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November 1-je Mindenszentek ün-
nepe, november 2-a a halottak nap-
ja. 

Szokás, hogy Mindenszentek 
napján rendbe teszik, virággal dí-
szítik a sírokat, amelyeken gyertyát 
gyújtanak a halottak üdvéért. A 
gyertya fénye az örök világosságot 
jelképezi, a katolikus egyház szer-
tartása szerint a „temetők nagy ke-
resztjénél” ma is elimádkozzák min-
denszentek litániáját, és megáldják 
az új síremlékeket. Keleten már 
380-ban megülték ezt az ünnepet, 
minden vértanúról megemlékez-
ve. A nyugati egyház liturgiájába 
IV. Bonifác pápának köszönhetően 
került be, aki – miután megkapta a 
pogány istenek tiszteletére épült ró-
mai Pantheont – 609. május 13-án 
Mária és az Összes Vértanúk tiszte-
letére szentelte fel. III. Gergely pápa 
(731–741)  kiszélesítette az ünnep-

Szob Város Önkormányzata a Magyar 
Falu Program keretében mintegy 6 
millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert el Magyarország Kor-
mányától az önkormányzati fenntar-
tású köztemető igen elavult utcafronti 
kerítésének cseréjére.

A beruházás keretében a temető 100 
méter hosszú utcafronti kerítése elbon-
tásra került. Az új kerítés az elbontott 
kerítés nyomvonalától néhány méter-
rel kintebb került felállításra, amely-
nek eredményeként megnövekedett 
a temető területe. Jelenleg a temető 
előtti közterület, illetve az új kerítésen 
belülre került területrész tereprende-
zési munkái zajlanak. Hátra van még a 
kerítés nagy- és kiskapujának beépíté-
se, amelyek Mindenszentek ünnepére 
szintén a helyükre kerülnek majd.

Mindenszentek ünnepére megújul 
az Új temető utcafronti kerítése

lendők körét: a „Szent Szűznek, 
minden apostolnak, vértanúnak, 
hitvallónak és a földkerekségen el-
hunyt minden tökéletes, igaz ember-
nek” emléknapjává tette minden-
szentek ünnepét. November 1-jére 
IV. Gergely pápa (827–844) döntése 
értelmében került az ünnep. Min-
denszentek ünnepe Magyarorszá-
gon 2000 óta, fél évszázad után is-
mét munkaszüneti nap. 

Mindenszentek ünnepét köve-
ti halottak napja, amely napon a 
Katolikus Egyház ünnepélyesen 
minden elhunytról, de különösen 
is a tisztulás állapotában levő szen-
vedő lelkekről emlékezik meg. Az 
egyház kezdettől fogva imádkozik 
a megholtakért. Szent Odilo clunyi 
apát kezdeményezte, hogy miután 
Mindenszentek ünnepén az egy-
ház megemlékezik a mennyország 
szentjeiről, másnap az összes meg-
holtról is emlékezzen meg. 998-ban 
vált szokássá az ünnep, majd a 11. 
században a clunyi bencések hatá-
sára széles körben elterjedt.

Emlékezzünk méltósággal.

Gyertyagyújtással emlékezünk 
elhunyt szeretteinkre
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A Szobi Fekete István Ál-
talános Iskola második al-
kalommal vehetett részt 
partneriskolaként egy nem-
zetközi  ERASMUS+ pályáza-
ton, melynek a címe: „Digitális 
iskola- a jövő iskolája.”  Három 
ország - Lengyelország, Ma-
gyarország, Bulgária - há-
rom iskolája a lengyel  Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Elblągu, 
a Szobi Fekete István Általá-
nos Iskola és a bolgár Nikola 
Yankov Vaptsatov  Általános 
Iskola, Berkovitsa 16-16-16 
tanulója és tanárai találkoz-
hattak személyesen és  online 
órák keretében. 

Az elmúlt években több 
alkalommal kényszerültünk 
arra, hogy a gyerekekkel az 
online térben dolgozzunk. 
Természetesen a digitális is-
kola nem csak az informati-
kai oktatást, illetve az online 
térben való oktatást jelenti. 
Fontosnak tartunk egyfaj-
ta szemléletváltást, melynek 
keretében keressük a lehető-
séget, hogy a különböző tan-
tárgyak miként oktathatóak, 
hogyan tehetők a mai gyer-
mek számára izgalmasabbá, 
komplexebbé. Ezért örültünk 
e megkeresésnek, és mond-
tunk igent a pályázatban való 
részvételre. 

A pályázatban résztvevő 
diákokat a kiemelkedő angol 

és informatikai tudásuk alap-
ján válogattuk ki, melynek 
időtartama 2021-2023. Ez 
idő alatt diákjaink több alka-
lommal közös online órákon 
vettek részt a partner iskolák 
diákjaival, ahol angol nyelven 
mutatkoztak be egymásnak, 
megismertették a másik két 
féllel az iskoláikat és a telepü-
léseiket. Az elején a diákok-
nak meg kellett tervezniük 
a pályázat logóját. A három 
iskola tanulói közül, nagy 
örömünkre, Kőnig Ákos 7. b 
osztályos tanuló tervezetét vá-
lasztotta ki győztesnek a zsűri, 
ami végig a hivatalos papíro-
kon is megjelent.

Két alkalommal utazhat-
tunk nemzetközi diáktalálko-
zóra. 2022. tavaszán Lengyel-
országban, Elbląg városában 
a  Szkoła Podstawowa Nr 1 w 
Elblągu iskolában találkoztak 
a lengyel, bolgár és a magyar 
diákok. 2022. őszén pedig 
a bolgár Berkovitsa városá-
ban található Nikola Yankov 

Vaptsatov iskolában voltak a 
három ország gyermekeinek 
a foglalkozások. Az első alka-
lommal kötődött barátságokat 
folyamatos levelezés követte, 
majd az újbóli találkozás fe-
lejthetetlen élménye. Mind a 
gyerekeknek, mind nekünk 
felnőtteknek izgalmas és érde-
kes volt megismerkedni más 
országok iskolájával, megta-
pasztalni a különbségeket és 
azonosságokat. Nagy élmény 
volt számukra, hogy az órá-
kon közösen fedezhették fel a 
„világot”! 

Mindkét országban meg-
ismerkedtünk a tájegység 
népviseletével, zenéjével és 
konyhájával. Öröm és feleme-
lő érzés volt látni, hogy gyere-
kek, akik alig ismerik egymást 
boldogan mosolyogva együtt 
táncolnak. Finom, a magyar 
konyhától nagyon eltérő éte-
leket készítettek a gyerekek, 
amiket persze meg is kóstol-
tunk.

Az iskolai feladatok mellett 

„Digitális iskola- a jövő 
iskolája”

néhány kirándulásra is volt le-
hetőség. Lengyelországban fe-
lejthetetlen élmény volt a Bal-
ti-tenger látványa, megrendítő 
volt a stutthofi  koncentrációs 
táborban tett sétánk, és igazi 
kuriózum volt a Malborki lo-
vagvár (képünkön lent), ami 
a világ egyetlen téglából épült 
lovagvára. Bulgáriában az is-
kola a Balkán-hegységben 
bújik meg. Izgalmas, néha fé-
lelmetes volt a szerpentinen el-
jutni az iskoláig. Ellátogattunk 
a Belogradchiki sziklákhoz és 
erődhöz is. Feljutva gyönyörű 
kilátás nyílt a tájra, úgy érez-
tük, mintha a világ tetején len-
nénk. A hatalmas 60-80 méter 
magas vörös homokkő sziklák 
lélegzetelállítóak voltak.

Reméljük, hogy a 16 diá-
kunk, akik részesei lehettek 
ennek a fantasztikus utazás-
nak, örök élménnyel gazda-
godtak. A pályázat céljai is 
megvalósulnak azzal, hogy a 
két év alatt fejlődött a résztve-
vők nyelvi és digitális kultúrá-
ja, az együttműködési képes-
ségük, kreatív gondolkodásuk, 
s erősödött a nemzeti hova-
tartozás érzésük.  Reméljük, 
hogy a kétszer öt nap közös 
programjai, valamint az együtt 
eltöltött online órák lehetősé-
get adtak arra a gyerekeknek, 
hogy egy kicsit megismerked-
jenek a három ország kultúrá-
jával, hagyományaival, a közös 
történelmi múlttal.

Résztvevő diákjaink:  Boon 
Eliza, Hegedűs Tímea, Kipil-
la Róbert, Kőnig Ákos, Liesz-
kovszki Bálint, Nagy Botond, 
Simon-Rozsnyai Áron, Veres 
Gerda, Vigh Zsófi a hetedikes 
tanulók és Fehér Violetta, Föl-
di Bonita, Gyárfás Anna, Hal-
mai Kata, Lengyel Dániel, Si-
mon-Kovács Jázmin, Solymosi 
Korina nyolcadikos tanulók.

Köszönjük a szülők támo-
gatását, segítségét! Köszönjük 
kollégáinknak az egész heti ki-
tartásukat!

Filó Andrea, 
Hninger Anikó, 

Knig-Topsál 
Annamária és 

Valentinné Gönczöl 
Julianna
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2022. szeptember hónapban született: Szűcs 
Gábor és Márton Erzsébet  HÉDI nevű gyermeke. 

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszön-
ti városunk újszülött polgárát, kívánva neki jó 
egészséget, hosszú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi hírek

Az elszabadult energiaárak 
igen nagy kihívások elé 
állítják önkormányzatun-
kat is. A képviselő-testület 
augusztusi ülésén tekintet-
te át a kialakult helyzetet. 
Annak érdekében, hogy 
az önkormányzat műkö-
dőképességének fenntar-
tását a költségvetési évben 
biztosítani tudja, többek 
között döntött arról, hogy 
az adott önkormányzati 
intézményben végzett te-
vékenység folytatására a 
vonatkozó jogszabályok-

ban előírt minimális hő-
mérsékletnél nem lehet 
magasabb hőmérsékletet 
biztosítani, a világítás te-
kintetében takarékosko-
dást rendelt el, az  irodai 
munkavégzés esetén pe-
dig asztali LED lámpák 
használatát ösztönzi. Több 
szintes épületben működő 
intézmények (szakorvosi 
rendelőintézet, polgár-
mesteri hivatal) esetében 
az egy szintre történő ösz-
szeköltözést kell ösztönöz-
ni. Döntött továbbá arról, 

hogy a fűtési szezonban 
a dolgozók is csak nyit-
vatartási időben tartóz-
kodhatnak a művelődési 
házban és a könyvtárban, 
kivéve, ha az adott rendez-
vény a nyitvatartási időn 
túlnyúlik, vagy – külön 
engedéllyel - azon kívül 
kerül megrendezésre. A 
rendezvényeket lehetőség 
szerinti koncentrálni kell 
heti egy-két napra, illetve 
a vegyes kazánnal fűthető 
nagytermi épületrészre. 
A művelődési ház eseté-

Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. 
október 14. napján, 18.00 
órai kezdettel a Szobi József 
Attila Művelődési Ház és 
Szabadidő Központban vá-
rosgyűlést és közmeghall-
gatást tartott. A városgyű-
lést az egyik legismertebb 
internetes közösségi felüle-
ten is közvetítették, ezért a 
személyesen megjelenteken 
kívül sokan online is követ-
hették az elhangzottakat.

A gyűlésen az érdeklő-
dők tájékoztatást kaphattak 
az önkormányzat gazdál-

kodásáról és a folyamatban 
lévő önkormányzati beru-
házásokról, fejlesztésekről. 
Kiemelten került szóba a 
szobi – több mint 30 éve 
– félkész állapotban lévő 
sportcsarnok befejezésének 
az ügye. Egyre biztosabb-
nak látszik, hogy a sport-
csarnok az önkormányzat 
és a Kiss Lenke Kosárlabda 
Akadémia együttműködése 
révén 2023-ban végre elké-
szül. Az Akadémia megje-
lent képviselői a városgyű-
lésen tájékoztatást adtak 
egyrészt a sportcsarnok 
befejezésének részletes ter-
véről, illetve arról a komp-
lex sportszakmai fejlesz-
tési elképzelésről, amelyet 
településünkön kívánnak 

Rendkívüli intézkedések az 
energiaválság ellensúlyozására

ben mindezt kiegészíti a 
terembérleti díjak meg-
emelése is. A múzeum ese-
tében is döntés született a 
belépődíjak emeléséről, 
bár a díjfi zetés alól jelenleg 
is mentesülő személyi kör 
továbbra is mentes marad 
a díjfi zetés alól. 

A képviselő-testület to-
vábbá döntött arról is, hogy 
elsősorban az iparűzési 
adóelőlegekből eredő visz-
szafi zetési kötelezettsége-
inek enyhítése érdekében, 
pályázatot kíván benyújtani 
az önkormányzatok rendkí-
vüli támogatására kiírt pá-
lyázati felhívásra az önkor-
mányzat működőképessége 
megőrzése érdekében.

Városgyűlés és közmeghallgatás megvalósítani, és amely-
nek csak az egyik szelete a 
sportcsarnok „kosárlabda 
aréna”-ként történő befeje-
zése. 

A jelenlévők tájékoz-
tatást kaphattak továb-
bá a település határában 
– magánberuházásként 
– létesült napelem-park-
ról, illetve a település bű-
nügyi helyzetéről, külön 
is kitérve a térségünkben 
egyre fokozódó migráns-
helyzetre. A közmeghall-
gatás keretében részben a 
tájékoztatókhoz kapcso-
lódóan, részben azoktól 
független témákban kér-
dezhettek a megjelentek, 
amelyeket a polgármester 
asszony, illetve az egyes 
témák kapcsán megjelent 
meghívottak igyekeztek 
megválaszolni.

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati

 Ösztöndíjpályázat 2023.
Szob Város Önkormányzata a Kulturális és Innováci-
ós Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első 
félévére vonatkozóan.

A részletes pályázati felhívás Szob Város Önkor-
mányzata (www.szob.hu) honlapjáról letölthető.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határideje:

2022. november 3.
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A Belügyminisztérium pá-
lyázatán elnyert forrásból 
és önkormányzati saját 
hozzájárulásból került sor 

a labdarúgó pálya spor-
töltözőjének felújítására. 
A felújítás elsősorban az 
épület igen leromlott ál-

lapotú tetőszerkezetét 
érintette, de belső felújí-
tások is történtek az in-
gatlanban.

Október 19-én 
elindultak a 

számlálóbiztosok
Azokat a személyeket, akik 
valamilyen oknál fogva ok-
tóber 19-ig nem végezték 
el a népszámlálás kereté-
ben az interneten az adat-
szolgáltatást, 2022. október 
19. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik 
fel otthonaikban. Ebben az 
időszakban az adatszolgál-
tatás már csak a számláló-
biztosok közreműködésé-
vel, személyes interjúk által 
teljesíthető.

A népszámlálási törvény 
szerint az adatszolgáltatás 
-  az egészségi állapotra, a 
fogyatékosságra, a vallásra, 
az anyanyelvre és a nemze-
tiségre vonatkozó adatkö-
rök kivételével - kötelező. 

Szob településen az 
alábbi személyek kaptak 
számlálóbiztosi megbíza-
tást: Bodnár Zsuzsanna, 
File Ildikó, Jehodek Brigit-
ta, Kliment Mónika, Mán-
dó-Nagy Szilvia és Vós-
ner-Tenczel Regina.

Amennyiben bárki más 
csöngetne be önökhöz ma-
gát számlálóbiztosnak ki-
adva azzal, hogy népszám-
lálást végez, kérjük, jelezze 
a polgármesteri hivatalban 
vagy a rendőrségen.

Szeretnénk továbbá 
felhívni a figyelmet arra, 
hogy november 21. és 28. 
között már csak a pol-
gármesteri hivatalba be-
fáradva  tehetnek eleget 
adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek azok, akik 
november 20-ig ezt nem 
tették meg. 

Szob Város Önkormányzata 
az előző évekhez hasonlóan 
idén is sikeresen pályázott a 
lakosság részére kiosztható 
szociális célú tűzifára. A pá-
lyázati forrásból kiosztható 
szociális célú tűzifa meny-
nyisége 104 m3. Köszönjük 
Magyarország Kormányának 
támogatását!

Tisztelt Szobi Lakosok!
A szociális célú tűzifa igénylé-
sének módjával kapcsolatban 
az alábbiakra szeretnénk fel-
hívni a fi gyelmüket: 

A támogatási igényeket 
2022. november 10. (csütör-
tök) napjáig lehet benyújtani 
ügyfélfogadási időben a Szo-
bi Polgármesteri Hivatalban 
(2628 Szob, Szent Imre utca 
12.), az önkormányzat által 
rendszeresített formanyom-
tatványon. A formanyomtat-
vány a polgármesteri hivatal-
ban rendelkezésre áll, illetve  a 
www.szob.hu oldalról letölt-

hető. A kitöltött nyomtatvány 
mellé az alábbi dokumentu-
mokat szükséges csatolni:

• szobi lakóhely igazolásá-
hoz a lakcímkártya lakóhelyet 
tartalmazó oldalának másola-
ta

• a kérelmező, és valameny-
nyi a kérelmezővel egy ház-
tartásban élő személy jövede-
lemigazolása (pl. munkáltatói 
keresetigazolás, nyugdíjfolyó-
sító évente kiállított igazolása, 
munkanélkülieknek munka-
ügyi központ igazolása állás-
keresésről, stb.)

• a kérelmezővel egy ház-
tartásban élő, 16 évnél idő-
sebb, nappali rendszerű 
oktatásban tanuló személy is-
kolalátogatási, illetve hallgatói 
jogviszony igazolása.

A hiányosan benyújtott kére-
lem érdemben nem bírálható el. 
Támogatásban kizárólag az ré-
szesülhet, aki lakóingatlanának 
fűtését fatüzeléssel oldja meg.

FIGYELEM! A kérelmek-
ben foglalt adatok, állítások 
valóságtartalmát a kérelmeket 
elbíráló Szociális és Egészség-
ügyi Bizottság helyszíni szem-
le, illetve környezettanulmány 
készíttetésével is ellenőriztet-
heti. Az elbírálás határideje: 
2022. november 30.

Szob Város Önkormányza-
tának a települési támogatá-
sokról szóló 4/2015. (II. 27.) 
sz. rendeletének 8. §-a alap-
ján szociálisan rászorult az, 
aki esetében a háztartásban 
élők egy főre számított havi 
jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének egyedül élő esetén 
350 %-át (99.750,- Ft), egy 
főnél nagyobb háztartás ese-
tén 300 %-át (85.500,- Ft). A 
feltételeknek történő megfe-
lelés nem jelent automatikus 
támogatást.

Ferencz Gyöngyi 
polgármester

Megújult a labdarúgó
pálya sportöltözője 

Tüzifa igényelhető
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Röviden
ISKOLA Szob Város 
Önkormányzat Képvi-
selő-testülete augusztu-
si ülésén ismerte meg és 
fogadta el a Szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola, valamint a 
Szobi Fekete István Álta-
lános Iskola 2021-2022. 
nevelési évéről készült 
beszámolókat. Kapcsoló-
dó hír, az általános iskola 
jelenlegi felvételi körzet-
határán a 2023/2024-es 
tanévre vonatkozólag a 
képviselő-testület változ-
tatást nem kezdeménye-
zett.

GAZDÁLKODÁS  A 
képviselő-testület au-
gusztusban ismerte meg 
és fogadta el az önkor-
mányzat 2022. első félévi 
gazdálkodásáról készült 
tájékoztatót. A tájékoz-
tatóból kiderült, hogy az 
önkormányzat első félévi 
gazdálkodása kiegyen-
súlyozott volt, bevételei, 
kiadásai az előirányzatok 
szerint teljesültek. Ebben 
a félévben az energiavál-
ság még nem volt hatással 
az önkormányzat gazdál-
kodására, ami előrelátha-
tólag a második féléves 
gazdálkodásról már ke-
vésbé lesz elmondható.

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI 
INTÉZMÉNY  A képvi-
selő-testület „Védőszárny 
Idősotthon” elnevezéssel 
új időskorúak ellátását 
biztosító intézmény ala-
pításáról döntött. Az új 
intézmény intézményve-
zetői feladatainak ellátá-
sával ideiglenesen, egy év 
határozott időtartamra 
Legény Anitát bízta meg. 
A Köztársaság utcában 
található idősotthon be-
rendezési tárgyai és esz-
közei nagyobb részének 
beszerzése már megtör-
tént, azonban további 

eszközök megvásárlása is 
szükséges ahhoz, hogy az 
intézmény működési en-
gedélyét is meg lehessen 
kérni. A kialakult válság 
ellenére az önkormány-
zat továbbra sem tett le 
annak a céljának elérésé-
ről, hogy az idősotthon a 
jövő év első felében meg 
tudja kezdeni működé-
sét.

TÁJÉKOZTATÓK  A 
képviselő-testület au-
gusztusi ülésén kapott 
tájékoztatást a 2022. II. 
negyedévben hozott ha-
tározatainak végrehajtá-
sáról és az önkormányza-
ti fenntartású köztemető 
működéséről.

ÓVODA  A Szobi Nap-
sugár Óvoda és Bölcsőde 
2021/2022. nevelési év-
ben végzett tevékenysé-
géről készült beszámolót 
októberi ülésén ismerte 
meg és fogadta el a kép-
viselő-testület. Szintén 
októberben tárgyalták a 
képviselők az intézmény 
2022/2023-as nevelési 
évre vonatkozó munka-
tervét, amelyet azzal a ki-
egészítéssel hagytak jóvá, 
hogy az intézményben 
a téli szünet ideje 2022. 
december 22-től  2023. 
január 8-ig tart, illetve a 
2023. évi nyári szünet - a 
hosszabb téli szünet mi-
att - egy héttel rövidebb 
lesz.

KÜLTERÜLETI ÚT
FELÚJÍTÁS A képvise-
lő-testület a Nyár utca 
– Bőszobi-patak közötti 
külterületi közút felújítá-
sát végző kivitelező kivá-
lasztása érdekében lefoly-
tatott beszerzési eljárást 
- a beérkezett ajánlatok 
alapján - eredményesnek 
minősítette, és az eljárás 
nyertesének a MULTIDI-
MENZIO Kft–t (szék-
hely: 2627 Zebegény, 
Völgy utca. 124/11.) hir-

dette ki.  A munkaterület 
átadása megtörtént, a na-
pokban a munkavégzés 
is megkezdődik. A beru-
házás eredményeként az 
útszakasz új kőszóratos 
borítást kap, amelynek 
következtében a gazdál-
kodók is akadálytalanab-
bul tudják majd megkö-
zelíteni földjeiket.

KISVASÚT  A képvi-
selő-testület októberi 
ülésén a „Kisvasút épü-
leteinek korszerűsítése” 
tárgyú közbeszerzési el-
járást eredményesnek 
minősítette, és az eljárás 
nyertesének a Geoszolg 
Mélyépítőipari és Vállal-
kozói Korlátolt Felelős-
ségű Társaságot (vezető 
ajánlattevő) hirdette ki.

Ingatlan értékesítés
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyil-
vános liciteljárás útján értékesítésre hirdeti meg az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2628 
Szob, Sport u. 14. szám alatt található, 608 hrsz-ú, 
1043 m2 területnagyságú beépítetlen telket. Az ingat-
lan a Duna árterületén (nagyvízi medrében) találha-
tó, illetve 20 KV-os fennálló vezeték javára vezeték-
jog terheli. 

A kikiáltási ár: 3 900 000 Ft
Licit időpontja: 2022. november 10. 

(csütörtök), 14 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Iroda
Licit lépcső: 100 000 Ft

A licit időpontja előtt 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 licitálás helyén, 
a licit során kialakult bruttó vételár 10%-át kell fog-
laló címén egy összegben megfi zetnie, amely a vétel-
árba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két 
héten belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés 
megkötésére jogosult. Az adásvételi szerződés aláírá-
sával egyidejűleg köteles vevő a teljes vételárat meg-
fi zetni.

Szob Város Önkormányzata

HELYI ADÓK  A kép-
viselő-testület októberi 
ülésén ismerte meg és fo-
gadta el az önkormányzat 
adóbevételeinek 2022. 
évi teljesítéséről készült 
tájékoztatót, egyben dön-
tött arról is, hogy a 2023. 
évre vonatkozóan sem 
helyi adók rendszerén, 
sem a már bevezetett he-
lyi adók mértékén nem 
kíván változtatni.

TŰZOLTÓSÁG A kép-
viselő-testület megkö-
szönve a Nagymarosi 
Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület áldozatos munká-
ját, úgy döntött, hogy az 
Egyesület részére 50.000 
Ft egyszeri működési tá-
mogatást biztosít költ-
ségvetéséből.
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I. Régiós Zsiráf Kupa
Szomód, 2022. október 8.

Végeredmény:
I. Szomód

II. Szob
III. Lábatlan

Játékosok: Antal Emma, 
Dóbiás Regina Fanni, 
Kemp Róbert, Kiácz Do-

minik András, Lehoczky 
Luca, Ricler Ábel, Svéger 
Bence, Timár Farkas Má-
tyás, Zentai Zalán.

Köszönjük a Kiss Lenke 
Kosárlabda Akadémia tá-
mogatását!

Szölgyén Szilvia 
 tanító

Kosárlabda hírek

2022. szeptember 29-én 
megrendezésre került az 
első Mihály napi vásár a 
Szobi Napsugár Óvoda és 
Bölcsődében. A vásáron 
összegyűlt a város apra-
ja-nagyja és különböző vá-
sárfi ákat vásárolhattak.

A rendezvényt színesítet-
te a Tóth testvérek (Tímea és 
Editke) zenés, őszi dalcsok-
ra, illetve a Tatai bábszínház 
színvonalas előadása.

Az áruba bocsátott ter-
mékeket a szülők és az 
óvoda dolgozói készítették. 
Ezt itt is szeretnénk meg-
köszönni valamennyi ügyes 

kezű aktív szülőnek, nagy-
szülőnek, tesónak...stb. Egy-
ben szeretnénk megköszön-
ni a rengeteg süteményt, 
gyümölcsöt, gyümölcslevet, 
melyet gyermekeink nagy 
örömmel fogyaszthattak a 
délután folyamán, valamint 
a programon való részvé-
telt, mellyel óvodánkat tá-
mogatták.

A rendezvény sikerére 
tekintettel szeretnénk a Mi-
hály napi vásárból hagyo-
mányt teremteni valameny-
nyi ovisunk örömére.

Szobi Napsugár 
Óvoda dolgozói

Mihály napi vásár 
az oviban

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

A Szobon 2022. október 
8-án megrendezett 'Ipoly 
mente népzenei örökségéből' 
konferencián nagy sikerrel 
vett részt a Danubius Tánc-
együttes Ficos csoportja, 
akik az Alt István vezette ki-
váló zenészekből álló ipoly-
sági Húros Banda kíséretével 
Ipoly menti népi játékokat és 
csárdást adtak elő.

A gyerekek első élőzenés 
produkcióját megelőzte egy 
gyors összegyakorlás, mely 

a rendkívüli muzsikusoknak 
köszönhetően nagyon gyor-
san, és gördülékenyen zaj-
lott. (Még arra is maradt idő, 
hogy a dudás Konrád Viktor 
egy kis hangszer ismertetést, 
és bemutatót is tartson!) Bí-
zunk benne, hogy még sok 
közös munkában lesz ré-
szünk!

A fellépésről készített fel-
vétel az alábbi linken tekint-
hető meg: https://youtu.be/
itUIwkJy_fA

Az első élőzenés produkció

Szobi Fekete István 
Általános Iskola frissen 

felavatott kis elsősei
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Ahogy kezdjük Európában is 
megtapasztalni a klímaválto-
zás negatív hatásait (aszályos 
időszakok, villámárvizek és 
ezek következményei) egyre 
inkább népbetegséggé válik a 
klímaszorongás. Erősödik a fe-
nyegetés, és nő a tehetetlenség 
érzése is, hiszen sokan úgy ér-
zik, hogy nincs valódi beleszó-
lásuk a dolgok alakulásába. Ezt 
a félelmet a leghatásosabban a 
természetben és a helyi közös-
ségekben lehet kezelni. Sokat 
segít a bolygónak és a lelkünk-
nek is, ha a bénultság helyett 
aktivizáljuk magunkat, és te-
szünk a negatív érzések ellen.

Egyesületünkben is érzé-
keljük a globális vagy orszá-

gos problémákat, de mindig 
helyi szinten kezeljük azokat. 
Th ink global, act local (gon-
dolkozz globálisan, cselekedj 
lokálisan). Az ember jelentős 
változást csak a közvetlen kör-
nyezetére képes gyakorolni. 
Ezt felismerve szeretnénk a 
Dunakanyarban élőket kicsit 
aktivizálni. 

Az online térből kilépve 
az életbe, valós dolgokkal kell 
helyben foglalkozni. Úgy gon-
doljuk, hogy jó közösség csak 
közös értékek mentén tud ki-
alakulni, ezért szeretnénk ösz-
szefogni azokat az embereket, 
akiknek fontos a Dunakanyar, 
a természet, a táj és minden 
benne élő. A közös értékek 

mentén programokon keresz-
tül tudunk összekapcsolód-
ni. Régi megfi gyelés, hogy jó 
közösségek kovácsolódnak a 
munka, tanulás, vagy épp a 
szórakozás mentén. Ezért sok 
ilyen programmal készülünk a 
2023-as évre. Terveink között 
szerepel: biokertész tanfolya-
mok szervezése, környezettisz-
títási akciók, komposztálással 
kapcsolatos műhelymunka 
szervezése, és szeretnénk egy 
nagyobb zenés családi pikniket 
is. 

Egyesületünk fő céljai: 
• A Dunakanyar természe-

tes értékeit megóvja és gyara-
pítsa azokat. 

• A helyben élő embereket 

Ne szorongj! Cselekedj!
A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület cikke

megtanítsa együtt élni, közre-
működni a természettel.

• Létrehozzon egy termelői 
közösséget, ami képes ellátni 
a Dunakanyar mikrorégiót 
vegyszermentesen előállított 
élelmiszerekkel.  Az út hosszú 
és minden segítségre szükség 
van, de a közös munka meg-
hozza a gyümölcsét. Ha úgy 
érzitek, hogy régóta hiányzik 
valami az életetekből, tegyetek 
egy próbát és csatlakozzatok 
egyesületünkhöz!

Jelentkezni az alábbi módon 
tudtok: 

• FB oldalunkon megtalál-
ható a jelentkezési lap linkje. 

• Email: írjatok email cí-
münkre és elküldjük a jelent-
kezési lapot: dunakkve@gmail.
com

Az erő legyen veletek, és vi-
gyázzatok a közös kincsünkre, a 
Dunakanyarra!

Ismerős élethelyzetek minden-
ki számára: jegyautomatából 
vonat-, vagy villamosjegyet ve-
szünk, bankautomatából pénzt 
veszünk ki, kiváltjuk a recep-
tünket a gyógyszertári „felhő-
ből”, az autónkat számítógép-
pel diagnosztizálják, időpontot 
foglalunk egy weboldalon, vagy 
online vásárolunk és ügyet 
intézünk… nem beszélve az 
okostelefonok adta ezernyi le-
hetőségről! Észre sem vesszük, 
mégis a mindennapi életünket 
- szó szerint - behálózza a tech-
nika, a digitalizáció. „Nem lehet 
nem digitálisan élni egy digitális 
korban" - mondja dr. Nagy Mar-
cell. S hogy kerül a digitalizáció 
egy zeneiskolába? 

Intézményünk működé-
sében irodai, adminisztrációs 
területén vezettünk be inno-
vációs újdonságokat. 2018-tól 
veszünk részt a Microsoft  Inno-
vatív Iskola programban, meg-
ismertük az o365 alkalmazások 
előnyeit. A járványhelyzetben 
használt, kipróbált technikák 
közül azokat a megoldásokat 
tartottuk meg, amelyek meg-
könnyítik mindennapi mun-
kánkat. Leginkább a kommu-
nikáció és az adminisztráció 

területén:  elektronikus aláírás 
bevezetése Ügyfélkapun keresz-
tül,  Outlook levelezés a hivata-
los kapcsolattartásra, Outlook 
naptár funkciók programjaink 
követésére, Teams app az online 
értekezletekhez és kapcsolattar-
tásra, Bookings időpontfoglalás 
egyeztetésekhez, OneDrive és 
SharePoint felületeken keresz-
tül felhő alapú együttműködés 
különböző dokumentumokon, 
pl. Excel, Word, Wiki, bevezetés 
alatt áll a List applikáció auto-
matizálás, a Power Automate 
támogatásával.

Kollégáink elsajátították 
ezek használatát, szívesen hasz-
nálják 7 település közel 50 km-
es távolságából, otthonról is 
elérhető formában. Hatékony-
sága, gyorsasága vitathatatlan, 
nem beszélve pl. utazási költsé-
gek megtakarításáról.

A tanulóinkat érintő inno-
vációk között megtaláljuk a 
blended képzésben működő 
online zenetörténet tantárgyat, 
melynek tananyag kidolgozása 
folyamatban, tapasztalatainkat 
összesítve átfogó tanterv ki-
dolgozását indítjuk el. Másik 
fejlesztésünk, a bernecebaráti 
szolfézs csoporttal összeállított 

„Kodály körön” sétaút. A tanulói 
projekt a Szobi Kodály 50’ ren-
dezvénysorozat támogatásával 
jött létre. Kodály Zoltán Szo-
bon, a családjával eltöltött közel 
3 évéhez kapcsolódó helyszínek 
bejárása nagy sikert aratott a 
gyerekek körében. Projektün-
ket a szobi általános iskola és 
a városi turisztika irányába 
szeretnénk kiterjeszteni, még 
2022-ben. Konkrét megoldáso-
kat és bemutatókat honlapun-
kon találhatnak! www.szobmu-
sic.hu 

„Kultúrát nem lehet örököl-
ni. Az elődök kultúrája egyket-
tőre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg újra meg nem 
szerzi magának.” Névadónk, 
Kodály Zoltán gondolatai 
gyakran hangzanak rendezvé-
nyeinken. 50 éve működő ze-
neiskolánkban a hagyományok 
ápolására kiemelt hangsúlyt 
fektetünk. Az élményszerű ké-
pességfejlesztés mellett nevelési 
célként fogalmazódott meg a 
zenei pályaorientáció kérdése. 
Kevés zeneművészt, zenetanárt 
tudunk elindítani zenei pályán. 
Megfelelő kvalitású, elkötele-
zett zenei szakemberek hiányát 
azonban bőrünkön tapasztal-

juk. Gondolok itt hangszer-
készítőkre, hangszerjavítókra, 
hangszertechnikusokra, han-
gosítókra, hangmérnökökre. 
Ezért rendeztük meg júniusban 
- az Erzsébet Alapítvány támo-
gatásával - az első „Hangmester 
tábort” legnagyobb, pályavá-
lasztás előtt álló tanulóinknak. 
A jó hangulatban telt napközis 
táborban különböző bemutató-
kat szerveztünk. Szalai Zoltán 
a koncertek hangosításának, 
Bottlik Tibor a rézfúvós hang-
szerek javításának, igazgatónk 
és hangszerépítő kollégái a 
Bogányi zongora gyártásának, 
végül Lévai Zsuzsanna kolléga-
nőnk a hangmesteri képzésnek 
és a zeneterapeuta szakmának 
mindennapi  rejtelmeibe kalau-
zolta el 25 tanulónkat. A hetet, a 
tanulók által készített, hangsze-
res produkcióikat tartalmazó 
videóbemutatóval zártuk. Ezt a 
tábort a jövőben, minden tanév 
végén, júniusra tervezzük.

Mindezen események, ered-
mények a pedagógus mester-
programom részét képezik. 
Köszönetet szeretnék mondani 
minden támogatónknak, részt-
vevő előadóknak, partnereik-
nek és kollégáimnak. Bízom 
abban, hogy ezek az újítások 
más intézmények számára is 
hasznosak lehetnek.

Fehérné Szabó Marianna
intézményvezet-

helyettes, 
mesterpedagógus

Hagyomány és innováció 
a Szobi Zeneiskolában 1.
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Nagy örömöt okozott szá-
momra, hogy az október 8-án 
lebonyolított „Az Ipoly mente 
népzenei örökségéből” című 
konferencia előadásaira sok 
helybéli is kíváncsi volt. Az or-
szágosan ismert, illetve a vidé-
künk népzenéjét hosszú évek 
óta kutató előadók igen színes 
és hatalmas mennyiségű új 
adattal szolgáltak. Most nem 
az elhangzottakat szeretném 
összefoglalni, hanem inkább 
az azokkal kapcsolatban fel-
merült gondolataimat osztom 
meg.

A Börzsöny Múzeumban 
csoportokat vezetve mindig 
hangsúlyozom, hogy járásunk 
kivételesen tarka etnikai kép-
pel rendelkezett a 20. század 
közepéig. Szob, Ipolydamásd, 
Márianosztra és Kóspallag 
szlovák többségű volt, a Du-
nakanyarban, valamint Nagy-
börzsönyben eltérő nyelvjá-
rást használó németek éltek. 
Az újkorban már magyarul 
beszélő falvaink múltját kutat-
va pedig többször felbukkan-
nak a szláv vagy német elő-
dök. Róluk október 8-án nem 
hallottunk, mivel a szervezők 
és az előadók a magyar több-
ségű Ipoly-völgy magyar nép-
zenéjére fókuszáltak. Néprajzi 
végzettség nélkül lehet, hogy 
tévedek, de úgy hiszem, hogy 
az Ipoly-völgy vagy a Szobi 
járás nem magyar nemzetisé-
geinek zenéjéről, kultúrájáról 
jóval kevesebbet tudunk, mint 
az itteni magyarságéról. Miért 
alakult ez így? 

Dr. Tari Lujza az Ipoly 
menti magyarságról szólva 
az 1906-ban megjelent, Hont 
vármegyét bemutató kötetből 
olvasott fel egy részt. E kiad-
vány a Borovszky Samu által 
szerkesztett „Magyarország  
vármegyéi és városai” sorozat 
része volt. E gigantikus mun-
kával elkészített sorozat a szá-
zadforduló egyik fontos hazai 
véleményformáló eleme lehe-
tett. Dr. Tari Lujzát hallgatva 
szomorúsággal gondoltam 
arra, hogy az általa felolvasott, 
az Ipoly-völgyi magyarságot 
igen pozitívan jellemző rész 
után a honti szlovákságáról 
írt rész mennyire szlovákel-

lenes és egyben megalázó. 
Először egy, a magyarokról 
szóló részt idézek a műből: 
„Erkölcsi és szellemi tekintet-
ben a vármegye magyarsága 
igen szép fokon álló fejlettséget 
mutat. A palóczczal született 
természetes ész a vármegye 
magyarságánál pallérozva, 
kiművelve lép elénk és bizonyos 
mértékű elismerést provokál.” 
Pár sorral lejjebb egy ritkán 
emlegetett bekezdés: „A tótsá-
got egészében, már erkölcsileg 
a magyarsághoz viszonyít-
ván, ilyen fokon állónak nem 
mondhatjuk…” „A tótság val-
lásos és tisztelettudó, de utóbbi 
tulajdonsága már nem olyan 
öntudatos, mint a magyaré. A 
tótságnál inkább a veleszületett 
jámborság, sőt alázatosság és 
mondhatni hideg közömbösség 
szüli a tisztelet fogalmát. Ön-
megtagadásban, nélkülözésben 
felülmúlja a magyart, de mun-
kaerőben és kitartásban mö-
götte marad.” 1906-ban tehát 
a Hont vármegyében is árusí-
tott monográfi a szerzői teljes 
nyugalommal becsmérelték 
azt a szlovákságot, mely a vár-
megye többségét alkotta. Úgy 
vélem, hogy a könyvet olvasó 
helyi szlovákok és németek 
számára egyértelmű volt az 
üzenet. Legyetek magyarok, 
hiszen így magasabb szintre 
léphettek! 

Talán ez a korhangulat 
okozta azt, hogy az akkori 
néprajzi gyűjtések többnyire 
a magyar nyelvterületre kon-
centráltak. Kuháné Tóth Edit 
délről haladva mutatatta be az 
Ipoly melletti falvakban gyűj-

tött népdalokat. A századfor-
dulón még nagyrészt szlová-
kul beszélő Szobot és a német 
Nagybörzsönyt egyszer sem 
említette, hiszen e települések-
ről egyetlen felvételt sem ta-
lált a Zenetudományi Intézet 
adattárában. Érdekes, hogy 
Kodály Zoltán egy évszázada 
a szintén szlovák Ipolydamás-
don 3 magyar dalt is gyűjtött, 
de feljegyezte, hogy ezeket he-
lyi „tót lányok” énekelték. Ezek 
szerint ők a nyelvi nehézségek 
ellenére elsajátították, megje-
gyezték már a többségi nem-
zet énekeit is. Talán büszkék 
is voltak rá, hogy milyen jól 
tudnak már magyarul. Lehet-
séges, hogy a kötelező magyar 
nyelvű iskolai oktatás mellett a 
magyar nyelvű éneklés volt a 
nők magyarosodásának má-
sik fontos elősegítője? 

Dr. Tari Lujza idézte Kodály 
Zoltán szavait is: „Kultúrát 
nem lehet örökölni. Az elődök 
kultúrája egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg 
újra meg nem szerzi magának.” 
Ebből az is következik, hogy 
nemzetiségi településeinkben 
(pl. Szobon) csak az elődök 
genetikája öröklődött át, nyel-
vük, hagyományaik, sajátsá-
gos értékeik eltűntek. Ezeket 
a politikai vezetés által irányí-
tott közhangulat miatt a szlo-
vák vagy német szülők nem 
akarták átadni, a gyermekeik 
pedig nem ezt, hanem a ma-
gyar kultúrát kívánták átvenni 
– vagy legalábbis magyarnak 
akartak tűnni.

Kuháné Tóth Edit Vámos-
mikoláról több régi felvételt is 

bemutatott. Erre a településre 
a török kor után nagy szám-
ban érkeztek német telepesek 
a Felvidék hegyvidékeiről, így 
a falu a 18. század végén na-
gyobbrészt német anyanyel-
vűekből állt. 1860 táján egy 
Schröer nevű nyelvész öröm-
mel elemezte a mikolai német 
nyelvjárás sajátosságait. Akkor 
ő már úgy látta, hogy a negy-
venes korosztály még beszéli 
anyanyelvét, de a gyermekeik 
már inkább csak a magyart 
használják. A népzenegyűjtők 
néhány évtized múlva pedig 
már gazdag magyar anyagot 
tudtak rögzíteni. A 20. század 
közepén készült egyik mikolai 
felvételen egy Pernyes nevű 
hölgy énekét hallhattuk a kon-
ferencián. E családnevet 1800 
táján még Perneschnek írták 
és a família korábbi nemzedé-
kei még németül beszéltek. 

Perőcsényről úgy hallot-
ta Diósjenőn Kodály, hogy 
gazdag népdalokban, így ér-
demes ott gyűjteni. Őutána 
mások is számos felvételt ké-
szítettek e magyar nyelvű fa-
luban. Ezt tudva igen érdekes 
az, hogy a helység lakossága 
az írásos adatok alapján a 16. 
században még jelentős rész-
ben német nyelvű lehetett. Az 
akkori germán eredetű csa-
ládnevek egy része még ma is 
létezik: Bánnár, Henzel, Fidel. 
A „Pávás lány” című ballada 
egyik perőcsényi adatközlője, 
átadója is Fidel volt. Elkép-
zelhető, hogy az 1400 táján 
jelentős vagyonnal rendelkező 
perőcsényi Fridel volt e famí-
lia őse és névadója. A Friedri-
ch (Frigyes) délnémet becéző 
alakja a Fridel. A Fidel család-
név a nehezen kiejthető „r” 
hang kiesésével keletkezhetett. 

Kuháné Tóth Edit emlí-
tette, hogy Kemencén még a 
20. század első felében jártak 
kántálni, azaz karácsonykor 
a házak ablakai alatt megáll-
va énekeltek, kántáltak. Erről 
eszembe jut az, amit a szobi 
Mészáros Mihálytól hallot-
tam pár éve, amikor kérdez-
tem, hogy ki beszélt szlová-
kul a szobi felmenői közül? 
Elmondta, hogy az anyai 
nagyanyja tudott szlovákul, 
de a fi atalabbakkal mindig 
magyarul beszélt. Viszont 

Az egykor színesebb Ipoly-völgyről

Az ipolysági Húros Banda és a szobi Danubius Táncegyüttes Ficos 
csoportja (Fotó: Varga Imre)
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karácsonykor elment az uno-
kák házához és az ablak alatt 
szlovákul énekelt nekik. Ezek 
szerint Szobon is lehetett 
volna e nyelven népdalokat 
gyűjteni. Kodály és társai, a 
magyar népzene szerelmesei 
hatalmas feladatuk mellé ezt – 
gondolom – nem tudták már 
felvállalni. Félek, hogy Szob, 
Ipolydamásd, Márianoszt-
ra és Kóspallag szlovák régi 
énekeiből nagyon kevés ma-
radt ránk. Kuháné Tóth Edit 
a Zenetudományi Intézetben 
csupán néhány márianosztrai 
szlovák nyelvű felvételt talált 
a fenti négy településről. E 
helységek népzenéjéből talán 

semmi más nem maradt meg 
– és a kultúrájuk más részei is 
szinte nyom nélkül tűntek el. 
Fájdalmas erre a veszteségre 
gondolni. Elgondolkodtató, 
hogy a hazai cigányság hagyo-
mányos zenéjét megbecsülték 
és így alaposan kutatták is a 
20. század magyar szakembe-
rei. Ezt dr. Tari Lujza hangsú-
lyozta is előadásában. 

Szomorúak lehetünk, hogy 
a szlovák nyelvű magyar ál-
lampolgárok kultúráját gyűj-
tőink a jelek szerint sokkal 
kevesebbre értékelték, mint 
a cigányságét vagy legalább-
is kevesebb fi gyelmet, időt 
szenteltek rá. Valószínűleg az 

okokról legalább egy köny-
vet lehetne írni. A monarchia 
fennállása idején a két nép 
vezetői közt folyamatos volt a 
politikai küzdelem. A közsze-
replőknek sikerült az addig 
békésen együtt élő átlagem-
berek jelentős részét is fel-
hergelni. A magyar kulturális 
elnyomást jól illusztrálják a 
jelen írás elején olvasható idé-
zetek a két nép jellemzésével. 
1918, illetve Trianon után az 
ellenszenv nem csökkent, 
csupán az elnyomó és az el-
nyomott szerepek cserélődtek 
fel az elcsatolt területeken. 

Vegyes származású, de 
magyar anyanyelvű személy-

ként egyrészt azt tanácsolom 
magamnak és az olvasóknak, 
hogy a magyar kultúrából 
próbáljunk meg minél több 
kincset a magunkává tenni. 
Másrészt ismerjük meg mi-
nél jobban szlovák vagy egyéb 
nyelvű elődeink múltját és 
azon értékeket is, amelyeket 
ők teremtettek. Ezzel nem ve-
szítünk semmit, viszont sokat 
nyerhetünk. Őseink nyelvét, 
kultúráját, azaz gyökereket, 
emellett új ismereteket és to-
leranciát.  

Batizi Zoltán 
(Börzsöny 

Közérdek Muzeális 
Gyjtemény)

„Az Ipoly mente népzenei örök-
ségéből” címmel a „Mi Börzsö-
nyünk” konferencia-sorozat 5. 
eseményére 2022. október 8-án 
került sor Szobon a művelődési 
házban nagyszámú érdeklődő 
és értő közönség előtt. A ren-
dezvény fő támogatója Szob 
Város Önkormányzata volt, a 
védnökséget a Szobi Kodály Zol-
tán Alapfokú Művészeti Iskola 
vállalta fel. A lebonyolításában 
a szobi József Attila Művelődési 
Ház és az Érdy János Könyvtár 
és Információs Központ nélkü-
lözhetetlen segítséget nyújtott. 
Hálásak vagyunk azoknak, akik 
magukénak érezve a konferen-
ciát pénzzel, élelmiszerrel vagy 
munkával támogatást nyújtottak 
a megrendezéshez. Az ő segítsé-
gük nélkül nem lett volna ilyen 
emlékezetes és sikeres ez a nap. 

Az előadó teremben Szinek 
Sándor citeráiból valamint a 
múzeum néprajzi tárgyaiból és 
népviseleti anyagából állítottunk 
ki néhány darabot. A műve-
lődési ház és a könyvtár lelkes 
munkatársainak köszönhetően a 
konferenciát követő ebéd igazán 
emlékezetes volt. Részben helyi, 
illetve környékbeli termelők kí-
nálatából kóstolhattak a kedves 
résztvevők, részben pedig egy, 
a hagyományos paraszti kony-
ha két elemét tartalmazó meleg 
ebédet is fogyaszthattak. Az egy-
szerű görcsleves (más nevei: kö-
tött- / csomó- vagy táskaleves) 
és a burgonyalángos osztatlan 
sikert aratott. 

A konferenciát szervező 
szakmai stáb nevében is hálával 
és köszönettel tartozunk az ösz-
szes előadónak és minden köz-
reműködőnek, támogatónak! 
Szerencsés az a település és az a 
vidék, ahol ennyien hajlandóak 
áldozatot hozni a közösségi cé-
lok érdekében.

Önkormányzatunk mellett 
a további főbb támogatók: Pest 
Megye Közgyűlésének elnöke, 
Ipolytölgyes, Letkés és Nagybör-
zsöny önkormányzatai, Colas 
Északkő Kft , Szobi Italgyártó 
Kft , Honti Múzeum és Galéria 
Baráti Köre (Ipolyság). További 
támogatók az ABC szerint sorol-
va: Dunakanyar Régió, Erzsike 
Virágüzlet (Szob), Éva-Baker Kft  
(Szob), Fazekas F. Péter (Letkés), 
Fésűs József (Szob), Fidel Csa-
ba (Vámosmikola), Gondviselés 
Patika ’95 Bt (Szob), Dr. Gosz-
tonyi Jenő (Ipolydamásd), Ipoly 
Infó (Szob), Ipoly  Fruct 2000 
Kft  (Szob), Jégvarázs (Szob), Ka-
valkád üzlet (Szob), Kis Herceg 
Kertészet (Szob), Kopigastro Kft  
(Szob), Kovács István (Letkés), 
Krasznai Tamás (Szob), Krasz-
nai Zoltán (Szob), Kuha Tanya 
(Bőszob), Dr. Lőrincz Kálmán  
(Szob), Pentz Hildegard (Szob), 
Rományik Ferenc (Ipolydamásd), 
Sági Dénes (Kemence), Szinek 
Tivadar (Szob), Szikriszt és Társa 
Bt (Szob), Szőke István és család-
ja (Szob), ToronySzoba Bt (Szob). 

 Börzsöny Múzeum Bará-
ti Köre és Börzsöny Közér-
dek Muzeális Gyjtemény

Köszönetnyilvánítás

Ez a nap örökre emlékezetes 
marad számomra, ugyanis ez 
az a nap, amikor nem tudtam, 
hogy kitört a forradalom, va-
lamint esküt tettem délelőtt, 
történelemből soha többet 
nem fogok elégetlent szerez-
ni.

Ugyanis már az ötödik 
egyest szereztem. Öt egymás 
követő órán hívott ki felelni a 
tanárom, ötször nem készül-
tem, ezért tettem ekkor az es-
küt! Betartottam!

Szóval nem voltam virágos 
hangulatban, pedig gyönyörű 
ősz volt, egy szál ingben sétál-
tam, szóltak a madarak, min-
den a tavaszról beszélt.

Este 8-kor lefeküdtem. Az 
álom éppen megcsípte a sze-
mem, amikor arra ébredtem, 
hogy a távolban valami moraj-
lik. Aztán kiabálásokat hallot-
tam. Nagynéném is felébredt, 
ő is hallgatózott. A zaj egyre 
közelebbről jött, majd egy erős 
férfi hang megszólalt: „Mun-
kát, kenyeret!” Kinyitottuk az 
ablakot és hirtelen teli volt az 
utca emberekkel. Mi ez? Ta-
nácstalanul néztünk egymás-
ra. „Éljen a forradalom!” – hal-
lottuk az előbbi hang gazdáját. 
És ment a nép, szól az ének: 
Gábor Áron rézágyúja fel van 
virágozva…

Pillanatok alatt felöltöztem, 
a nénikém is. Nem is hallot-

tam a „Várj meg!” felszólítást, 
rohantam ki az emberek közé. 
A szegedi Ságvári gimnázi-
um I/h. osztály tanulója vol-
tam, nélkülem nem lehetett 
forradalmat csinálni – gon-
doltam, amikor én is énekel-
ni kezdtem. Volt mellettem 
fi atal, öreg, munkásember 
és vasutas, szóval mindenki 
nyüzsgött, mindenki örült, a 
kendergyártól lementünk a 
textilfonó gyárig. Megvártuk 
a délutáni műszakot és újra 
megindultunk előre. Valaki 
csak tudhatta az útvonalat, 
mert a színház előtti téren már 
álltak és csak kiabáltak: „Rusz-
kik haza! Szabad Magyaror-
szágot! Szabad választásokat!”

Megjelent egy fi atalem-
ber az erkélyen és elszavalata 
Nemzeti dalt. Éljenzés. Aztán 
egy idősebb férfi  bejelentette, 
hogy Budapesten győzött a 
forradalom, menjünk szépen 
haza. Több tüntetés nem lesz 
ma, holnap a Széchenyi téren 
lesz este nagygyűlés.

Tv nem volt, a rádió nem 
mondott semmit, tehát csak 
arra hagyatkozhattunk, amit 
hallottunk. Budapesten győ-
zött a forradalom. Éjfél után 
érkeztem haza, nénikém adott 
két pofont, mert nem vártam 
meg, és boldogan vártuk októ-
ber 24-ét. Győztünk!

Ferenczy Emil

A téma az utcán hever
1956. október 23.
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Gasztrostaféta Olvastad?
Köszönöm Metykó Katalinnak, hogy rám gondolt és 
a könyvajánló stafétáját nekem adta át. 

Elgondolkodtam, hogy melyik az a könyv, amit 
szívesen ajánlanék másoknak is elolvasásra. Első-
sorban a történelmi regényeket szeretem. Persze ott 
azért meg kell különböztetni, hogy mi a valóság és 
mi az, amit az író használ „színezéknek”. 

Felmerült bennem Bán Mór Hunyadiakról író-
dott, nagyon olvasmányos regény sorozata, vagy ép-
pen Benkő László évszázadokat átölelő több kötetes, 
a magyar történelemből merített témájú regényei. 
Végül két regénynél ragadtam le, amik közül nem 
igazán tudtam választani.

Az egyik egy ismert magyar író, Moldova György 
által még a nyolcvanas években írt rövid, de igen 
tartalmas történelmi regény, melynek címe Negyven 
prédikátor.

A regény az ellenreformáció idejében játszódik, 
Kocsi Csergő Bálint prédikátor emlékiratait felhasz-
nálva írta az író. A prédikátor gyermekkorától kez-
dődően ábrázolja azt az életet és küzdelmet, amit a 
protestánsok az akkori katolikus hatalom ellen vív-
tak az 1600-as évek második felében. 

Az ellenreformáció keretében több református 
lelkészt, tanítót - akik nem voltak hajlandóak meg-
tagadni hitüket -, mondvacsinált vádakkal börtönre, 
gályarabságra ítéltek. A főhős, Kocsi Csergő Bálint 
is közéjük tartozott és a kevesek egyike volt, aki vé-
gig járta és túlélte a börtönöket, a megaláztatásokat, 
a gályarabságot. Hazatérte után készítette beszámo-
lóját kihívásokkal teli életéről.

Több mint 300 évvel a pozsonyi per után a nagy-
közönség körében még mindig kevésbé ismert, hogy 
milyen borzalmak történtek a 17. század utolsó év-
tizedeiben. Az író nagyon érdekesen és olvasmá-
nyosan tárja elénk annak a korszaknak a valóságát. 
Segítségével jobban beleláthatunk a reformáció és 
ellenreformáció küzdelmeibe, és azon keresztül a 
korabeli oktatásba és a református lelkészek életébe. 

A másik könyvről is néhány szó: szintén egy tör-
ténelmi regény egy olyan emberről, akinek a tevé-
kenységét szinte mindenki ismeri. Edvard Radzinsz-
kij orosz történész, író Sztálin életrajzi könyve, 
melynek címe Koba (Koba volt Sztálin beceneve).

Az író az orosz diktátor életrajzi regényét írta 
meg, Sztálin gyerekkorától a haláláig, olvasmányo-
san és eleven emberként ábrázolva a rettegett zsar-
nokot. 

A könyvben szereplő mesélő Sztálin gyermekkori 
barátja, hasonmása, aki végig kitart mellette, annak 
ellenére is, hogy ő is megjárja a rettegett börtönöket 
és Gulag táborokat. 

Bár elég terjedelmes mű (két kötet közel 1000 
oldal), de azok közé az olvasmányok közé tartozik, 
amit nem lehet letenni. Az olvasó szinte együtt éli 
az életét a főszereplővel, aki a szemünk láttára válik 
elnyomottból elnyomóvá.

A könyvajánló stafétáját Dutka Ákosnak adom át.
Őze László

Keksztekercs
Lőrincz Évi receptje

Hozzávalók: 1 kg darált 
háztartási keksz, 10 dkg 
kristálycukor, 4 személyes 
kávé, 5 dkg darált dió, ½  
dl rum (vagy 2 rum aro-
ma) 4 dkg kakaópor, annyi 
meggylé, hogy könnyen 
nyújtható legyen a tészta, 
kókusz reszelék.

Krém hozzávalói: ½ l tej, 
4 púpozott kanál liszt, va-
níliás cukor, 15 dkg vaj, 10 
dkg cukor. 

A tészta hozzávalóit egy nagyobb tálban összegyúr-
juk, 3 felé szedjük, konyharuhára vagy szilikonos lapra 
kókusz reszeléket szórunk, ezen nyújtjuk ki a tésztát. 

Elkészítjük a krémet: ½ liter tejből 4 púpozott ka-
nál liszttel és 1 vaníliával sűrű krémet főzünk, hagyjuk 
kihűlni. Közben 15 dkg vajból, 10 dkg cukorból masz-
szát készítünk. Ha a főzött krém kihűl, összekeverjük a 
masszával. Rákenjük a kinyújtott kekszlapra és a kony-
haruha vagy szilikonos lap segítségével feltekerjük.

Jó étvágyat kívánok hozzá!

A stafétát Hollerné Beának adom át.

A fűtési szezon indulásával 
sokan vegyes tüzelésű ka-
zánnal/kályhával fűtenek, 
melynek mellékterméke a 
salak és a hamu, mely nem 
kommunális hulladék. 

Tájékoztatjuk önöket, 
hogy a hamu, salak és kazán-
por egyrészt a hulladékra-
kodó kollégák egészségére, 
másrészt a tehergépjármű-
vek működőképességére is 
veszélyt jelent, tekintettel 
arra, hogy tűzveszélyes és 
előidézheti a további hulla-
dék begyulladását.

Javasoljuk az ingatlan-
használóknak, hogy a ha-
mut lehetőség szerint a tel-
kükön hasznosítsák, mivel 
a kihűlt fahamu számos 

nyersanyagot tartalmaz, az 
akár a komposztba is hasz-
nosítható.

Kérjük ügyfeleinktől, 
a fent leírtak betartását. 
Amennyiben személyzetünk 
a gyűjtés során hamut észlel 
a kihelyezett hulladékgyűjtő 
edényzetben, társaságunk az 
ürítést megtagadhatja. 

Társaságunknak csak a 
közszolgáltatás körébe tar-
tozó hulladékok tekinte-
tében áll fenn szolgáltatási 
kötelezettsége. Ezen hul-
ladékok zöme a háztartási 
hulladék és a települési hul-
ladék csoportjába sorolható.

Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft.

A salak és a hamu nem 
kommunális hulladék
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Jelen projekt legfőbb célja az, 
hogy a helyben lakókat - több 
csatornán keresztül bemu-
tatva - a fenntartható élelmi-
szer-gazdálkodásra nevelje, 
és megmutassa annak előnyei 
mellett a lehetséges módjait, 
mint szemléletformálás. 

Az első fókuszpont a fi a-
talok, fi atal felnőttek beveze-
tése a konyhába, élelmiszer 
ismeret, technikák, elkészítési 
módok és lehetőségek. Meg-
látásunk, hogy a fi atalabb 
generáció tudatossá nevelése 
akkor lehet teljes, ha bizonyos 
technikákat, fontos, alapvető 
élelmiszereket, azok felhasz-
nálási módjait és lehetőségeit 
megismerik, valamint elindul-
nak egy úton, mely megtanít 
a konyhai munkára, annak 
szeretetére, hasznosságára. Ez 
által sikerülhet olyan alapot 
letenni bennük, melyre épít-
kezhet a tudatosság, a mara-
dék-mentés, a minőségi élel-
miszer okos használata.

A másik fókusz a helyi, tér-
ségi kínálati oldalt megismer-
tetni a helyi, térségi keresleti 
oldallal és fordítva. Olyan mó-
don kívánjuk ezt tenni, hogy 
mindkét résztvevői félben lét-
rejöhessen egy szemléletvál-
tás. A kínálat a településen és 
a térségben működő ősterme-
lők, gazdák részéről érkezne. A 
keresleti csoportba a családok 
mellett a helyi turizmusban, 
vendéglátásban és közétkez-
tetésben szereplő egyéneket is 
szeretnénk megszólítani. Fel-
hívva ezzel a fi gyelmet a kö-
vetkező kérdésekre:

• Miért fontos a food miles 
szemlélet? Miért vedd inkább 
a helyi terméket?

• Miért szerezd be az élel-
miszert csomagolásmentesen? 
Hogyan készíts többször hasz-
nálatos csomagolást?

• Miért akkor edd, amikor 
szezonja van?

• Annyi ételt vegyél és ké-
szíts, amennyire szükséged 
van! Ha van maradék, gon-
dold újra, mi készülhet belőle, 
vagy kinek adhatod.

• Hogyan tárold megfele-
lően az alapanyagokat? (mivel 
nem csak a hűtő létezik)

• Gondolj a jövőre is, zárd 
üvegbe az ételeket! (befőzés, 
aszalás, savanyítás, házi tartó-
sítás)

• Komposztáld a fel nem 
használható részeket, ezzel 
csökkentve a háztartási hulla-
dékot, és fenntartva a termé-
szetes körforgást!

A fő cél szemléltetésére 

konferenciát tervezünk, több 
alkalmas interaktív workshop 
és előadások keretében kíván-
juk aktívan bevonni a látogató-
kat, érdeklődőket. A workshop 
szerves része az ételkészítés és 
az élelmiszer-gazdálkodással 
kapcsolatos helyi jó példák 
megtekintése, bemutatása, a 
programban résztvevő gazda-
ságok megtekintése, helyszín-
bejárás a gazdálkodók vezeté-
sével.

Már zajlik az élelmiszerpazarlás 
elleni projekt településünkön!

A konferencián, valamint 
a workshopon felhasználásra 
és bemutatásra kerülő jó pél-
dákból, jó gyakorlatokból, és 
a szemléletformáló anyagok 
felhasználásával a mai kornak 
megfelelő, kevés erőforrást 
használó, reszponzív honlapot 
is tervezünk készíteni, ahol a 
téma iránt érdeklődők bármi-
kor, az otthon kényelméből is 
megkaphatják a helyes útra 
vezető alap információkat és a 
kellő motivációt is.

Keressétek eseményeinket a 
plakátokon facebookon (Food 
Wave- Szob/Tudatos konyha, 
átgondolt étel) és a szob.hu-n

Árpád
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