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Amikor egy esztendeje e lap ha-
sábjain azt írtam:„Bízunk abban, 
hogy jobb és szebb lesz a 2021-es 
évünk, mint amilyen volt a 2020-
as”, szívből reméltem, hogy ez így 
is lesz. Aztán jött a „harmadik”, a 
„negyedik” és most az ötödik hul-
lám kellős közepén járunk. Olyan 
ez, mint egy rossz álom, egy soha 
véget nem érő háború a „láthatat-
lan” ellenséggel.

A koronavírus okozta világjár-

vány szűnni nem akaró újabb és 
újabb fellángolásai kétséget, ki-
látástalanságot ébreszthetnek so-
kunk szívében, nem látva a holnap 
reménységét. Hinnünk kell azon-
ban abban, hogy túljutunk ezen a 
nehézségen is - talán már ebben az 
évben -, és végre visszakapjuk régi 
életünk.

2022-ben immár kilencedik al-
kalommal szabadon dönthetünk 
arról, kikre bízzuk az ország kö-

Pilvax kávéház a 
művelődési házban

(Közvetlenül az ünnepi 
megemlékezést követően)

Ünnepeljünk ismét kicsit másképp. Az 
előző években pár alkalommal pró-
báltuk előhívni a kor szellemét, idén is 
megpróbáljuk. A hivatalos városi meg-
emlékezést követően egy délután erejéig 
megnyitjuk a mi Pilvaxunkat. Kávéval, 

teával, punccsal, süteményekkel várunk 
minden kedves érdeklődőt. Keressük 
és hívjuk azokat, akik bátorkodnak a 
délután folyamán felolvasni, szavalni az 
irodalmi kávéházban. A beöltözést az 
idei évben is fontosnak gondoljuk.

(A kávéház természetesen ismét a jó-
tékony alapot fogja bővíteni, hiszen ren-
geteg programtervünk van még a gyere-
kek számára.)

Árpád csapata

Pilvax kávéház a művelődési házban

zös ügyeinek intézését. Áder Já-
nos köztársasági elnök januárban 
kitűzte az idei választások idő-
pontját: április 3-án országgyűlési 
választások, és gyermekvédelmi 
népszavazás lesz. Minden kedves 
szobi lakosunkat, olvasónkat csak 
buzdítani tudok arra, hogy éljen 
állampolgári jogával és vegyen 
részt a választáson, ahol megfelelő 
higgadtsággal, kellő bölcsességgel 
és a józan ész talaján állva adja le 
szavazatát.

A képviselő-testület január 25-
én megtartott ülésén fogadta el 
az önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetését. A 2022. évi költség-
vetés a takarékos, de biztonságos 
működés költségvetése, pénzügyi 
biztonságra és kiszámíthatóságra 
törekszünk. Alapvető cél ebben 
az évben is, hogy az önkormány-
zati szolgáltatásokat a megszokott 
színvonalon tudjuk teljesíteni. To-
vábbra sem tartjuk lehetséges op-
ciónak az önkormányzat ismételt 
eladósítását, működési célra hi-
telfelvétellel idén sem terveztünk. 
Csak addig szeretnénk 2022-ben 
is nyújtózkodni, ameddig a taka-
rónk ér. Az önkormányzat bevéte-
lei csupán mindennapi működési 
kiadásait fedezik, a város beruhá-
zásainak, fejlesztéseinek forrása-
it továbbra is pályázati úton kell 
megszereznünk. Igyekszünk min-
den lehetőséget megragadni ennek 
érdekében idén is, hiszen települé-
sünk további fejlődése, fejlesztése 
csak így biztosítható. 

Hisszük és reméljük, hogy a 
2022-es pénzügyi évet komolyabb 
megpróbáltatások nélkül, bizton-
ságban tölthetjük el, amelyre jó 
alapot ad a képviselő-testület ál-
tal elfogadott éves költségvetési 
rendelet. Végül Isten áldását ké-
rem városunkra, és annak min-
den lakójára 2022-ben. Ő segítse 
munkánkat, hogy ezekben a nehéz 
időkben is a lehető legtöbbet tud-
juk elérni az Önök életkörülmé-
nyeinek javítása, és településünk 
gyarapodása érdekében. 

Ferencz Gyöngyi 
polgármester

Elfogadták a képviselők az 
önkormányzat 2022. évi 

költségvetését

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk 2022. márci-
us 15-én, 16 órai kezdettel a Szobi József Attila Művelődési Házban, amelyre 
Szob Város Önkormányzata minden kedves szobi polgárt szeretettel hív és vár.
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A cél: GYEREKNAP
Az esemény (az eszköz, 

amit a cél szentesít): 
Jótékonysági bál
A téma: DISCO

A támogatók: önzetlenek 
és nagylelkűek

A fellépők: IMÁDJUK 
ŐKEEEEEEET (Danubi-

uScreaming és a 
Táncos Fiúk)

A bálozók: ötletesek, 
lelkesek, szuperek,
kitartóak és őket is

 imádjuk
Nehéz ismételten szavak-

ba önteni, hogy mi is történt 
az elmúlt hetekben, főleg 
nehéz röviden leírni a szom-
bat esti mulatságot. A lényeg 
talán az, hogy sikerült. Idén 
is. Sikerült együtt lenni, si-
került egy nagyot mulat-
ni, sikerült jótékonykodni 
és reméljük sikerült a telet 
elijeszteni (és vele minden 

betegséget, bajt). Köszönjük 
mindenkinek, aki bármi-
lyen formában támogatta 
ezt a sikert. Név nélkül…De 
név szerint is:
Betti Kozmetika
Bonanza Turi
CBA Határ ABC
Csímár Kinga
DISE Szobi Kajak-kenu
Dunakanyar Clean Team

For Car Technik Kft .
Herfl i Söröző és Pizzéria
Joskó Húsbolt
Kavalkád
Kis Herceg Virágkertészet
Kis Róza Étterem
Klein Andrea divatsminkes
Kmetz-Bernáth Melinda
Kollárné Vincze Boglárka 
kozmetikus
Mózes Bernadett Photography

Unatkozni nincs időnk. A 
heti rendszerességű talál-
kozóink mellett, melyeket 
a klubhelyiségben (Mese-
ház) tartunk, igyekszünk 
az ünnepeket, jeles napo-
kat is különleges alkalmak-
ká tenni. December 30-án 
tartottuk az évbúcsúztató 
szilveszteri bálunkat, feb-

ruár 5-én a farsangi télűző 
mulatságot. Mindkét ren-
dezvény nagyon népszerű 
volt a klubtagság és a meg-
hívott vendégek körében. 
Mindenki nagyon jól érezte 
magát, szuper volt a hangu-
lat, amelyhez Bablena László 
szolgáltatta a zenét.

Támogatásukkal hozzájá-

rultak a rendezvény sikeré-
hez:
Ferencz Gyöngyi polgármester
Tóth Lajos alpolgármester
Fésűs József képviselő
Krasznai Zoltán képviselő
Polónyi Éva
Joskó Húsbolt
Baskó pékség
Bonanza turi

FARSANG

Natura Hill Zebegény
Nemzeti Dohánybolt - Lottózó
Neti Söröző
Patak Vendéglő
Step Fitness
Sunfl ower Szolárium
Szikriszt Tüzép
Szobi Pörc Húsbolt
Toronyszoba Bt.
Turcsik Móni és Lukács Attila
Zátony Music Pub

A Szobi Nyugdíjasok Klubjában 
mindig zajlik az élet

Ruhabánya Használtruha
Kis herceg virágbolt
Erzsike virágbolt
Palásti Géza Szobi Szörp
Herfl i Söröző
Eszterházy cukrászda (Héri 
Gézáné)
Netovább
Szikriszt Tüzép
Orbán Ilonka
Pörc húsbolt
Ezúton is köszönjük a támo-
gatást!

Nyugdíjas Klub 
vezetség

Fotók: Kovács EvelinFotók: Kovács Evelin
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Röviden
KISVASÚT KÖZALAPÍT
VÁNY A képviselő-testület 
december 15-i ülésén dön-
tött arról, hogy a Nagybör-
zsöny-Szob Erdei Kisvas-
útért Közalapítvány hét tagú 
kuratóriumába 2022. január 
1-jétől, határozatlan idő-
tartamra Árpási Imre, Berki 
Zoltán, Bezeczky János, Kosik 
László, Remitzky Zoltán,Var-
ga Zsolt és Virág Sándor ta-
gokat delegálja.

TŰZIFA A képviselő-tes-
tület januári ülésén döntött 
arról, hogy a települési ön-
kormányzatok a 2022. évi 
szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó tá-
mogatására meghirdetett pá-
lyázati felhívás szerinti ma-
ximálisan igényelhető 152 
(erdei) m3 keménylombos 
tűzifa vásárlásához pályáza-
tot nyújt be.

MAGYAR FALU PROG
RAM Januári ülésükön dön-
töttek a képviselők arról, 
hogy Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett 
- „Kommunális eszköz be-
szerzése” című pályázati fel-
hívásra kishaszongépjármű 
beszerzésének céljával, 
- az „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati felhívásra az 
Új temető utcafronti keríté-
sének felújítása céljával,
- illetve az „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” című pályázati 
felhívásra a polgármesteri 
hivatal részleges belső felújí-
tásának céljával pályázatokat 
kíván benyújtani.

KISVASÚT TELEPHELY 
A képviselő-testület januári 
ülésén döntött arról, hogy 
az 1474/2019. Korm. hatá-
rozattal a Börzsöny Kisvasút 
felújítására biztosított állami 
támogatás még igénybe nem 
vett teljes összegének a szobi 
telephely felújítására történő 
felhasználását kezdeményezi. 

EREDMÉNYTELEN EL
JÁRÁS A képviselő-tes-
tület a RE-STRUCTURE, 
SKHU/1802/3.1/043 számú 
projekt keretében „a Szobi 
Idősek Otthona részére törté-
nő eszközök szállítása a bú-
torzat, lakberendezési tárgyak 
kategóriában” tárgyú beszer-
zési eljárást eredménytelen-
nek minősítette, tekintet-
tel arra, hogy az eljárásban 
mindösszesen két érvényes 
ajánlat érkezett be. A besze-
rezni kívánt eszközök értéke 
csak akkor számolható el a 
támogatás terhére, ha az ön-
kormányzat legalább három 
érvényes, összehasonlítható 
ajánlat beérkezését igazolni 
tudja. A fentiekre tekintettel 
a képviselő-testület a beszer-
zési eljárás megismétléséről 
döntött. 

MÚZEUM Szob Város 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete januári ülésén 
döntött arról, hogy a Bör-
zsöny Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény gyűjtemény-
vezető állásának betöltésére 
pályázatot hirdet. Egyben 
döntött arról is, hogy a be-
nyújtásra kerülő pályázatok 
véleményezésére az alábbi 
tagokból álló, szakértelem-
mel rendelkező bizottságot 
hoz létre:
- Pulszky Társaság képvi-
selője;
- Közgyűjteményi és Köz-
művelődési Dolgozók Szak-
szervezete képviselője;
- KOISB elnöke a fenntartó 
képviseletében.
A részletes pályázati felhí-
vás a www.szob.hu interne-
tes oldalon olvasható.

INTÉZMÉNYVEZETŐK 
A képviselő-testület janu-
árban döntött három, ön-
kormányzati fenntartású 
intézmény ideiglenes intéz-
ményvezetőjének megbízá-
sáról. A Börzsöny Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény 
gyűjteményvezetői felada-
tainak ellátásával Batizi Zol-
tán jelenlegi vezetőt bízta 
meg az új intézményvezető 

megbízására irányuló pá-
lyázati eljárás sikeres lefoly-
tatásáig. Ugyanígy a Szobi 
Érdy János Könyvtár és In-
formációs Központ vezeté-
sével Nagy Gyulánét, míg a 
Szobi Városüzemeltetési és 
Közétkeztetési Intézmény 
ideiglenes intézményveze-
tői feladatainak ellátásával 
Kakas Tibornét bízta meg.

Z-BOX A képviselő-testület 
támogatta a Packeta Hun-
gary Kft .  kezdeményezését, 
amely szerint  Szob tele-
pülésen csomagautomatát 
kíván létesíteni. A csoma-
gautomata ideiglenesen a 
Szobi József Attila Művelő-
dési Háznál került felállítás-
ra.

TÁJÉKOZTATÓ A kép-
viselő-testület januárban 
ismerte meg és fogadta el 
a 2021. IV. negyedévben 
hozott képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról 
szóló jegyzői tájékoztatást.

FUTÓVERSENYEK A 
képviselő-testület enge-
délyezte a  Széchenyi sé-
tány érintett szakaszainak 
igénybevételét a 2022. július 
16-án tartandó „II. Burger 
King Ultra Lupa-tó ultratá-
vú futóverseny” megrende-
zéséhez. Az önkormányzat 
szintén támogatóan foglalt 
állást a 2022. június 10-én 
tartandó „MoonlightRun”, 
valamint a 2022. augusztus 
13-án tartandó „Szobi Pano-
rámafutás” tekintetében is.

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY 
A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a 2022. év 
vonatkozásában 20.000 Ft 
megfi zetése ellenében en-
gedélyezi a gépjárművel 
történő behajtást a Széche-
nyi sétány Rév átkelő és 
Luczenbacher sétány által 
lehatárolt területére azon 
kérelmezők részére, akik a 
behajtást csónak, illetve kis-
hajó vízre bocsájtása céljá-
val írásban kezdeményezik. 
A területre történő behajtás 

engedélyezése a gépjármű 
fent meghatározott terüle-
ten történő parkolására nem 
keletkeztet jogosultságot. A 
2022. évben kiadott behaj-
tási engedélyek érvényességi 
idejének utolsó napját a kép-
viselő-testület 2023. február 
15. napjában határozta meg.

VÉDEGYLET A helyi ifj ú-
sági- és sporttáborozási le-
hetőség infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése, 
fejlesztése céljával együtt-
működési megállapodást 
kötött önkormányzatunk a 
Dunakanyar Védegylet Ala-
pítvánnyal.

BRINGA BLOKK A kép-
viselő-testület hozzájárult 
a közelmúltban alapított 
Szobi Bringa Blokk Egyesü-
let megnevezésében a Szob 
település nevének - „Szo-
bi”-ként történő - feltünte-
téséhez.

EGYÜTTMŰKÖDÉS PEST 
MEGYÉVEL A képviselő-tes-
tület döntött arról, hogy szere-
pet kíván vállalni a Pest Megye 
Önkormányzata által kezde-
ményezett „Megyei foglalkozta-
tási-gazdaságfejlesztési együtt-
működések Pest megyében” 
című együttműködésben, és 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az együttműködésben 
való részvételről szóló szán-
déknyilatkozatot az önkor-
mányzat nevében aláírja.

BIOLÓGIAI SZÚNYOGY
GYÉRÍTÉS A képvise-
lő-testület januári ülésén 
hallgatta meg a Dunakanyar 
Környezetvédelmi Egye-
sület elnöke, Batki László 
tájékoztatóját a biológiai 
szúnyoggyérítés módszeré-
ről, a jelenlegi kémiai szú-
nyoggyérítéshez viszonyított 
előnyeiről. Az elnök úr tájé-
koztatója során javasolta a 
képviselő-testületnek, hogy 
határozatba foglaltan fejezze 
ki szándékát a jelenlegi ké-
miai szúnyogirtásról a bio-
lógiai szúnyogirtás módsze-
rére történő átállásra.
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Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani a szobi idősek ottho-
na lakói és dolgozói nevében a karácsonyi adományo-
kért, Szikriszt és Társa Ágikának, Josko húsboltnak, Ka-
tolikus Karitásznak, valamint Svéger Györgyi néninek 
a bejgliért!

Szebbé tették lakóink ünnepét.

2022. ÁPRILIS 3ÁN, 
VASÁRNAP

A SZAVAZÁS 6 ÓRÁTÓL 
19 ÓRÁIG TART 

A magyarországi lak-
címmel rendelkező vá-
lasztópolgár személyesen 
szavazhat az értesítőn 
feltüntetett szavazóhelyi-
ségben.

A mozgásában korláto-
zott választópolgár moz-
góurnát kérhet. A moz-
góurna iránti kérelemnek 
a választás kitűzését kö-
vetően, de legkésőbb a 
szavazást megelőző 2. na-
pon (azaz április 1-jén 16 
óráig) kell megérkeznie a 

helyi választási irodához, 
vagy a szavazás napján, 
legkésőbb 12 óráig a sza-
vazatszámláló bizottság-
hoz.

A szavazás napján la-
kóhelyétől távol tartóz-
kodó választópolgár bel-
földön az általa megjelölt 
településen átjelentke-
zéssel, külföldön Ma-
gyarország külképvisele-
tein adhatja le szavazatát. 
Átjelentkezést és a kül-
képviseleti névjegyzékbe 
történő felvételt 2022. 
március 25-ig lehet kérni 
a www.valasztas.hu olda-
lon, vagy levélben, illetve 
személyesen a lakóhely 

szerint illetékes helyi vá-
lasztási irodától. 

Szavazni egy egyéni 
választókerületi jelölt-
re és egy országos listá-
ra lehet. A népszavazás 
keretében négy kérdésre 
kell igennel vagy nem-
mel szavazni. Az országy-
gyűlési választáson nem-
zetiségiként regisztrált 
választópolgár pártlista 
helyett nemzetiségi listá-
ra szavazhat. 

S z e m é l y a z o n o s s á g 
igazolása szavazáskor 

2021. december hónapban született: Stefk ó Krisztián 
és Mata Judit Máté, Dacsó Richárd és Pintér Zsuzsanna  
Richárd nevű gyermeke.
 

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

  

Anyakönyvi hírek

Országgyűlési képviselők 
választása és országos 

népszavazás 

SZOB VÁROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

Vezetője:
 dr. Holocsi Krisztián jegyző 

Helyettes vezetője: 
Lőrinczné Repiczki Júlia irodavezető 

Elérhetőségek: 2628 Szob, Szent Imre utca 12. 
Telefon: (27) 570 690 / 24-es mellék 

E-mail: igazgatas@szob.hu, szob@szob.hu

magyar hatóságok által 
kiállított érvényes iga-
zolványokkal történik 
(személyazonosító iga-
zolvány, vezetői enge-
dély, útlevél). Fő szabály 
szerint lejárt érvényes-
ségű igazolvánnyal sza-
vazni nem lehet. A ve-
szélyhelyzet idején lejárt 
okmányokat azonban 
érvényesnek kell tekin-
teni, azaz a 2020. már-
cius 11-én, vagy azt kö-
vetően lejárt okmányok 
érvényesnek tekinten-
dők. (Megfordítva: nem 
érvényes az az okmány, 
amelynek érvényességi 
ideje 2020. március 11-e 
előtt járt le.)

Részletes tájékoztatás: 
www.valasztas.hu 

Helyi Választás 
Iroda
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Fésű József György beszéde 
elhangzott a Szobi Foltvar-
rók kiállításának megnyitóján 
2021. december 19-én a  Szobi 
József Attila Művelődési Ház-
ban.
"Kedves Szobi Foltvarrók! Tisz-

telt Érdeklődő Közönség!

Először is köszönöm a megtisz-
telő felkérést a Szobi Foltvarró 
Kör 2021. évi karácsonyi kiállí-
tásának a megnyitására.

A foltvarrás (patchwork) 
története a messzi múltba 
nyúlik vissza és szerintem a lá-
nyok-asszonyok leleményessé-
gének és kreativitásának évszá-
zadokon, évezredeken átívelő 
egyik bizonyítéka. A fennma-
radt emlékek szerint az első fol-
tokból készített munka Budd-
hához fűződik. Amikor a hívei 
selymet ajándékoztak neki, a 
szegények csak egy-egy darabot 
tudtak vinni, ezért Buddha azt 
kérte, hogy varrják össze ezeket 
neki egy templomi szőnyeggé. 
A foltvarrás történetével foglal-
kozó írások tanúskodnak arról, 
hogy már az ókori Egyiptom-
ban is hordtak a szegények fol-
tokból készített ruhát.

A középkorban Kis-Ázsiából 
Európába a keresztes lovagok 
hozták a foltvarrás technikáját, 
és Dél-Franciaországban jelen-
tek meg először a művészi folt-
mozaikok. Elkezdték a tűzést 
is használni, azaz a „pufajka” 
őse ekkor jelent meg, például a 
lovagok páncéljai alá bélésként. 
A díszítő tűzés (quilt) is megje-
lent és egyre jelentősebb szere-

pet töltött be, a reneszánszban 
pedig a selyem vált uralkodóvá 
alapanyagként. 

Az első ipari forradalom 
idején, az angol textilgyártás 
fellendülése során a keletkező 
hulladékok felhasználásával 
készültek foltmozaik takarók. 
A szükségből aztán nemcsak 
erény, hanem szépség is lett, 
mert hamarosan a módosabb 
asszonyok között is elterjedt a 
foltvarrás. Így hát a mai érte-
lemben vett foltmunkák szülő-
hazájának Angliát tekinthet-
jük.

Aztán az első angol, ír, hol-
land telepesek elvitték maguk-
kal az „Újvilágba” és ők honosí-
tották meg Észak-Amerikában. 
El lehet képzelni, hogy akkor 
számukra ott milyen kincs lehe-
tett minden egyes textildarab. 
Ez az újrahasznosítás a hideg 
ellen való védekezés eszköze-
ként is szolgált: pl. függönyként 
ajtóra, ablakra, falra akasztva. 
Ez a tevékenység az ott élő asz-
szonyok számára egyre inkább 
a közös és eredményes időtöltés 
alkalmaivá váltak, és fénykora 
az 1750-1850-es évek közé te-
hető. Gyakran évekig készültek, 
ezért nem meglepő, hogy a csa-
ládok nagy becsben tartották 
ezeket. Ezen belül az 1800-as 
években pedig nagy divattá 
vált a medailon-quilt, ami egy 
központi motívumból áll, ezt 
számos szegő keretez be, ezzel 
növelve a minta méretét.

A kézzel való varrás jelentő-
ségén nem sokat változtatott a 
lábbal hajtott varrógép megje-

lenése. A varrógépek elterjedé-
se és fejlődése meggyorsította 
ugyan a varrási folyamatot, de 
a gépesítés ellenére a kézi var-
rással elkészült művek nagyobb 
értékűek maradtak. Kézzel 
bár lassabban, de pontosab-
ban lehet varrni. Az ilyen al-
kotások összhatása fi nomabb, 
lágyabb és vannak olyan min-
ták, amelyeket csak kézzel lehet 
megvarrni. Az első gazdasági 
világválság idején a takarmá-
nyos (lisztes, gabonás, stb.) zsá-
kokból voltak képesek terítőket, 
táskákat, függönyöket, takaró-
kat varrni. Sőt olyan ruha is 
készült, amelyet Marilyn Mon-
roe is büszkén viselt egy ma is 
látható fénykép szerint.

Ez technika szintén sok 
száz év óta használatban 
volt Afrikában, Dél- és Kö-
zép-Amerikában és Ázsiában 
is, Japánban egészen különle-
ges változata alakult ki. Azt is 
tudjuk, hogy a huszadik szá-
zad eleji Magyarországon az 
erdélyi Háromszéken szintén 
készültek ilyen kézimunkák 
sokféle használatra, viseletre. 
Az elhasznált anyagok még ép-
ségben maradt részei képezték 
az alapanyagot, összeállításuk 
előtt szükség szerint díszítették 
azokat még hímzéssel.

A foltvarrás első megjele-
nése Szobon emlékezetem sze-
rint az előző évezredforduló 
tájékára tehető. Húsz évvel ez-
előtt először 2001. április 7-én 
az Aranykézműves Társaság 
patchwork kiállítását Nyire-
dy Judit textilművész nyitotta 

Szobi Foltvarrók kiállítása meg a Börzsöny Múzeumban. 
Rögtön utána 2001. május 
1-én nyílt meg Bornemissza 
Eszter textiltervező művész 
patchwork kiállítása, amelyet 
Haász Etelka és Takáts Kata-
lin Klára rendezett. Akkoriban 
Laczus Gézáné Panni néni volt 
a múzeum vezetője, aki a ki-
állítások sikerén felbuzdulva 
kérte további hasonló kiállítás 
megrendezésének a lehetősé-
gét. Így került sor a Szekszárd 
környéki Foltvarró Egyesület 
bemutatkozására 2002. április 
27. – június 6. között a múze-
umban.

Haász Etelka ebben az idő-
ben már számos komoly és je-
lentős költséggel járó tanfolya-
mon sajátította el a foltvarrás 
alapjait, többek között a Textil 
Múzeumban és az Aranykéz-
műves Társaságnál. Alapító 
tagja lett a Budafolt Klubnak és 
felvételt nyert az 1989-ben ala-
pított Magyar Foltvarró Céhbe. 
Ahová a belépés feltétele egy 
színvonalas munka benyújtása 
volt, amelyet zsűri bírált és fo-
gadott el. A Céh országos kiál-
lításait rendszeresen látogatta, 
amelyek évente felváltva hol 
Budapesten, hol vidéken kerül-
tek megrendezésre. Gödöllőre 
is elment egyszer, hogy Kudlik 
Júlia rendkívül szép kékfestő 
patchwork alkotásait láthassa.

Kunya Sándorné Erzsike ek-
koriban szólította meg őt, hogy 
a szobi könyvtárban alakítsa-
nak meg egy foltvarró csopor-
tot, amelynek a vezetését szí-
vesen és díjazás nélkül vállalta. 
Ahogy egyre jobban és szebben 
készültek a tagok munkái, sor 
kerülhetett megjelenésükre az 
akkor már hagyományosnak 
számító Anyák napi kézimun-
ka kiállításokon a szobi mű-
velődési házban. Krónikása e 
csoportnak nem volt, így né-
hány dátumot pontosan nem 
tudunk, de 2008 tájékán csat-
lakozott a csoporthoz Gyárfás 
Lászlóné Valika, aki már akkor 
autodidakta módon rendkívül 
magas színvonalon művelte 
ezt a műfajt. Etelka többször 
mondta akkoriban, hogy meg 
van nyugodva, mert látja, hogy 
lesz, aki utána tovább tudja ve-
zetni a csoportot. 

Amikor Haász Etelka 2010-
ben meghalt, így is lett."

Fotó: Czibulya Mária GyörgyiFotó: Czibulya Mária Györgyi
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Kedves 
Dunakanyarban Lakók!

A jövőben rendszeresen 
közlünk a lapban környe-
zetvédelmi, fenntartha-
tósági cikkeket.

Ez közös érdekünk, hi-
szen a környezet védelme 
valójában az itt élő embe-
rek védelméről is szól.

Az egyesületet 2021-
ben helybéli fiatalok egy 
csoportja alapította, az-
zal a céllal, hogy aktívan 
tegyenek a Dunakanyar 
természeti értékeinek, 
élhetőségének megőrzé-
séért. 

Hiszünk a természettel 

való harmonikus együtt-
élésben, annak kizsák-
mányolása helyett. 

Céljaink:
Dunakanyar természe-
ti kincseinek védelme és 
gyarapítása.

Segíteni az embereket, 
hogy a természettel össz-
hangban éljenek. 

Minden Dunaka-
nyarban élő egészséges, 
vegyszermentes, helyben 
termelt élelmiszerhez 
juthasson. 

Tevékenységek:
- Környezet tisztítása, vé-
delme és rehabilitációja.

- Környezeti nevelés és 
oktatás.

- Környezetbarát tech-
nológiák kidolgozása, ta-
nácsadás.

- Környezetbarát ma-
gatartás segítése önkor-
mányzatok, vállalatok és 
állampolgárok számára.

- Helyi vegyszermen-
tes növénytermesztés és 
állattartás ösztönzése, tá-
mogatása.

Eddigi projektjeink:
Több alkalommal szer-
veztünk szemétszedést, 
az önkormányzatokkal 
együttműködve hívjuk 
fel a döntéshozók fi-

Bemutatkozik a Dunakanyar 
Környezetvédelmi Egyesület

gyelmet a Dunakanyar 
természeti kincseire. Je-
lenleg 2 nagyszabású 
projektünk is fut. Szeret-
nénk átállítani az egész 
Dunakanyart a biológiai 
szúnyogirtás módszeré-
re, az idegméreg alapú 
kémiai irtást kiváltva. 
Valamint előkészítési fá-
zisban van a Dunakanyar 
Éléskamrája projekt, ami 
a helyi termelőket és ház-
táji termelőket támogató 
mezőgazdasági projekt.  

Közösen veletek: 
Együtt tudunk csak jelen-
tős változást elérni, ezért 
kérjük a segítségeteket. 
Minden Dunakanyarban 
élő lakos véleményét sze-
retnénk figyelembe venni 
jövőbeni aktivitások ter-
vezésénél. Ezért létrehoz-
tunk egy kérdőívet, ahol 
mindenki elmondhatja a 
véleményét fenntartha-
tósági, környezetvédelmi 
témákban. Arra kérünk, 
töltsétek ki Ti is a kér-
dőívünket március 20-ig, 
amit az alábbi linken és 
QR-kódon találtok: htt-
ps://bit.ly/Dunakerdoiv 

Kérjük, hogy Ti is 
szánjátok rá az időt a ki-
töltésre, ezzel befolyásol-
hatjátok a Dunakanyar 
jövőjét! Hívjátok fel is-
merőseitek figyelmét is 
erre a lehetőségre. 

Az egyesület elérhető 
FaceBook-on, Instag-
ramon és a dunakkve@
gmail.com email-címen. 

Ha szeretnétek csat-
lakozni, kérdésetek van, 
keressetek bennünket. 
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Sokféleképpen lehet viszo-
nyulni a múlthoz. A letűnt 
korokkal foglalkozó kutatók 
hihetetlenül izgalmas nyo-
mozásnak tekintik munká-
jukat. Az átlagemberek egy 
része érdeklődéssel fordul a 
történelem felé, mások vi-
szont már az iskolában meg-
utálták és talán feleslegesnek 
is tartják. Boldog Zoltán tör-
ténelemtanár 2020 nyarán írt 
arról, hogy 12-16 éves diákjai 
a trianoni békeszerződést va-
lami nagyon távoli, számuk-
ra érdektelen eseménynek 
érzik. (Cikke az interneten: 
„A gyerekeknek már nincs 
Trianonjuk –innen szép győz-
ni!”)  Az egyik 16 éves diákja 
dolgozatából származik ez a 
mondat: „Trianon nincs sok 
hatással sem rám, sem az én 
generációmra.” Valószínű, 
hogy hasonló vagy még na-
gyobb érdektelenséget ta-
pasztalna a pedagógus, ha 
az első világháborúról íratna 
dolgozatot. 

Lehet, hogy a mai fi ata-
lok többsége nem ismeri 
azon ükapák neveit, akik 
Galíciában vagy az Isonzó 
völgyében mentek szembe 
a halállal, de ennek ellenére 
az első nagy háború mind-
nyájunk életét befolyásolja. 
Gyerekekkel foglalkozó pszi-
chológusok hangsúlyozzák, 
hogy az átlagember egyéni-
ségének legnagyobb része 
kialakul, megformálódik 2 
vagy legfeljebb 3 éves korá-
ra. Felnőtt korunkban is a 
viselkedésünk nagy részét az 
határozza meg, hogy mit lát-
tunk, hallottunk, tapasztal-
tunk pelenkásként. Úgy rea-
gálunk az agresszióra vagy a 
kedvességre, ahogyan a szü-
leinktől vagy a környezetünk 
más tagjaitól láttuk és apa-
ként, anyaként is leginkább 
szüleink mintáját követjük. 
Ha ezzel tisztában vagyunk, 
akkor már elhisszük, hogy 
az első világháború hatását 
sok családban még ma is ki 
lehet mutatni. Az 1914 utáni 

években elesett vagy hosz-
szan távol levő apák hiányát 
az akkori gyermekek és fele-
ségek lelkileg (és anyagilag) 
komolyan megsínylették. A 
kicsik éveken át a katonákért 
rettegő, imádkozó vagy az el-
esetteket sirató nők és idősek 
közt növekedtek. A hazatért 
férfi ak által évtizedeken át 
cipelt szörnyű emlékek sem 
lehettek hatástalanok a csalá-
di életükre. A frontharcosok 
gyermekei és unokái közül 
még sokan köztünk élnek, 
őrájuk fi gyelve, részben őket 
„utánozva” nőttek fel a mai 
fi atalabb generációk.

Az első világháború hatá-
sát a saját családunk példáján 
is megfi gyelhetjük. A Nyír-
ségben lakó Batizi dédapám 
1914 végén a szerb fronton 
fogságba esett, majd eltűnt, 
azaz sosem tért haza. Egyet-
len fi a, a nagyapám 1914 
novemberében jött a világra 
– így sosem találkozott vele 
az apja. Dédanyámat 1922-
ben nyilvánították özveggyé, 
ezután mehetett újra férjhez. 
Nagyapám ekkor 8 éves volt, 
addig apa nélkül növekedett, 
utána pedig öt kisebb féltest-
vér és egy nevelőapa mellett 
élt. Bizonyos, hogy más él-
mények érik és más egyéni-
séggé fejlődött volna, ha nem 
robban ki a nagy háború. 
Nyilván jobban ragaszkodott 
volna a szülői házhoz, ha egy 
ép családban nő fel. Így vi-
szont húsz évesen az ország 
másik felébe, Nagybörzsöny-
be költözött. Az ő sorsát és az 
utódai életét így jelentősen 
alakította a Ferenc József által 
elindított világégés. A nyírsé-
gi dédapám mellett még egy 
nagybörzsönyi ükapám is 
odaveszett a harcokban, egy 
itteni dédapám és két üka-
pám pedig éveket volt távol. 
Azaz majdnem minden fi atal 
vagy középkorú férfi  elődö-
met besorozták a Habsburg 
király haderejébe. Így a csa-
lád több ágán is nyomokat 
hagyott a világháború. Kor-

társaink nagy része hasonló 
statisztikát készíthet ősapái-
ról, ha képes visszanyúlni a 
20. század elejéig. 

A Magyar Nemzeti Le-
véltár honlapján már elér-
hető az első világháborúban 
elesettek névsora mellett a 
monarchia hadvezetése által 
1914 és 1918 közt kiadott 
veszteséglista is. (E néhány 
naponta megjelenő füzetek 
leginkább a sebesültekről és 
a fogságba esettekről adtak 
hírt. Itt található a két emlí-
tett adatbázis: https://adatba-
zisokonline.hu/adatbazis/.) 
Az elhunytak közt keresgélve 
a Szob helynevet beírva 78 ta-
lálatot kapunk. E személyek 
közt vannak, akik a közeli 
falvakban éltek, csak a halá-
leset bejegyzése történt Szo-
bon, az akkori közigazgatási 
központban. Mások család-
nevük és anyjuk neve alapján 
is szobi eredetűnek tűnnek, 
de már Budapesten vagy a 
Vág vidékén lakva kerültek 
sorozásra. Vannak, akiknél a 
kevés fennmaradt adat alap-
ján nem dönthető el, hogy 
hogyan kapcsolódtak hely-
ségünkhöz. Szobi lakhelyű-
nek, szobi születésűnek vagy 
származásúnak tűnik kb. 64 
elesett. Nem tudni, hogy ez 
a teljes veszteségünk-e. Azt 
biztos, hogy míg az 1926-
ban állított nagybörzsönyi 
első világháborús emlékmű-
vön 76 név szerepel, addig a 
levéltár honlapján most ösz-
szesen 38 halottról olvasha-
tunk. Ez alapján valószínű, 
hogy az akkortájt kb. kétezer 
lakosú Szob is 64-nél több 
férfi t veszített, de ezek egy 
része kimaradt az adatbá-
zisból. Megjegyzem, hogy a 
Nagybörzsönyhöz és Szob-
hoz hasonló népességű, azaz 
szintén nagyjából 2000 lelkes 
Ipolyszalka emlékművén 44, 
Vámosmikoláén pedig 36 
név áll. Ha a szobi elhunytak 
száma valóban 64 fölött jár-
hat, az azt jelenti, hogy tele-
pülésünk Nagybörzsönnyel 

együtt a környék kiemelke-
dően nagy veszteséget szen-
vedett falvai közé tartozott. 

A háború csaknem négy 
és fél éve alatt a legtöbb ala-
kulat több fronton is beve-
tésre került. Voltak, ame-
lyek nagyobb, mások kisebb 
veszteségeket szenvedtek 
el. A kiegyezés (1867) óta 
a magyarországi férfi akat 
részben a magyar, részben 
pedig a közös hadügymi-
nisztérium alá tartozó ala-
kulatokba osztották be. Hont 
megye fi ai – és így a szobiak 
is – vagy a Hont, Bars, Esz-
tergom és Nyitra megyéből 
sorozott, magyar vezényleti 
nyelvű 14. honvéd gyalogez-
red, vagy pedig a Hont, Bars 
és Esztergom vármegyékből 
feltöltendő, német nyelvű 
26. számú császári és királyi 
közös gyalogezred tagjai let-
tek. Társadalmi helyzetük, 
képességeik vagy a véletlen 
folytán néha egyéb alakula-
tokba is bejuthattak. (A dús-
gazdag Luczenbacher Oktáv 
az elit alakulatnak számító 
huszárok közé került – ter-
mészetesen tisztként. Harc-
téri sebe miatt hunyt el 1918-
ban Galíciában.) A szobinak 
tartható jelenleg ismert 64 
elesett közül 11 fő csapattes-
te nem szerepel a halotti be-
jegyzésnél. A fennmaradó 53 
fő közül 21-en honvédként 
szolgáltak. Közülük 16 szobi 
a 14. gyalogezred, 1-1 férfi  
az 1. (budapesti), az 5. (sze-
gedi), a 13. (pozsonyi), a 15. 
(trencséni) és a 314. számú 
honvéd ezredek tagjaként 
esett el. A közös haderő ré-
szeként hunyt el 32 szobi. 22-
en a 26. számú, ketten pedig 
a 19. gyalogezredben, egy-
egy fő a 12., a 43., az 50. és a 
90. ezredekben szolgált. Egy-
egy személy tartozott az 5. és 
a 7. közös huszárezredekhez 
és szintén egy-egy elesettünk 
volt a 11., illetve a 26. közös 
vadász zászlóaljak tagja.

(Az újság következő szá-
mában folytatom a témát.)

Batizi Zoltán
 (Börzsöny Közérdek 
Muzeális Gyjtemény)

Szobiak a nagy háborúban 
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2022. március 21., 19 óra
Szobi József Attila 
Művelődési Ház

Jegyek 200 Ft-os áron 
korlátozott számban 

már kaphatóak. 
Az előadás kedvezményes 

jegyára a Déryné  Program 
hozzájárulásának 

köszönhető.

Örkény István a 
Kulcskeresők-ről

 (interjú-részletek)

,,Én amióta írok, a kezdet-
től mostanáig, voltaképpen 
mindig ugyanarról írtam. A 
mi korunkról, s benne miró-
lunk, a mi népünk jelenéről. 
Ebbe születtem, ebben éltem, 
ezt tartom fontosnak. Volta-
képpen úgy is mondhatnám: 
arról írok, hogy milyenek 
vagyunk mi, magyarok. Ezt 
tudniillik mi magunk sem 
látjuk mindig tisztán. Van 
úgy, hogy alábecsüljük ma-
gunkat, és akkor elfog egy 
kisebbrendűségi érzés; van 
úgy, hogy túlbecsüljük ma-
gunkat, és akkor azt álmod-
juk, hogy mindent jobban 
tudunk mindenki másnál. 
Márpedig egy kis népnél 
életkérdés, hogy fel tudja 
mérni azt, mire képes, mire 

futja az erejéből, és hol van 
a korlát, ahonnan nincs to-
vább…

Az alulmaradáshoz több 
évszázadon át gyűjtöttünk 
tapasztalatokat, ezalatt fej-
lődtek ki azok a magyar 
gének, melyek működésbe 
lépnek, mihelyt egy kudarc-
cal kellene farkasszemet 
nézni…

A statisztikai többség a 
balsikert elviseli, túléli, sőt 
egy egészségesen logikátlan 
logikával sikerré is tudja 
eszményíteni. Ahogy szer-
vezetünk a betegség párja-
ként magában hordozza a 
gyógyulás erőit, akként mű-
ködnek lelki életünk fehér 
vérsejtjei, melyek megölik a 
kórokozót, feledtetik a vere-
séget, s varázsolnak vesztes-
ből győzőt. Hogy hasznos-e, 
ha egy nép álmodik, vagy 
káros? Nyilván mi csak úgy 
tudunk létezni, hogy kicsit 
hozzáálmodunk mindig va-
lamit a valósághoz…

Arra jöttem rá, hogy a 
mi viszonyunk a valóság-
gal nem egészen reális. Mi 
nagyon sokszor élünk úgy, 
hogy átköltjük a dolgokat – 
talán rászorulunk erre néha, 
de nem mindig szorulunk rá. 
Álmokat építünk magunk-

nak, a múltat álmodjuk va-
lami mássá, mint ami volt. 
Tudnék egypár történelmi 
dátumot mondani (de nem 
szívesen mondok dátumo-

Örkény István a Kulcskeresők
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kat), amikkel kapcsolatban 
nem egészen azt érezzük, 
ami a valóság volt. S akkor 
született meg bennem ez a 
drámai gondolat, hogy én 
ezt a vonásunkat megsze-
mélyesítsem. És egy álmodót 
teszek a színpadra! Megírok 
valakit, aki álmokat ad az 
embereknek…

A Kulcskeresők minden 
szereplőjének, ahogy már 
szokás, van neve, csak a 
Bolyongónak nincs neve, se 
lakcíme, se mestersége. Ő a 
semmiből jön, és a semmi-
be megy. Ő a mi álmodni 
tudásunk. Még a magyar 
szóhasználat is őt bizonyít-
ja, mi ugyanis az életet elvi-
seljük, de az álmokat – így 
mondjuk – kergetjük. És 
nem elkergetjük ám, sőt, 
futunk, hogy utolérjük őket, 
hogy beléjük csimpaszkod-
hassunk, a bolondítónkba, 
a megmentőnkbe, a jobb 
jövőt ígérőnkbe – az összes 
Fórisok a maguk Bolyongó-
jába.”
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A tavaszias és száraz időjá-
rás esetén a kerti munkák 
részeként végzett zöldhulla-
dék-égetés könnyen kiterjedt 
szabadtéri tűzhöz vezethet, 
amely a természeti és épített 
környezetet jelentősen ve-
szélyezteti. Minden esetben 
fi gyelembe kell venni a helyi 
szabályozásban foglaltakat, 
hiszen csak kivételesen enge-
délyezett a szabadtéri égetés, 
és külön szolgáltatás biztosít-
ja a zöldhulladék elszállítását. 
Amennyiben a települési ön-
kormányzat lehetőséget biz-

tosít a zöldhulladék égetésére, 
alapszabály, hogy a tüzet soha 
nem szabad felügyelet nélkül 
hagyni. Már a tűzgyújtás idő-
pontjában álljon rendelkezés-
re a tűz eloltásához szükséges 
eszköz, amely lehet akár vö-
dörben, hordóban lévő víz, 
vagy a kerti locsolótömlő. Egy 
lapát segítségével könnyen ki-
alakítható a földtakarás, meg-
szüntethető a parázslás. A tűz 
továbbterjedését legtöbbször 
a szél okozza, ezért ha feltá-
mad a szél, az égetést abba kell 
hagyni. 

• A szabadtéren keletkező 
tüzek másik gyakori oka az 
eldobott égő cigarettacsikk. 
A tüzek megelőzése és a ter-
mészet védelme érdekében 
kiránduláson, túrázáskor a 
csikket ne dobják el, gyűjtsék 
össze megfelelő, nem éghető 
anyagú, hordozható tároló-
ban.

• Tábortüzet csak a kijelölt 
tűzrakóhelyen szabad gyúj-
tani, és csak akkor, ha nincs 
elrendelve tűzgyújtási tilalom. 

Célszerű indulás előtt tájéko-
zódni arról, hogy van-e tűz-
gyújtási tilalom.

• A szabadtéren minden 
tüzet úgy kell eloltani, hogy ne 
tudjon visszagyulladni. Ennek 
érdekében a legjobb módszer, 
ha vastag föld-, vagy homok-
takarással zárjuk el a levegőtől.

Vonatkozó jogszabályok:
• 54/2014. (XII. 5.) BM ren-

delet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról (225 §-228 §) 
,,Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a lábon álló nö-
vényzet, tarló, növénytermesz-

téssel összefüggésben és a belte-
rületi, valamint a külterületen 
lévő zártkerti ingatlanok hasz-
nálata során keletkezett hulla-
dék szabadtéri égetése tilos.”

• 549/2020. (XII. 2.) Korm. 
rendelet - a veszélyhelyzet 
ideje alatt alkalmazandó, le-
vegőminőséggel összefüggő 
szabályokról ,,veszélyhelyzet 
megszűnéséig a települési ön-
kormányzat képviselő-testü-
letének hatáskörébe tartozik a 
háztartási tevékenységgel oko-
zott légszennyezésre vonatkozó 
egyes sajátos, az avar és kerti 
hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok rendelettel történő 
megállapítása.”

• A Kormány 550/2020. 
(XII. 2.) Korm. rendelete 
a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 
474/2020. (X. 30.) Korm. ren-
delet módosításáról

Fontos, hogy aki tüzet ész-
lel, haladéktalanul jelezze az 
egységes segélyhívó 112-es 
telefonszámon!

Szabadtéri tüzek elleni 
védekezés szabályaiGasztrostaféta

Olvastad?

Manga Zsuzsanna receptje
A süti neve: Rózsatészta

Tésztához:
60 dkg liszt

3 tojássárgája
3 dkg élesztő
2 és 1/2 dl tej

pici só
1 ek. porcukor

1 csomag vaníliás cukor
Az élesztőt felfuttatjuk kevés langyos tejjel, és a többi 
hozzávalókkal összedolgozzuk, majd késfoknyira ki-
nyújtjuk. 15 dkg vajat 15 dkg porcukorral habosra ke-
verünk és a tésztára kenjük. Összesodorjuk, két ujjnyi-
ra elvagdaljuk, sütőpapírral kibélelt tepsire hézagosan 
fektetve lerakjuk, 170-180 fokra előmelegített sütőben 
rózsaszínűre sütjük. Közben 4 dl tejet felforralunk, te-
szünk bele 2 csomag vaníliás cukrot, és egy citrom re-
szelt héját. Rálocsoljuk a megsült tésztára és visszatoljuk 
a sütőbe míg a tejet beszívja! Jó étvágyat hozzá!

A gasztrostafétát Héri Borinak adom át.

Kedves Olvasó!
Amikor megkaptam az „Olvastad?”
stafétáját, örömmel vettem azt át. 
Ám a fejemben nem volt még meg 
a kiválasztott könyv. Szerettem volna 
valami számomra is újat tárni az Ol-
vasók elé. Így akadt a kezembe Susan 
Wilson Egy jó kutya című könyve egy 
könyvesboltban. 

A cselekmény két szálon fut. 
Egyik főszereplőnk Adam March,

egy fájdalmas gyermekkorát hátrahagyó, önerőből felka-
paszkodott sikeres üzletember. Mindene megvan: gyö-
nyörű feleség, felelősségteljes beosztás, ragyogó elit baráti 
kör, pénz. Ám mindennek ára van, a nyomás nő és Adam 
hibát vét. Elveszíti az állását, a feleségét, azt az életet, amiért 
olyan keményen megdolgozott. Úgy érzi ennél lejjebb már 
nincs…

A cselekmény másik szálán Chance-t ismerhetjük meg. 
Chance egy pitbull keverék, akit harcra tenyésztettek. Sötét 
pincékben nevelkedett, ahol „gazdái” az illegális viadalo-
kat rendezték. Chance-nek sikerül megszökni egy rajtaütés 
alkalmával. Ám szabadságát beárnyékolja elfertőződött sé-
rülése és a beköszöntő fagy…

Útjaik így keresztezik majd egymást. Nem éppen zök-
kenőmentesen, de a sors mindkettejüknek ad egy újabb 
esélyt, egy „chance”-t az újrakezdéshez. 

Ajánlom a könyvet gazdiknak, állatbarátoknak és min-
denkinek, aki szeret olvasni.

A stafétát Vincze Boginak adom át. 
Erdei Zsuzsi
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A kedves Olvasó min-
den bizonnyal emlékszik 
még, hogy tavaly ilyen-
kor nekiugrottunk a Du-
na-partnak. Több mint 
60 önkéntes munkájá-
nak köszönhetően egy 
jelentős szakasz került 
megtisztításra. Nos, idén 
onnan folytatjuk, ahol 
tavaly abbahagytuk. Vá-
runk minden segítő kezet 
2022. március 5-én 7:30-
tól a művelődési házhoz, 
hogy együtt, összefogva 
ismét tegyünk települé-
sünkért.

További információ 
és jelentkezés a művelő-
dési házban, vagy a +36 
70 442 6678-as telefon-
számon.

II. Városszépítő projekt 
- Duna-part

Szomorú hírrel indult a 
február: Hazafi József, ked-
ves barátunk és sakkozónk 
elhunyt! Részvétünk a ma-
gam és a csapat nevében!

Február 6-án végre újra 
indult a bajnokság.

A hazai pálya előnyével: 
Szob - Szigetbecse 7 - 3. 
Külön kiemelném az első 
három táblán játszók 3 - 
0-ás eredményét.

Molnár Gábor a máso-
dik táblán egészen pará-
désan játszott!

Február 20-án Gyömrő 
csapatát fogadtuk, az ered-
ményekről a következő 
lapszámban beszámolunk. 

Március 6-án Vácott 
lesz az utolsó forduló, re-
ményeink szerint érmes 
helyen végzünk!

Sajnos különböző okok 
miatt 5 stabil játékosunk is 
hiányzik jelenleg a csapat-
ból, de a nyáron már 2 új 

ember érkezhet.
Jelenleg a járványhely-

zetre való tekintettel a 
Hírverő versenyeket szü-
neteltetjük. Bízunk benne, 

hogy lassan megérkezik 
a jó idő, és a szabadban 
játszhatunk.

Csiba Ben 
Csapatvezet

2022. Tavaszi sakkrajt 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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