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A koronavírus okozta világjárvány 
árnyékában ünnepre készülünk. 
Mint minden ünnep ebben az év-
ben, valószínűleg ez sem olyan lesz, 
mint máskor. De mit is ünneplünk 
ezen a napon, honnan ered a ha-
gyomány? Mindenszentek ünnepe 
eredetében és jelentésében vissza-
megy az első keresztény századok-
ra.  A hajdani rómaiaknál a tisztelet 
legnagyobb foka volt, hogy hőse-
iknek, őseiknek isteni és félisteni 
címeket adományoztak, akiknek 
aztán szobrot emeltek, esetleg szen-
télyt állítottak fel. Marcus Agrippa 
az istenek tiszteletére templomot 
építtetett Kr.e. 27-ben, s a felépült 
szentélyt Pantheonnak nevezték el. 
Itt mutattak be áldozatot az összes 
istenek tiszteletére. 

A keresztények természetesen 
csak az egy igaz Istent imádták, s 
távoltartottak magukat a bálvány-
imádó szokásoktól. Ezért többen 
életükkel fi zettek, vértanúhalált 
haltak. A vértanúkat a keresztények 
hősöknek tartották és tiszteleték 
őket.  Elsősorban ők voltak mél-
tók a feltámadt Krisztust kísérni a 
mennyei Jeruzsálemben, hiszen ők 
vértanúhalálukban lettek Krisztus-
hoz hasonlóvá.  Ünnepük, az ösz-
szes mártírok ünnepe, a húsvéti 
időszakban volt, IV. Gergely pápa
helyezte át az ünnepüket november 
1-jére. Lassanként az összes szentek 
ünnepévé vált. Testvéreink, baráta-
ink, ismerőseink ünnepe ez, azoké, 
akik üdvözültek. 

Mindenszentek ünnepét követi 

november 2-án Halottak napja. Ha-
lottak napja nem a hagyományos 
értelemben vett ünnep, hanem in-
kább emlékeztető arra, hogy a feltá-
madás és az örök élet kapuja a halál, 
amely könyörtelenül vár bennün-
ket. A clunyi bencés szerzetesek 
már a X. században ezen a napon 
emlékeztek meg az összes megholt-
ról. XV. Benedek pápa 1915-ben 
adott engedélyt arra, hogy ezen a 
napon minden pap három szent-
misét végezhessen az elhunytakért. 
Ezen a napon gyertyákat, mécse-
seket gyújtunk elhunyt szeretteink 
emlékére, de imádságainkkal és te-
mető-látogatásainkkal segíthetünk 
a szenvedő lelkeken is. 

Emlékezzünk méltósággal és bé-
kességben!

Mindenszentek ünnepére készülünk 



2                                                                                                                                                  Szobi Hírnök

Regős Béla Ferenc a kom-
munista rendszerből nyu-
gatra szökve német földön 
lett ismert grafi kus és festő. 
2019. évi halála után lánya, 
dr. Regős Rita kérésére ad 
otthont a szobi múzeum a 
művész életműkiállításának. 
Az “Idézett alkotások” cím 
magyarázata az, hogy a ki-
állítóterünkben elhelyezett 
számítógépen a látogatók egy 
kisfi lmet is megtekinthetnek, 
melyből Regős Béla életútját 
és jónéhány, az élettapaszta-
latait összesűrítő gondoltát 
is megismerhetik. A tárlat 
részeként fi lmplakátokat, 
könyvborítókat, könyveket és 
számos grafi kát és festményt 
csodálhatunk meg. A szobiak 
belépő fi zetése nélkül 2021 
júniusáig tekinthetik meg e 
színes és érdekes anyagot. A 
szeptember 19-i megnyitón 
köszöntőt mondott dr. Sch-
neller Domonkos, Budapest 
és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztésének végrehajtásáért 
felelős helyettes államtitkár,-
valamint Ferencz Gyöngyi, 
Szob város polgármestere. A 
kiállítás szakmai megnyitását 
Dorka József ötvösművész, 
Regős Béla középiskolai osz-
tálytársa vállalta el.

Regős Béla Ferenc 1949-
ben született. Egy fővárosi 
szakközépiskolában érettsé-
gizett 1968-ban. A tehetséges 
fi ú a középiskola mellett rajz-
körökbe is járt. Érettségi után 
egy ofszetnyomdában dol-
gozott. Közben jelentkezett a 
Képzőművészeti Főiskolára, 
de nem vették fel, ezért a sze-
gedi tanárképzőn rajz–föld-
rajz szakra kezdett járni, rajz-
tanári végzettséget próbált 
szerezni. A tanulás mellett 
nem szakképzett grafi kusként 
dolgozott. Vendéglátóipari 
vállalatoknak és a vidámpark-
nak készített dekorációkat. 
Sikerült bekerülnie a Műsza-
ki Tudományos Tájékoztató 

Intézethez, ahol kiállításokra 
készítettek különféle grafi -
kai, tipográfi ai anyagokat. Az 
ilyen munkák során találkoz-
tak külföldiekkel is, akiktől 
külföldi megbízásokat is kap-
tak. Regős Béla 1976-ban 27 
éves házas férfi ként nejével 
együtt kísérelte meg a disszi-
dálást Jugoszlávián keresztül. 
A fi atal művész arra vágyott, 
hogy Németországban jár-
hasson főiskolára. A déli hatá-
ron elfogták őket a jugoszláv 
határőrök, de pár hét börtön 
után kalandos módon egy 
repülőjárattal érkezett meg a 
magyar házaspár München-
be. Egy év után menekültjo-
got kapva már szabadabban 
mozoghattak, így Regős Béla 
– egy német nyelvtanfolyam 
és a sikeres felvételi után – 
megkezdhette tanulmányait 
egy müncheni főiskolán. Itt 
tipográfi át, nyomdatechnikát 
és illusztrációt tanult. A mű-

vészettörténet órák voltak a 
magyar hallgató kedvencei. 
Regős az iskolán kívül olyan 
új módszereket is elsajátított, 
mint az „airbrush“ technika, a 
szórópisztolyos festés, mellyel 
később a fi lmplakátokat alkot-
ta. A főiskola mellett autórek-
lámokhoz készített látványos 
plakátokat és részletes, pon-
tos ábrázolásokat a gépko-
csik motorjairól, úgynevezett 
„robbantott rajzokat“. Ezután 
a még jobban fi zető fi lmes 
munkák felé fordult, az új vi-
deo- és mozifi lmek plakátjait 
kellett megterveznie és meg-
festenie. Mivel jó érzékkel és 
kiváló technikával dolgozott, 
hetente kapott új megrende-
lést. A megfeszített munka-
tempó mellett kitűnő jövede-
lemhez jutott. Alaposságát és 
szakértelmét mutatja az, hogy 
a fi lmipar igényes megrende-
lői soha egyetlen munkáját 
sem dobták vissza átdolgozás-
ra. 1987-ben a Münchenben 
dolgozó Renato Casaro vette 
magához egyetlen tanítvány-
nak Regőst, aki akkoriban 
a német fi lmplakát szakma 
kiemelkedő alakja volt. Tőle 
rengeteget tanult a már negy-
ven körül járó magyar alkotó.

A kilencvenes években 
elején kevesebb videofi lmhez 
rendeltek plakátot és ezek job-
bára már nem kézzel (illetve 
festékpisztollyal), hanem di-
gitális technikával készültek. 

“Idézett alkotások”
Regős Béla Ferenc emlékkiállításának megnyitása 

Szobon a börzsöny múzeumban

Mivel Regős Béla a kézi alko-
tás híve volt, ő 1993 után már 
nem készített plakátokat. He-
lyettük a kisebb jövedelmet je-
lentő  könyvborítókkal dolgo-
zott a következő 10-15 évben. 
Emellett 3 dimenziós kirakós 
játákokat tervezett és rajzolt. 
A világ híres épületeinek kel-
lett elkészítenie a pontos ki-
csinyített, színes mását, azaz 
a makettjét, majd ezt a gyárak 
darabokra vágva és sokszoro-
sítva puzzle-ként árusíthatták. 
2006-ban fél évig dolgozott 
egy gyerekkönyv ábrázolásain 
– a Frankfurti könyvvásáron 
ez a mű a második helyezést 
érte el. Ezután még egy gye-
rekkönyv következett, majd 
végül 2010-ben egy naptárt 
rendeltek tőle. Ezután – né-
hány olajfestménytől eltekint-
ve – Regős Béla már nem dol-
gozott megrendelésre. Utolsó 
éveiben a magyar alföldön 
vásárolt tanyáján élt elvonul-
tan a szabadságot élvezve. A 
kertészkedés és az építkezés 
töltötte ki a napjai nagy részét.

Regős Béla Ferenc 2019. 
január 8-án hunyt el. Kö-
zépiskolai barátai, osztály-
társai – rá is emlékezve – a 
szobi kiállításmegnyitóhoz 
kötődve helységünkben ün-
nepelték érettségijük 52. év-
fordulóját. (A Regős-életrajz 
teljes szövege elolvasható a 
kiállítóteremben.)

Fotók: Czibulya
 Mária Györgyi 
és Tóth László, 

szöveg: 
Fés József György 

és Batizi Zoltán



Szobi Hírnök                                                                                                                                                  3

Tisztelt Szobi Lakosok!
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSÉNEK módjá-
val kapcsolatban az alábbiakra szeretnénk felhívni a fi gyel-
müket:

A TÁMOGATÁSI IGÉNYEKET 2020. OKTÓBER 30. 
PÉNTEK napig lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a 
Szobi Polgármesteri Hivatalban (2628 Szob, Szent Imre utca 
12.), az önkormányzat által rendszeresített formanyomtatvá-
nyon.

A formanyomtatvány a polgármesteri hivatalban rendel-
kezésre áll, illetve letölthető a hivatal honlapjáról: www.szob.
hu.

A kitöltött nyomtatvány mellé az alábbi dokumentumokat 
szükséges csatolni:

• szobi lakóhely igazolásához a lakcímkártya lakóhelyet 
tartalmazó oldalának másolata

• a kérelmező, és valamennyi a kérelmezővel egy ház-
tartásban élő személy jövedelemigazolása (pl. munkáltatói 
keresetigazolás, nyugdíjfolyósító évente kiállított igazolása, 
munkanélkülieknek munkaügyi központ igazolása álláskere-
sésről, stb.)

• a kérelmezővel egy háztartásban élő, 16 évnél idősebb, 
nappali rendszerű oktatásban tanuló személy iskolalátogatá-
si, illetve hallgatói jogviszony igazolása.

A hiányosan benyújtott kérelem érdemben nem bírálható 
el. Támogatásban kizárólag az részesülhet, aki lakóingatlaná-
nak fűtését fatüzeléssel oldja meg.

Figyelem! A kérelmekben foglalt adatok, állítások való-
ságtartalmát a kérelmeket elbíráló Szociális és Egészségügyi 
Bizottság helyszíni szemle, illetve környezettanulmány ké-
szíttetésével is ellenőriztetheti.

AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE: 2020. NOVEMBER 15.

Szob Város Önkormányzatának a települési támogatá-
sokról szóló 4/2015. (II. 27.) sz. rendeletének 8. §-a alapján 
szociálisan rászorult az, aki esetében a háztartásban élők egy 
főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének – egyedül élő esetén  350 %-át 
(99.750,-Ft), egy főnél nagyobb háztartás esetén  300 %-át 
(85.500,-Ft).

A feltételeknek történő megfelelés nem jelent automatikus 
támogatást, az önkormányzatnak mindösszesen 102 m3 tűzi-
fa kiosztására van lehetősége.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester

A Szobért-Szobiakért Köz-
alapítvány Kuratóriuma az 
Alapító Okiratban foglalt 
céloknak megfelelően pá-
lyázatot hirdet Szob telepü-
lés területén megvalósuló 
közösségi, kulturális, sport, 
műemlékvédelemre irányu-
ló, egészségmegőrző prog-
ramok megvalósításának 
támogatására.

Pályázati feltételek:
- A pályázaton adószám-

mal rendelkező, állami, 
önkormányzati és egyházi 
fenntartású intézmények, 
civil szervezetek, egyesüle-
tek, önszerveződő közössé-

gek vehetnek részt, melyek 
Szobon végzik tevékenysé-
güket.

- A pályázónak igazolnia 
kell, hogy a pályázati úton 
elnyert forrást Szob telepü-
lésen végzett tevékenységre 
használja fel.

- A pályázatban vállalt te-
vékenység 2020. december 1. 
– 2021. április 31-ig tartó idő-
szakban valósuljon meg.

- Pályázatok beérkezésé-
nek legkésőbbi időpontja: 
2020. november 16.

További információ és 
pályázati adatlap letöltése: 
www.szob.hu

GYŰJTÉS IDŐPONTJA:
2020. november 9-től 13-ig 

(6-tól 14 óráig) és
2020. november 14-én 

(szombaton) 8-tól 14 óráig
 

GYŰJTÉS HELYE:
Szob, Szent Imre u. 57. – 

GAMESZ udvar

A veszélyes hulladéknak 
számító, használaton kívüli, 
elektromos és elektronikai 
eszközök, berendezések, 
valamint lemerült akkumu-
látorok gyűjtése. A gyűjtés 
időszakában mindenki le-

adhatja a villamos-enerigi-
ával, akkumulátorral, elem-
mel működő, üzemképes, 
vagy üzemképtelen beren-
dezéseit.

Szétszedett, hiányos, 
megbontott készülékek nem 
kerülnek átvételre, mert a 
hulladékkezelő nem veszi 
át!

Kérjük, hogy a háztartá-
sában keletkezett és felesle-
ges elektronikai hulladékot a 
gyűjtés időszakában adja le!

Köszönettel:
Szob Város 

Önkormányzata

Október végéig biztosan
 jár a komp

A Ferryboat Kft . arról tájékoztatta önkormányzatun-
kat, hogy a Szob-Pilismarót/Basaharc között közleke-
dő szobi rév 2020. október 31-ig menetrend szerint 
közlekedik.

Szobért-Szobiakért 
Közalapítvány 

pályázati felhívása

Ingyenes lakossági 
elektronikai hulladékgyűjtés

2020. szeptember hónapban született Páricsi Ri-
hárd és Tóth Adrienn Leon,  Nagy Zoltán és Szij-
gyártó Melinda Dominik, Schottner Gergő és Erdősi 
Hajnalka Katalin Dominik nevű gyermeke 

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

Anyakönyvi hírek
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A 2020-as év úgy indult, mint 
az elmúlt évek. A tervek el-
készültek a különféle progra-
mok, események megünnep-
lésére, lebonyolítására. Ekkor 
még senki nem gondolta azt, 
hogy ezek megvalósítására az 
év során nem kerül sor.

Sajnos a COVID-19 vírus 
megjelenése felborította az 
addigi megszokott életformát. 
Különféle intézkedéseket kel-
lett a testületnek, polgármes-
ter asszonynak meghozni, ami 
a rendezvények megtartását is 
érintette, vagyis az elmaradá-
sukról kellett határozni.

A járványhelyzet – sajnos 
– ismét jelentősen romlott, 
így az Idősek napi ünnepség 
elhalasztásáról döntött a kép-
viselő-testület. Nem lenne 
szerencsés közel 100 idős szo-
bi lakost a művelődési házban 
egy légtérbe beültetni. Mivel 
személyes köszöntésükre így 
nem kerül sor, ezért a Szobi 
Hírnökön keresztül szeret-
ném köszönteni az időskorú-
akat.

Tisztelt Ünnepeltek!
Október elseje az Idősek vi-
lágnapja. Ebből az alkalomból 
köszöntöm Önöket Szob Vá-
ros Önkormányzata nevében.

70-80 évet megélni, átélni 
nem kis dolog. Önök, idős 

emberek, a hosszú élet mun-
káját és rengeteg tapasztalatát 
tudhatják maguk mögött. A 
legkülönfélébb életutakon, 
gyönyörű élményekben és 
keserű tapasztalatokon át 
jutottak el idáig. Bárhogy is 
történt, annyi bizonyos, hogy 
csodálatra méltó a kitartásuk, 
tapasztalatuk pedig társadal-
mi megbecsülést érdemel.

Az ENSZ 1991-ben nyil-
vánította október elsejét az 
idősek világnapjának. Ne-
künk, fi atalabbaknak és a fi -
ataloknak az idős embereket 
tisztelniük kell. Tiszteletünk 
magába kell, hogy foglalja 
az idős emberek elfogadását, 
támogatását és szeretetét, hi-
szen mi is érezzük az idős em-

berek bölcsességét, odaadását 
és szeretetét is.

Sok idős gondolja úgy, 
neki már minden mindegy, 
jöjjenek az ifj ak. Én azonban 
úgy vélem, kortól függetlenül 
minden ember életében kell, 
hogy legyenek vágyak, tervek, 
építő gondolatok. A méltóság, 
melyet az időskorúak hor-
doznak és a tisztelet, mellyel 
feléjük közelítünk, nem pénz-
kérdés, hanem egyszerű sze-
retetteljes magatartás, tágab-
ban értelmezve, Sütő András 
gondolatát idézem: „Önmagát 
becsüli meg minden nemzedék 
az által, hogy tudomásul veszi: 
a világ nem vele kezdődött.”

Minden életkornak meg-
van a maga szépsége, meg-

Idősek napi köszöntő vannak sajátos feladatai. 
Valamennyi életszakaszban 
megtesszük, amit vár tőlünk 
környezetünk, családunk, 
munkahelyünk. Így tették ezt 
szüleink, nagyszüleink, idős 
barátaink és ismerőseink is. 
A mi feladatunk, hogy idős 
embertársainknak olyan élet-
körülményeket biztosítsunk, 
amely lehetővé teszi számuk-
ra az idős korhoz méltó éle-
tet. Vigyáznunk kell rájuk, 
segíteni őket, hogy a hosszú 
évek kemény munkája után 
megkapják azt az anyagi és 
erkölcsi támogatást, amellyel 
örömteli életet élhetnek.

Nem csak ezen a napon, 
hanem mindig meg kell tenni 
mindent azért, hogy érezzék, 
fontos részei életünknek, tár-
sadalmunknak, és nem hagy-
juk magukra őket.

Kívánok mindannyiuknak 
hosszú, boldog életet, minde-
nek előtt pedig jó egészséget. 
Kívánom, hogy ne fogyjon el 
szeretteik fi gyelme, tapintata, 
legyen derűs életük!

Végezetül őszinte szere-
tettel és tisztelettel kívánom, 
hogy derűsen és jó egész-
ségben, a család nyújtotta 
örömökkel töltse a pihenés 
éveit városunk minden idős 
lakója.

Tisztelettel: 
Tóth Lajos 

alpolgármester

Lomtalanítási igények 
leadása: 2020. október 5. – 

november 13.
Lomtalanítás várható idő-
pontja: 2020. október 19. – 

november 28.
A lomtalanítás menete:

A korábbi gyakorlatnak meg-
felelően a lakosságnak tovább-
ra is lehetősége van évente egy 
alkalommal 2 m3 lomhulladék 
térítésmentes elszállíttatására. 
2019-től azonban a lomtala-
nítást igényelni kell, és előre 
egyeztetett napokon történik.

Igénylést kizárólag a köz-
szolgáltatásban nyilvántartott 

és szerződött, aktív (a szol-
gáltatást nem szüneteltető), 
közüzemi díjhátralékkal nem 
rendelkező ingatlanhasználók 
nyújthatnak be a településük 
szerinti igényleadási időszak-
ban, a honlapunkon (www.
zoldhid.hu) a "Településvá-
lasztó" blokkon keresztül el-
érhető, kitöltött és beküldött 
igénybejelentő lap segítségével 
vagy ügyfélszolgálatunkon, a 
kinyomtatott és kitöltött ver-
zió leadásával. Az igénybeje-
lentések beérkezését követően 
egyeztetünk ügyfelünkkel a 
teljesítés pontos dátumáról 

és várható időpontjáról. Ha 
az igénybejelentőn e-mail cí-
met is megadott, akkor erre a 
címre küldjük a lomtalanítás 
várható időpontját. Figyelje 
a spam mappát, mert egyes 
esetekben ide kerülhet a levél! 
(Ennek elkerülésére vegye fel 
a lomtalanitas@zoldhid.hu 
címet a megbízható e-mail 
címek közé a levelezőjében.) 
A sikeresen kiértesített ügyfe-
leknek nem áll módunkban új 
időpontot biztosítani!

További részletek a tárolás-
sal, elszállítással kapcsolatban 
a www.zoldhid.hu honlapon.

Már be kehet jelenteni a lomtalanításra 
vonatkozó igényeket A közviálgítás

 meghibásodását 
már bejelenthetik 
a WWW.SZOB.HU 

honlapon 
keresztül is, 

a közvilágítási 
hibabejelentés 

ikonra kattintva
közvetlenül 

a szolgáltatónak.
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, 
hogy a Városüzemeltetési 
és Közétkeztetési Intézmény 
központi konyhájának (Is-
kola utca 2.), valamint köz-
ponti műhelyének – „GAM-
ESZ” – (Szent Imre utca 55.) 
udvarán szelektív használt 
sütőolaj és zsiradék gyűjtő 
tartályok kerültek kihelye-
zésre.

Fontos, hogy a gyűjtőe-
dényekbe csak és kizárólag 
háztartási, használt sütőola-
jat (étolaj, kókuszzsír, olí-
vaolaj stb.) lehet kihelyezni, 
egyéb kommunális hulladé-
kot nem! Sütés után várjuk 
meg, míg az olaj kihűl, önt-
sük vissza egy arra alkalmas 
és jól záródó műanyag pa-

lackba vagy befőttes üvegbe, 
majd úgy adjuk le az átvevő-
helyen. A kukába való kihe-
lyezéskor feltétlenül ügyel-
jünk rá, hogy a palack ne 
sérüljön, az üveg ne törjön 
össze!

A tavaszi hónapokban az új 
koronavírus járvány nem várt 
nehézségek elé állította a la-
kosokat, az intézményeket, az 
országot. A járvány első hul-
láma már mögöttünk van és 
elmondható, hogy települé-
sünk jól vizsgázott: az itt lakók 
fegyelmezettek és összetartóak 
voltak, ennek okán a helyi ve-
zetés is hatékonyan tudott dol-
gozni az itt élők védelmében és 
érdekében. Az önkormányzati 
és népegészségügyi hatóságok, 
valamint egyéb szervezetek és 
személyek között szükséges-
sé vált szoros együttműködés 
segítette az eredményes járvá-
nyügyi védekezést. 

A járvány második hullá-
ma jelenleg is zajlik, így a fe-
gyelemre és összefogásra most 
is nagy szükség van. A Kor-
mány a tavaszihoz hasonló 
mértékű korlátozó intézkedé-
sek bevezetését egyelőre nem 
tervezi, hiszen az országnak 
működnie kell, arra töreked-
nek, hogy az emberek a hét-
köznapi életüket – amennyire 
a helyzet engedi – zavartalanul 
élhessék. 

A vírus azonban terjed, 
ezért fokozottan ügyelnünk 

kell saját és mások egészségé-
re, de legfőképpen az idősek-
re és a szociálisan hátrányos 
helyzetűekre. A járvány elleni 
védekezés mindannyiunk kö-
zös érdeke, ezért Szob Város 
Önkormányzata továbbra is 
kiemelt fi gyelmet fordít az 
arra rászorulókra: a COVID 
helyzet alatt önmaguk ellá-
tásában segítségre szorulók 
- köztük az idősek, a hatósági 
házi karanténban vagy járvá-
nyügyi megfi gyelés alatt álló 
személyek - továbbra is szá-
míthatnak a segítségre! 

Kérjük, fokozottan ügyelje-
nek az általános óvintézkedé-
sek betartására! A közösségi 
terjedés megfékezése érdeké-
ben továbbra is kerüljük azo-
kat a helyeket, ahol zárt tér-
ben sokan vannak, lehetőleg 
tartsuk a szociális távolságot, 
gyakran és alaposan mos-
sunk kezet, s azokon a helye-
ken, ahol szükséges, viseljünk 
maszkot. 

Vigyázzunk magunkra és 
egymásra, viseljük felelősen 
az előttünk álló kihívásokat, 
mind egyénként, mind pedig 
közösségként.

Hegyes Mónika

Október 6-án, kedden em-
lékezett a város az 1849. 
október 6-án, Aradon ki-
végzett honvédtisztekre, 
illetve az 1848/49-es sza-
badságharc vérbe fojtására. 
A hagyományokhoz híven 
az egyházi temetőben lévő 
kopjafánál tartott megemlé-
kezést a Szobi Fekete István 
Általános Iskola tanulóinak 
megható műsora tette ün-
nepélyessé (a diákokat felké-
szítette: Topsál Annamária). 

Ezt követően került sor a 
koszorúzásra és az emléke-
zés virágainak elhelyezésére.

A kopjafánál koszorút 
helyeztek el: Szob Város 
Önkormányzata nevében 
Ferencz Gyöngyi polgár-
mester és Tóth Lajos alpol-
gármester, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szobi Járá-
si Hivatala részéről Kempf-
né Dr. Dudás Hilda hivatal-
vezető, a Szobi Fekete István 
Általános Iskola részéről 
Moór Róbert igazgató és 
Frievaldné Hetényi Ildikó 
igazgatóhelyettes, valamint  
az MSZP helyi szervezete 
képviseletében  Bába Vince 
és Mihalik Márton.

Megemlékezés az 
aradi vértanukról 

Vigyázzunk egymásra!

Sütőolaj gyűjtőedények
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Röviden
ÓVODA A képviselő-tes-
tület szeptember 29-én 
megtartott ülésén ismer-
te meg és fogadta el a 
Szobi Napsugár Óvoda 
és Bölcsőde 2019/2020-
as nevelési évről készült 
beszámolóját, valamint 
2020/2021-es nevelési 
évre vonatkozó munka-
tervét.

GAZDÁLKODÁS A 
képviselő-testület szep-
temberi ülésén kapott 
tájékoztatást az önkor-
mányzat 2020. év I. fél-
évi gazdálkodásáról. A 
tájékoztatóból kiderült, 
hogy az önkormányzat-
nak több ponton is vissza 
kellett fognia kiadásait, 
hogy ellensúlyozni tud-
ja a koronavírus járvány 
okozta gazdasági visz-

szaesés következtében 
lecsökkent bevételeit 
annak érdekében, hogy 
fenn tudja tartani fi ze-
tőképességét, és el tudja 
kerülni a hitelfelvételt. A 
tájékoztatót a képviselők 
elfogadták.

HATÁROZATOK A 
szeptemberi ülésen adott 
tájékoztatást a jegyző a 
2020. II. negyedévben 
hozott képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásá-
ról.

KERÉKPÁRÚT A képvi-
selő-testület arról döntött, 
hogy az EuroVelo6 nem-
zetközi kerékpárút Szob 
külterületi szakaszának 
üzemeltetését a Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. ré-
szére át kívánja adni. A 
képviselők felhatalmazták 
a polgármestert, hogy az 
EuroVelo6 nemzetközi 

kerékpárút szobi –kül-
területi - szakaszának a 
Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt. részére üzemeltetés-
re, karbantartásra törté-
nő átadásáról a társaság 
vezetésével tárgyalásokat 
folytasson.

BURSA HUNGARICA 
A képviselő-testület a 
Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2021. 
évi pályázati fordulójá-
hoz történő csatlakozás-
ról döntött. A pályázati 
felhívás az önkormányzat 
honlapján (www.szob.hu) 
elérhető, a pályázatok be-
adási határideje: novem-
ber 5.

KÖRZETHATÁR A kép-
viselő-testület úgy dön-
tött, hogy a 2021/2022. 
tanévre vonatkozóan az 
általános iskolai felvételi 

körzethatár tekintetében 
változtatást nem kezde-
ményez. A szobi általános 
iskola felvételi körzete to-
vábbra is Szob város köz-
igazgatási területe (1-8. 
osztály)

CSÓNAKHÁZ A képvi-
selő-testület a Szob, Szé-
chenyi-sétányon található 
csónakházat a többszö-
rös világbajnok, olimpiai 
ezüstérmes kenusról, Wi-
chmann Tamásról nevezte 
el.  A csónakház a jövő-
ben „Wichmann Tamás 
Csónakház Szob” elneve-
zést viseli.

MÉHLEGELŐ A kép-
viselő-testület úgy dön-
tött, hogy a Támasz 2005 
Alapítvány méhlegelő ki-
alakításával kapcsolatos 
együttműködési kezde-
ményezéséhez nem kíván 
csatlakozni.
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Mint az ország minden köz-
oktatási intézményében, 
nálunk megkezdődött szep-
tember 1-jén a 2020-21-es 
tanév. Már az első hónap 
gazdag volt eseményekben.

Igazgatóváltás. Eddigi igaz-
gatónk, Hockné György Éva 
ötéves megbízatása lejárt, 
és saját elhatározásából úgy 
döntött, hogy visszatér a 
közvetlen tanításhoz. Kö-
szönjük az igazgatónő ál-
dozatos, gondos és precíz 
munkáját, és egyben sok 

sikert kívánunk utódjának, 
Németh Gábor igazgató úr-
nak!

Zarándoklat Márianoszt-
rára. Iskolánk fenntartójá-
nak, a Lazarista Rend ala-
pítójának ünnepét immár 
hagyományosan zarándok-
lattal tesszük emlékezetes-
sé. A „régi nosztrai út”-on, 
az erdőn át kigyalogoltunk 
Márianosztrára, ahol a 
templom megtekintése után 
a szokásos és nagy sikerű 
kolbászsütés zárta a napot.

Sportnap. Szeptember 29-
én az esztergomi Temesvári 
Pelbárt Ferences Gimnázium 
diákjait láttuk vendégül. Kis-
pályás labdarúgómérkőzé-
sen csaptunk össze (ahol egy 
góllal győztünk!), majd közös 
főzés, ebéd és kellemes be-
szélgetés következett.

Október 6-a. Az Aradi vérta-
núk gyászünnepén egy igazán 
méltó és tartalmas megemléke-
zéssel hajtottunk fejet a hősök 
előtt. Elismerés illeti a szereplő-
ket és felkészítő tanárukat.

Hírek a Szent László 
Gimnázium életéből

Békés Iskola Program. 
Csatlakoztunk a Békés Is-
kola Programhoz, melynek 
keretében október 6-án meg 
is tartottuk első tantestületi 
tréningünket, melyen az is-
kola minden dolgozója részt 
vett. A rendezvény témája az 
iskolai közösség megújulása 
és fejlődése volt.
Olasz nyelvtanítás. Azt ter-
vezzük, hogy a következő 
tanévtől az olasz nyelv tanu-
lására is lehetőséget nyújtunk 
tanulóinknak. A fő nyelv to-
vábbra is marad az angol, de 
második nyelvként a német 
mellett olaszul is tanulhatnak 
a diákok.

Koronavírus. A járványügyi 
előírásoknak megfelelően fo-
lyik az iskolai élet. Hőmérő-
zés, kézfertőtlenítés, maszk, 
szellőztetés, a gyakran érin-
tett felületek (kilincs, korlát, 
pad stb.) napjában többszöri 
fertőtlenítése. Mindent meg-
teszünk a betegség terjedésé-
nek megakadályozása érde-
kében.
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www.szob.hu

Gasztrostaféta Olvastad?
„Cloé Beauchamp vagyok, 
harminchét éves, törtető, 
karrierista, magas egzisz-
tenciájú nő, akinek nem 
csak, hogy normális az 
élete, hanem egyenesen 
irigylésre méltó. A párom 
szeret, a főnököm vezér-
igazgatónak készül kine-
vezni, a barátaim mel-
lettem állnak és bíznak 
bennem… 
most mégis itt állok az 
utca közepén, egyedül va-
gyok, vagyis bárcsak egye-
dül lennék, de a félelem, 

velem van és Ő is. Tudom, érzem. Nincs arca, nincs neve, 
nincs megfogható indítéka, csak egy Árnyék, aki üldöz, 
ismer, néz, idomít, játszik velem, mint macska az egér-
rel, akinek a sorsa már megpecsételődött.” 

Ez a könyv olyan pszichothriller, ami biztos, hogy 
jeges borzongást fog hozni az Olvasónak a hűvös őszi 
estéken, a korai sötétedésben. Kiszámíthatatlan, for-
dulatos, izgalmas, de legfőképp drámai. Megmutatja 
az emberi lélektan kettősségét, hogy mennyire erős és 
mennyire gyorsan össze tud törni. Ami számomra leg-
inkább tetszett a történetben, hogy sok hasonló művel 
ellentétben - ahol a kirakós, az oldalak előrehaladtával 
szépen összeáll - itt az írónő óriási „bummot” hagyott a 
végére és úgy oldja fel a miérteket. 

Akik szeretik a Kristály pöttyös könyveket – az iz-
galmak, és meglepetések keresői (vagy a Fekete macs-
ka kategóriát - Bűnügyi, nyomozós, krimi regények), 
feltétlen ütemezzék be, mert nem fog csalódást okozni! 

Én köszönöm szépen a lehetőséget Mónikának, és 
szeretném továbbadni a stafétát Kovács Zoltánné Ka-
tának!

Vósner-Tenczel Regina

Csirkecombok Duby módra
Hozzávalók:

 Személyenként, étvágytól függő 
darabszámú csirkecomb.

5-6 db krumpli
2-3 db alma

fűszerek - mokkáskanálnyi: 
őrölt szerecsendió, gyömbér, őrölt kömény, szegfűbors, 

rozmaring, fehér bors, ízlés szerint só,
füstölt szalonna

2 dl vörösbor

Elkészítése:  Előző este pácot készítünk néhány kanál olí-
va olajban elkevert fűszerekkel, amelybe a besózott csirke-
combokat helyezzük.  Lefedjük és éjszakára hűtőbe tesszük.

Megfelelő méretű tepsit evőkanálnyi sertészsírral kike-
nünk, ráfektetjük a csirkecombokat, köré helyezzük a fele-
zett, héjas, magház nélküli almákat és a megmosott, héjas 
négybevágott burgonya gerezdeket. A csirkecombokra he-
lyezzük a szeletelt és beirdalt füstölt szalonnát, ráöntjük a 
maradék páclevet, valamint 2 deciliter vörösbort. A tepsit 
alufóliával lezárjuk és előmelegített, forró sütőbe tesszük 
(220-230 fok) - 40- 45 perc után a fóliát levéve ropogós-
ra, pirosra sütjük - kb. 15 perc alatt - miközben a sütő hő-
mérsékletét lejjebb vesszük kb. 180 fokra. Aki szereti fok-
hagyma gerezdeket, illetve vöröshagyma karikákat is tehet 
köréje.

A stafétát Molnos Balázsné Manyikának küldöm tovább.  

Üdvözlettel:  
A  éves Jurth Ildikó Gabriella
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Dr. Csáky Károly, a közéle-
ti pedagógus, iskolaalapító 
tanár, igazgató, publicista, 
költő, helytörténész, tudós 
etnográfus 2020. október 
24-én 70 éves. Ebből az al-
kalomból olvasói, tisztelői 
nevében köszöntjük szű-
kebb hazánk, az Ipoly men-
te, a Börzsönyvidék kiváló 
kortárs személyiségét.

Szülőfaluja, a Kö-
zépső-Ipoly menti Kelenye, 
továbbá alapiskolai és gim-
náziumi tanulmányai, de 
családja, munkahelyei, pe-
dagógusi működése és lakó-
helyei – Ipolybalog, Ipoly-
hidvég, Ipolyság, Palást 
– mindvégig a Palócföld-
höz kötik. Néprajzkutatói, 
helytörténeti munkássága 
is az egykori Hont, Nógrád 
és Bars megyékre terjed.

Személyemre gyakorolt 
hatásai közül elsősorban 
Hont vármegye múltját, 
történetét, műemlékeit, ha-
gyományait bemutató hely-
történetírói munkásságát 
emelem ki. Az 1980-as évek 
közepén a Honti barango-
lások olvasása – és ne hagy-
juk említés nélkül, Zalabai 
Zsigmond Mindenekről szá-
mot adok című munkáját 
sem – a szülőföld múltja és 
hagyományai iránt érdek-
lődő, a határ magyarországi 
oldalán élőkben egyfajta rá-
eszmélés hatását váltotta ki. 

Alkotónk saját felisme-
réséről és teendőinkről fel-
nőtt fejjel ekként vall: 

„Ha itt akarunk megma-
radni, tudásban, lélekben 
gyarapodni, a múltat is meg 
kell ismernünk. De nemcsak 
az egyetemes történelmet, 
hanem a sajátunkat is. A 
hont, a régiót, a szűkebb 
pátriát csak akkor szerethet-
jük, ha ismerjük is azt. Ha 
tudjuk, hol foglal helyet a 
nagy rendszerben, ha tudo-
mást szerzünk önmagunkról 
s a körülöttünk élő népek, 
népcsoportok, kis- és nagy-
tájak kultúrájáról.

Van mit megismernie 
mindenkinek a saját szülő-
földjén! S a megismertetés 
bizony a pedagógus dolga 
elsősorban. A biológusé, a 
földrajzosé, a történészé s 
a magyartanáré egyaránt. 
Mert a honismeret sok min-
dent magában foglal. Fa-
lunk, városunk történetét, 
népünk szokásait, környe-
zetünk geológiai-geográfi ai 
adottságait, a jeles elődök 
tetteit stb.

A honismeret a kitartás és 
megmaradás, a tisztánlátás 
eszköze, a kapcsolatteremtés 
záloga.” (Önismeret nélkül – 
szülőföldi botorkálás. Nap, 
1995/13. szám)

Csáky Károly pedagógu-
si és alkotói munkásságá-
ban következetesen követte 
már ifj úkorától vallott ars 
poeticáját.

A szabad enciklopédi-
ában olvasható vázlatos 
pályaképe, műveinek listá-
ja, ezért eltekintünk ezek 
részletekbe menő taglalá-
sától. Önálló köteteinek 
száma meghaladja a hat-
vanat, több százra tehető 
tudományos tanulmánya-
inak, esszéinek, cikkeinek, 
publicisztikai írásainak és 
előadásainak száma. Rö-
vid tudósításai, riportjai 
már felső tagozatos, versei 
gimnazista korától, könyv-
ismertetései, kritikái mint-

egy 50 éve jelennek meg. 
És arról se feledkezzünk 
meg, hogy idestova négy 
évtizede aktív részese ne-
ves elődeink, szülőföldünk 
kiemelkedő személyiségei, 
kultúránk nagy alakjai em-
léke gondozásának, a szü-
lő-vagy lakóház, működési 
hely emléktáblával történő 
megjelölésének mint kez-
deményező, az avatásokon 
emlékbeszédet tartó vagy 
konferenciák, megemléke-
zések szervezője, közremű-
ködője, kiadványok szerző-
je, szerkesztője.

Gazdag, szerteágazó 
munkásságából műveinek, 
sorozatainak címe helyett 
– a teljesség igénye nélkül 
– publicisztikai, kultúrtör-
téneti, valamint néprajzi 
és helytörténeti írásainak, 
gyűjtéseinek, feldolgozá-
sainak témáit emeljük ki:

• kisebbségi lét, közéleti 
kérdések, oktatás- és iskola-
ügy, -történet;

• az emberi élet nagy 
sorsfordulóihoz (születés, 
házasságkötés és halál), 
továbbá a naptári év jeles 
napjaihoz kapcsolódó népi 
hiedelmek és szokások;

• Hont és Nógrád várme-
gye települései, település-
rajzok és -ismertetők;

• Hont jeles szülötteinek, 
a megyében tevékenykedő 
neves személyeknek, híres 
tanároknak portréi;

• jeles őseink temetőká-
polnái, síremlékei, emlék-
táblái, szobrai, emlékhelyei; 

• a Garam és az Ipoly 
mente szakrális emlékei: 
templomok, kápolnák, 
szakrális kisemlékek, jeles 
egyházi személyiségek;

• néprajzkutatások és ku-
tatók, falumúzeumok, táj-
házak és gyűjtemények;

• falu- és egyházközségi 
monográfi ák.

Mindezen alkotások 
nélkül szegényesebb len-
ne a Felföld, Ipoly mente 
múltjára, műemlékeire, ki-

magasló személyiségeire, 
hagyományaira, szokásaira, 
hiedelemvilágára vonatko-
zó tudásunk.

Kiemelkedő, értékterem-
tő tevékenységét az elmúlt 
négy évtizedben szakmai, 
kulturális elismerések sora 
is jelzi. Ezek közül néhányat 
kiemelnék: a Magyar Nép-
rajzi Társaság Sebestyén 
Gyula-emlékérme (1989); 
Katedra-díj (1998); Ipoly-
ság Város Díja (1999); a 
Szlovák Köztársaság Ezüst-
plakettje (2002) a Magyar 
Kultúra Lovagja (2004); 
Madách Posonium Irodal-
mi Díj különdíja (2006); 
Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-európai Tanul-
mányok Karának díszérme 
(2015); Pátria-díj (2017); 
Szent Korona-emlékérem 
(2017); Szeder Fábián-díj 
(2019).

Szerzőnk munkássá-
gában nemcsak a tudás-, 
ismeretátadás, tanítás, ha-
nem a nevelés szándéka is 
tetten érhető. Mire neve-
li olvasóit Csáky Károly? 
Mindenekelőtt emberség-
re, honszeretetre és saját 
példájával – felekezethez 
nem köthető – mély val-
lásos hitre. Hiszen a pe-
dagógus tanítványait – és  
talán olvasót is – nevelni 
elsősorban példaadásával 
tudja. 

Köszöntőnket azzal a 
megállapítással zárhatjuk, 
hogy Csáky Károly szemé-
lyében sem az etnográfus, 
helytörténész, publicista, 
de még a pedagógus sem 
került nyugállományba. S 
befejezésül, mit kívánhat 
számára a hozzá – nemcsak 
térben és korban – közelál-
ló pályatárs, barát? 

Az Úr őrizze meg to-
vábbra is szellemi frisses-
ségét, egészségét, s adjon 
neki erőt hunytyi tudatunk 
fennmaradásának további 
műveléséhez!

Koczó József 
helytörténet-

kutató

70 esztendős a Palócföld néprajzkutatója

A Tájház ünnepségén Vámosmi-
kolán 2017-ben
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Mindent köszönök
Nem búcsúzni, csak elköszönni jöttem,
a hátra lévő éveimet elrendezi az Isten.

Megköszönni jöttem azt a sok jó szót és szeretetet,
amelyet a kenyeret adó állattartóimtól kaptam.

 
Sajnos tisztaszívű paraszt emberek már csak kevesen

élnek, de legyenek bárhol, földön vagy az égben,
köszönöm Neked Istenem, hogy 59 évig szolgálhattam Őket!

Szerettem és megbecsültem, mert szerettem bennük a tisztességet.
 

A szerelem és a szeretet a legszebb emberi érzés,
amelyet minden jó érzésű ember csak adhat.

Ha szeretünk, könnyebb lesz az életünk!
annak is, akit szeretünk és nekünk néha csak egy ölelésbe kerül.

 
Én minden embert egyformán szerettem,

és a szeretetért csak szeretetet kaptam.
Hallgass a szívedre, hogy szeressen, hogy

általad a világ is boldogabb lehessen.
 

Mindig legyen időd szeretni, mert ez az
életünk, szívünk legszebb zenéje.

Szeretetet adni boldogító érzés, mert
gyógyítja azt is, aki adja és azt is, aki kapja.

 
Jusson időd pillanatnyi mosolyra, köszönésre,

mert ne feledd, ez sohasem kerül pénzbe.
Ezzel tesszük szebbé e rohanó világban egymás életét

és sosem feledd, nem tudhatod, meddig adhatod és kaphatod még.
 

Az ember a múltra ezerszer visszanéz, szeretné újra élni ami szép.
Lassítani az időt és megállítani a legszebb perceket,

de az idő kerekét megállítani nem lehet!
Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt.

 
Ahogy a nap leszáll, úgy válik múlté a jelen,
még pirkad a hajnal a jövőt csak sejtheted.

Könnyűnek látszik a búcsúzás, de a búcsú mindig nehéz!
Megszolgáltam a pihenést, ám az óramutató lassan, de jár.

 
Tudomásul kell venni, hogy az örömet sajnos bánat váltja fel.

Legyen szomorúság vagy bánat, de sajnos egyszer minden véget ér.
Az élet rendje, hogy az idő meg sem áll,

helyemben új élet, új ember, az ifj úság vár!
 

Nem búcsúzni csak elköszönni jöttem s megköszönni azt a sok 
támogatást és szeretetet,

amit hosszú éveken át Szob város lakosaitól, vezetőitől és munka-
társaitól kaptam.

Mindenkinek kívánom, hogy a lakosság érdekében dolgozzanak 
tovább és tartsa meg

mindnyájukat erőben, egészségben a teremtő Isten!
 
Szob,2020. szeptember 5.

 
                                                                   Dr. Kalácska Lajos

„Őseinktől kincsekkel teli 
tarisznyát kaptunk örökség-
be, de mintha egyre gyak-
rabban tétlenül néznénk 
ennek háttérbe szorulását, 
elfelejtését. Vegyük birtok-
ba, ismerjük meg, fényesít-
sük újra és adjuk tovább az 
eleinktől kapott, élethosszig 
érvényes, értékes, unoká-
ink számára is feltétlenül 
megőrzendő, mesebeli kin-
cseket!” (Részlet a Magyar 
Olvasástársaság 2005-ös 
felhívásából)

A népmese napját első 
ízben 2005. szeptember 
30-án rendezték meg a 
Magyar Olvasástársaság 
kezdeményezésére. Könyv-
tárak, óvodák, iskolák csat-
lakoztak szép sorban, évről 
évre egyre több és több 
helyről érkezik a bizonyság 
arról, hogy a mesének he-
lye, szerepe, fontos és pó-

tolhatatlan feladata van.
Könyvtárunk az idei Co-

vid-19-es időszakban sem 
szerette volna kihagyni a 
mese népszerűsítését, így 
minden szabálynak meg-
felelve (egy közösség, ma-
ximum létszám) a Szobi 
Fekete István Általános 
Iskola ötödikes diákjaival 
töltöttünk egy – egy tema-
tikus napot, szeptember 
23-án és szeptember 30-án.

Ezúton köszönjük, hogy 
elfogadták a meghívásun-
kat, néhány kép, hogyan 
zajlott a napunk….

Bíztatni szeretnénk az 
osztályokat, csoportokat, 
osztályfőnököket, ameny-
nyiben szívesen részt ven-
nének hasonló napon, 
keressék bátran intézmé-
nyünket.

Szobi Érdy János 
Könyvtár 

A Népmese napja
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Az elmúlt tanév utolsó hó-
napjait nehezen fogadtuk. 
A márciustól bevezetésre 
került digitális munkarend 
komoly kihívás elé állított 
vezetőt, tanárt, diákot, szülőt 
egyaránt.  Az online felüle-
tek - melyek lehetővé tették 
a kapcsolatot az iskola és a 
tanítványok között - gyakran 
megtépázták türelmünket 
és lelkesedésünket egyaránt. 
Külön köszönet a kitartásért 
minden résztvevőnek!

Központi előírások alap-
ján elkészült járványügyi 
protokoll betartásával in-
dult el az új tanév zeneisko-
lánkban. Az egyéni oktatás 
biztonsága mellett a kiscso-
portos elméleti és gyakorlati 
órákon is ügyelünk a távol-
ságtartásra, fertőtlenítésre, 
maszk használatára. Kodály 
szerint: “Lehet élni zene nél-
kül is. A sivatagon át is vezet 
út. De mi (...) azt akarjuk, 
hogy az ember ne úgy járja 
végig élete útját, mintha si-
vatagon menne át, hanem 
virágos réteken.” Ebben az el-
hidegülő, nehéz időszakban 
zeneiskolánk valamennyi 
pedagógusa igyekszik tanu-
lóink “virágait” ápolgatni, 
gondozgatni. Hiszen az élet 

megy tovább...
A Microsoft  támogatá-

sával már tavalyi tanévben 
használt o365 fi ókokat és a 
Teams alkalmazást most is 
készenlétben tartjuk. Kom-
munikációra, kapcsolattar-
tásra használjuk. Bízunk 
abban, hogy csak egy-két 
esetben kerülhet sor online 
órákra. Kérjük diákjainkat 
és szüleiket, gondviselőiket, 
hogy fi gyeljék ezt az alkal-
mazást, hiszen terveink kö-
zött szerepel, hogy a tanszaki 
hangversenyeket, koncerte-
ket, félévi vizsgahangverse-
nyeket, egyéb rendezvénye-
ket – ha szülői/hozzátartozói 
jelenléttel nem lehetséges - 
online közvetítéssel, élő ese-
ményként tesszük elérhető-
vé. Táborunk záró eseményét 
még kezdetleges technikai 
feltételekkel, de így próbál-
tuk megoldani. Dolgozunk 
a megoldáson, hogy élveze-
tessé tegyük ezt a kivételes 
lehetőséget.

A “Hangos tábor 2020” ha-
gyományos nyári táborunkat 
augusztus utolsó hetében 
szerveztük iskolánkban, ta-
nulók és tanáraik nagy-nagy 
örömére. A tavaszi időszak 
után nagyon vágyott már 

mindenki személyes találko-
zásra, együttlétre, közös ze-
nei élmények befogadására.

Idén először pályáztunk 
az Erzsébet Program tá-
mogatására, mely nagyon 
kedvező anyagi feltételek-
kel, eszközbeszerzéssel és 
programokkal biztosította 
a gyermekek, testvérpárok 
részvételét és szórakozási le-
hetőségét.  Kis aggodalomra 
adott okot a vírushelyzet, 
kérdéses volt, hogy sikerül-e 
a tábor lebonyolítása, de sze-
rencsére - alapos felkészü-
léssel, a higiéniai szabályok 
pontos betartásával - nem 
volt akadálya.

A változatos, izgalmas 
és szórakoztató programok 
között fő tematikánk a zene 
volt, az egyéni és kiscsopor-
tos hangszeres játék, a közös 
éneklés és a zenekari muzsi-
kálás.  A zene személyiségfej-
lesztő, közösségépítő hatása 
ezekben a napokban külö-
nösen megfi gyelhető: a nap-
ról napra kialakuló és egyre 
szorosabbá váló barátságok, 
kötődések nagyon szívmel-
engetőek. 

A hetet egy koncerttel 
zártuk, melyen mindenki 
bemutathatta az elmúlt hé-

Sivatag vagy virágos rét? ten magába szívott tudását. 
Mivel szülők nem vehettek 
részt személyesen - mint már 
említettük - megpróbáltuk 
online formában közvetíteni 
az eseményt. 

A muzsikálás mellett nem 
maradhatott el a sport, a já-
ték, a szórakozás. Tudásunk 
szinten tartása végett idén is 
meglátogattuk a mentőállo-
mást, ahol Huszák Tamástól 
megbízható információkat 
kaptunk az elsősegélynyúj-
tásról, a mentőautó felépí-
téséről, az újraélesztésről. A 
helyi kajakos egyesület ismét 
“bedobta magát”, és egy cso-
dálatos délutánt töltöttünk el 
a vízisportok bűvöletében: 
segítségükkel kenuztunk, 
motorcsónakáztunk, kaja-
koztunk, pancsoltunk, ki-ki 
vérmérséklete szerint. Kö-
szönet érte Hidvégi Vincének 
és segítőinek! Mindenna-
pi elfoglaltság volt (a zenei 
órák előtt, között és után) 
a csocsózás, a pingpong, a 
különböző kártyajátékok, 
társasjátékok, a tollaslabdá-
zás, a foci, a zenei sudokuk 
és színezők kitöltése. Mégis 
a legnagyobb sikert a szám-
háború aratta. Ujvári Gábor 
tanár úr évek óta szervezi és 
bonyolítja ezt a programot, 
változatlan lelkesedéssel és 
sikerrel.

Az étkezési ellátásunkról 
és a fi nom, egészséges fala-
tokról az iskolai konyha, a 
Jégvarázs és Turcsik Mónika 
zöldséges gondoskodott. Kö-
szönjük szépen!

A friss tapasztalataink és 
a résztvevő gyerekek véle-
ménye alapján egy sikeres és 
élményekben gazdag hetet 
zártunk. Köszönjük az Er-
zsébet Program támogatását, 
a résztvevő kollégák lelkes 
munkáját, és ígérjük, jövőre 
is megszervezzük a tábort, 
lehetőséget teremtve több 
gyermeknek a részvételre...
mert “a zene az kell, mert kö-
rülölel, és nem veszünk majd 
el...”, egész életünkben!

Csánkiné Tomeg 
Marianna és Fehérné 

Szabó Marianna
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