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Mindössze néhány évtizede volt csak, 
amikor karácsony eljöttével az emberek 
még teljesen másképpen ünnepeltek. Nem 
úszott fényárban az ország, és reklámok 
özöne sem hívta fel a figyelmet az ajándé-
kok bő választékára. 

Az ünnep elsősorban a szívekben ra-
gyogott fel. A fényt, az adventi koszorún 
és karácsonykor a fenyőfákon, a nyugodt, 
békés lángú gyertya adta, amely az embe-
rek lelkét melegséggel és örömmel töltötte 
meg. A fenyőfát az otthon készített díszek-
kel, dióval, almával, mézeskaláccsal és szí-
nes papírlánccal díszítették fel, mely talán 
nagyobb örömet jelentett, mint ma a legdí-
szesebb, legpazarabbul feldíszített fa. 

De minden megváltozott körülöttünk, 
és mi magunk is. Ma már nem az igazi em-
beri értékekre figyelünk, mint a tisztelet, a 
becsület, a szeretet, hanem teljesen mást 
tartunk fontosnak, értékesnek. Sokan nem 
tudják, mi hiányzik az életükből, pedig 
ez nem más, mint az igaz szeretet. Vallá-
si meggyőződéstől függetlenül, minden-
ki készül karácsony ünnepére, azonban 
a bennünk rejlő különbségek mégis egy 
valóságra irányítják figyelmünket: a szere-
tetre.

Mindennapjainkban is elég nagy a zűr-
zavar, sok a kiszámíthatatlanság: háború, 
rezsiköltségek emelkedése, infláció stb., 
amelyek mind beárnyékolják az életünket. 
Mégis a hozzánk közelítő ünnep, kará-
csony ünnepe egyre nagyobb fényességgel 
világít ebben a sötétségben. Várjuk a meg-
érkezését, csendességét, még talán akkor is, 
ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot.

Karácsony ünnepét mindenki másképp 
éli meg, de azt mindannyian érezzük, hogy 
elhozza a szeretetet, hogy valamiféle meg-
nyugvás költözik az életünkbe.

Gondoljunk gyermekeink örömére a 
karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős 
hozzátartozónkra, aki segítségünkért há-
lás nekünk. A karácsonyi időszak kiváló 
alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink 
rendezésére. Kiváló alkalom a félreértések, 
megbántások tisztázására, mivel a szeretet 
nagylelkű, ezért nincs sok értelme azon 
gondolkodni, kinek illik, vagy kell kez-
deményezni. Ne feledjük, a legszebbet, a 
szeretetet életünkben kell kimutatnunk 
egymásnak!

Kedves Szobiak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeled-
ve, a magam és képviselő-társaim nevében 

is köszönetet mondjunk mindazoknak, 
akik egész évben segítették településünk 
fejlődését és az önkormányzat munkáját.

Köszönet illeti a polgármesteri hivatal -, 
az iskola -, az óvoda -, a helyi egészség-
ügy -, a könyvtár -, a művelődési ház -, a 
múzeum -, az idősek otthona - és a köz-
ponti műhely alkalmazottainak, valamint 
a közmunkásoknak a munkáját. Köszön-
jük azt, hogy az egyre nehezedő körülmé-
nyek között helytálltak, és jó színvonalon 
látták el feladataikat. 

Köszönjük a lakosság együttműködő 
segítségét, az önkormányzati munkában 
való aktív részvételét, illetve a vele szem-
ben megfogalmazott építő kritikákat. Kö-
szönjük az egyház támogatását, köszönjük 
a helyi vállalkozóknak, a civil szervezetek-

Szeretet és békesség legyen köztünk!
nek, hogy több alkalommal is támogatták 
rendezvényeinket, elősegítették a helyi kö-
zösségi élet járvány utáni újraéledését. És 
végül köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik az itt felsoroltakon kívül bármivel és 
bármilyen módon is segítették az elmúlt 
évben önkormányzatunkat, településün-
ket.

Kívánjuk mindenkinek, hogy a szere-
tet és a vele járó békesség ragyogja be az 
ünnepeket. Leljék meg örömüket szeret-
teikben és embertársaikban, hogy a kará-
csonyt és az új esztendőt örömteli szívvel, 
és újult erővel kezdhessük.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Fotó: Árpási Imre
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A hagyományokhoz híven, 
2022. október 6-án, az egy-
házi temetőben lévő kopja-
fánál emlékezett a város az 
1849. október 6-án Aradon 

kivégzett honvédtisztekre, 
illetve az 1848/49-es szabad-
ságharc vérbefojtására.

A megemlékezés a Him-
nusz közös eléneklésével 

kezdődött, majd a Szobi Fe-
kete István Általános Iskola 
tanulóinak színvonalas mű-
sora tette ünnepélyessé.

Ezt követően került sor a 

December 6-án nem marad-
hatunk Mikulás nélkül, ezért 
idén is megszervezésre került 
Szob Város Önkormányza-
ta jóvoltából a Mikulásváró 
délután a művelődési házban. 
A program kissé rendhagyó 
volt, de annál nagyobb sikert 
aratott az aprónép körében.

A Szobi Egészségfejlesztési 
Iroda egy kis egészségtuda-
tosságra nevelést csempészett 
a délutánba, a „Hidegben is 
egészségesen” című egészség 
kvíz játékában lelkesen vettek 
részt a gyermekek, jutalmuk 
egészségcsomag volt, azaz 
egy rendhagyó mikuláscso-
mag gyümölcsökkel.

 A kézműves programon 
Rudolf fejpánt készült és az 
így kis rénszarvasokká vál-

tozott gyerkőcök egy órás 
Rudiszkó keretében bulizhat-
tak, majd ezt követően egy 

kis uzsonnára is sor került, a 
Télapó kedvence volt teríté-
ken, kakaó és kalács került az 

Együtt emlékeztünk az 
aradi vértanúkra

koszorúzásra és az emléke-
zés virágainak elhelyezésére.

A kopjafánál koszorút 
helyeztek el: Szob Város Ön-
kormányzata nevében Fe-
rencz Gyöngyi polgármester 
és Tóth Lajos alpolgármes-
ter, a Pest Megyei Kormány-
hivatal Szobi Járási Hivatala 
részéről Kempfné dr. Dudás 
Hilda hivatalvezető, a Szo-
bi Fekete István Általános 
Iskola részéről Frievaldné 
Hetényi Ildikó igazgatóhe-
lyettes és Járik Izabella pe-
dagógus, valamint az MSZP 
helyi szervezete képviseleté-
ben Bába Vince és Kristofek 
Istvánné.

A rendezvény a Szózattal 
zárult.

Tóth Lajos
alpolgármester

Hohoho… éhes pocakokba.
A Mikulás sem váratott 

magára sokáig és tisztele-
tét tette nálunk, hogy saját 
szemével is láthassa, milyen 
nagy szeretettel várják őt a 
szobi és környékbeli gyerkő-
cök, akik idén igazán kitettek 
magukért, hiszen rengeteg 
vers, ének és rajz is „került” a 
szaloncukrok helyére a put-
tonyba.

A nap zárásaként megér-
kezett hozzánk a városnéző 
kisvonat, mely ünnepi fényei-
vel tette még hangulatosabbá 
az estét.

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni, mindazoknak a 
segítséget, akik aktívan részt 
vettek a program megszer-
vezésében, lebonyolításában. 
Köszönjük, hogy vagytok és 
számíthatunk rátok!

Árpád17
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2022. november hónapban született: Jakab Domon-
kos és Kanizsay Dorottya LÉNA nevű gyermeke.
 
Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti váro-
sunk újszülött polgárát, kívánva neki jó egészséget, 
hosszú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi hírek
Ingatlanértékesítés

Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás út-
ján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonát képező, szobi 159 hrsz-ú, 3708 m2 te-
rületnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanát.

A kikiáltási ár: 13.500.000 Ft
Licit időpontja: 2023. január 12. 

(csütörtök), 14 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Iroda (Szob, Szent Imre u. 12.)

Licit lépcső: 100 000 Ft
A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, 

előzetes időpont egyeztetés után az ingatlan megte-
kinthető.

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet Fe-
rencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es tele-
fonszámon.

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

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

Szob Város Önkormányzata

Villanysütő értékesítés
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás út-
ján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képező, KOGAST ES-T69/1 K-O 
típusú 21,6 kW teljesítményű (400 V) konyhai vil-
lanysütőt.

A kikiáltási ár: 900 000 Ft
Licit időpontja: 2023. január 12. 

(csütörtök), 1430 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Iroda (Szob, Szent Imre u. 12.)

Licit lépcső: 25 000 Ft
A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, 

előzetes időpont egyeztetés után a villanysütő megte-
kinthető.

Az ingósággal kapcsolatban érdeklődni lehet Fe-
rencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es tele-
fonszámon.

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

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

 Szob Város Önkormányzata

Köszönetnyilvánítás
Otthonában elhunyt Szakolczai László testvére és 
családja köszöni a részvétnyilvánításokat és a vigasz-
taló szavakat.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik sze-
retett lányunkat, Balázs Ildikót utolsó útjára elkísér-
ték és sírjára az emlékezés virágait elhelyezték.

Édesapja, Édesanyja és a család

 Búcsúzunk!
Szob Város Önkormányzata mély megrendülés-
sel értesült dr. Balázs Ildikó, Szob város egykori 
alpolgármestere, képviselője, a városi általános is-
kola korábbi igazgató-helyettese, tanára halálának 
híréről.

A Szobi Fekete István Általános Iskola pedagó-
gusaként évtizedeken keresztül oktatta a település 
és a térség gyermekeit. Áldozatos tanító munkája 
következtében sokan ismerték és szerették. Ildikó 
1998 és 2012 között tagja volt a település képvise-
lő-testületének, 2010 és 2012 között ő volt  a város 
alpolgármestere. Aktív képviselői munkája során 
számos, a település jövőjét alapjaiban meghatáro-
zó döntés előkészítésének, kimunkálásának részese 
volt.

Halálával hatalmas veszteség érte városunkat, 
emlékét kegyelettel őrizzük. Legmélyebb együttér-
zéssel osztozunk a család fájdalmában.

Nyugodjon Békében!
Tisztelettel:

Szob Város Önkormányzata

www.szob.hu
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RÖVIDEN 
MÚZEUM „Kőfejtés és kő-
felhasználás a Börzsönyben” 
címmel a múzeumban egy 
új állandó kiállítás kerül ki-
alakításra a következő hóna-
pokban. A kiállítás létreho-
zására beérkezett ajánlatok 
közül az ALTÁRÓ Kft. (2612 
Kosd, Mikes Kelemen u. 42.) 
ajánlatát fogadta el a képvi-
selő-testület, és e társasággal 
történő szerződéskötésre ha-
talmazta fel az intézményve-
zetőt. A kiállítás létrehozásá-
hoz kapcsolódóan a múzeum 
épületében infrastrukturális 
felújítások is megvalósulnak, 
amelynek kivitelezésére a 
beérkezett ajánlatok alapján, 
Győrik Sándor Balázs egyéni 
vállalkozóval (2632 Letkés, 
Széchenyi u. 25.) köthet szer-
ződést az intézményvezető az 
önkormányzat felhatalmazása 
alapján. A múzeumban meg-

valósuló fejlesztések a Magyar 
Géniusz program keretében, 
pályázati úton elnyert forrás-
ból valósulnak meg.

GAZDÁLKODÁS A képvi-
selő-testület novemberi ülé-
sén ismerte meg és fogadta 
el az önkormányzat 2022. III. 
negyedévi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót.

BELSŐ ELLENŐRZÉS A 
képviselő-testület november-
ben fogadta el az önkormány-
zat 2023. évi Belső Ellenőrzési 
Tervét.

TÁMOGATÓ ÁLLÁSFOG-
LALÁS A képviselő-testüle-
te megismerve Szita Károly, 
Kaposvár polgármesterének 
Ursula von der Leyen-nek, az 
Európai Bizottság elnökének 
címzett levelét, úgy döntött, 
hogy az abban foglaltakkal 
egyetért, és felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a fent 

hivatkozott levél tartalmával 
való képviselő-testületi egyet-
értésről szóló nyilatkozatot az 
önkormányzat nevében aláír-
ja, és azt a levél írója részére 
továbbítsa.

TŰZOLTÓ TÁMOGATÁS 
Novemberben döntött arról 
a képviselő-testület, hogy a 
Nagymarosi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület részére – a ko-
rábban megállapított 50.000 
Ft támogatáson felül -, továb-
bi 50.000 Ft támogatást bizto-
sít költségvetéséből. Döntött 
arról is, hogy a vámosmikolai 
Önkormányzati Tűzoltóság 
munkáját szintén 100.000 Ft 
összeggel támogatja költség-
vetéséből.

HATÁROZATOK A képvise-
lő-testület novemberi ülésén 
ismerte meg és fogadta el a 
2022. III. negyedévben hozott 
határozatainak végrehajtásá-
ról szóló jegyzői tájékoztatást.

VÉDŐSZÁRNY Szob Vá-
ros Önkormányzat Képvise-
lő-testülete – mint az intéz-
mény alapítója és fenntartója 
– decemberi ülésén ismerte 
meg és hagyta jóvá a Védő-
szárny Idősotthon (székhely: 
2628 Szob, Köztársaság tér 
8.) Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és annak mellék-
leteit.

FELVÉTELI KÖRZET A 
képviselő-testület december-
ben hagyta jóvá a Váci Tan-
kerületi Központnak a szobi 
általános iskola 2023/2024. 
tanévre vonatkozó körzetha-
tárának tervezetét. E szerint 
az iskola felvételi körzete:
- Szobi város közigazgatási te-
rülete (1-8. osztály)
- Ipolydamásd község köz-
igazgatási területe (1-8. osz-
tály)
- Márianosztra község köz-
igazgatási területe (1-8. osz-
tály)

Társaságunk az alábbi-
akban tájékoztatja Önt a 
kommunális, az újrahasz-
nosítható csomagolási 
(szelektív), és a zöldhul-
ladék gyűjtéséről. Együtt-
működésüket ezúton is kö-
szönjük!

A kommunális hulladék-
szállítás CSÜTÖRTÖKI 
napokon történik!

Házhoz menő
 zöldhulladék gyűjtés 

2023.
Április 13., 27., május 11., 

25., június 8., 22.

Fenyőgyűjtés: 
Január 9. és 23.

A kertgondozás során le-
vágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket, illetve a 
lehullott falevelet a DTkH 

Nonprofit Kft. által kibo-
csátott zsákban, illetve az 
ágnyesedéket max. 100 cm 
hosszú kötegekben össze-
kötve (alkalmanként maxi-
mum 1 m3 mennyiségben), 
a zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet 
nem szennyező módon.

A zöldhulladék gyűjté-
sére alkalmas zsákokat a 
honlapunkon megtalálható 
értékesítési helyeken lehet 
beszerezni bruttó 180 Ft/
db egységáron.

Házhoz menő csomagolási 
hulladékgyűjtés 

2023.
Január 12.,  február 9., már-
cius 9., április 6., május 4., 

június 1., 29.

Szállítási gyakoriságtól 
függetlenül, a megadott 
napon, az összegyűjtött 
csomagolási hulladék kihe-
lyezhető bármely átlátszó 
zsákban.

Kérjük, fokozott gondos-
sággal járjanak el a hulladé-
kok tömörítésével kapcso-
latban, ezzel is csökkentve 
a tároláshoz szükséges hely, 
valamint a kihelyezésükhöz 
szükséges zsákok mennyi-
ségét!

FONTOS! Az üveg (szí-
nes és színtelen öblös, üdí-
tős, boros, pezsgős) gyűjtése 
kiöblítve, az üveg gyűjtő-
pont(ok)on történik!

A lomtalanítást évente 
(január – december) ingat-
lanonként EGY alkalom-
mal (2m3/alkalom meny-
nyiségben) házhoz menő 
rendszerrel végezzük el, 
mely az 06-28/561-200 (4. 
menüpont) telefonszámon 
(ügyfélfogadási időben) 
igényelhető. A nagyobb da-
rabos (pl. bútor) lomhulla-
dékot kérjük, lapra szerelve, 
összedarabolva helyezzék 
ki.

Ügyfélszolgálatunk 
elérhetőségei:

DTkH Nonprofit Kft.
2600, Vác, Zrínyi út 9.

H: 7.00 – 19.00
Sz: 12:00-16:00
P: 8:00-12:00

06-28/561-200
ugyintezes@dtkh.hu

www.dtkh.hu
Kérjük, fokozott figye-

lemmel tájékozódjanak a 
helyszínek és nyitva-tar-
tások tekintetében, mert a 
járványügyi helyzettől füg-
gően eltérhetnek a feltünte-
tetettektől!

Kommunális, házhoz menő 
csomagolási (szelektív) és zöldhulladék 

2023.  I. félévi szállítási rend
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Mint azt bizonyára tud-
játok, Szob közvetlen 
szomszédságában, a Duna 
túloldalán, a pilismaróti 
Nagy-öbölben sóderbá-
nyát akarnak nyitni. A 
bánya újranyitása nem 
újkeletű dolog, 2019. de-
cemberében a pilismaró-
ti képviselő-testület zárt 
ülésen szavazta meg, ezu-
tán pedig a nagy lakossági 
felháborodás következ-
ményeként a pilismaróti 
testület és  a polgármester 
2020. augusztusában le-
mondott. Az időközi vá-
lasztáson megválasztották 
polgármesternek Hunyadi 
Balázst, aki kampányában 
azt mondta, nem akarja 
megnyitni a bányát. Most 
úgy látszik, ez mégsem 
igaz, hiszen titokban tár-
gyalásokat folytat a bánya 
vállalkozóival. A közhi-
edelemmel ellentétben a 
bánya létrehozása nem 
közvetlen államérdek, 
nem kormányközeli vál-
lalkozó nyitná meg és a 
sóder sem Paks 2 építésé-
hez kell, ez a vállalkozás 
kizárólag a GM-PRO Kft. 
érdeke. 

A sóderbányáról szá-
mokban. A bánya mérete 
1 224 211 m2 ekkora lesz 
a tájseb mérete. Ehhez 
még hozzájön a rengeteg 
uszály, melyek majd be-
rakodásra várakoznak az 
öbölben, vagy a zebegényi 
partok előtt. Naponta 4000 
tonna sódert terveznek ki-
termelni, ami azt jelenti, 
hogy naponta 16 uszályt 
tudnak megpakolni. A 
bánya nyitvatartási ideje 
munkanapokon 06.00-tól 
18.00-ig tart majd, vagyis 
napi 12 órán át, óránként 
több mint 1 uszály fog a 
bányába érkezni és elmen-
ni onnan. Ez folyamatos 
hajóforgalmat jelent, ami 
a turizmust és a Duna 
élővilágát is veszélyezteti. 

Valószínűsíthető hogy a 
16 uszályos bánya kapaci-
tás fölött további uszályok 
fognak vesztegelni a só-
derbánya körül, hogy ne 
legyenek üresjáratok.  

Állandó zaj. A sóder-
rel való munka igen zajos 
folyamat, elég csak arra 
gondolni, milyen, amikor 
a szomszéd egész nap be-
tont kever. Szakadatlan, 
idegőrlő zaj. Ez vár Szob 
és Zebegény egy részé-
re. A környezeti hatásta-
nulmány nem tér ki arra, 
hogy Szobot vagy Zebe-
gényt milyen mértékben 
fogja zavarni a bánya zaja, 
egyszerűen kihagyja ezt 
a kérdést. Ezt Pilismarót 
polgármestere és a bánya 
vállalkozó is elismerte a 
2022. december 3-án tar-
tott lakossági fórumon. 
Bányászat közben a sódert 
kitermelik, deponálják, 
osztályozzák, majd futó-
szalaggal az uszályokba 
töltik. Mindegyik munka-
folyamat külön-külön is 
hangos és zavaró, viszont 
az együttes hanghatás 
garantáltan elviselhetet-
len lesz emberek és álla-
tok számára egyaránt. A 
fémen kopogó-csikorgó 
sóder zaja betölti a teret. 
Megszűnnek azok a csen-
des, nyugodt pillanatok, 

amikor halljuk a hullámok 
morajlását a parton, a fák 
susogását, vagy a falevelek 
lágy földet érését. Ezeket 
az ismerős neszeket fel-
váltja az idegőrlő, folya-
matos háttérzaj, a fém és 
a sóder karistolása, a dí-
zelmotorok zúgása. A zajt 
minden dunai kilátással 
rendelkező domboldalról, 
a strandról, az egész part-
ról lehet majd hallani. A 
víz felerősíti, a dombok 
pedig bezárják és vissz-
hangozzák a hangzavart. 
Ez az állatvilágra is nega-
tív hatással lesz.

Szob város jelenleg az 
idegenforgalomra és a Du-
nával való kapcsolatára 
alapozza a jövőjét a tele-
pülésfejlesztési stratégiája 
szerint. Az utóbbi években 
Szob város fejlődése szé-
pen haladt előre, a telepü-
lés egyre népszerűbb lett, 
a turizmus fejlődésnek 
indult. Szob Duna-partja, 
strandja, Duna-parti sé-
tánya és a kerékpárút ha-
talmas lehetőség a város 
számára. Ezek az adott-
ságok a turisztikai vona-
lon használhatóak ki. A 
bányanyitás miatt fellépő 
bányazaj blokkolni fog-
ja ezeket az adottságokat. 
Senki nem akar bányazaj-
ban strandolni, pihenni, 

Bányazaj Szobon esetleg beülni egy vendég-
látóhelyre, hogy elfogyasz-
szon valamit. A bányazaj 
megjelenésével a turisták 
sem fognak megállni a 
szobi Duna-parton, legfel-
jebb keresztül rohannak, 
áttekernek majd rajta. Ez 
a hatás érződni fog a tele-
pülés költségvetésében is, 
hiszen csökkenti a vállal-
kozások bevételét, ami a 
helyi iparűzési adó bevé-
teleket is negatívan érin-
ti. Blokkolja a település 
turisztikai fejlődését és a 
Duna-part kihasználást. 

Összegezve: A bánya 
ártani fog Szobnak és a 
szobiaknak. Nincs semmi 
haszna, csak kárt okoz!

Nincs minden veszve! 
Van még esély tenni a bá-
nya ellen. Össze kell fogni, 
és együtt kell megvéde-
ni Szobot és Zebegényt! 
Zebegényben már elkez-
dődött a lakossági össze-
fogás, helyi vállalkozók 
segítik az aláírásgyűjtést, 
és a lakosság is példátlan 
aktivitást mutat. A tele-
pülés véleménye egységes 
a témában. Szeretnénk, 
ha Szobon is téma lenne 
a bánya negatív hatása és 
az itt élők foglalkozná-
nak vele, kinyilvánítanák 
véleményüket. Arra ké-
rünk minden Szobon élőt, 
hogy legyen aktív, hívja fel 
szomszédai figyelmét erre 
az ügyre, beszélgessen 
róla! Januártól szeretnénk 
a szobiaknak is lehetősé-
get biztosítani a bányával 
kapcsolatos véleményük 
kifejtésére. Amennyiben 
szeretnétek segíteni és ak-
tívan részt akartok venni 
a bánya elleni harcban, 
akkor írjatok erre az ema-
il-címre: dunakkve@gma-
il.com. (Fotó: greenfo.hu) 
Hajrá Szob! 

Köszönettel és 
szeretettel:
Batki László
Dunakanyar 

Környezetvédelmi 
Egyesület

Elnök
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SZIKLAKÓRHÁZ

Évek óta  minden ősz-
szel a hetedik évfolyamos 
tanulókkal ellátogatunk a 
Sziklakórház Atombunker 
Múzeumba. Az egy órás 
túra a Várhegy belsejében 
különleges élmény. A gye-
rekek a saját szemükkel 
láthatják a háború szörnyű 
következményeit, de talál-
koznak az emberi segítség-
nyújtás nagyszerű példáival 
is. „Most én lettem a halál, 
a világok pusztítója” mond-

ta Robert Oppenheimer az 
atombomba megalkotója. 
Mit is jelent ez, erről lát-
hattak példákat a múzeum 
utolsó kiállító termeiben.

PARLAMENT

A hatodik évfolyamosokkal 
a Parlamentbe látogattunk. 
A gyerekeknek  legjobban 
az aranyozott lépcsőház, 
a maga 132 lépcsőjével, és 
természetesen a korona lát-
ványa vívta ki az elismeré-
sét.

…tanulni és tudni…nézni 
és látni…hallani és érteni

…tapintani és fogni…

Szarvas Regina verse

Kosárpalánta 
bajnokság
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A legutóbbi, nyáron meg-
jelent cikkemben bizakod-
va vártam u12-es és u13-as 
csapatunkkal a folytatást az 
Országos Kézilabda Gyer-
mekbajnokságban. Sajnos a 
már a Covid alatt kezdődő 
lemorzsolódás elérte mind-
két csapatunkat. U13-as kor-
osztályú csapatunknál már 
az előző évben látszódott, 
hogy nem lesz megfelelő 
létszám a folytatáshoz, így 
sajnos nem jött össze a 10 
fős minimális létszám a ne-
vezéshez. A kisebb, u12-es 
csapatnál bizakodásra adott 
okot, hogy a nyári szünet 

elején a szülői visszajelzések 
alapján megvolt a megfelelő 
létszám a nevezéshez, azon-
ban többen meggondolták 
magukat a nyári szünet alatt 
és így az u13-as csapat is alul-
maradt a nevezéshez szüksé-
ges létszámban. Azonban a 
folytatást választó, legelszán-
tabb játékosok számára meg 
kellett találni a lehetőséget 
a megfelelő versenyzéshez, 
edzéshez, megfelelő csapat-
létszámmal rendelkező csa-
patot, hogy folytatni tudják 
az elkezdett munkát, folya-
matosan biztosítva legyen 
fejlődésük. A nyár végén át 

sikerült igazolni a folytatást 
választó játékosokat a Váci 
NKSE U13-as korosztályú 
csapatába, így ők szeptem-
bertől Vácon játszanak. Akik 
szerették volna folytatni a 
kézilabdázást, de nem ver-
senyszerűen, váci színekben, 
azoknak a játékosoknak is-
kolai keretek között, szakköri 
formában megmaradt a ké-
zilabdázás lehetősége. Külön 
öröm számomra, hogy mind 
az öt, Vácra átigazolt játékos 
(Vigh Zsófia, Veres Gerda, 
Boon Eliza, Németh Csenge, 
Bata Noémi) beilleszkedett új 
csapatába, sőt oszlopos tagjai 

Szobi kézilabdás hírek lettek a váci csapatnak. Ősz 
folyamán láttam négy volt 
játékosomat játszani új csa-
patukban, még fura helyzet 
számomra is, hogy csak szur-
kolóként, de nagyon jó érzés 
volt nekik szurkolni, izgulni 
értük a lelátón és jó volt őket 
látni a pályán egy ilyen nagy-
városi csapatban. Nagyon 
büszke vagyok rájuk. Óriási 
lehetőség nyílt ki számukra 
ezzel a váci folytatással.

Szivacskézilabda terén is 
nagyon jó hírekkel tudok 
szolgálni. A nyári váci át-
szervezések következtében, 
edzőként, én is a Váci NKSE 
csapatához kerültem a Duna-
kanyar Kézilabda Akadémiá-
tól, továbbra is megtartva az 
eddigi hagyományokat, hogy 
Szobon szervezzek csapatot. 
Jelenleg iskolánk mintegy 25 
(1., 2., 3. osztályos) lány tanu-
lója jár heti 2 edzésre, közü-
lük 17-en (2014-15-ös szüle-
tésű lányok) szeptembertől 
a Váci NKSE U9-es (szobi) 
csapatának igazolt játékosai. 
Januártól heti 3 edzésünk 
lesz, márciustól számunkra 
is elkezdődik az Országos 
Kisiskolás Bajnokság, amely-
re már gőzerővel készülünk. 
Elsősorban a játéké a főszerep 
az edzéseken, de azért min-
den játékba belecsempészek 
egy kis kézilabdát. A lányok 
nagyon aktívak az edzéseken, 
nagyon jó a hangulat, szorgal-
masan tanuljuk az alapokat, 
elkezdődött a csapatépítés, 
várjuk első mérkőzésünket. 

December 3-án egyesüle-
tünk jóvoltából a helyszínen, 
ingyenesen szurkolhattunk 
felnőtt csapatunk LC Brühl 
Handball (svájci) elleni hazai 
EHF Európa Liga mérkőzé-
sén. Remélem, hogy örökre 
szóló élmény volt ez mindenki 
számára.

Hajrá szobi kézilabda! 
Hajrá Vác!

Sportbaráti 
üdvözlettel: 

Kovács Tamás edző, 
Váci NKSE 

a Szobi Fekete István 
Általános Iskola 

pedagógusa

Ezúton szeretnénk kifejezni há-
lánkat, elismerésünket és meg-
becsülésünket Tomek Józsefnek 
és Szinek Tivadarnak.

T. József, mint a „Kálvária 
őre”, rendíthetetlen elkötele-
zettségével, türelmével és szív-
vel-lélekkel végzett munkájával, 
hosszú évek óta tekinti szív-
ügyének a kálvária sorsát.

Vele karöltve Sz. Tivadar, aki 
felajánlott munkájával, önzet-
len segítségével és fantasztikus 
hozzáállásával teljesen lenyű-
gözött.

Mindezért ajánlanám, aki 
még nem tette volna, tegyen 
arra egy sétát és gondolkodjon 
el rajta, hogy ez a két civil nyug-
díjas férfi, akik fáradhatatlan 

munkával, kitartással és legfő-
képp tenni akarásukkal, milyen 
hatalmas dolgot tudtak véghez-
vinni egy kis összefogással.

Legyen példa mindenki szá-
mára ez a két ember, akik soha-
sem adják fel, történjen bármi.

Hiszen mindig adódik ne-

hézség, mindig akad munka, 
amit erőn felül próbálnak csu-
pán ők ketten orvosolni.

Kívánok nekik további sok 
erőt, kitartást, egészséget és jó 
pár segítő kezet a továbbiak-
ban.

Egy szobi lakos

Köszönet a Kálváriáért
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78 évvel ezelőtt december köze-
pén érték el kelet felől érkezve 
a túlerőben lévő szovjet csa-
patok az Ipoly alsó folyásának 
környékét. Először Ipolyság 
közelében, pár nappal később 
Szob térségében is fellángoltak 
a harcok. A Börzsöny-hegység-
től nyugatra szorított magyar 
és német alakulatok közt küz-
döttek a második világháború 
egyik leghírhedtebb csapattes-
tének, az SS kötelékébe tartozó 
Dirlewanger-rohamdandárnak 
egyes részei is. A jelentős rész-
ben bűnözőkből, függelemsértő 
katonákból és egyéb problémás 
egyénekből feltöltött dandár 
leginkább kegyetlenkedéseiről 
vált ismertté. 

Az alakulat névadója és 
vezetője Oskar Dirlewanger 
érdekes módon az egyik leg-
többször kitüntetett SS-tiszt. 
Felettesei valószínűleg tudták 
róla, hogy bármilyen, mások 
számára visszatetsző felada-
tot hajlandó aggályok nélkül 
elvégezni. 1895-ben született 
Dél-Németországban. Az első 
világháborút végigharcolva 
közlegényből főhadnaggyá lé-
pett elő. Hatszor sebesült, bátor-
ságáért megkapta a vaskereszt 
első, majd második fokozatát 
is. 1918 után a megcsonkított 
és megalázott Németországban 
számos fegyveres szabadcsapat 
szerveződött, ilyenekben szol-
gált Dirlewanger is. E feladata 
mellett volt ideje egyetemet vé-
gezni, sőt politikatudományból 
doktorált is 1922-ben. 1923-ban 
belépett a náci pártba és ennek 
fegyveres alakulatába az SA-ba. 
A pártból több alkalommal is 
kizárták tűrhetetlen, fegyelme-
zetlen magatartása miatt, és 
mert évekig egy zsidó tulajdo-
nú textilipari cégnél dolgozott, 
mint menedzser. Innen lopott 
is, de a javára szólt, hogy a cég-
től sikkasztott pénz egy részét a 
náci párt támogatására fordítot-
ta. 1933-ban a nácik hatalomra 
kerülése után vezető pozícióba 
került. A karrierje tetőpontjá-
ra jutó Oskar fékezhetetlenül 
kezdett viselkedni. 1934-ben 
két év börtönre ítélték egy 14 
éves lány megerőszakolásáért 
és több másik molesztálásá-

ért. A bíróság előtt ismert volt, 
hogy nem sokkal korábban itta-
san két balesetet is okozott egy 
minisztériumi járművel, aztán 
pedig hamis vallomást tett a 
rendőrségen. Elvesztette párt-
tagságát, kitüntetéseit, doktori 
címét és egyetemi tanári állását 
is. Idő előtt szabadult ugyan, de 
hamarosan védőőrizetbe vették 
sikkasztás vádjával, és egy kon-
centrációs táborba került. E szi-
gorú büntetést a párton belüli 
haragosainak köszönhette. Sze-
rencséjére akadt segítője is. Az 
egyik háborús bajtársa, Gottlob 
Berger elintézte szabadon bo-
csátását és azt tanácsolta neki, 
hogy Németországtól távol pró-
bálja hasznosan tölteni az időt. 
Így a spanyol polgárháborúban 
a Franco tábornok mellett küz-
dő német önkéntesekből álló 
Kondor-légióhoz csatlakozott. 
A negyven környékén járó vete-
rán kiképzőtisztként tevékeny-
kedett a Pireneusi-félszigeten. 
Munkáját nemcsak kitünteté-
sekkel ismerték el, hanem 1939-
ben hazatérve Berger közben-
járására ügyét újratárgyalták és 
felmentették, helyreállították 
párttagságát és az SS-be is be-
vették főhadnagyi rangban. 
Berger irányította a frissen lét-
rehozott SS toborzását, majd 
később ő lett a Waffen-SS ve-
zérkari főnöke, azaz hatalmas 
tekintély volt Hitler környezeté-
ben. Az ő támogatása a háború 
végéig nagy segítséget jelentett 
Dirlewanger számára. Berger 
ötlete volt az is, hogy barátja 
szervezzen elítélt orvvadászok-
ból partizánvadász egységet. 
Az erdőben otthonosan moz-
gó és biztosan célzó 84 önként 
jelentkező elítéltből 1940-ben 
létrejött alakulat először „orv-
vadászkülönítmény”-ként mű-
ködött. A létszám növelése cél-
jából köztörvényes bűnözőknek 
is engedélyezték a csatlakozást. 
A növekvő csapat a Dirlewan-
ger különleges SS-különítmény 
nevet kapta és 1941-től kezdve 
a németek által elfoglalt lengyel 
területeken tevékenykedett. 
Mivel a szedett-vedett társaság-
nak alacsony volt a harcértéke, 
a front helyett a hátország fel-
ügyeletét, pl. gettók őrzését kap-

ták feladatul. 
Dirlewanger emberei még 

a szörnyű háborús viszonyok 
közt is kirívó atrocitásokat kö-
vettek el. Feltűnően gyakran 
kerültek hadbíróság elé foszto-
gatás, gyilkosság és más rémtet-
tek miatt. Gyilkoltak, fosztogat-
tak a gettóban, a végtelenségig 
korruptak voltak és igen sok 
dezertált közülük. Dirlewanger 
zsidókat tartóztatott le rituális 
gyilkosság vádjával, halálosan 
megfenyegette őket és pénzt 
követelt tőlük. Akkor is vég-
zett velük, ha fizettek neki. E 
bűnök miatt 1942-ben Fehér-
oroszországba vezényelték az 
alakulatot, ahol a partizánok 
ellen küzdöttek – kirívó kegyet-
lenséggel bánva el a foglyokkal 
és a civil lakossággal. Utóbbia-
kat csűrökbe terelték és rájuk 
gyújtották azokat, a menekülni 
próbálókat pedig lelövöldözték. 

Ekkor már szinte bármilyen 
nemzetiségű önkéntest felvet-
tek az alakulatba, ami etnikai 
ellentéteket is okozott. Előfor-
dult, hogy Dirlewanger orosz 
katonái tüzet nyitottak a frissen 
érkezett litván újoncokra. A né-
metek és a kommunizmus ellen 
küzdeni vágyó oroszok mellett 
ukrán, örmény, spanyol és nor-
vég bakák is harcoltak. 

Az ezreddé nőtt csapat meg-
ítélése ellentmondásos volt. A 
hivatalos jelentések kiemelték 
Dirlewanger bátorságát és rá-
termettségét a partizánok elleni 
küzdelemben. A támadásokat 
gyakran az élről vezette. (Élete 
során összesen 18-szor sebe-
sült.) Viszont az is előfordult, 
hogy hajnalig alkoholizált, 
majd átaludta a napot. Kemény 
kézzel irányított. A „gyávákat”, 
parancsmegtagadókat, de-
zertőröket rendszerint azonnal 
agyonlőtte.

Az orosz előrenyomulás mi-
att a fegyelmezetlen alakulatot 
kényszerből a frontvonalban 
is kipróbálták. 1944 nyarán a 
varsói felkelés, majd ősszel a 
szlovák nemzeti felkelés véres 
leverésében vettek részt. A var-
sói kegyetlenkedések miatt a 
Wehrmacht és az SS több tiszt-
je is panaszt tett az alakulattal 
kapcsolatban. Szlovákiába már 

egy 4000 főre duzzasztott ro-
hamdandár vezetőjeként érke-
zett Dirlewanger, akit ezredessé 
léptettek elő és többször kitün-
tettek. Érdekes, hogy embera-
nyag híján a bűnözők mellett 
már pszichiátriai kezelés alatti 
férfiak is sorozásra kerültek. 

1944. december közepén az 
Ipolyság környéki harcokban 
került bevetésre a rohamdandár. 
December 15-én két zászlóalja 
Ipolyságot próbálta visszafog-
lalni. A sikertelen támadás után 
pánikszerűen vonultak vissza. 
Ugyanekkor a dandárnak a Ber-
necebaráti területére helyezett 
részéből csaknem egy teljes szá-
zad a parancsnokkal együtt át-
állt a szovjetekhez. A német fő-
tisztek számítottak erre, hiszen 
Dirlewanger alatt sok politikai 
okból elítélt „rendszerellenes” is 
szolgált. Dirlewanger emberei-
ről az volt a véleménye az itteni 
frontszakasz főparancsnoká-
nak, hogy megbízhatatlanok, 
így géppuskásokat helyeztek 
mögéjük, hogy ha átállnának, 
akkor azonnal tüzet lehessen 
nyitni rájuk. Egy másik főtiszt 
ekkor úgy vélte, hogy félni le-
het attól, hogy a saját tisztjeiket 
hátulról lelőve dezertálnak. De-
cember 23-án Szalatnyán egyes 
német katonák az utánpótlásuk 
széthordása miatt a lopással 
meggyanúsított helyi cigányo-
kon álltak bosszút. 56 felnőttet 
és gyereket öltek meg közülük 
kivételesen kegyetlen módon. 
Valószínűleg ez is a Dirlewan-
ger-rohamdandár számlájára 
írható. 

1944 végtől már hazánk 
területétől egyre messzebb 
sodródott az alakulat. 1945 
februárjában az Odera men-
tén szenvedtek ismét jelentős 
veszteségeket. A 49 éves Dir-
lewanger ekkor szerezte élete 
18. sebesülését. A hátország-
ba került lábadozni, így egy 
dél-németországi kisvárosban 
érte a háború vége. A települést 
megszálló francia alakulatban 
pechjére lengyelek is szolgáltak, 
akik feldühödten bosszút álltak 
a hazájukban elkövetett kegyet-
lenkedésekért. 1945. június 
7-én a helyi fogdában agyon-
verték.    

Batizi Zoltán 
(Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény)

A háború hiénái
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A közúti közlekedésben 
való biztonságos részvétel, 
vitathatatlanul a biztonsági 
öv használatát is jelenti. Az 
öv az autók legelterjedtebb 
és legfontosabb biztonsági, 
utasvédelmi berendezése. 
Járművezetőként és utasként 
is fontos annak használata, 
csak egy kattintás a bizton-
ság érdekében, megéri!

- Az téli időszakban meg-
változott út-, időjárási, és lá-
tási viszonyok az óvatosságra 
intenek minden közlekedőt. 
Az előírt sebességhatárokat 

betartva és egymástól megfe-
lelő követési távolságot tartva 
közlekedjenek, hogy bármi-
lyen helyzetben biztonságo-
san meg tudjanak állni! 

- Előfordulhat, hogy a 
menetidő duplájára emel-

kedik, tervezzenek előre, 
induljanak el időben. Az 
esőzés, havazás, ködszitálás 
miatt csökken a látótávol-
ság és csúszik az aszfalt, ez-
által jelentősen nő a fékút. 
Ne tegyenek drasztikus kor-

Ha Szombathely felől elin-
dulunk délre, keresztül az 
Őrség dimbes-dombos vi-
dékén keresztül, átrobogunk 
Hetésen és megérkeztünk 
Rédicsre, Hetés és Göcsej 
kapujához. Ez az út egy fejre 
állított T betű; balra Szlové-
nia, jobbra Lenti, Zalaeger-
szeg, a harmadik vonal az 
elindulásunkat jelzi Szom-
bathelyről. Az emberek el-
robognak mellette, mert be-
lesüpped a tájba, a vidéki lét 
minden bajába. Pedig lehet-
ne ez a falu híres is. Zsuppos 
vagy kontyos ház 1 van a fa-
luban, 70 éve pedig minden 
negyedik ház az volt. Rákosi 
Mátyás miniszterelnök és a 
párt főtitkára úgy döntött, 
hogy ebből a faluból egy 
olyan falut fog építeni, ami 
megállítja az imperialisták 
összes mesterkedését. "Mi 
nem támadunk, csak vé-
dekezünk!" Kora tavasszal 
megindultak az építkezések. 
Hatalmas bunkerek épültek, 
tank állások, páncéltörők-
nek lőállás, géppuska fészek, 
vezetési pont, egészségügyi 
ellátó hely.

A mi házunkkal szemben 
lakott Kerekes Margit néni és 
a húga, őket vette el két férfi, 
akiket nem láttam soha, 
mert állandóan dolgoztak. 
Nos, megjelentek a katonák 
(munkaszolgálatos katonák) 
egy reggel és a pajta sarkára 
építettek egy géppuska fész-
ket. A környezetéből nem 
emelkedett ki, mert magas-
sága a kontyos ház magassá-
gához igazodott. Nem volt 
nagy, két szoba elfért benne. 
Polcokkal, kályhával is ellát-
ták, igaz, soha nem fűtöttek 
benne. Aztán ráhordták a 
földet, majd tele szurkálták 
apró botokkal, melyek ki-
nőttek és egy kis dombocska 
lett. A kilövő nyílást befes-
tették és kész volt a bunker. 
A bejárat a pajta mellett volt 
az udvarban, csirkék, kacsák 
bóklásztak előtte. Szóval 
ilyen „béke házak” épültek 
a kertekben, a házak udva-
rán, gyümölcsösben. Ami-
kor a katonák elmentek, 
mi átvettük a helyüket, itt 
játszottunk rabló-pandúrt, 
bujkáltunk a sötét folyosók-
ban, alagutakban. Aztán jött 

az ősz, vele az őszi esőzések. 
Mivel két utca volt a falu-
ban, csak az egyiken lehetett 
menni, mert a másik élet-
veszélyessé vált a sok gödör 
miatt. Ott is csak csizmában 
és óvatosan. Nekem nem 
volt csizmám mert levált a 
talpa, így egy öreg bakan-
csot használtam drótokkal 
megerősítve. Írtam Szegedre 
a nagymamámnak, hogy a 
Jézuska küldjön egy csizmát 
mert nem tudok iskolába 
járni.

Jöttek a fagyok, fázott 
a lábam, alig győztem az 
újságlapokat a bocskorba 
gyűrni. Aztán szenteste előtt 
jött a postás, lehet menni a 
csomagért a postára. Ott-
hon azonnal fel akartam 
venni, de anyukám közöl-
te, várjam meg az angyalt, 
ő fogja átadni nekem. Na, 
ezt kibírom addig! Eljött a 
nagy esemény. Az udvaron 
csöngés, kis harang kongott, 
aztán nyílt a szoba ajtója 
és megjelent az ANGYAL. 
Hosszú rózsaszín hálóing, 
fején valami korona és két 
szárny, mindkettő fehér, 

nem nagy, de szárnyak. Ke-
zében gyertya. Csak néztem 
ezt a szép angyalt, amikor 
az egyik szárny szépen le-
konyult, valami madzagon 
lógott lefelé. Csak én vettem 
észre, én meg néztem, és 
arra gondoltam, hogyan le-
het ilyen sérült szárnyakkal 
visszaröpülni? Mi lesz most 
vele? Hol fog aludni, hiszen 
megsérült, amikor a meny-
nyekből leszállt a földre. Ná-
lunk nincs ágy csak kettő, én 
nem adom át az ágyamat. A 
sok kérdés ordításban tört ki 
belőlem, szinte elkékültem 
a kiáltozásban. A család is 
megijedt, gyorsan elbúcsúz-
tak az angyaltól én meg las-
san megnyugodtam.

A csizmát szorongattam 
lefekvés előtt, simogattam, 
nem tudtam vele betelni. 
Párnámra tettem, egyiket 
az arcom elé, a másikat a 
kezembe véve lassan elalud-
tam. Nem törődtem a kinti 
világgal, a betonbunkerek-
kel elszórt falunkkal, a kite-
lepítésekkel, a sárral borított 
két utcánkkal – csak arra 
vártam, hogy reggel felve-
hessem az én gyönyörű csiz-
mámat.

Kellemes és boldog kará-
csonyi ünnepeket kívánok 
mindenkinek!

Ferenczy Emil

A téma az utcán hever
Karácsony 1952.

A közúti közlekedésben 
való biztonságos részvétel

mánymozdulatot, kerüljék 
a hirtelen fékezéseket, mert 
az autó sokkal könnyebben 
megpördül vagy keresztbe 
fordul. Legyenek fokozottan 
óvatosak!

Készüljenek fel, hogy 
korán sötétedik, ezáltal hu-
zamosabb ideig kell hasz-
nálniuk járműveik vilá-
gító berendezéseit, ezért 
kiemelten fontos, hogy azok 
megfelelően működjenek. 
A gépjárműveket érdemes 
szakemberrel alaposan át-
nézetni, megvizsgálva rajta 
minden biztonsági beren-
dezést és tartozékot. A téli 
közlekedés fontos kelléke a 
jól működő ablaktörlő lapát 
és a megfelelő ablakmosó fo-
lyadék.
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Gasztrostaféta Olvastad?
Sajtos kréker recept
Hollerné Bea receptje

Hozzávalók:
24 dkg sajt 

6 dkg vaj vagy margarin
2 ek. parmezán (ez el is hagyható)

csipet só
12 dkg liszt

2 ek. hideg víz, de ez csak akkor kell, ha nagyon nem 
akar összeállni a tészta

Elkészítése:
A sajtot lereszeljük, a legjobb, ha aprítóval morzsalé-
kosra daráljuk. A vajat és a lisztet elmorzsoljuk, bele-
keverjük a reszelt sajtot, sót, parmezánt és gyors moz-
dulatokkal összegyúrjuk. Amikor összeállt, folpackba 
csomagoljuk és 30 percre hűtőbe tesszük.

2-3 mm vékonyra nyújtjuk, tetszés szerint kiszaggat-
juk vagy feldaraboljuk (én 
kis kockákat szúrtam ki).

Sütőpapírral bélelt tep-
sibe tesszük és 190 fokra 
előmelegített sütőben 10-
15 perc alatt szép arany-
barnára sütjük. Minél 
tovább sütjük, annál ropo-
gósabb lesz.

Remek nasi szilveszterre.

A stafétát tovább adom FRITZ SZIDI-nek.

Megköszönöm Őze Lacinak  a  megtisztelő   felkérést  és  a 
könyvajánló stafétáját! Nem gondoltam volna, hogy ezzel a fel-
adattal ilyen nehéz helyzetbe kerülök, mert csillogóbbnál csillo-
góbb ajánlásokat olvastam elődeim tollából és ezt a szintet elég 
nehéz lesz megütni. 

Laci ajánlása után elgondolkodtam, mit tudnék én ajánlani, 
ami megfelelően „komoly” vagy „értékes” a könyvet szerető kö-
zönség számára, aztán rájöttem, hogy nem is igazán kell nekem 
ajánlani, hiszen aki a könyveket szereti, az már megszerette az 
olvasást és nagyrészt kialakult az érdeklődési köre, legyen az 
krimi, történelmi regény, életrajz vagy akár – ne szakadjon rám 
az ég – képregény.

Sőt! Vannak olyan könyvmolyok, akik mindenevők! Ezt a 
rovatot is alighanem olyan olvasók szemlézik, akik már ottho-
nosan mozognak a könyvek világában. Tulajdonképpen olyan 
embereknek   kéne  könyvet  ajánlanom,   akik    maguk  is 
könyvimádók, és lehet, hogy sokkal mélyebben élik meg az ol-
vasás élményét, mint jómagam, vagy két könyvtárnyi olvasott-
sággal messze előttem tartanak. Tehát kinek is kéne ajánlanom 
és mit is…? 

Fentiek kapcsán inkább az érzéseimre hagyatkozva elkép-
zeltem valakit, aki már „olvasgat”, de tulajdonképpen nem a 
mindennapjai része a könyv, hiszen már számos alternatíva 
rendelkezésre áll, nem kell a fantáziánkra bízni a könyvlapokon 
betűk formájában megjelenő történet megfilmesítését a fejünk-
ben. Ha pedig szerencsém van, akkor azt a cikket is elolvassa, 
ha másként nem, hát unalomból.  

Fenti gondolatmenetemmel tulajdonképpen visszamentem 
a kályhához, azaz mindennek az alapja, hogy az ember egyszer 
csak elkezd olvasni… Aztán még olvas… többet és többet ol-
vas, majd már azt veszi észre, hogy szinte mindent olvas! Hogy 
lehet ez? Igazából a saját példám az, amiből ki tudok indulni, 
hiszen valószínűleg mindenki egy kicsit másként indult el az 
olvasás képzeletbeli lejtőjén. Alighanem a körülmények megfe-
lelőek voltak az olvasáshoz gyermekkoromban, hiszen televízió 
korlátozottan állt rendelkezésre, amellett pedig a szabadtéri tar-
tózkodást sem vetettem meg… Mi volt tehát, ami odaragasztott 
a könyvekhez úgy, hogy azóta is része az életemnek az olvasás, 
és nem tudok betelni a papír/könyv folyton változó illatával? 
A válasz alighanem a fantázia… A könyvekben megjelenő ké-
pek vetítése a fejemben, ahol egyszer én voltam a Fekete kalóz, 
vagy Tarzan, vagy éppen Mekcsey. A sort végtelenül lehetne 
folytatni. Tehát ez a „fantáziamozi” az, ami rabul ejti az embert, 
esetemben a gyermekembert, és talán ajánlásomra majd valaki 
mást is. Nem fogom az ajánlott könyv(ek) tartalmát ismertetni, 
hiszen az élmény legyen mindenkinek a sajátja az utolsó betűig. 
(Nem beszélve arról, hogy nem vagyok jó abban, hogy röviden 
összefoglaljak bármit is olyan módon, hogy az érdeklődést fel-
keltsem a mű iránt.) 

Laci két kiváló és értékes könyvet ajánlott, én megpróbálok 
egy kicsit könnyedebb műfajban elmerülni így az ünnepek kör-
nyékén. Ajánlatom tulajdonképpen trilógia, mely a ’90-es évek 
elején filmre is került. Azonban számomra könyvben jobb. Ha 
valaki ajánlásomra elindul ezen a bizonyos lejtőn, akkor talán 
megérte papírra vetni ezt a pár sort. Ajánlatom tehát Wilbur 
Smith tollából a Lángoló part című regény, melynek második és 
harmadik része a Kard hatalma és a Harag című kötetek. Lelje 
benne örömét minél több olvasó! Mindenkinek köszönöm a 
türelmet fenti, kicsit talán zavaros fejtegetésemhez! 

A stafétát Nyéki Károly tanár úrnak adom át!
Dutka Ákos

A BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ-
ja tájékoztatja a tisztelt la-
kosságot, hogy a kémény-
seprő-ipari tevékenységről 
szóló 2015. évi CCXI. tör-
vényben, valamint a ké-
ményseprő-ipari tevékeny-
ség ellátásának szakmai 
szabályairól szóló 21/2016. 
(VI. 9.) BM rendeletben 
meghatározott közfeladat 
elvégzése érdekében a BM 
Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság Gazda-
sági Ellátó Központ, mint 

Kéményseprő-ipari szerv a 
2023. évi kéményseprő-ipa-
ri sormunka ütemterveit 
megyei bontásban elkészí-
tette.

Az ütemterv szerint, a ké-
ményseprő-ipari sormunká-
ra Szobon 2023. augusztus 
1. és szeptember 30. között 
kerül sor.

A sormunka ütemtervvel 
és a tevékenység ellátásával 
kapcsolatos minden további 
részletes információ a szerve-
zet lakossági weboldalán ér-
hető el: https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu.

A kéményseprő 
augusztustól ellenőrzi 

a társasházakat
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Szeretném az olvasókkal 
közölni, hogy nem volt elfe-
lejtve a településünkön élő 
70 év feletti idősek köszön-
tése.

Az ünnepség 2022. ok-
tóber 1-jén, délután került 
megrendezésre, melyre az 
elmúlt évekhez hasonlóan, 
mintegy 120 fő fogadta el 
meghívásunkat. A progra-
mok alapjaiban hasonlóak 
voltak, de kisebb újításokat, 
módosításokat igyekszünk 
minden évben bevezetni, 
mint meglepetést a résztve-
vő idősek részére.

Elsőként az önkormány-
zat nevében köszöntöttem a 
megjelenteket, majd polgár-
mester asszonnyal közösen 
köszöntöttük városunk leg-
idősebb női és férfi lakosát. 
Zenés műsorral folytattuk, 
az idei évben az 1960-as 
évek táncdalfesztivál slá-
gereivel kedveskedtek az 
előadók. Ezt követően ke-
rült sor a közös vacsorára, 
majd az ilyenkor szokásos 
beszélgetésekre.

A bevezetőben tett tájé-
koztatást követően, szeret-
nék az ünnepi köszöntőm-
ből idézni: 

„Az ENSZ közgyűlése 
1991-ben nyilvánította októ-
ber 1-jét az Idősek Világnap-
jává. Azóta, ezen a napon, 
illetve október hónapban kö-
szöntjük az időseket.

Tisztelt Szobiak!
Nagyon sok szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm Önö-
ket Idősek Napja alkalmá-
ból.

Az Idősek Világnapja 
megtartásával minden év-
ben az a célunk, hogy felhív-
juk a figyelmet arra, hogy 

az idősebb embereket tisz-
teljük. Nem szabad megfe-
ledkeznünk munkájukról, 
hiszen nélkülük ma mi sem 
állhatnánk itt. Fontos elis-
mernünk, amit életük során 
elértek és ránk hagynak, hi-
szen elődeink alapjaira épít-
kezünk most, ahová a jövő 
nemzedékei is fognak. A ma 
munkája akkor tekinthető 
értékesnek, ha az idő múl-
ásával a saját utódainknak 
mi is egy jobb, értékesebb vi-
lágot hagyunk örökül.

Ez a világnap kiváló al-
kalom arra, hogy felülvizs-
gáljuk az időseink irányába 
tanúsított, néha-néha bi-
zony elmaradozó gondosko-
dásunkat. Felgyorsult vilá-
gunkban, a sok mindennapi 
teendő mellett, sokszor pont 
arra, azokra az emberekre 
nincs elég időnk, akiknek leg-
nagyobb szüksége lenne rá. 
Hajlamosak vagyunk arra, 
hogy elfeledkezzünk róla: tö-
rődéssel tartozunk az idősek 
felé. Pedig a figyelem kijárna 
minden nap, és nem is csak 
családi szinten.

Köszönettel tartozunk 
Önöknek azért, hogy ve-
rítékükkel, könnyeikkel, 
szorgalmas munkájukkal, 
áldozattal a nehéz időkben 
megteremtették és biztosítot-
ták nekünk, fiatalabbaknak, 
gyermekeiknek, unokáiknak, 

Idősek Napja 2022 hogy tanulhassunk, dolgoz-
hassunk, gyarapodhassunk 
és nyomdokukba léphessünk.

Sarkadi Sándor szavaival 
élve kívánom Önöknek, hogy 
családtagjaik szeretete ara-
nyozza be a hétköznapjaikat 
és ünnepeiket, ajándékozzák 
meg Önöket vidámsággal, 
békességgel, figyelmükkel, 
szeretetükkel, és tisztelettel 
kívánom, hogy derűsen és jó 
egészségben töltse a pihenés 
éveit városunk minden idős 
lakója. Bízom benne, hogy jö-
vőre is együtt ünnepelhetünk.
"Múlik az idő, őszre jár, de 

fénylik még a napsugár.
Aranyat szór és meleget, 

örüljenek az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívá-

nunk hosszú életet.
Maradjatok még itt velünk, 

jövőre újra eljövünk."
Köszönöm megtisztelő fi-

gyelmüket!”
Tisztelettel: 

Tóth Lajos 
alpolgármester

SZOBI HÍRNÖK
Szob Város 

Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi  

polgármester
Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690

Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-690, 

email: holocsik@gmail.com
Lapelőállítás: Proxa Kft., 

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel.:06-20/911-9077

Felelős vezető: Furucz Anita
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