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Annak a kérdésnek a megválaszolá-
sa, hogy mit is várunk mi szobiak, és 
személy szerint én a 2023. esztendőtől, 
nem lehetséges anélkül, hogy néhány 
gondolat erejéig ne tekintenénk vissza 
a mögöttünk hagyott esztendőre.

Az elmúlt év elején bizakodóak 
voltuk. Bíztunk abban, hogy túl va-
gyunk a nehezén. A járványt okozó 
vírus gyengülni látszott, tele voltunk 
reménységgel, hogy végre visszakap-
hatjuk szabadságunkat, ismét tervez-
hetünk, dolgozhatunk, egyszóval élhe-
tünk úgy, mint előtte. És akkor jött a 
hír: a szomszéd országban kitört a há-
ború. Ez ismételten feje tetejére állítot-
ta életünket, és napi, heti szinten újra 
kellett tervezni szinte mindent. 

A háború következtében kialaku-
ló energiaválság a gazdálkodásunkat 
teljesen kiszámíthatatlanná tette. Ter-
mészetesen megpróbáltunk a lehető 
legrövidebb időn belül meghozni azo-
kat az intézkedéseket, amelyek a taka-
rékos energiafelhasználást célozták. 
Spórolunk az intézményekben a fűtés-
sel, a világítással, de karácsony ünne-
pén sem a megszokott díszkivilágítás 
fényeiben ragyogott már a település. 

Ugyanakkor szerencse a bajban, hogy 
épp az elmúlt esztendőben végeztük el 
a települési közvilágítás energiataka-
rékos korszerűsítését, aminek köszön-
hetően jelentősen csökkent a fogyasz-
tásunk, így az áremelkedés is enyhébb 
terhet jelentett a számunkra.

A 2023. év várakozásait az imént 
vázolt történések alapjaiban meghatá-
rozzák. A takarékosság a kulcsszó, még 
annak ellenére is, hogy a közvilágítás-
hoz, az óvoda és a bölcsőde működésé-
hez és a gyermekétkeztetés ellátásához 
Magyarország Kormányától jelentős 
támogatást kapunk.

2023-ban sem állhat meg az élet! 
Sokat dolgoztunk az elmúlt években, 
amelynek eredményeképpen folya-
matban lévő fejlesztéseink vannak. 
Eltökélt szándékunk, hogy ezeket be 
is fejezzük. Külterületi utat újítunk fel 
VP forrásból, kisteherautót vásárolunk 
a Magyar Falu Program keretében, 
decemberben adtuk át a munkaterü-
letet a kisvasút telephely felújítására, 
és már csak néhány eszköz hiányzik 
az INTERREG forrásból létesített új 
idősotthon működése megkezdéséhez. 
Végül, de nem utolsósorban, a csilla-

2023-ban sem állhat 
meg az élet!

MEGHÍVÓ
Az 1848-49-es forradalom és

 szabadságharc hőseire emlékezünk 
2023. március 15-én, 11 órai kezdettel 

a Szobi József Attila Művelődési 
Házban, amelyre Szob Város 

Önkormányzata minden kedves szobi 
polgárt szeretettel hív és vár.

Beszédet mond Rétvári Bence, a 
Belügyminisztérium parlamenti 

államtitkára, országgyűlési képviselő,
ünnepi műsort adnak elő a Szobi 

Fekete István Általános Iskola diákjai.

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

gok szerencsés együttállása esetén az 
év első negyedévében megkezdődik a 
Duna-parton a sportcsarnok felújítása 
is, amely több lépcsőben fog megvaló-
sulni. 

Ez a sportcsarnok lenne a Du-
na-parti sétány „koronája”, amely az 
elmúlt hét-nyolc évben komoly válto-
zásokon ment keresztül, hiszen kon-
di-park, csónakház, uszoda, játszótér, 
piac, hajókikötő létesült ezen a terüle-
ten, de innen indul ki az Ipolydamásd 
felé vezető új kerékpárút-szakasz is.

Azt halljuk - és sajnos több terüle-
ten már tapasztaljuk is -, hogy 2023 
várhatóan nehéz év lesz, de mi 2023-
ban sem adjuk fel! Rengeteg tennivaló 
van még, amihez forrást kell találnunk, 
nehéz év ide, vagy oda. Bízunk abban, 
hogy a TOP Plusz program keretében 
a település részére megítélt 1,5 milliárd 
forintos fejlesztési forrást valamilyen 
úton igénybe tudjuk venni, és a közel-
jövőben útjaink, járdáink megújulhat-
nak, intézményeink energiatakarékos 
fejlesztései megvalósulhatnak.

Sok ember munkája szükséges az 
előkészítési és a megvalósítási felada-
tokhoz, de sok jó és tenni akaró ember 
van a településen, akiknek köszönöm 
a munkáját.

Az Új Évhez mindenkinek jó egészsé-
gét, békét és a kitűzött célok megvalósí-
tását kívánom.

Ferencz Gyöngyi
polgármester 

Szob Város 
Önkormányzata 

BOLDOG 
NŐNAPOT 

kíván a város
 minden 

HÖLGYÉNEK!
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Január 29-én sok-sok ki-
csi és nagy - együtt ün-
nepeltük a Halmos Béla 
Program létrejöttét és ezen 
keresztül, többek közt a 
Halmos Béla szellemi ha-
gyaték továbbélését is Bu-
dapesten, a Hagyományok 
Házában!

Halmos Béla (1946-
2013) Széchenyi-díjas ma-
gyar népzenész, népzene-
kutató, hegedűtanár volt. A 
magyarországi hangszeres 
népzenei és táncházmoz-
galom egyik elindítója, a 
Sebő Együttes egyik ala-
pító tagja,  1990-től a Ka-

lamajka zenekar prímása. 
A zenetudományok kan-
didátusaként tanított a 

Zeneakadémia Népzene 
tanszékén, a Magyar Mű-
velődési Intézet tudomá-

Csak egy kis kiruccanás volt – 
de maradandó élményeket adott

nyos főmunkatársa volt, 
megszervezte és OTKA 
támogatással működtet-
te a Hangszeres Népzene 
Kutató Csoportot, és ő 
indította el a Táncház Ar-
chívum szervezését, ami-
nek később vezetőjeként 
dolgozott. Szabadidejében 
táncházmozgalmi, társa-
dalmi feladatokat is vállalt.

A tiszteletére rendezett 
sokszínű és mozgalmas 
nap során a szervezők visz-
szanyúltak a szellemi gyö-
kerekhez és felelevenítették 
a táncházmozgalom kiala-
kulásának és indulásának 
hangulatát! A nap folyamán 
három teremben párhuza-
mosan zajlottak koncertek, 
könyvbemutató és exkluzív 
filmvetítés, szakmai előa-
dások, gyermekeknek szóló 
mesekoncertek és játékok. 
Ez utóbbit látogatta meg a 
Danubius Táncegyüttesünk 
Piliga és Ficos csoportjá-
nak gyermektáncosai, akik 
megtapasztalhatták a sodró 
lendületű közösségnek az 
erejét, múltban gyökerező 
hagyományaival, ami évről 
évre új gyümölcsöket te-
rem!

A sok előadás közül meg-
hallgatták Korzenszky Klára 
mesekoncertjét, láthatták 
az Urban Verbunk Junior 
gyermekcsoportjának 'nép-
tánc-szerettető' interaktív 
bemutatóját, és részt vettek 
Ágoston Béla mesekoncert-
jén és hangszerkészítő mini 
workshopján. 

Kuti Andrea
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Anyakönyvi hírek
2022. november hónapban született Huszti Sebes-
tyén és Husztiné Bergmann Bianka Hunor nevű gyer-
meke. 

2023. január hónapban született Ziman Dávid és 
Elek Anett Ákos, valamint Kovács Tamás és Szász Eri-
ka Iringó nevű gyermeke. 

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

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján ér-
tékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képező, szobi 159 hrsz-ú, 3708 m2 területnagyságú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.

A kikiáltási ár: 13.500.000 Ft
Licit időpontja: 2023. március 8. (szerda), 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 megtekinthető.

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet 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 foglaló 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 aláírásával egyidejűleg kö-
teles a vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy a közvilágítással kap-
csolatos hibák bejelentését 
megtehetik a http://plh.hu 
oldalon, illetve továbbra 
is bejelenthetik Szob Vá-
ros Önkormányzatánál a 
+3627/570690-es, vagy a 

+3670/4593104 – es telefon-
számon.

Amennyiben közvilágítá-
si szakaszhibákat észlelnek 
(pl.: egész utcasoron, vagy 
több utcában nincs világí-
tás), az önkormányzat felé 
tegyék meg bejelentésüket.

A képviselő-testület január 
31-én megtartott ülésén fo-
gadta el az önkormányzat 
2023. évi költségvetését. A 
2023. évi költségvetés – a há-
ború és az ennek következté-
ben kibontakozó gazdasági 
válság árnyékában - a takaré-
kos, de biztonságos működés 
költségvetése. Az önkormány-
zat továbbra is a pénzügyi biz-
tonságra és kiszámíthatóságra 
törekszik, természetesen any-
nyiban, amennyiben ebben 
a kiszámíthatatlan gazdasági 
környezetben lehet. Alapvető 

cél ebben az évben is, hogy az 
önkormányzat szolgáltatása-
it a megszokott színvonalon 
tudja ellátni. A képviselő-tes-
tület továbbra sem tartja le-
hetséges opciónak az önkor-
mányzat ismételt eladósítását, 
működési célra hitelfelvétel 
idén sem szerepel a tervek kö-
zött. Az önkormányzat be-
vételei csupán mindennapi 
működési kiadásait fedezik, a 
város beruházásainak, fejlesz-
téseinek forrásait továbbra is 
pályázati úton kell megszerez-
ni. 

A Magyar Falu Program ke-
retében elnyert kormányzati 
támogatásból nyílt lehető-
sége önkormányzatunknak, 
hogy városüzemeltetési fel-
adatainak segítésére kisgé-
peket (benzinmotoros fű-
nyíró, sarokcsiszoló, fűnyíró 

kistraktor, fúró, hegesztő, vé-
sőkalapács, raklapemelő) és 
egy kisteherautót vásároljon. 
A kisgépek már az elmúlt év 
végén, a Renault Master tí-
pusú (billencs) kisteherautó 
pedig február elején érkezett 
meg önkormányzatunkhoz. 

Közvilágítási hibabejelentés

Kisteherautót vásárolt az 
önkormányzat

Elfogadta a képviselő-testület 
az önkormányzat 2023. évi 

költségvetését

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján ér-
tékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képező, szobi 1066/135 hrsz-ú, 202 m2 területnagysá-
gú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.

A kikiáltási ár: 202.000 Ft
Licit időpontja: 2023. március 8. (szerda), 14.30 óra

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

Licit lépcső: 10 000 Ft
A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előzetes 

időpont egyeztetés után az ingatlan megtekinthető.
Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet 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 foglaló címén egy 
összegben megfizetnie, amely a vételárba beleszámít.

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

Szob Város Önkormányzata
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Röviden
Védőnő A képviselő-tes-
tület decemberben döntött 
arról, hogy Kőházy Andrea 
védőnő és az önkormányzat 
között a védőnői feladatok 
ellátására létrejött vállalko-
zási szerződést 2023. már-
cius 31-i hatállyal megszün-
teti, és a védőnővel 2023. 
április 1. napjától a települé-
si védőnői feladatok ellátá-
sára egészségügyi szolgálati 
jogviszonyt létesít.

Gördülő Fejlesztési 
Terv A képviselő-testület 
decemberben hagyta jóvá 
az Ipolytérségi Regionális 
Szennyvízrendszer 2023-
2037. évi Gördülő Fejlesz-
tési Terve (a továbbiakban: 
GFT) Beruházási-, illetve 
Felújítási és pótlási tervré-
szét, továbbá a GFT 2022-
2036. időszakra vonatkozó 
Felújítási és pótlási tervének 
2022. évre vonatkozó mó-
dosítását.

Közkutak leszerelése 
A képviselő-testület – az 
önkormányzati kiadások 
visszafogása érdekében - 
decemberben döntött ar-
ról, hogy a településen lévő 
közkutak számának csök-
kentését kezdeményezi a 
szolgáltatónál. A döntés ér-
telmében az Ady Endre, az 
Orgona, a Somogyi Béla, a 
Rózsa, a Dózsa György, az 
Arany János, az Árpád és a 
Rév utcákban 1-1 db, míg a 
Szent Imre utcában 2 db, a 
Mátyás király utcában pedig 
3 db közkút kerül leszerelés-
re. Az összesen 13 db köz-
kút leszerelése várhatóan a 
következő hetekben meg-
történik.

Gazdálkodás A 2022-es 
év utolsó képviselő-testüle-
ti ülésén adott tájékoztatást 
a polgármester asszony az 
önkormányzat gazdasági 
helyzetéről. A tájékoztató-
ból kiderült, hogy a jelen-
tősen romló külső gazdasági 
környezet ellenére az önkor-

mányzat 2022-ben is meg 
tudta őrizni fizetőképessé-
gét, hitelfelvételre továbbra 
sem kényszerült. 

Jegyzői tájékoztató A 
képviselő-testület decem-
beri ülésén ismerte meg és 
fogadta el a jegyző által ve-
zetett Szobi Polgármesteri 
Hivatal 2022. évi tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatást. 
A tájékoztató kiterjedt a hi-
vatal személyi állományára, 
illetve annak év közbeni vál-
tozásaira, az egyes szerveze-
ti egységek tevékenységének 
ismertetésére, de a jegyző 
külön is kitért a 2022. évi 
országgyűlési választások, 
valamint a népszámlálás he-
lyi lebonyolításának tapasz-
talataira is.

Sóderbánya Az újév első 
képviselő-testületi ülésén 
hallgatták meg a képviselők 
a Dunakanyar Kultúrtáj és 
Környezetvédelmi Egyesület 
elnökének tájékoztatóját a 
pilismaróti sóderbánya nyi-
tásával kapcsolatban. A kép-
viselő-testület az ülésén úgy 
foglalt állást, hogy támo-
gatja Dunakanyar Kultúrtáj 
és Környezetvédelmi Egye-
sület pilismaróti bányanyi-
tással kapcsolatban végzett 
munkáját, és felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a pi-
lismaróti településvezetővel 
a kavics- és homokbánya 
ügyében egyeztetést folytas-
son, illetve annak eredmé-
nyéről a képviselő-testületet 
tájékoztassa.

Munkaterv Januári ülésén 
fogadta el a képviselő-testü-
let a 2023. évre vonatkozó 
munkatervét, amely havi 
bontásban tartalmazza azo-
kat a témákat és ügyeket, 
amelyekkel a képviselő-tes-
tület az év folyamán bizto-
san foglalkozni kíván.

Szabadságterv A kép-
viselő-testület – jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve 
– januári ülésén hagyta jóvá 
a polgármester 2023. évre 

vonatkozó szabadság-tervét.

Múzeum A képviselő-tes-
tület januárban döntött ar-
ról, hogy a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kez-
deményezi és kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában 
(és Szob Város Önkormány-
zata vagyonkezelésében) 
lévő, a múzeumnak otthont 
adó ingatlan ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba 
adását. Az ingatlant az ön-
kormányzat a Magyarország 
helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 7.) 
pontjában meghatározott 
kulturális szolgáltatás, kü-
lönösen a kulturális örökség 
helyi védelme feladatainak 
ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és térsé-
gi-települési helytörténeti 
gyűjtemény elhelyezése és 
működtetése, továbbá a he-
lyi közösségi élet és közmű-
velődés fejlesztésének céljá-
ra kívánja felhasználni.

Behajtási engedély A 
képviselő-testület döntött 
arról, hogy 2023. év vo-
natkozásában 20.000,- Ft 
megfizetése ellenében gép-
járművel történő behajtást 
biztosít a Széchenyi sétány 
Rév átkelő és Luczenbacher 
sétány által lehatárolt terü-
letére azon szobi lakcímmel 
rendelkező személyek részé-
re, akik a behajtást csónak, 
illetve kishajó vízre bocsáj-
tása céljával írásban kezde-
ményezik. A területre törté-
nő behajtás engedélyezése a 
gépjármű fenti meghatáro-
zott területen történő par-
kolására nem keletkeztet jo-
gosultságot. A 2023. évben 
kiadott behajtási engedélyek 
érvényességi idejének utolsó 
napját a képviselő-testület 
2024. február 15. napjában 
határozza meg.

Révátkelő A képvise-
lő-testület a Szob Város Ön-
kormányzata és a Ferryboat 
Kft. között 2003. március 
19. napján, a Szob-Pilisma-

rót közötti révátkelő üze-
meltetésére kötött szerződés 
társaság általi felmondását 
tudomásul vette, egyben 
felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a Szob-Pilismarót 
közötti révátkelő további 
üzemeltetésével kapcsolat-
ban a MAHART-PassNa-
ve Személyhajózási Kft-vel 
tárgyalásokat folytasson. 
Kapcsolódó hír, hogy a MA-
HART-PassNave Személy-
hajózási Kft. igazgatójával 
lefolytatott tárgyalásokon 
önkormányzatunk ígéretet 
kapott arra, hogy a társaság 
a szobi révátkelő üzemelte-
tését tavasztól átveszi. 

Autós túra A képvi-
selő-testület januárban 
döntött arról, hogy a Cro-
ss Hungary országkerülő 
autós túrához a település 
Duna-parti utcáinak igény-
bevételét (Sport, Park, Rév) 
körülbelül 50 db gépjármű 
részére 2023. június 6-án té-
rítésmentesen biztosítja.

Vidékfejlesztés A kép-
viselő-testület döntött arról, 
hogy előzetes csatlakozási 
szándékkal részt kíván ven-
ni a Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület 
2023-2027 közötti progra-
mozási időszakra vonatkozó 
vidékfejlesztési feladataiban, 
illetve a Helyi Fejlesztési 
Stratégia (HFS) elkészítésé-
ben, valamint a HFS terve-
zési területének előzetes el-
ismerésében.

Forgalomszabályozás 
A képviselők döntöttek ar-
ról, hogy az Árpád utcában 
a plébánia és a gimnázium 
épületei közötti szakaszon a 
forgalmi rendet szabályozni 
kvánják, a biztonságos közle-
kedés elősegítése érdekében. 

Határozatok A képvi-
selő-testület januári ülésén 
ismerte meg és fogadta el a 
2022. IV. negyedévben ho-
zott képviselő-testületi ha-
tározatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatást.
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Vannak ünnepek, melyeken 
minden körülmények között 
szeretünk és akarunk együtt 
lenni. Az advent időszakára 
ez kiemelten igaz. Akkor is 
így volt, amikor „otthon ma-
radtunk” és most is így volt, 
amikor kicsit szerényebben, 
de ismét közösen tudtunk 
ünnepelni.

Szerencsések vagyunk, 
hiszen színvonalas műsorért 
nekünk sem kell a szom-
szédba menni. Köszönjük 
gyermekeinknek és az őket 
betanító, tömörítő, felölelő 
intézményeknek, egyesüle-
teknek, hogy az idei évben is 
elkápráztattak bennünket egy 
csodálatos műsorral: Napsu-
gár Óvoda, Fekete István Ál-
talános Iskola, Kodály Zoltán 
Zeneiskola, Danubius Tánc-
együttes.

Köszönjük asszonyaink-
nak és a Szent László Plébánia 
egyházközösségének, hogy 
idén sem maradtunk ünnepi 
asztal nélkül. A hagyomá-
nyossá vált „Hópihe-asztalon” 
a szemet gyönyörködtető fi-
nomságok szinte alig fértek 
el.

A felajánlásoknak köszön-
hetően idén is két fenyőfából 
válhatott karácsonyfa a kö-
zösség ünnepére. Köszönjük 
a Kis Herceg Virágkertészet-
nek a város karácsonyfáját, 
és köszönjük Heil Imre csa-
ládjának a színház teremben 
felállított fenyő felajánlását, a 
díszeit pedig Borbás Béláné 
Ildinek.

A betlehem és a város kü-
lönböző pontjain megjelenő 
dekoráció megvalósításához 
is kaptunk segítséget: ki fe-

nyővel, ki kétkezi munkával, 
ki alapanyaggal támogatta az 
ünnepi hangulat megterem-
tését: Hofi fatelep, Fésű József 
György, Zsibrita Norbert, 
Schotner Márk, Kovács Zol-
tán, Nagy Zoltán és Melinda.

A Szobért Szobiakért Köz-
alapítvány „Képeslap Szobról” 
című pályázata szintén az Ad-
venti Forgatag keretén belül 
került lezárásra, eredménye-
ket az ünnepi műsor alatt hir-
dettünk. 21 alkotás érkezett 
a pályázati felhívásra, mely 
alkotásokat a továbbiakban 
fel szeretnénk használni ké-
peslap tervezéséhez.

Köszönjük, hogy együtt 
ünnepelhettünk, köszönjük 
a résztvevőknek, az előadók-
nak, támogatóknak, a lako-
soknak.

Árpád17

Sakkos ősz - 
2022.

 
A Megyei Sakk csapatbaj-
nokság őszi három fordulója 
lezajlott.

Sikeresen:
 Szob SC - Dunakeszi Alag  

6,5 - 3,5.
Vác I.   -  Szob SC  3 - 7.
Szob SC - Vác II.  6 - 4.

Az arány 19,5 - 10,5, ami a 
vártnál jobb. Az őszt a máso-
dik helyen zártuk.

Kilenc csapat szerepel a 
Hoschek csoportban, hátra-
van Gyömrő (I), Dunaha-
raszti (O), Törökbálint (I), 
Göd (O), Aszód (I).

Célunk, mint mindig, az 
idén is a lehető legjobbnak 
lenni, ezért minden tőlünk 
telhetőt megteszünk.
 Legjobb pontszerzőink: 

Dr. Csiba Tibor 3/3  - 9. 
tábla.

Virág Bálint  3/2,5.  - 1. 
tábla.

Pál Géza  3/2,5. - 2. 3. tábla.
Bogányi Gergely  2/2. - 10. 

tábla.
 November 30-tól a Sakk-

palota Polgár Judit program 
keretében próbálunk az ál-
talános Iskola 4. osztályos 
tanulói között új tehetsé-
geket keresni, mert tudjuk, 
hogy vannak mindenütt, 
csak rájuk kell találnunk!

Köszönjük az önkor-
mányzat és Bogányi Gergely 
úr önzetlen támogatását!  
Városunk minden lakójának 
kívánok a csapat nevében si-
keres  és boldog új évet! 

Csiba Benő
Csapatvezető

Lassan egy éve, hogy isko-
lánk részt vesz a Tanítsunk 
Magyarországért program-
ban. Ez egy mentorprogram, 
melyben egyetemisták men-
torálnak általános iskolás 
diákokat. A mi partnerin-
tézményünk a Károli Gás-
pár Református Egyetem. 

A program nagyon sike-
res a diákjaink körében, a 
gyerekek várják a közös fog-
lalkozásokat, melyre a men-
torok mindig felkészülten 
érkeznek.  A foglalkozások 
középpontjában az önis-
meret, a pályaorientáció, a 
tanulás segítése áll, emellett 
sok külsős programon is 
részt vesznek együtt.

 A legutóbbi közös prog-
ram egy nagy közös élmény-
nap volt Budapesten az 
egyetem szervezésében. A 
programban részt vevő diá-
kokkal busszal utaztunk fel 
Budapestre, az első állomá-

sunk az Elevenpark volt. Itt 
már nagyon vártak minket 
a mentorok és az egyetem 
képviselői is. Minden gye-
rek talált magának kedvére 
való játékot, az ide tervezett 
három óra még kevésnek is 
bizonyult. A napot játékkal 
folytattuk tovább, de más 
helyszínen, egy társasjáté-
kos kávézóban. Tengernyi 
társasjáték közül választ-

hattak a gyerekek, többet is 
kipróbálhattak, a társasok 
dzsungelében játékmeste-
rek is segítették őket. Az itt 
eltöltött több óra nagyon 
gyorsan elrepült, nagyon él-
vezték a közös játékot.

Ez egy nagyon jól sike-
rült élménynap volt, hiszen 
a közösségi játékok igazi él-
ményt nyújtanak, és játszani 
mindenki szeret. 

Tanítsunk Magyarországért – 
Élménynap

Forgatag 2022



6                                                                                                                                              Szobi Hírnök

Shoah ahogy héberül hívják 
ezt az időszakot, számunk-
ra holokausztként vonult a 
köztudatba. A zsidók elle-
ni fellépés gyűjtőfogalma 
a „Shoah", aminek idősza-
ka alatt válogatott, brutális 
módon öltek meg zsidókat. 
A bántalmazásuk kímélet-
len volt, hiszen gázzal fulla-
dást okozó, golyóáltali, élve 
eltemetéssel, kényszermun-
kával végletekig hajszoló, 
elégetéssel, éheztetéssel, 
ragályos megbetegedések-
kel járó és közben az orvosi 
ellátás megfosztásával járó 
halálokok jellemezték a ná-
cik brutális módszereit. A 
gyűjtőfogalom alá tartoz-
nak azonban azok a szemé-
lyek is, akik önként vetettek 
véget életüknek, hogy elke-
rüljék a fogságot, vagy a to-
vábbi szenvedésüket. 

A Holokauszt Emlék-
központ falain több mint 
hatszázezer magyar zsidó 
áldozat neve szerepel, köz-
tük a szobiaké is. Az Em-
lékközpontban az életüket 
bemutató fázisokat termen-
ként szimbolizálják. Elgon-
dolkodtatók és sokkolóak is 
egyben. Életvonalak jelzik a 
XIX. századi aranykorban 
növekvő zsidók számará-
nyát. Minden szoba a jog-
fosztottság egy állomása. 
A koncentrációs táborokat 
idéző utolsó szobánál meg-
szakadnak az életvonalak, 
csupán egy-két vonal jelzi, 
hogy voltak, akik túlélték a 
borzalmat.

A hitleri érában a gyű-
lölet tárgya a zsidóság volt, 
mely a vizionált rögeszme 
szerint, a legveszedelme-
sebb volt mindenek felett. 
Egy bűnösnek kiáltott nép, 
amit el kell tüntetni a föld 
felszínéről is. A wannsee 
konferencián, ahol a ha-
gyomány szerint, az End-
lösung, azaz a végső megol-

dás gondolata kimondatott, 
megnyílt az út a gyilkos 
indulatok végkifejletéhez a 
zsidósággal szemben.

Magyarországon a zsidó 
törvényekkel lépésről lépés-
re fosztották meg a zsidó-
ságot a jogaiktól, javaiktól, 
majd végül a legértékesebb-
től, az életüktől. A zsidó-
törvények végrehajtása az 
államigazgatási keretek kö-
zött történt, kiszolgálva az 
antiszemita hitleri követel-
ményét. Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun megye alispánja, Endre 
László élen járt a zsidókkal 
szembeni közigazgatási 
gyakorlatával. Hátrányos 
intézkedési sokszor tör-
vénytelenek voltak, de az el-
lene benyújtott beadványok 
rendre eltűntek.

Kikről is beszélünk Szob 
tekintetében?

XIX. században betele-
pült emberek, akik főként 
kereskedelemmel foglal-
koztak, de voltak közöttük 
értelmiségiek, földműve-
sek, háztartásbeliek. Köz-
ségi zsinagógájuk nem volt 
Szobon, csak imaházuk. A 
váci izraelita hitközséghez 
tartoztak. A kereskedőik 
mindig adtak hitelt a he-
lyi lakosoknak. A régiek 
jó véleménnyel emlékez-
tek rájuk. Ők is emberek 
voltak, perlekedtek, kávé-
házba jártak, szórakoztak, 
sportoltak. Szokoly Andor 
doktor igen nagy tisztelet-
nek örvendett, harcolt az I. 
világháborúban, a 2. világ-
égés idején munkaszolgá-
latosként besorozták, majd 
kegyetlenül elpusztították. 
3 éves Marmorstein János-
kának vagy Dobó Katicá-
nak még csak kezdett nyi-
ladozni az értelme, mikor 
szüleikkel Auschwitzba 
hurcolták őket. A vonatról 
alig szálltak le, mikor sze-
lektálták őket a németek. 

Édesanyjukkal a gázkamrá-
ban egy napon haltak meg 
a gyermekek. Perlusz István 
minden szobi rokonát el-
vesztette, hiszen túlélőként 
ő állítatott sírfeliratot emlé-
kükre a szobi zsidó temető-
ben.

Szálasiék kiszolgálva a 
német akaratot, az Endlö-
sung hívó szavára kiadták 
a parancsot a zsidók depor-
tálására, így a szobiakéra is. 
Akit korábban nem vittek 
még el munkaszolgálatos-
nak, azokat - férfiak, nők, 
gyerekek, idősek - egy éj-
szaka szekerekre parancsol-
ták és elvitték őket Ipoly-
ságra. Házaikat, javaikat 
már előtte át kellett adniuk 
a hatóságoknak. Az ösz-
szegyűjtött ingóságokat 
később ellopták. Ami még 
náluk maradt, azt vihették 
a szekéren. Pénzt, értéket az 
indulás ellenőrizték. Amit 
tudtak értéket a csendőrök, 
azt mind elvették.

Ipolyságon 2 hetet töl-
töttek. Házakban laktak 
összezsúfolva. Emberi mél-
tóságot akkor már nem re-
mélhették. Az orvosok, eü 
személyzet zsidó kórházat 
is üzemeltethetett. Még hi-
hették, hogy így is élhetnek. 
A sárga csillagot megalázás-
ból viselniük kellett. Volt, 
akiket plébános, földesúr 
kért ki, hogy legyen mun-
kása a földeknél. Orvosok 
kijárhattak gyógyítani. A 
szobi rabbi mogorva és ri-
deg volt, mert ő már nem 
remélt, tudta mi vár rá és a 
közösségére. Ipolyságon a 
bejárattól nem messze volt 
egy ház, amit nemes egy-
szerűséggel pénzverdének 
hívtak. Odavitték azokat a 
zsidókat, akiktől még azt 
gondolták, pénzt szedhet-
nek ki. Addig verték őket, 
amíg élet volt bennük. Volt, 
aki belehalt az ütlegelések-

be. Egy asszonyt éjféltől 
vertek másnap délig. Ami-
kor elájult, hagyták, hogy 
magához térjen és folytat-
ták. Neumann doktor emi-
att az öngyilkosságba me-
nekült.

A méltatlan körülmé-
nyek között is tudtak még 
mindig létezni, megszok-
ni a megszokhatatlant. Két 
hét után azonban eljött a 
vég kezdete, a nap, amikor 
kiürítették az ipolysági get-
tót. Balassagyarmatra szál-
lították őket, ahol már nem 
foglalkoztak a minőségi el-
szállásolás kérdésével. Kint 
a szabadban gyülekeztették 
az embereket. Következő 
nap, pedig a német kor-
mánytól küldött marhava-
gonokba vagonírozták az 
embereket. 2 vödröt kaptak 
vagononként. Egyből inni 
tudtak, a másikba pedig 
üríteni.

Vérhas, alultápláltság, 
egyéb kórságok kezdtek 
terjedni köztük. A vonatok 
amint Auschwitz-Birke-
nauba érkeztek, a sorsuk 
beteljesedett. Az életerő-
sebbnek ítélt zsidókat mun-
kára fogták, majd tovább 
küldték őket más koncent-
rációs táborokba. A keleti 
front a vorozsenyi áttöréssel 
áthelyeződött és közelített 
nyugat felé. A gyengébbek, 
gyerekek, idősek útja rövi-
desen, már a megérkezést 
követően a halálos gázkam-
rákba vezetett. A náciknak, 
akik végig tagadták a népír-
tást, égetően szükségessé 
vált a bűnjelek eltüntetése. 
Mikor a Vöröshadsereg 
katonái felszabadították a 
koncentrációs táborok la-
kóit, döbbenettel tapasz-
talták a népírtás mértékét, 
módját. A kazánokban 
emberi maradványokat, tö-
megsírba elföldelt teteme-
ket és végtelenül legyöngült 
még élő emberi roncsokat 
találtak. A sors kegyetlen 
fintora, hogy azon munka-
szolgálatosok, akik valami-
lyen okból megszabadultak 
a náciktól, orosz kézbe ke-

Holokauszt emléknapján a szobi 
zsidóság történetének felidézése
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RADNÓTI MIKLÓS: TÖREDÉK

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,

hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,

befonták életét vad kényszerképzetek.
Oly korban éltem én e földön,

mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, -

s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, -

az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,

az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,

és várta, hogy talán megszólal ujra -
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, -

a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.

1944

A Szobi Kormányablak NAV 
Ablaka 2023. február 15. nap-
jától átmenetileg bezár és ügy-
feleket nem fogad.

A további ügyfélszolgálatok 
címe és nyitvatartási rendje a 
NAV honlapján tekinthető 
meg. Az adózóknak egyes 
adóügyeik telefonos intézésé-
re is lehetőségük van az Ügy-

fél-tájékoztató és Ügyintéző 
Rendszeren (ÜCC) keresztül.  
További hasznos információ 
és részletes útmutató a NAV 
honlapján (www.nav.gov.hu) 
található. Az ügyek elektro-
nikus intézéséről a 32-es, az 
ÜCC rendszerről a 33-as in-
formációs füzetben olvashat-
nak.

Köztéri rongálás. Nem tud-
juk mire jó, és azt sem, hogy 
mit, esetleg kinek akar bizo-
nyítani vele az elkövető. Egy 
közintézmény csatornájának 
megtaposása, egy köztéri pad 
ülőkéjének, támlájának szét-
verése, egy köztéri hulladék-
gyűjtő szétrúgása, esetleg egy 
idős néni redőnyének beütése, 
csak szólunk: nem hőstett. 

Sajnos az utóbbi időben 
egyre több ilyen „hőstett” fi-
gyelhető meg településünkön, 
amit nem tartunk követendő 
példának. Ezúton is tisztelettel 
kérjük mindannyiukat, hogy 
vigyázzanak a város értékeire, 
azaz közös értékeinkre. Van 
most a pénznek jobb helye is, 
mint e rongálások nyomainak 
eltüntetésére fordítani azt.

rülve a gulágon még mél-
tatlanabb helyzetbe kerül-
tek. A sajnálat helyett, újra 
fogságba estek. Szobi mun-
kaszolgálatosok közül min-
denki életét vesztette.

Tom Lantos amerikai po-
litikus, igaz nem Szobon élt, 
de azt tudni illik róla, hogy 
munkaszolgálatosként a 
szobi Ipoly-híd javításában 
vett részt a bombázások 
idején. Az Ipoly-hidat érték 
találatok, de a pillérét nem, 
emiatt nem esett szét a szer-
kezet. A híd környéke hiába 
nézett ki akkoriban, mint 
egy holdbéli táj, de a híd 
akkor is állt. Azon részek, 
melyek találatot kaptak, 
Tom Lantos munkásszáza-
dának kellett javítania. Az 
egykori politikus – zsidó 
származása miatt – kötelez-
ték a munkára, pedig tudta, 

de tenni nem tudott elle-
ne, hogy a Németországba 
menő vonatok továbbjutá-
sán kell munkálkodnia. 

A holokauszt áldozatok-
ról pontos adatokat nem 
tudunk, de közel 6 millió 
főre becsülik az áldozatok 
számát. A holokauszt min-
den tizedik áldozata a ko-
rabeli Magyarországról ér-
kezett. A holokauszt során 
cigány áldozatok is voltak. 
Európa különböző részei-
ről összegyűjtött cigány ál-
dozatok számát 50 ezer és 
másfél millió fő közé becsü-
lik, ebből a magyar cigány-
ság áldozatainak száma 5 
és 15 ezer fő közé tehető. A 
cigányságot ért faji üldöz-
tetést és a roma népirtást 
porrajmosnak is nevezik.

Mihalik Anikó

Vigyázzunk értékeinkre
A Gondosóra program egy 
országos jelzőrendszerre épül. 
Feladata, hogy a saját ottho-
nukban élő idős emberek egy 
egyszerű eszköz segítségével 
kapcsolatba léphessenek el-
sődlegesen a diszpécserköz-
ponttal, ahol képzett munka-
társaink próbálnak segíteni 
a felmerülő problémákban. 
Amennyiben diszpécsereink 
– lehetőség szerint a Gondo-
sórán keresztül jelzést leadó 
ügyféllel egyetértésben – úgy 
ítélik meg, hogy a helyzet 
megoldása a kontaktszemély 
beavatkozását igényli, úgy a 
korábbiakban már megadott 
elérhetőségeken a diszpécser 
felveszi vele a kapcsolatot, aki 
aztán közvetlen és gyors tá-
mogatást, illetve megoldást 
nyújthat a problémára.

A program az emberi élet 
minőségét, védelmét és biz-

tonságát hivatott szolgálni a 
kontaktszemélyek (családtag, 
szomszéd, vagy barát, vagy 
akár opcionálisan szociális 
gondozó) bevonásával. Része 
a korszerű segélyhívó eszköz, 
amelyhez egy országos lefe-
dettségű távfelügyeleti és disz-
pécser szolgáltatás kapcsoló-
dik. Az így kialakuló bizalmi 
kör egy új típusú, jóléti szol-
gáltatási rendszert hoz létre.

A program részeként 
megvalósuló szolgáltatás és 
a jelzőeszköz INGYENES, és 
Magyarország minden telepü-
lésén hozzáférhető a hét min-
den napján és órájában.

A programhoz alanyi jogon 
lehet csatlakozni minden 65. 
életévét betöltött magyar ál-
lampolgárnak, akik ingyene-
sen megkapják a jelzőeszközt. 
A programba a gondosora.hu 
honlapon lehet regisztrálni.

Ideiglenesen bezár a NAV Szobon

A Gondosóra programról

A cikk szerzőjénél megismerhetők 
azon zsidó származású üldözöttek ne-
vei, akiknek az utolsó ismert tartózko-
dási vagy lakóhelye Szob volt a depor-
tálásukat megelőzően.
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Kedves Szobiak!
A Szobi Hírnök előző szá-
mában beszámoltunk a pi-
lismaróti sóderbánya újra-
nyitásának veszélyeiről és 
Szobra gyakorolt káros hatá-
sairól. Aki nem olvasta, rövi-
den összefoglalva: folyamatos 
zaj és por hatásnak lesz kité-
ve Szob nagy része. Ebben a 
számban szeretnénk beszá-
molni nektek az azóta történt 
fejleményekről. A bánya ügye 
a következő 20-25 évre fogja 
meghatározni a Dunakanyar 
jövőjét. A tét nagy. Az itt élők-
nek meg kell védeniük a köz-
vetlen életterüket egy külső 
fenyegetéstől. Ez a közösség 
próbatétele. Örömmel tapasz-
talom hogy felvettük a kesz-
tyűt, és nem hagyjuk magun-
kat: sok visszajelzést kapok  
szobiaktól és zebegényiektől, 
hogy ők sem akarnak a szom-
szédban bányát, nem akarják 
újra hallani a sóderkotrás bor-
zasztó zaját. Röviden össze-
foglalom hol tart most az ügy. 

Pilismaróti közmeghallga-
tás és falugyűlés

2022. december 3-án 9 fős 
zebegényi delegáció indult el 
a Depo-Z kisbuszával Pilis-
marótra. Nagyon barátságos 
fogadtatásban volt részünk, és 
megerősítettük a jó szomszédi 
viszonyt. A pilismaróti felszó-
lalók kivétel nélkül ellenezték 
a sóderbányát. Kérdéseik, 
hozzászólásaik ezzel voltak 
kapcsolatosak. Fő érveik a bá-
nya ellen a természet és a táj 
rombolása, az emberek élet-
terének rombolása, a turiz-
mus tönkretétele volt. Ezekre 
a felvetésekre nem érkezett 
megnyugtató válasz. Három 
zebegényi felszólalás volt. A 
közmeghallgatás utolsó fel-
szólalójaként jegyzőkönyvbe 
vetettem, hogy a bánya nem 
csak Pilismarótra, hanem 
a környező településekre is 
kifejti káros hatását. A Du-
nakanyar 2017 óta kiemelt 
turisztikai régió, az itt élő te-
lepülések ebben látják a jövő-

jüket. A tervezett sóderbánya 
ellehetetleníti a turizmust, 
tönkreteszi a szomszédos 
településeket, ezért kértem 
a polgármestert, hogy ezen 
tényeket vegye figyelembe 
mérlegeléskor. Erre a kéré-
semre nem kaptam választ. 
A második zebegényi felszó-
lalás a falugyűlés legnagyobb 
tapsot kapott felszólalása volt, 
amit Ferenczy Ernő Ervin Ze-
begény alpolgármestere inté-
zett a pilismaróti vezetőkhöz. 
A felszólalásában felidézte 
a nagy öböl kialakítása alatt 
Zebegényt ért hanghatásokat, 
felsorolta a bánya Zebegényt 
és a Dunakanyart érintő ne-
gatív hatásait és kérte a pilis-
maróti vezetőket, jegyző urat, 
hogy Zebegényt vegyék fel 
partnernek, ügyfélnek a bá-
nyával kapcsolatos hivatalos 
ügymenetbe, amit a jegyző 
azonnal jóvá is hagyott. Har-
madik felszólaló Fodor László 
zebegényi ingatlantulajdonos 
volt, aki felhívta a pilismaróti 
polgármester figyelmét arra 
a tényre, hogy Zebegényben 
a bánya zajjal szennyezett in-
gatlanok jelentős értékveszté-
sen fognak keresztül menni. 
Eredményes látogatás volt, 
közelebb kerültünk célunk-
hoz és erősítettük a települé-
sek közötti kapcsolatot. 

Szobi testületi ülés 
2023 január 31-én Szobon a 
képviselő-testület tárgyalta 
a pilismaróti bánya ügyét az 
ülésen meghívott vendégként 
Korcsák Mónika a Dunakéke 
Egyesület elnöke tájékoztatta 

a testületet a bánya nyitásá-
nak körülményeiről és a bá-
nyával kapcsolatos fontosabb 
tudnivalókról. Batki László a 
Dunakanyar Környezetvédel-
mi Egyesület elnöke tájékoz-
tatta az egyesületet a bánya 
Szobra gyakorolt hatásairól. 
A testület egyöntetűen azt 
tartotta a legfontosabbnak, 
hogy a Szobon élőket ne érje 
káros hatás, ezért a testület 
megszavazta, hogy Szob tá-
mogatja a civil egyesületeket a 
bánya elleni célkitűzéseikben 
és felhatalmazta a polgármes-
ter asszonyt, hogy vegye fel 
a kapcsolatot Pilismaróttal 
és informálódjon  a     bánya 
ügyével kapcsolatban. Össze-
gezve: Szob vezetői meg fog-
ják védeni a szobiak érdekeit. 
Ez nagyon jó hír. 

Lakossági összefogás 
Szobon

Szobon is tapasztaljuk a kö-
zösség összefogásának erejét. 
Sok szobi jelezte, hogy segí-
tené a bányával kapcsolatos 
ellenállást és a lakosság tájé-
koztatását. Helyi vállalkozók 
befogadták az aláíróíveket és 
megengedték a figyelemfel-
hívó plakátok kihelyezését. A 
művelődési ház teret és segít-
séget ajánlott fel, hogy Szobon 
is tarthassunk fórumot és tá-
jékoztathassuk a lakosságot. 

Aláírással a bánya ellen
A szobiak aláírásukkal fe-
jezhetik ki a bánya elleni 
tiltakozásukat. Az aláíróí-
vek megtalálhatóak a Határ 
ABC-ben, A Herfli söröző-

ben és szobi benzinkúton. 
Ezúton is kérem a szobiakat, 
hogy menjenek és írják alá 
az íveket. Nagyon fontos, 
hogy az itt élők elmondják 
a véleményüket, megvédjék 
az életterüket. Az aláíróív 
2 példányból áll, az egyik a 
petíció a bánya ellen, a má-
sik egy adatkezelési tájékoz-
tató. Mind a kettőt alá kell 
írni. Ez nagyon fontos!!

Lakossági fórum Szobon  
2022. február 22-én 17.30-kor 
lakossági fórumot tartunk, 
ahol bemutatjuk a bányát és a 
Szobra gyakorolt hatásait. Ké-
rek minden Szobon élőt, hogy 
jöjjön el, hívja fel az ismerő-
sei, szomszédai figyelmét a 
fórumra. A fórumra eljön a 
pilismaróti környezetvédelmi 
egyesület elnöke, Korcsák Mó-
nika, aki első kézből tud tájé-
koztatást adni a sóderbánya 
ügyéről. Kérek minden szobit, 
hogy szóljon a szomszédainak 
ismerőseinek és jöjjenek el. 
Nagyon fontos! A következő 
25 évre meghatározza Szob 
jövőjét a sóderbánya. 

Csak együtt sikerülhet! 
Szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik segítik 
az ügyet és az összefogást. 
Sokan vagyunk, és egyre 
többen leszünk!  Szeretném 
megköszönni azoknak, 
akik támogatják a bányával 
szembeni mozgalmat, és az 
aláíráson felül is aktívan se-
gítenek. Van aktív közösség, 
aki tenni akar Szobért, ez 
nagyon fontos.  Kérek min-
denkit, ne legyen közönyös, 
higgye el, hogy neki is van 
ráhatása a dolgokra. Össze 
kell fogni és meg kell védeni 
Szobot.

Írjatok a dunakkve@
gmail.com email címre, ke-
ressetek minket a faceboo-
kon, hívjatok, írjatok. 

Írjátok alá a petíciót!!!!! 
Hajrá Szob!

Tisztelettel, 
Batki László, 

a Dunakanyar 
Környezetvédelmi 

Egyesület Elnöke

Bánya infó
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Nehéz tárgyilagosan írni 
a 2. Magyar Hadseregről, 
mivel a szakirodalom sem 
tud pontos adatokat, de a 
tény azért tény marad. A 
legújabb kutatások sze-
rint a hadsereg létszáma 
a 200 ezer fő volt, ebből 
a harcoló alakulat lét-
száma 100 ezer, a többi 
(majdnem a fele) szál-
lító, egészségügyi, had-
táp, munkaszolgálatos 
stb. Fegyverzetéről sem 
egyöntetű az álláspont. 
Korszerűtlen, sietve fel-
fegyverzett és kiképzett 
katonák annak ellenére, 
hogy a német hadveze-
tés ígéretet tett korszerű 
fegyverek átadására. Jel-
lemző, hogy a harckocsik 
modernizálása úgy tör-
tént, hogy az olaszok át-
adták az általuk használt 
Ansaldo típusú harcko-
csikat, mert elavultak, de 
nekünk még ez volt a leg-
jobb!! Az orosz T-34-es és 
a KV típusú harckocsik 
uralták a mezőnyt, velük 
szemben a német Tigri-
sek tudták csak a versenyt 
felvenni. Kezelésük nehéz 
volt, szervizelésük bonyo-
lult. 

Tessék elképzelni a 
Don melletti csatákat. 
A magyar katona nyári 
ruhában és bakancsban, 
-30 fokos hidegben fáz-
va, hiányos élelmezéssel 
próbált mindent meg-
tenni, amit csak lehetett. 
Voronyezsnél (Don-ka-
nyarnál) a 2. hadsereg bal 
oldalán a német, középen 
a magyar, jobb oldalán az 
olasz 8. hadsereg állomá-
sozott, a leggyengébben 
felszerelt a magyar volt. 
Ezért is indult ellenünk 
a támadás fő iránya. Cél-
juk egy volt, bekeríteni és 

megrémiszteni, ketté sza-
kítani az arcvonalat.

Sikerült.
Jani bácsi a fiataloknak 

sokat mesélt a hadszíntér-
ről. Szobi parasztgyerek 
volt, harckocsi-parancs-
nok, életének legnagyobb 
élményét elmondta ne-
kem is. Mondókájába 
néha-néha azért belekér-
deztem, mert csak a szé-
pet akarta mondani. A 
hősiest, a vitézit. Halljuk, 
mit mondott az 1943. feb-
ruárjában történt esemé-
nyekről.

- Kora reggel riadó éb-
resztette fel az 1. zászlóaljat. 
A parancs úgy szólt, hogy 
azonnal induljunk a 121-es 
magaslathoz. Rendezked-
jünk be körkörös védelemre, 
és védjük meg az utat, amíg 
a német-magyar katonák 
visszavonulnak az új állá-
sokba!

- Jani bácsi, milyen zász-
lóalj volt?

- Milyen, milyen? Harc-
kocsi zászlóalj volt, én men-
tem legelöl!

- És milyen harckocsit ve-
zényelt?

- A legjobbat! Ansaldot!
Erre már kénytelen vol-

tam válaszolni. 
- Az olasz harckocsit? De 

az olyan volt, mint egy bá-
dog doboz!

Az öreg pislogott egyet.
- Igen, hát nem volt olyan 

korszerű, de harckocsi volt.
- Nem volt sparhelt fede-

lekkel kibélelve, mert egy 
másik parancsnok, Cs. Józsi 
bácsi elmesélte, hogy a tank 
belsejét a tűzhelyek fedőlap-
jával bélelték ki. Egy puska-
golyó is átvitte a páncélza-
tot…

- Jól van, na! Inkább foly-
tatom! Azt nem mondtam, 
hogy adtak mellénk 2 német 

Tigrist is. Egyik elől ment, 
törte a havat, másik az osz-
lop végén. A magaslatra 
érve azonnal kiépítettük a 
védelmet, a németek a domb 
alján maradtak. Aztán kis 
idő múlva megindult a ha-
tár. Először fegyelmezetten, 
majd később össze-vissza ke-
veredve jöttek németek, ma-
gyarok, olaszok. Mindenki 
tülekedett, mindenki sietett. 
Egész nap így volt, mi meg 
néztük. Aztán csönd lett. 
Másnap délben a látóhatár 
szélén megjelentek az oro-
szok. Csak dübörgést lehetett 
hallani. Jöttek és jöttek. Nem 

A téma az utcán hever
Emlékezés a Magyar Királyi Honvédség 

2. Magyar Hadseregére

A Szobi Nyugdíjasok Klub-
ja hagyományosan de-
cember 30-án ünnepelte 
a szilvesztert. Közös báli 
mulatozással búcsúztattuk 
az óévet és reményekkel 
telve tekintünk az új év 
felé.

A közel 80 fő a műve-
lődési házban töltötte az 
estét. Nem maradhatott el 
az ilyekor szokásos virsli 
és pezsgős koccintás, vala-
mint a legtöbbek kedvenc 
programja a táncon túl a 
tombola.

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni mindenkinek, 
aki a 2022. évben is támo-
gatta, segítette klubunk 
működését.

És ha már báli szezon, 
akkor a farsang sem ma-
radhatott ki a klub életéből. 
2023. február 4-én maska-
rás felvonulással és közös 
mulatozással igyekeztünk 
elűzni a telet. A talpalá-
valót Bimbi azaz Bablena 

László biztosította.
Köszönjük a felajánláso-

kat, hozzájárulásokat ren-
dezvényeinkhez: 

Bonanza turi
Bűvös Toll

Erzsike Virág Ajándék
Eszterházy Cukrászda

Éva Baker Kft.
Ferencz Gyöngyi 

polgármester
Fésűs József képviselő

Herfli Söröző és Pizzéria
Kavalkád

Kis Herceg Virágkertészet
Krasznai Zoltán képviselő

Joskó Húsbolt
Palásti Gábor, Szobi Szörp
Ruhabánya használtruha
Szikriszt és Társa Tüzép

Szobi József Attila 
Művelődési Ház

Tóth Lajos alpolgármester
Turcsik Mónika, 

Zöldség-gyümölcs 
Szobi Pörc

Zentai Kornél képviselő
Szobi Nyugdíjasok 

Klubja

Az újév sem jöhet el 
bálozás nélkül

lőttek, nem rohamoztak, 
majd hirtelen megálltak. Én 
elővettem a magyar zászlót 
és kitűztem egy hárommé-
teres botra. Mellé egy piros 
zászlót is! (azt jelentette, 
hogy nem adjuk meg magun-
kat) Tudja mit csináltak az 
oroszok? Kilőtték 1-1 lövés-
sel a német tankokat, aztán 
ész nélkül szaladtak tovább. 
Hogy merre? Nyugatra. Mi 
meg ott maradtunk.

- Aztán mi történt?
- Semmi. 2 napig vártuk 

a parancsot, azután az oro-
szok elvittek bennünket ha-
difogolynak.

A 2. hadsereg vesztesé-
ge: halott katona 50 ezer 
fő, de a sebesült, eltűnt is 
kb. 50 ezer fő volt. A ki-
segítő állományról nincs 
adatom.

Ferenczy Emil
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Gasztrostaféta
Tisztelt horgásztársak!

A 2022. évi fogási napló le-
adásának határideje 2023. 
február 28.!

A fogási naplók leadha-
tók:

- Kis Herceg Virágbolt; 
2628 Szob, Dózsa György út 
31.

- Sarokház (105) Söröző; 
2628 Szob, Ipolysági utca 2.

- Postai úton az egyesület 
címére; 2628 Szob, Kossuth 
Lajos utca 6.

- 2023. február 1-től 2023. 
június 1-ig minden pén-
teken 17:00-19:00 óráig a 
Horgásztanyán, mint ahogy 
minden évben.

Aki leadási határidőt kö-
vetően adja le a fogási nap-
lóját, az 2023. évre emelt 
díjjal tudja csak kiváltani az 
állami horgászjegyét. Ennek 
oka az alábbi:

A leadott fogási napló-
kat, az abban szereplő fo-
gási adatokat, vízterülete-
ket és horgászattal töltött 
napok számát egy központi 
programban kell rögzíteni 
(HORINFO). Az újonnan 
kiállított állami horgászje-
gyek kiadása szintén ebben 
a programban rögzíten-
dő. Amennyiben azonban 
a program azt látja, hogy 
horgásztársunk az előző évi 
kiadott fogási naplóját ha-
táridőre nem adta le, abban 
az esetben nem engedi alap-
díjasként rögzíteni a tárgy-
évben váltott állami jegyet. 
Azt kizárólag emelt, – dupla 
– áron engedi kiadni.

A program üzemeltetője 

(MOHOSZ) a fogási naplók 
rögzítésére szolgáló prog-
ram modulját a leadási ha-
táridőt követően „lezárja”, 
tehát ebben a későbbiekben 
már csak határidőt követő-
en leadottként lehet rögzíte-
ni a fogási naplókat, így aki 
elmarad a fogási napló le-
adásával az a program zárá-
sát követően kizárólag emelt 
díjon tudja megváltani az 
Állami horgászjegyét. 

Mint ahogy már megszo-
kott, idén is minden pénte-
ken 17:00-19:00 óráig a hor-
gásztanyán tartózkodunk és 
állunk a horgászok rendel-
kezésére akár fogási napló 
leadás, akár regisztráció 
vagy 2023. évi horgászok-
mányok kiváltása céljából. 
Az okmányok kiállításának 
rendje továbbra is a meg-
szokott. Pénteken leadja a 
horgász az okmányait és 
közli, hogy 2023. évre mit 
szeretne váltani. Ezt köve-
tően egyesületünk gazdasá-
gi felelőse Kazinczi Ferenc a 
következő péntekre elkészíti 
a kért okmányokat, azokat 
fizetést követően át lehet 
venni. Előre pénzt senki ne 
adjon és az igazolványából 
is vegye ki az esetleges fél-
reértések elkerülése végett. 

CSAK a Horgásztanyán 
lehet leadni és kiváltani az 
okmányokat! Kivételt képez 
a fogási napló leadása mely 
a fentiek szerint eszközöl-
hető!

 Üdvözlettel:
 Dutka Ákos
 elnök

ZSERBÓ RECEPT
Fritz-Suciu Szidónia receptje

Hozzávalók a tésztához: 
• 50 dkg liszt

• 25 dkg vaj (vagy margarin)
• 4 evőkanál porcukor

• 10 gramm vaníliás cukor
• 1 kávéskanál szódabikarbóna

• csipet só
• 1 tojássárgája

• 1 dl tejföl
• 0,5 dl tej

• 10 gramm élesztő

Elkészítése: A tészta alap-
anyagait alaposan összegyúr-
juk, 3 gombócot formálunk 

belőle, majd letakarva pihen-
tetjük 10 percet. Addig amíg 
a tészta pihen elkészítjük a 

tölteléket.

Hozzávalók a diós töltelékhez: 
• 30 dkg darált dió

• 20 gramm vaníliás cukor
• 25 dkg porcukor

• 1 üveg baracklekvár (400 gramm)

Összekeverjük a darált diót a cukrokkal. Kinyújt-
juk egészen vékonyra az első tésztát, majd a tepsit 
kibéleljük sütőpapírral, arra fektetjük. Megkenjük 
fél üveg sárgabaracklekvárral, rászórjuk a dió felét, 
beborítjuk a következő kinyújtott tésztával. Lekvár, 
majd megint dió következik, végül az utolsó tészta. 
Megszurkáljuk villával, és 180 fokos sütőben 25-30 
percig sütjük. A mennyiség egy 25x40 cm-es tepsibe 
való.

Végül csoki mázzal bevonjuk, amihez gőz fölött 
felolvasztunk 100 gramm étcsokoládét, hozzáöntünk 
fél dl étolajat és simára keverjük. A sütemény köze-
pére öntjük és a tepsit mozgatva szétterítjük rajta.

A zserbó készíthető mákos töltelékkel is, ez 
esetben a hozzávalók a következők: 

• 30 dkg darált mák
• 25 dkg porcukor

• 1 mk. fahéj
• 1 citrom reszelt héja

• 1 üveg szilvalekvár (400 gramm)

Az elkészítés folyamata ugyanaz, mint a diós zserbó-
nál.

A stafétát továbbadom Bordás Barbarának!

Fogási napló leadása és
2023. évi okmányok 

kiváltása

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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Decemberben is megtartottuk 
időseinknek a karácsonyi ün-
nepséget.

Lakóink meghatódtak az 

óvoda Pillangó csoportjának 
tündéri előadásától, akik saját-
kezű ajándékkal kedveskedtek. 
Majer Flóra karácsonyi éne-

kekkel ajándékozta meg őket. 
Az előadások után sütemé-

nyezés közben karácsonyi da-
lokat énekeltünk.

Köszönet az ajándékokért: 
Józsa Dórának, Szabó Ágnes-
nek valamint Lehoczki Ottónak 
és kedves feleségének.

Idősek otthona karácsonya
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Az idén 200 éve, hogy Kölcsey 
Ferenc papírra vetette nem-
zeti imádságunkat. Úgy dön-
töttünk az osztállyal, hogy 
ellátogatunk Budakeszire, 
mivel ott található V. Maj-
zik Mária Himnusz-szobra. 
Előtte tanulmányoztuk az 
alkotó leírását a térkompozí-
cióról, majd december 16-án 
útra keltünk. 

A dombormű csonka kör 
alakú kompozíciója közép-
pontjában egy istenalak áll, 
feje körül dicsfénnyel. Kö-
rülötte sugarakban olvasha-
tó a Himnusz teljes szövege. 
A verssorok – mint kitárt 
szárny – veszik körül az Isten 
alakját. A formát középen 
hét galamb zárja. A középső 
galamb csőrében a magyar 
korona keresztjét tarja, fel-
emeli. A csonka kör alakú 
kompozíció az ősi hármas 

Irány Budakeszi!

halmon áll, amely országun-
kat jelképezi, alatta a Him-
nusz szó rovásírásos felirata. 
A dombormű egy félköríves 
falon helyezkedik el, amelyet 
hét boltív vesz körül. A boltí-
vekben összesen 21 harang 
látható. A harangok játéká-
ban minden nap déli 12 óra-
kor, illetve ünnepnapokon 
gyönyörködhetünk. Annyi 
értékes utalást hordoz ez a 
szakrális alkotás, hogy az 
előzetes felkészülés után egy 
filmet készítettünk a helyszí-
nen. 

Bíztam abban, hogy a 6.-os 
osztályom ügyesen megoldja 
a hangmérnöki, operatőri 

feladatokat. A munka orosz-
lánrésze Ziman Szabolcsra, 
6. b osztályos tanítványom-
ra hárult, akinek meg kellett 
vágnia az anyagot. 

A magyar kultúra napja 
tiszteletére adott műsorun-
kat a film levetítésével zár-
tuk. Ez az újszerű feldolgo-
zás tetszett a közönségnek. 

V. Majzik Mária Him-
nusz-szobra Budakeszin, 
a Szarvas közben látható. 
Ajánlom mindenkinek, 
aki arra jár, hogy tekintse 
meg.

Zeke Gyöngyi, 
a 6.b osztály 

osztályfőnöke

KÖSZÖNET 
A Katolikus Karitászcso-
port nevében köszönjük, 
hogy az elmúlt évben sem 
kellett Szent Erzsébet ün-
nepét az emlékezés és sze-
retet megáldott kenyerei 
nélkül ünnepelnünk. Ezt 
most is Pékségünknek kö-
szönhettük és köszönjük 
ezzel a rövid – és megké-
sett – köszönettel, hogy 
betegségek, nehézségek 
ellenére is ingyen elkészí-
tették az „Erzsébet-kenye-
reket”! 

Köszönjük a Határ ABC 
segítségét, amit a karácso-
nyi élelmiszergyűjtéshez 
kaptunk és mindazoknak, 
akik adományaikkal segí-
tettek, hogy az arra rászo-
rulónak segíteni tudtunk! 
Minden segítőnket Isten 
áldja és segítse meg!


