .hu

A Pest megyei bajnokság-
ban a költségkímélés mi-
att két csoportra osztva 
(Észak és Dél) - 14 csapat 
vett részt.

Észak
1. Dunaharaszti I. 41. 
2. Veresegyház 32,5.
3. Dunakeszi 28,5.

4. Szob 24,5.
5. Göd 22,5.

6. Vác 17.
7. Aszód 14.

 Dél
1. Szigetszentmiklós 40,5.

2. Szentendre 34,5.
3. Érd 32,5.

4. Dunaharaszti II. 21,5.
5. Szigetbecse 21.
6. Törökbálint 16.

7. Gyömrő 14.
 
Sajnos a koronaví-

rus-helyzet miatt a végered-
mény is ez lett, holott, ha 
lejátszhatjuk Aszód ellen az 
utolsó meccset, nagy való-
színűség szerint a 3. helyen 
végzünk.

Összesítve a 7. helyen vé-

geztünk, bár ha Aszód ellen 
lejátszhatjuk az elmaradt 
meccset, nagy eséllyel az 5. - 
6. helyért játszunk helyosz-
tót.

A megye csapatai nagy 
többséggel a bajnokság be-
rekesztésére szavaztak, mi-
után Dunaharaszti egyik já-
tékosa koronavírus fertőzés 
miatt hunyt el.

Júniusban végre megtart-
hattuk a baráti összejövete-
lünket, ezúton köszönjük 
Virág Sándornak a szíves 
vendéglátást!

Jelenleg az a terv, hogy 
2020. novemberben indul a 
2020/21. bajnokság. Jelenleg 
még semmi biztosat nem 
tudunk.

 Virág Bálint és Repiczki 
Tamás játékosaink a buda-
pesti "Lila Futó" versenyen 
vesznek részt, Szentgyörgyi 
Sándor pedig Püspökla-
dányban versenyez.

A sakkélet nem állt meg!
 Csiba Ben

 Csapatvezet

2019-2020. évi 
Sakk fi nálé

2020. június hónapban született Szűcs Gábor és Már-
ton Erzsébet Enikő, Tóth Péter Pál és Csiba Györgyi 
Péter Pál nevű gyermeke

2020. július hónapban született Bánhegyesi Attila és 
Rusznák Csilla Levente, dr. Sántha József Attila és Ker-
tész Anna Boglárka Emese, Bárány József és Csató Zsu-
zsanna Léna Anna, Petyerák Nándor és Szőke Edina 
Brigitta Julianna nevű gyermeke.

2020. augusztus hónapban született Zachar Róbert és 
Haraszti Rebeka Hanna Róza, Tóth Béla és Szabó Ani-
ta Lara nevű gyermeke.

2020. szeptember hónapban született Maurer András 
és Nagy Kinga Levente nevű gyermeke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszön-
ti városunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó 
egészséget, hosszú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi hírek
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A Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjteményben 
május vége óta tartó épít-
kezés az intézmény törté-
netének egyik legnagyobb 
fejlesztése. 2020. szeptember 
19-én délelőtt 11 órakor kez-
dődik a néhai Regős Béla Fe-
renc munkáiból összeállított 
időszaki kiállítás megnyitó-
ja, mely alkalom egybekap-
csolódik a felújítás megün-
neplésével. Regős Béla élete 
nagy részét Németországban 
töltötte és ott tízmilliók cso-
dálták lenyűgöző fi lmplakát-
jait, könyvborítóit és más il-
lusztrációit. Sajnos a jelenlegi 
egészségügyi helyzet követ-
keztében a megnyitón részt 
vevők létszámát korlátozni 
kényszerülünk, de a kiállítás 
2021 júniusáig, hétfő kivéte-
lével minden nap megtekint-
hető lesz.

A Börzsöny Múzeum 59 
éve költözött mai helyére, a 
Batics család egykori lakó-
házába és 1967-ben vesz-
tette el önállóságát a Pest 
Megyei Múzeumok Igazgató-
sága szervezetéhez csatlakoz-
va. Annak ellenére, hogy a 
Laczus házaspár és más, őket 
segítő muzeológusok igen je-
lentős régészeti, néprajzi, tör-
téneti anyagokat gyűjtöttek 
itt össze, az intézmény egyre 
kevesebb fi gyelmet – és pénzt 
– kapott a megyei igazgatóság 
irányából. Az 1980-ban meg-
épített emeleti kiállítóterem 
elkészülte óta az épülten szin-
te semmilyen változtatás sem 
történt. Máig tartó hatalmas 

veszteséget, sok millió forin-
tos hátrányt okozott a me-
gyei igazgató 2003. évi azon 
rendelkezése, mely Szobot 
kiállítóhellyé fokozta le. Így a 
megyei rendszerben is kisebb 
jelentőségűvé vált az intéz-
mény, valamint 2013-tól, az 
önállóvá válástól kezdve jó-
val kisebb állami támogatást 
kaphatott, mintha múzeum 
maradt volna. 2013. január 
1-én a kormány döntése alap-
ján megszűnt a 19 megyei 
múzeumi szervezet és min-
den település megkapta, illet-
ve visszakapta a területén fek-
vő muzeális intézményeket. 
A szobi kiállítóhely számára 
ez hatalmas változást hozott. 
Míg korábban egy kiterjedt 
megyei szervezet távoli és 
elhanyagolt része volt, addig 
2013-ban az épület leromlott 
állapota miatt azonnal meg-
kezdődtek a felújítások. Több 
helyiség azonnal vakolásra, 
festésre szorult. Mivel koráb-
ban csak egy pottyantós (!) 
illemhellyel rendelkeztünk, 
2013 nyarán egy WC-t és 
kézmosót tartalmazó vizesb-
lokk készült el – és persze 
betont törve, árkot ásva rá 
kellett kötni a szennyvízhá-
lózatra. A komoly értéket je-
lentő kivitelezési munkákat 
az önkormányzat végeztette. 
2013 elején Szob vezetése 
igen előnyös megállapodást 
írt alá Vác városával, amely 
eredményeként kiállítóhe-
lyünk 2013 júniusában meg-
kaphatta a gyűjteményi ran-
got. Ennek köszönhető, hogy 

a múzeumunk (hivatalosan: 
gyűjteményünk) számára jut-
tatandó éves állami normatív 
támogatás 2014-től kezdve 
több mint két millió forinttal 
nőtt. Az éves támogatás ele-
gendő a béreink kifi zetésére 
és fedezi az alapvető műkö-
dést, de nem jut belőle komo-
lyabb beruházásokra. Szo-
morú tény, hogy a Szob által 
2013 elején átvett múzeumi 
épületet 60 éven át elhanya-
golták, így az utóbbi hét és fél 
évben a hat korábbi évtized 
el nem végzett feladatait pró-
báljuk bepótolni. Lényeges 
még, hogy a gyűjteményünk 
bérszámfejtési, pénzügyi és 
egyéb adminisztratív felada-
tait a polgármesteri hivatal 
szakemberei végzik 2013 óta 
úgy, hogy ezért a plusz mun-
káért sem a hivatal, sem a dol-
gozók nem kapnak egy forint 
plusz juttatást sem. E segítség 
is komoly anyagi támogatást 
jelent intézményünknek.  

Az utóbbi néhány évben az 
állam, pontosabban az Em-
beri Erőforrások Minisztéri-
uma által nyújtott pályázati 
támogatásokból épületünk 
kapualjában sikerült járóla-

Kiállításmegnyitó a 
felújított múzeumban

pokat lerakatni, a félemeleten 
hőszigetelt álmennyezetet 
kialakítani és ugyanitt a szét-
rothadt régi ablakok helyére 
hőszigetelt nyílászárókat be-
építeni. 

2020 nyarán sikerült a vi-
zesedő, a vakolatot, festéket 
ledobó pinceszinti falakat 
drénezéssel szárazabbá tenni. 
A pincében 80, a földszinten 
15 négyzetméteren készült el 
az új aljzatbetonra tett járó-
lapozás. E helyiségekben va-
koltunk és festettünk. A po-
ros padláson tárolt néprajzi 
gyűjteményünket a földszinti 
15 négyzetméteres szobába 
átpakolva reméljük, hogy így 
már minden olyan előírásnak 
megfelelünk, amelyek ahhoz 
kellenek, hogy ismét meg-
kapjuk a 2003-ban elveszített 
múzeumi besorolásunkat. 

E komoly eredmények el-
lenére még sok javítani való 
maradt az épületünkön – a 
megyei múzeumi hálózat ke-
serű öröksége ez. Nagyon kö-
szönöm Szob városának ed-
digi támogatását, a baráti kör 
két évtizedes aktivitását, va-
lamint az idén nyáron velem 
dolgozók munkáját. Remény-
kedem, hogy a Börzsöny Mú-
zeum a még előttünk álló fel-
adatok elvégzéséhez továbbra 
is ennyi sok segítséget és jóin-
dulatot kaphat!

Batizi Zoltán

Köszönet
KÖSZÖNJÜK A FELÚJÍTÁST SEGÍTŐK 

TEVÉKENYSÉGÉT!
Árpási Imre
Batizi Bálint 

Fésű József György
Földesi Ildikó

Földesi Krisztián
Győrik Sándor

Izrael József
Karsai József

Karsai Józsefné 
Likmus Zoltán
Molnár Zsolt
Simon Tamás

Szikriszt és Társa Kft 
ifj . Virág Sándor
id. Virág Sándor

Szob Város Önkormányzata nevében tisztelettel és sze-
retettel köszönöm meg Batizi Zoltán Intézményvezető 
Úrnak a Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épü-
letének felújítása, korszerűsítése érdekében végzett, több 
éves, áldozatos és kitartó munkáját!

Sok sikert, szép eredményeket és jó egészséget kívánok 
további intézményvezetői munkájához!

Ferencz Gyöngyi
polgármester
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Napjainkban egyre gyak-
rabban találkozunk lakott 
területen megjelenő vad 
által okozott problémák-
kal és az ezekhez kap-
csolódó konfl iktusokkal. 
Tudományos kutatások 
igazolták, hogy az erdő-
sült belterületeken, illet-
ve azokhoz közel, immár 
életvitelszerűen megtele-
pedett a vad, az az nem 
egy adott, külterületi, er-
dősült vagy mezőgazda-
sági művelés alatt álló va-
dászterületről váltott ki, 
hanem életét ember kö-
zeli térségben éli. Telepü-
lésünkön, a Homokdűlő 
utcában visszatérő vendég 
egy gímszarvas bika, ami 
nem kis bosszúságot, és 
- ami ennél is fontosabb - 
kárt okoz az ott lakóknak. 
De mit tehetünk ebben a 
helyzetben?

Fontos tudni, hogy Ma-
gyarországon a vadásza-
tot törvény szabályozza, 
amelynek egyik elsődle-
ges célja a vad védelme. 
A jelenlegi szabályozások 
szerint ma hat nagyvad-
faj, huszonnégy apróvad-
faj vadászható, s ezek a 
vonatkozó jogszabályban 
előírt, az adott vadfajok 
biológiai sajátosságaihoz 
igazodó időszakokban 
ejthetők el. Az említett 
esetben tehát a gímszar-
vas bika vadászati idénye 
szeptember 1-től októ-
ber 31-ig tart, amely a 
gímszarvasok szaporo-
dási időszakához, az ún. 
„bőgés”-hez igazodik. Et-
től eltérni csak kivételes 
esetben lehet: ha az adott 
egyed beteg, súlyosan sé-
rült vagy mozgásképtelen. 
Ennek tükrében érthető, 
miért nem tudnak azon-
nal, már a legelső károko-
zás után a segítségünkre 
sietni a vadásztársaság 

tagjai. Súlyosbítja a hely-
zetet, hogy lakott terüle-
ten megjelenő egyedről 
van szó, tehát a kilövés is 
lakott területen történne, 
amely fontos és körülte-
kintő biztonsági teendő-
ket von maga után.

Lakott területen belül 
és kívül is szükséges meg-
tenni olyan megelőző in-
tézkedéseket, amelyekkel 
elkerülhetjük a vad általi 
károkozást. Ez lehet lé-
tesített berendezés, mint 
például megfelelő kerítés 
építése (lehetőség szerint 
villanypásztorral kiegé-
szítve), valamint egyéb 
vadriasztó szerek alkal-
mazása. Utóbbiak között, 
működési tulajdonságuk 
alapján megkülönbözte-
tünk hang, fény, szag és íz 
hatáson alapuló szereket, 
melyekből a piacon több 
féle is beszerezhető, ám 
a kiválasztáskor oda kell 
fi gyelni, hogy milyen vad-
faj ellen és a vegetációs 
ciklus mely szakában kell 
alkalmaznunk azokat. A 
nem kellő időben kijutta-
tott szer ugyanis nem lesz 
hatékony. 

A szögesdrót és az elö-
regedett, nem folytonos 
kerítések vadelleni védel-

met nem nyújtanak. A 
normál kerítésfonat, illet-
ve az olcsó vékony szálú 
kerítés megfelelő magas-
ság esetén (ez hozzávető-
legesen 1,8 m) a szarvas 
ellen jól véd, a legjobb 
megoldás azonban a feszí-
tett, csúszásmentes cso-
mózású vadhálóból ké-
szült, oszlopos kerítés.

Íz, valamint szag alap-
ján működő, biológiai 
összetevőkből álló, rágás 
elleni anyagot általában 
poralapú vagy folyékony 
szerként tudjuk besze-
rezni, melyeket általában 
hígítva, spray segítségével 
a védendő területre per-
metezhetünk. Mivel a vad 
a díszfákban, valamint a 
gyümölcsfákban elsősor-
ban rágáskárt okoz, eze-
ket a szereket a növény 
törzsére kell permetezni 
és nem a termésre. El-
sődleges követelmény 
manapság, hogy a per-
metszerek se a növényre, 
se a méhekre ne legyenek 
veszélyesek, így a gyártók 
is eszerint kínálják termé-
küket.

Házilagos lehetőség 
van olcsó, használt ruhák-
ból bábúk készítésére öb-
lítő vagy egyéb mosósze-

Vadak károkozása lakott 
területen: mit lehet tenni?

res szagosítással, ám ezek 
hatása viszonylag rövid, 
mivel az ember közelségé-
ben élő vad megszokja az 
ember illatát, ezért ilyen 
helyen hatékonysága ke-
vés ideig tart és elenyésző.

Hang és fényhatáson 
alapuló berendezések a 
lakott területen nem a 
legnépszerűbbek, ám ér-
demes ezeket is megem-
líteni. Ezek a készülékek 
hanghatással és erős fény-
nyel riasztanak, ám a pia-
con beszerezhetőek olyan 
darabok is, amelyek moz-
gásérzékelővel ellátottak, 
ami akkor lép csak mű-
ködésbe, amikor a moz-
gásterében érzékeli a vad 
mozgását. 

Az ultrahangos vadri-
asztás az állatok jó hallását 
fordítja ellenük: számukra 
zavaró, számunkra nem 
érzékelhető hangokat su-
gároznak és rögzíthetjük 
fára, kerítésre, vagy osz-
lopra. 

A vadon élő állatok táp-
lálékfelvételük közben, 
és a fajtól függő bizonyos 
viselkedésük során kárt 
okozhatnak a mezőgazda-
sági kultúrnövényekben, 
a belterületi kertekben. 
Az urbanizáció folytán az 
infrastruktúra fejlődése, a 
lakott területek terjeszke-
dése következtében a vad-
fajok élettere folyamatosan 
csökken, az őzek, vaddisz-
nók, szarvasok, nyulak, 
rókák hozzászoktak az 
ember közelségéhez, és a 
vad számára vonzó táplá-
lékforrás a lehullott gyü-
mölcs, a kidobott háztar-
tási hulladék, a komposzt. 
A belterületi vad probléma 
kezelése a helyi lakosság 
bevonása nélkül sajnos 
nem orvosolható, az álla-
tok ösztönből cseleked-
nek. Érdemes tehát utána 
nézni azoknak a preventív 
megoldásoknak, amellyel 
a probléma megelőzhető, 
a károkozás mértéke pedig 
csökkenthető. 

Hegyes Mónika
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Gasztrostaféta
Németh Imola receptje

Olvastad?
Köszönöm a lehetőséget Kinga!

Az általam választott könyv Wass Albert egyik 
legismertebb, talán legszebb írása. A regény há-
rom részes, olvasmányos és nagyon szép emberi 
történet. A táj, az erdő szeretete, az emberek vi-
lágának kettőssége és minden szereplője hiteles 
figura. Nehéz írni róla, hiszen nagyon mesesze-
rűen keveredik benne a valóság, a történet fonala 
viszi az olvasót. A könyve egészében fellelhető az 
alázat a természet és az emberi jellemek iránt, az 
élet és a sors felé. A történet Erdélyben játszódik, 
főleg a Kelemen-havasokban. Főhősünket, Nucát
tíz éves korától kezdve kísérjük figyelemmel, kö-
rülbelül a harmincas évei elejéig.

Wass Albert: A funtineli boszorkány

Nuca kezdetben a nagyapjával él az Urszu- völ-
gyében, az erdőben, majd később aztán az uraság 
fiának a szeretője lesz, majd összetalálkozik az 
apjával, aki egy rablóbandát vezet, és bujdokol, 
hozzájuk csatlakozik. Végül pedig teljesen egye-
dül marad, kóborol az erdőkben. Látóasszony, 
boszorkány – terjed el róla. Egész kicsi korától 
kezdve “meglátja, ami az emberek homloka mö-
gött van”, de nem csak a múltjukat, hanem a jö-
vőjüket is.  Rajta van a “jel” a homlokán, a ré-
misztő jóslattal, hogy mindenki meg fog halni, 
aki az ágyába fekszik, az ölelése gyilkos lesz.

Gyönyörű sorokat olvashatunk az erdőről és 
a tájról. Olvasás közben egyszerűen kedve lenne 
az olvasónak nekiindulni és felkeresni azokat a 
regénybeli helyeket, erdőket és sziklákat. Jó len-
ne lenézni az Isten-széke sziklára, barangolni az 
erdő mélyén, illatos málnán élni, elvonulni, ki-
menekülni ebből a mai modern, rohanó és el-
anyagiasodott világunkból.

Jó volt olvasni ezt a könyvet.  A nyelvezete, az 
elénk festett világ, az emberi sorsok, és a tragédi-
ák ellenére is. A történet gyönyörű, visz magával, 
sokszor kegyetlen, de mégis szép. Maga az élet…

„A sorsot nem lehet elrendezni. A sors rendezi el 
az embert."

A stafétát Vósner-Tenczel Reginának adom át!

Áfonyás-csokis muffi  n 
 *Fitness sütemény *

100 g zabpehelyliszt vagy 
zabpehely ledarálva

50 g vaníliás/sütikrémes 
protein

2 darab tojás 
100 g áfonya
50 g étcsoki
1 dl rizstej

1/2 tk sütőpor
Stevia

csipet só

Elkészítés: 
- Keverd össze a száraz hozzávalókat egymással alaposan: 
zabpehely/zabliszt, protein, sütőpor, stevia, csipet só.
- Öntsd hozzá a rizstejet és a tojást.
- Végezetül adjuk hozzá az áfonyát és a kis darabokra tör-
delt étcsokit.
- Adagold ki a szilikon muffi  nsütő formába.
- Előmelegített sütőben 180 C0-on légkeveréssel süsd meg 
20-25 perc alatt.

A stafétát Jurth Ildikó Gabriellának szeretném átadni.
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Kutya bajok!
Fiaméknak is van

Kutyájuk egy nagy dög!
Az a játék nála

Rám ugrik és fellök!

Mire feleszmélek,
Már a földön fekszem.
Mint egy gyalogbéka,

Úgy pofára estem!

Nevetgéltünk rajta,
Egymás hasát fogva.

Kutya is rázendít,
Vidáman, ugatva!

Pedig ha sejtené,
Hogy mit csinált velem!

Fáj a bordám, vállam.
Kóvájog a fejem!

Behúzott farokkal,
Biztos tovább állna.
Nehogy a haragom,

Később majd megbánja!

Szob, 2020.09.08
id. Virág Sándor

www.szob.hu

„Kis porszemek az élet si-
vatagából”  címmel meg-
jelent Virág Sándor első 
verseskötete, amelyhez ez-
úton is gratulálunk. A Mi-
csei László grafikáival szí-
nesített kötet hátoldalán 
olvashatjuk a költő rövid 

életútját, amelyből kide-
rül, hogy a szobi születésű 
Virág Sándor katonaévei 
alatt ragadott először tol-
lat, majd leszerelését köve-
tően élete szerelme ihlette 

alkotásait. A későbbiekben 
is, amikor tehette, örömét, 
bánatát papírra vetette. 
Saját bevallása szerint ver-
seire nagy hatással vol-
tak a „régi nagyok” Petőfi, 
Arany, Vörösmarty, Tóth 
Árpád… „Az ő stílusukat 

követtem, sokan maradi-
nak tartanak ezért, de sze-
rintem az a vers, ha rímel, 
ha a szótagszám megegye-
zik, ha egyszerű, hogy bár-
ki megérthesse!”

„Kis porszemek az élet 
sivatagából”
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik lá-
nyunk, VÖLGYESI IBOLYA temetésén részt vet-
tek, utolsó útjára elkísérték és sírjára gyönyörű vi-
rágokat tettek.

Hálával Szülei és fiai, Tamás és Jusztin

Ne jöjj el sírva síromig,
Nem fekszem itt, nem alszom itt;

Ezer fúvó szélben lakom
Gyémánt vagyok fénylő havon,

Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén,

Ott vagyok a reggeli csendben,
A könnyed napi sietségben,

Fejed fölött körző madár,
Csillagfény sötét éjszakán,
Nyíló virág szirma vagyok,

Néma csendben nálad lakok
A daloló madár vagyok,

S minden neked kedves dolog...

Síromnál sírva meg ne állj;
Nem vagyok ott, nincs is halál.

(Mary Elizabeth Frye)

A téma az utcán hever
Utolsó válasz

Családom kérésére vonultam karanténba márciusban, még az 
utcára sem mentem ki három hónapig.

Szörnyű volt! „Szabadulásom” első napján – épp hogy le-
szálltam a vonatról – megdöbbenve hallottam a hírt. Kazi bá-
csi meghalt, eltemették. Nem lehettem ott a végső percekben, 
nem róhattam le kegyeletemet.

Tavaly nyáron a zöldséges előtt álldogáltam, amikor egy fi a-
tal lány pattant elém, lehajtotta a fejét, majd zavartan megkér-
dezte: „Tessék mondani, miért nem szereti a Józsi bácsit?”

Bambán néztem mert folytatta: „Az újságban, akit mindig 
cikiz. Pedig olyan rendes ember…”

Mit mondhattam volna erre? Kb. 50 éve ismertük egymást, 
soha nem voltunk perben vagy haragban. Nyílt, egyenes em-
ber volt. Szilárd hite segítette életét, elveit és hitét soha nem 
adta fel. Nem volt mestere a köpönyegforgatásnak. Önként 
vállalt „ismeretterjesztő”. Ebben a munkájában nem cikiztem, 
kiegészítettem írásait.

Ezeket a gondolatokat mondtam el néhány mondatban a 
kislánynak, aki felsóhajtott: akkor jó…

Élő szóban nem tudtam elmesélni ezt a történetet Kazi bá-
csinak, elkéstem.

Egy elfeledett költő, Emőd Tamás háromsoros vesével bú-
csúzom tőled, tisztelgek emléked előtt:

„Be furcsa, hogy a nap holnap is fent lesz,
aki ma fent van, holnap odalent lesz,

s aki ma bűnös, holnapra tán szent lesz.”

Nyugodjál békében, barátom!
Ferenczy Emil

Szeptembertől az Ipoly Erdő 
Zrt. által működtetett kis-
vasút is csatlakozott a Kajla 
programhoz, így a Dunaka-
nyarban újabb Kajla kisvasút-
tal találkozhatnak a családok 
– jelentette be Szentkirályi 
Alexandra a közelmúltban 
Márianosztrán. A kormány-
szóvivő a sajtótájékoztatón 
kiemelte: sikeres nyarat zárt a 
gyerekeknek augusztus végé-

ig díjmentes utazást biztosító 
Kajla kampány.

Augusztus közepéig több 
mint 30 ezren éltek a lehe-
tőséggel, és jelenleg csak-
nem félmillió Kajla útlevél 
van forgalomban – mondta. 
Hozzátette: a pecsétgyűjtés, 
a karikák gyűjtése a tanév 
kezdésével sem ért véget, 
hiszen a legtöbb helyszín 
egész évben látogatható, a 
családok országszerte 150 
helyszínen kedvezménye-
ket vehetnek igénybe, közel 
300 helyen pedig pecséteket 
tudnak gyűjteni.

Elmondta: a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség tárgyal 
a Magyar Természetjárók 
Szövetségével, hogy a leg-
kisebbek mellett az idősebb 
gyermekek számára is izgal-
mas kirándulási lehetősé-
geket biztosítsanak. Szent-
királyi Alexandra kitért rá: 
a vírushelyzet miatt idén 
különösen felértékelődnek 
a belföldi turisztikai lehető-

ségek, ez pedig erősíti a ma-
gyar gazdaságot. A kormány 
adó- és járulékkedvezmé-
nyekkel, a kedvező adózású 
SZÉP kártya lehetőséggel, a 
szálláshelyfejlesztési támo-
gatásokkal is segíti a szektort 
– tette hozzá. Megjegyezte: 
kiemelkedő forgalmat zárt 
idén a belföldi turizmus, 1,2 
millió vendég pihent ideha-
za, ez a múlt évhez képest 

160 ezres emelkedés.
Rétvári Bence, az EMMI 

államtitkára elmondta, sok 
tízezer család választja év-
ről-évre a kisvasutazást, 
hogy közelebb kerüljenek 
a természethez. Hangsú-
lyozta, a National Geog-
raphic múlt évi gyűjtésé-
ben a világ száz turisztikai 
álomcélpontja között volt 
a Márianosztrán is áthala-
dó kék túra útvonal olyan 
célok között, mint a Grand 
Canyon vagy a Maldív-szi-
getek. Rétvári Bence beszélt 
arról is, hogy az Ipoly Erdő 
Zrt. fejlesztései még kom-
fortosabbá tették az erdei 
túrázást.

A Szob-Márianoszt-
ra-Nagyirtáspuszta-Nagy-
börzsöny útvonalon köz-
lekedő új Kajla kisvasút 
szeptembertől szombaton 
és vasárnap, a nyári időszak-
tól pedig majd csütörtöktől 
vasárnapig vehető igénybe. 
(fotó: MTI) 

Szeptembertől a Börzsönyben 
is jár a Kajla kisvasút



10                                                                                                                                              Szobi Hírnök

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

Az előző évekhez hason-
lóan az szobi Ipolyvölgyi 
Sporthorgász Egyesület 
szervezésében ismét el-
végezzük folyóink partján 
az őszi nagytakarítást. Az 
Egyesület ezúton értesít 
minden természetbarátot  
- így természetesen hor-
gásztársainkat is -, hogy 
a hagyománnyá vált őszi 
Környezetvédelmi Nap 
2020. szeptember 19-én 
(szombaton) kerül meg-
rendezésre. 

Gyülekező 9:00 órakor 
a Horgásztanyán (kisvas-
út lámpás vasúti átjáró 
után balra az Ipoly felé 
eső épület). A horgászo-
kon kívül természetesen 
mindenkit szeretettel vá-
runk – családokat, fiata-
lokat, gyermekeket, idő-
seket –, akik szeretnének 
tisztább környezetben 
élni, pihenni, kirándulni. 
A vízpart nem csak a hor-
gászoké, annak tisztasága 
közös ügye mindenkinek, 
aki szívesen tölti itt sza-
badidejét.

Terveink szerint a 
Duna és az Ipoly partját 
tisztítjuk meg a szeméttől 
az Ötös-hídtól Ipolyda-

másdig. A munkát 12:00-
ig tervezzük, a szükséges 
eszközöket valamint a 
szemét elszállítását a hor-
gászegyesület biztosítja. 
A helyszínen harapniva-
lót és innivalót szintén 
biztosítunk. Örömünkre 
szolgál, hogy a szervezés 
költségeit lehetőség sze-
rint csökkentik a helyi ér-
dekeltségű támogatóink 
felajánlásai, így általában 
eszközben és ellátásban 
a résztvevők rendelke-
zésére állhatunk egyre 
nagyobb mértékben. A 
program a Horgásztanyán 
ér véget 12:00 órakor.

Kérdéssel, javaslattal 
az Egyesület Környezet-
védelmi Bizottságának 
vezetőjét, Kunya Ger-
gely horgásztársunkat a 
70/594-6452 telefonszá-
mon el lehet érni.

Amennyiben a jár-
ványhelyzet miatt bár-
miféle változás történik a 
programban azt a http://
www.szobihorgasz.ini-
net.hu/index.php oldalon 
haladéktalanul közzétesz-
szük. 

Üdvözlettel:                                          
az IVSHE vezetsége

Az Ipolyvölgyi Sporthor-
gász Egyesület értesíti tagja-
it, hogy 2020. évi évadzáró 
horgászversenyét október 
3-án (szombat) tartja a Duna 
folyón, az Ötös-hídtól lefelé. 
Nevezés az Ötös-híd alat-
ti szabad területen történik 
(Duna utca vége). Nevezési 
díj nincs, részvétel feltétele: 
2020. évi tagság igazolása, 
illetve érvényes területi en-
gedély a Dunára (napijegy is 
megfelel). A versenyről kü-
lön meghívó nem kerül ki-
küldésre!

GYERMEK kategóriában 
induló horgásztársaink a hor-
gászhelyei az Ötös-hídtól fel-
felé eső vízszakaszon kerül-
nek kijelölésre. Az IFJUSÁGI 
horgászok kizárólag felnőtt 
kategóriában indulhatnak a 
tavalyi évhez hasonlóan*. A 
mezőnyt két részre osztjuk, 
gyermek és felnőtt kategória 
szerint. 

A verseny lebonyolítása 
időrendben FELNŐTT 

versenyzők részére: 
7 – 7.15 óra

Gyülekező az Ötös-hídnál 
7.15 – 7.45 óra

 Horgászhelyek sorsolása, 
versenyszabályok 

ismertetése
7.45 – 8.30 óra

Horgászhelyek elfoglalása
8.30 – 12 óra

Verseny 
A verseny lebonyolítása 
időrendben GYERMEK 

versenyzők részére: 
8.30 – 8.45 óra

Gyülekező az Ötös-hídnál 
8.45 – 9 óra

Horgászhelyek sorsolása, 
versenyszabályok

ismertetése
9 – 9.30 óra

Horgászhelyek elfoglalása
9.30 – 12 óra

Verseny 

Az etetést megkezdeni leg-
korábban a verseny kezdete 
előtt 5 perccel, azaz 8.25-kor, 
gyermekek esetén 9.25-kor 
lehet. A verseny kezdetét 
dudaszó jelzi. A verseny be-
fejeztével a mérlegelés a hor-

gászhelyeken történik annak 
érdekében, hogy a kifogott 
és visszaengedni kívánt hal a 
lehető leghamarabb visszake-
rülhessen a vízbe. A mérlege-
lést két fő versenybíró végzi. 
A verseny győztese, akinek 
az összes zsákmánya a leg-
nagyobb súlyt éri el. A verse-
nyen használható felszerelés 
egy bot, azon egy darab egyá-
gú horog. Ragadozóhalas 
horgászat a versenyen meg-
engedett, DE csalihalat sem 
élő, sem döglött formában a 
versenypályára bevinni nem 
lehet! Pergetni a versenyen 
nem lehet.

Díjazás három kategóriá-
ban történik, gyermekhorgá-
szok és a felnőttek esetében is 
az első három helyezett része-
sül díjakban, valamint a ver-
senyen kifogott legnagyobb 
hal kategóriában is hirdetünk 
győztest. Az eredményhirde-
tés után a horgászegyesület 
minden résztvevőt vendé-
gül lát a Horgásztanyán egy 
ebédre és egy italra. 

A versennyel kapcsolatban 
hívható telefonszám: Dutka 
Ákos; (06 30 266 3119). 

Amennyiben a járvány-
helyzet miatt bármiféle vál-
tozás történik a programban, 
azt a http://www.szobihor-
gasz.ininet.hu/index.php ol-
dalon haladéktalanul közzé-
tesszük.

Szeretettel várjuk minden 
kedves horgásztársunkat! 

*Az ifj úsági horgászok ko-
rábban választhattak, hogy 
felnőtt vagy gyermek kate-
góriában kívánnak verse-
nyezni. Mivel igen kevés ifi  
korú horgászunk van, ezért 
külön kategóriát nem indí-
tunk. Azonban az egyesület 
vezetőségének álláspontja az, 
hogy az ifi knek nem a gyer-
mekhorgászokkal kell felvenni 
a versenyt, hanem a felnőtt 
horgászokat kell megszoron-
gatniuk a verseny alkalmával. 

Ipolyvölgyi 
Sporthorgász 

Egyesület  vezetsége

szobihorgasz.ininet.hu

Horgászverseny Környezetvédelmi 
Nap!
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Kedves Néptáncosok és Leendő Néptáncosok!Kedves Néptáncosok és Leendő Néptáncosok!
Bízva a folytatás lehetőségében, és a hosszú szünet alatti kitartásotokban,

 nekivágnánk a régóta hiányzó munkának!

Az iskolai szakkörök, és a különórák tervezéséhez kérjük szépen a 
próbák időpontjait vegyétek fi gyelembe:

- Rügyecskék: kedd 16 óra (Jasika Anita)
- Pigák: kedd 17 óra (Nóra Oravecz)

- Ficosok: péntek 16:30 óra (Sebestyén Huszti h: Andrea Kuti)
- Csergetők: szerda 18:00 óra (Bálint Borkó)

- Csergető fi úk: kedd 18:30 óra (Dániel Nyéki)
- Ficos+Csergető lányok: péntek 18 óra (Zsuzsi Erdei, Bianka Bergmann)

Új programokkal, sok játékkal és jó zenékkel - már nagyon várjuk a 
találkozást a régi tagokkal, és az új jelentkezőkkel is!

HOZZÁTOK EL TESTVÉRETEKET, BARÁTOTOKAT, BARÁTNŐTÖKET IS!
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Megnyitja: Dorka József ötvös iparművész
Zenei közreműködő: Fodor János (Fodi)


