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

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

Már második éve, hogy harcban állunk 
a „láthatatlan ellenséggel”, amely olyan 
sok áldozatot kíván tőlünk, megkeseríti 
mindennapjainkat, fájdalmat, keserű-
séget okoz, és úgy tűnik, egyelőre nem 
tudunk győzedelmeskedni felette. Egy-

re inkább veszítjük el türelmünket, és 
hitünket abban, hogy lesz egyszer még 
olyan, mint „régen”. De ne csüggedjünk, 
engedjük, hogy a remény legyőzze a bajt.

Nehéz ezekben az időkben ráhango-
lódni az előttünk álló ünnepre, a Kará-
csonyra, Jézus Krisztus születésnapjára.

Karácsonykor elsősorban születés-
napot ünneplünk. A történelmi Jézus 
születésnapját, ahogy mondja a próféta: 
„Gyermek született nékünk, Fiú adatott 
nékünk.”  A születésnap azonban nem 
minden, amit Karácsony ünnepe közve-
tít számunkra. Ünnepelni – születésna-
pot is – igazán csak szeretetben, békes-
ségben lehet.

Ahol viszont szeretet van, ott nincs 
háborúskodás, ezért a Szeretet ünnepe 
a béke üzenetét is elhozza számunkra. 
Kevésszer volt egyetemes béke a világon, 
mint ahogyan most sincs. Hol látható, 
hol, mint napjainkban, szabad szemmel 

láthatatlan ellenséggel, egy vírussal, de 
mindig harcban állt a világ.

Különös, de Jézus születésének idejé-
ben, Augustus császár uralkodása alatt, a 
források szerint béke uralkodott a Föl-
dön. Most, a koronavírus járvány máso-

dik évében, mi is óhajtjuk már a békét, a 
nyugalmat, a félelemmentes mindenna-
pokat. Szent Pál apostol is békességet és 
kegyelmet kíván nekünk a Biblia szavai 
szerint. 

Békesség, remény, szeretetBékesség, remény, szeretet Ezért a békéért, szabadulásunkért 
imádkozzunk majd ezen a gyönyörű éj-
szakán. Ezt a szándékot tegyük a gyer-
mek Jézus jászla elé Karácsony éjszaká-
ján, hogy a következő esztendő végre 
hozza el a békét a világban, szívünkben 
és családunkban.

Szívből kívánom mindenkinek, hogy 
a szeretet és a vele járó békesség tegye 

boldoggá, széppé a karácsonyi ünnepe-
ket, és az elkövetkező 2022-es esztendőt.

dr. Holocsi Krisztián
jegyz

Fotó: Csikós Balázs
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Minden tanévben a végzős 
diákjainkat a leginkább foglal-
koztató kérdés a pályaválasz-
tás, a továbbtanulás. „Hova, 
melyik iskolába jelentkezzek? 
Mi akarok lenni?”

 A nyolcadik osztályosok 
részt vettek Vácon egy Pálya-
választási kiállításon, ahol a 
környék középiskolái mutat-
koztak be. Itt találkozhattak 
a középiskolákban  tanító 
pedagógusokkal és ott tanuló  
diákokkal.  Információt kap-
hattak az iskolában folyó kép-
zésekről, lehetőségekről.

December 7-én pedig az 
Iránytű  pályaorientációs fog-
lalkozássorozat utolsó részére 
utaztak  a Váci Szakképzési 
Centrum szervezésében. Ez 
egy 5x45 perces  foglalkozás 
volt, ahol a fő téma az önis-
meret, a munkaerőpiaci isme-
retek és a pályaismeret voltak. 

A gyerekek egy előadás meg-
hallgatása után egy tréning ke-
retében egyéni és kiscsoportos 
feladatokat oldottak meg, azo-
kat megbeszélték, kérdőíveket 
töltöttek ki, majd játékos fel-
adatokkal fejezték be a napi 
programot.

A célunk, hogy a tanulókat 
segítsük egy tudatos pályavá-
lasztási döntés meghozatalá-

ban, kialakítsunk egy elköte-
leződést  a gyermekekben a 
jövőbeli szakmájuk iránt.

Köszönjük szépen Kon-
fár Mónika pályaorientációs 
tanácsadónak a munkáját! 
Nemcsak idén, de az előző 
években is folyamatosan se-
gítette a munkánkat, segített 
a tanulóknak  a pályaválasztás 
útvesztőiben eligazodni.

Tanulni legjobban tapasz-
talás útján lehet. Ezért isko-
lánk pedagógusai minden 
lehetőséget megragadnak, 
hogy a hagyományostól el-
térő helyzetekben próbál-
ják meg új ismeretekhez 
juttatni diákjainkat. A felső 
tagozatban több ezzel kap-
csolatos párhuzamos prog-
ram futott az elmúlt hóna-
pokban.

Az Szobi Egészségfejlesz-
tési Iroda segítségével idén 
is megvalósulhatott a felsős 
osztályok nagy részében az 
újraélesztés oktatása. Szak-
értő segítségünk, Huszák 
Tamás mentőápoló türel-
mesen magyarázta a szak-
mai fortélyokat, nagy hang-
súlyt fektetett arra, hogy 
minden diák kipróbálhassa 
magát a segítséget hívó és 
az újraélesztő szerepében is. 

A kismarosi Magosfa 
Alapítvány Dunakanyar 
Klímasuli programján a di-
ákok meghallgathattak egy 
elődást a klímaváltozással 

kapcsolatban.  Egy szituá-
ciós játék keretében maguk 
is kipróbálhatták például 
azt, milyen érvekkel kell 
meggyőzni egy igazgatót, 
hogy legyen a menzán hús-
mentes menü is, hiszen az 
állattenyésztés sokkal több 
üvegházgáz-kibocsátással 
jár, mint a növénytermesz-
tés. 

A klímaváltozás volt a 
témája annak a pályázatnak 

is, amelyet szintén a diákok 
készítettek, és azt mutatták 
be, ők maguk mi mindent 
tehetnek az Föld légköré-
nek melegedése ellen. A 
legjobb pályázatok készítő-
inek a jutalma a PLANET 
2021 Fenntarthatósági 
Expón való részvételi lehe-
tőség volt december ötödi-
kén, vasárnap. A  Jövő Hősei 
(Heroes of the Future) című 
interaktív program a sok új 

Nyolcadikosaink  a félév 
során az osztályfőnökük  irá-
nyításával kitöltöttek két,  a 
sikeres pályaválasztást és élet-
pályaépítést szolgáló onlie 
mérést is. Az egyik a POM- 
Pályaorientációs támogató 
és mérőeszköz, a másik az 
OPM- Országos pályaorientá-
ciós mérés. Ezek a tesztek se-
gítenek a gyermekeknek meg-
ismerni önmagukat, ösztönzi 
őket a tudatos pályatervezés-
re, ajánlásokkal felkelti az ér-
deklődésüket a különböző 
pályák iránt. A tesztek végén 
személyre szabott visszajelzést 
kapnak a diákok.

„Kevés, hogy önmagában 
csak álmaink legyenek, ha 
nincs jövőképünk, ha nem 
tűzünk ki konkrét köztes állo-
másokat, és ha nem tervezzük 
meg az odavezető utat, akkor 
csak nagyon nehezen, vagy 
egyáltalán nem jutunk el a 
célig. Tervezés nélkül nem jut-
nánk el sehova.”

„Tanulás – nem csak a szokásos módon”

információ mellett roppant 
élménydús is volt. 

Folytatódott a Lázár Er-
vin Program, melynek ke-
retében  alsós és felsős osz-
tályok is látványos színházi 
előadásokon vehettek részt. 
Nyolcadikosok a Rómeó és 
Júlia című drámát, az ötö-
dikesek a Tündér Lala című 
mesejátékot, a harmadiko-
sok a Harisnyás Pippi című 
darabot nézhették meg a 
Pesti Magyar Színházban.

Szabadon választott 
program keretében a Víg-
színházban is voltunk  az 
1001. alkalommal játszott 
Padlás című előadáson.

Szobi Fekete
 István Általános 

Iskola

Pályaválasztás „a jövőd a tét”
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Röviden
MUNKATERV Szob Város 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete november 9-i ülésén 
tárgyalta meg és fogadta el a 
képviselő-testület 2022. évi 
munkatervét, továbbá az ön-
kormányzat 2022. évi belső 
ellenőrzési tervét.

HATÁROZATOK A novem-
beri ülésen adott tájékoztatást 
a jegyző a 2021 III. negyedév-
ben hozott képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról.

ÓVODA Szob Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
határozatban erősítette meg 
a polgármester azon dönté-
sét, amelyben felhívta a Szobi 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
önkormányzati fenntartású 
intézmény vezetőjét, hogy 
tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket annak érdekében, 
hogy 2021. november 2-tól a 
koronavírus okozta járvány 
IV. hullámának súlyosbodásá-
ra tekintettel a Szobi Napsu-
gár Óvoda és Bölcsőde (2628 
Szob, Szent Imre u. 10.) intéz-
mény területén, nyitvatartási 
időben az ott nevelt, illetve 
gondozott gyermekeken, illet-
ve az ott dolgozókon kívül más 
személy ne tartózkodhasson. 

PÁLYÁZATOK A képvise-
lő-testület novemberi ülésén 
hallgatta meg és fogadta el az 
önkormányzat folyamatban 
lévő és beadás előtt álló fej-
lesztési célú pályázatairól szó-
ló polgármesteri tájékoztatót.

ADÓ A képviselő-testület az 
önkormányzat 2021. évi he-
lyi adóbevételeinek alakulá-
sáról kapott tájékoztatást. A 
tájékoztatásból kiderült, hogy 
ugyan a helyi adókat érintő 
kormányzati intézkedések ha-
tására az önkormányzatnak le 
kellett mondania adóbevéte-
lekről, azonban szintén kor-
mányzati intézkedés történt 
ezek kompenzálására is, így 
összességében az önkormány-
zatnak nem kellett elszenved-
nie bevételkiesést.

ZENEISKOLA A képvise-
lő-testület támogatta a Szobi 
Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatójának 
az intézmény hangverseny-
termének átalakítására vonat-
kozó tervét, és  az átalakítási 
munkálat elvégzéséhez tulaj-
donosi hozzájárulását adta.

TÁRSULÁSOK A képvise-
lő-testület novemberben 
kapott tájékoztatást az ön-
kormányzat tagságával mű-
ködő társulások munkájáról 

a polgármestertől. A tájékoz-
tatóból kiderült, hogy az ön-
kormányzat valamennyi, tag-
ságával működő társulás 
munkájában aktívan részt 
vesz.

TÁMOGATÁS A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy 
Szobi SC Egyesület részére, 
egyszeri, 500 ezer forintos 
támogatást nyújt, amelyet az 
egyesület működési költsé-
geinek fedezésére használhat 
fel. 

EFI A képviselő-testület no-
vember 30-i ülésén döntött 
arról, hogy a Szobi Egészség-
fejlesztési Iroda működéséhez 
szükséges eszközbeszerzési 
feladatok ellátására a Dami 
Bt-vel (2631 Ipolydamásd, Fő 
u. 3.) köt szerződést.

KÖRZETHATÁR Szob Vá-
ros Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 2022/2023. 
tanévre vonatkozóan a Szobi 
Fekete István Általános Iskola 
felvételi körzethatár tervezetét 
elfogadta. Az iskola felvételi 
körzete tehát a következő tan-
évben:   Szob város közigaz-
gatási területe (1-8. osztály), 
Ipolydamásd község közigaz-
gatási területe (1-8. osztály), 
Márianosztra község közigaz-
gatási területe (1-8. osztály).

FVS A képviselő-testület 
decemberi ülésén kapott tá-
jékoztatást a város készülő 
Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiájáról, amely tájékoz-
tatást elfogadta. E stratégia 
megléte a feltétele, hogy a 
település a következő évek-
ben eredményesen tudjon 
pályázni uniós fejlesztési for-
rásokra.

GAZDÁLKODÁS Decem-
berben kaptak tájékoztatást a 
képviselők az önkormányzat 
2021. III. negyedévi gazdál-
kodásáról, illetve az önkor-
mányzat aktuális pénzügyi 
helyzetéről. A tájékoztatóból 
kiderült, hogy az önkor-
mányzat pénzügyi helyzete 
továbbra is stabil, fi zetőké-
pessége folyamatosan bizto-
sított, hitelfelvételre továbbra 
sem kényszerül.

KÖZFOGLALKOZTATÁS 
A képviselő-testület jóvá-
hagyta az önkormányzat 
2022. évi közfoglalkoztatá-
si programjának tervezetét, 
és felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a 2022. köz-
foglalkoztatási program tá-
mogatására a pályázatot az 
önkormányzat nevében be-
nyújtsa.

HIVATAL A jegyző a de-
cemberi képviselő-testületi 
ülésen adott tájékoztatást 
a képviselők részére a pol-
gármesteri hivatal 2021. évi 
munkájáról, amelyet a képvi-
selő-testület elfogadott.

IGAZGATÁSI SZÜNET 
A képviselő-testület a Szo-
bi Polgármesteri Hivatalban 
2021. december 27. napjától 
2021. december 31. napjáig 
(5 munkanap) igazgatási szü-
netet rendelt el. Az év utolsó 
hetét érintő igazgatási szü-
netben a rendkívül sürgős, 
halaszthatatlan esetekben a 
közzétett telefonszámokon 
lehet majd segítséget kérni. 

KONYHA A Központi 
Konyha iskolai szünethez 
igazodó, 2021. december 23. 
napjától 2022. január 2. nap-
jáig tartó leállását a képvise-
lő-testület engedélyezte.

A Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény épü-
letének hasznos alapterülete 
egy helyiséggel, 16 négy-
zetméterrel bővülhetett az 
őszi munkálatok eredmé-
nyeként. Az Emberi Erő-
források Minisztériumától 
épületfelújítási munkálatok-
ra nyert 1.940.000 forintos 
támogatásból készült az új 
előtér, mely falain a környék 
kőbányászatának emlékei 
kerülnek elhelyezésre. Az új 
szoba egyben a kisebb gyer-
mekcsoportokkal való játé-
kos foglalkozások színhelye 
is lesz. 2021. december 9-én 
Ferencz Gyöngyi polgármes-
terasszony részvételével tar-
tottuk meg az új épületrész 
ünnepélyes átadóját. Nagyon 

köszönjük a feladatukat lelki-
ismeretesen végző kivitelezők 
kitűnő munkáját, továbbá az 
önkormányzat dolgozóinak 

közreműködését!
Batizi Zoltán, 

Börzsöny Közérdek 
Muzeális Gyjtemény

Az átadásnak két résztvevője: Ferencz Gyöngyi polgármester és 
Fésű József György a múzeum  baráti körének elnöke

Új helyiséggel bővült a múzeum épülete
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Tisztelt Szobi Polgárok, 
Kedves Ünneplők!

Lassan magunk mögött ha-
gyunk egy újabb évet, ami 
újfent bővelkedett nehézsé-
gekben és a megszokottnál 
nagyobb fegyelmezettséget 
kívánt kicsiktől és nagyoktól 
egyaránt. A járványhelyzet 
egy teljesen új életformát ho-
zott, a hétköznapokat másként 
éljük, mint eddig. Egy dolog 
azonban változatlanul velünk 
maradt: év végi ünnepeink 
meghittségét, felszabadult 
ünnepélyességét ugyanúgy 
szeretnénk megélni, mint ed-
dig, vagy éppen az egész éves 
szigorúság után talán még 
inkább igyekszünk szebbé és 
gondtalanabbá tenni.

Az óév búcsúztatásához 
nagyon régóta hozzátartoz-
nak a petárdák és a tűzijáté-
kok, valamint egyéb, könnyen 
beszerezhető pirotechnikai 
eszközök, a sokkos állapot-
ban megszökött háziállatok-
ról szóló hírek, és a súlyos 
sérülésekről, tönkrement 
emberi életekről szóló beszá-
molók pedig állandó anyagai 
a január eleji híradásoknak. 
A hozzá nem értő használat 
miatt rendszeresen keletkez-
nek tűzesetek, melyek jelentős 

anyagi és egészségügyi károk-
kal is járhatnak. A háziállatok 
a zaj- és fényhatásoktól sokkot 
kaphatnak, emiatt megszök-
hetnek, az esetek egy részében 
azonnali pusztulásuk is bekö-
vetkezhet.

Bár Szob Város Önkor-
mányzata mindig igyekezett 
teret adni a korlátlan ünnep-
lésnek, mégis azon a határo-
zott állásponton van, hogy 
az ünneplésnek is megvan 
a megfelelő helye és módja, 
melynek során fi gyelemmel 
kell lennünk magunk- és em-
bertársaink, valamint házi 
kedvenceink testi és mentális 
épségére egyaránt. Mindezek 
tekintetében Szob Város Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete tisztelettel kéri a város 
lakosságát, hogy az év végi 
ünnepek alatt tartózkodjanak 
a különböző petárdák és piro-
technikai eszközök használa-
tától!

Büszke vagyok arra, hogy 
városunk fegyelmezetten és 
egymásra odafi gyelve viselte a 
pandémia megpróbáltatásait. 
Bízom benne, hogy az ünne-
pek alatt is jó példát mutatunk 
emberségből és odafi gyelésből 
egyaránt.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

BÉRBEADÓ INGATLAN!
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvá-
nos liciteljárás útján bérbeadásra hirdeti meg az önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonát képező, szobi 0187/32. 
hrsz. alatt található, 570 m2 területnagyságú szántó 
megnevezésű ingatlant.

A bérleti díj kiinduló összege (kikiáltási bérleti díj): 
4.5 Ft/m2/év

Licit időpontja: 2022. január 5. (szerda) 9 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Licit lépcső: 1 Ft/m2/év

A licit időpontja előtti munkanapokon bármikor, 
előzetes időpont egyeztetés után az ingatlan megte-
kinthető.  A bérlet időtartama határozott, maximum 
20 év. A bérbeadással kapcsolatban érdeklődni lehet 
Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es te-
lefonszámon. 

Szob Város Önkormányzata

Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete novem-
beri ülésén ismerte meg a 
Duna-Tisza közi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofi t Kft ., 
mint települési hulladék-
gazdálkodási közszolgáltató 
által 2022. január 1-jétől a 
települési hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás területén 
bevezetni kívánt változtatá-
sokat. 

A változtatások első lé-
nyegesebb eleme, hogy cso-
magolási hulladék (szelektív) 
esetében – a cserezsákok ki-
osztására érkezett lakossá-
gi panaszokra (nem annyi 
zsákot tettek ki, azt is elfújta 
a szél stb.) alapozva - a Tár-
saság  az  ingatlanoknál cse-
rezsákot nem helyez majd el.  
A tervezett új szabályozás ér-
telmében a lakosság a háztar-
tásokban keletkező csoma-
golási hulladékot bármilyen 
átlátszó zsákban kihelyezheti 
az ingatlan elé a gyűjtés nap-
ján. 

A másik lényeges változás a 
zöldhulladékok esetében vár-
ható. A tervek szerint 2022. 
január 1-jétől a díjmentesen 
biztosított zöldzsákok teljes 
éves mennyisége átadásra ke-
rül az egyes önkormányzatok 
részére, akiktől a fogyasztók 

átadás-átvételi nyilatkozat 
aláírásával egyszerre vehe-
tik át a teljes, egy évre szóló 
zsákmennyiséget. A zöldhul-
ladék gyűjtő zsákok így a jo-
gosult ingatlanhasználókhoz 
kerülnek, felhasználásukról a 
fogyasztók szabadon rendel-
kezhetnek igényeik szerint.  
Szob település esetében az ak-
tív ingatlanhasználók számá-
ra 30 db díjmentesen biztosí-
tott zöldhulladék gyűjtésére 
használható zsákot jelent in-
gatlanonként, a 2022-es évre 
vonatkozóan.

A harmadik fontos válto-
zás az hulladékgazdálkodási 
szolgáltatás igénybevételi jo-
gosultságának igazolásában, 
azaz edény-azonosító mat-
rica ellenőrzésében várható. 
A matrica-ellenőrzést köve-
tően a matricával nem ren-
delkező jogosulatlan igény-
be vevők értesítést kapnak a 
közszolgáltatótól a kötelező 
közszolgáltatás igénybevéte-
lének feltételeiről, valamint 
adatszolgáltatási és szám-
lafi zetési kötelezettségükről. 
Amennyiben a felhasználó a 
közszolgáltató felhívását kö-
vetően sem tesz eleget köte-
lezettségeinek, a szolgáltató 
megtagadhatja hulladék el-
szállítását

2021. október hónapban született:  Stefk ó Alex és 
Borsán Katalin  JÁZMIN, Szegletes Zoltán és Galam-
bos Zsófi a  LIÁNA nevű gyermeke.

2021. november hónapban született: Janik Richárd 
és Németh Katalin  AMIRA, Stedra Miklós és Kárpáti 
Mónika RÓZA ANNA, Kunya Dávid és Gerencsér 
Dóra BORÓKA GABRIELLA, Imre Dávid és Balázsi 
Nikoletta MAJS, Egri Norbert és Varjú Vivien FANNI 
nevű gyermeke.

2021. december hónapban született: Varga Zoltán és 
Mészáros Anikó ZOLTÁN nevű gyermeke.
 

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

  

Anyakönyvi hírek

Vigyázzunk egymásra 
Szilveszterkor is

Változások várhatóak a 
települési hulladékszállítás 

területén
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Tisztelt Szobi Polgárok! 
Tisztelt Dunakanyarban élő 
Barátaink! Tisztelt Határon 

innen és túlélő Honfi társaink!

A Dunakanyar Kulturális 
Alapítvány (DKA) 1996-os 
alakulásától fogva céljául 
tűzte ki a magyar kultúra, a 
nemzeti hagyományok ér-
tékbeágyazott megjeleníté-
sét a Dunakanyarban, illetve 
mindezen gazdagság tér és 
időbeni kitágítását a múlt-
ból ösztönöződve a jelenen 
át a jövőnek felkínálva, ha-
táron innen és határon túl.

A DKA alapítóinak szán-
dékát és kurátorainak te-
vékenységét mindvégig 
áthatotta a nemzeti össze-
tartozás szellemisége.

Tavaly emlékezhettünk a 
száz éve, 1920-ban bekövet-
kezett nemzeti sorstragédi-
ánkra, amikor az I. Világhá-
ború győztes nagyhatalmai 
a jól ismert körülmények 
között kegyetlenül feldara-
bolták népünket és hazán-
kat a trianoni boncasztalon. 
A COVID-19 világjárvány 
tragikus ránk rontása meg-
akadályozta a száz évvel ez-
előtti rettenetre való méltó 
odafi gyelést, ugyanakkor 
megerősített abban, hogy 
érezzük egymás iránti fele-
lősségünket és szeretetün-
ket.

Az összetartozás és az 
emlékezés gondolata szülte 
bennünk azt az elhívatott-
ságot, hogy méltó formát és 
tartalmat adjunk a Nemzeti 
Összetartozás Napjának, a 
Nemzeti Összetartozás Em-
lékhelye megalkotásával, 
amelynek központi alakja 
gróf Apponyi Albert egésza-
lakos szobra lenne.

Gróf Apponyi Albert, 
kortársai szerint „a legna-
gyobb élő magyar” állt az 
országot képviselő delegáció 

élén 1920-ban a Párizsban 
és környékén méltatlan kö-
rülmények között zajló, tár-
gyalásnak nem nevezhető 
megtorlás idején. Gróf Ap-
ponyi Albert január 16- án a 
magyar delegáció vezetője-
ként az utolsó szó jogán tar-
totta meg több nyelven azon 
híres védőbeszédét, amelyet  
ma  is  nemcsak  retorikai 
csúcsteljesítménynek, ha-
nem nemzetközi fórumo-
kon többször is az igazságok 
hiábavaló halmazának ne-
veztek. A komplex védőbe-
széd, ha egy pillanatra is, de 
lelkiismereti piktogramot 
vetített a jelenlévő ellensé-
ges arcokra.

Gróf Apponyi Albert 63 
éven át tagja és meghatározó 
főszereplője volt a Magyar 
Országgyűlésnek, kiemel-
kedett szellemi és szónoki 
képességeivel, számos tör-
vénytervezet és előremutató 
törvény fűződik nevéhez. A 
Magyar Tudományos Aka-
démia igazgatósági tagja, 
a Magyar Zeneakadémia 
megálmodója, a Magyar 
Királyság vallás- és közok-
tatásügyi minisztere volt. 
Több egyetem és egyesület 
által ötször terjesztették fel 
Nobel-díjra, önéletrajzi írá-
saival a XIX. század máso-
dik felének és a XX. század 
első harmadának hiteles 
korrajzát adta, halhatatlan 
művet hagyva a magyar 
szépirodalom számára is.

Gróf Apponyi Albert 
1933. február 7-én Genfb en, 
87 évesen, munka közben, a 
magyar érdekekért dolgozva 
hunyt el. Nemzetközi szin-
ten és itthon is a géniuszok-
nak kijáró tisztelet övezte, 
a civilizált világ főhajtással 
búcsúzott tőle. Az Ország-
ház kupolacsarnokában 
történt ünnepélyes beszen-
telés után a Nagyboldogasz-

szonyról elnevezett budavá-
ri Koronázó Főtemplomban 
temették el 1933. február 
14-én, ahova addig csak 
királyokat temettek. Vége-
láthatatlan tömeg kísérte 
utolsó útjára. Ravatalánál 
sajtótudósítások szerint 
több mint félmillió ember 
tette tiszteletét. Gróf Appo-
nyi Albert utolsó akarata az 
volt, akkor vigyék haza a Po-
zsony melletti Éberhardra, a 
családi kriptába, ha az újra 
magyar föld lesz. Az első 
bécsi döntés után visszacsa-
tolták Éberhardot Magyar-
országhoz, a gróf hamvait 
1942-ben ott helyezték vég-
ső nyugalomra.

Gróf Apponyi Albert 
képviselőségének ideje alatt 
főúri vagyona egyharmadá-
ra csökkent. Korának egyik 
legnagyobb adományozója 
volt és a legtisztességesebb 
ember hírében állt. Minde-
zek ismeretében érthetetle-
nül állunk azon tény előtt, 
hogy ma Magyarországon 
gróf Apponyi Albertnek 
nincs köztéri egészalakos 
szobra, elvétve viseli nevét 
közterület.

Az általunk megálmodott 
emlékhely egészalakos szo-
borral Szob város egyik fő-
terén, a Szabadság téren ke-
rülne elhelyezésre. Nem egy 
statikus emlékműre gondo-
lunk, hanem egy élő emlék-
helyet tervezünk, ahonnan 
minden év június 4-én kiin-
dul a Nemzeti Összetartozás 
Zarándoklat, zarándokút, 
amely felfűzi a hazánkban 
meglévő Trianon emlék-
helyeket és visszatér egy év 
múlva Szobra, ahonnan új-
ból útjára indulhasson. Ma-
gyarországon nincs család, 
amelyet ne érintett volna a 
száz évvel ezelőtti igazságta-
lan döntés, és azért, hogy ezt 
békésen feldolgozhassuk, 

emlékezünk, megépítjük és 
végigjárjuk.

Köszönet Szob Város Ön-
kormányzatának, hogy tá-
mogatja tervünket és hozzá-
járult, hogy a Szabadság tér 
helyet adjon az emlékmű-
nek, és köszönet Párkányi 
Raab Péter Kossuth-díjas 
szobrászművésznek, hogy 
elvállalta köztéri kompozí-
ció megalkotását.

A DKA az Összetartozás 
Napjának Emlékhelyét, köz-
ponti helyen gróf Apponyi 
Albert egészalakos szobrá-
val közadakozásból, vállal-
kozói támogatásokból és 
pályázaton elnyerhető pénz-
ből tervezi megépíteni. A 
továbbiakban rendszeresen 
jelentkezünk az Apponyi 
híradóval az írott és online 
médiában, valamint hozzá-
járulás esetén megjelentet-
jük a támogatók nevét is.
A Dunakanyar Kulturális 

Alapítvány elkülönített 
számlaszámot hozott létre 
az adakozás és támogatá-

sok fogadására:
OTP Bank 11742094-

26994668
Köszönet a nemzeti össze-

tartozásért!
 Dr. Lőrincz Kálmán
 a Dunakanyar 

Kulturális Alapítvány
 Kuratóriumának 

elnöke

A Dunakanyar Kulturális 
Alapítvány felhívása

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
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Iskolánk eseményei 
november-december 

hónapban:

• November 8-án és 
12-én Nyílt Napokon fo-
gadtuk a továbbtanulási 
döntés előtt álló nyolcadi-
kosokat és szüleiket. Sok 
látogatónk volt, a tanulók 
mellett felnőttek is, akik-
nek körében nagy sikert 
arattak a bemutató órák, 
a tájékoztatók, de különö-
sen a kajak-póló bemutató 
a Dunán.

• A hónap közepén 
rendeztük az Olvasás Éj-
szakája elnevezésű prog-
ramot, melyen a diákok a 
kedvenc olvasmányaikból 
olvastak fel részleteket. 
Szórakoztató, hangulatos 
és emlékezetes rendez-
vény volt.

• November 26-án tar-
tottuk a végzősök szala-
gavatóját a járványhelyzet 
miatt a szokásosnál szű-
kebb körben, így tömeg 
nem volt, de annál meg-
hittebb lett a hangulat. A 
szalagtűzés a templomban 

A Szent László Gimnázium, Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium hírei

volt, majd a táncbemuta-
tók következtek a műve-
lődési házban. A lányok 
természetesen gyönyörű-
ek voltak, a fi úk meg ele-
gánsak.

• Novemberben lezaj-
lottak az Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi 
Versenyek első fordulói, 
melyen továbbjutott an-
gol nyelvből az országos 
döntőbe Demcsik Dániel 
12. A osztályos tanulónk. 
Gratulálunk! Egy diákunk 
pedig egy ponttal maradt 
el a továbbjutástól, föld-
rajzból. Rá is igen büszkék 
vagyunk, mert a verseny 
mindkét tárgyból igen ne-
héz volt.

• November végén 
kaptuk meg a hivatalos 
engedélyeket a szociális 
és gyermekvédelmi asz-
szisztens és szociális ápo-
ló iskolarendszerű képzés 
nappali és esti munkaren-
dű beindítására. Felvételi 
tájékoztatónkat keresse a 
honlapunkon!

• Érdekes és fontos ese-
mény volt a hónap végén 
egy érzékenyítő program, 
melynek témája a vak és 
látássérült fogyatékosság 
volt.

• Az osztálytermeket a 
tanulók már díszítik kará-
csonyra. Nagy az izgalom, 
mert versenyt hirdettünk, 
és a zsűri egész december 
hónapban fi gyeli és érté-
keli a dekorációt.

• Mivel december 11-e 
szombat, de munkanap, 
erre a napra tanórák he-
lyett ún. Pályaorientációs 
Napot szerveztünk, me-
lyen számos szakma és 
foglalkozás bemutatására 
kerül sor. Élő és vetített tá-
jékoztatók, írásos anyagok 
segítik a diákokat a pálya-
választásban.

• Elkezdődött az ad-
venti gyertyagyújtás is. 
Hétfő reggelenként a he-
tet a templomban kezdve 
gyújtjuk meg az újabb és 
újabb gyertyákat karácso-
nyig.
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Minden gyermek izgatot-
tan várja a kis Jézust és 
örömmel vesznek részt az 
adventi készülődésben. A 
gyermekvédelmi gondos-
kodásban élő csemeték is 
így vannak ezzel. A Pest 
megyében Lafk ó Istvánné-
nál élő Angelika, Krisztián 
és Aranka kedvenc elfog-
laltsága ilyenkor a mézes-
kalács sütés. 

1997 óta, nevelőszülő 
Lafk ó Istvánné Györgyi, a 
24 év alatt 17 gyermek ne-
velkedett nála. A már kire-
pült fi atalokkal is tartják a 
kapcsolatot, járnak eskü-
vőkre, keresztelőkre. Két sa-
ját lánytól még nincs unoká-
ja, de a nevelt gyermeknek 
már van, máig összejárnak. 
A decemberi hagyományos 
disznóvágásra is eljönnek az 
itt nevelkedett fi atalok. 

"A karácsonyi készülődés 
első lépése nálunk mindig a 
disznóvágás. Azért alakult ki 
ennek a hagyománya, mert 
a legtöbb gyermek küzdött 
valamilyen problémával, al-
lergiával. Ezért tartottunk 
itthon háziállatokat: kecskét, 
disznót" - mondta a vácdu-
kai nevelőszülő. Ilyenkor 
szorgosan csomagolnak, 
mindenkinek jut a disznó-
torosból. 

Jelenleg három, család-
jából kiemelt gyermek él 
náluk: 8, 11 és 17 évesek. 
A 8 éves Krisztián várja 
legjobban az ünnepeket. 
A sütemények elkészítését 
már hamarabb elkezdik, 
Györgyi hagyományos 
sütiket süt, mint például 
bejglit, a veje hozza a tira-
misut, egyik lánya pedig 
krémesebb édességeket 
készít. A mézeskalács el-
készítésében már a nevelt 
gyermekek is részt vesz-
nek: karácsony előtt egy 
héttel megsütik. A díszítés 
Angelika és Krisztián fel-
adata, a nagylány Aran-
ka pedig felügyel rájuk. 
"Egy kiló mézből sütjük a 
mézeskalácsot, hogy min-

denkinek jusson. Bejgliből 
16 rúd sül: diós, mákos, 
gesztenyés. A járvány-
helyzet miatt csak nyáron, 
szabadtéren jövünk ösz-
sze mindannyian, ilyenkor 
van, hogy harmincan is va-
gyunk. Most karácsonykor 
felváltva jönnek a gyere-

kek" – magyarázta Györ-
gyi. 

Szenteste napján Györ-
gyi férje díszíti fel a fát a 
kisebbekkel, főzés közben 
karácsonyi dalokat hall-
gatnak.  Halászlé, rántott 
hal és saláták kerülnek az 
ünnepi asztalra. – Majd 

Nevelt gyermekeikkel közösen 
készülnek a karácsonyra

csenget a Jézuska, akkor 
bemegyünk a szobába, a 
gyerekek mindig készül-
nek énekkel, verssel. Ezu-
tán mindenki kibonthatja 
az ajándékát – mesélte 
Györgyi.

"A nevelőszülő helyet-
tes védelmet nyújt, addig 
gondoskodik a családjukat 
vesztett gyerekekről amíg, 
azok sorsa nem rendező-
dik.  Akár úgy, hogy ha-
zakerülnek vér szerinti 
szüleikhez, vagy ha a jogi 
feltételek adottak örökbe-
fogadják őket. De olyan is 
van, hogy a nevelőszülő-
nél nőnek fel. Erre a nem 
könnyű, de nagyon szép 
pályára olyan emberek al-
kalmasak, akik nyitottak a 
családjukat vesztett gyer-
mekek befogadására, a ró-
luk való gondoskodásra. A 
nevelőszülőnél a gyermek 
esélyt kap, hogy újra meg-
tapasztalhassa az őt megil-
lető szeretetteljes törődést" 
– tudatta András Katalin, 
a Szent Ágota Gyermekvé-
delmi Szolgáltató főigaz-
gató-helyettese.

A Szent Ágota Gyermek-
védelmi Szolgáltató 13 me-
gyében végez felelősségteljes, 
gyermekvédelmi feladatot. 
Pest megyében és a fővárosban 
több mint 705 szakellátásban 
lévő gyermekről gondoskodik.
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A történészek számára a múlt 
minél alaposabb megismeré-
se és az egykori események 
valósághű bemutatása a leg-
fontosabb feladat. A környé-
künkkel foglalkozó 120 évvel 
ezelőtti sajtótermékeket olvas-
va egy olyan különös történe-
tet ismerhetünk meg, melyről 
nehéz eldönteni, hogy van-e 
bármilyen valóságalapja? Saj-
nos ezt több korabeli cikk elol-
vasása után sem tudom meg-
állapítani, de remélem, hogy 
az ükszüleink idejében íródott 
alábbi híreket érdekesnek fog-
ják találni! 

A Szabadság című lap 1901. 
október 16-i száma adott hírt 
először a vidékünket fenyegető 
szokatlan veszélyről. 1901. ok-
tóber 12-én egy párkányi gaz-
da számos birkáját pusztította 
el ismeretlen állat vagy állatok. 
A mészárlást szemügyre vevők 
tigrisre gyanakodtak. Hamaro-
san elterjedt, hogy egy cirkusz 
állatseregletéből szabadult el 
több fenevad is. 

A Budapesti Hírlap 1901. 
november 1-i száma a hír köz-
lése után a belügyminiszter 
levelét is leközölte. „Cím: Esz-
tergommegye tigrise. Egyre több 
ember akad Esztergom várme-
gyében, a ki látta a tigrist, sőt ál-
lítólag a párját is. Hire jár, mint 
említettük annak is, hogy két 
oroszlán s két hiéna is megszö-
kött egy állatseregletből, sőt egy 
fekete farkas is, a melyet tegnap 
agyonlőtt egy katona. A feneva-
dak azonban még most is kóbo-
rolnak, ijesztgetve a lakosságot. 
A veszedelem hire tudvalevőleg 
eljutott a belügyminiszterhez 
is, a fenevadak dolgában a kö-
vetkező rendeletet küldötte a 
hatóságokhoz: Hozzám érke-
zett jelentés szerint Esztergom 
vármegye párkányi járásában 
állítólag valamely állatsereg-
letből elszabadult két oroszlán, 
két tigris, egy fekete farkas és 
két hiéna, összesen hét darab 
fenevad tartózkodik, melyeknek 
egyike e hónap 12-én éjjel Pár-
kányban Krammer Zsigmond 
bekerített udvarában 32 darab 
birkát tépett széjjel. Fölhívom 
cimedet, miszerint sürgősen, 
távirati utón rendeljen el nyo-

mozást arra nézve, nem ható-
sága területén levő valamely 
állatseregletből szabadultak-e el 
az említett fenevadak? Ha igen, 
mily számmal és mifélék? Fölhí-
vom továbbá, hogy a mennyi-
ben hatósága területén a vadak 
nyomaira találnának, azok lelö-
vésére azonnal hajtóvadászatot 
rendeljen el és szükség esetén 
katonaság közreműködését is 
vegye igénybe. Intézkedéséről és 
annak eredményéről távirati je-
lentést várok. Belügyminiszter.” 

Az állatok elszabadulásáról 
az Esztergom és Vidéke lap 
1901. október 17-i száma kö-
zölt egy érdekes változatot: „… 
azt híresztelték, hogy Vácon egy 
állatsereglet tulajdonos kiere-
gette vérengző bestiáit boszúból, 
mivel a végrehajtó lefoglalta az 
ordító objektumokat. Senki iga-
zat nem tudott …”

A Budapesti Hírlap már 
október 22-én úgy tudta, hogy 
több helyen is garázdálkodott 
már a tigris. A Szabadság ok-
tóber 23-i száma szerint tigris 
nyomait azonosították a sáros 
talajon. A nyomról gipszmá-
solat készült. Ez a lap is egyre 
több kártételről tud. „Hontvár-
megye alispánja megállapítot-
ta, hogy Szalkán több állatott 
elpusztítottak a fenevadak. … 
Tegnap az a hír volt elterjedve, 
hogy a vadászó katonák egy tig-
rist a szalkai erdőben elejtettek, 
de ez a hir nem nyert megerősí-
tést. Ellenben értesülést vettünk 
Bátorkesziről, hogy Kis-Ujfalun 
a fenevadak egyike egy kanászt 
a legelőn fi a szeme láttára szét-

marcangolt …”
A Pesti Napló október 29-i 

száma azt írja, hogy az egyik 
sajtótermék már öt elszabadult 
tigrisről és két oroszlánról írt 
nemrég.

Az Esztergomi Közlöny ok-
tóber 27-én egy bizonyos Ven-
de Aladár értesüléseit tette köz-
zé. „Az első rémhírt a Muzsla 
melletti Csenkepusztán hallot-
ta, ahol az uradalmi felügyelő: 
Pusztanek Antal ur mosolyogva 
beszélte el neki, hogy mikor a 
minap egy párkányi üzletbe lé-
pett, az egész személyzet halál-
sápadt lett ilyedtében, mert csak 
félórával előbb beszélte el ott egy 
paraszt, nagy rémüldözés köze-
pette, hogy a felügyelőt lovastul 
együtt összetépve látta az úton. 
Mikor Vende úr Kismuzsla-
pusztára érkezett, akkor meg 
azt beszélték, hogy most jött hír 
Köbölkútról, hogy egy odavaló 
juhászt találtak meg egy dűlő 
úton vérbe fagyva, összetépve. 
Búcson ez a hír már oda módo-
sult, hogy egy kisújfalusi juhász 
volt az áldozat, Dunamocson 
ugyane verziók jártak, de tigris-
nek vagy medvének ott a színét 
se látták, … Köbölkúton meg 
már búcsi juhász volt a tigrispe-
csenye …”

Az első, október 12-i eset 
után néhány héttel már Esz-
tergom megye helyett a Du-
nakanyarban terjedt a félelem. 
Az Esztergom 1901. november 
24-i száma szerint: „Mult csü-
törtökön Szobon az a hir terjedt 
el, hogy a tigris meg társai már 
a váci Naszál-hegyben vannak ; 

és hogy Vácon kidobolták, hogy 
a Naszálon járók vigyázza-
nak magokra!” Ugyanebben a 
számban más verzió is megje-
lent: „Megbízható forrásból ar-
ról tudósitnak bennünket, hogy 
a fenevadak Szobnál átúszták 
a Dunát s most a pilismaróti 
községi erdőkben grassálnak. 
Legközelebb széttéptek egy ci-
gánysátort, mire a rajkók a 
basaharci téglavetők pajtái alá 
menekültek.”

1901 novemberének végén 
és december elején már Balas-
sagyarmat és Léva közelében, 
továbbá a Bakonyban is látni 
véltek tigrist, illetve oroszlánt. 
A tigrisveszély miatt hajtóva-
dászatokra került sor Nógrád 
és Bars megyékben. A feneva-
dat, illetve fenevadakat állító-
lag sokan látták, de semmilyen 
egzotikus állat nem került pus-
kavégre. 

1902 elején a Dunakanyar 
környékéről eltűntek a ko-
rábban naponta felbukkanó 
ragadozók, viszont a mai Kár-
pátalja területén Ugocsa vár-
megyében észleltek egy tigrist. 
Ezt a hírt több kétkedő újság is 
vidám hangnemben közölte. 

A környékünkön látni vélt 
esetek közül az Esztergomi 
Közlöny 1901. október 27-i 
száma szerint a párkányi har-
mincvalahány juh megölése az 
egyetlen valóságos eset. Emel-
lett egy macskaféle lábnyomá-
nak gipszlenyomata jutott el 
a szolgabíróhoz. Ezen újság 
talán a legvalószínűbb verziót 
is megfogalmazta: „Mert ha 
valóban komolyan számba ve-
hető jeleket fi gyelembe vesszük 
is, és ezek a központi főszolga-
bírói hivatalban lévő lábnyom 
és a Párkányban megölt juhok, 
határozottan állíthatjuk, hogy 
az előbbi sokkal kisebb, sem-
hogy tigris vagy éppen medve 
nyoma lehetne, a juhokat pedig 
egy hiúz fojthatta, mely felülről, 
hazájából valahogy idetévedt, 
ha csak hivatalosan más egész 
biztos értesülés nincs a már sok-
szor említett ragadozók itteni 
tartózkodásáról.” (Menyhárt 
Csaba: „A párkányi tigrisvadá-
szat” című tanulmánya felhasz-
nálásával.)

Batizi Zoltán, 
Börzsöny Közérdek 
Muzeális Gyjtemény

Szob környéki tigrisek

A patyi erdőben a fegyveresek elűzték a cselédlányt szét-
szaggató tigrist. (Tolnai Világlapja 1901. év 10. szám)
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Nyelvtan órával kezdtük a 
napot. Bejelentettem, hogy 
az idézés szabályait fog-
juk átvenni és gyakorolni. 
Egyszerű a szabály, idéző 
mondat és idézet, majd 
fordítva, illetve közbeékel-
ve az idéző mondat. Ha 
fi gyelsz, nem lesz nehéz al-
kalmaznod a szabályokat, 
ugyanis a nagydolgozat 
erre épül. Az Egri csillagok 
lesz a téma, a török ostrom, 
a címe pedig: Jönnek a tö-
rökök! Párbeszédes formá-
ban kell megírnod. Ha nem 
olvastad el a regényt, nem 
tudod megírni. Néhány hét 
múlva eljön az igazság órá-
ja. „Jönnek a törökök!” – 
írtam fel a táblára, lelkük-
re kötöttem a párbeszédet, 
nélküle nem fogadom el a 
fogalmazást. A következő 
napokban kijavítottam az 
írásműveket, szokványos 
fogalmazások egy kivéte-
lével. Most kiderül, hogy 
miért.

Melegen süt a nap Eger 
vára fölött, áll a levegő, 
mindenki hűvös helyre 
menekül. Dobó István vár-
kapitány is egy öreg diófa 
árnyékában szunyókál, 
amikor felriad, valaki han-
gosan kiabál.

- Dobó uram, Dobó 
uram!

- Miért kiabálsz Gergő 
fi am? Talán félsz valami-
től?

- Nem uram, nem! Jön-
nek a törökök! – feleli kiful-
ladva a fi ú.

- Csak jöjjenek, nem fé-
lünk tőlük!

- De sokan vannak, any-
nyian mint az oroszok!

Dobó felhúzta a szemöl-
dökét, majd peckesen csak 
ennyit mondott:

- Nem baj fi am, egyszer 
elmennek ők is, örökre nem 
maradhatnak itt.

A jövőbe látott talán? De 
Pistike jelest kapott.

Ferenczy Emil

Remekül indult az ősz, majd 
a télre lefagytunk.

Az első félév mérlege:
két győzelem, két vereség.

Szob - Göd 
7,5 - 2,5.

Aszód - Szob 
2,5 - 7,5.

Szob - Törökbálint 
4 - 6.

Dunaharaszti MTK - Szob 
9 - 1.

Ettől függetlenül tovább-
ra is célunk, hogy érmes he-
lyezést érjünk el.

Dunaharaszti minden 
bajnokságban kiemelkedik, 
NB I-es csapatuk is van, va-
lamint a többi bajnokságban 
is képviseltetik magukat, és 
ott is az élen vannak. A sza-

bályozás engedélyezi, hogy 
NB I-es versenyzőket is in-
díthassanak a Megyei Baj-
nokságban.

Jelen állás szerint a 3. he-
lyen kezdjük a második fél-
évet. A mezőny nagyon tö-
mör, még bármi kialakulhat.

Köszönjük önkormány-
zatunk önzetlen támogatá-
sát, valamint Bogányi Ger-
gely sakkozó tagunk anyagi 
segítségét, mert enélkül a 
létünk is kérdéses lenne!

December 19-én egy szűk 
körű évzáró ünneppel zár-
juk a 2021-es évet.

Városunk minden lakójá-
nak Kellemes Ünnepeket és 
eredményes Új Évet kívánunk!

Csiba Ben 
Csapatvezet 
és a Sakkozók

A tavalyi évben ugyan 
elmaradt a világjárvány 
miatt, de az idei évben 
újra együtt ünnepelhet-
te társaságunk, a Szobi 
Nyugdíjasok Klubja az 
idősek napját. 

A köszöntőt és a finom 
vacsorát követően Bab-
lena László szolgáltatta a 
talpalávalót, hiszen nem 
csak a 20 éveseké a világ.

Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani mind-
azoknak, akik támogat-
ták rendezvényünket:

Baskó Pékség
Bonanza Turi

Erzsike Virágüzlet
Éva Baker

Ferencz Gyöngyi 
polgármester

Fésűs József képviselő
Joskó Húsbolt

Kis Herceg Virágkertészet
Krasznai Zoltán képviselő
Herfli Söröző és Pizzéria

Palásti Gábor
Szobi Szörp

Szobi Pörc Húsbolt
Tóth Lajos alpolgármester

Tóth Lajosné.
Továbbá szeretnénk 

köszönetet mondani az 
asszonyoknak, akik elké-
szítették a nokedlit és a 
süteményeket, Szabadkai 
Gyurinak pedig, hogy el-
készítette a finom ételt.

Szobi Nyugdíjasok 
Klubja

Városunkban az idős embe-
rek összefogására, kulturá-
lis életük megteremtésére, 
megtartására és fejlesztésé-
re, immár több, mint 20 éve 
működik a Nyugdíjas klub.

A klubtagok – változó 
létszám mellett – heti rend-
szerességgel tartják össze-
jöveteleiket, melyekhez a 
helyszínt a nyugdíjas klub-
ban és a Szobi József Attila 
Művelődési Házban az ön-
kormányzat biztosítja. 

A kikapcsolódás, a 
beszélgetés, a kötetlen 
együttlét az idős emberek 
számára nemcsak párat-
lan lehetőségként segíti az 
öregedés közös feldolgozá-
sának folyamatát, de színt 
visz a hétköznapjaikba is. 
Lelkesedéssel várják az 
újabb alkalmat, amikor él-
ményeiket, tapasztalataikat 
egymás között megoszt-
hatják. Lehetőség szerint 
kirándulásokat szervez-

nek, színházi előadásokat, 
fürdőhelyeket látogatnak 
meg.

Olyan közösség, mely-
nek tagjai egy ország jö-
vőjét meghatározó, több 
évtizedet megélt emberek. 
Nyugdíjasok, élettapaszta-
lattal rendelkezők, sokágú 
problémát megéltek. 

Az idősebb korosztály 
életében nagyon fontosak 
az aktív, befogadó közös-
ségek. Találkozásaik színe-
sítik mindennapjaikat, ba-
rátságok születnek, segítik 
egymást.

A több, mint 20 évvel 
ezelőtti igényként jelent-
kező társadalmi összefogás 
a mai napig rendületlenül 
megállja a helyét. Biztos 
támaszt és szórakozási le-
hetőséget, valamint közös-
ségi életet kínál a nyugdíjas 
korosztálynak Szobon. 

Tóth Lajos
alpolgármester

A téma az utcán hever
Harmincöt éve történt

Sakkősz/tél Nyugdíjas klub: 
Idősek napja

Idén újra 
megünnepelhettük
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Gasztrostaféta Olvastad?
Citromtorta

Stefán-Molnár Kata receptje
Tojásos piskótát sütök Varga Gábor receptje szerint egy 
22 cm tortaformában. 

Hozzávalók a piskótához: 8 darab tojásfehérje, 8 da-
rab tojássárgája, 160 g kristálycukor, 200 g búzaliszt 
(BL55), 1 csipet só.

Szilikonos sütőpapírral kibélelünk egy 22 cm átmé-
rőjű piskótakarikát. A sütőt előmelegítjük 180 C-ra, 
hőlégkeverés nélkül! A tojásfehérjéket a kristálycukor-
ral és a csipet sóval kemény habbá verjük. Fakanállal 
hozzákeverjük a tojáshabhoz a tojások sárgáját, majd 
kis adagokban hozzákeverjük a lisztet is. Addig kever-
jük, lassú, óvatos mozdulatokkal, míg sima masszát nem 
kapunk. A karikába tesszük a masszát, és habkártyával 
a karika pereméig kihúzzuk a piskótát. 180 C-os előme-
legített sütőben kb. 50 perc alatt készre sütjük a karikát. 
Ha kisült, meglisztezzük, tetejére fordítva kb. 1 óra alatt 
hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, egy éles késsel körbevágjuk. 
Lehet kakaóval is sütni, akkor 25 gramm cukrozatlan, jó 
minőségű holland kakaót használok, amit belekeverek a 
175g lisztbe és így együtt szitálom a tojásba.

Hozzávalók a citromkrém: 40 dkg vaj, 20 dkg cukor, 
4 jó kanál sima liszt, 4 dl tej, 2 (vagy ízlés szerint akár 
több) citrom. Én citromot és lime-t is használok bele. 

A krémhez a lisztet a tejjel simára keverjük, sűrűre 
főzzük és melegen hozzákeverjük a lereszelt citrom hé-
ját. (Érdemes biocitromot használni.) Kevergetve kihűt-
jük, és hozzáadjuk a citrom átszűrt levét. A vajat közben 
a cukorral habosra keverjük, kanalanként hozzáadjuk a 
kihűlt pépet és még legalább 10 percig keverjük, hogy 
egynemű legyen.

A jelöltem: Manga Zsuzsa

Egy olyan könyvet választot-
tam a sok-sok kedvenc közül, 
amit már többször is olvastam. 
Kedvelem azokat a könyveket, 
amelyek valós eseményekkel 
tűzdeltek, titokzatos és  ismeret-
len világot mutatnak be. Az én 
választásom az Egy gésa emléki-
ratai című könyv.

A japán kultúra olyan részét 
ismerhetjük meg a könyvön 
keresztül, amely nem csak előt-
tünk, de még a japánok előtt is 

titkos volt. Érdekes megismerni egy ismeretlen, elfeledett 
kultúrát, és még bizonyos japán szavakat is meg lehet belőle 
ismerni. Például okija-gésanevelde, vagy mizuagé-szüzes-
ségi ceremónia. A történetben Nitta Sayuri történetét is-
merhetjük meg, aki egy szegény halász családból került ki 
és a leghíresebb gésák egyike lett. Különleges világos szeme 
és kisugárzása pedig nagy értékké tette őt a gésa világban. 
Megismerhetjük a gésává válás minden lépését; oktatást, 
nehézségeket, rivalizálást, sminkelést, táncokat és öltözé-
keket. Külön kedvencem, hogy naplószerűen lejegyzett a 
történet, teljesen bele lehet helyeződni a főhősnő szerepé-
be. Sayuri belső gondolatai megmutatják milyen érzések 
mennek végbe benne, milyen kétségek magával és mások-
kal szemben.  Mindamellett, hogy a könyv olvasása közben 
megelevenedik a szem előtt ez a különleges rejtelmes világ, 
egy szerelmi szál is fűszerezi a cselekményt. 

Ajánlom a könyvet mindenkinek, aki érdeklődik külön-
böző kultúrák iránt és nyitott egy olyan történetet megis-
merni, ami igazán távol áll a mai világ nézeteitől.

A következő ajánlást Erdei Zsuzsinak szeretném to-
vább adni.

Vadlicsek Dóra

Egy gésa emlékiratai

Már ilyenkor szeretnék so-
kan tudni, hogy jövőre hány 
munkaszüneti nappal, és 
hány áthelyezett munkanap-
pal számolhatnak. Sajnos 
jövőre kevesebb ünnepnap 
esik hétköznapra, így vala-
mivel kevesebbet pihenhe-
tünk majd.

Jövőre lesz két munkanap 
áthelyezés is, az első hosszú 
hétvége pedig majd március 
15-re esik. Öt hosszú hétvé-
gével és három négynapos 
hétvégi pihenővel lehet ter-
vezni.

Jövőre 5 pihenőnap esik a 
hétvégére: január 1., május 
1., augusztus 20., október 

23. és karácsony első napja 
december 25. A hétvégékre 
eső 5 pihenőnapot fi gyelem-
be véve 2022-ben az év első 
felében 5, míg a második 
félévben 3 extra pihenőnap-
pal tervezhetünk.

Ünnepnapok, illetve 
pihenőnapok, a hozzájuk 
tartozó áthelyezett mun-
kanapokkal 2022-ben:

Január 1. szombat - új év - 
munkaszüneti nap 

Március 14. hétfő - pihenő-
nap

Március 15. kedd - nemzeti 
ünnep -

munkaszüneti nap 
(4 napos hétvége)

Március 26. szombat - 
áthelyezett munkanap 
(március 14. helyett)
Április 15. péntek  

Nagypéntek
munkaszüneti nap 
(4 napos hétvége)

Április 18. hétfő - Húsvét
munkaszüneti nap

Május 1. vasárnap - Munka 
Ünnepe

munkaszüneti nap
Június 6. hétfő - Pünkösd 

munkaszüneti nap 
(3 napos hétvége)

Augusztus 20. szombat
Államalapítás ünnepe

munkaszüneti nap 
Október 15. szombat 

áthelyezett munkanap 
(október 31. helyett)

Október 23. vasárnap 
56-os forradalom ünnepe

Október 31. hétfő
pihenőnap

 (4 napos hétvége)
November 1. kedd - Min-

denszentek 
munkaszüneti nap 
(4 napos hétvége)

December 24. szombat - 
Szenteste pihenőnap 

3 napos hétvége)
December 25. vasárnap - 

Karácsony
 munkaszüneti nap 
(3 napos hétvége)

December 26. hétfő - 
Karácsony 

munkaszüneti nap 
(3 napos hétvége)

Öt hosszú hétvége lesz jövőre
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