
Szobi Hírnök
XXXII. évf. 5-6. szám - 2022. május-június * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Az időjárás széles repertoárját mutatta 
be a gyereknapon, mint ahogy a szer-
vezők, rendezők is a szobi Duna-par-
ton. Különlegesre sikeredett a nap. 
Unatkozni nemigen tudtak a kicsik. 
Trambulinban, ugrálóvárban ugrán-
dozhattak, óriás céltáblára dobálhattak 
labdát, aszfaltra rajzolhattak, hétpró-
bázhattak, cukor-horgászhattak, hagy-
más zsíros kenyeret ehettek, koktélt 
ihattak sok gyümölccsel, buborékokat 
kergethettek, zenére bohóckodhattak 
a lufit hajtogató bohóc társaságában és 
zoknit dobálhattak a kedvükre. Arcfes-
tés, kézfestés is színesítette a gyereke-
ket. Csiki nyomatta a kölök buli zenét.

Nyüzsgés, gyerekricsaj este hatig ga-
rantálta a jó hangulatot. A végére már 
az Acsán bóklászó medve is visszabújt 
volna a barlangjába, mert lefagyott 
volna az orra. 

Komoly felkészülés, profi lebonyolí-
tás és áldozatos munka, amelynek kö-
vetkezménye sok vidám gyerek. Ilyen 
volt a gyereknap Szobon!

Gratuláció és köszönet illeti azt a sok 
mindenkit, akik miatt ez a nap létrejö-
hetett!

Bezeczky Anikó

Köszönjük mindazoknak, akik támoga-
tásukkal, hozzájárulásukkal segítettek, 
hogy létrejöhessen az esemény: Betti Koz-
metika, Bonanza turi, CBA Határ ABC, 
Csímár Kinga, Duna-Ipoly Sportegyesü-
let, Dunakanyar Clean Team, Éva-Baker 
Kft. Pékség, For Car Technik Kft., Herfli 
Söröző & Pizzéria, Szobi Jégvarázs, Joskó 
Húsbolt, Kavalkád, Kis Herceg Üzletház, 

Gyereknap Szobon Kis Róza Étterem, Klein Andrea – Di-
vatsminkes, Kmetz-Bernáth Melinda, 
Kollárné Vincze Boglárka, Mózes Berna-
dett Photography, Natura Hill Zebegény, 
Nemzeti Dohánybolt, Lottózó - Szob Rév 
utca, Neti söröző, Patak Vendéglő Kisma-
ros, Step Fitness, Sunflower szolárium, 
Szob Tüzép Telep, Szobi Italgyártó Kft., 
Szob Város Önkormányzata, Szobi Pörc, 
Toronyszoba Bt., Turcsik Mónika és Lu-
kács Attila, Zátony Étterem

…és végül de még véltelenül sem utol-
só sorban: A DISCO farsang jótékonysági 
bál részvevői, Szobi Nyugdíjasok Klubja, 
a helyi önkéntesek, akikre mindig szá-
míthatunk, az 50 órás közösségi munkát 
teljesítő diákok. Nélkületek biztosan nem 
sikerült volna. Köszönjük!

Panita

Szob Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a település valamennyi
lakóját a XXI. Szobi Városnapok és az Ipoly Feszt programjaira! Részletek a 12. oldalon.

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete ezúton is szeretné 
kifejezni köszönetét és nagyrabe-
csülését mindazok számára, akik 
az igazán nagyszerűen sikerült 
2022. évi gyermeknap szervezé-
sében, lebonyolításában munká-
jukkal részt vállaltak. Hálás kö-
szönet érte!
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Miért is szeretjük Szo-
bot?!? ..nos hát ott van a 
Jégvarázs, a Herfli pizzéria,   
a Zátony söröző, a bringás 
út, a Duna-part, a játszó-
tér és még sorolhatnánk... 
de ami engem leginkább 
megfogott, az az aktív és 
kreatív közösségi élet. 
Valahányszor átugrunk, 
(Helembáról) mindig van 
valami új, egy új graffiti a 
falon, néhány új tábla, vagy 
egy rögtönzött óceán kék 
kavicsokból. Ha kidől egy 
fa, nincs gond, lesz belőle 
egy új virágtartó vagy Szob 
felirat, esetleg egy útjelző 
tábla egy messzi-messzi 
galaxishoz. 2022. május 
28-án egy újabb projekt 
megnyitójára hívtak át... 
„Szobjektív Duna Tanös-
vény”... Na ez meg mi le-
het?! A Duna-parton új 
betonból készült táblákat 
helyeztek el, amelyeken 
kis történetek vannak Szob 
életéből... megtudtam, 
hogy 2004-től minden új-
szülöttnek ültetnek egy 

fát!!! Óriási ötlet!!... vagy 
hogy régen a Duna-parton 
állt egy Csengődi borozó... 
és azt is, hogy hova jártak 

régen bulizni a fiatalok...
szóval, ha Szobon jártok 
figyeljétek a táblákat... ha 
Helembáról mentek, az 

A Szobjektív Duna-tanösvény egy 
kedves szomszéd szemével

első rögtön a Toronyszoba 
oldalán van. 

A tanösvény létrejöt-
tének támogatói: VALYO 
- Város és Folyó Egyesü-
let, KÉK – Kortárs Építé-
szeti Központ, DANUrB 
– Danube Urban Brand. 
Projektvezető: Tömör 
Miklós. Az alkotások öt-
letgazdái: Járik-Udvari 
Brigitta, Szobért-Szobiak-
ért facebook csoport, Fele-
ki Mátyás, a Fekete István 
Általános Iskola diákjai, 
Földesi Krisztián és Ildikó, 
Árpád17 csapata.

A kivitelezésben köz-
reműködött: Tóth Bálint, 
Járik-Udvari Brigitta és 
Blanka, Feleki Mátyás, Héri 
Bori.

Ha van egy jó sztorid 
Szobbal, a Dunával kapcso-
latban, és szívesen viszont-
látnád, valamint szívesen 
részt vennél a tábla elké-
szítésében, várjuk jelent-
kezésedet a muvhazszob@
gmail.com e-mail címen, a 
+36704426678-as telefon-
számon, vagy személyesen 
a művelődési házban.

Forrás és fotók: Chlaba-
turism (https://www.face-
book.com/chlabaturism)

 Panita
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Röviden
RENDŐRSÉG A képvi-
selő-testület április 26-i 
ülésén ismerte meg és 
fogadta el a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Váci 
Rendőrkapitányság 2021. 
évi tevékenységéről készült 
tájékoztatót. A rendőrség 
tájékoztatójából kiderült, 
hogy településünk közbiz-
tonsági helyzete továbbra 
is jónak mondható, az ön-
kormányzat és a rendőrség 
együttműködése példaér-
tékű.

RENDKÍVÜLI TÁMO-
GATÁS A képviselő-testü-
let határozott arról, hogy 
pályázatot kíván benyúj-
tani az önkormányzatok 
rendkívüli támogatására 
kiírt pályázati felhívásra az 
önkormányzat működőké-
pessége megőrzése érdeké-
ben.

BÖRZSÖNY MÚZEUM 
Az áprilisi ülésen ismerték 
meg és fogadták el a kép-
viselők a Börzsöny Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény 
2021. évi tevékenységéről 
készült tájékoztatót, vala-
mint az intézmény 2022. 
évi munkatervét. Kapcso-
lódó hír, hogy a képvise-
lő-testület – lefolytatott 
pályázati eljárás eredmé-
nyeképpen és a szakértői 
bizottság javaslata alapján 
- újabb öt éves időtartam-
ra, Batizi Zoltánt nevezte 
ki az intézmény gyűjte-
ményvezetői munkaköré-
nek ellátására. 

KERÉKPÁRÚT A képvise-
lő-testület áprilisban dön-
tött arról, hogy a Szob-Ze-
begény közötti EuroVelo6 
kerékpárút szakaszos fel-
újítási munkálatainak el-
végzésére a Dami Bt-vel 
(2631 Ipolydamásd, Fő u. 
3.)  köt szerződést. A ke-
rékpárút több szakaszán 
hosszanti irányú repedések 
keletkeztek, illetve a Duna 

felőli oldalon lévő korlát is 
szakaszosan javításra szo-
rul. A munkálatok várha-
tóan június hónapban foly-
nak majd, ezért fokozott 
figyelmet kérünk az arra 
közlekedőktől.

SZOCIÁLIS BIZOTT-
SÁG Áprilisi ülésükön is-
merték meg és fogadták 
el a képviselők Szociális 
és Egészségügyi Bizottság 
2021. évi tevékenységéről 
készült tájékoztatót, vala-
mint a bizottság 2022. évi 
munkatervét.

ALAPÍTÓ OKIRAT A 
képviselő-testület jogszabá-
lyi kötelezettségének eleget 
téve elfogadta a Szobi Pol-
gármesteri Hivatal új for-
mátumú Alapító Okiratát.

EGÉSZSÉGÜGY A tele-
pülés egészségügyi ellátá-
sáról kaptak tájékoztatást 
a képviselők áprilisi ülésü-
kön. A háziorvosi, a fogor-
vosi és a védőnői tájékoz-
tatókat a képviselő-testület 
elfogadta.

HATÁROZATOK Az áp-
rilisi ülésen adott tájé-
koztatást a jegyző a 2022. 
I. negyedévben hozott 
képviselő-testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról, 
valamint a 2021. évben az 
önkormányzatnál lefolyta-
tott belső ellenőrzés meg-
állapításairól.

SPORTÖLTÖZŐ A kép-
viselő-testület május 5-én 
megtartott ülésén döntött 
arról, hogy a szobi labda-
rúgó pálya sportöltözőjé-
nek felújítására a Duna-
kanyarBau Kft-vel (2629 
Márianosztra, Árpád u. 8.) 
köt szerződést.

TŰZOLTÓSÁG A képvi-
selő-testület május 24-én 
megtartott ülésén ismerte 
meg és fogadta el a Vác Hi-
vatásos Tűzoltó-parancs-
nokság 2021. évi tűzvédel-
mi tevékenységéről készült 

beszámolót.

GYERMEKVÉDELEM A 
képviselő-testület májusi 
ülésén tárgyalta a Szob Já-
rási Család- és Gyermek-
jóléti Központ 2021. évi 
tevékenységéről, illetve az 
önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2021. évi el-
látásáról készült beszámo-
lókat. A beszámolókat a 
képviselők egyhangúlag 
fogadták el. 

KISVASÚT A képvise-
lő-testület a Börzsöny 
Kisvasút szobi telephelyé-
nek felújítása műszaki el-
lenőri feladatai ellátására 
a MeViTo Mérnökiroda 
Kft-vel (2085 Pilisvörös-
vár, Harcsa köz 1.) történő 
szerződéskötésről döntött. 
Ugyanezen beruházáshoz 
kapcsolódóan döntött ar-
ról is a képviselő-testület, 
hogy Börzsöny Kisvasút 
szobi telephelye felújítása 
terveinek átdolgozásával 
Szesztay Domokos e.v-t 
(4501 Kemecse, Szondy u. 
35.) bízza meg.

CIVIL ALAP ÚJRANYI-
TÁSA A Covid-19 világ-
járvány után a helyi civil 
közösségi élet újraindu-
lását elősegítendő, Szob 
Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete arról 
döntött, hogy a Közössé-
geket Támogató Alapról 
szóló 4/2014. (IV. 15.) 
számú rendeletében (a 
továbbiakban: Rendelet) 
foglalt célok megvalósítá-

sa érdekében, 2022. évben 
egy alkalommal, augusz-
tus 15-i beadási hatá-
ridővel pályázatot hirdet 
a helyi közösségek támo-
gatására, 1.000.000 Ft ke-
retösszeggel. A pályázati 
felhívás megjelenése júli-
us hónap második felében 
várható az önkormány-
zat hivatalos honlapján 
(www.szob.hu).

VÁROSÜZEMELTETÉSI 
INTÉZMÉNY A képvise-
lő-testület döntött arról, 
hogy a Szobi Városüze-
meltetési és Közétkez-
tetési Intézmény intéz-
ményvezetői feladatainak 
ellátására ideiglenesen 
Őze Lászlót kéri fel. Kap-
csolódó hír, hogy 2022. 
június 1. napjától Kluha 
Rozália látja el a Központi 
Konyha élelmezésvezetői 
feladatait a képviselő-tes-
tület döntése alapján.

ZÁRSZÁMADÁS A kép-
viselő-testület május hó-
napban fogadta el az ön-
kormányzat 2021. évi 
költségvetésének végre-
hajtásáról szóló rendele-
tet, közismertebb nevén a 
zárszámadást. A rendelet 
szövegéből kiderül, hogy 
az önkormányzat 2021. évi 
bevételei fedezték folyó ki-
adásait, hitelfelvételre nem 
kényszerült. 2021. év során 
az önkormányzat folyama-
tos likviditását meg tudta 
őrizni, a gazdálkodása a 
megfontolt, takarékos dön-
téseknek köszönhetően ki-
egyensúlyozott volt.

2022. május hónapban született: Zachar Róbert és 
Haraszti Rebeka ZÓRA, Galambosi Vince Zoltán és 
Pere Melinda MIRELLA, valamint Szűcs István és Mol-
nár Roxána LILLA nevű gyermeke. 

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

Anyakönyvi hírek
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Településünk várossá nyil-
vánításának 22. évfordulója 
megünneplésére készülünk 
a június 10-én kezdődő Szo-
bi Városnapok és Ipoly Feszt 
alkalmával. Az ünnepre ké-
szülve – akárcsak otthon - 
legjobb arcunkat kívánjuk 
mutatni, rendbe tesszük 
magunkat és környezetün-
ket, vendégeket hívunk és 
várunk. Ahhoz, hogy e jeles 
ünnep alkalmából települé-
sünk a legszebb arcát tudja 
mutatni, elengedhetetlen, 
hogy az önkormányzat mel-

lett a lakosság is egy pici 
részt vállaljon a város közte-
rületeinek rendbetételében. 
Ehhez elegendő mindenki-
nek csak annyit tennie, hogy 
a háza előtt rendet pakol, 
lenyírja a füvet és egy kicsit 
kitakarít. 

Tisztelettel kérünk tehát 
minden kedves szobi ingat-
lantulajdonost, hogy a háza 
előtti terület rendbetételével 
járuljon hozzá településünk 
várossá nyilvánítása 22. év-
fordulójának méltó módon 
történő megünnepléséhez.

ÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján 
értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, 250 m2–es használt, mobil, fémvázas 
fóliaházat. A fóliaházhoz fólia nem tartozik.

A kikiáltási ár: 400 000 Ft
Licit időpontja: 2022. június 21. (kedd), 14 óra

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal, emeleti 
Jegyzői Iroda (Szob, Szent Imre u. 12.)

Licitlépcső: 25 000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előze-
tes időpont egyeztetés után a fóliaház megtekinthető. 
Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz 
Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es telefonszá-
mon.

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, 
a licit során kialakult bruttó vételár 10 %-át kell fogla-
ló címén egy összegben megfizetnie, amely a vételárba 
beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két hé-
ten belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés meg-
kötésére jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles a vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

INGATLAN-ÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján 
értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, szobi 159 hrsz-ú, 3708 m2 terület-
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű in-
gatlanát. 

A kikiáltási ár: 13.500.000 Ft
Licit időpontja: 2022. június 21. (kedd), 14.30 óra

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Iroda (Szob, Szent Imre u. 12.)

Licitlépcső: 100 000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előze-
tes időpont egyeztetés után az ingatlan megtekinthető. 
Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz 
Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es telefonszá-
mon.

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, 
a licit során kialakult bruttó vételár 10 %-át kell fogla-
ló címén egy összegben megfizetnie, amely a vételárba 
beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két hé-
ten belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés meg-
kötésére jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles a vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata A termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. tör-
vény 5. § (1) bekezdése kö-
telezően előírja valamennyi 
termőföld használó részére 
a termőföld hasznosítási 
kötelezettségét.

A földhasználó - ha e 
törvény másként nem ren-
delkezik, választása szerint 
– köteles a termőföldet mű-
velési ágának megfelelően 
termeléssel hasznosítani, 
vagy termelés lefolytatása 
nélkül a talajvédelemi elő-
írások betartása mellett a 
gyomnövények megtelepe-
dését és terjedését megaka-
dályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a 
művelési ágának megfelelő 
termeléssel kell hasznosítani.

A Pest Megyei Kormány-
hivatal Földhivatali Főosz-
tály Földhivatali Osztály 
12. (továbbiakban: Földhi-
vatali Osztály 12.) az előírt 
hasznosítási kötelezettség 
betartását rendszeresen, 
helyszíni szemlék során el-
lenőrzi.

Mulasztás esetén a Föld-
hivatali Osztály 12. föld-
védelmi bírsággal sújtja a 

földhasználót, annak hiá-
nyában a termőföld tulaj-
donosát. Amennyiben a 
bírsággal érintett földrész-
letnek több földhasználó-
ja van, illetőleg az érintett 
földrészlet közös tulajdon-
ban áll, a földvédelmi bírság 
a földhasználókat, illetőleg 
a tulajdonosokat egyetem-
legesen terheli.

A bírság mértéke a ter-
mőföld ingatlan-nyilván-
tartás szerinti aranykorona 
értékének kétezerszerese, 
illetve minimum 20.000 Ft.

A bírságot az azt kiszabó 
határozat jogerőre emelke-
dését követő 30 napon belül 
kell megfizetni. A határidő-
re be nem fizetett földvé-
delmi bírság, adók módjára 
behajtandó köztartozásnak 
minősül.

A fentiek alapján felhív-
juk a termőföld használók 
és tulajdonosok figyelmét 
a termőföldek hasznosítási, 
valamint a felhívásban még 
felsorolt kötelezettségeknek 
a betartására, mely mind-
annyiunk közös érdeke!

dr. Kiss Arnold 
osztályvezető

Ünnepre készülünk

Felhívás termőföldek 
hasznosítási 

kötelezettségére
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A Danubius Táncegyüt-
tes 1987-ben alakult, idén 
ünnepli 35. születésnapját, 
mely alkalomból a Szobi Jó-
zsef Attila Művelődési Ház-
ban – a hagyományoktól 
eltérően – több programmal 
igyekszik jelenlegi, és egy-
kori táncosainak kellemes 
perceket felidézni, és terem-
teni.

Rendhagyó rendezvény 
lesz, mivel nem terveztünk 
gigantikus gálaműsort, több 
órás táncelőadást a rettegett 
2 perces átöltözésekkel, kap-
kodással, idegeskedésekkel 
– most csak egyszerűen, 
családias hangulatban, a 
Danubius baráti társaság-
gal és minden szimpatizáló 
odalátogatóval szeretnénk 
kicsit vigadni !

A tervek között szerepel-
nek:

- délután 1 órától nyit-
nánk meg rendezvényünket 
– tényleg csak pár üdvözlő 
szó lesz;  

- a hátsó klubszobában 
folyamatos „Danubius mozi” 
– melyen az odalátogatók 

egy-egy évszám megjelölé-
sével az adott időszak fotóit, 
és filmfelvételeit tekinthetik 
meg;

- a gyermekeknek az ol-
dalsó kisteremben több se-
gítővel, folyamatos kézmű-

DANUBIUS VIGASSÁG 
2022. június 19.

veskedés;
- a színpadon délután 4 

órakor a jelenlegi csoportok 
rövid táncbemutatója – itt 
adják elő a Rügyecskék, a 
Piligák, a Ficosok és a Cser-
getők a szeptembertől tanult 
1-1 táncukat;

- a hátsó teraszon bog-
rácsétel főzés – mely kb. 5 
órára készülne el, és minden 
Danubius tagnak ingyenes;

- jó lenne este 6 körül egy 
tortát is megszegni – ehhez 
még mondjuk hiányzik egy 
kb. 80 szeletes torta, de csak 
terem valahonnan;

- a hátsó teraszon nyitás-
tól zárásig FOLKKOCSMA 
– ami ez alkalommal be-
csületkasszával működik!! 
Terveink szerint csak vizet, 
üdítőt, 2 fajta sört, és 2 fajta 
bort fogunk „betárazni” – 
aki esetleg másra is vágyik, 
az hozzon magával.

Reméljük sokan ellátogat-
nak hozzánk, és mindannyi-
an jól fogjuk érezni magun-
kat!

A DTKH Nonprofit Kft. 
a lomtalanítást évente in-
gatlanonként térítésmen-
tesen EGY alkalommal 
2m3 mennyiségben házhoz 
menő rendszerben végzi, 
amit a lakosság 2022-es 
évtől egész évben igénybe 
vehet.

Igénylést kizárólag a 
közszolgáltatásban nyil-
vántartott és szerződött, 
aktív (a szolgáltatást nem 
szüneteltető), közüzemi 
díjhátralékkal nem ren-
delkező ingatlanhasználók 

nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos 

ügyfélfogadási időben a 06 
28 561 200 telefonszámon 
lehetséges a 4-es menüpont 
kiválasztásával. A lomtala-
nítás NEM konténerben 
történik.

A lomtalanítás alkal-
mával a háztartásban fe-
leslegessé vált használati 
tárgyakat, eszközöket, bú-
torokat szállítjuk el!

Lomhulladék: az az eseti 
jelleggel keletkező, nagy-
méretű darabos háztartá-

si hulladék, mely mérete 
miatt nem fér a közszol-
gáltatáshoz rendszeresített 
hulladékgyűjtő edénybe 
(kukába). (pl.: berendezési 
tárgyak, bútorok, textíliák 
stb.

A kihelyezett lom el-
szállítása az előre egyezte-
tett napon történik, mely 
a megadott napon reggel 6 
óráig az ingatlan utcafronti 
részére helyezhető ki! 

További info: https://
w1.dtkh.hu/Pages/lomtala-
nitas

Házhozmenő lomtalanítás

A kommunális hulladékszállítás CSÜTÖRTÖKI napokon történik!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022.: 
Június 9. 23. Július 7. 21. Augusztus 4. 18.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022.:
Június 30., Július 28., Augusztus 25.

Tisztelt Utasaink!

Tájékoztatjuk Önöket,
 hogy 2022. június 1-től 

a komp NYÁRI 
MENETREND 
szerint üzemel. 

A SZOB-i oldalról 6:40-
től 18:40-ig, óránként, a 

PILISMARÓT-i 
oldalról 6:50-től 18:50-
ig, óránként közlekedik.

2022. június 1-től a 
díjszabás változik.

Ferryboat Kft. - www.
ferryboat.hu

A szobi kisvasút 
menetrendje: 

http://bezinavolgyi-
kisvasut.hu/oldalak/
menetrend-39533/
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Májusban két versenyen is 
szép sikereket értek el a Szo-
bi Fekete István Általános 
Iskola tanulói. 

Az idén Berkesd rendez-
te meg a Fekete István nevét 
viselő iskolák vetélkedőjét, 
a Kelét.  Lehetett pályázni 
verssel, filmmel, fotóval és 
rajzzal az előzetesen mega-
dott témában. A helyszínen 
volt ügyességi és terepgya-
korlat csapatban, páros 
rajzolás, valamint egyéni 
megmérettetés, ahol a vers-
mondási és szövegértő-fel-
olvasó készségükről adhat-
tak számot tanítványaink. 
A szövegértéshez Fekete Ist-
ván életrajza mellett fel kel-
lett dolgozni az író Bogáncs 
című regényét is. 

Diákjaink újra a legtöbb 
helyezéssel tértek haza.

Szövegértés – felolvasás: 
1. helyezett Németh Csenge 
5. b, 2. helyezett Halmai Kata 
7. b. Versírás: 2. helyezett Vi-
rág Nóra 8.o. Fotópályázat: 
2. helyezett Szántó Hédi 5. a,                                                                            
2. helyezett Varga Nóra 7. 
b, 3. helyezett Szántó Jenő 
5. a. Helyszíni rajz: 3. he-
lyezett Bata Noémi 5. b,                                                                           
Szekeres Fanni 8. o. Vers-
mondás:  3. helyezett Borda 
Vencel 3. o., Figura Gergő 
3. o. Rajzpályázat: 3. he-

lyezett Hodik Dorottya 3. 
o.  Terepverseny: 3. helye-
zett  Figura Zsombor 8. o.,                                                                          
Varga Nóra 7. b, Vigh Zsófi 
6. b. Filmkészítés: 1. helye-
zett 6. b osztály csapata, 2. 
helyezett 5. a osztály csapata.

A verseny alatt Greff Re-
gina 5. a osztályos tanuló 
filmjét nézhették meg az ér-
deklődők.

A verseny összesített 
eredményei alapján 12 he-
lyezett versenyzővel isko-
lánk volt a legeredménye-
sebb a Kele Nap versenyein.

Már második alkalom-
mal rendezték meg nálunk 
a Szólánc nyelvtan-helyes-
írás vetélkedő megyei for-
dulóját. Másodiktól hato-
dik évfolyamig közel ötven 
gyerek mérte össze a tudá-

sát.  Három írásbeli forduló 
előzte meg a döntőt, ahová 
a legjobbak jutottak be.  Is-
kolánkból 30 tanuló oldotta 
meg a három forduló felada-
tait, közülük 11-en jutottak 
be az utolsó fordulóba, ahol 
szép sikereket értek el. A 
versenyt évfolyamonként 
díjazták: 3. évfolyamon Uj-
laky Zoltán 3. helyezett, Bá-
lint Nóra    6. helyezett, 4. év-
folyamon Gyarmati Nelli 4. 
helyezett, Krajovszki Dorina 
4. helyezett, 5.  évfolyamon  
Németh Csenge 1. helyezett, 
Ziman Szabolcs  2. helyezett, 
Bata Noémi 4. helyezett és 
a szépírásért különdíjat ka-
pott.

Gratulálunk tanítványa-
inknak és az őket felkészítő 
pedagógusoknak!

Nagybörzsönyben jártunk Hagyományos nagybörzsönyi 
kirándulásunkat az idei tanév-
ben tavasszal tudtuk megejte-
ni. A két ötödik osztállyal egy 
kissé szeles, hűvösebb napon 
indultunk útnak, hogy a nagy-
börzsönyi Szent István temp-
lomot, a Bányagazda házát és 
a vízimalmot megnézzük. Pár 
száz évet utaztunk vissza az 
időben. Idegenvezetőink szí-
nes történetekkel tették érde-
kessé a meséket. Éhségünket 
a fenséges börzsönyi kenyér-
lángossal csillapítottuk. A nap 
fénypontja volt a kisvasút állo-
másán a hajtányozás. A kora 
esti órákban vonatoztunk 
haza a Börzsöny fenséges tájai 
között.

Az országos Kele és a megyei Szólánc 
nyelvtan-helyesírási verseny eredményei

Iskolánkból többen is je-
lentkeztek ősszel a Boron-
kay matematika levelező 
versenyre. A tanév során 
folyamatosan feladatsoro-
kat oldottak meg és küld-
tek be a gyerekek, a leg-
jobb feladatmegoldókat 
pedig behívták egy hely-
színi versenyre, a döntő-
be. 

Itt nagyon szépen 
helytálltak a 6. b osztályos 
diákjaink: Kőnig Ákos ha-
todik, Hegedűs Tímea 
nyolcadik, Veres Gerda ti-
zenegyedik és Vigh Zsófia 
tizenharmadik helyen 
végzett. Ezúton is gratulá-
lunk nekik!

Boronkay 
matematika 

levelező 
verseny
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Az idei tanévben igyekez-
tünk nagy hangsúlyt fektetni 
legfőképpen a hetedikes és a 
nyolcadikos diákjaink pálya-
orientációjára, hogy erősítsük 
bennük a motivációt egy át-
gondoltabb pályaválasztáshoz. 
A tanév elején két pályaorien-
tációt támogató online mérő-
eszközt is használtunk, ame-
lyek a különböző kérdésekre 
adott válaszaik alapján mérték 
fel a diákok érdeklődését, a 
kompetenciáit, személyes tu-
lajdonságaikat. Képet kaptak 
az erősségeikről, az eredmé-
nyek alapján különböző pá-
lyákat, képzési utakat ajánlot-
tak a programok. 

Diákjainkkal ellátogattunk 
a Váci Szakképzési Centrum 
által szervezett robotikával 
egybekötött pályaorientáci-

ós foglalkozásra is, amelynek 
helyszíne a váci Digitális Kö-
zösségi Alkotóműhely (DKA) 
volt. A gyerekek interaktív, 
különböző önismereti játékok 
segítségével több oldalról vizs-
gálták meg a pályaválasztási 
lehetőségeket, és még arról is 

képet kaptak, hogy hogyan lát-
ják képességeiket mások, ezál-
tal is szélesítve látókörüket. 

Hetedikeseinknek a Pest 
Megyei Iparkamara szerve-
zésében osztályfőnöki órák 
keretében is tartottak pálya-
orientációs foglalkozásokat 
külsős előadók. Fókuszban az 
önismeret - érdeklődés, érté-
kek, erősségek - és a pályais-
meret állt. A jövő tanévben 
folytatódik a foglalkozássoro-
zat a különböző iskolatípusok 
(technikum, szakképző, gim-
názium, szakgimnázium) is-
mertetésével. 

A fentieken túl diákjaink 
pályaválasztását támogatja a 
Kóspallagi Alkotóműhelyben 
végzett projektmunka is, mely 
alkotópedagógiai módszerek-
re épül, és a felső tagozatosok 

Pályaorientáció az iskolában mellett a negyedik évfolyamo-
saink is részt vesznek benne. 
Az alkotóműhelyben minden-
kinek lehetősége van megis-
mernie önmagát, képességeit, 
a közösségben hasznos és érté-
kes szerepét.

Az iskolánkban működő 
Tanítsunk Magyarországért 
mentorprogram szintén azt 
tűzte ki célul, hogy az általá-
nos iskolás diákok egyetemista 
mentorai segítsék őket a pálya-
választásban, hogy megmutas-
sák nekik a településen túli vi-
lág lehetőségeit – az állatkertet, 
múzeumot, középiskolákat, 
hogy lássák, hányféle foglal-
kozásból, hányféle jövőből vá-
laszthatnak.

Pályaorientációs foglalkozás a 
DKA-ban

A 6-7. oldalon a 
Szobi Fekete István 

Általános Iskola híreit 
olvashatták

Rovatunk előző számában 
beszámoltunk egyesületünk 
2022-es feladatáról, misze-
rint az egész Dunakanyar 
régiót átállítjuk a biológiai 
szúnyogirtás módszerére. 
Szó volt a kémiai és bioló-
giai szúnyogirtás előnyeiről 
és hátrányairól. Szeretnénk 
most a lakosságot is bevon-
ni a témába és megvizsgálni, 
mit tehetnek a Dunakanyar 
lakosai a szúnyogok ellen.  A 
Dunakanyar Környezetvé-
delmi Egyesület cikke.

Mennyi gond van a 
szúnyogokkal?! 

A legnagyobb és egyben 
legkevésbé ismert prob-
léma az, hogy hazánkban 
is megjelent több invazív 
szúnyogfaj, ami veszélyes 
betegségeket is terjeszthet. 
Ezek a fajok főként a glo-
balizáció és a klímaváltozás 
miatt jelentek meg nálunk. 
Ezek közül a legveszélyeseb-
bek a japán bozótszúnyog, 
az ázsiai tigrisszúnyog és a 
koreai szúnyog. Ezek a fajok 
terjeszthetnek több ember-
re és állatra veszélyes vírust 

vagy parazitát. Ilyenek pél-
dául: sárgaláz vírusa, Den-
gue vírus, Nyugat-nílusi ví-
rus, japán encephalitis. Ezek 
a szúnyogok a fonálférgek 
vektoraként is ismertek, így 
képesek terjeszteni a kutyák-
nál és macskáknál jelentkező 
szív- és bőrférgességet. Ezek 
az invazív fajok főként nem 
a természetes élőhelyeken, 
hanem a háztáji pangóvizes 
területeken érzik jól magu-
kat, ami tovább növeli a ve-
szélyfaktort. 

A második legnagyobb 
gond a csípésük, ami kelle-
metlen, viszkető dudorral 
jár. A szúnyogok emberekre 
gyakorolt gyötrő hatása vi-
tathatatlan. 

Mit tehetünk? 
Megelőzés: A legfontosabb 
feladat, hiszen azzal a szú-
nyoggal van a legkevesebb 
baj, ami ki sem kel. Takarjuk 
le az esővízgyűjtő edényein-
ket szúnyoghálóval. Szüntes-
sük meg a kertben kialakuló 
funkció nélküli esővízgyűj-
tőket: takarófóliák gyűrő-
dései, használt gumiabron-

csok, motorcsónakponyva, 
minden olyan dolog amiben 
megáll az esővíz. 

Beavatkozás: Ha szúnyog 
lárvákkal találkozunk, egy 
hálós merítővel szedjük ki 
őket a vízből. Esetleg bo-
rítsuk ki a vizet, amiben te-
nyésznek. 

Természetes módszerek: 
Rengeteg olyan ragadozó 
van, ami a szúnyog termé-
szetes ellensége, ne zavarjuk, 
ijesszük vagy korlátozzuk 
ezeket az állatokat, és ők is 
besegítenek a szúnyogok 
gyérítésébe. Egy denevér na-
ponta 1000 szúnyogot is el 
tud fogyasztani. Természetes 
ellenségei továbbá: pókok, 
békák, fecskék és számtalan 
kistestű madár. Növények 
közül a szúnyogokra riasztó 
hatással van a menta, cit-
romfű, rozmaring, körömvi-
rág, bazsalikom. 

Központi irtás: Jelen-
leg hazánkban kémiai irtás 
módszerét használja a ka-
tasztrófavédelem, ami nem 
hatékony, mivel a kifejlett, 
repkedő rovart célozza. A 

meleg ködös permet egy 
idegméreg, ami minden vele 
érintkezésbe lépő élőlény-
re kifejti a hatását. Megöl 
minden rovart, halálos a ha-
lakra, hüllőkre kétéltűekre. 
Veszélyes a madarakra és a 
madárfiókákra. Nem utolsó-
sorban az emberre is kifejti a 
hatását. Egyesületünk szor-
galmazza a biológiai irtás du-
nakanyari bevezetését, ami 
egy hatékony, környezetba-
rát technológia. A biológi-
ai irtás egy természetben is 
fellelhető baktériumkultúrát 
használ, ami csak a szúnyo-
gokra veszélyes. Ezt folyadék 
formájában a szúnyogok te-
nyészhelyére juttatja, és még 
lárva formában ártalmatla-
nítja őket. Reméljük kezde-
ményezésünk sikeres lesz és 
jövőre a Dunakanyarban is 
elkezdik használni a biológi-
ai irtás módszerét. 

Sok szép, szabadban töl-
tött, szúnyogok gyötrésétől 
mentes estét kívánunk nektek! 

A Dunakanyar Környe-
zetvédelmi Egyesület elér-
hető FaceBook-on, Instagra-
mon és a dunakkve@gmail.
com email-címen. Ha szeret-
nétek csatlakozni, kérdésetek 
van, keressetek bennünket. 

Lassan itt a szúnyogszezon! 
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Az első világháborúról szóló 
előző írásomban azt ígértem, 
hogy ebben a számban már 
olvasható lesz a háborúban 
elesett, megsebesült és fog-
ságba esett felkutatott szobi-
ak névsora. A nemrég elké-
szült táblázat 208 sort, azaz 
208 eseményt tartalmaz, így 
terjedelmi okok miatt a Szobi 
Hírnök helyett az interneten 
a Börzsöny Múzeum Bará-
ti Köre Egyesület honlapján 
(www.bmbke.hu) és Szob 
Város honlaján (https://szob.
hu/a-telepules-tortenete/) 
került közzétételre. Alább 
csak néhány megjegyzés kö-
vetkezik a világhálón elérhe-
tő táblázat kapcsán.

Adatbázisunkban a forrá-
sokban szobi születési- vagy 
lakhellyel szereplő azon 
férfiak szerepelnek, akik se-
besüléséről, haláláról vagy 
fogságba eséséről sikerült fel-
jegyzést találni. (A lista nem 
teljes, egy-két új személy még 
előkerülhet.) Előfordul, hogy 
egy név két sorban is feltűnik. 
Lehet, hogy két szobi vitéz 

viselt azonos nevet, de lehet-
séges, hogy ismerjük ugyan-
azon személy sebesülésének, 
fogságba esésének vagy a ha-
lálának az idejét is. Ha a két 
sorban a név mellett a szüle-
tési év is azonos, akkor szinte 
biztos, hogy ugyanazon sze-
mély életének két eseményé-
ről találtunk adatokat. Bugy-
in János például két sorban is 
megtalálható. 1914 őszén a 
bécsi, azaz központi kiadású 
Verlustliste (magyarul: vesz-
teséglista) a megsebesülésé-
ről adott hírt, a lista 1916. de-
cember 2-i számában pedig 
fogaságba eséséről olvashat-
tak szerettei, ismerősei.  

A mai digitalizált nyilván-
tartást megszokva furcsának 
tűnik, hogy van olyan szobi 
családnév, amely háromszor 
három eltérő alakban fordult 
elő a hadsereg nyilvántartá-
sában. Az 1914 és 1918 közti 
forrásokban felváltva találko-
zunk Zachar, Zachár és Zahar 
változatokkal. A legnagyobb 
káoszt az a hősi halottunk 
„okozta”, akinek nevét 1915 

augusztus 10-én Wietovszki, 
1916 június 7-én Vietovszky, 
1917 februárjában Wittowsz-
ki, 1917 októberében pedig 
Vitkovszky alakban jegyezték 
fel. Az első két dátum azon 
veszteséglisták megjelenési 
ideje, amelyek fogoly és egy-
ben sebesült voltáról adtak 
hírt. 3 kórház is említésre 
kerül a két iratban, tehát az 
orosz fél váltogatta a kezelés 
helyét. A két időpont közt 
változott a fogságban a tar-
tózkodási helye, azaz másik 
kórházba került, talán ezért 
szerepelt másodszor is a lis-
tán. 1917 februárjában ha-
difogolycsere útján hazatért 
hadirokkantként említik. Ér-
dekes, hogy a 1917. október 
26-án megjelent veszteség-
lista szerint elhunyt. Lehetsé-
ges, hogy az orosz hatóságok 
által harcképtelennek tartott 
férfiról hazatérve kiderült, 
hogy használható a fronton 
és újra besorozták, de más 
magyarázat is elképzelhető. 

Az 1882-es születési évű 
szobi Vörös Pál 1915 októbe-

rében már oroszországi fo-
goly. Ekkor őrvezetőként em-
lítik a veszteséglistában, majd 
ugyanezen sorozat 1916 jú-
nius 21-i száma közlegény-
ként említi – közölve már 
fogaságának pontos helyét is 
az Orenburgi Kormányzósá-
gon belül. A szobi lakhely, a 
név és a születési év egyezése 
alapján valószínűleg egyetlen 
személyről van szó, annak el-
lenére, hogy a rangfokozat és 
a század sorszáma eltérő a két 
említéskor.

A most az interneten el-
helyezett táblázatban a mai 
szobiak számára viszonylag 
sok idegen név szerepel. Ala-
posabb kutatás nélkül csak 
valószínűsítem, hogy ezek 
egy része a 19. század máso-
dik felében fellendülő Szo-
bon munkát talált, akkortájt 
bevándorló családok tagja 
lehetett. A vasút mellett a 
Luczenbacher család vállal-
kozásai is számos munkást 
irányíthattak hozzánk. Le-
hetséges, hogy e beköltöző 
családok egy része éppen 
a világháború miatt halt ki 
fiágon és így tűnt el mára 
nyomtalanul. Valószínű, 
hogy sok bevándorolt família 
a Luczenbacher-féle vállal-
kozások hanyatlásával együtt 
járó munkahelymegszünteté-
sek (fakitermelés, téglagyár, 
hajógyár, borászat) miatt 
kényszerült elhagyni Szobot 
a 20. század első felében.  

A táblázatban találha-
tó adatok a Magyar Nem-
zeti Levéltár interneten 
elérhető adatbázisaiból 
(https://adatbazisokon-
line.hu/adatbazis/az-el-
so-vilaghaboru-vesztese-
gi-adatbazisa és https://
adatbazisokonline.hu/adat-
bazis/a-magyar-katona-al-
dozatvallalasa-a-nagy-ha-
boruban) és a monarchia 
által a világháború alatt 
kiadott veszteséglisták-
ból (https://digi.landes-
bibliothek.at/viewer/toc/
AC08513816/43/) számaz-
nak.

Batizi Zoltán 
(Börzsöny Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény)

Szobiak a nagy háborúban – 3. rész

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

Így működünk mi halandó 
emberek. Van, hogy nézünk 
bizonyos dolgokat, bosz-
szankodunk rajta, álmodo-
zunk róla, de hiányzik az a 
pici, ami átlendítsen a tehe-
tőség (inkább tevőlegesség) 
határán. A Kálváriával kap-
csolatban most elérkezett 
egy ilyen pillanat. Elkezdő-
dött a bejárat renoválása. 
Sokan állnának mellé és 
leginkább anyagi támoga-
tást szeretnének nyújtani.

Ehhez a gyűjtéshez a mű-
velődési ház és a könyvtár 

igyekszik a hátteret biztosí-
tani. Nyitva tartási időben 
gyűjtődobozba dobhatjátok 
a nemes célra szánt össze-
get, melyet mi eljuttatunk 
az illetékesekhez.

Adományaitokkal a so-
ron következő fontos mun-
kát tudjátok támogatni, 
ami a tető felújítása. Jelen-
leg több helyen is beázik az 
épület és az állagmegóvás 
érdekében ezt a problémát 
mihamarabb orvosolni 
kell.

Fotó: Imre Árpási

Elkezdődött a kálvária 
bejáratának renoválása
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A világ legszebb helyén 
élünk, a Dunakanyarban. 
Csodálatos napfelkelték, nap-
lementék, csillagfényes éjsza-
kák, Duna-parti nappalok 
váltakoznak. Remek adottsá-
gú erdőkkel és mezőgazdasá-
gi területekkel rendelkezünk. 
Pár perc alatt kijutunk vala-
milyen erdei túraútvonalra, 
vagy a Duna-partra. Renge-
tegen látogatnak hozzánk, 
hogy legalább pár napra él-
vezzék ezeket az előnyöket, 
a strandokat, a kirándulóhe-
lyeket, a tiszta levegőt, a folyó 
és a hegyek látványát, a helyi 
termelők áruit. Olyan, mint-
ha kicsit megállt volna az idő 
egy tisztább, érintetlenebb 
korban. Pedig sok minden 
változik, és kétségkívül van-
nak jó és kevésbé előnyös vál-
tozások.

Érdemes visszatekinteni, 
hogyan éltek elődeink a kör-
nyéken. Együtt éltek a termé-
szettel, az állatokkal. A leg-
több helyen volt állattartás, 
gyümölcstermesztés; a fű-
szerkert, a veteményes is biz-
tonságot adott; a településen 
mindenki befőzött, elrakott, 
savanyított, a kisközössége-
ken belül pedig bármit lehe-
tett cserélni. Nem vásároltak 
felesleges dolgokat az embe-
rek, nem használtak tenger-
nyi műanyagot, és kidobás 
helyett mindent megjavítot-
tak, újrahasznosítottak.

Ehhez képest mára nagyon 
megváltozott a természet-
tel való békés kapcsolatunk. 
Gyorsan élünk, gyorsan fo-
gyasztunk, kivágjuk a fákat, 
kihalásszuk a halakat, nagy 
házakat és gyárakat építünk, 
repülővel ruccanunk el hét-
végézni. Lebetonozzuk a ker-
teket, patakokat, és kivezetjük 
az értékes vizet az országból 
– pedig egyre ritkábban, vi-
szont egyre nagyobb meny-
nyiségben esik. Tüzeket gyúj-
tunk, mert nincs türelmünk 
kivárni, amíg a természet 
földdé alakítja a faleveleket. 

Eldobáljuk a cigicsikket, ami 
mérgezi a talajt és a vizein-
ket, aztán műanyagpalackban 
hordjuk haza a vizet, amivel 
sok szemetet termelünk és 
mikroműanyagokat viszünk 
a szervezetünkbe. Másik 
kontinensről való, műanyag-
ba csomagolt, vegyszerezett 
gyümölcsöket eszünk.

Autóval járunk dolgozni, 
és elfelejtünk kiszállni, hogy 
megcsodáljuk a naplemen-
tét…

Pedig elképesztően sze-
rencsések vagyunk, mert itt 
élhetünk, és ez a kivételezett 
helyzet azt is jelenti, hogy 
leginkább mi tehetünk azért, 
hogy ez a régió ilyen értékes 
maradjon. A mi feladatunk, 
hogy vigyázzunk a Földre, a 
természetre. Tartsuk tisztán, 
segítsünk neki regenerálód-
ni! Vegyünk fel környezettu-
datos szokásokat! Hogy hol 
kezdjük? Ehhez adunk az 
alábbiakban néhány egyszerű 

tippet.
- Nem mindegy, mivel 

közlekedünk a hétköznapok-
ban. A környék ideális a ke-
rékpárral és vonattal történő 
közlekedéshez, de megfonto-
landó a telekocsi használat is, 
hogy ne egyedül üljön min-
denki az autóban.

- Ha utazni vágyunk, in-
kább kevesebbszer, de hosz-
szabb időre repüljünk, de iz-
galmas belföldi alternatívák is 
vannak.

- A hétvégi kirándulásokra 
vigyünk magunkkal szeme-
teszsákot, kesztyűt és tisz-
títsunk meg egy szakaszt. A 
gyerekeink még szívesebben 
jönnek legközelebb!

- Az is számít, hogy mivel 
és mennyit fűtünk. Szeme-
tet, nedves fát semmiképp se 
használjunk, rengeteg rák-
keltő anyag kerül ilyenkor 
a levegőbe. Érdemes néha 
megnézni, mi jön ki a saját 
kéményünkön. A rossz mi-

nőségű füst az egész környé-
ket élhetetlenné teszi. Aki 
teheti, használjon megújulót, 
vagy fűtsön energiatakaréko-
san, de semmiképp ne tegyen 
rossz fát a tűzre (az a csodála-
tos magyar nyelv!).

- Kertészkedjünk, és főz-
zünk szezonálisan! Pár óra 
a kertben jót tesz az egész-
ségünknek, a saját zöldség 
pedig mindennél ízletesebb! 
Főzzünk be télire! Ha az ösz-
szegyűjtött esővízzel öntö-
zünk, jót teszünk a pénztár-
cánknak és a környezetnek is!

- Igyekezzünk helyi ter-
melőktől vásárolni, hogy 
az ellátási láncot minél in-
kább lerövidítsük, így nincs 
szükség üzemanyagigényes 
szállításra. Ezeknek az élel-
miszereknek nincs idejük 
megromlani, maximális a 
tápanyagtartalmuk, és nem 
kezelik felesleges vegyszerek-
kel őket, hogy kibírják a szál-
lítást. De ha helyben vásáro-
lunk, a pénzünk a környéken 
marad, ami segít fenntartani 
a termelőket és munkahelye-
ket teremteni. Ez létfontossá-
gú a hosszú távú élelmiszer-
biztonságunk szempontjából 
is, amire a jelenlegi háborús 
helyzet is rávilágított. A leg-
több településnek van je-
lenleg kihasználatlan mező-
gazdasági területe, ezeket is 
érdemes lenne hasznosítani.

- Ha visszafogjuk a vörös-
hús-fogyasztásunkat, az min-
denképpen jót tesz a Földnek: 
minden máshoz képest elké-
pesztően nagy a helyigénye, a 
víz-, és takarmányigénye, rá-
adásul az ehhez kapcsolódó 
metángáz-kibocsátás is.

- Végül pedig: ne vásá-
roljuk túl magunkat, aján-
dékozzuk el a felesleges tár-
gyainkat! Rendezettebb lesz 
a környezetünk, kevesebb a 
szemét, nyugodtabb az éle-
tünk.

A Dunakanyar Környezet-
védelmi Egyesület elérhető 
FaceBook-on, Instagramon 
és a dunakkve@gmail.com 
email-címen. Ha szeretnétek 
csatlakozni, kérdésetek van, 
keressetek bennünket! 

A világ legszerencsésebb emberei
A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület cikke
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Gasztrostaféta Olvastad?
Kutasi Péterné, Judit receptje

Epres mascarpone krém

Hozzávalók:
25 dkg mascarpone,

5 dkg fehér csokoládé,
2-2,5 dl tejszín,

10 dkg porcukor,
40 dkg eper.

Elkészítés: A fehér csokoládét vízgőz fölött megolvaszt-
juk. A mascarponét kikeverjük 5 dkg porcukorral és 
hozzáadjuk a fehér csokit, valamint a felvert tejszínha-
bot. Az eper felét összeturmixoljuk (én villával nyom-
kodtam) 5 dkg porcukorral. Az eper másik felét fel-
daraboljuk. Pohárba rétegezzük az epret, krémet és az 
eperöntetet. Tegyük hűtőbe fogyasztás előtt!

Javaslom, hogy dupla adagot készítsenek belőle. :) Jó ét-
vágyat hozzá! 

A stafétát Krasznai Szilvinek adom át.
A kép forrása: ketkes.com

Amikor megkaptam a 
felkérést, hogy én is egy 
könyvajánlóval népsze-
rűsítsem az olvasást, nem 
volt kérdés, hogy egy 
olyan művet választok, 
amely nemcsak egy érté-
kes írás, hanem nagyon 
fontos mögöttes tartalom-
mal bír.

Érdeklődésem közép-
pontjában a történelem 
áll, így rengeteg ilyen té-
májú könyvet olvasok. 
Ezért is választottam Viola 

Stern Fischer és Veronika H. Tóth A Mengele-lány című 
könyvét. A mű cselekménye Stern Rózsa köré van épít-
ve, aki élete során négyszer kényszerült arra, hogy kon-
centrációs táborba vonuljon. A könyv szívszorítóan írja 
le, hogy milyen az, amikor az ember mindent elveszít 
és a világa darabokra hullik. A történet elején képet ka-
punk a fiatal lány és családja mindennapjairól, de már 
itt is megjelennek a jövőre vonatkozó háborús előképek. 
A háború szörnyűségeitől eljutunk oda, hogy Ibolyának 
is be kell vonulni a losonci gettóba, ahol kiszolgáltatot-
tan, szörnyűségek közepette kell életben maradnia. Ez-
után Auschwitz II-Birkenau-ba került. Részletes képet 
kapunk arról, hogy mit jelent Mengele-lánynak lenni, 
és arról, hogy hogyan is élte túl Ibolya az embertelen 
megpróbáltatásokat. A könyv nagyon megrázó, így csak 
erős idegzetűeknek és a téma iránt érdeklődőknek aján-
lom. Szerintem azonban kiemelten fontos, hogy meg-
emlékezzünk mindazon ártatlan emberről, aki életével 
fizetett ebben a tragédiában.

A következő  regényajánlót tőled várom Metykó 
Kata.

A kormányablakokban és 
okmányirodákban időpont-
foglalás nélkül is fogadják 
az ügyfeleket. Jelenleg még 
érvényesek a veszélyhelyzet 
ideje alatt lejárt okmányok, 
de aki teheti, ne hagyja a 
végére azok ügyintézését és 
éljen a lehetőséggel.

A 2020. március 11. és 
2022. május 31. között lejárt 
vagy lejáró, magyar hatóság 
által kiállított és Magyar-
ország területén hatályos 
hivatalos okmányok (sze-
mélyazonosító igazolvány, 

vezetői engedély, útlevél) ér-
vényességi ideje 2022. június 
30. napjáig marad érvényes, 
ideértve a diákigazolványo-
kat is. Eddig az időpontig 
érvényesek a 2020. március 
11. és 2020. június 3., illet-
ve 2020. november 4. és 
2022. május 31. között lejárt 
egyéb okmányok (pl. köz-

gyógyigazolvány, parkolási 
igazolvány) is. Fontos azon-
ban, hogy a 2020. július 4. 
és 2020. november 3. között 
lejárt okmányokra ez a ked-
vezmény nem vonatkozik, 
azokat már korábban cserél-
ni kellett.

A sorban állás elkerülését 
segíti a Kormányablak nevű 
mobilalkalmazás, amely tér-
képen jeleníti meg az ország 
valamennyi kormányabla-
kát és tájékoztatást ad arról, 
hogy a kiválasztott ügytí-
pusban mennyi a várható 

várakozási idő a közelben 
lévő ügyfélszolgálatokon. 
A kényelmes és rugalmas 
ügyintézést segítő alkalma-
zás ingyenesen letölthető 
Google Play áruházból, va-
lamint az App Store-ból.

Személyes ügyintézés 
nélkül is meghosszabbíthatja

lejárt jogosítványát
Ha lejárt a jogosítványa, az 
új okmányt – az orvosi al-
kalmassági vizsgálat után 
– személyes ügyintézés nél-
kül, automatikus eljárásban 
is megkaphatja. Ehhez egy 
online nyilatkozatot kell ki-
tölteni, amelyet – a részle-
tes tudnivalókkal együtt – a 
megújult magyarorszag.hu 
oldalon talál.

Újítsuk meg mihamarabb a lejárt 
okmányaink érvényességét
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Amint erről korábban már 
hírt adtunk, zeneiskolánk 
50 éves jubileumára rendez-
vénysorozatot szerveztünk az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának támogatásával.

A Kodály-koncerten né-
vadónk tiszteletére, növen-
dékeink léptek fel Kodály 
Zoltán művekkel. A Kamara-
koncerten tanáraink produk-
cióit élvezhette a közönség. 
A Trió-koncerten Bogányi 
Gergely zongoraművész, in-
tézményvezetőnk, két fiatal 
művésszel lépett színpadra.

A nyilvános koncertek 
mellett egyéb események is 
zajlottak áprilisban: látogatást 
tettünk a Magyar Zene Há-
zában, a Kodály Emlékmú-
zeumban. A Kodály Szakmai 
Nap előadásain, workshopja-
in, iskolánk és a tankerületi 
iskolák pedagógusai vettek 
részt. Május elején - diákok 
közreműködésével össze-
állított - interaktív sétautat 
próbálhattak ki szobi növen-
dékeink. A „Kodály-körön” 
sétaút szobi helyszíneken át 
vezetve, zeneiskolánkról és 

Kodály Zoltán szobi kötődé-
séről szóló kérdésekre épül. A 
sikeres küldetést teljesítők egy 
kis jutalmat is kaptak. Szeret-
nénk a jövőben ezt a projektet 
továbbfejleszteni.

Beszerzések során tablete-
ket, minőségi kottatartókat, 
mikrofonokat, asztalokat, fo-
gast szerezhettünk, szerezhe-
tünk be.

Június 11-én, 17 órakor 
sok szeretettel várjuk régi 
kollégáinkat, diákjainkat és 
minden kedves vendégün-
ket Jubileumi Koncertünkre, 
melyet zeneiskolánk történeti 
kiállítása is színesít.

A programokról részlete-
sen zeneiskolánk honlapján 
és Facebook oldalukon olvas-
hatnak. (https://www.szob-
music.hu/ és https://www.fa-
cebook.com/szobizeneiskola)

Minden érdeklődőt sok sze-
retettel várunk!

Bogányi Gergely 
intézményvezető és 

Fehérné Szabó 
Marianna

 intézményvezető-
helyettes

50 éves jubileum a Zeneiskolában
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