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Szent István, az 
államalapító

Augusztus 20-a a keresztény magyar ál-
lam megalapításának és az államalapító I. 
Szent István király ünnepe.

A keresztény magyar állam megszer-
vezése I. Szent István nevéhez fűződik, 
aki, miután leverte az ellenálló törzsi ve-
zetőket, lerakta a magyar államiság alap-
jait. A pogány kultúra száműzésével, a 
kereszténység felvételével, a latin nyelvű 
európai kultúra lassú térnyerésével Ma-
gyarország Európa és a „nyugat” szerves 
részévé vált.

A nyugati orientációt, a „nyugati” vi-
lágba történő betagozódást ezer évvel 
ezelőtt a latin kereszténységhez való csat-
lakozás jelentette elsősorban. I. Szent Ist-
ván királyunk uralkodása ebből a szem-
pontból fontos mérföldkő nemzetünk 
történetében. A pogány hitvilággal törté-
nő szakítás, a latin kereszténység felvétele 
máig ható fordulatot hozott a magyarság 
gondolkodásában. Első szent királyunk 
a „nyugat” szellemisége jegyében erős 
alapokat lerakva kezdte meg államunk, 
és nemzeti jövőnk építését. Hagyatéka a 
máig saját, szuverén állami szervezettel 
rendelkező, élő magyar nemzet, amely 
reményeink szerint az elkövetkező száza-
dokban is élni, gyarapodni fog. 

Nekünk, kései magyaroknak az a fela-
datunk, hogy őrizzük ezt a hagyatékot, és 
továbbörökítsük gyermekeink, unokáink 
számára.

Idén is a hagyományokhoz híven el-
ültették a városfákat. Szob Város Ön-
kormányzata ezzel a gesztussal kíván 
minden évben emléket állítani a tele-
pülésen született gyermekeknek. Az 
ünnepséget azoknak a gyermekeknek 
szervezték, akik a 2021. évi városnapot 
követően születtek. Szobon ez most 22 
családot érintett.

A Préskert telepen tartott rendezvé-
nyen Tóth Lajos alpolgármester mon-
dott beszédet. Kiemelte: a szerelem 
ünneplése a házasság. Ez az első lépés 
a családalapítás felé. És mikor gyermek 
érkezik a családba, az maga a csoda, 

amit igenis ugyanúgy meg kell ünne-
pelni.

"Mert azon a napon, mikor a gyer-
mek megszületik, egy édesanya és egy 
édesapa is megszületik. Igazi családdá 
válnak és ezáltal nem csak az ő, de a kö-
rülöttük élők élete is megváltozik. Szü-
lőkből nagyszülők lesznek, testvérekből 
nagynénik és nagybácsik. Új barátságok 
alakulnak ki, míg a régiek vagy távo-
labbiak lesznek, vagy erősebbek, mint 
előtte.

Nagy dolog ez, nagy változás, és egy 
életen át tartó kaland kezdete. Ha ez 
nem ok az ünneplésre, akkor nem tu-

dom, mi az. Ha te is úgy érzed, hogy egy 
csoda a gyermeked születése, és ezt az 
érzést nem csak megünnepelni, de sze-
retteiddel megosztani szeretnéd, akkor 
a keresztelőn, avagy a névadón kívül a 
városfák ültetése is egy ilyen alkalom" - 
mondta.

Végül az alpolgármester arra kérte 
a szülőket, hogy mondják el gyerme-
küknek majd, hogyan is történt 2022. 
június 11-én a faültetés, melyik fa az 
övék. 

"Gondozzák, és legyenek büszkék 
arra, hogy Szob városában van egy saját 
fájuk" - zárta gondolatait Tóth Lajos.

Idén is elültettük a városfákat
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Idén is elültettük a városfákat
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2022. június hónapban született: Pásztor Dávid és He-
gyes Mónika  JANKA nevű gyermeke.

2022. július hónapban született: Dr. Szikriszt Péter 
és Dr. Ciml Dorottya Pálma  BORBÁLA,  valamint 
Csiffári Levente és Pados Eszter KAMILLA DÓRA 
nevű gyermeke.

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

Anyakönyvi hírek

Röviden
Egészségügy Szob Város 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete júniusi ülésén 
kapott tájékoztatást a szo-
bi mentőállomás, az or-
vosi ügyelet, a II. számú 
háziorvosi rendelő, illet-
ve Szob Város Szakorvosi 
Rendelőintézete 2021. évi 
tevékenységéről. A képvise-
lő-testület a tájékoztatókat 
elfogadta.

Közfoglalkoztatás A 
képviselő-testület június-
ban ismerte meg és fogad-
ta el a közfoglalkoztatási 
program 2021. évi teljesíté-
séről készült tájékoztatót.

Rendezési terv A kép-
viselő-testület júniusban 
fogadta el Szob Város Tele-
pülésszerkezeti Tervének, 
Helyi Építési Szabályzatá-
nak és Szabályozási Ter-
vének aktuális módosítása 
partnerségi egyeztetéséről 
szóló tájékoztatást. A mó-
dosításokkal kapcsolatban 
az egyeztetési folyamat 
során kifogást emelő ész-
revétel nem érkezett. A 
tervmódosítás eljárása a 
következő szakaszba lép-
hetett.

Iskola A képviselő-tes-
tület megismerte és elfo-
gadta a Szobi Fekete István 
Általános Iskola vonat-
kozásában a Klebersberg 

Központtal 2013. január 
30-án kötött vagyonkeze-
lési szerződés jogutódlásá-
ról szóló megállapodást. A 
megállapodás értelmében 
a Klebersbeng Központ 
helyébe a Váci Tankerületi 
Központ lépett.

Az EoroVelo 6 nemzet-
közi kerékpárút része-
ként már több, mint 10 
éve készült el a Szobot 
Zebegénnyel összekötő 
szakasz. A közvetlenül 
a Duna partján, a vasúti 
töltés oldalában futó ke-
rékpárút több szakaszán 
hosszanti irányú repe-
dések keletkeztek az el-
múlt években, illetve a 

védőkorlát is több helyen 
megrongálódott.

Az útszakasz igen for-
galmas, közkedvelt a 
kerékpározók körében, 
ezért kiemelt fontosságú, 
hogy azon a biztonságos 
közlekedés biztosított le-
gyen. A repedések igen 
balesetveszélyesek voltak, 
ezért kijavításuk nem vá-
rathatott magára. Miután 

többszöri próbálkozás el-
lenére sem sikerült az ön-
kormányzatnak külső for-
rást, támogatást szereznie 
az útszakasz felújítására, 
ezért a legszükségesebb, 
a biztonságos közlekedés 
feltételeit megteremtő 
javítási munkálatok el-
végeztetésének költségeit 
saját költségvetéséből fe-
dezte.

Elkészült a 
közvilágítási

- hálózat 
lámpacseréje
Amint arról korábban hírt 
adtunk, az önkormányzat 
céljai közt szerepelt, hogy 
az elavult lámpatesteket új, 
korszerű LED technikával 
szerelt világítótestekre cse-
rélteti le. 

A közbeszerzési eljárás 
lefolytatása és a részletes 
tervek elkészülte után került 
sor a kivitelezésre, amelynek 
eredményeképpen minden 
lámpatest cseréje megvaló-
sult, természetesen a közvi-
lágítás folyamatos biztosítá-
sa mellett. 

A LED-es világítótestek 
nemcsak energiatakaréko-
sabbak, hanem a korábbi 
lámpákhoz képest erősebb 
és koncentráltabb fényt biz-
tosítanak. 

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás út-
ján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonát képező, szobi 095/24 hrsz-ú, szántó 
művelési ágú, 1113 m2 területnagyságú termőföld in-
gatlanát. 

A kikiáltási ár: 200.000 Ft
Licit időpontja: 2022. szeptember 6. (kedd), 14 óra

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

Licit lépcső: 20 000 Ft
 
A licit időpontja előtti munkanapokon bármikor, 

előzetes időpont egyeztetés után az ingatlan megte-
kinthető. Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni le-
het Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es 
telefonszámon. A liciten győztes leendő vevőnek a li-
citálás helyén, a licit során kialakult bruttó vételár 10 
%-át kell foglaló 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. A vevő a teljes vételár megfizetésére 
az adásvételi szerződés közzétételi idejének lejártáról 
szóló értesítés átvételét követő 5 napon belül köteles.

Szob Város Önkormányzata

Kijavították az úthibákat 
a Szob-Zebegény közötti 

kerékpárút szakaszon
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A népszámlálás egy mind-
annyiunkat érintő, általá-
ban tízévente ismétlődő 
adatgyűjtés. Az egész or-
szágban egy időben, azonos 
tartalommal és egységes 
módszertani alapon hajtják 
végre, kiterjed minden la-
kásra és személyre. A nép-
számlálás révén pontos és 

részletes képet kaphatunk 
hazánk népességének nagy-
ságáról, demográfiai jellem-
zőiről, egészségi állapotáról, 
iskolázottságáról, foglalkoz-
tatottságáról, nemzetiségi és 
vallási összetételéről, élet- 
és lakáskörülményeiről.

A népszámlálás akkor 
eredményes, ha pontos 
képet ad hazánk lakossá-
gáról. Ezért is fontos, hogy 
a népszámlálásban mind-
annyian részt vegyünk, 
ami egyébként a népszám-
lálásról szóló 2018. évi CI. 
törvény szerint kötelessé-
günk is.

A KSH minden magyar-
országi lakcímre postai fel-
kérő levelet küld szeptem-
ber utolsó napjaiban.

A népszámlálás nem a 
bejelentettség szerinti, ha-
nem a tényleges élethely-
zetet méri fel. Az, hogy kik 
élnek az adott lakcímen, a 
kitöltött kérdőívekből de-

rül majd ki, előzetesen nem 
ismert, ezért a felkérő levél 
nem névre szól, csak a lakás 
címe (házszámig) szerepel a 
címzésben.

Annak érdekében, hogy a 
felkérő levelek minden ház-
tartásba eljussanak, kérjük, 
még a népszámlálás előtt 
gondoskodjanak arról, hogy 
házuk falán vagy a kerítésen 
látható legyen a házszám. 
Ezzel nagymértékben meg-
könnyítik a felkérő leveleket 
kézbesítők munkáját.

Kérjük, őrizze meg a fel-
kérő levelet!

A felkérő levélben a nép-

számlálásról szóló hasznos 
információk mellett egy 12 
jegyű belépési kód is ta-
lálható, ennek segítségével 
tudja minden háztartás ön-
állóan, interneten kitölteni 
a kérdőívet.

A népszámlálási kérdő-
ívet önállóan, interneten 
keresztül október 1. és 16. 

között lehet kitölteni.
Azokat a háztartásokat, 

amelyek október 16-ig nem 
töltik ki interneten a kérdő-
ívet, számlálóbiztosok ke-
resik fel október 17. és no-
vember 20. között.

Akik november 20-ig 
nem teljesítik adatszolgál-
tatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között 
a település jegyzőjénél je-
lentkezve tehetnek ennek 
eleget.

A népszámlálási kérdőív 
kitöltése egy átlagos háztar-
tásban körülbelül 30 percet 
vesz igénybe.

Szob Város Önkormányza-
ta (2628 Szob, Szent Imre 
utca 12.) mint haszonbérbe 
adó, a tulajdonát képező, 
a „Rúzsásokon” található, 
mezőgazdasági célú ingat-
lanok hosszú távú és egy-
séges hasznosítása céljából, 
nyilvános haszonbérleti 
hirdetményt (a továbbiak-
ban: pályázati felhívás) tesz 
közzé.

A pályázati felhívással 

önkormányzatunk célja a 
Rúzsásokon található vala-
mennyi – jelenleg haszon-
bérlettel még nem érintett 
– ingatlan  (összesen 138 
db, közel 21 hektár) egy-
séges hasznosítása annak 
érdekében, hogy ezáltal vá-
rosunk a jogszabályi föld-
hasznosítási kötelezettsé-
gének eleget tudjon tenni, 
továbbá településünk kül-
területének e része is egy-

séges, a rendeltetésének 
megfelelő képet kaphasson 
és jelenlegi alulhasznosí-
tottsága megszűnjön. 

A részletes pályázati 
felhívás letölthető az ön-
kormányzat honlapjáról 
(www.szob.hu), a pályáza-
tok benyújtási határideje 
szeptember 16. (péntek), 
12 óra.

Szob Város 
Önkormányzata

Pályázati felhívás

Októberben indul a 
népszámlálás A Pest Megyei Rendőr-fő-

kapitányság 2022. augusz-
tus 30-án a Verőcei Ren-
dőrőrsön (2621 Verőce, 
Árpád u. 21. szám), 2022 
augusztus 31-én a Szobi 
Rendőrőrsön (2628 Szob, 
Ady E. utca 17/B.) a szer-
ződéses határvadász jogvi-
szonyt/képzést népszerűsí-
tő nyílt napot tart, amelyre 
az érdeklődőket szeretettel 
várja.

Ki a szerződéses határva-
dász? 

Speciálisan az államhatár 
őrzésére és a jogellenes mig-
ráció megakadályozására 
irányuló feladatokat ellátó 
új állománycsoport, amely 
az általános rendőrségi fel-
adatok ellátására létrehozott 
szerv személyi állományát 
erősíti meg.  A határőrize-
ti rendszer első vonalában 
járőrszolgálatot hajt végre, 
az államhatáron történő il-
legális belépési kísérleteket 
akadályozza meg, továbbá 
az illegálisan belépett sze-
mélyeket feltartóztatja és az 
ideiglenes biztonsági határ-
zár túloldalára kíséri.

Szerződéses határvadász-
ként a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezred személyi 
állományába kerülsz, ahol 
feladataidat a határrendé-
szeti kirendeltség illetékes-
ségi területén, tisztesi rend-
fokozattal látod el.

Határvadász 
nyílt napok
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Hogy a legjobb táboroztat-
ni? Hát lássuk:

- kell egy fenntartó, aki 
hagyja, hogy csináld, ami 
a fejedben/szívedben van 
(emellett anyagi támogatást 
is nyújt, köszönjük Szob 
Város Önkormányzata);

- jó, ha van egy-két üzlet, 
vállalkozás, aki támogat, 
akár anyagilag, akár tevő-
legesen - köszönjük Z&H 

Határ ABC, DomBeach;
- nagyon fontos, hogy 

a legjobb személyszállító 
céggel napi kapcsolatban 
legyél, aki ha kell mindent 
megért, átszervez miattad 
(és ha épp elfelejted elvinni 
a kasszát magaddal a kirán-
dulásra, ő kisegít - köszön-
jük Antal András, Zentai 
Kornél);

- persze szuper, ha van, 

aki kíváncsi a programod-
ra, ha néhány család szíve-
sen rád bízza a gyerekét;

- már csak egy kis plusz, 
ha van „régi táborosod”, aki 
most az 50 órás közösségi 
munkáját teljesíti… mond-
juk pont itt... Nem beszélve 
a felnőtt önkéntesekről;

- néhány gyerek! Kb. 
100? 150? Na, az jól jön. 
Máskülönben nézhetnéd a 

segítőket egész nap;
- 5+1 ráérős hét, ami-

kor épp semmi más dolgod 
nem lenne, csak közössé-
get építeni, barátságokat 
szövögetni, tekerni, úszni, 
enni-inni, bográcsozni, sü-
tni-főzni, táncolni, mesélni, 
festeni, ragasztani…

Valahogy így. Ilyen volt a 
mi 5+1 hetünk.

Árpád17

Hogy a legjobb táboroztatni?

Szob Város Önkormányzata köszönetét fejezi mindazoknak, akik a nyári táboroztatásokban közreműködtek, 
és ezzel a település gyermekeinek örömet szereztek! Munkájukra jövőre is számítunk!
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A Szobi Kodály Zoltán AMI 
idén először szervezte meg 
"Hangmester táborát”. A 
programmal főként azt a kor-
osztályt céloztuk meg, amely 
közel áll a pályaválasztáshoz. 
A pályaorientációs előadások 
célja volt, hogy megmutas-
sák azon lehetőségeket, ze-
nével kapcsolatos szakmákat, 
melyeket zeneművészi vagy 
zenetanári pályán kívül is 
választhatnak a gyerekek. Ha 
nem is folytatják hangszeres 
tanulmányaikat, a zeneisko-
lában megszerzett tudásukra 
építve könnyedén elvégezhe-
tik a bemutatott szakmákhoz 

szükséges képzéseket.
A táborban résztvevő 25 

tanuló megismerkedhetett
• a hangszerész mesterség-

gel (fúvós hangszerjavítással 
foglalkozó hangszerésszel/
Botlik Tibor),

• a hangosítók (koncertek 
hangtechnikai beállítását vég-
ző szakember/Szalai Zoltán) 
munkájának kihívásaival,

• zeneterápiával foglalkozó,
• stúdióban dolgozó szak-

ember/Lévai Zsuzsanna érde-
kes történeteivel.

• Azt is megtudhatták, hol 
és milyen szakképzésekre le-
het jelentkezni, milyen tantár-
gyakat, ismereteket tanulnak 
ezeken a tanfolyamokon.

A tábor másik kiemelt 
programja volt a Bogányi 
Zongoragyár műhelyének 

látogatása. Szász Csaba rész-
letesen megmutatta a gyártás 
szakaszait, elmagyarázta a fo-
lyamatokat, hogyan is készül, 
épül meg egy új zongora.

Minden táborunkban sor 
kerül a Szobi Mentőállomás 
látogatására is. Jó kapcsola-
tot ápolunk az intézménnyel. 
Kölcsönösen és kiemelten 
fontosnak tartjuk az elsősegély 
ismeretek elsajátítását és szin-
ten tartását. A táborozó gyere-
kek a hétfő délelőtti program 
keretében megismerkedhet-
tek a mentőautó felszerelésé-
vel, a mentősök munkabeosz-
tásával. Interaktív formában 

az újraélesztés, lélegeztetés és 
elsősegély legfontosabb alap-
szabályait sajátíthatták el, 
gyakorolhatták ambu babán. 
Köszönettel tartozunk Hu-
szák Tamásnak és Fehér Mi-
hálynak!

Zeneiskolánk belső udvara 
nagyon kellemes helyszín az 
időtöltésre, hasznos egy-egy 
koncert közvetítésre a Mic-
rosoft Teams alkalmazás se-
gítségével. Most, a tábor min-
dennapjainak állandó része 
volt a pingpong a fedett tera-
szon, a foci és a tollaslabda a 
füves területen. A kötött prog-
ramok melletti szabadidőben 
– különösen a forró napsza-
kokban - szívesen megpihen-
tek a gyerekek a babzsáko-
kon, az új színes szivacsokon, 
ülőkéken. Köszönetet mon-

dunk az udvar elkerítéséért 
és biztonságossá tételéért a 
Váci Tankerületnek, a Szobi 
Önkormányzatnak, továbbá 
Simon-Varga Melindának és 
Szász Arankának, a szivacsok 
és huzatok elkészítéséért!

Elengedhetetlen program 
a Duna-parti vagy Ipoly-parti 
séta, fürdés. A szabad, kötet-
len beszélgetés során a követ-
kező fenntarthatósági, ökoló-
giai témákról „elmélkedtünk”:

• miért fontos a tiszta fo-
lyópart,

• a szemét megfelelő elhe-
lyezése, tárolása, újrahaszno-
sítása,

• melyek a magas-alacsony 
vízállás előnyei, hátrányai,

• a csodálatos Dunakanyar 
természeti értékeinek tudatos 
felfedezése,

• és értékelése annak, hogy 
ilyen rendkívüli környezetben 
élhetünk.

Legkedveltebb aktivitás a 
séta közben talált tárgyakból 
(kagylók, kövek, különféle 
fadarabok) különböző ötletes 
ritmushangszerek készíté-
se. Elmaradhatatlan progra-
munk a számháború, amit a 
kánikulára való tekintettel a 
Köztársaság úton tartottunk 
meg.

A pályaorientáció mellett 
fontosnak tartottuk azt is, 
hogy minél inkább meghosz-
szabbítsuk azt az időt, amikor 
a gyerekek „kézben tartják” 

hangszereiket. A nyár eleji 
és nyár végi tábornak fon-
tos motivációja a gyakorlás, 
éneklés. Az önkifejezés, az 
együttzenélés, a közös alko-
tás folyamata óriási közössé-
gépítő hatású. A spontán és 
a korábbi koncertekre ala-
kult kamarazenei csoportok 
örömzenélését láthattuk a hét 
folyamán.

A táborzáró eseményen 
ezúttal a héten készült zenei 
videók bemutatójára került 
sor. A tavalyi Microsoft In-
novatív Iskola projektünk 
keretében összeállított ok-
tatóvideónk („Videókészítés 
okoseszközzel”) megtekinté-
se után csoportokban dol-
goztak a gyerekek. Videókat 
rögzítettek majd egy appliká-
ció segítségével azokat meg 
is szerkesztették. Az 50 éves 
jubileum EMMI támogatás-
ból vásárolt mikrofonokat, 
mikrofon állványokat, tab-
leteket, valamint az Erzsébet 
Alapítvány támogatásából 
beszerzett kameraállványo-
kat, tartóeszközöket, átalakí-
tókat használták a gyerekek 
a kiváló minőségű felvételek 
elkészítéséhez. Helyszínként 
a felújított, igényes hangte-
relőkkel felszerelt, stúdió-
ként is használható hang-
versenytermünk szolgált. A 
hangulat fergeteges volt, már 
alig várjuk 2023. június utol-
só hetét!

Végezetül zeneiskolai tá-
jékoztató információ: pót-
felvételt és pótbeiratkozást 
tartunk szeptember első 
napjaiban. Kérjük az érdek-
lődőket, augusztus 20-tól 
kövessék honlapunkat és 
Facebook oldalunkat! A ze-
neiskolai térítési díjak nem 
változtak az előző tanévhez 
képest, azonban a befizetési 
határidő rövidebb, szeptem-
ber 30. lesz. Kérjük, a tanév 
eleji készülődésnél számol-
janak ezzel a kiadással!
https://www.szobmusic.hu/
https://www.facebook.com/

szobizeneiskola
Csánkiné Tomeg 

Marianna és Fehérné 
Szabó Marianna

Hangmester tábor a Szobi Zeneiskolában
2022. június 20-24.



Szobi Hírnök                                                                                                                                                  7

Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők 
a Mi Börzsönyünk elneve-
zésű konferencia-sorozat 
5. eseményeként megvaló-
suló alkalomra. A konfe-
rencia 2022. október 8-án 
szombaton a Szobi József 
Attila Művelődési Ház-
ban kerül megrendezésre. 
Levezető elnök Dr. Hála 
József, a konferencia véd-
nökségét az 50 éves Szobi 
Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola vállalta el.

Program: 
9:20 - Regisztráció

9:40 - Helembai 
Citeraegyüttes (Chl’aba, 

SK) „toborzó” zenéje
10:00 - Konferencia kö-

szöntése: Bogányi Gergely 
Liszt Ferenc- és Kossuth-dí-
jas zongoraművész, a Szobi 

Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola 

intézményvezetője,
 Ferencz Gyöngyi, Szob 

Város polgármestere
10:10 - Dr. Tari Lujza: 

Népzenegyűjtés az Ipoly 
két oldalán: jeles gyűjtők, 
meghatározó korszakok
10:30 - Dr. Agócs Ger-

gely: Az Ipoly mente zenei 
öröksége

10:50 - Kuháné Tóth Edit: 
Az Ipoly mente népzenei 

hagyatéka a MTA Zenetu-
dományi Intézete Népzenei 

Archívumában. 
Közreműködik Jámbor 
Mónika népdalénekes 

(Nagytúr/Velké Turovce, 
SK)

11:10 - Borsi Ferenc: 
Az Ipoly mente citerái

11:30 - Dr. Koczó József: 
Együd Árpád perőcsényi 

gyűjtése

11:50 - Szabó Zoltán: 
Bartók Béla 1910. évi nép-
zenei gyűjtése Ipolyságon és 
„Centenáriuma” Ipolyságon 

(Sahy, SK)
12:10 - Istvánfi Balázs: 
Szikora János az utolsó 

palásti dudás emlékezete
12:30 - Százdi 4
Citeraegyüttes

 (Sazdice, SK) előadása
12:50 - Bemutatkozik az 
ipolysági Húros Banda 

zenekar (Sahy, SK),
 utána Játékcseppek –

Táncmorzsák címmel a 
szobi Danubius 

Táncegyüttes műsora a 
Húros Banda kíséretével.

13:30 - Zárszó - 
utána ebéd

A konferencia ideje alatt 
és helyszínén kiállítás Szi-

nek Sándor citeráiból
és népi viseletek, régi 
bútorok bemutatója

Rendezők: Börzsöny Mú-
zeum Baráti Köre, Bör-
zsöny Közérdekű Muzeá-
lis Gyűjtemény

A Mi Börzsönyünk kon-
ferenciasorozat 2003-ban 
kezdődött. Életre hívói 
olyan szakemberek, akik 
munkássága szorosan a 
hegységhez kötődik. Név 
szerint: Zomborka Már-
ta néprajzkutató, a váci 
múzeum igazgatója, Dr. 
Hála József néprajzkutató, 
a Magyar Állami Földta-
ni Intézet főmunkatársa, 
Mándli Gyula korábban a 
szobi, később a váci váro-
si könyvtár igazgatója, Dr. 
Kecskeméti Tibor a Ma-
gyar Természettudományi 
Múzeum címzetes igaz-

gatóhelyettese, Fésű József 
György humánökológus és 
közművelődési szakember, 
a Börzsöny Múzeum Ba-
ráti Kör Egyesület elnöke. 
Az első három személy 
indította el szerkesztőként 
1993-ban a Börzsönyvidék 
című könyvsorozatot. Az 
utóbbi két munkatárs 2003 
után csatlakozott a kezdő 
trióhoz. Három éve Batizi 
Zoltán régész, a Börzsöny 
Közérdekű Muzeális Gyűj-
temény vezetője is társult a 
munkacsoporthoz.  

A 2003. évi konferencia 
címe: Földtani kutatások 
eredményei a Börzsönyben. 
Az itt elhangzott előadáso-
kat sikerült könyv alakban 
is megjelentetni 2005-ben 
a Börzsönyvidék sorozat 
3. köteteként. A 2007-ben 
megrendezett Mi Börzsö-
nyünk 2. konferencia té-
mája a természeti környe-
zetünkhöz kapcsolódott: 
Erdők a Börzsönyben. Az 
itt elhangzott előadások a 
2011. évi „A Börzsöny vi-
zei” című konferencia (a 
Mi Börzsönyünk sorozat 3. 
rendezvénye) tanulmánya-
ival együtt közös kötetben 
láttak napvilágot 2014-
ben. E vastag és sokoldalú 
könyv címe: A Börzsöny 
erdői és vizei. (Ez a Bör-
zsönyvidék sorozat 5. kö-
tete.)

Konferenciákhoz nem 
kapcsolódnak, de a hegy-
ség élővilágát mutatják 
be az alábbi színes kiad-
ványok: Koczuba József: 
Gombák a Börzsönyben 
(a Börzsönyvidék sorozat 
4. kötete, megjelent 2010-
ben) és Vojnits András: A 

Börzsönytáj lepkevilága (a 
Börzsönyvidék 6. kötete, 
megjelent 2021-ben.)

2019 őszén vehettek 
részt az érdeklődők a Mi 
Börzsönyünk konferenci-
asorozat 4. rendezvényén, 
mely címe: Luczenbacher-
ek – A Dunakanyar arisz-
tokratái. Az itt elhangzott 
érdekes előadásokat a Bör-
zsönyvidék 7. köteteként 
tervezzük megjelentetni.

A környezetünk múltját, 
értékeit feltáró és bemu-
tató tevékenység részének 
tekinthető még a fentiek 
mellett a Börzsöny Múze-
um Baráti Kör Egyesület 
által 2012-ben Letkésen 
rendezett Alsó-Ipoly menti 
népzenei találkozó, vala-
mint a Szobon 2013-ban 
megvalósult Ipolyon innen 
és túl című népzenei és 
néptánc találkozó.

A 2022. október 8-ra 
tervezett „Ipoly mente nép-
zenei örökségéből” című 
konferencián való részvétel 
ingyenes, azonban a meg-
rendezése jelentős költsé-
gekkel jár, emiatt köszö-
nettel várjuk a szobi és a 
környékbeli nagylelkű sze-
mélyek, családok, vállal-
kozók, cégek, szervezetek, 
önkormányzatok támoga-
tását. 

Az áldozatkész szpon-
zorálók neve a konferencia 
meghívóján és plakátján is 
szerepelni fog. (15-25 ezer 
forint közötti összegű tá-
mogatás esetén az adomá-
nyozó nevét tüntetjük fel, 
25-50 ezer forintos támo-
gatás esetében a név mellett 
a cég vagy önkormányzat 
logóját is megjelenítjük.) 
B a n k s z á m l a s z á m u n k : 
1 1 7 4 2 2 6 9 - 2 0 5 0 3 8 2 8 -
00000000 A számla tulaj-
donosa: Börzsöny Múze-
um Baráti Köre.

Köszönjük eddigi és jövő-
beni támogatóink nélkülöz-
hetetlen segítségét! 

A szervezőbizottság 
nevében: 

Batizi Zoltán és 
Fésű József György

Konferencia az Ipoly mente 
népzenei örökségéből

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.: 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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A 2021/2022-es évadban 
egyesületünk utánpótlása 5 
éves kortól 16 éves korig öt 
különböző korosztályban 
U7, U9, U11, U13, U16 
nyújtott sportolási és ver-
senyzési lehetőséget a fiata-
loknak.

Bozsikos korosztályok 
(U7, U9, U11)

Az év folyamán gyermeke-
inkkel a Magyar Labdarú-
gó Szövetség szervezésében 
megrendezett Bozsik-prog-
ram egyesületi és intézmé-
nyi tornáin vettünk részt, 
valamint hét közben kor-
osztályonként két-három 
edzéssel készült a több, 
mint 30 fő szobi óvodás és 
általános iskolás 5 és 11 év 
közötti labdarúgó palánta 
ezekre a megméretésekre 
U7, U9 és U11-es korosztá-
lyokban. A Bozsik program 
keretein belül évente min-
den korosztály 10-12 tor-
nán vagy fesztiválon vett 
részt többnyire Vácon a 
stadionban, illetve Nagy-
maroson. Ez a szám lehe-
tett volna magasabb is, de 
sajnos a téli rendezvénye-
ket törölték a járványügyi 

helyzetre való tekintettel. 
Ezért csapatainknak házi 
bajnokságokat szervez-
tünk a tél folyamán, helyi 
szinten. Ezeknek a saját 
rendezésű tornáknak a vé-
gén minden gyerek kapott 
valamilyen kis ajándékot 
(csoki, cukor vagy érem). 
Továbbra is a játék meg-
szerettetése a fő célkitűzés, 
ezért eredményeket nem 
számoltak, így sorrend sem 
alakult ki egyes alkalmak 
végén. Persze a gyerekek 
minden mérkőzés eredmé-
nyét számon tartották, ez-
által a győzelem iránti vágy 

jelentősen hajtotta őket 
előre. Na meg persze a nap 
végén kapott csokik, gyü-
mölcsök elfogyasztásának 
lehetősége. Erőfeszítéseiket 
többnyire siker koronázta, 
hiszen megszámlálhatatlan 
szép megoldással, gólokkal, 
védésekkel, szerelésekkel és 
nem mellékesen többségé-
ben győzelmekkel teli él-
ményekben lehetett részük. 
Amikor pedig nem sikerült 
nyerni, mindig próbáltak 

tanulni belőle, hogy legkö-
zelebb ne kelljen lógó orral 
elhagyniuk a pályát. Egész 
éves teljesítményük meg-
koronázásaként mindenki 
emléklapot és egy szép ér-
met kapott az MLSZ jóvol-
tából.

U13
Az U-13 csapat számára a 
2021/2022-es szezon egy 
újdonság volt, mégpedig 
olyan értelemben, hogy 
most első alkalommal kike-
rült ez a korosztály a Bozsik 
programból és bajnoki 
rendszerben mérkőztek 
meg egymással a csapatok. 
Ez az évad így a szövetség 
által is úgy lett kommu-
nikálva, hogy kísérleti év 
lesz és három különböző 
szakaszból állt a szezon. 
Ősszel kettő szakasz a se-
lejtező és a középszakasz 
lett lebonyolítva, amelye-
ket egy körös lebonyolí-
tásban szerveztek és ezek 
után alakultak ki  tavaszra 
a végleges osztályok, amik-
ben már oda és visszavágó 
is volt a csapatok között. 
Annyi megmaradt a Bozsik 
tornák lebonyolításából, 
hogy nem volt hivatalos 

Szobi SC Utánpótlás Labdarúgás
2021-2022
U7

U11
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végeredmény és ezáltal ta-
bella, de persze mindenki 
ki tudta számolni a leját-
szott mérkőzések eredmé-
nyei alapján, hogy a kép-
zeletbeli tabellán, milyen 
helyezést ér el. Góllövőlista 
viszont volt hivatalosan és 
ezzel kapcsolatban még a 
későbbiekben lesz szó, de 
most menjünk sorba a kü-
lönböző szakaszokon.

1. alapszakasz
Itt 3 csapat mérkőzött meg 
egymással és a mieinknek 
Zebegényt hazai pályán, 
míg Szokolyát idegenben 
sikerült nagy gólkülönb-
séggel legyőzni, ezáltal egy 
igencsak „izmos” társaság-
ba kerültünk a középsza-
kaszban.

2. középszakasz
Ebben a 2. körben már egy 
5 csapatos csoportba kerül-
tünk ahol a tisztes helyt-
állás volt a cél. Kismaros, 
Juvetus Academy Vác, VSD 
Dunakeszi, Gödi SE voltak 
az ellenfeleink. Itt 3 vereség 
mellett az utolsó forduló-
ban sikerült megszerezni a 
gödi csapat ellen a becsü-
letgyőzelmet és amellett, 
hogy láttuk, van hova fej-
lődnünk, a tisztes helytállás 
is megvalósult.

3. szakasz
Itt egy 4 csapatos csoportba 
kerültünk, ahol már oda és 
visszavágóra is sor került. 
Újra Zebegény és Szokolya, 
valamint a Vác-Deákvár 
csapata lettek az ellenfele-
ink. Az egész év során vé-
gig küzdöttek a gyerekek, 
és az edzéslátogatottság is 
mindig nagyszámú volt, 
aminek azért tavaszra már 
látható jelei is lettek. Sok 
sikerélményben is részünk 
volt. Zebegény csapatát 
kettő alkalommal is sike-
rült legyőznünk, Szokolya 
ellen egy győzelem és dön-
tetlen született. Vác-De-
ákvár csapatával voltunk 
nagy versenyben a virtuá-
lis tabella első helyéért és 

nagyon kicsin múlott csak 
a végső siker. A két csapat 
szobi mérkőzésén döntet-
len lett az eredmény, és így 
az utolsó fordulóban Vácon 
dőlt el minden. Egy nagyon 
szoros csatában, jó mérkő-
zést játszva 2:1-es vereséget 
szenvedtünk, és így a kép-
zeletbeli dobogó 2. helyét 
szereztük meg, ami egy 
nagyon szép eredmény. A 
tavaszi oda és visszavágós 
6 fordulós mini bajnokság 
során a szobi csapat sze-
rezte a legtöbb gólt (29) 
és kapta a legkevesebbet 
(5).  Ami ezek mellett még 
külön öröm, hogy a mi 
csapatunkból került ki a 
gólkirály is Kalácska Zsolt 
révén, aki 22 gólt szerzett. 
Június végén megtartottuk 
az évzárót is, ahol a gyere-

kek megkapták a jól meg-
érdemelt ezüstérmüket, 
illetve egy kis vendéglátás 
mellett jót beszélgettünk, 
nevettünk, felelevenítve az 
év emlékezetes pillanatait 
edzésekről, mérkőzésekről 
vagy utazásokkal kapcso-
latban.

U16
Legnagyobb utánpótlás 
csapatunk három telepü-
lés együttműködéséből 
Szob-Nagymaros-Zebe-
gény fiataljaiból állt ösz-
sze. Itt is kísérleti jelleggel 
3 szakaszból állt a szezon. 
A sok betegség és egyéb 
elfoglaltságok miatt voltak 
nehéz időszakok és lét-
számproblémák a szezon 
során, de végül sikerült 
tisztességesen befejezni 

a szezont. Mivel kevesen 
„öregszenek” ki ebből kor-
osztályból, a többiek pedig 
„belenőnek” az U16-ba, így 
az idei U13-as csapattal ki-
egészülve jövőre sikeresebb 
és eredményesebb szezonra 
van kilátás. Ezúton kívá-
nunk Földesi Levinek ki-
tartást és gyors felépülést. 
Várunk vissza!

Célunk továbbra is az, 
hogy minél több fiatal vá-
lassza továbbra is a rend-
szeres sportolást, és meg-
ismerje ennek a nagyszerű 
sportágnak az alapjait.

Úgy gondolom, hogy 
ismét egy sikeres év van a 
szobi focisták mögött. El-
sősorban a focizó gyerekek 
létszámát, edzésmunkáját 
és fejlődésüket elnézve, 
bátran elmondható, hogy 
sok örömöt fognak még 
szerezni a későbbiekben az 
értük szorítóknak, egymás-
nak és önmaguknak egya-
ránt.

Végül, de nem utolsósor-
ban szeretnénk köszönetet 
mondani mindenkinek, 
aki támogatott és szurkolt 
értünk! A gyerekeknek jó 
pihenést! Nyár végén vá-
runk minden régi és új fi-
atalt csapatainkba egy még 
sikeresebb év reményében!

Hajrá Szob!

U13

U16
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Mint azt bizonyára sokan 
tudják, településünkön 2017 
óta kézilabda oktatás folyik, 
helyileg a Szobi Fekete Ist-
ván Általános Iskolában, 
továbbá a mintegy 20 helyi 
lány (2009-2011. évi szüle-
tésű) alkotta csapatokkal két 
korosztályban veszünk részt 
a Magyar Kézilabda Szövet-
ség Országos Kisiskolás- és 
Gyermekbajnokságában 
a méltán híres Váci NKSE 
előkészítő egyesületeként 
számon tartott váci közpon-
tú Dunakanyar Kézilabda 
Akadémia színeiben.

Mint ahogy az élet szá-
mos területén, az elmúlt két 
év csapatsportját világszin-
ten is jelentősen meghatá-
rozta a koronavírus járvány. 
Ebben a két évben sokszor 
még edzeni sem tudtunk, 
sok bajnoki fordulót le-
mondtak, sok csapat meg-

szűnt, félbeszakadtak baj-
nokságok, de MI itt helyben 
közösen átlendülve ezen a 
nehéz időszakon, teljes erő-
bedobással kezdtük el az 
edzéseket 2021. augusztusá-
ban. A kezdeti szivacskézi-
labdát (u8 – u10 korosztály-
ban) idén már felváltotta a 
„nagypályás” kézilabda u12 
és u13 korosztályban is egy-
aránt. Az idei év szeptembe-
rétől korosztályonként 10-
10 hétvégi bajnoki fordulón 
vettünk részt, fordulónként 
két mérkőzésen Pest megye 
számos sportcsarnokában, 
sőt 2 alkalommal  Salgó-
tarjánban is. Ezekben a 
korosztályokban már volt 
eredményszámolás is, így 
valamilyen szinten mérhető 
volt tudásunk.

A szivacskézilabdánál 
már kiderült, hogy nem 
lesz egyszerű helytállni a 

bajnokságban, a Szobi járás 
egyetlen kézilabdacsapata-
ként, ahol ebben a régióban 
szinte csak és kizárólag a 
„nagy csapatok” mellett, tő-
lünk jóval nagyobb telepü-
lések ellen fogunk játszani 
(Budapesti csapatok, nagy 
múltú utánpótlásnevelő 
egyesületek (Vác, Göd, Du-
nakeszi, Gödöllő, Kisma-
ros, Szentendre, Solymár, 
Szécsény, Salgótarján, Ba-
lassagyarmat, Veresegyház) 
akik jobb feltételekkel ren-
delkeznek akár létszám, de 
már kiválasztás tekintetében 
is. Nagyobb pályával is ren-
delkeznek, akár többel is egy 
településen, úgy, hogy ne-
künk helyi szinten, sőt még 
a környéken sincs megkö-
zelítőleg még félpálya nagy-
ságú kézilabdapályánk sem. 
Így egyetlen „kishalként”, de 
annál nagyobb bátorsággal 

mentünk neki ennek a baj-
noki évnek a szobi gyerekek 
alkotta csapatokkal.

Nagy büszkeséggel je-
lenthetem ki, hogy nagyon 
sikeres évet zártunk az idei 
évben, főleg a tavaszi sze-
zonra érett meg tudásunk, 
több nagy csatát megnyer-
tünk, voltak sima győzelme-
ink is, voltak döntetlenjeink, 
de voltak szoros meccsen 
elszenvedett vereségeink 
és pár nagy vereségünk is, 
amely hozzátartozik az 
utánpótlás sporthoz. Több 
játékosunk szerepelhetett 
mindkét csapatban is, szüle-
tési évüknek köszönhetően, 
így az u12-es csapatunkban 
volt több „rutinosabb” já-
tékosunk, de nagyon sok-
szor játszottak az u13-as 
csapatban is az eredetileg 
„kisebb” u12-es csapatban 
játszó lányok közül, a ma-
gasabb szintű fejlődés és a 
nagyobb rutin megszerzése 
érdekében. Többen a Váci 
NKSE u13-as kézilabdacsa-
pat edzéseire is jártak.

Nagyon kalandos évet 
zártunk. Hétről hétre fejlőd-
tek folyamatosan a lányok, a 
heti 3 edzésen rendszeresen 
aktívan vettek részt, nagyon 
sok tudást szívtak maguk-
ba mind az edzések, mind 
a mérkőzések által, nagyon 
sok tapasztalatot szereztek, 
sok technikai és taktikai ele-
met tanultak, megtanultak 
egymásért küzdeni és iga-
zi CSAPATTÁ váltak, egy 
közösséggé formálódtak, 
amely a legfontosabb talán 
mind közül.

Szeretnék pár nagyon 
emlékezetes mérkőzést ki-
emelni a sok közül: (zárójel-
ben a félidei eredmények)

Diákolimpia 
(Váci körzeti döntő):

Két nagyon izgalmas mér-
kőzést játszottunk, Kisma-
ros és Penc III. korosztá-
lyos iskolai csapatai ellen. 
Végig nagyon motiváltan 
játszottunk, keményen vé-
dekeztünk, jól támadtunk, 
de a végén sajnos alulma-
radtunk minimális különb-

A szobi kézilabdázás jelenéről
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séggel. Majdnem sikerült… 
Nagyon jó lehetőség volt a 
januári Diákolimpia sze-
replésünk a gyakorlásra, ta-
pasztalatszerzésre, ebben az 
átmeneti időszakban az őszi 
és tavaszi szezon között. 

DKA U12 (Szob): 
Salgótarjáni Standépí-
tők SC-DKA 17:25 (9:14), 
DKA–Solymári SC 14:14 
(8:5), DKA-Gyermekeink 
Sikerérért SE (Szentendre) 
9:7 (3:3), DKA-Salgótarjá-
ni Strandépítők SC 19:16 
(8:11), DKA-Szentendrei 
NKE 24:5 (12:3) ! , DKA-VS 
Dunakeszi 23:18 (15:10)

DKA I. U13 (Szob):
DKA I.-Gödöllői SE 18:23 
(7:11),  Gödöllői KC-DKA 
I. 15:11 (6:6),  DKA I.- DKA 
II.(Szécsény) 24:17 (11:11), 
DKA-Veresegyház VSK 
14:14 (7:7),  Gödi SE-DKA 
I. 27:13 (14:7),  DKA III. 
(Kismaros)- DKA I. 16:18 
(6:7)

Következzen a csapatok 
bemutatása, akik nélkül 
nem lettek volna ilyen 

emlékezetes mérkőzéseink:
Az u12-es korosztályú csa-
pat tagjai:  (nagy betűvel az 
ebben a korosztályban egész 
évben kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó játékosok)

Kapusok: PATRIK RO-
ZINA (5.a), SZABÓ LUCA 
(5.b)   Mezőnyjátékosok: 
VIGH ZSÓFIA (csapatka-
pitány, 6.b), VERES GER-
DA (6.b), Boon Eliza (6.b), 
NÉMETH CSENGE (5.b), 
BATA NOÉMI (5.b), Greff 

Regina (5.a), Héri Hanna 
(5.a), KOCZÓ KARINA 
(5.a), Pazsitka Amira (5.a), 
Kiss Réka (4.a), Kiácz Lilien 
(4.a), Gáspár Zoé (4.a)

Az U13-as korosztályú 
csapat tagjai: 

Kapusok: SOLYMOSI KO-
RINA (7.b), Patrik Rozina, 
Szabó Luca. Mezőnyjátéko-
sok: VERES GERDA (csa-
patkapitány, 6.b), VIGH 
ZSÓFIA (6.b), DÓBIÁS 
BIANKA (6.b), HEGEDŰS 
TÍMEA (6.b), BOON ELI-
ZA (6.b), ZENTAI DÓRA 
(6.b), SZÁNTÓ HÉDI 
(5.a), ZOBOKI LEILA (7.a), 
VICZENA DORINA (7.)

Végezetül külön szeret-

ném kiemelni legtehetsége-
sebb, legaktívabb játékosa-
inkat az idei évben nyújtott 
kiemelkedő teljesítményü-
kért. AZ ÉV KÉZILABDÁ-
ZÓJA:  VIGH Zsófia (irányí-
tó, átlövő -  U12, U13)

Legjobb irányító: BATA 
Noémi (U12), VIGH Zsófia 
(u13) Legjobb beálló: VERES 
Gerda (U13), KOCZÓ Ka-
rina (U12) Legjobb átlövő: 
DÓBIÁS Bianka (U13), NÉ-
METH Csenge (U12) Leg-
jobb szélső: ZENTAI Dóra 
(sokszor átlövő is).

Legjobb kapus: PATRIK 
Rozina.

Nagyon büszke vagyok 
a „lányaimra”, számtalan 
alkalommal bizonyították 

rátermettségüket, küzdeni 
akarásukat, tudásukat. Kis 
csapatból igazi nagy csa-
pattá váltak az évek alatt. 
Bízom benne, hogy a to-
vábbiakban is öregbítik te-
lepülésünk hírnevét a sport 
területén. Most következzen 
mindenkinek a jól megérde-
melt pihenő, a nyári szünet. 
Szünet után folytatjuk. 

HAJRÁ DUNAKA-
NYAR KÉZILABDA AKA-
DÉMIA! HAJRÁ SZOB!

Sportbaráti üdvözlettel: 
Kovács Tamás edző, 

(Dunakanyar Kézilabda 
Akadémia, DKA), 

a Szobi Fekete István 
Általános Iskola 

pedagógusa
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Szeretünk úgy gondolni Ma-
gyarországra és a Dunaka-
nyarra, mint tiszta vizekkel 
korlátlanul ellátott területre, 
amit nem érinthet a klímavál-
tozás. Ám már az idei nyár is 
bebizonyította, hogy ez saj-
nos nem így van. Folyóinkat 
túlszabályoztuk, az ártereket 
lecsapoltuk és beépítettük, a 
vizeket pedig gyors úton, le-
betonozott árkokban kitessé-
keljük a településeinkről, sőt, 
az országból is. A Kárpát-me-
dence ráadásul gyorsabban 
melegszik a világátlagnál, mi-
közben egyre ritkábban, de 
egyre nagyobb mennyiségben 
zúdul ránk csapadék az éghaj-
latváltozás következtében. Ho-
gyan tudunk alkalmazkodni a 
változáshoz, átvészelni az aszá-
lyos időszakokat, és biztosítani 
hazánk víz- és élelmiszerbiz-
tonságát?

A klímaváltozás egyre in-
tenzívebb és gyakoribb hő-
hullámokat okoz. Ez megter-
heli az emberi szervezetet és a 
természetet is. Mivel a nyarak 
egyre szárazabbá válnak, a 
növények, állatok épp a lét-
fontosságú vegetációs időszak-
ban szenvednek a vízhiánytól.  
Idén nyáron Magyarországon 
is ezrek maradtak napokig ve-
zetékes ivóvíz nélkül. A folyó-
szabályozások előtt az ártéri 
gazdálkodás segített hasznosí-

tani és megőrizni a felesleges 
vizet. Manapság, ha a hirtelen, 
nagyobb mennyiségben lezú-
duló csapadék károkat okoz, 
reflexszerűen újabb, nagyobb 
árkokat ásunk, és lebetonoz-
zuk azt. Ezzel azonban csak 
kivezetjük, elveszítjük a vizet, 
és megfosztjuk magunkat an-
nak a lehetőségétől, hogy az 
aszályos időszakban haszno-
sítsuk ezt a „felesleget”. Pedig 
a víz körforgásának eltolódá-
sa visszafordíthatatlan káro-
kat okoz. Tartós aszály esetén 
megváltozik a talaj szerkezet, 
amely így nem képes megtar-
tani a vizet.

Mit tehetünk az egyensúly 
visszaállításáért?

• A következő nagy esőzé-
sig szerezzünk be esővízgyűj-
tő tartályt! A legjobb a földbe 
ásott típus, de gyors és olcsó 
megoldásként a kisebb eső-
víztároló hordók is megteszik. 
Ezzel áthidalhatjuk a követke-
ző aszályos időszakot, kímél-
jük a pénztárcánkat és a túl-
terhelt ivóvíz-szolgáltatást is, 
valamint elkerülhetjük a soly-
márihoz hasonló vízkorláto-
zást. (Az esővízgyűjtőt persze 
fedjük le, nehogy szúnyoglár-
vák tenyésszenek benne!)

• Az angol gyep már nem 
menő! Ne nyírjuk fél centis-
re a füvet, könnyen kiéghet, a 
talaj pedig kiszáradhat. A ma-

gasabbra hagyott gyep viszont 
úgy működik, mint egy ter-
mészetes légkondi: hajnalban 
remek harmatcsapda és páro-
logtató felület, segít megőrizni 
a talajban lévő tápanyagokat, 
nedvességet. Ha a járófelületek 
szélén teljesen meghagyjuk a 
vadvirágokat, a beporzók is 
meghálálják! A levágott füvet 
komposztáljuk. Így visszake-
rül a talajba a tápanyag, nem 
kell műtrágyázni, és a talajvíz 
is tiszta marad. Takarhatjuk a 
talajt mulccsal, vagy akár a ki-
tépett gyomokkal.  

• Ne betonozzuk le a ker-
tünket, és felejtsük el a műfü-
vet! A fa nélküli, műtrágyá-
zott, minden nap öntözött, 
rendszeresen gyomirtózott 
kertek fenntarthatatlanok. A 
nagy arányú beton és aszfalt 
fedettség nem ereszti át a csa-
padékot, így a talajvízszint 
csökkenéséhez vezet.

• Takarékoskodjunk az ivó-
vízzel! A heti rendszeres autó-
mosás, az állandó medence-
használat óriási megterhelést 
jelent a talajvízre és a vízbá-
zisainkra. Medence tisztítása 
esetén használjunk biológiailag 
lebomló vegyszert, amely egész 
idény alatt tisztán tartja a vizet, 
így elég csak a párolgást pótolni.

• Hasznosítsuk újra a szür-
kevizet! Locsolásra, wc-öblí-
tésre tökéletes a használt für-

dővíz, esővíz is.
• Ne terheljük hosszan le-

bomló, károsító vegyszerekkel 
a talajvizet, szennyvizet. Ma 
már környezetbarát mosó- és 
takarítószereket lehet besze-
rezni.

• Állítsuk helyre a patakok, 
folyók medrét. Ne használjuk 
locsolásra a patakokat! Így 
csak felgyorsítjuk a természe-
tes környezetünk élőhelyeinek 
eltűnését.

• A fúrt kutak vizével is ta-
karékoskodjunk, hiszen a fák 
számára is létfontosságú talaj-
vizet használjuk el.

• Telepítsünk mély gyöke-
rű, szárazságtűrő fákat, nö-
vényeket, amelyek segítenek 
hasznosítani, megtartani a víz-
mennyiséget! A tuják ideje le-
járt, sajnos a fenyők sem bírják 
sokáig az itthoni klímát, mivel 
a gyökerük sekély.

• Használjunk csepegte-
téses öntözőrendszert! Ez a 
legtakarékosabb megoldás, a 
lehető legkisebb párolgással.

• Termeljünk házilag zöld-
ségeket! Finomabb, vegyszer-
mentes, és a gyerekeink is 
önellátást tanulnak. Ráadásul 
nem kell további környezeti 
terheléssel messziről szállítani!

• Itassuk a madarakat, mé-
heket nyáron a hőségben!

• Az árnyékolás segít a leg-
többet a ház és a talaj hűté-
sében. Ültessünk fákat a ház 
köré! A légkondi fűti a külső 
levegőt, ezért tovább rontja a 
helyzetet. 

• Ahol megoldható, a tele-
pülés mélyen fekvő, kevésbé 
kihasznált részén (pl. rossz 
minőségű szántón) érdemes 
vizes élőhelyet létrehozni, Ez 
a természetes víztározó segít 
megtartani a vizet a tájban, de 
nyílt vízfelületet és élőhelyet is 
biztosít az állat- és növényvi-
lágnak, sőt, rekreációs célra is 
alkalmas, enyhülést nyújtva a 
nyári hőségben. Hasonló meg-
oldásokkal egyre több hazai 
település veszi fel a harcot az 
egyre súlyosbodó aszályokkal.

A Dunakanyar Környezet-
védelmi Egyesület elérhető 
FaceBook-on, Instagramon és 
a dunakkve@gmail.com ema-
il-címen. Ha szeretnétek csat-
lakozni, vagy kérdésetek van, 
keressetek bennünket! 

Víz és alkalmazkodás 
A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület cikke
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A gyanútlan szemlélőnek fel 
sem tűnik, ám nyáron a bur-
jánzó zöld környezet gyakran 
rejt idegenhonos növényeket. 
Bálványfa, keserűfű, akác; 
több invazív növény is elter-
jedt mára a Dunakanyarban. 
Az ecetfa néven is ismert 
bálványfa például bármilyen 
talajon megél, akár az aszfalt 
repedéseiből kibújik, gyorsan 
nő és látványos. Ahogy az idő-
járásunk egyre szélsőségeseb-
bé válik, úgy jelent egyre na-
gyobb kihívást egy életképes 
kert megtervezése, így csábító 
lehet a nagyobb tűrőképes-
ségű, gyorsan növő idegen 
fajták alkalmazása. Sok ilyen 
növény épp a kertekből, par-
kokból szaporodik el, gyak-
ran jószándékúan, dísznö-
vényként ajándékozzák őket 
tovább. S mivel természetes 
kártevőik ezen az éghajlaton 
nincsenek, pár év alatt kiirt-

hatatlan ellenfelet jelentenek 
a kerttulajdonosoknak, sőt, a 
nemzeti parkoknak is. Van-
nak köztük olyan közkedvelt, 
népszerű fajok, mint a sok 
vitát kiváltó, egyébként remek 
mézelő fehér akác, a közön-
séges vadszőlő, a közönséges 
orgona, és olyan özönfajok is, 
mint a bálványfa, vagy a japán 
keserűfű, melyek már a nem-
zeti parkjainkban is jelentős 

területeket foglalnak el.  
De mi is a probléma ezek-

kel a növényekkel? Hiszen 
szépek, oxigént termelnek, és 
különösebb gondozás nélkül 
nőnek és szaporodnak is. Saj-
nos azonban az invazív fajok 
kifejezetten agresszíven ter-
jeszkednek, a gyökerükből, 
lombjukból olyan vegyüle-
teket juttatnak a talajba, ami 
megmérgezi, elpusztítja a kör-

Veszélyes szomszédok- invazív növények
A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület cikke

nyező őshonos növényeket, 
és átalakítja a talajt is. Így az 
adott faj végül egyeduralko-
dóvá válik egy területen, és ős-
honos fáinknál jóval kevesebb 
állatnak ad táplálékot és bú-
vóhelyet. Így komoly veszélyt 
jelentenek a magyarországi 
ökoszisztémára. A nemzeti 
parkok munkatársai kemény 
munkával mentik az ősho-
nos fajokat, de mechanikusan 
szinte lehetetlen ezeket az in-
vazív növényeket kiirtani, sőt, 
a vágás hatására fokozott sarj-
képződés indul, és egyre több 
lesz belőlük. A magjuk ked-
vezőtlen körülmények között 
képes hosszú éveken át várni 
a csírázással. Gyakran csak 
az átgondolt vegyszeres keze-
lés hoz megoldást, például a 
bálványfa és a keserűfű eseté-
ben. Ha sikerül egy területről 
kiirtani, még évekig kifejti a 
hatását, és akadályoz más nö-
vényeket is a fejlődésben. A 
Dunakanyarban is aktuális ez 
a probléma: az özönnövények 
gyakran folyók árterein vetik 
meg a lábukat, ráadásul ide-
ális számukra hazánk klímá-
ja. Így terjedt el a régióban a 
még mindig kevéssé ismert 
japán keserűfű a folyó- és pa-
takpartokon, és akár a betont 
is áttörve, komposztból kisar-
jadva terjed át fokozatosan a 
kiskertekbe, veteményesekbe, 
természetvédelmi területekre. 
Ma már gyakran a legszebb 
hazai kilátóinkból körülnézve 
is bálványfát, akácot láthatunk 
magunk körül a nemzeti par-
kokban. 

Mit lehet tenni ellenük? A 
legfontosabb, hogy senki ne 
nevelgessen, terjesszen ilyen 
növényeket, szükség esetén 
kérje az erdészetek segítségét. 
Ne feledjük, akár egyetlen in-
vazív növény is negatív hatás-
sal lehet a könyék élővilágára. 
Hosszú távon pedig minden 
résztvevő (önkormányzatok, 
erdészetek, lakosság) össze-
fogására lesz szükség a kiirtá-
sukhoz.

A Dunakanyar Környezet-
védelmi Egyesület elérhető 
FaceBook-on, Instagramon és 
a dunakkve@gmail.com ema-
il-címen. Ha szeretnétek csat-
lakozni, vagy kérdésetek van, 
keressetek bennünket! 

Több évtized – többszáz 
tag – több száz/ezer fellépés 
– több év tanulás, felkészü-
lés – rengeteg izzadás, ide-
geskedés – megszámlálha-
tatlan mennyiségű mosoly 
(sőt…) – és máris 35 évesek 
lettünk!

Mintha tegnap lett volna, 
mikor elindult a Danubius 
Szobon – és még ma is (a 
jelenkor pandémiája elle-
nére a jókora hullámvölgy 
után) működik, folytatódik. 
A 2021 év rendkívüli elszi-
geteltsége ellenére mára új 
tagok érkeznek, feléledt is-
mét a közösség, mely a pici 
gyermekektől a felnőttekig 
igyekszik a magyar népha-
gyományokat megismer-
tetni, megszerettetni, azok 
fontosságát elültetni a ki-
sebbekben, nagyobbakban 
egyaránt.

És mivel jeles évfordu-
lóhoz érkeztünk, „kijárt” 

egy igazi születésnapi ösz-
szejövetel! Az eddigi gya-
korlattal ellentétben idén 
inkább lazább, folyamatos 
programokkal megrende-
zett, beszélgetős, filmnézős 
délutánnal vártuk régi és 
mostani táncosainkat, csa-
ládtagjaikat, a barátokat, 
ismerősöket és minden ér-
deklődőt.

A rendezvény kapcsán 
az együttes a nap esemé-

nyeire alapozottan fotópá-
lyázatot is kiírt – melyet a 
FOTOPLUS Kft. ajándéku-
talványai tettek izgalmassá. 
(A díjazott fotók az együttes 
Facebook oldalán találha-
tók!)

A szervezésben, lebo-
nyolításban oroszlánrészt 
vállalóknak – többek között 
Golánné Beke Anita, Borkó 
Bálint, Paluch Anita, Héri 
Bori, Nyéki Károly, Golán 
Kati, Kipilláné Gonda Ma-
rika, Fülöp Bea, Huszti Do-
monkos, Garainé Mészáros 
Andrea és Garai Péter, Róka 
József, Kutasi Judit, Koczó 
Kíra, Mádai Anna, Mészá-
ros Jázmin, Nagy Adrienn, 
Oravecz Emma, Szob Város 
Képviselőtestülete, és Fe-
rencz Gyöngyi polgármester 
asszony - hatalmas köszö-
net!!! 

Hisszük, hogy aki eljött, 
az jól érezhette magát!

Születésnap – kicsit másképp
Danubius 35.
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Gasztrostaféta Olvastad?
Isteni pihe-puha túrós süti

Krasznainé B. Szilvi receptje
Hozzávalók kb. 20 szelethez:

A tésztához: 30 dkg finomliszt, 8 dkg margarin, 
10 dkg porcukor, 1 cs. sütőpor, 2 tojás.

Töltelékhez: 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 
2 cs. vaníliás cukor, 75 dkg tehéntúró, 1 citrom leve, 

porcukor a szóráshoz.

Előkészítünk két nagy 
tepsit, aminek megfordít-
va az alját leterítjük sütő-
papírral. Ezen sütjük meg 
a lapokat. A sütőt 1800C-
ra előmelegítjük. A tész-
ta hozzávalóiból kemény 
tésztát gyúrunk, három 
egyenlő részre osztjuk és 
egyforma méretűre nyújt-
juk. A tepsik hátoldalán 
egymás után 12-15 perc 
alatt készre sütjük. Mia-
latt a tészta sül, elkészítjük 

a tölteléket. A margarint habosra keverjük a porcu-
korral és a vaníliás cukorral. Hozzáadjuk a túrót és a 
citromlevet. Ha a tésztalapok kihűltek, összeállítjuk a 
süteményt. A krém felét az alsó tésztalapra kenjük. Rá-
teszünk egy lapot, majd a maradék krémet és az utolsó 
lapot. Lefóliázva hűtőbe tesszük egy éjszakára. Tálalás-
kor levesszük a fóliát, megszórjuk a süteményt porcu-
korral, majd felszeleteljük.

A család kedvenc túrós süteménye lesz! Ezt meg kell 
kóstolni!! Jó étvágyat hozzá!

A stafétát Lőrincz Évának adom át.

Rendhagyó könyvajánló kö-
vetkezik. Rendhagyó, mert 
immár másodszor ajánlok 
olvasnivalót, rendhagyó, 
mert 4 könyvet ismertetek, 
rendhagyó… de ezt majd a 
végén.

Sal Endre könyvei a szá-
zadelő világába vezetnek 
vissza. Híres és kevésbé hí-
res, itthon és külföldön is-
mert, de mára már elfeledett 
magyar hírességek nyomába 
ered. Korabeli újságok cik-
kei, fotói alapján válogatta 

történeteit. Fordulatokban bővelkedő, érdekfeszítő törté-
neteket tár elénk. Új és meglepő eseményeket kutatott fel.

Az első kötetben 51 hihetetlen anekdotát olvashatunk 
a némafilmek magyar nagyasszonyáról, VW Bogár meg-
álmodójáról, a Deli ikerlányok tánccal keresett millióiról, 
a magyar filmkirályról, a színes tv atyjáról, a háromszoros 
OSCAR díjas zeneszerzőről (Ben Hur).

A második kötet 51 szenvedélyes történettel vezet visz-
sza a múltba. Ármány, szenvedély, végzet és hűség. Piszto-
lyos gyilkosság, betörés, trükkös csalók, álgrófnők, cirku-
szok világa ez a kötet.

A harmadik könyv a színházak világa. 51 színészlegen-
da életébe pillanthatunk be, sokszor kegyetlen, majd má-
moros, meghökkentő világába.

Az eddigi utolsó kötet 45 izgalmas történet a Budai 
Várról. Legendás alakok, már-már elfeledett események, 
érdekes helyek, a Budavári Palota hajdani fénykorát idéző 
kordokumentum.

Ne aggódj, ha a könyvtárból az orrod elől viszik el eze-
ket az izgalmas könyveket, a Facebookon az „Újságmúze-
um” oldalon még több érdekes történetet olvashatsz.  Kap-
csolódó oldal a Nemzeti Hauszmann Program is.

És akkor az utolsó rendhagyó dolog: a következő köny-
vajánlót tőled várom:  Őze László.

Metykó Katalin

Az 1970-es évek elején nagy 
divatja volt a vetélkedőknek, 
virágoztak a KISZ-klubok, 
az ifjúsági zenekarok. Így 
történt, hogy a szobi vasutas 
fiatalok elhatározták, hogy 
ők is vetélkednek, kihívják 
a szocialista brigádokat. 
No, nem műveltségi, hanem 
szakmai alapon, balesetvé-
delem, biztonságtechnika, 
stb. Az öregek húzták a szá-
jukat, aztán megadták ma-
gukat. Másokat az állomás-
főnök „igazította” el, szóval 

lassan összeállt a mezőny. 
Egyedül a takarítók mond-
tak határozott nemet. Több-
ségük nem volt fiatal, nem 
szokták meg a nyilvánossá-
got, nincs beszédkészségük, 
kevés iskolát végeztek, és 
még egy csomó dolgot elő-
hoztak. Csak akkor mond-
tak igent, amikor órabér-
emelést ígértek (80 fillért) 
nekik. 

Májusban volt a vetélke-
dő, minden csapat 3 főből 
állt, ők képviselték a többi-

eket. Alig fértünk el a kul-
túrteremben. A zsűriben 
részt vettek a párttitkárok, 
szakszervezet, munkaügyes, 
és még ki tudja, 10 ember 
szorongott az asztalnál, a 
többi vendég (tanács, ha-
tárőrség, stb.) kétoldalt ült. 
Mondanom sem kell, hogy 
az egész vetélkedő a tömény 
unalomba fordult. Az utol-
só csapat következett, a ta-
karító szocialista brigád. A 
legkönnyebb kérdést kapta: 
Lehet-e az állomáson slaggal 

A téma az utcán hever
A vetélkedő

lemosni a vasúti kocsikat? 
(Nem, mert magasfeszült-
ség van a sínek fölött.) Julcsi 
néni gondolkodik, gondol-
kodik, aztán diadalmasan 
válaszol: Nem, nem lehet! 
Mindenki tapsolt, örült, de 
a zsűri elnöke (Bp. Igazgató-
ság) nem hagyja annyiban. 
Mondja, aztán miért nem 
lehet? Miért, miért? – zsör-
tölődik Julcsi néni – azért 
kedves uram, mert az egész 
rohadt állomáson nincsen 
slag! A csapat vezetőjének 
másnap délelőtt személye-
sen adta át a 30 méteres sla-
got az állomásfőnök. 

Ferenczy Emil   
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Minden év nyarán – így 
idén is – a Danubius Tánc-
együttes gyermektáncosai 
részére napközis tánctá-
bort szervezett, melyre kö-
zel negyven fő jelentkezett.

Óriási feladatot vállal-
tunk magunkra, nevezete-
sen egy teljes koreográfia 

betanulását! (Hasonló 
feladatot az évközi heti 
egyszeri próbákon körül-
belül 6-7 hónap alatt telje-
sítünk.)

Az együttes Ficos és Pi-
liga táncosai hősies kitar-
tással, és fegyelemmel si-
keresen helytálltak, így egy 

Ipoly menti csárdással lett 
gazdagabb a repertoárunk 
– melyet októbertől már 
láthat a közönség is! 

No persze a tánc mellett 
azért voltak kisebb-na-
gyobb pihenők, ahol a 
gyermekek kreativitásu-
kat, ügyességüket tehet-

ték próbára, játékokkal, 
mesehallgatással, tájházas 
kirándulással igyekeztünk 
színessé tenni az 5 napos 
programot.

Reméljük, minden részt-
vevő jól érezte magát, és jö-
vőre ismét találkozunk!

Kuti Andrea

Danubius tánctábor 2022.
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A június 10-12. között meg-
rendezett XXI. Szobi Városna-
pok és a harmadik Ipoly Feszt 
számtalan ingyenes program-
mal várta a rendezvényre ér-
kezőket. Hogy csak néhányat 
említsünk: legendás előadók, 
együttesek élő koncertjei (Nagy 
Feró és a Beatrice, Ocho Macho, 
Csík zenekar (képünkön fent), 
hangverseny, igényes gyer-
mekműsorok, képzőművésze-
ti kiállítás, sportprogramok 
emelték a rendezvény színvo-
nalát. Mindenki megtalálhatta 
a kedvére való programot, és 
a visszajelzések alapján, igen 
jó hangulatban ünnepelhettük 
városunk születésnapját.

Hagyományosan a város-
napok keretében kerülnek 
átadásra az adott évben a kép-
viselő-testület által adományo-
zott kitüntetések. 2022-ben a 
képviselő-testület Batizi Zol-
tán, a Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény intéz-
ményvezetője részére a tele-
pülés hagyományainak, em-
lékeinek ápolása, közkinccsé 
tétele érdekében végzett ön-

zetlen, odaadó és eredményes 
munkája elismeréseként „Szob 
Városért Díszplakett” kitünte-

tést, míg dr. Holocsi Krisztián 
jegyző részére a település fej-
lődése érdekében végzett évti-

Június 10-12. között került 
megrendezésre a XXI. Szobi 
Városnapok és az Ipoly Feszt

zedes kimagasló közszolgálati 
munkája elismeréseként „Szob 
Város Közszolgálatáért” kitün-
tető címet adományozta.

Természetesen egy ilyen 
rendezvény soha nem jöhetne 
létre önzetlen segítők áldoza-
tos munkája és a támogatók 
adományai nélkül. Szob Vá-
ros Önkormányzata nevében 
ezúton is hálásan köszönöm 
mindenkinek, aki akár szemé-
lyes munkája, akár pénzbeli 
vagy természetbeni adománya 
révén hozzájárult a rendezvény 
létrejöttéhez, illetve sikeres le-
bonyolításához.

Ferencz Gyöngyi 
polgámester

Támogatóink voltak:
• Colas Északkő Bányászati Kft.

• OTP Bank Nyrt.
• CO-OP Star Zrt.

• Jégvarázs Fagyizó és
Lángosozó

• Zombori Edina E.V. - Nem-
zeti Dohánybolt

• Herfli Söröző és Pizzéria
• Húsbolt Szobi Pörc

• Eszterházy Cukrászda - 
Stúrovo

• Erzsike Virág-Ajándék
• Z & H Határ Kft.

• Szobi Italgyártó Kft.
• Éva-Baker Kft.

•  Zsemberi Ferenc - Verőce
• LM Dunakanyar Kft.
• Mono Ipolyfabric Kft.
• Szikriszt és Társa Kft.

• Ipoly Erdő Zrt.
• Joskó-Hús Kft.

• Kis Herceg Virágkertészet
• 105 Söröző

• Szirom-Dekor Kft.
• Turcsik Mónika E.V.
• For Car Technik Kft. 

• Kipilláné Gonda Mária
• Dobra Lajosné

• Sági Béla vállalkozó
• Mazsorett Tánccsoport

• Tóth Lajos alpolgármester
• Szobi Városüzemeltetési és 

Közétkeztetési Intézmény
• Szobi József Attila 

Művelődési Ház és Szabadidő 
Központ

• Érdy János Könyvtár és 
Információs Központ
• Szobi Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőiBogányi Gergely hangversenye a szobi Szent László templomban


