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Tisztelt Olvasók, 
Kedves Szobiak!

Nagyon sokszor elhangzik 
manapság: ez az év más, 
mint a többi. Sok minden 
más lett körülöttünk, sok 
mindent átértékeltünk, sok 
minden megváltozott ben-
nünk, legbelül! Ahogy a fent 
idézett sorok is sugallják: ez 
az az év, amikor megtanul-
hattuk mindazt értékelni, 
amink van. 

Kedves Szobiak! Nekünk 
még ezekben a vészterhes 
időkben is van mit értékel-
nünk, van miért köszönetet 
mondanunk. Hálát adha-
tunk Istennek az egészsé-
günkért, a családban élők 
és embertársaink egészsé-
gért, ami – mint ahogyan 
arra a lassan mögöttünk 
hagyott év is rávilágított - 
a legnagyobb kincs. Hálát 
adhatunk mindazokért a 
munkákért, amelyeket el 
tudtunk végezni ebben az 
évben, köszönetet mondha-
tunk mindazoknak, akik se-
gítették a település épülését, 
szépülését, előrehaladását. 

Büszkék lehetünk a te-

lepülés lakóira, akik közül 
a kiemelkedők munkáját 
elismeréssel, kitüntetéssel, 
címadományozással kö-
szöntük meg. Kiss Edit Éva 
személyében új díszpolgá-
ra lett a településnek, de 
Nagy Gyuláné, Pósa Sán-
dorné és Nyirádi Tiborné is 
olyan tetteket vittek véghez 
közösségünk szolgálatá-
ban, amelyek mellett nem 
lehetett csak úgy elmenni. 
Az önkormányzati kitün-
tetések mellett az év során 
Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetésben része-
sült Remitzky Zoltán volt 
polgármester, Ordass-díjat 
vehetett át Dedinszky Gyula
lelkipásztor, és Pest Megyé-
ért Emlékérem kitüntetést 
kapott Kunya Sándorné, vá-
rosi könyvtárunk volt intéz-
ményvezetője.

A járványhelyzet ked-
vezőtlen alakulása ellenére 
nem adtuk föl terveink meg-
valósítását. Alkalmazkodva 
ugyan a megváltozott körül-
ményekhez, kicsit csúszva, 
kicsit másképp, de látható 
eredményekkel folytatódtak 

beruházásaink. Elkészült az 
általános iskola épületének 
energetikai felújítása, az 
idősek otthona és a „mese-
ház” energetikai korszerűsí-
tése pedig folyamatban van. 
Sikerült haladnunk a kerék-
párút Ipolydamásd felé tör-
ténő kiépítésének ügyében, 
és hamarosan befejezzük 
a Rév utcai piac kialakítá-
sát is. Belekezdtünk az új 
idősek otthona épületének 
kialakításába a Szabadság 
téren, amelyhez kapcso-
lódóan beszereztünk egy 
mobil labort (egészségügyi 
szűrőbuszt), számos orvosi 
eszközzel, köztük egy vado-
natúj ultrahang készülékkel. 

Egy emlékezetes év KarácsonyáraEgy emlékezetes év Karácsonyára
Ez nem az az év, amikor mindent megkapsz, amire vágysz. 

Ez az az év, amikor megtanulsz mindent értékelni, amid már van. (2020)

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!

Az idén végre pontot tud-
tunk tenni az évek óta hú-
zódó csónakház építésének 
ügyére is. A Wichmann Ta-
más nevét viselő létesítmény 
reményeink szerint igazi bá-
zisa lehet majd egy sikeres, 
megújuló vízi sportéletnek a 
Duna-parton.

Az építkezések mellett 
azonban az évben kiemelt 
fi gyelmet fordítottunk az 
egészségmegőrzésre, és nem 
csak a járvány miatt. Az 
Egészségfejlesztési Iroda és 
a Három generációval az 
egészségért program kere-
tében számos egészségügyi 
szűrővizsgálatot tettünk in-
gyenesen elérhetővé a tele-
pülésen, ezzel is elősegítve 
egészségi állapotunk meg-
őrzését, szükség szerinti ja-
vítását. 

Azt hiszem ebben az év-
ben jóval nehezebb lesz 
ráhangolódni az Ünnepre, 
hiszen sokunk élete megvál-
tozott, több értékes Embert 
is elveszítettünk, akiknek a 
hiánya még inkább nehe-
zebbé teszi ezt az egészet. 
Nem tudom Önök hogy 
vannak ezzel, de mi, talán 
kompenzálva mindezt, és 
betöltendő a keletkező űrt, 
minden eddiginél jobban 
feldíszítettük a települést!

Folytatás a 3. oldalon
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Rendhagyó, de 
hagyományteremt volt 

az idei Mikulás
Azoknak akik még hisznek…(hittek és 
szeretnének hinni)

Március óta Covid19 van. Sajnos az 
év legizgalmasabb hónapja sem úsz-
ta meg. Rengetegszer nyomtuk meg 
ebben az évben az újra tervezés gom-
bot… és megnyomtuk ismét….

Idén a Mikulás JÖTT! Sőt! Nem 
jött, száguldott! Végig a városon egy 
összefogás eredményeként (a Herfl i 
Söröző & Pizzéria ötletéhez csatla-
kozott a Toronyszoba Bt., Szob Város 
Önkormányzata, Szob és Vámosmikola 
Tüzép Telep) december 6-án, vasárnap 
este. A puttonyban akadt is valami a 
gyermekeknek. 

Kalendárium adventi 
ablaknyitogatója

(Árpád u. .)
A Kalendárium Hagyományőrző Mű-
hely adventi kalendáriuma színesítse 
mindannyiótok várakozását. December 
1-től minden nap kinyílt és karácsonyig 
nyílik 16:30-kor egy ablak, melyet ze-
nével kísérünk. (A zenéket Tóth Tímea 
és Edit válogatta, ezúton is köszönjük) 

A napi ablakok képét és a hozzá-
juk kapcsolódó zenét megtaláljátok a 
Kalendárium Hagyományőrző Műhely 
facebook oldalán.

Angyalposta
A gyermekek ide dobhatják a Jézuská-
nak szánt levelet. Postabontás minden 
pénteken, ha szeretnétek szülőként a 
levelet eltenni emlékbe, keressetek.

Ember, ember, december…
Adventi sétakör 

és fényfestés
Advent utolsó vasárnapján – december 
20. – mesés adventi sétára várunk min-
denkit 16:00 és 19:45 között.

A javasolt sétaútvonal 
1. Szobi Polgármesteri Hivatal – Ka-
rácsonyi csendélet
2. Köztársaság utca – Zenepavilon - 
könyvkarácsonyfa
3. Herfli Forró Italozó: ha egy forró 
ital jól jönne, itt vételezhetsz, de szi-
gorúan csak elvitelre
4. Könyvtár udvar – Mézeskalács 
kalendárium és angyalposta
5. Templom tér – Betlehem, városka-
rácsonyfa, adventi koszorú (köszön-
jük Tóth László segítségét) és fényfes-
tés.
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A koronavírus okozta jár-
ványhelyzet súlyosbodása 
nem tette lehetővé, hogy 
a képviselő-testület által 
2020-ban, a városi jogállás 
elnyerésének 20. évfordu-
lója évében adományozott 
kitüntetéseket a Városnapok 
keretében adja át a polgár-
mester. A Városnapok el-
maradása következtében az 
október 23-i nemzeti ünnep 
adhatott csak méltó kerete-
ket arra, hogy a polgármes-
ter a kitüntetések átadására 
vonatkozó kötelezettségé-
nek eleget tegyen.

A járványhelyzet miatt 
kisszámú jelenlévő részvé-
telével megtartott ünnep-
ség keretében, az 1956-os 
eseményekre történő em-
lékezést követően, elsőként 
Dr. Kiss Edit Éva Szob te-
lepülés városi jogállásának 
elnyerése érdekében végzett 
kiemelkedő munkájának 
elismeréseként „Szob Dísz-
polgára Kitüntető Címet” ve-
hetett át. Az díszpolgári cím 
átadásán jelen volt települé-
sünk korábbi, a városi jogál-
lás elnyerése idején regnáló 

Kitüntetéseket adott át a polgármester 
az október 23-i ünnepség keretében

polgármestere, Remitzky 
Zoltán, és jegyzője, Kempf-
né dr. Dudás Hilda is. Fe-
rencz Gyöngyi polgármester 
külön is megköszönte Kiss 
Edit Évának, illetve Remitz-
ky Zoltán korábbi polgár-
mesternek, és Kempfné dr. 
Dudás Hilda korábbi jegy-
zőnek a várossá válás folya-
matában végzett áldozatos 
munkájukat.

Az ünnepségen ezt kö-
vetően Nagy Gyuláné a 
városért végzett több éves 
kiemelkedő és példamu-
tató közéleti munkájának 
elismeréseként „Szob Vá-
ros Közéletéért” kitüntetést, 
Pósa Sándorné több évtize-
des kiemelkedő közösségi és 
nevelői munkájának elisme-
réseként szintén „Szob Város 
Közéletéért” kitüntetést, míg 
Nyirádi Tiborné a települési 
egészségügyi ellátás terüle-
tén végezett több évtizedes 
kiemelkedő szolgálatának 
elismeréseként „Szob Váro-
sért Díszplakett” kitüntetést 
vehetett át a polgármester-
től.

Gratulálunk a kitüntetet-
teknek!

Az október 23-i városi 
megemlékezést a Váci Ci-
vitas Szimfonikus Zenekar 
koncertje zárta.

Folytatás az 1. oldalról
A „Csapat az Árpád utca 

17-ből”  csodát tett váro-
sunkban, amelyből minden 
napra jutott, illetve jut egy 
kicsi. Nem tudjuk elégszer 
megköszönni, hogy ezekben 
a nehéz napokban a fényt, 
az örömöt és a vidámságot 
csempészik be a minden-
napjainkba. December 6-án 
este a Mikulásra nemcsak a 
gyermekek vártak, rengeteg 
felnőtt is kint volt az utcán, 
ünnepi és nagyon vidám 
volt ez az este.

A Karácsonyt megelő-
ző hetekben a várakozást, a 
nyugodt készülődést kelle-
ne előtérbe helyeznünk. A 
Karácsony nemcsak a ke-
resztény emberek számára 

fontos ünnep, hanem a vi-
lágon mindenhol örömnap. 
Eredeti üzenete valamiért az 
évek során kicsit elveszett, 
a szeretet időnként elhalvá-
nyulni látszik. Fényét azzal 
tudjuk erősíteni, ha a kará-
csonyfa alá az ajándékokkal 
együtt elhelyezzük szívünk 
szétáradó szeretetét is. Ezt 

az ünnepet az emlékezés, az 
együttlét élménye, a boldog-
ság érzése különbözteti meg 
a hétköznapoktól. Egymásra 
mosolygunk, mert együtt le-
hetünk. 

Engedjék meg, hogy az év 
végéhez közeledve, köszöne-
tet mondjak mindazoknak, 
akik egész évben segítették 

Egy emlékezetes év Karácsonyára településünk fejlődését és az 
önkormányzat munkáját.

Külön szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak, 
akik önkéntesként segítették 
embertársaik életét, köszö-
nöm az egészségügyben, a 
szociális ágazatban dolgozók 
szinte emberfeletti munká-
ját, helytállását. Köszönöm 
az Önök segítségét, e nehéz 
időkben tanúsított kitartá-
sát, fegyelmezettségét, az 
egyház, a helyi vállalkozók 
támogatását.

Szívből kívánom minden-
kinek, hogy a szeretet és a 
vele járó békesség tegye bol-
doggá, széppé a karácsonyi 
ünnepeket. 

Áldott, békés, szeretettel-
jes Karácsonyt és boldog új 
évet kívánok mindenkinek!

Ferencz Gyöngyi 
polgármester
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2020. október hónapban született Csikós Balázs 
és Márton Marianna Elina, Sebők Attila és Némedi 
Georgina Asella nevű gyermeke.

2020.   november  hónapban született Járik András és 
Udvari Brigitta Blanka nevű gyermeke.

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

 

Anyakönyvi hírek

Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének javasla-
tára Pest Megye Önkormány-
zata „Pest Megyéért Emléké-
rem” kitüntetést adományozta 
Kunya Sándornénak, a Szobi 
Érdy János Könyvtár és Infor-
mác volt intézményvezetőjé-
nek. 

Kunya Sándorné intéz-
ményvezetőként és magá-
nemberként is több évtizedes, 
kiemelkedő munkát végzett 
településünk és térségünk kul-
turális életében. Igazi motorja 
volt a közösségi élet szervezé-
sének, tudásával, tájékozott-

ságával és emberi mivoltával 
igazi követendő példaképpé 
vált a következő generációk 
számára.

E kitüntetés átadására ha-
gyományosan a Megyenap 
keretében szokott sor kerülni, 
azonban az a járványhelyzet 
miatt az idei évben elmaradt, 
ezért Pest Megye Közgyűlésé-
nek Elnöke Ferencz Gyöngyi 
polgármestert kérte fel, hogy 
nevében és helyette adja át a 
kitüntetést Kunya Sándorné 
részére.

Gratulálunk a kitüntetett-
nek!

A nyugalmazott lelkész, aki 
három évtizeden át szolgált 
Nagybörzsönyben, mostani 
lakóhelyén, Szobon tíz éve 
végez áldott szolgálatot a 
katolikus testvérek között. 
Felnőtt katekézisére immár 
közel húsz fő jár rendszere-
sen. Az ökumené számára 
napi megélt valóság. Szemé-
lyében tudomásunk szerint 

Ő az első olyan, Ordass-díj-
jal kitüntetett lelkipásztor, 
aki nem „csupán” kortársa/
lelkésztársa lehetett a már-
tírsorsú püspöknek, hanem 
családtagja is. Dedinszky 
Gyula néhai felesége, Zsuzsa 
ugyanis Ordass Lajos leánya 
volt. 

Gratulálunk a díjazott-
nak!

Útjavítási munkálatokat 
végeztetett az önkormány-
zat városunk talán legfor-
galmasabb utcájában, az 
Árpád utcában. Az önkor-
mányzat évek óta pályázik 
az Árpád utca útburkola-
tának felújítására, azonban 
az idei évben sem sikerült 
támogatást elnyernie az an-

nak teljes hosszban történő 
felújítására. 
Az utca egyes szakaszain 
már annyira leromlott az 
útburkolat állapota, hogy 
a közlekedés biztonsága 
érdekében a legsürgősebb 
javítási munkák elvégezte-
tése tovább nem várathatott 
magára.

Útjavítások az Árpád 
utcában

Magas kitüntetést kapott 
városunk polgára, 
Dedinszky Gyula

„Pest Megyéért Emlékérem” 
kitüntetést vehetett át 

Kunya Sándorné
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A Szobi járás településeinek 
lakóira is sajnos fokozottan 
jellemzőek a betegségeket 
eredményező negatív élet-
módi tényezők. E problé-
mákra, egészségügyi szük-
ségletekre ad mostantól 
átfogó megoldást az Egész-
ségfejlesztési Iroda (EFI) lét-
rehozása.

A fejlesztés eredménye-
ként a Szobi Polgármesteri 
Hivatal egyik földszinti iro-
dájában jött létre a Szobi EFI, 
valamint az önkormányzat 
nagytanácskozó termének 
felújítása is megtörtént, mely 
az iroda programjainak – ún. 
foglalkoztató helyiségként – 
fő színteréül szolgál.

A prevenciós fejlesztési 
program célja az volt, hogy 
javuljon a lakosság egészségi 
állapota, növekedjen a szü-
letéskor várható élettartam 
és az egészségben eltöltött 
életévek száma, valamint 
mindez hozzájáruljon az or-
szág átfogó népegészségügyi 

hálózatának kialakításához.
A projekt keretében a Szo-

bi EFI szakmai munkatársai 
(8 fő 20 órás alkalmazott) 
egészségre nevelő és szem-
léletformáló programokat 
szervezett, állapotfelméré-
seket és szűréseket végzett, 
továbbá ingyenes egészség-, 
és sportnapok szervezése, 
betegklubok létrehozása, 
tanácsadások, prevenciós 
programok valósultak meg a 
szobi járás közigazgatási te-
rületén élők számára óvodás 
kortól egészen az idős korig.

A VEKOP-7.2.2-17 szá-
mú pályázati kiíráson 90 000 
000 forint uniós támogatást 
elnyert, 100%-os támogatású 
fejlesztés 2018. szeptember 
3-án indult és 2020. decem-
ber 1-én zárult.

A projektről bővebb in-
formációt a www.szobiefi .hu 
honlapon, valamint a Szobi 
Egészségfejlesztési Iroda el-
nevezésű facebook oldalon 
olvashatnak.

Egészségfejlesztési Iroda 
létesült Szobon

Elkészült az új szobi csónakház

A hivatalosan „Wichmann 
Tamás vízi sporttelep 
Szob” nevet viselő létesít-
mény több éves előkészí-
tő (tervezési, pályázati) 

munka eredményeként 
ez év őszén végre elké-
szült. Október hónap-
ban zárult le a műszaki 
átadás-átvétel folyamata, 
azonban a járványhelyzet 
alakulása miatt – a terve-
zettel ellentétben - ünne-
pélyes átadóra nem ke-
rült, nem kerülhetett sor. 
Emiatt persze most nem 
kell csüggednünk, hiszen 

ünnepélyes átadó ide, 
ünnepélyes átadó oda, 
a létesítmény elkészült, 
itt van, és  már birtokba 
is vette azt a Duna-Ipoly 

Sportegyesület.
Az önkormányzat bí-

zik abban, hogy a teljes 
egészében pályázati for-
rásból megvalósult léte-
sítmény valós bázisául 
szolgál majd a helyi ka-
jakos sportéletnek, hoz-
zájárul annak fejlődésé-
hez, és mintegy kiinduló 
pontja lesz jövőbeni sike-
reinek.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ a 
2021. évi kéményseprő-ipari 

társasházi sormunka ütemtervről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kémény-
seprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tör-
vényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység 
ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 
9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) 
meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazda-
sági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 
2021. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit 
megyei bontásban elkészítette.

Az ütemterv szerint, a kéményseprő-ipari 
sormunkára Szobon 2021. január 6. 

és január 8. között kerül sor.

A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásá-
val kapcsolatos minden további részletes információ 
a szervezet lakossági weboldalán érhető el: www.ke-
menysepres.katasztrofavedelem.hu 

Ferencz Gyöngyi
polgármester

www.szob.hu
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Aki elődeink életére, tet-
teire kíváncsi, az legin-
kább peres vagy legalábbis 
jogbiztosító jellegű iratok 
tartalma alapján kénysze-
rül képet alkotni róluk. A 
levéltárakban található sok 
ezer oklevél többsége pe-
rek indításáról, ítéletek el-
halasztásáról és bírói dön-
tések végrehajtásáról szól. 
Minden irat kiállításának 
meg volt a szabott ára, így 
aki tehette, elkerülte a ko-
lostorok, káptalanok és 
királyi bíróságok írástudó-

ival való érintkezést. Még 
a 13. vagy a 14. században 
is sok köznemes élhette le 
az életét úgy, hogy nem ké-
szült vele kapcsolatban írá-
sos feljegyzés. Ha egy férfi  
békében, per nélkül élt a 
szomszédjaival, nem gyűj-
tött és nem herdált el túl 
sok pénzt és így nem vásá-
rolt és nem is adott el bir-
tokot, továbbá nem nyert 
királyi adományt háborús 
hőstetteiért, akkor lehet, 
hogy senki sem jegyez-
te fel a nevét. A hölgyek 
kedvéért: az ismert nemes 
leányok, asszonyok szá-
ma töredéke a férfi akénak. 

Általában hozományuk 
vagy örökségük kapcsán 
olvasunk róluk – úgy, hogy 
férjeik vagy fi aik képviselik 
az érdekeiket. Természete-
sen az 500-800 éve kelet-
kezett anyagok nagyobb 
része elpusztult az utóbbi 
évszázadok háborúiban, 
tűzvészeiben, valamint a 
rendszerető utódok alapos 
selejtezései révén. Ha a 
régmúltat hatalmas, színes 
kirakós játéknak tekintjük, 
akkor az Árpád-korból 
csupán a kép pár százalé-

kát jelentő puzzle-darabok 
maradtak a kutatókra. 

A legkorábbi fennma-
radt irat, melyben Szob 
nevével („Zub” alakban) 
találkozunk 1268-ban ke-
letkezett. Az egyik nagy 
tudású magyar középkor-
kutató Györff y György „Az 
Árpád-kori Magyarország 
történelmi földrajza” című 
munkájának harmadik 
kötetében a Hont megyei 
Szobról az 1268. évi ok-
levél kapcsán ennyit írt: 
„A Szobi nemesek birtoka; 
1268-ban Scymeyn fi a Ge-
ruasius itteni részét áten-
gedi rokonainak.” Ezután a 

rokonok neveit sorolta fel 
a középkorász: Christopho-
rus (Kristóf) Dionisius (Dé-
nes) fi a, továbbá István fi ai: 
Petres (így!), Andreas (And-
rás), Deas (talán Désnek ej-
tették) és Th adeus (Tádeus 
vagy Tádé). Györff y György 
hihetetlenül precíz kutató 
volt, de itt – talán a helyhi-
ány miatt – lényeges infor-
mációkat mellőzött, illetve 
pontatlanul fogalmazott. 
Az 1268. évi (természete-
sen latin nyelvű) oklevél 
szövegét elővéve kiderül, 

hogy egy hosszan tartó bir-
tokper lefolyását és szomo-
rú lezárását tartalmazza. 
Megtudjuk, hogy a Szobon 
élő Gervasius (magyarul: 
Gyárfás) egy bizonyos 
Walter nevű nemes özve-
gyét vette feleségül. Mivel 
Walternak nem volt fi a, így 
férfi ági rokonai örököltek 
utána: Pous fi ai: István gö-
möri udvarispán (Gömör 
megye királyi népeinek bí-
rája) és a testvére Silvester 
(Szilveszter). A két testvér-
nek kötelessége lett volna 
Walter özvegye számára 
átadni azt a hozományt, 
amelyet még az esküvőkor 

„bevitt” a családba. Emel-
lett Walter özvegye egy-
kor magyar nemesi szokás 
szerint még (itt meg nem 
nevezett) apja birtokának a 
negyedrészét is megkapta, 
s ez is őt illette volna akkor, 
amikor újra férjhez ment. 
Szobi Gyárfás legalábbis 
neje egykori hozományát 
és leánynegyedét követel-
te az általa indított perben 
valamikor 1265-1268 tá-
ján. Úgy érvelt, hogy a neje 
számára követelt juss kitesz 
annyit, amennyit a néhai 
Walter Gutha nevű föld-
je ér, ezért Gutha föld volt 
a per tétje. (Valószínűleg 
„Guta”-nak ejtették. Talán 
Galgaguta vagy az abaúji 
Guta birtok szerepel itt. ) E 
perben V. István ifj abb ki-
rály (ő IV. Béla fi a, aki csa-
pataival 1265-ben legyőzte 
IV. Béla seregét és így el-
érte, hogy az ország keleti 
felét „ifj abb király”-i cím-
mel megkapja az apjától) 
úgy döntött, hogy Gyárfás 
követelése alaptalan és az 
ítéletlevelében leszögezte, 
hogy ha Gyárfás újra pert 
indít, akkor a régtől szo-
kásos kemény büntetés éri, 
minden birtokát elveszíti. 

A korban előfordult, 
hogy egyesek akkor kezd-
ték újra egyszer már lezárt 
perüket, mikor az egyik or-
szágos bírói székbe jóakaró 
ismerősük került és bízni 
lehetett a részrehajlásában. 
Akkoriban, mikor még 
nem voltak számítógépes 
adatbázisok, nemigen le-
hetett megakadályozni azt, 
hogy ha valaki egy ügyet 
elveszített a nádor előtt, 
utána ne kezdje újra a hu-
zavonát a király vagy az or-
szágbíró bíróságán – vagy 
esetleg a következő nádor 
működése idején. Ezt ki-
zárni nem lehetett, de pél-
dátlanul szigorú büntetés-
sel próbálták elrettenteni a 
rendszert kijátszani igyek-
vőket.

Guta föld értéke igen 
nagy lehetett, mert Szobi 
Gyárfás nem tudott bele-

Szob első ismert birtokosai
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Három generációval az 
egészségért a Szobi járás 
hat településén címmel pá-
lyázatot nyert Szob, Ipoly-
damásd, Kóspallag, Nagy-
börzsöny, Ipolytölgyes és 
Kemence, melynek kereté-
ben 2019. július 1-től 2020. 
november 30-ig több szű-
rővizsgálatot is szerveztek 
az érintett településeken a 
háziorvosok bevonásával, 
emellett pedig több szak-
vizsgálatra is sor került.

A háziorvosok által el-
végzett szűrővizsgálatok 
voltak többek között a vér-
nyomás-, vércukormérés, 
a széklet-vérteszt, az álta-
lános egészségi állapotfel-
mérés, az EKG vizsgálat, a 
légzésfunkció vizsgálat és a 
boka-kar index mérés.

Emellett több szakorvos 
is végzett kihelyezett vizs-
gálatokat. Sor került méh-
nyakrák-szűrésre, végbé-
ldaganat-szűrésre, bőrrák 
szűrésre és prosztatarák 
szűrésre is.

Mivel a program célja a 
megelőzés volt, ezért előa-
dások keretében igyekez-
tek felhívni a fi gyelmet kü-
lönböző veszélyekre. Volt 
ösztönző előadás emlőrák 
szűrésre és fi gyelemfelhívás 
az alkohol fogyasztás és a 

dohányzás veszélyeire.
A szűrővizsgálatok kere-

tében az orvosok több mint 
5 ezer esetszámot rögzítet-
tek. A Három generációval 
az egészségért program a 
Szobi járás hat településén 
célkitűzése 4115 esetszám 
volt, melyet így túl is teljesí-
tett, ami a program sikeres 
fogadtatását jelenti. 

A megvalósítására egy 
kvázi praxisközösséget 
hoztak létre, amelyben 
a szobi két körzet házi-
orvosa, a kóspallagi-, az 
ipolydamásdi- illetve a 
nagybörzsöny-kemencei 
praxis orvosai vettek részt. 
Továbbá szakorvosként 
bőrgyógyász, nőgyógyász, 
urológus, sebész és pszicho-
terapeuta került bevonásra 
a vizsgálatokba. A program 
megvalósításában diabeti-
kus és védőnő is részt vett.

A pályázat az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
ma támogatásával valósult 
meg.

Véget ért a Három generációval 
az egészségért program a Szobi 

járás hat településén

KÖSZÖNET!
Árpádházi Szent Erzsébet - a szegények, elesettek vé-
dőszentjének - ünnepét ebben az idei nehéz eszten-
dőben is frissen sütött „Erzsébet-kenyérrel” ünnepel-
hettük meg. Ezt most is pékségünknek, az Éva Baker 
Pékségnek köszönhetjük, ahol ajándékképpen idén is 
megsütötték, és elhozták november 22-én, vasárnap 
reggelén a friss kenyereket - külön köszönet Juhász 
Lászlónak érte! 

A szentmisét mondó Atya megáldotta a kenyereket, 
amelyekből már hagyományosan Ipolydamásdra is 
küldtünk. Köszönjük mindnyájunk nevében a pékség-
nek, és Szent Erzsébet pártfogó szeretetét, segítségét 
kérjük további munkájukra!

nyugodni az elvesztésébe. 
István ifj abb király helyett 
a frissen kinevezett Bene-
dek nádor bírósága előtt 
újra megtámadta Pous két 
fi át Gutát követelve. Talán 
azt remélte, hogy nem de-
rül ki, hogy született már 
egy korábbi ítélet. 

Ha így számított, nagyot 
tévedett. 1268. október 13-
án a mai Angyalföld he-
lyén, az Árpád-híd pesti 
vége táján állt Besenyő falu 
mellett tartott gyűlésen, 
Pous fi ai a nádor kezébe 
adták István ifj abb király 
korábbi ítéletlevelét. Úgy 
tűnik, hogy Szobi Gyár-
fásnak nem volt protekci-
ója, annál inkább sejteni 
lehet ilyesmit ellenlábasai 
esetében. Pous fi a István 
egyrészt maga is a kirá-
lyi igazságszolgáltatásban 
dolgozott Gömör megyé-
ben bíráskodva, másrészt 
a Gömörben is birtokos 
nádort (a Balog nemzet-
ségéből való Tumbold fi a 
Benedeket) is jól ismer-
hette. A besnyői gyűlésen 
Gyárfás elismerte, hogy 
valódi a bemutatott oklevél 
és ő így egy már lezárt pert 
kezdett újra. A nádor nem 
járt rosszul. Az ország régi 
szokása szerint a pert újra 
indítók összes birtoka a 
perben bíráskodó személy-
re szállt. 

A ránk marad oklevél-
ben a lényeg most, az ítélet 
bemutatása után követke-
zik. Ezért, ennek az adásvé-
telnek a dokumentálására 
született az irat. Gyárfás-
nak volt egy Nygewyn nevű 
(ismeretlen helyen fekvő) 
birtoka, amely egy része 
most Benedek nádoré lett, 
másik része viszont Gyár-
fás rokonainál maradt. E 
Nygewyn birtokra sze-
met vetett V. István király 
egyik főembere, Ják (ez a 
Jakab becézése) mester a 
királyi hírnökök ispánja 
és szívesen megvette volna 
az egészet – nyilván alkal-
mi áron. Benedek nádor-
nak jutott az általa elítélt 

Gyárfás szobi birtokrésze 
is, így felajánlotta Gyár-
fás rokonainak, hogy ezt 
odaadja nekik, ha ők meg 
cserébe adják Benedeknek
Nygewynben levő tulajdo-
nukat. Így Gyárfás rokonai 
Szob birtokon nem kellett, 
hogy idegennel osztoz-
zanak, Benedek viszont 
a Szobiak teljes korábbi 
Nygewynben levő részét 
tudta eladni Ják mester-
nek. Hatalmas összeget, 
70 márka súlyú (ez 70 x 
22 dkg, azaz kb. 15,4 kg) 
ezüstöt kapott a birtokért. 
A föld méretét nem je-
gyezték le, de ekkortájt kb. 
10 négyzetkilométer (ezer 
hektár) területért kértek 
ennyit. Az üzlet megköté-
se a peres előzményekkel 
1268. november 25-én lett 
írásba foglalva.

Az 1268-ban földön-
futóvá lett Szobi Gyárfást 
nem említi más irat, de 
az apjáról, „Scymeyn” is-
pánról és rokonairól érde-
kes részletek kerültek elő. 
Ezeket az újság következő 
számában szeretném be-
mutatni. Az most is emlí-
tendő, hogy Scymeyn IV. 
Béla kiemelt pénzügyi ve-
zetői közé tartozott. Ez le-
het, hogy rontotta fi ának, 
Gyárfásnak a perbeli hely-
zetét. Feltehető, hogy Béla 
király bizalmasait sem az 
apjával időnként háborúzó 
V. István, sem az ő hű ná-
dora Benedek nem szívlel-
hette.

Lényeges tudni, hogy 
a fentebbi szobi nemesek 
csak Szob mai határának 
egy részét birtokolhatták. 
1280-ban egy bizonyos 
Vid ispán „Zub” keleti ré-
szén levő kisebb földjéről 
írnak. A nemesek mellett 
Szob területének jelentős 
része a királyhoz tartozó 
kiváltságos helyzetű ha-
jósok/sajkások kezében 
lehetett, akiket majd a 14. 
század közepétől emleget-
nek gyakrabban az okleve-
lek.    

Batizi Zoltán
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Október 23-a
Az 1956-os forradalom-
ról méltóképpen meg-
emlékeztünk. A műsort 
Gyarmati Péter tanár úr 
állította össze és tanította 
be, melyben elhangzot-
tak versek, dokumentu-
mok, visszaemlékezések 
és eredeti filmbetéteket 
is láthattunk. Az utolsó 
szó utáni hosszú és meg-
illetődött csend mindent 
elmondott ...

Szalagáldás
A digitális munkarendre 
való áttérés előtt megtar-
tottuk a végzősök „sza-
lagavató ünnepségét”, 
ami eredetileg november 
végén lett volna. Nem 
volt tánc, vidámság, ro-
konok és barátok serege, 
csak csendes, megható, 
bensőséges szertartás a 
templomban. A szalagok 
megáldása után intő és 
buzdító szavak kísére-
tében a 12. osztályosok 

gallérjára az osztályfő-
nök feltűzte a célegye-
nest jelző szalagokat. 

Digitális oktatás
A kormány döntésének 
megfelelően november 
11-től áttértünk a táv-
oktatásra. A tavaszi ta-
pasztalatok alapján ez 
különösebb fennakadást 
nem jelentett. Újdonság  
az, hogy sávos órarendet 
vezettünk be, amelynek 
keretében a diákok és 
tanáraik videobeszél-
getés formájában dol-
gozzák fel a tananyagot. 
Természetesen az írásos 
kapcsolattartás is meg-
maradt. Covidos meg-
betegedés a tanárok és a 
diákok körében szeren-
csére csak szórványosan 
fordult elő. Reméljük, ez 
így is marad, és hamaro-
san feloldják a zárlatot, 
mert egy iskola gyere-
kek nélkül ... szomorú és 
üres.

A szobi Szent László 
Gimnázium hírei

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 idei évben a város ka-
rácsonyfáját a Kis Herceg 
Virágkertészet ajánlotta fel, 
melyet ezúton is köszönünk.

Ha karácsonyfa, akkor Kis 
Herceg Virágkertészet!

Szob, Dózsa György u. 31.

Játék- és árusítási részle-
tek: december 7-től elindult 
a fenyők értékesítése Szobon 
a Kis Hercegnél. 

A már jól megszokott 
talpba faragás és házhoz 
szállítás Nagymaros és Ber-
necebaráti között alap, ami 
ajándék. 

Az udvarban válogathat-
tok normann-, ezüst-, luc-, 
és feketefenyő közül.

A Facebookra pedig fel-
töltünk 20 db fenyőfát, amit 
csak itt lehet majd kiválasz-
tani (az udvarban nem lesz-
nek kiállítva, ezt azoknak 
terveztük, akik vagy karan-
ténban lesznek, vagy nem 
szeretnének kimozdulni.)

Minden fenyőfához jár 1 
darab tombola, amit mindig 
a vásárlás hetének vasár-
napján, az utolsó hét vásár-

lóinak pedig december 24. 
délelőtt kisorsolunk, ahol a 
nyertes a fenyő árát vissza-
kapja. Plusz nyeremény: az 
összes fenyővásárló közül 

december 24-én délelőtt ki-
sorsolunk még egy játékost, 
aki 10000,- Ft vásárlási utal-
ványt nyer.

A fenyőfáinknak kizáró-
lag darab ára van, méter árat 
nem tudunk megadni, mert 
nem egységes. (I., II., III. 
osztály, hibás stb. alapján 
szabunk egyedi árat).

Kellemes ünnepi készülő-
dést kívánunk mindenkinek!

Az idei évben a város 
karácsonyfáját a Kis Herceg 
Virágkertészet ajánlotta fel 
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Gasztrostaféta
Molnos Balázs Béláné receptje

Olvastad?
Karácsony közeledtével diós-mákos bejgli, ahogy én csiná-
lom:

 Hozzávalók 2-2 rúdhoz:
 1.5 dl tejföl

2 dkg élesztő
50 dkg liszt

25 dkg margarin
1 tojás, 

5 dkg porcukor
csipet só

 
Töltelék:

20-20 dkg dió és mák
20-20 dkg cukor
5-5 dkg mazsola

1-1 csomag vaníliás cukor
Az élesztőt szokott módon felfuttatom, a tejfölt meglan-
gyosítom. A lisztet a margarinnal elmorzsolom és a többi 
hozzávalóval összegyúrom. Négy cipót formálok belőle, 
egyenként fóliába becsomagolom és legalább egy éjszakára 
hűtőbe teszem. Másnap a cipókat enyhén átgyúrom és 5 cm 
vastag lapokat nyújtok, és megszórom a hozzávalókkal el-
kevert töltelékkel, majd lazán feltekerem. A tekercsek tetejét 
tojássárgájával megkenem, villával megszurkálom. 180 fo-
kos sütőben 30-40 percig aranybarnára sütöm.

 A stafétát Klagyivik Józsefné Marikának 
adom tovább.

Mesét mondok 
nektek. tündér-
mesét, egy igaz 
történetet, egy 
grófkisasszony-
ról, aki híres-ne-
ves, mesésen 
gazdag családba 
születik. Ám éle-
te mégsem ala-
kul majd mesé-
sen. Kislányként 
elveszíti imádott 
édesapját, majd 
édesanyját is, 
aki másodszor 
is férjhez ment, 
elhagyja őt. Ro-
konok versenge-
nek érte, kinél 

lakjon. Ez a vándorló életmód aztán végigkíséri 
egész életén. Így, egy rokona révén kerül Zebe-
génybe, ahol a Virágegyletben a Fehér Rózsa ne-
vet kapja, ami később kiegészül Magyarország 
Fehér Rózsájává. Sok időt tölt itt, legjobb barát-
nője Teleki Kata, akivel többször járt Szobon is. 
Emlékirataiban így emlékezett erről: „hasznos és 
csodálatos életünk volt.”

Ám, ahogy a mesékben is lenni szokott, férjhez 
adták. Előre elrendezett, politikai, diplomáciai 
indokkal, Albánia királyához. Ám arra senki sem 
számított, hogy szenvedélyesen egymásba sze-
retnek, s ez a szerelem jóban-rosszban kitartott. 
Szerette új hazáját, szédítő gyorsasággal tanulta 
meg nyelvüket. Sokat tett a nőkért, gyerekekért, 
meghallgatta az embereket, iskolákat és orvosi 
ellátást szervez. Tapintatával és természetességé-
vel, és nem utolsó sorban szépségével mindenkit 
levesz a lábáról. Csodálatot és tiszteletet váltott 
ki mindenkiből. Tisztelték ellenségei, élete végéig 
népszerű volt új hazájában. Hihetnénk, hogy itt a 
mese vége, éltek, míg meg nem haltak. De nem. 
Csupán 1 év boldogság jutott. A politika, a II. vi-
lágháború előszele az ő életüket is tönkretette. A 
fasiszta Olaszország lerohanta a kis államot. Me-
nekülniük kellett, pedig alig egy napja született 
meg a kisfia, és ismét vándorolni kényszerült. De 
Apponyi Geraldine ekkor is leckét adott bátor-
ságból, méltósággal viselte a megpróbáltatásokat, 
zavarba ejtő könnyedséggel alkalmazkodott a 
zord napokhoz is.

Ha nem hiszitek járjatok, olvassatok utána.

A stafétabotot Hőninger Anikónak 
adom tovább.

Metykó Katalin (Kovács Zoltánné)

Hideg, téli alkony
borítja a tájat, 

tejfehér ködpára
mosdatja a fákat.

Csak az ágak hegyén
libeg egy-egy levél, 

ha játszadozik velük 
a zord északi szél.

Erdőszéli fánál, egy
karcsú alak látszik,
puskával a vállán

egy ember vadászik.
Fatörzs mögé bújva

rejti el a testét, s
hangtalan kémleli 

a leszálló estét.
Vetés hajlatában 

sötét árnyék mozog,
magányos vaddisznó 

öregesen kocog.

Most megtorpan hirtelen,
felveti a fejét, s a

levegőt szűrve
keresi a veszélyt.

Fegyver dörrenése
szaggatja a csendet,
megugrik a sörtés,

találatot jelez.
Néhány métert rohan,

majd botladozva megáll,
de mögötte a nyomán

ott jár már a halál.
Lerogyik a földre,
oldalára fordul, 

szemére az elmúlás
homálya hull.

Kalappal a kezében
némán áll a vadász,
tisztelve a nagyurat

s az örök Halált.

Vadászat

Szob, 2005. december       Nyirádi Tibor
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Kezdetét vette az adven-
ti időszak, elkezdődött a 
karácsonyra való készülő-
dés, meggyullad az adventi 
koszorún az első gyertya, 
megérezni a fenyőkoszorú 
illatát, meghittebbé vará-
zsolják a lakást fényfüzé-
rekkel, mécsesekkel. Talán 
bele sem gondol, mindez 
mennyi veszélyt hordoz 
magával. Az adventi idő-
szakban megkétszereződik 
a lakásban keletkező tűze-
setek száma. Hogy mik a 
leggyakoribb kiváltó okok, 
és mit tehet a lakástüzek 
csökkentése érdekében? 
Olvasson tovább, és meg-
tudhatja, de előbb tekintse 
meg az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság által készí-
tett videót, melyben láthat-
ja, milyen gyorsan meg tud 
semmisülni egy élet mun-
kája a tűz által, ha a lentebb 
leírtakra nem fordít megfe-
lelő fi gyelmet (konténeres 
adventi videó).

A legtöbb tüzet a gyer-
tyák, és mécsesek okozzák. 
Különösen fi gyeljen arra, 
hogy a kiszáradt adventi 
koszorú nagyon könnyen 
lángra kap, így tehát a gyer-
tya alá mindig tegyen nem 
éghető alátétet, a koszorút 
ne a terítőre, hanem egy 
tűzálló tálcára helyezze, és 
soha ne hagyja felügyelet 
nélkül az égő gyertyákat. 

Fontos, hogy csak meg-
bízható helyről vásároljon 
fényfüzéreket. A rosszmi-
nőségű fényfüzér nem csak 
az áramütés, hanem a tűz 
kialakulásának lehetőségét 
is magában hordozza. Ha 
a korábbi években megvá-
sároltat veszi elő, haszná-
lat előtt mindig ellenőrizze 
sértetlenségét. Ha a vezeték, 
vagy a hosszabbító megtört, 
eldeformálódott, megol-
vadt, ne használja tovább. 
Éjszakára, vagy ha elmegy 
otthonról mindig húzza ki a 
fényfüzért a konnektorból. 

A karácsonyfára soha 
ne tegyen gyertyát, vagy 
csillagszórót, mert a fenyő 
könnyen meggyulladhat, 

különösen, ha kiszáradt. A 
karácsonyfát érdemes úgy 
elhelyezni, hogy legalább 
másfél méterre legyen a fű-
tőtesttől, kandallótól. 

A karácsonyra jellem-
ző még, hogy ilyenkor az 
emberek többet sürög-
nek-forognak a konyhában. 
Készül az ünnepi menü, 
közben csomagolják az 
ajándékokat, nagytakaríta-
nak, hogy a lakás a legszebb 
pompájában tündökölhes-
sen a vendégek előtt. Ebben 
a nagy kavalkádban elég 
egy kis fi gyelmetlenség, egy 
tűzhelyen felejtett olajjal teli 
serpenyő, és máris megtör-
ténhet a baj. Fontos, ha a 
zsír, vagy olaj meggyullad, 
azt soha ne oltsa vízzel! 
Helyette például tegyen rá 
fedőt, és kapcsolja ki a tűz-
helyet. Nézze meg videón-
kat, melyben szemléltetjük, 
hogyan kell helyesen eljárni 
ilyen esetben:
https://www.youtube.com/

watch?v=h9NJnIRI1v8 
vagy

https://www.katasztrofave-
delem.hu/application/uplo-
ads/video/videotar/3.mp4 

Hogy időben észlelhesse 
a tűz keletkezését, érdemes 
beszerezni otthonába egy 
füstérzékelőt.

A füstérzékelővel a lakás-
tűz hamarabb észlelhető!
https://www.youtube.com/

watch?v=X4yTVfDjS0c 
vagy

https://katasztrofavedelem.
hu/application/uploads/

video/videotar/4.mp4 

Békés, boldog, biztonsá-
gos karácsonyi ünnepeket 
kívánunk! 

Mostanában biztosan 
több időnk jut előven-
ni egy régen félrerakott 
könyvet és elolvasni. 
Esetleg alkalmasint elsé-
tálni a könyvtárba és on-
nan válogatni. Kedvenc 
időtöltésem az olvasás, 
most aztán  bőven van 
időm rá.

Igazából az általános 
iskola felső tagozatában 
éreztem rá az olvasás 
„ízére”, az irodalom fon-
tosságára.

Aztán jött a középisko-
la.  A kollégiumban szinte 
versenyeztünk ki olvas el 
több könyvet. A Mester 
és Hámán Kató (jelenleg 
Haller) utca sarkán mű-
ködő könyvtár szorgos 
látogatója voltam. Abban 
az időben  évente sokkal 
kevesebb könyv jelent 
meg, mint manapság. 
(Magán véleményem, 
hogy túl sok könyvnek 
nevezett kiadvány jelenik 
meg és sokkal keveseb-
ben olvasnak, mint akko-
riban.)

Az un. nyugati iroda-
lomból Hemingway és 
Steinbeck regényei voltak 
a slágerek, a hazai listát 
Szilvási, Berkesi és Mol-
dova vezette.  

Gyakran utazok vona-
ton és szomorúan tapasz-
taltam, egyre kevesebben 
olvasnak, főleg a fiatalok. 
Mindenki az okos tele-
fonját nyomogatja és nem 
is beszélgetnek egymás-
sal. De ez már egy másik 
történet.

Nem tudom eldönteni 
az irodalomban melyik 
a kedvenc műfajom, az 
biztos, hogy krimit nem 
olvasok. Egyszerűen saj-
nálom rá az időt, mert 
még annyi elolvasni va-
lóm van. Természetesen  
figyelemmel kísérem a 
mai magyar irodalmat. 

A külföldiek közül a 
japán Murakami Haru-

ki az egyik  kedvencem. 
Valamennyi magyarul 
megjelent könyvét olvas-
tam. Irodalmi körökben 
megjelent pletykák sze-
rint már többször is jelöl-
ték irodalmi Nobel díjra. 
Véleményem szerint ő 
talán jobban kiérdemelte 
volna mint 2016-ban Bob 
Dylan, – akinek a dalait 
a 60-as években magam 
is szívesen hallgattam -  
de  mint tudjuk, ízlések 
és pofonok… Az ő regé-
nyeiből megismerhető a 
japán kultúra, az ottani 
emberek élete, egymás-
hoz való viszonya. Egy 
teljesen más világ tárul 
elénk, ami egy európai 
ember szemével néha fur-
csának tűnik, de nekik ez 
a természetes.

Külön szimpatikus 
benne, hogy a regényei-
ben mindig valaki Liszt, 
vagy Bartók művet hall-
gat lemezről. Állítólag 
nagy zenerajongó és a 
dzsessz a kedvenc műfaja.

A másik kedvencem a 
török Orhan Pamuk, aki 
már 2006-ban irodalmi 
Nobel díjat kapott. Ha jól 
tudom, valamennyi műve 
megjelent magyarul. Re-
gényeiből megismerhet-
jük az isztambuli török 
családok életét és az attól 
gyökeresen más anatóliai 
életet is.  Az ő írásait is 
mindenkinek ajánlom.  

 Persze a számomra is 
legfontosabb a magyar 
irodalom. Bevallom, sok 
kortárs magyar regényt 
olvasok, nagyon sok, iz-
galmas jó mű jelenik 
meg.  Barnás Ferenctől 
Závoda Pálig terjed a lis-
tám, ne idegenkedjetek 
az eddig általatok isme-
retlen szerzők műveinek  
megismerésétől.  Még ma 
is érvényes a régi mon-
dás: Olvasni jó!

Kazinczi Ferencné 
Judit

Adventi veszélyek Olvasni jó!
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Ez az év más, mint eddig volt. 
Másképp kezdődött, és másképp 
folytatódott. Az iskolában eddig is 
vigyáztunk a gyerekekre, de most 
még jobban vigyáztunk, és figyel-
tünk rájuk és magunkra is.  Szokat-
lan volt, hogy maszkban járunk, de 
ha ez szükséges ahhoz, hogy meg-
óvjuk egymást, akkor hordjuk! Év 
elején még néhány hagyományos 
programunk megvalósulhatott, 
de aztán minden közös rendezvé-
nyünket és programunkat csak ké-
pernyőn keresztül élvezhettük. 

Kirándulásokkal kezdtük a 
szeptembert és októbert. Az ötö-
dikesek Nagybörzsönybe mentek 
a hagyományos honismereti ki-
rándulásukra. A 6. b osztályosok 
egy fantasztikus napot töltöttek 
Törökmezőn a kalandparkban. A 
6.a osztályosok Esztergom neve-
zetességeivel ismerkedtek és a fel-
újított Duna Múzeumot látogatták 
meg. A hetedikesek Budapesten a 
Sziklakórház és Atombunker Mú-
zeum interaktív történelem óráján 
tágíthatták ismereteiket Budapest 
ostromáról, az akkori kórházi 
helyzetről, és az atomtámadás kö-
vetkezményeiről.

Az ünnepi megemlékezéseket 
kollégáim kisfilmek készítésével 

valósították meg. Így emlékeztünk 
a Zene világnapjára, az aradi hő-
sökre és október 23-ra is. 

Persze a legjobb szórakozásokat 
is szigorú óvintézkedések mellett, 
de megvalósítottuk. Ismét volt ru-
hagyűjtés, és gesztenyét is szedtek 
a gyerekek.

Év elején elindultak a levelezős 
versenyek is. A tavalyi elmaradt 
Kenguru nemzetközi matematika  
versenyt szeptemberben rendez-
tük meg, ahol diákjaink szép ered-
ményeket értek el. Száldobágyi 
Gellért 3.b osztályos tanuló megyei 
12. helyezett Stefán Bendegúz 3.a 
osztályos tanuló a 18. helyezés ért 
el  668 induló közül.  Kőnig Ákos 
5.b osztályos tanuló megyei 26. 
lett 514 induló közül. Gratulálunk 
a szép eredményekhez!

Most készülünk az adventre. 
Ünnepi díszbe öltöztettük az isko-
lát. Igyekszünk, hogy gyermeke-
ink a lehetőségeknek megfelelően 
átérezzék az ünnepi hangulatot. 
Várjuk a Mikulást, aki valószínű-
leg csak az iskola udvarába jöhet 
be!  

Boldog és szép ünnepeket kívá-
nunk városunk minden lakójának!

Szobi Fekete István 
Általános Iskola

Ez az év más mint a többi...

A sziklakórházban

Esztergomban

Törökmező

5.a kirándulása

Nagybörzsöny
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A Danubius Táncegyüttes minden táncosa nevében nagyon békés, áldott karácsonyi ünne-A Danubius Táncegyüttes minden táncosa nevében nagyon békés, áldott karácsonyi ünne-
peket, és egészségben, örömökben, boldogságban, eredményekben gazdag új esztendőt kí-peket, és egészségben, örömökben, boldogságban, eredményekben gazdag új esztendőt kí-
ván mindenkinek! Legyen a 2021. év sokkal egyszerűbb, mosolygósabb, és folytatódhasson ván mindenkinek! Legyen a 2021. év sokkal egyszerűbb, mosolygósabb, és folytatódhasson 

az életünk, a munkánk, a kedvtelésünk ott, ahol félbe kellett szakítani!az életünk, a munkánk, a kedvtelésünk ott, ahol félbe kellett szakítani!

„Nem volna más vallás,„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:Nem volna csak ennyi:

Imádni az IstentImádni az Istent
És egymást szeretni…És egymást szeretni…

Karácsonyi regeKarácsonyi rege
Ha valóra válna,Ha valóra válna,
Igazi boldogságIgazi boldogság

Szállna a világra…”Szállna a világra…”
(Ady Endre)(Ady Endre)


