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Október 23-án azon a hősök előtt tisz-
telgünk, akik halált megvető bátorsággal 
küzdöttek a szabadságért, szálltak szem-
be a szovjet megszállókkal. 

Idén 65. éve annak, hogy megemléke-
zünk az 1956-os forradalom és szabad-
ságharcról, és 31. éve annak, hogy mind-
ezt szabadon tehetjük meg.

1956. október 23-án az egyetemi di-
ákok békés tüntetésével kezdődtek az 
események, majd az elnyomás jelképét, 
Sztálin budapesti szobrát népítélettel le-
döntötték.  A forradalom kezdetét vette. 
Tizenhárom nap. Mindössze ennyi telt 
el az október 23-i tüntetések kezdetétől 
a szovjet hadsereg bevonulásáig, a meg-
szálló csapatok elleni szabadságharc kez-
detéig.

E tizenhárom nap alatt Magyarország 
lebontotta a diktatúra rendszerét. Döntés 
született az egypártrendszer megszün-
tetéséről és a többpártrendszer vissza-
állításáról, a kommunista megfélemlítő 
szervezetként működő Államvédelmi 
Hatóság megszüntetéséről, a Kossuth-cí-
mer visszaállításáról, március 15-e nem-
zeti ünneppé nyilvánításáról, hogy csak 
a legfontosabbakat említsük. Az esemé-
nyek szinte csúcspontjaként, Nagy Imre
november 1-jén este a Rádióban elmon-
dott beszédében kinyilvánította a Magyar 
Népköztársaság semlegességét, és hitet 

tett a nemzeti forradalom vívmányainak 
megszilárdítása és továbbfejlesztése mel-
lett.

November 4-én azonban a szovjet csa-
patok hadüzenet nélkül megtámadták 
a „Nyugat” által teljesen magára hagyott 
Magyarországot. A komoly túlerővel 
szemben folytatott szabadságharc végül 
elbukott. A véres harcokban elesettek 
számát mintegy 2500-3000 főre teszik a 
kutatók. A forradalom és szabadságharc 
szovjet leverése után a hatalomba visz-
szaültetett kommunista vezetés kegyetlen 
bosszút állt. 1957-ben emberek százait 
börtönözték be, vagy végezték ki. A meg-
torlástól tartva több százezer honfi tár-
sunk hagyta el az országot, és menekült 
nyugatra.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc az újkori magyar történelem talán 
legmeghatározóbb eseménye, napjaink 
társadalmi-politikai berendezkedésének 
szilárd erkölcsi talapzata.

Nekünk, mai magyaroknak abban áll 
felelősségünk, hogy őrködjünk a kivívott 
szabadság felett, hiszen csak, és csakis ez-
által nyer értelmet a magyar nép, a pesti 
ifj úság 1956-ban meghozott áldozata.

1989 óta a forradalom kitörésének 
napja, október 23-a nemzeti ünnep Ma-
gyarországon. Emlékezzünk méltósággal!

dr. Holocsi Krisztián

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra emlékezünk

Halottak napjára
Aki veszített már el valakit, az tudja, 
milyen fájdalmas is tud lenni. Sokáig 
várjuk, hogy hívjon, hogy lássuk újra 
az alakját, hogy szóljon hozzánk. Min-
den napunkat a gyász hatja át. Aztán 
telnek a napok, a hónapok és az évek, 
és bár az idő szalad az emlékük még 
mindig ott él a szívünkben. Emléke-
zünk rájuk. Így van ez halottak napján 
is, emlékezünk. Emlékezünk azokra, 
akiket szerettünk, akiket ismertünk, 
akik már nincsenek köztünk. Menjünk 
ki a temetőbe, és gyújtsunk egy gyer-
tyát halottaink emlékére.

Juhász Gyula: Consolatio

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,

Derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
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Október 12-én megtörtént a 
“Kyocera Solar Farm” hiva-
talos nyitóeseménye. A nap-
elemes erőmű az NRGION 
Solarpark Szob Kft . kizáró-
lagos tulajdonában áll.

A létesítmény legfőbb 
egyedisége, hogy ez Ma-
gyarország első, 100 %-ban 
a japán eredetű Kyocera 
napelemekből álló farmja. 
Az 1,2 MW-os rendszer-
hez szükséges 4400 darab 
panelt a Global Union Kft ., 
a Kyocera Document So-
lutions és a Kyocera Solar 
hivatalos hazai disztribú-
tora biztosította. Az erőmű 
egyedülállóságát tovább 
fokozza a jól megválasztott 
lokáció, ugyanis Szob rend-
kívül jó adottságokkal ren-
delkező helység a Dunaka-
nyar szomszédságában.

Az erőmű célja, hogy 
energiát termeljen, és ja-
vítsa Szob város energia-
biztonságát. Továbbá egy 
demonstrációs projektként 
szolgál a Global Union Kft -
nek, illetve a Kyocera Corp. 
(központ: Kyoto) gyártó 
cégnek, hogy népszerűsít-
se a megújuló energia fel-
használásának jelentőségét 
és a fenntarthatóságot. A 

jövőbeni tervek szerint a 
projekthelyszínen továb-
bi megújuló energiával 

kapcsolatos megoldások – 
energiatárolás, elektromo-
bilitást segítő infrastruktú-

Japán csúcstechnológiás napelem 
farmot avattunk Szobon

ra - is bevezetésre kerülnek. 
A kiépülő infrastruktúra a 
későbbiekben a hidrogén 
alapú energiarendszerekbe 
való bekapcsolódásra is le-
hetőséget adhat.

A ceremóniát a tulajdo-
nostársak (Sági Béla és Ju-
hász László) egy köszöntő-
beszéddel nyitották, majd 
Hideki Ito (Kyocera Do-
cument Solutions Europe 
B.V. Általános igazgatója) 
folytatta a sorokat. Az ese-
ményen Szob várost kép-
viselte Ferencz Gyöngyi 
(Szob város polgármeste-

re) és beszédet mondott 
dr. Rétvári Bence (a térség 
országgyűlési képviselője 
és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának állam-
titkára). A rendezvényen 
továbbá tiszteletét tette dr. 
Holocsi Krisztián (Szob 
város jegyzője) és Huszák 
Tamás (Letkés község pol-
gármestere) is.

Minden megszólaló ki-
emelte a megújuló energia 
és a karbonsemlegesség 
fontosságát, ami az emberi-
ség és a Földünk jövőjének 
záloga. Az erőmű továbbá 
egy jó példa arra, hogy a 
magyar vállalkozók is te-
hetnek a zöldebb jövőért.

Juhász Dorottya
NRGION Solarpark 

Szob Kft. ügyvezet, 
kommunikációs

 manager

NEM CSAK LAZAROS SZÜLŐKNEK! 
A programon való részvétel ingyenes, de kérjük részvételi szándékát jelezze a művelődési 

ház elérhetőségein: muvhazszob@gmail.com, +36704426678
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Egy kis 
környezetvédelem
A lakosság részéről az el-
múlt időszakban több beje-
lentés is érkezett arról, hogy 
tapasztalataik szerint néhá-
nyan a csapadékvíz elvezető 
csatorna segítségével „sza-
badulnak meg” különféle 
vegyi anyagoktól (pl. fes-
tékek), háztartási használt 
olajoktól. Ezzel kapcsolat-
ban szeretnénk felhívni a 
tisztelt lakosság fi gyelmét, 
hogy a városi csapadékvíz 
gyűjtő rendszer nem zárt 
rendszer, a rendszerbe be-
kerülő csapadékvíz – felté-
telezve azt, hogy csapadék-
vízen kívül oda más nem 
kerül – tisztítás nélkül a 
Dunába ömlik, azaz a rend-
szerbe kerülő vegyi anya-
gokkal végül környezetká-
rosítás is megvalósulhat. 
Tisztelettel kérünk tehát 
mindenkit, tartózkodjon 
attól, hogy a csapadék-
víz-elvezető rendszerbe ve-
gyi anyagokat öntsön.

Tisztelt Szobi Lakosok!

A szociális célú tűzifa 
igénylésének módjával 
kapcsolatban az alábbiak-
ra szeretnénk felhívni a fi -
gyelmüket:

A támogatási igényeket 
2021. november 15. (hét-
fő) napjáig lehet benyújta-
ni ügyfélfogadási időben a 
Szobi Polgármesteri Hiva-
talban (2628 Szob, Szent 
Imre utca 12.), az önkor-
mányzat által rendszeresí-
tett formanyomtatványon.

A formanyomtatvány a 
polgármesteri hivatalban 
rendelkezésre áll, illetve 
letölthető a hivatal honlap-
járól: www.szob.hu./ugyin-
tezes/ 

A kitöltött nyomtatvány 
mellé az alábbi dokumen-
tumokat szükséges csatol-
ni:

• szobi lakóhely igazolá-
sához a lakcímkártya lakó-
helyet tartalmazó oldalá-

nak másolata
• a kérelmező, és vala-

mennyi a kérelmezővel 
egy háztartásban élő sze-
mély jövedelemigazolása 
(pl. munkáltatói kerese-
tigazolás, nyugdíjfolyósító 
évente kiállított igazolása, 
munkanélkülieknek mun-
kaügyi központ igazolása 
álláskeresésről, stb.)

• a kérelmezővel egy 
háztartásban élő, 16 évnél 
idősebb, nappali rendszerű 
oktatásban tanuló személy 
iskolalátogatási, illetve 
hallgatói jogviszony igazo-
lása.

A hiányosan benyújtott 
kérelem érdemben nem 
bírálható el. Támogatásban 
kizárólag az részesülhet, 
aki lakóingatlanának fűté-
sét fatüzeléssel oldja meg.

FIGYELEM! A kérel-
mekben foglalt adatok, ál-
lítások valóságtartalmát a 
kérelmeket elbíráló Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság 

helyszíni szemle, illetve kör-
nyezettanulmány készítteté-
sével is ellenőriztetheti.

Az elbírálás határideje: 
2021. november 30.

Szob Város Önkormány-
zatának a települési támo-
gatásokról szóló 4/2015. 
(II. 27.) sz. rendeletének 
8. §-a alapján szociálisan 
rászorult az, aki esetében 
a háztartásban élők egy 
főre számított havi jöve-
delme 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 au-
tomatikus támogatást, az 
önkormányzatnak mind-
összesen 101 m3 tűzifa ki-
osztására van lehetősége.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester

A szociális célú tűzifa igényléséről

A Szobi Hírnök előző 
számában említésre ke-
rült, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
umától a Börzsöny Kö-
zérdekű Muzeális Gyűj-
temény épület-felújítási 
munkálatokra 1.940.000 
forintos támogatást nyert 
el, amit főként a hőszi-
getelés javítására fogunk 
fordítani. A földszinten 
kialakítandó 16 négyzet-
méteres előtér megaka-
dályozza majd azt, hogy 
az innen nyíló három 
meglévő helyiség jelen-
tősen lehűljön. (A helyi-
ségek szigetelés nélküli 
nyílászárói miatt eddig 
kifűthetetlenek voltak 
ezek a helyiségek.) Az 
építkezés decemberre 
már befejeződik. A kép-
viselő-testület döntése 
értelmében Börzsöny Kö-

zérdekű Muzeális Gyűj-
temény épület-felújítási 
munkáit - beszerzési eljá-
rás keretében kiválasztott 
- Simon Tamás egyéni 
vállalkozó (2632 Letkés, 
Béke utca 16.) végzi.

A múzeum a felújítás 
ideje alatt is látogatható, 
a munkálatok miatt csu-
pán az udvari tárlat egy 
részét kellett elbontani. 

A korábbi tervekkel el-
lentétben a Kossuth-díjas 
Somogyi Győző „Végvári 
vitézek” című kiállítása 
egész októberben láto-
gatható lesz. Sok szere-
tettel várjuk a helyi és a 
távolabbi lakhelyű láto-
gatókat.

Batizi Zoltán 
Börzsöny 

Közérdek 
Muzeális 

Gyjtemény)

Múzeumi hírek
2021. augusztus hónapban született:  Borsy Gergő és 
Horváth Klaudia NINA, Ghyczy Bence és Deák Aman-
da LEVENTE nevű gyermeke.

2021. szeptember hónapban született: Varga Máté 
és Zeit Adrienn  BENEDEK,  Szabó  Márk  és Medvik 
Renáta  ALINA nevű gyermeke.

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

 

Anyakönyvi hírek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatár-
saknak, szomszédoknak, ismerősöknek, meg-
tisztelőknek, akik DR. KALÁCSKA LAJOS 
állatorvos, temetésén megjelentek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek, részvétükkel fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja
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Röviden
GAZDÁLKODÁS A kép-
viselő-testület augusztusi 
ülésén kapott tájékoztatást 
az önkormányzat 2021. év 
I. félévi gazdálkodásáról. 
A tájékoztatóból kiderült, 
hogy az önkormányzat ta-
karékos gazdálkodást foly-
tat, pénzügyi helyzete stabil 
lábakon áll, hitelfelvételre 
továbbra sem kényszerült. 
A tájékoztatót a képviselők 
elfogadták.
 
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰ-
RÉSEK A képviselő-testü-
let az SKHU/1802/3.1/053 
(REBOOT) számú projekt 
keretében megvalósítan-
dó az egészségügyi szűrő-
program megszervezésére, 
és lebonyolítására - beszer-
zési eljárás keretében - az 
ALBA-LEX Bt-vel (2628 
Szob, Kodály Zoltán u. 
34.) kötött szerződést. Az 
egészségügyi szűrőprog-
ram keretében Szobon, és 
a térség több településén 
szeptember utolsó, és ok-
tóber első napjaiban bőr-
rák szűrés, hasi ultrahang 
vizsgálat, vércukor mérés, 
vérnyomás mérés és hal-
lásvizsgálat került elvég-
zésre.

TÁMOGATÁS A képvi-
selő-testület úgy döntött, 
hogy Szobi SC Sakk Szak-
osztálya részére, egysze-
ri, 117 ezer forintos tá-
mogatást nyújt, amelyet 
a szakosztály működési 
költségeinek fedezésére 
használhat fel.

FVS A képviselő-testü-
let meghatározta azokat 
a fejlesztési projektjavas-
latokat, amelyeket a ké-
szülő  Fenntartható Vá-
rosfejlesztési Stratégiában 
(FVS) szerepeltetni kíván. 
E projektjavaslatok alap-
vetően infrastrukturális 
beruházásokra vonatkoz-
nak (út- és járdafelújítá-
sok, építések, intézményi 

korszerűsítések stb.), ame-
lyeket a képviselő-testület 
jelen uniós fi nanszírozási 
ciklusban a településen 
meg szeretne valósítani, 
illetve amelyek megvaló-
sítására pályázatot kíván 
benyújtani.

INNOVÁCIÓS KLASZ-
TER A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy csatla-
kozni kíván a Börzsöny 
Kapuja Innovációs Klasz-
terhez. A képviselő-tes-
tület megítélése szerint 
a Dunakanyar turisztikai 
adottságainak fejleszté-
sére egyre több forrás áll 
rendelkezésre, mind az 
önkormányzatok, mind 
a térség gazdasági sze-
replői részére, melynek 
elnyeréséhez nélkülöz-
hetetlen a régiós szintű 
együttműködés.

HATÁROZATOK Az au-
gusztusi ülésen adott tájé-
koztatást a jegyző a 2021. 
II. negyedévben hozott 
képviselő-testületi határo-
zatok végrehajtásáról.

KÖZVILÁGÍTÁS A kép-
viselő-testület szeptemberi 
ülésén döntött a települési 
„Közvilágítás korszerűsí-
tése” tárgyában a közbe-
szerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 112. 
§ (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményéről. A döntés 
értelmében a település 
közvilágítási lámpatestei-
nek korszerűsítését a NEG 
Nemzeti Energiagazdál-
kodási Zrt., mint nyertes 
ajánlattevő végzi el a kö-
vetkező hónapokban.

ÓVODA A képviselő-tes-
tület szeptember 14-én 
megtartott ülésén ismerte 
meg és fogadta el a Szo-
bi Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde 2020/2021-es 
nevelési évről készült be-
számolóját, a 2021/2022-
es nevelési évre vonatkozó 
munkatervét, továbbá a 

2025-ig tartó továbbkép-
zési programját. 

RENDEZÉSI TERV A 
képviselő-testület a város 
Rendezési Terve módo-
sításának tervezői felada-
tainak ellátása tárgyában 
lefolytatott beszerzési el-
járás nyertesének a Z. É. 
Műhely Területfejlesztési 
és Urbanisztikai Tervező 
és Tanácsadó Kft -t (3123 
Cered, Vörösmarty Mi-
hály u. 4.) hirdette ki. 

BURSA HUNGARICA A 
képviselő-testület a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2022. évi pá-
lyázati fordulójához törté-
nő csatlakozásról döntött. 
A pályázati felhívás az 
önkormányzat honlapján 
(www.szob.hu) elérhető, a 
pályázatok beadási határ-
ideje: november 5.

KÖRZETHATÁR A kép-
viselő-testület úgy dön-
tött, hogy a 2022/2023. 
tanévre vonatkozóan az 
általános iskolai felvételi 
körzethatár tekintetében 
változtatást nem kezde-
ményez. A szobi általános 
iskola felvételi körzete:

- Szob város közigazga-
tási területe (1-8. osztály)

- Ipolydamásd község 
közigazgatási területe (1-
8. osztály)

- Márianosztra község 
közigazgatási területe (1-
8. osztály)

TŰZOLTÓK TÁMOGA-
TÁSA A képviselő-tes-
tület döntött arról, hogy 

50.000 forinttal támo-
gatja a Nagymarosi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület 
működését. Az önkor-
mányzat egyben köszöni 
az egyesület munkáját, és 
azt, hogy baj esetén ed-
dig mindig számíthatott 
segítségükre.

T RÓF E A K IÁ L L Í TÁS   
A képviselő-testület úgy 
dönt, hogy a Dunakanyar 
Kittenberger Vadásztár-
saság részére térítésmen-
tesen biztosítja az Ipoly-
sági utcában található 
P+R parkoló alsó busz-
parkolójának kizárólagos 
igénybevételét 2021. ok-
tóber 16-i trófeakiállítás 
lebonyolítása céljából.

KÖ Z M E G HA L L G ATÁ S 
Szob Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 
2021. október 1. napján 
18:00 órai kezdettel köz-
meghallgatást és város-
gyűlést tartott a Szobi 
József Attila Művelődési 
Házban, online közvetí-
tés mellett. A közmeg-
hallgatás személyes vagy 
online résztvevői tájé-
koztatást kaptak az ön-
kormányzat működésé-
ről, a folyamatban lévő és 
tervezett beruházásokról, 
fejlesztésekről, a hulla-
dékszállítás aktuális kér-
déseiről, a település bű-
nügyi helyzetéről, majd 
az előzetesen írásban, 
illetve a jelenlévők által 
feltett kérdések megvá-
laszolására, és a város-
sal kapcsolatos lakossági 
észrevételek, javaslatok 
előadására is sor került. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik 
SZEGEDI JÓZSEFET a szeretett férjet, apát, 
nagypapát, barátot, ismerőst, utolsó útjára el-
kísérték és a kegyelet virágait sírjára elhelyez-
ték, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család
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Miért is jó idősnek lenni?

„Egy bizonyos kor után az 
ember nagyjából azt tehet, 
amit csak akar. Senki se szól 
rá…. kivéve az orvosait és a 
gyerekeit”

Richard Osman

2021. október 10-én a 
Szobi József Attila Művelős-
dési Ház nagytermében lát-
hattuk vendégül – egy év ki-
hagyás után – a szobi 70 év 
felettieket.

Meghívásunkat közel 120 
fő fogadta el, akiket Tóth 
Lajos alpolgármester úr kö-
szöntött idősek napja alkal-
mából. 

A magyar nóta és ope-
rettműsort követően került 
sor a közös vacsorára. Nagy 

örömünkre sokan maradtak 
beszélgetni, nosztalgiázni a 
délután további részében. 

Reméljünk, hogy min-
denki kellemesen érezte 
magát és jövőre újra talál-
kozhatunk!

Isten éltesse az időseket 
erőben, egészségben!

Hulladékgyűjtési 
naptár

A kommunális hulladék-
szállítás minden hét csütör-
töki napján történik.

ZÖLDHULLADÉK 
GYŰJTÉS

2021. október 28.
2021. november 11. és 25.

SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS

2021. október 21.
2021. november 18.
2021. december 16.

Kedves szobi Lakosok, 
Vállalkozók, Diákok!

Szob Város Önkormány-
zata a 2021-2027 között 
megnyíló uniós források 
sikeres megszerzése érde-
kében megkezdte a város 
fenntartható városfejlesztési 
stratégiájának tervezését a 
Pénzügyminisztérium út-
mutatása szerint. Ennek a 

tervnek az elkészítése alap-
feltétel ahhoz, hogy sikere-
sen pályázhassunk, települé-
sünk fejlesztéséhez további 
forrásokhoz jussunk a te-
rületi operatív programból 
(TOP Plusz).

Ehhez szeretnénk kikérni 
az Önök véleményét is, hi-
szen a terv csak akkor lesz 
jó, ha azt közösen, a helyben 
élők, vállalkozók, tanulók 

igényeire építve készítjük el.
Kérjük, segítse munkán-

kat azzal, hogy a www.szob.
hu honlapon (link: https://
szob.hu/fvs-strategia-lakos-
sagi-kerdoiv/) elektroniku-
san, illetve a polgármesteri 
hivatalban papír alapon is 
elérhető kérdőívet kitölti. A 
kérdőív kitöltésének határ-
ideje: 2021. november 1.

Köszönjük segítségét!

Idősek napja 2021

Fenntartható városfejlesztési 
stratégia tervezése 

A használt sütőolaj és 
sütőzsiradék a környe-
zetbe jutva hatalmas ká-
rokat okoz. Egyetlen liter 
használt sütőolaj egymil-
lió liter ivóvizet képes 
beszennyezni. A földbe 
jutva károsítja a talajfló-
rát, a csatornába jutva 
dugulást okoz. Mindany-
nyiunk érdeke, hogy a 
100 %-ban újrahaszno-
sítható anyag szelektíven 
kerüljön gyűjtésre. Ezért 
csatlakoztunk korábban 
a Cseppetsem! program-
hoz. Az alábbi helyszíne-
ken kihelyezett gyűjtőkbe 

az intézmény nyitva tar-
tási idejében elhelyezhe-
tik zárt csomagolásban a 
háztartásokban keletke-
zett használt sütőolajat, 
sütőzsiradékot, kókusz- 
és pálmaolajat is. 

Gyűjtőedények 
megtalálhatóak: 
Szob, Iskola u. 2. 

(Központi konyha 
udvara)

Szob, Szent Imre u. 55. 
(Központi műhely 

udvara)
Tegyünk együtt környe-

zetünkért, gyűjtsük sze-
lektíven a sütőolajat!

Szelektív gyűjtés
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Mozgalmasan indult a 
tanév iskolánkban, majd' 
minden héten izgalmas 
programok várták a diá-
kokat.

„Mindenik embernek a 
lelkében dal van…”

Október 1-jén ünnepel-
jük a zene világnapját.  
Mi is készültünk egy kis 
műsorral. Varga Krisztina 
tanárnő segítségével állí-
tottuk össze  műsorunkat. 
Az eseményhez illő ze-
neszámokat válogattunk 
össze. A felkészülést már 
hetekkel ezelőtt elkezd-
tük, mert tökéletesen 
akartuk előadni  a zene-
számokat. 

Nagyon élveztük a 
felkészülést és a reggeli 
együtt dalolást az iskola 
tanulóival. Jó volt látni, 
hogy iskolatársainknak 
tetszett a műsorunk, sőt 
sokan bekapcsolódtak 
az éneklésbe. Remélem, 
hogy ezen a napon Ma-
gyarországon más isko-
lákban is felejthetetlenül 
énekeltek a diákok, épp-
úgy mint mi.                                                                                                

Csiszár-Ágyas Csenge 
6.b osztályos tanuló

I. Szobi játékos 
sportnap

Első alkalommal került 
megrendezésre hagyo-

mányteremtő céllal a Szobi 
játékos sportnap sportren-
dezvény. A térség iskolái 
ügyességi versenyeken és 
labdarúgásban mérhették 
össze tudásukat. A verse-
nyeken a Szobi Fekete Ist-
ván Általános Iskola diák-
jai is szép sikereket értek 
el, mindkét versenyszám 
első helyezését a szobi 
gyerekek hozták el. 

Testnevelőik: Varga Pat-
rícia, Hramcsák Tihamér 
és Nyéki Károly.

A csapat névsora: 
Földesi Levente, Szalai 
Ádám, Agárdi Vilmos, 
Forgács Zalán, Kalács-
ka Zsolt, Karaba Kevin, 
Tasnádi Levente, Zentai 
Dóra, Vigh Zsófia, Bata 
Noémi, Svéger Balázs, 
Lind Ádám, Varga Nóra, 

Tanévindítás a Szobi Fekete 
István Általános Iskolában

Abonyi Alexa, Halmai 
Kata, Szántó Hédi, Héri 
Hanna. Gratulálunk a 
versenyzőknek és a felké-
szítőknek!

 Kirándulás a 
Sziklakórház és

 Atombunker 
Múzeumba

Szeptemberben az éves 
hagyományos hetedikes 
időutazó kirándulásunk 
izgalmas kalanddal bő-
vült. Lehetőségünk volt a 
Budavári Sándor Palotába 
is ellátogatni. Az ország 
köztársasági elnökének 
hivatalában végigsétálni  
különleges élmény volt. 
Az épületet Sándor Vin-
ce gróf építtette 1803-
ban. 1867-től, a kiegyezés 
után  lett közintézmény 
a mindenkori minisz-
terelnök rezidenciája. A 
második világháború-
ban, Budapest ostroma 
során súlyosan megsérült 
az épület. A berendezése 
szinte teljesen megsem-
misült. A palotát 2002 
után építették újjá. 2003-
tól a Magyar Köztársaság 
elnökének és hivatalának 
székhelye.

A Sziklakórház, mint 
minden alkalommal 
most is  nagyon különle-
ges élmény  volt a hete-
dikesek számára. Az egy 
órás túra  az ő szavaikkal 
élve megható, megrázó és 
elgondolkodtató is volt 
egyben. Szép példája az 
emberi önfeláldozásnak 
és segítőkészségnek. 

A Zene Világnapja

Cirkománia

Sportnap Október 6.
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Cirkománia

A Lázár Ervin Prog-
ram keretében a hatodik 
osztályosok a Fővárosi 
Nagycirkusz Cirkománia 
című előadását tekintet-
ték meg.

Egy a természettel 
Vadászati és Természeti 

Világkiállítás 

Október 4-én a felső tago-
zat tanulóinak tanulmányi 
kirándulást szerveztünk  
a Vadászati világkiállítás-
ra. A gyerekek kedvence 

a Hal Víz és Ember pavi-
lon volt. Itt Magyarország 
jellegzetes vizes élőhelyeit 
ismerhettük meg, hazánk 
álló- és folyóvizeinek, 
vizes élőhelyeinek látvá-
nyos bemutatása során.

Diorámák, filmek, élő-
állat-bemutatók segítsé-
gével találkozhattak  di-
ákjaink Magyarország és 
a Föld egyedülálló élő-
világával. Különleges él-
mény volt az akvárium, 
ahol 2 méteres és akár 110 
kilós halakat is láthattak a 
gyerekek.

"Jaj de búsan süt le az 
őszi nap sugára

Az aradi vártömlöc nagy 
ablakára.

Szánja azt a tizenhárom 
magyar vitézt

Ki a börtön fenekén a 
halálra néz.”

Minden év október 6-án 
emlékezünk az 1849. ok-
tóber 6-án kivégzett 13 
hős magyar tábornokra 
és a Pesten kivégzett első 
magyar miniszterelnök-
re, Batthyány Lajosra. Az 
idei tanévben a hatodik 
osztályosok emlékmű-
sorát tekinthettük meg 
délelőtt az iskola tanuló-
közössége előtt, délután 
pedig a városi megemlé-

kezésen.
Szobi Hírnök

Szob Város 
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó:  
Ferencz Gyöngyi  

polgármester
Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: 
dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-690, 

email: holocsik@gmail.com
Lapelőállítás: Proxa Kft., 

2167 Vácduka, Petőfi  utca 28.
Tel.:06-20/911-9077

Felelős vezető: Furucz Anita

Vadászati kiállítás 5. osztály

Vadászati kiállítás 7. osztály Vadászati kiállítás 6. osztály

Vadászati kiállítás 8. osztály
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Szeptemberben elkezdő-
dött a 2021/22-es tanév, 
valamennyiünk örömére 
jelenléti oktatás formájá-
ban. Tavaly ugyan megbir-
kóztunk az online tanítás 
követelményeivel, de egy 
iskola mégiscsak akkor az 
igazi, ha gyerekektől han-
gos.

A tanulólétszámunk nö-
vekedett, a kilencedik évfo-
lyamon plusz egy osztályt 
tudtunk indítani, a tanári 
kar is bővült. Újdonság, 
hogy hétfőnként igeliturgi-
ával kezdjük a hetet a temp-
lomban. A nyelvoktatásban 
az angol mellé választható 
idegen nyelvként a spanyol 
és a francia nyelvet is beve-
zettük (a német mellett).

A gimnáziumi oktatás 
mellett a szakképzés is el-
indult. Idén szociális segítő 
képzés folyik 60 fő számá-
ra, három turnusban. Er-

1849 – Aradon kivégzik a 
szabadságharc 12 honvéd 
tábornokát és egy ezrede-
sét, az aradi vértanúkat.

Hag yományainkhoz 
híven az idén is megem-
lékeztünk, de a korábbi 
évektől eltérően az időjá-
rás kedvezőtlen volt, így 
a művelődési házban tar-
tottuk meg a programot.

A Himnusz közös elé-
neklését követően a Szobi 
Fekete István Általános 
Iskola diákönkormány-
zata ismét színvonalas 
előadást mutatott be, ez-
úton is köszönjük a köz-
reműködést, a felkészítő 
tanároknak pedig a mun-
kát. A rendezvény a Szó-
zattal zárult. 

A kopjafánál koszorút 
helyeztek el: Szob Város 
Önkormányzata nevé-
ben Ferencz Gyöngyi pol-
gármester és Tóth Lajos 
alpolgármester, a Pest 

Megyei Kormányhivatal 
Szobi Járási Hivatala ré-
széről Kempfné Dr. Du-
dás Hilda hivatalvezető, 
a Szobi Fekete István 
Általános Iskola részé-
ről Moór Róbert igazga-

tó és Frievaldné Hetényi 
Ildikó igazgatóhelyettes, 
valamint az MSZP helyi 
szervezete képviseleté-
ben Bába Vince, Mihalik 
Márton és Kristofek Ist-
vánné.

Együtt emlékeztünk…

A Szent László Gimnázium hírei ről tanúsítványt kapnak a 
tanulók. Erre épül jövőre a 
szociális gondozó képzés, 
ami már szakképesítést ad, 
így munkavállalásra jogo-
sít.

Szeptember végén meg-
tartottuk hagyományos 
Szent Vince-napi zarán-
doklatunkat Márianoszt-
rára. Az időjárás kegyes 
volt hozzánk, mert az úton 
nem, csak a megérkezéskor 
kezdett esni. De az élmény 
kárpótolt bennünket.

Az aradi vértanúkra ok-
tóber 6-án iskolai ünnepség 
keretében emlékeztünk.

Az 1956-os forradalom 
és szabadságharcról októ-
ber 22-én emlékezünk meg, 
majd aznap délután a váro-
si ünnepségen is bemutatja 
műsorát a 11.A osztály.

A továbbtanulási döntés 
előtt álló nyolcadikosok és 
szüleik számára nyílt nap 
lesz november 8-án és 12-
én, melyre szeretettel vár-
juk az érdeklődőket.
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Az őszi kirándulásunkat 
szeptember végére tervez-
tük, három naposra Nyu-
gat-Dunántúl legszebb 
vidékére: Őrség, Hetés, Gö-
csej. Az útvonal adott volt, 
a híres borostyánút vonalát 
követtük, közben meg-meg-
álltunk a busszal. A máso-
dik szálláshelyünk Rédicsen 
volt, előre megszervezve a 
program, lehetett válogatni. 
Az egyik ajánlott program 
beszélgetés a 84 éves Mári 
nénivel. Kitűnő mesélő, 
gazdag élettapasztalattal és 
humorral megáldva, már 
várt bennünket (5 lány + 
2 fi ú) a kicsi konyhában 
dúsan megrakott asztallal. 
Szőlő, gyümölcs, szörp és 
forró házi pogácsával kínál-
ta a gyerekeket. Belelendült 
Mári néni, főleg a fi atal-
koráról mesélt és mesélt, 
közben a kötényébe fejtette 
a szárazbabot. Aztán elfo-
gyott a kötényében a hely, 
nem tudta hová tenni a bab-

hüvelyt.
- Gyerekek! Ki akar segí-

teni? - kérdezte. Persze min-
denki. Pisti gyerekre esett a 
választása. - Menj ki az ud-
varra, jobbról van az istálló. 
Az ajtóhoz állítva találod a 
ganéjosvellát, az ágseprűrt, 
mellette pedig a silinga. Na, 
ezt a silingát hozzad be le-
gyél kedves. Rendben?

Pisti már örömmel rohant 
ki az ajtón. Már kezdett vol-
na egy újabb történetet Mári 
néni, mikor berobbant zava-
rodott arccal ifj ú hősünk:

- Mit kell behoznom? El-
felejtettem….

- Enyje fi am, ilyen fi atalon 
már felejtesz? Hát a silingát!

Pistike pedig csak nem 
jött, mi pedig vártunk, Mári 
néni arca pedig sötétült. Hol 
van ez a gyerek, eltévedt az 
udvaron? Visszajött, zava-
rodott arccal szégyenkezve 
(sírás kerülgetve) motyogta: 

- A villát meg a seprűt 
megtaláltam, de a si, si, silát 

nem, csak egy kosár volt ott, 
a sila nem!

Bölcs asszony volt, nem 
nevetett szegényen, csak 
ennyit mondott: 

- Ezt a kosarat kellett vol-
na behoznod, a silingát. Leg-
közelebb már tudni fogod.

Amikor megköszöntük a 
beszélgetést, a gyerekek át-
adták a becsomagolt bonbo-
nos dobozkát, és mentünk 
kifelé, Mári néni a fülembe 
súgta:

- Te, tanító bácsi, rendes 
ember vagy. Nézz magad-
nak egy másik iskolát, egy 
rendeset. Egy olyant, ahol 
a gyerekek nem felejtik el, 
hogy miért megy ki az ud-
varra. És ahol tudják mi az a 
silinga. Megígéred?

A következő években 
mindig szakítottam néhány 
órát a tájszavak bemutatá-
sára. És akkor mindig Mári 
nénire gondoltam. Az egy-
szerű bölcs asszonyra.

Ferenczy Emil

Az idei ősszel az egyik sze-
münk sír, a másik nevet.

Fél nappal az évadnyitó 
mérkőzés előtt kaptuk azt a 
szomorú hírt, hogy Juhász 
Béla, aki régen is a Csapatban 
játszott, és visszatért volna kö-
zénk, közlekedési balesetben 
elhunyt.

Béla több, mint negyven 
éve sakkozott, még gyerek-
ként kezdett játszani, és töret-
lenül fejlődött, így első táblá-
sunk is volt.

Csapatban kétszeres orszá-
gos vasutas bajnok volt.

Egy kedves történet jut 
eszembe Róla: Éppen egy 
mérkőzésre mentünk, Virág 
Sándor vezette az autót, mi 
Bélával ketten ültünk a hátsó 
ülésen, egy mágneses sakktáb-
lával, és együttes erővel pró-
báltuk Sanyit legyőzni. Nagy 
nehezen legyőztük, mire a cél-
hoz értünk, de ha Béla nincs 
ott, bizony nem sikerült volna.

Drága Barátunk, nyugodj 
békében, nagyon fogsz hiá-
nyozni! Emlékedet megőriz-
zük!

17 hónap kényszerszünet 
után végre újraindult a Baj-
nokság. Október 3-án leját-
szottuk az első mérkőzést.

Szob SC - Gödi SE 
7,5 - 2,5.

Győzött: Virág Bálint, Pál 
Géza, aki az új vendégjáté-
kosunk, Szentgyörgyi Sándor, 
Csiba Benő, Szabó Gyuri Bácsi, 
Baranyi György.

Döntetlen: Virág Sándor, 
Repiczki Tamás, Maisztorovics 
Péter.

Göddel mindig szoros 
meccseket játszunk, de most 
nagyon jól jött ki a lépés!

Október 17-én Aszódra 
utazunk. Ezt a mérkőzést is 
hoznunk kell!

Még novemberben is lesz 
két meccs, Törökbálintot fo-
gadjuk, és Dunaharasztiba 
utazunk.

Csiba Ben 
Csapatvezet

A téma az utcán hever
30 éve történt

Sakkősz 2021/22. Nyugdíjasok 
ingyenes 

ortopédiai 
szűrése 

Szeretnénk Önöket tájékoztat-
ni egy ingyenes kihelyezett or-
topédiai rendelés lehetőségéről 
nyugdíjasok számára.

Sajnos a járvány miatt na-
gyon sok magánrendelés meg-
szűnt, illetve a kórházak és ren-
delők is tele vannak. Sokszor 
hónapokat kell várni egy-egy 
orvosi előjegyzésre ami az idő-
sebb korosztály számára nagy 
problémát jelent. 

Sikerült szerződnünk olyan 
ortopédiai cipőt és segédeszkö-
zöket gyártó cégekkel, akiknek 
a segítségével ez a várakozási 
idő lecsökkenhet és nem kell 
elmenni a kórházba sem, mi 
megyünk ki a helyszínre. En-
nek mindössze annyi a feltétele, 
hogy minimum 30 fő jelentkez-
zen és vegyen részt a szűrésen. 

A vizsgálat elsősorban a 
gerinc, illetve láb ellenőrzése 
alapján történik. Fontos, hogy 
főként olyanok jelentkezzenek, 
akiknek ilyen jellegű problémá-
juk van és valószínűsíthetően 
szükségük lesz segédeszközre 
ahhoz, hogy állapotuk javuljon. 
A cipőt, illetve fűzőt ebben az 
esetben minimális áron (1000 
forint / cipő, illetve 500 forint/ 
fűző) biztosítani is tudjuk. 

Természetesen rendelke-
zünk ÁNTSZ engedéllyel.

Probléma esetén, ott a hely-
színen méretet is tudunk venni. 
A gyártó ez alapján készíti el 
méretre a cipőt, illetve fűzőt, 
amit aztán ki is szállít Önöknek 
miután elkészül. 

Ami biztos, hogy nagyon 
szép mutatós darabokat készí-
tenek.

Amennyiben megkeresé-
sünk érdekes lehet az Önök 
számára, kérem jelezzék felénk 
az e-mail címünkön:  drsziszor-
tomed@gmail.com, drsziszor-
tomed@yahoo.com vagy a 06-
20-589-7845 telefonszámon. 

Tisztelettel,
Néder Zsófia 

---
Dr. Szisz 

Ortomed Kft.



10                                                                                                                                              Szobi Hírnök

Gasztrostaféta Olvastad?
Hajszán Nikoletta receptje:

„Csókolom, répatorta van? …”
RÉPATORTA

Családunk egyik kedvenc sütireceptje ez a fűsze-
rektől illatos répatorta, mely nem szárad ki, ha-
nem kellően szaftos marad. Legalábbis addig a rö-
vid ideig, míg el nem fogy. 

Gluténmentes, élelmi rost forrás, 16 szelettel 
számolva szeletenként 150 kcal-t és 11 g szénhid-
rátot tartalmaz. 

Nem csak Húsvétkor.
Hozzávalók egy 22x22cm-es szögletes formához 

(16 szelet): 100g sárgarépa, 50+50g fehér csokolá-
dé, 3 tojás, csipet só, 75g puha vaj, 75g nyírfacukor 
(aki szeretné, az nádcukorral is helyettesítheti, ez 
nyilván egy kevésbé diétás – de szintén finom – 
változat lesz), 100g finomra darált mandula, 25g 
kukoricadara, diónyi friss gyömbér, ½ mk. őrölt 
koriander, 1 kezeletlen narancs héja, 50g tejföl. 

A répát hámozzuk meg és reszeljük finomra. A 
mandulát is daráljuk finomra. A tojásokat válasz-
szuk ketté. A puha vajat keverjük krémesre a cu-
korral. 50g fehércsokoládét olvasszunk fel vízgőz 
felett.

A vajas krémbe keverjük bele a tojások sárgáját, 
a felolvasztott csokoládét, a koriandert, a lereszelt 
gyömbért, valamint a narancs lereszelt héját. A to-
jások fehérjét csipet sóval verjük kemény habbá. A 
vajas-tojásos krémbe keverjük bele a reszelt répát, 
a mandulát és a kukoricadarát. Végül óvatos moz-
dulatokkal forgassuk bele a tojáshabot is. 

A formát béleljük ki sütőpapírral, majd simít-
suk bele a masszát. Tegyük a tésztát 160 C-ra elő-
melegített sütőbe és 40 percig süssük. Hagyjuk ki-
hűlni, majd vágjuk kockákra. 

Olvasszuk fel vízgőz felett a maradék 50g fehér-
csokoládét, amit keverjünk ki 50g tejföllel. Ebbe 
beletehetjük egy kezeletlen citrom reszelt héját is. 
Ezzel rácsozzuk be a süteményünket. 

Jó étvágyat!

A stafétát Stefán-Molnár Katalinnak 
adom át jó szívvel. 

Arról sosem volt kétségem, 
hogy mi a kedvenc köny-
vem. Mikor rám került a 
sor, vagyis nekem adták 
ezt a becses feladatot, hogy 
bemutathatok egy köny-
vet, rengeteget vacilláltam, 
hogy melyik könyvről ír-
jak. Melyik az, amelyik a 
legnagyobb hatással volt 
rám, vagy melyikben volt 
egy olyan tanulság, amit 
mindenkinek ajánlani 
tudnék. A sok-sok könyv 

közül, maradtam a kedvencemnél, mert hatással is volt 
rám, és tanulságos is, ez pedig nem más mint Antoine de 
Saint-Exupéry: A kisherceg. Az életről alkotott képemet ez 
a könyv nagyban meghatározta. Mikor az iskolában köte-
lező olvasmány volt, akkor szerintem még a kezembe se 
vettem, mert egy kötelező dolognak tartottam az olvasást, 
és ami kötelező, az nem jó. Gondoltam én.

Majd egy kicsit később, mikor a kezembe vettem, és 
egy nap alatt át is rágtam magam rajta, megértettem mi-
ről is szól. Ezt a könyvet mindenkinek ajánlom, és a min-
denki alatt a gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig 
értem. A szövege könnyen olvasható, tényleg az az „igazi 
olvastatja” magát típusú könyv. A cselekménye pedig szív-
hez szóló, de mégis nagyon fejbevágó.  Maga a könyv az 
emberi társadalom karikatúrája. Vannak benne ősi böl-
csességek, amik örökre szólnak, s ezeket semmibe veszi 
az ember. Főhősünk, a kisherceg nem a nagybetűs gyerek. 
Teljesen tiszta lelkű és igaz. Akármikor, ha rá gondolok, 
nekem mosoly szökik az arcomra. Nem sokat tud a rajta 
kívülálló emberi világról.  A könyv írója repülőgép-bal-
esetet szenved és így találkozik a kisherceggel. Majd szé-
pen lassan megtudjuk, hogy a kisherceg milyen utat járt 
be különböző bolygókon.

Találkozik a rókával, aki elgondolkodtató és építő in-
formációkat ad a kishercegnek. De mindemellett hű ma-
rad hírnevéhez és egy kis ravaszságot is kapunk tőle.  A 
meglátogatott bolygókon különböző embertípusokkal 
találkozik. Először a királlyal, az uralkodó típus, akinek 
mindegy, hogy min vagy kin, csak uralkodni szeretne. 
A hiúval, aki csak magával törődik. Az iszákossal, aki-
nek semmi magyarázata nincsen a tetteire, és azért iszik, 
mert szégyelli magát mert iszik. Az üzletemberrel, akinek 
semmire nincs ideje, csak a munkára és állandóan teljes 
időzavarral küzd. A lámpagyújtogatóval, aki végzi a dol-
gát, mert azt mondták neki. Bárki is mondta, bármiért. A 
geográfussal, aki gyűjti a lexikális adatokat, anélkül, hogy 
tapasztalatokat, élményeket szerezne.  Ezek alatt a kis 
herceg maga is formálódik, bölcsebbé válik a találkozásai 
révén, a pilóta pedig újra és újra meghökkenti szemlélet-
módjával, amely különösnek tűnik, de gyakran mégis a 
lényegre tapint. Nagyon kedves kis történet, mely a gye-
rekek őszinteségét, és tisztaságát is bemutatja. A kisherceg 
című könyv elgondolkodtató, és nagyon őszinte történet. 
Az én szívembe belopta magát az egész történet. 

A Olvastad? stafétáját Vadlicsek Dórának adom át!
Nagy Kinga

www.szob.hu
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Egyszer volt, hol nem volt, 
hetedhét országon is túl, az 
Óperenciás-tengeren is túl, de 
még az üveghegyeken is egy 
sánta arasszal túl…. félszáz 
bátor gyermek kiállta a hét 
próbát. A mesebeli 7 próbát. 

Szeretnénk hiteles képet 
adni arról, hogyan is zajlott az 
Árpád 17-ben a Magyar Nép-
mese napja, ezért most változ-
tatás nélkül közöljük a szülők 
véleményét:

„Ismét csodát tettetek!  
Köszönjük szépen az él-

ményt„
„Szuper délután volt. Kö-

szönjük!!”
„Mi sajnos keveset tudtunk 

maradni, de a gyerekeknek 
nagyon tetszett az előadás. Kö-
szönjük Nektek a sok munkát, 
amivel létrehoztátok ezt a szu-
per délutánt.”

„Tényleg nagyon jó volt 

minden. Köszönjük azt a sok 
munkát, amit belefektettetek.  
A bábszínház is szuper volt. 
Végig fent tudták tartani a fi -
gyelmet ”

„Nagyon tartalmas és élve-
zetes volt!   Köszönjük!”

„Szuper jól éreztük magun-
kat, köszönjük szépen.”

Köszönjük mi is az önkén-
teseknek, a Lovagoknak és 

mindenkinek, aki támogatja a 
rendezvényeinket. 

Apropó! Támogatás! Ho-
gyan lehet támogatni?  „A 
KREDENC” elnevezésű pro-
jektünk fenntartásával, ki-
fosztásával… Gyertek, nézze-
tek körül, vásároljatok…mi 
pedig cserébe bábszínházat 
szervezünk és zsíros kenye-
ret kenünk…ameddig csak 
akarjátok.

A Magyar Népmese Napja 
az Árpád 17-ben
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