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Néhány gondolat Szob városi jogállásának
20. évfordulója alkalmából
Tisztelt Szobi Polgárok!
Kedves Városlakók!
Most van húsz éve, hogy 2000. július
1-én Szob városi címet kapott, ezért
nagyon sok szeretettel köszöntöm
Önöket ezen a jeles napon, ami jó
lehetőség arra, hogy egy kicsit viszszatekintsünk, elmélázzunk az eddig
megtett úton: hogy milyen előzmények vezettek a városi címhez, és
hogy hol tart ma a város.
Tulajdonképpen az ötlet, hogy
Szob pályázhatna a városi címre tőlem származik, ami az 1998 őszén tett
első szobi látogatásom után fogalmazódott meg. Akkor még teljesen
más céllal egy nemzetközi kutatással
kapcsolatban kerestem fel a települést, amelyet azután a többszöri ide
utazások során egyre jobban megismerve mind határozottabbá vált
bennem az a felvetés, úgymond megérlelődött az ötletcsíra, hogy akár a
városi címre is pályázhatna Szob. Az
viszont, hogy ez később meg is valósult, vagyis hogy az „elhintett mag jó
talajra talált” alapvetően az akkori
helyi vezetésnek köszönhető, elsődlegesen az akkori polgármesternek,
Remitzky Zoltánnak és a jegyzőaszszonynak, Kempfné dr. Dudás Hildának, akik felismerték az ebben rejlő
lehetőségeket a település számára és
támogatták a megvalósítását.
A rendszerint évente meghirdetett városi címre való pályázás első
és legfontosabb feladata a pályázati anyag elkészítése és összeállítása
volt, ugyanis akkor ez szintén fontos feltétele volt a jelentkezésnek.
Ám ahhoz, hogy pályázhasson a
település még egyéb kritériumoknak is meg kellett felelni (pl. hogy
fejlettsége, térségi szerepe indokolja azt, hogy város legyen, továbbá
nagyközségi jogállású kellett, hogy
legyen a pályázó). A pályázati anyag
pontos tartalmát egy 18 pontos feltételrendszer határozta meg, amit a
Belügyminisztérium állított össze.
Az azokhoz szükséges információkat, adatokat helyben gyűjtöttem

1999-ben, miközben maradandó és
szinte baráti kapcsolatokat kötöttem
a településen élőkkel és a legkülönbözőbb területen dolgozókkal. A
közel egyéves munka eredőjeként
elkészült a színes, mintegy százoldalas pályázati dokumentum, ami
részletesen bemutatta Szob történelmét, társadalmi-gazdasági életét és
településhálózati szerepét. Ez került
azután benyújtásra az illetékes minisztériumhoz.
Ugyanakkor a településen folytatott kutatómunka mellett, azzal
egyidejűleg zajlott a helyi lakosság
„felkészítése” is a városi funkcióra.
A Szobi Hírnökben 1999 márciusától elindított cikksorozat keretében,
ami „A várossá válás útján” címet
viselte az urbanizációval, a városi
cím elnyerésének feltételeivel, Szob
adottságaival és kistérségi szerepével foglalkoztam, részben azzal a
nem titkolt céllal is, hogy a városi
rang elnyerésében kételkedőket is
meggyőzze, és hogy felhívja a figyelmet arra, hogy minden helyi lakos
tud tenni azért, hogy Szob várossá
váljon. Hiszen az mindenki számára nyilvánvaló volt az ezredforduló
táján, hogy Szob külső megjelenésében nem úgy néz ki, mint egy város,
de az egyéb adottságai révén nem
lehetetlen a cím megszerzése. Ezért
viszont mindenkinek a közremű-

ködésére szükség volt és magam is
tapasztalhattam a lakossági összefogás hatalmas erejét.
Az erőfeszítéseket siker koronázta
és a millennium évében Szob városi rangot kapott, ami azért is óriási
teljesítmény, mert a 37 pályázatból
csak 15-öt ítéltek arra méltónak, és
mert rögtön az első „nekifutásra” sikerült azt megszereznie. Ez utóbbi
egyáltalán nem volt természetes abban az időben, mivel akadtak olyan
települések, amelyek csak többszöri
próbálkozás után kapták meg városi
címet.
Nagy öröm volt a városi jogállás
elnyerése nemcsak számomra, aki
ott „bábáskodtam” a „születésénél”,
hanem Szob számára is, még ha az
bizonyos fokig csak egy megelőlegezett elismerés is volt. 2000 júliusától
tehát Szob egyike lett az ország akkor több mint kétszáz városának és
elindulhatott azon az úton, hogy valóban várossá váljon. Ez pedig nemcsak nagy kihívást jelentett, hanem
a fejlődést, a jövő motorját is, ami új
perspektívát nyitott. A 720 éves település életében új fejezet kezdődött,
ami azonban nem először következett be a történelme során.
A főbb „sorsfordulatok” mindig
markáns társadalmi gazdasági változásokat eredményeztek.
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Így volt ez a várossá
nyilvánítás után is, és hogy
miért, az több okkal magyarázható. Közülük az
egyik és talán a legfontosabb, hogy a közigazgatási
státusváltozás számottevően hozzájárult ahhoz, hogy
később, 2013-tól ismét járásszékhely lett Szob, ami
nem előzmény nélküli,
mert töltött már be ilyen
funkciót a múltban is, 1876
és 1970 között.
A mostani járásszékhely
funkció révén a különféle
államigazgatási ügyek intézése újból helyben valósul
meg. Ráadásul a környező
kisebb települések lakosainak sem kell távolra utazni
ügyeik intézése érdekében.
Ez pedig mintegy megerősítette, még szorosabbra
fűzte a város és környéke településeinek sokszálú kapcsolatát. A várossá
nyilvánításkor 13 település
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közel 13 ezer lakosa tartozott Szob vonzáskörzetébe. Napjainkban 17
település tartozik a Szobi
járásba, ahol közel 27 ezer
fő él. Részben a centrum
szerepkör is megkövetelte
a vonalas és különösen az
intézményi infrastruktúra
fejlesztését. Az elmúlt évtizedekben markáns előrelépések történtek ezen a
téren is. Napjainkra szinte
minden intézmény meg-

újult és újak is megjelentek, valamint a gáz-, víz-,
csatornahálózatba a lakások zöme be lett kapcsolva. Kedvezően változott a
település arculata is az új
beruházásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően. Ma
már sokkal városiasabb
külsőt mutat Szob, amihez
a gondozott közterületek
és a lakóházak rendezettebb környezete is hozzájárult. Mindezek még inkább
elismerésre méltók, ha
azt is figyelembe vesszük,
hogy Szob mindezeket,
mint a legkisebb hazai városok egyike érte el. A jelenlegi 346 magyarországi
városnak csak töredéke az,
ahol Szobhoz hasonlóan
háromezer főnél kevesebben élnek.
Összességében véve, úgy
vélem a település jól döntött akkor, amikor a városi
cím elnyerését tűzte célul.
Az elmúlt 20 év eredmé-

nyei bebizonyították, hogy
Szob nem megalapozatlanul kapta meg a megelőlegezett városi jogállást.
Hiszen azóta jelentős előrehaladást ért el a várossá
válás útján, amire joggal
lehetnek büszkék az itt
élők és ennél fogva méltán
érezhetik azt, hogy ma már
sokkal inkább városlakók,
mint húsz évvel ezelőtt.
Bár az ötletadó én voltam,
de a várost Önök hozták
létre, amihez ezúton is
gratulálok! Bízom abban,
hogy a jövő bizonytalanságai ellenére továbbra is
dinamikusan fog fejlődni
Szob az elkövetkezendő évtizedekben, s megőrizve és
megerősítve városi rangját
igyekszik majd megfelelni
az új kihívásoknak.
Dr. Kiss Éva
tudományos
tanácsadó,
egyetemi tanár,
az MTA doktora
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Húsz éve város Szob!
Megtisztelő és egyben felemelő érzés, hogy Szob
VÁROS (így csupa nagybetűvel)
polgármestereként köszönthetem Önöket
közösségünk e jeles ünnepén. Szob várossá nyilvánítása 20. évfordulójának
megünneplését - még ez év
első napjaiban is – csakis,
mint egy nagyszabású, az
eseményhez méltó ünnepi
rendezvény keretében tudtam elképzelni. Azonban
valami, egy alattomos kór
közbeszólt, amely szerte
a világon szedi áldozatait. Bár e sorok írásakor a
járvány országunkban lecsendesülőben van, mégis
a nagyszabású ünneplések
ideje még nem érkezett el.
Mindennek következtében
ünneplésünk csendesebb,
inkább az emlékezés, a várossá válás, illetve a városi
lét történéseinek felelevenítésére koncentrálhat a
jelenben, bízva abban, hogy
az év hátralévő részében,
talán a nyár végén, ősszel
lehetőségünk lesz még a
hangos ünneplésre, hogy
ország- és világgal tudassuk: Szob 20 éve város!
A legtöbben végigéltük
a várossá válás folyamatát
és az azt követő két évtizednyi időt, de itt vannak
az utánunk jövők, a fiataljaink is, akik számára már
természetes, hogy városban
élnek, abban nőhettek fel.
Mindannyian tudjuk, hogy
egy települést nem csak
épített környezete, intézményhálózata, az elérhető szolgáltatások köre tesz
várossá, hanem benne élők
személyisége, gondolkodása, kultúrája, szimbólumai,
hagyományai,
egyszóval
életmódja.
Településünk az elmúlt
évtizedek alatt sokat változott, minden kor, minden
nemzedék hozzátett valamit ahhoz a képhez, amely

ma mindannyiunk számára
Szobot jelenti. Nehéz azt
ma pontosan megmondani,
hogy mivel vette kezdetét
a városépítő munka, mégis
azt mondhatjuk, valahol a
rendszerváltozást megelőző egy-két évtizedben kell
keresnünk valahol ennek
a gyökereit, ahol elődeink
letették a város mai képének alapjait, lakótelepeket
alakítottak ki, infrastrukturális beruházásokat indítottak. Mégis azt kell mondanunk, hogy a tudatos
felkészülés a várossá válásra
a rendszerváltozást követően indult el. A ’90-es évek
önkormányzati képviselői,
jegyzői Remitzky Zoltán
polgármester vezetésével
komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy
Szob település, történetében először városi rangra
emelkedhessen.
Nagy tisztelet és köszönet
illeti őket, és mindenkit, aki
részt vállalt ebből az embert
próbáló munkából. A név
szerint imént felsorolt településvezetők mögött névtelen hősök, dolgos kezek sora
állt, akik városépítő munkája nélkül a vezetők nem

érhették volna el az áhított
célt.
Büszkék lehetünk tehát
elődeinkre és munkájukra,
azonban látnunk kell azt
is, hogy 2000. július 1-jén a
várossá nyilvánítás napján
nem ért véget munka, rengeteg tennivaló volt és van ma
is annak érdekében, hogy a
városi jogállás mögött valódi városi élet legyen.
A várossá avatás óta is
– és több esetben annak
köszönhetően - számos
olyan eredményt ért el az
önkormányzat, amelyek ma
meghatározzák a település
arculatát. Elég csak utalnom az infrastrukturális fejlesztésekre (pl. utak, járdák
építése, felújítása, közterek
megújítása,
intézmények
korszerűsítése, tanuszoda
építése), vagy a településen
elérhető szolgáltatások bővülésére (közigazgatási szolgáltatások, egészségügyi - és
szociális szolgáltatások).
A 20 évvel ezelőtti várossá nyilvánítás fontos mérföldkő a település életében,
hiszen ez teremtette meg a
település további fejlődésének lehetőségét. E nélkül a
város biztosan nem nyer-

A ’90-es évek önkormányzati képviselői
1990-1994 között:
Angyali Gyula, Szőke István, Orbán József, Bányai
Ilona, Járik László, Lakatos József, Havasi Pál, Bacsó
Sándor, Völgyesi László.
1994 és 1998 között:
Bányai Ilona, Lakatos József, Füzesi Károly, Klein
Zoltánné, Ocsovai Jánosné, Dr. Lőrincz Kálmán
Attila, Mádai Mihály, Orbán József, Szőke István,
Járik László, Völgyesi László.
1998 és 2002 között:
Balázs Ildikó, Fésűs József, Havasi Pál, Járik László,
Dr. Lőrincz Kálmán Attila, Mádai Mihály, Ocsovai
Jánosné, Polónyi Éva, Princz Lenke.
Jegyzők:
Koltányi Károly 1991-1993, dr. Borbíró Ibolya 19931998, Kempfné dr. Dudás Hilda 1998-2011.
Polgármester:
Remitzky Zoltán 1990-2010, majd 2012-2014-ig.

hette volna vissza járásszékhelyi státuszát, de számos olyan európai uniós és
hazai pályázati forrás nyílt
meg számára, amely a városi jogállás nélkül nem lett
volna elérhető. Városunk
számára pedig a fejlődés
útja – helyi gazdasági erő
hiányában – a pályázati út,
amelyről nem térhet le. A
településen jelenleg folyamatban lévő (intézményi
energetikai korszerűsítés,
csónakház- és kerékpárút
építés, termelői piactér kialakítás) és megvalósítás
előtt álló beruházások (idősek otthona kialakítása, kisvasút felújítása, fejlesztése)
mindegyikének fedezetét
pályázati úton elnyert támogatás biztosítja.
A jelen járványveszéllyel
terhelt idők komoly nehézségeket támasztanak mindannyiunk elé, így városunk
elé is. A soha nem tapasztalt
helyzet részévé vált mindenapjainknak, kicsit minden
más lett, és talán már nem
is lesz minden ugyanolyan,
mint előtte volt, azonban
ennek ellenére sem állt le
a városiasodás folyamata,
városunk
továbbépítése.
Újabb és újabb fejlesztési
terveket, projektjavaslatokat (pl. dunai hajókikötő és
strand létesítése, építési telkek kialakítása) készítünk
elő annak érdekében, hogy
a városiasodás folyamata
egy percre se rekedjen meg.
Elődeink magasra tették a
lécet, amit nekünk „kései
városépítőknek” nap, mint
nap meg kell tudnunk ugrani, hiszen e nélkül eleink
álma, és munkája egyhamar az enyészeté lenne.
Szeretett otthonunk várossá nyilvánításának 20
évfordulója
alkalmából
Isten áldását kérem városunkra és annak minden
lakójára. Kívánom, hogy
még nagyon sokáig békében, egészségben éljen és
fejlődjön a város.
Ferencz Gyöngyi
polgármester
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Öt év híján egy emberöltő…
Kedves Szobi Polgárok,
Tisztelt Olvasók!
Húsz év, öt év híján egy emberöltő, amely egy település
történetében nem számít
hosszú időnek, ugyanakkor
elég ahhoz, hogy visszatekintésre, értelmezésre, súlyozásokra lehetőséget adjon. Ezt
igyekszem megtenni nagyon
röviden most, amikor a városi
jogállás elnyerését (2000. július 1.) közvetlenül megelőző
évtizedről, illetve a státusz
elnyerését követő időszakról,
annak néhány mozzanatáról
írok. Talán nem önkényes
ez az időtáv merítés, hiszen
az 1990. év, mint a rendszer
átalakítás kezdetének éve,
cezúra szemlélődésünkben,
másrészt nyilván személyes
oka is van, hiszen ettől az időponttól (1990. szeptember
30.) szolgálhattam választott
tisztségviselőként több, mint
két évtizedig a települést.
Igazságtalanok lennénk
elődeinkhez, ha nem tennénk komoly súllyal említést
a 90-es évtizedet megelőző
településépítésről. Természetesen nem mehetünk viszsza a reformkorig, vagy még
visszább a település sorsalakító idejében, de a 90-es
fordulatot megelőző három
- négy évtized felelősségteljes és tudatos település vezetők létét sejteti, ezért ezen
időkről mindenképp szólni
kell: lakótelepek (Préskerti,
Giribi, „Cs lakótelep”) épültek, „városias” lakóövezet
(Kossuth utca) épült, saját
ivóvíztársulat szerveződött,
önálló szennyvíztisztító létesült, önálló körzeti zeneiskola, idősek otthona, az akkori
korhoz mérten impozáns
művelődési ház és könyvtár,
valamint múzeum kezdte
meg működését. 1963-tól igaz csak húsz évig - gimnázium is működött Szobon és
nagyközséggé vált a település,
csakhogy néhányat kiragadjunk a rendszerváltást megelőző települést alakító történésekből. Ugyanakkor 1990
őszére a Bős-Nagymaros
vizierőmű leállított előkészü-

leti munkálatainak települési
rombolásait örökölték meg
az első képviselő-testület és
persze az itt élők: eltüntetett
hajóállomások, kiirtott, lepusztított ártéri erdő, szétvert
Duna-part és úthálózat stb.
Az egyéni élet alakulását - hová is jut el valaki,
mivé is változik, mit ér el
képességeiben - igen erősen
befolyásolja, hogy milyen
családi-, iskolai-, települési
miliőbe születik, illetve fejlődik. (Ugyanígy van ez a
helyi közösségek vonatkozásában is.) Ez talán közhelyszerűnek tűnő kijelentés, de
mindenképp fontos abból a
szempontból, hogy egy település vezetése mire és milyen
figyelmet fordít a helyi társadalom és intézményrendszer
alakításában. Az 1990. év társadalmi, politikai, közigazgatási,
hatalomszerkezeti,
választójogi stb. tekintetben
igen komoly fordulatot hozott országunkban, így természetesen Szob esetében
is. Lényegében először volt

arra lehetőség, hogy a helyi
közösség közvetlenül maga
válassza meg vezetőit, teljesen demokratikus módon,
minden választott és választó számára egyenlő jogokat
és felelősséget biztosítva. A
választást követően azt is el
kellett hinniük a választóknak, sőt a tisztségviselőknek
is, hogy lényegében nagyon
sok helyi közügy helyben keletkezik és helyben is dől el.
Ennek településünkön első
nagy próbája az volt, amikor
helyi közügyként keletkezett
Szob–alsó vasútállomás kiépítésének igénye, amelyet
önkormányzatunk a MÁVval együttműködve 1991
novemberére valósított meg.
Ugyanígy említhető az indokolatlanul bezárt öreg temető
újra megnyitása is. (Ezekről
később még szó lesz.)
Nyilván nincs arra most
lehetőség, hogy minden lépését a helyi változásoknak
nyomon kövessük és felsoroljuk, csupán a városi jogállás
megszerzésében legfonto-

sabb mozzanatok kerülhetnek említésre. Legelőször
– mára már szinte problémaként elképzelhetetlen – vezetékes telefonhálózat és közterületi nyilvános telefonfülkék
elhelyezésének, kiépítésének
kérdése került napirendre. A
már említett lakótelepeken
és számos esetben a település más részein is, meg kellett
oldani a kommunális csatorna és a csapadékvíz elvezetés
hálózatépítési munkálatait, és
több ezer négyzetméter aszfaltburkolatú úthálózatának
kiépítését. 1997-re a teljes településen kiépült a vezetékes
gázhálózat. Majd később a
kábeltelevízió hálózat kiépülésével gyakorlatilag összközművessé vált Szob. Csak felsorolásban: gyalogos védelmi
járdák építése, közvilágítási
lámpatestek korszerűsítése,
Duna-parti sétány kialakítása, kerékpárút építés, szenynyvíztisztító medencék lefedése stb. A művi környezet
ilyen alakulása csak műszaki,
infrastrukturális környezeti
voltában jelenthet városi körülményeket.
Az intézményi környezet
alakítása egy másik követelmény a városi státusz elnyeréséhez. Ezen a területen is
sikerült településünkön tulajdonképpen a jól ellátottságot
elérni.
- 1992-ben Vác város kórházától szobi önkormányzat
intézménye lett a szakorvosi
rendelőintézet. A váci kórház
ugyanis gazdasági okokból
betegszállító busz beállításával Vácon kívánta a szobi
járó-beteg szakellátást biztosítani.
- 1993-ban komoly önkormányzati segítséggel megkezdte működését az egyházi fenntartású Szent László
Gimnázium.
- A határőrség épületét
megvásárolva
(100%-ban
önkormányzati forrásból),
azt teljesen felújítva, részben
átépítve, szintén jó körülmények közé kerülhettek a Kodály Zoltán Körzeti Zeneiskola növendékei.
- 1999. nyarára (teljesen
önkormányzati beruházásban) új épületszárnnyal bő-
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vült a Fekete István Általános
Iskola. Ettől az időtől egy
épületben, egy műszakban,
korszerű feltételek között tanulhatnak diákjaink.
- Új épületszárnnyal bővült a Napsugár Óvoda is.
Így már valamennyi óvodáskorú gyermeket fel tudta
venni az intézmény.
- A zeneiskola áthelyezésével kétszeresére bővülhetett az idősek otthona. Ezáltal
szolgáltatásaiban bővíteni lehetett az intézményt.
- Megújult a könyvtár és
részben a művelődési ház
épület objektuma is.
Ezen igen vázlatos felsorolásban jelzett, művi, infrastrukturális ellátottság és
intézményi környezet még
mindig igen kevés lenne a
városi cím megszerzéséhez.
Ahhoz lényegében a település helyi társadalmának, a
térségben betöltött súlyának,
szerepének, ezek dinamizmusának történelmi perspektívában is fejlődő képességet prognosztizálhatónak
kell lennie. Mindezek számos
szimbolikus és tárgyi helyi
identitást erősítő cselekvést,
társadalmi mozgások megalkotását, megformálását és folyamatos megújítását igénylik a helyi politikai döntések
meghozatalában, annak végrehajtásában és folyamatos
ellenőrzésében szerepet vállalók részéről.
Hogyan is nézett ez ki és
alakult 1990-től településünkön?
- Már 1990. októberében
a megyei közgyűlési képviselő választás előkészítésében
Szob vezető szerepet felvállalva – az akkori választási
törvény lehetőségeit megértve és kihasználva – olyan lobbi tevékenységet folytatott a
Vác környéki és Galga-menti
települések polgármestereivel való összefogással, hogy
annak eredményeként a jelenlegi Szobi járás tizenhét
településéről kilenc fő jutott
be Pest Megye Közgyűlésébe
(Verőce, Szokolya, Kismaros,
Nagymaros, Szob, Ipolydamásd, Letkés, Vámosmikola,
Kemence települései adtak
képviselőt a közgyűlésbe,
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többségében a polgármestert.) Sőt, a közgyűlés elnökét is Vác városa adta a szobi
lobby következtében.
- Pest Megye Közgyűlésében ezen markáns megjelenésnek köszönhetően rendőrőrsöt tudtunk telepíttetni
Szobra, ahová 1994-re két új
Volkswagen Golf típusú rendőrautót nyertünk pályázat
útján a Belügyminisztériumtól.
- Szintén a megyei közgyűlési jelenlétből fakadóan forrást tudtunk elnyerni
a szakorvosi rendelőintézet

munális
csatornahálózat.
Látható, hogy a térségi szerepe településünknek nem csak
a jelenlegi Szobi járáson belül, hanem azon túlmenően
is erős volt.
A helyi társadalom formálásában – mint az már az írás
elején is látható volt (vasútállomás építés, öreg temető
megnyitása) – az első perctől
kezdve igen aktív volt az önkormányzat.
„Egy nap Szobért” felhívás
keretében több tucatnyi ember vett részt az Árpád utca
padka rendezésében;

eszközbeszerzéséhez és az
Ady Endre utcai kétlakásos,
volt ELMŰ ingatlan megvételéhez.
A térségi meghatározó
szerepét a település tehát már
az első időkben kivívta. Ezen
megtapasztalt hatékony vezető szerepen felbátorodva
Szob település gesztorságában 1995 nyarán negyven
önkormányzat részvételével
megalakítottuk a Börzsönygáz Kft-t, felügyelő bizottság
elnökének Szob nagyközség
polgármesterét megválasztva. E negyven település alakította Kft. Pest, Nógrád, Komárom megyék érintkezési
vonalában egymást határoló
településeken, a Duna alatt is
átvezetve építette meg a teljes
vezetékes gázhálózatot 1997
novemberéig.
Szintén Szob település
gesztorságában épült meg
öt településen (Ipolytölgyes,
Letkés, Ipolydamásd, Márianosztra, Kóspallag) teljes körűen, míg Szobon az addig ki
nem épített utcákban a kom-

- ugyanezen felhívással
nagy számú szobi lakos részvételével került sor a Szob
– alsó vasútállomás terep előkészítő munkálatainak elvégzésére,
- továbbá az 1992. július
1-én újra nyitott öreg temető
- hasonlóan az előbbiekhez –
társadalmi összefogással került kitisztításra, ahonnan a
több mint tíz évet meghaladó
indokolatlan zárva tartással
együtt járó gondozatlanság és
elhanyagoltság negatív hozadékait kellett eltakarítani.
Helyi összefogásra a településrészeken is számos példa volt, említhetjük ebből a
„Cs” lakótelep járdáinak helyi
lakók általi kivitelezését.
A településen élők e „fizikai” összefogását számos
esetben lehetett még látni az
árvizek védekező munkálataiban, játszóterek és a Duna
part takarításánál, valamint
számos más alkalommal.
- Az önkormányzat „Szobi
Hírnök” címen helyi lapot indított már az első ciklus meg-

kezdésekor. E havi periodika
a települési közélet híreiről
kívánata tájékoztatni a lakosságot, amely a mai napig létező kiadvány.
- A múlt politikai rendszeréhez köthető személyekről,
szimbolikus
alakulatokról
elnevezett utcák neveit az új,
polgári demokráciára utaló, a
nemzethez és a településhez
köthető történelmi alakok,
hősök, vezetők, tudósok,
írók, művészek nevét felhasználva változtatta meg a képviselő-testület.
- A települési közösség
tudat, az úgynevezett „mi”
tudat formálásában sorsdöntő mozzanat volt az, amikor
1995-ben az önkormányzat
megalkotta a település szimbólumait: címerét és zászlaját.
- Az önkormányzat tisztelete jeléül a településen élt,
és az országért a két világháborúban életüket is áldozók
emlékére (szintén 1995-ben)
emlékművet állított az Öreg
temetőben.
- Ugyanebben az évben képviselői kezdeményezésre
és pénzügyi felajánlással –
az önkormányzat „Szobért,
Szobiakért” címmel közalapítványt hozott létre, amely
kiemelten közhasznú alapítvány lett. Számos hasznos és
nagyon szép dolgot köszönhet a település e közalapítványnak, amiből első helyre
kívánkozik az általános iskola új szárnyának alapítványi
beruházásban történt építése. Ezen, az alapítványnak
átadott forrás és általa átvett
pénzeszközből történt beruházással ugyanis, mint alapítványi beruházás, visszaigényelhető volt az ÁFA.
- Ugyanezzel a céllal, a
lokális tudat elmélyítésének
céljával alapított az önkormányzat számos kitüntetést, amellyel a településért
kiemelkedő
teljesítményt
nyújtó személyek és közösségek példa értékű munkáját
ismerheti el a település nagy
nyilvánossága előtt, ünnepélyes kitüntetés átadásával.
- A Szent László térre a
névadó mellszobrát készíttette el az önkormányzat
Szabó Imre helyi szobrász
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művésszel, amely szoborral
a háttérben ünnepelhettük a
milleniumi zászló átvételét és
szentelését.
Amikor 1998-ban Dr.
Kiss Éva megkereste önkormányzatunkat a várossá válás lehetőségének, a városi
cím megszerezhetőségének
megalapozott, hozzáértő felvetésével, akkor a képviselő-testület azonnal megbízást
is adott a tudós hölgynek az
illetékes helyre beadandó
nagy terjedelmű dokumentum elkészítésére. Valójában
az addig csak idealisztikus- Szob város első babája
nak tűnő vágyálom realitássá péseket tett a már városi önválásának lehetőségét hozta kormányzat intézményei és
el Szobra e kezdeményezés.
települési szolgáltatások fejA köztársasági elnök 2000. lesztéséért.
július 1-jei hatállyal, okiratba
- 2004. május elsején (EUfoglaltan várossá nyilvánítot- ba való belépésünk napján)
ta az addigi nagyközséget. adta át önkormányzatunk a
A városavató ünnepségen felújított, két körzetet kiszolkatartikus ünneplést élhet- gáló orvosi rendelőjét,
tek meg a jelenlévők. Meg- teljes felújítást, korszerűhallgathatták Csáky Pálnak sítést hajtott végre a szakora szlovákiai MKP elnökének vosi rendelőintézet épületén,
szívet, lelket melengető be- további egy foglalkoztaszédét, amelyben Szent Lász- tóval bővítette az óvoda „új”
ló király magasztos alakja szárnyát,
felelevenítésétől kezdve, Szob
- megépítette a jelenleg a
és térsége sorsfordító esemé- járási hivatal elhelyezésére
nyei felidézésén át jutott el szolgáló új hivatali épülettelepülésünk méltatásáig.
szárnyat,
Élmény volt látni, ahogy a
- a főtér program pályások helybéli ember felszaba- zatával két esetben is nyert,
dult, és igen nagy örömmel és mind a két beruházást siélte meg nem csupán magát keresen fejezte be (I. ütem:
a rendezvényt, hanem a tele- Szabadság tér, Köztársaság
pülési státusz változását is. Az utca, II. ütem: önkormányünneplést követően hetekig zati hivatal épületeinek külső
eufórikus megnyilatkozások felújítása nyílászáró cserékvoltak hallhatóak, a hétköz- kel, kertje és udvarának megnapi emberek is igen magasz- újítása, a Szent László utca és
tos, emelkedett érzéssel élték tér kialakítása, új arculattal
meg a történést. Azt azonban való megépítése, valamint a
higgadt és józan tárgymeg- művelődési ház és könyvtár
közelítéssel kijelenthetjük, és épületének felújítása)
már akkor is kijelenthettük,
- tisztán pályázati (EU-s
hogy a városi státusz csupán és hazai) forrásból turisztikai
jogot és lehetőséget teremt céllal megépítette a Szob-Máahhoz, hogy sok-sok év, eset- rianosztra közötti keskeny
leg évtizedek helyi társadal- nyomtávú kisvasutat, és a
mi tudatépítő, tudatformáló hozzá kapcsolódó P+R parapró munkája, továbbá a vá- kolót.
rosi létet biztosító szolgáltaE néhány, csak kiragadott,
tások további korszerűsítése, nagyobb lélegzetű műszaki
bővítése, megújítása teremt- és szolgáltatási fejlesztés a
heti meg az igazi városi létet tulajdonképpeni anyagi terés létformát.
mészetű hozadéka a városi
Ezen gondolatsor tudatá- státusz elnyerése utáni időban nézzük most már csak szaknak.
felsorolásszerűen milyen léA helyi közéletet és társa-
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dalmi mozgást szolgáló, azt
élénkítő és a kulturális kapcsolatokat építő szándékkal
városként nagyobb lehetőség
nyílt a testvér települési kapcsolatok építésére is. Külföldön Lengyelországból Lacko
(fúvószenekar,
néptáncscsoport),
Németországból
Barwedel (tűzoltóság, katasztófavédelem), Szlovákiából
felvidéki magyar falvakkal,
Helemba és Kisgyarmat községekkel építettünk ki testvérkapcsolatot. A hazai települések közül magától értetődően
Somogyszob településsel alakult ki mély baráti viszony.
Hogy mit is nyert azonban a város e jogállással
(mindezeken túl) azt 2013.
január elsejével észlelhette
még markánsabban a szobi
lakos, amikor is Szob székhelye lett Pest megye egyik
újonnan felállított járásának,
ugyanis csak városként volt
esély ezt a címet elnyerni.
Szob, mint járási székhely
17 településnek lett közigazgatási központja. A következő igen nagy hozam 2014.
szeptemberében vált láthatóvá, amikor a Kormány által
meghirdetett országos tanuszoda programban Szob
városa a legelső körbe került
be, és megtörtént a Kormány
és Szob között a támogatási
szerződés aláírása.
Kedves Szobi Polgárok!
Tisztelt Olvasók!
Minden erőfeszítésem ellenére sem tudtam a leírtaknál rövidebben összefoglalni
a településnek e sorfordító
történését, annak előzményével és utózöngéjével együtt.

Az önkormányzatiság szempontjából nem lehetett rövidebben összegezni a lényeges
mozzanatok érzékeltetését.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Koltányi
Károly és dr. Borbíró Ibolya
jegyzőknek, de külön kiemelten is a több mint 13
évig jegyzői szolgálatot teljesítő Kempfné dr. Dudás Hildának, hogy a városépítésben
kitartó, igényes, hozzáértő
munkával vállaltak részt.
Ugyanígy köszönetet szeretnék mondani a polgármesteri hivatal akkori dolgozóinak,
az 1990 után megválasztott
valamennyi települési képviselőnek és külsős bizottsági
tagnak, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények valamennyi dolgozójának, munkatársának
áldozatos, időt nem kímélő,
települést szolgáló munkájukért. Köszönet illeti meg továbbá városunk valamennyi
civil szerveződését, önszerveződő közösségét, a közéletben szinte nélkülözhetetlen
egyesületek, a sport és a kultúra valamennyi szolgálóját.
Ugyanígy szeretnék köszönetet mondani minden
Szobi Polgárnak, aki aktív
volt a települési közéletben,
bármilyen politikai és személyi elkötelezettséggel is élt,
hiszen minden egyén egyformán alkotója a város társadalmi szövetének.
Hálával, őszinte tisztelettel
és köszönettel szeretnék adózni mindazoknak, akik szavazatukkal, így bizalmukkal
kitüntettek, ezzel lehetővé tették azt, hogy részese, sőt talán
- nem túlzás, ha úgy fogalmazok - sok tekintetben irányítója is lehettem mindazoknak
a folyamatoknak, amelynek
eredményeként várossá válhatott a település. Mindvégig
(22 és fél évig) kitüntető és felemelő érzés volt ezt a munkát
végezni, ezt a szolgálatot ellátni. Csak azt kívánhatom, hogy
a város mindenkori vezetőit
hasonló szeretettel és kitartással segítsék, mint ahogyan azt
velem tették.
Remitzky Zoltán
nyugalmazott
polgármester

Szobi Hírnök

7

Városunk
Az elmúlt húsz évben született szobiaknak, ide költöző embereknek, családoknak természetes, hogy
a térség földrajzi, közlekedési központja kis városában szilárd útburkolatok,
járdák, az élethez szükséges
kényelmi szolgáltatások, a
legfontosabb egészségügyi,
kulturális, oktatási, sportolási intézmények rendelkezésre állnak.
Mi, akik évtizedekkel
előbb születtünk, érkeztünk ide, talán még ma is
csodálkozva, hitetlenkedve tekintünk kicsi városunkra. Jól emlékszünk a
sáros utakra, járdákra, a
mai Szent László utcában
és a mai Árpád úton levő,
olajos padlójú két-két iskolai osztályteremre, a
Pentz doktor lakásán levő
orvosi rendelőre, a kultúrházban működő mozira,
a „Sporner-ház”-ban levő
könyvtárra. Nem felejthetjük el aratáskor a kombájn
érkezését, amely a szérűkön csépelte ki a gabonát,
munkát adott ezzel több
szegény embernek. A családok egymást segítve építkeztek, segítették a község
fejlődését.
A nagyobb
utcákban elkészültek az
aszfaltos utak, a lakosság
építette a járdákat. A vezetékes víz kiépítését a lakosság anyagi erővel támogatta. Megépült az Árpád
úti iskola, majd a templom
melletti szép iskolaépület. Épültek az új lakások,
egyénileg és társulva is.
Több fiatal család összefogásával épültek meg a
Kossuth utca első emeletes
házai. Azt mondtuk viccelődve, legyenek emeletes
házak, hátha egyszer város
lesz Szob. És megéltük!
Az ezredfordulón, 2000ben városi rangra emelték nagyközségünket. A
várossá fejlesztés céltudatos munkája, erőfeszí-

tései az 1990-es években
kezdődtek meg. Szép tereket alakítottak ki, a lakosság kérésének megfelelően, 1991-ben átadták
a Szob-alsó vasúti megállóhelyet. Folytatódott a
víz- és a szennyvízhálózat

vel sikerült megoldani. A
szennyvízhálózat bővítése
ezekben az években valósult meg. Bizottságunk
több alkalommal végig járta az utcákat és a szennyező külső területeket. Több
illegális
szemétteleptől

kiépítése, az utcák szilárd
burkolatainak megújítása.
Nagy lépés volt a vezetékes gáz ideérkezése. Az
1990–ben megválasztott
önkormányzat, Remitzky
Zoltán polgármester vezetésével, megágyazott a várossá válásnak. Sikerült az
1950-ben elhurcolt lazarista rend újbóli ide telepedése. Kollégiumot építettek
és megalapították a Szent
László Gimnáziumot. Rendezték az egyházi épületek
sorsát. Gyarapodott, bővült a Börzsöny Múzeum.
A zeneiskola térségi feladatokat látott el.
1998-ban önkormányzati
képviselőként a Településfejlesztési, Településbiztonsági és Környezetvédelmi
Bizottság vezetésével bízott
meg a képviselő-testület.
Feladat volt településünk
továbbfejlesztése, a hiányzó infrastruktúra elkészítése, környezetünk széppé,
tisztává formálása. Az általános iskola épületének
bővítését a Szobért-Szobiakért Alapítvány segítségé-

szabadultunk meg. Járdák
újultak meg, új burkolatot
kapott a Szent Imre utca. Új
teremmel gazdagodott az
óvoda. Az egészségügyi ellátás felsőbb szintre lépett.
Két háziorvosi rendelő, egy
gyermekorvos, gyógyszertár, mentőállomás, szakorvosi rendelő Család- és
Gyermekjóléti Központ,
idősek otthona szolgálja
a helyi és a vonzáskörzet
lakosságát. Kedvező földrajzi fekvése okán, vasúti
és autóbusz pályaudvarain
naponta több száz ember
fordul meg. A kényelmet
szolgálja az 1998-ban átadott új peron.
1999-ben jött el az idő,
hogy az önkormányzat határozatban kezdeményezze a várossá nyilvánítást.
Az ezredforduló évében a
Belügyminisztérium elfogadta a kérést. 2000. július
1-től viselheti Szob a városi rangot. A várossá avató
ünnepség a templom téren,
egyszerűen felemelő, mindenki számára maradandó
élményt adott. Megkapta

Szob történelme során először a város kulcsát.
A rossz állapotban levő
Szent László templom mellett mentünk el meghívott
vendégekkel. Szóvá tették,
hogy a magára sokat adó
település, miért engedi
meg magának, hogy ilyen
legyen a temploma. Most,
húsz év elteltével, örömmel
mutathatjuk meg a kívülről
megújult templomunkat.
Büszkék vagyunk, rangjához híven fejlődik tovább
településünk. Őrzi a hagyományokat. Megbecsüli
az elmúlt évek szobi művészeinek (Micsei F. László,
Szabó Imre, Ziman Lajos)
alkotásait. Támogatja a
sportegyesületeket, a város kulturális életét emelő
Danubius Táncegyüttest, a
Börzsöny Múzeum Baráti
Körét.
Öröm
tapasztalni,
hogy egyre több szobi fiatal kezd vállalkozásba,
amelyek szolgálják városunk és a térség lakosságát, csakúgy, mint a Márianosztra-Szob közötti
kisvasút újraindítása, a
kerékpárutak megépítése, és a régi vágyálom, a
tanuszoda
megnyitása.
Nagyon szép a Duna-part,
benépesült, közösségi térré alakult. Sok turista és a
helyi lakosság is szívesen
tölti itt az idejét, kávézgatva, vagy finom fagylaltot
fogyasztva, gyönyörködve
látja a Dunát, a túlsó part
fenséges hegyvonulatát.
Csinosodik, szépül a
város, jó érzéssel tölt el a
parkok, terek, játszóterek,
a sok-sok üde virág látványa.
A
tájszépségekben
gazdag város fejlesztése,
fejlődése, az egyre több
babakocsi megjelenése a
Dunánál,… ”mely múlt,
jelen s jövendő”... magas
színvonalú,
komfortos,
nyugodt életkörülményeket biztosít lakossága és a
térség településeinek.
Princz Lenke
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A rendszerváltoztatás első
szobi képviselő-testülete, valamint polgármestere, már
az első közös ülésen arra az
elhatározásra jutott, hogy a
következő években, minden
elkövetünk, hogy a több évtizedes lemaradásunkat, minél
előbb ledolgozzuk.
A lemaradásunkat, leginkább a földrajzi helyzetünknek köszönhettük. Az ország
határán, vagy annak közelében lévő települések, évtizedekig megszenvedték ezt
a pozíciójukat. Mindent be
kell hozni, fogalmazta meg
magának a „10 kicsi indián”.
Az első öt évre szóló elképzeléseinket azonnal papírra
vetettük. Ezekben az években
indultak meg a legkülönbözőbb tárgyalások és a kivitelezési munkák (telefónia, gázvezeték kiépítése, ivóvíz- és
szennyvízvezetékek bővítése,
a Szob-alsó vasúti megálló
kiépítése, szilárd burkolatú
útjaink megnövelése, egy új
közös épületben lévő iskolaépület felépítése stb., stb.),
hogy Szob település, a belátható közeljövőben, lehetőleg

minősítés útján, még magasabb szintre léphessen.
Ez a magasabb szint, a várossá válás útja volt. Először
csak néhányan dugtuk össze a
fejünket, hogy lépésről-lépésre kidolgozzuk a nem könnyű
várossá válás mikéntjét. Ha
lassan is, de egyre többen hittek ebben a vízióban. De nem
csak mi indultunk neki ennek
a nem könnyű útnak. Ugyan
ebben az időben Nagymaros
és Visegrád is hasonló vágyakat dédelgetett. Tudhatóan
és láthatóan lépéselőnyben
voltak velünk szemben. Ők
csak „visszakérték” az egykori
városi rangjukat. Nekünk pedig be kellett bizonyítanunk,
hogy minden feltételnek
megfelel a településünk, és
így Szob városi rangra emelkedhessen.
A polgármester rábeszélte
a képviselő-testület tagjait,
hogy kerül, amibe kerül, egy
olyan embert kell találnunk,
aki tökéletesen tisztában van
azzal, hogy a pályázatunkba
még véletlenül se lehessen belekötni. A pályázatírót, a polgármester úr mutatta be ne-

künk Kiss Éva személyében.
Természetesen megpróbáltuk
a település valamennyi lakóját is magunk mellé állítani.
Az szinte lehetetlen, hogy
mindig, mindenki azonnal
képes egy ügy mellé felsorakozni. Így történ ez akkor is.
Vagy talán még ma is? Útonútfélen, és minden fórumon
elhangzott, hogy vállaljuk a
városi rangot. Amit viszonzásul kaphatunk, az a városi élet
szépsége, a megnyíló új lehetőségek, a gyorsabb fejlődés,
és egy jó adag büszkeség. Ha
mindenkit nem is tudtuk magunk mellé állítani, azt még
ma is állíthatom, hogy a szobi
lakosság több mint 90 %-a,
előbb vagy utóbb, azok mellé állt, akik „szerették volna”
magukat városi embernek
tudni.
A megvalósítás akarása
egyenes utat kapott. Már csak
a Belügyminisztérium igenje
hiányzott. A várva várt „igen”
végül megérkezett. Az elmúlt
évtizedekről sok mindent
büszkén, olykor hümmögve
mondhatunk el. Lehet, hogy
20 év távlatából, ma nem jut

eszünkbe annak az évnek
valamennyi történése. De az
egyik eseményre, minden
szobi lakós azonnal rávágja,
„akkor lettünk város”! Így röviden, három szóban. A szép,
és tartalmas városavatási ceremónia, majd az azt követő
többnapos ünnepségsorozat,
bizonyára örökre bevésődött
valamennyiünk fejébe, szívébe.
Idén ünnepelhetnénk meg
a városi rangunk kihirdetésének 20. évfordulóját. Sajnos a
járvány, ezt most nem engedi
meg úgy, ahogy azt elképzeltük. Szerintem minden szobi
lakos, szívesen emlékezne
vissza azokra a boldog napokra. És annak sem lennénk
híján, hogy ezt mind, emelt
fővel tennénk. Ha szerényen
is, de erősen bízom abban,
hogy „valamikor” mégis csak
sor kerül a 20. évi ünnepségsorozatra. Azt a napot, soha
senki el nem veheti tőlünk.
Hiszem, hogy vagyunk még
sokan olyanok, akik ma is
büszkék arra a napra, amikor
2000-ben bebizonyítottuk,
hogy e a rangot, nem csak
kegyből kaptuk meg, hanem
megérdemelten.
Hajrá Szobiak! Kicsik és
Nagyok!
Járik László

Röviden:

vetésének végrehajtásáról
szóló (zárszámadási) rendelet, illetve - összhangban a veszélyhelyzet idején
meghozott
kormányzati
döntésekkel - módosították
az önkormányzat 2020. évi
költségvetését.

(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása) kiírt pályázati
felhívásra a szobi Somogyi
Béla utca útburkolatának,
valamint a Dózsa György
utca járdájának felújítása
céljával.

idősotthon épülete, amelyben – korábbi funkciójával
egyezően - egy 32 férőhelyes
idős otthon kerül kialakításra. Az önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a
helyi idős ellátás biztosítását
és folyamatos fejlesztését.

REKI A képviselők döntöttek arról, hogy pályázatot
kívánnak benyújtani az önkormányzatok rendkívüli
támogatására kiírt pályázati
felhívásra az önkormányzat
működőképessége megőrzése érdekében.

Idsek Otthona A képviselő-testület
júniusban
döntött az „Idősek Otthona
kialakítása” tárgyú, nyílt
közbeszerzési eljárást eredményéről. Az eljárás nyertese a Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt
Felelősségű Társaság (2085
Pilisvörösvár, Szent Imre
utca 27.) lett. A beruházás
keretében felújításra kerül a
Köztársaság utca elején található egykori alapítványi

Határozatok A képviselő-testület júniusi ülésén
fogadta el a 2020. I. negyedévben hozott határozatok
végrehajtásáról szóló jegyzői tájékoztatót.

Ha néha göröngyös is volt, de biztos
úton a városiasodás felé

Védn Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 23-án megtartott ülésén döntött arról,
hogy támogatja Márianosztra község társtelepülésként
történő csatlakozását a szobi székhelyű védőnői körzethez.
Gazdasági
Program
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2020-2024. évekre vonatkozó Gazdasági Programját
(ciklusprogramját). A képviselők szintén a veszélyhelyzet utáni első ülésükön
alkották meg az önkormányzat 2019. évi költség-

Pályázat A képviselő-testület júniusi ülésén döntött
arról, hogy pályázatot kíván
benyújtani Belterületi utak,
járdák, hidak felújítására

BMBK A képviselő-testület
döntött arról, hogy a Börzsöny Múzeum Baráti Köre
részére 25 000,-Ft összegű
támogatást biztosít legújabb
kiadványa megjelentetéséhez.

Szobi Hírnök
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Újabb nyertes pályázat
Szob Város Önkormányzata
Magyarország Kormányának
a „KEHOP-5.2.9-16 Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” felhívására pályázatot
nyújtott be önkormányzati
épületek energetikai felújítására. A pályázat sikeres elbírálása folytán az önkormányzat támogatásban részesült,
mely támogatás alap adatai a
következők:
Azonosító:
KEOP-5.2.9-16-2017-00184
A támogatás összege:
178 848 061 Ft
A projekt összköltsége:
181 831 562 Ft
Finanszírozási alap:
Kohéziós Alap és
Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban
A projekt kezdetének időpontja:
2019.09.01
A projekt befejezésének tervezett időpontja:
2020.07.30

Anyakönyvi hírek
2020. április hónapban született Kondás Róbert és Czeglédi Mónika Benjámin nevű gyermeke.
2020. május hónapban született Molnár Péter
és Láng Klaudia Tamina, Hoffmann Zoltán és
Lukács Szilvia Viktória nevű gyermeke.
2020. június hónapban született Tóth Attila és
Tomek Rita Botond Attila nevű gyermeke.
Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti városunk újszülött polgárait, kívánva
nekik jó egészséget, hosszú és sikerekben gazdag életet!

Megvalósítási helyszínek:
2628 Szob, Iskola utca 2.
hrsz: 436 Általános Iskola
2628 Szob, Árpád utca 15.
hrsz: 575. Idősek Otthona
2628 Szob, Iskola utca 1.
hrsz: 438 „Meseház" épülete
Szob Város Önkormányzata a pályázati forrásból
az Általános iskola, Idősek
otthona és Meseház nevű
intézményeinek energiahatékonysági felújítását, és fotovoltaikus napelemrendszer
alkalmazásával
megújuló
energiaforrás hasznosítását
valósítja meg. Az épületek
funkciója változatlan marad. A fejlesztés az épület
energiatudatos homlokzati
felújítását,
nyílászáróinak
cseréjét, és tető szigetelését,
fotovoltaikus napelemrendszerrel megújuló energia
hasznosítását tartalmazza.
Összegezve a tervezett
felújítással az épületek fenntarthatósága hosszú távon
biztosított. Jelentősen javul
az energiamérleg, csökkennek a fenntartási költségek,
az így megtakarított pénzeszközök más feladatok ellátására, további beruházások
megvalósítására csoportosíthatók át.

INGATLAN-ÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános liciteljárás
útján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Árpád u. 9. szám alatt található, 578/4
hrsz-ú, 571 m2 területnagyságú, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlanát. A település központjában elhelyezkedő ingatlanon egy
komfort nélküli, 120 m2-es, felújításra szoruló családi ház található.
A kikiáltási ár: 8 300 000 Ft
Licit időpontja: 2020. július 7. (kedd), 13 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 27/570690-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 köteles vevő a teljes vételárat megfizetni.
Szob Város Önkormányzata
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A veszélyhelyzet ideje alatt
meghozott döntésekről
számolt be a polgármester
Ferencz Gyöngyi polgármester
a veszélyhelyzet megszüntetése utáni első képviselő-testületi ülésen, június 23-án
tájékoztatta a képviselőket az
elmúlt három hónap önkormányzati munkájáról.
Mint ismeretes a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja.
A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a kihirdetett
veszélyhelyzet
időtartama
alatt az önkormányzat működését fenntartó, halaszthatatlan döntéseket a polgármester
meghozta. Meg kell jegyeznünk, hogy a polgármester
a veszélyhelyzet ideje alatt
rendeletet kizárólag a kijárási korlátozások enyhítésével
összefüggésben alkotott.
Ferencz Gyöngyi polgármester az ülésen elmondta,
hogy a veszélyhelyzet ideje
alatt került sor például szá-

mos intézményi beszámoló,
munkaterv elfogadására, de
erre az időszakra esett az önkormányzat új esélyegyenlőségi programjának megalkotása is. Ezen időszak alatt
az önkormányzat pályázatot
nyújtott be a Magyar Falu
program keretében az Árpád utca útfelújításának céljával, illetve a Kodály Zoltán
utcai, illetve az Akácfa utcai
játszóterek korszerűsítésére.
Szintén pályázatot nyújtott be
az önkormányzat a Virágos
vasútállomás című pályázati
felhívásra, amellyel a vasútállomásaink virágosítását céloztuk meg.
Hozzátette, a veszélyhelyzet
ideje alatt írta alá a település
fűvágására-, illetve virágosítására vonatkozó szerződéseket,
de ezekben a hónapokban intézkedett a Somogyi Béla utca
felső szakaszának kőszóratos
stabilizálásáról, illetve döntött
a szűrőbusz és a hozzá tartozó
orvosi eszközök beszerzésére
irányuló közbeszerzési eljárás
kiírásáról is.
Elmondta, hogy döntenie
kellett a Széchenyi sétányon

található kerékpáros híd lezárásáról is, tekintettel arra,
hogy annak fából készült járófelülete elkorhadt, így balesetveszélyessé vált. (Jelen sorok
írásakor a járófelület kicserélésének előkészítése zajlik annak érdekében, hogy a hidat a
kirándulók, kerékpározók mielőbb használatba vehessék.)
Tájékoztatójában
kitért
arra is, hogy az önkormányzat a kormányzati döntésnek
megfelelően a gépjármű adó
már beszedett összegét a központi költségvetés részére átutalta. Hozzátette, hogy a gépjárműadót, az idegenforgalmi
adót érintő kormányzati döntések, illetve a járványhelyzettel összefüggő egyéb döntések, történések következtében
körülbelül 10 millió forint bevételkieséssel kell számolnia
az önkormányzatnak ebben
az évben.
A polgármester tájékoztatójában kiemelte továbbá,
hogy a járvány elleni küzdelemben a civilek kreativitása,
a számos önkéntes segítsége
komoly támogatást jelentett
az önkormányzat számára. A

Rétvári Bence élelmiszercsomagokat adott át
Négymillióval nőtt az elmúlt
tíz évben azoknak a száma,
akiknek van tartaléka egy váratlan kiadásra – mondta az
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára június 22., hétfőn Szobon
– írja az MTI.
Rétvári Bence, egyben a
térség KDNP-s országgyűlési
képviselője a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Pest megyei kirendeltségének
szervezésében élelmiszercsomagokat adott át rászoruló
embereknek.
Az államtitkár a Rászoruló
Személyeket Támogató Opera-

tív Program finanszírozásával
összeállított
élelmiszercsomagok átadásán azt mondta:
Magyarország sokkal stabilabb
helyzetben van, mint tíz évvel
ezelőtt, és ez többi között a
kormány családokat támogató
intézkedéseinek köszönhető.
A munkanélküliség a tíz évvel ezelőtti 12 százalékról mára
3,5 százalékra csökkent. Az
Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerint is 10
év alatt 1,5 millióval – 60 százalékkal – csökkent azoknak a
száma, akik nem engedhetnek
meg maguknak váratlan kiadásokat – sorolta az eredmé-

nyeket Rétvári Bence.
Az Emmi parlamenti államtitkára hangsúlyozta: Magyarország az uniós források egy
részét arra használja fel, hogy
rászoruló családoknak tartós
élelmiszert biztosít.
Hozzátette, a csomagokat
hónapról hónapra osztják ki a
rászorulók között, azok kapják, akiknek a háztartásában
háromévesnél fiatalabb gyermek él.
Az államtitkár elmondta, hogy az élelmiszercsomag-program mellett munkahely-teremtési és képzési
tanácsadást is tartanak.

járvány elleni védekezés ideje
alatt az arra rászorulók, illetve
az idős lakosok részére – az
ételkiszállítás mellett – megszervezésre került a számukra történő bevásárlás, illetve
a megrendelt áru házhoz
szállítása is. A bevásárlás lebonyolításában nagy segítséget nyújtottak a már említett
önkéntesek. A művelődési
ház – illetve annak vezetője,
Paluch Anita – szervezésében és koordinációja mellett,
szintén önkéntesek bevonásával szájmaszkok varrása és
az igénylők részére történő
kiszállítása is megvalósult. A
polgármester külön kitért a
polgárőrök munkájára, akik
a veszélyhelyzet szinte teljes
időtartama alatt folyamatosan
járőröztek a településen, elősegítve ezzel is a meghozott
korlátozó intézkedések érvényre juttatását. A járőrözés
hatékonyságának érdekében
az önkormányzat a veszélyhelyzet idejére a polgárőrök
rendelkezésére
bocsájtotta
az önkormányzat Opel Astra
típusú személygépkocsiját,
valamint fizette annak benzin költségét. A polgárőrök a
járőrözés mellett a boltoknál
is nagy segítséget nyújtottak
abban, hogy egyszerre ne tartózkodjanak sokan a vásárlótérben, de ha szükséges volt,
a rászorulók részére történő
bevásárlásban is közreműködtek.
A polgármester a képviselő-testületi ülésen is kifejezte köszönetét valamennyi
önkéntes segítő és polgárőr,
továbbá a védekezésben részt
vállaló önkormányzati alkalmazottak számára az áldozatos munkájukért, továbbá
a település minden lakója
számára, akik fegyelmezett,
példamutató viselkedésükkel
segítették elő a járvány elleni
helyi védekezés sikerességét,
eredményességét. Végül külön is kiemelte és megköszönte, hogy valamennyi képviselő
az év végéig lemondott tiszteletdíjáról, ezzel is hozzájárulva
ahhoz, hogy az önkormányzat e nehéz helyzetben is meg
tudja őrizni fizetőképességét.
dr. Holocsi Krisztián
jegyz
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Gasztrostaféta
Rebarbarás süti Antal Zsuzsa receptje
A rebarbara kora tavasztól Szent Iván napjáig fogyasztható.
Gyümölcsízű zöldségnek is szokták mondani, gazdag tavaszi vitaminforrás. Ez a recept az egyik legfinomabb elkészítési módja, aki egyszer megkóstolta, igyekszik beszerezni
néhány tő rebarbarát a kertjébe.
A tésztához:
300g puha vaj (margarin)
150g cukor
7 tojás sárgája
300g liszt (harmada lehet teljes kiőrlésű)
fél csomag sütőpor
230g darált dió
A habhoz:
7 tojás fehérje
250g porcukor
600-800g kb. 2-3 cm-re vágott rebarbara
Elkészítés: A tojások sárgáját krémesre keverjük a vajjal és a
cukorral. Hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet és a diót.
A sűrű masszát kivajazott sütőtepsibe (kb. 35x25cm) simítjuk, ráterítjük a rebarbarát.
160-170 0C-on kb. 30-35 percig sütjük. Közben kemény
habbá verjük a tojásfehérjét a porcukorral. A habot rákenjük
a süti tetejére és 10 percre visszatesszük a 100 0C-os sütőbe.
A stafétát Németh Imolának adom át.

Olvastad?
Köszönöm a lehetőséget Panita!
Mindig nagy kíváncsisággal és
nyitottsággal kezdek bele az emberi
elmével foglalkozó könyvek olvasásába, pláne, ha gyerekekről van szó.
Deliága Éva munkássága figyelemre
méltó, örülök, hogy Vekerdy profeszszor úr eszméi által kikövezett úton
vezet tovább bennünket a már több
mint tíz éve családokkal foglalkozó
integratív gyermekterapeuta.
Deliága Éva gyermekpszichológus és Lovász Hajnalka
pedagógus-meseíró közös művét ajánlom figyelmébe a
kedves Olvasónak, úgy gondolom, hogy minden korosztályhoz szól - legyen szó anyukáról, apukáról, nagyszülőkről vagy keresztszülőkről.
“Mit kezdjünk az akaratossággal?”
A kötet a dackorszakon is túlnyúló, óvodás és kisiskolás
korban megnyilvánuló akaratosság, követelőzés, konfrontatív ellenszegülés, indulatkezelési nehézségek empatikus
- a gyerek szempontjait és érdekeit is figyelembe vevő- kezelésével foglalkozik.
Kedvenc részem a könyvben, a rendkívül kedves, jó humorú, és szerencsére kicsit sem "oktató célzatú" mesék (a
mese legyen mese, nem pedig tantörténet!).
Egy érdekes utazás és közben útmutatás a gyakorlatban
jól használható gyermeknevelési módszerek terén.
A stafétát Homolya Mónikának adom át!
Csimár Kinga
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Búcsúzunk Kazi Bácsitól
Simon József (akit mindenki csak Kazi bácsiként ismert) 1926. március 4-én született
Vácott, és 2020. május 30-án ugyanitt hunyt
el. Háromgyerekes család középső gyermekeként született és igen kalandos életutat
járt be, amit csak tovább bonyolítottak a
világháborús évek. 1948-ban érettségizett a
debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban.
Az érettségi után 1953-ig ferences novíciusként először Szécsénybe, azután Gyöngyösre került, majd röviddel a diakónussá
szentelése előtt a rendet érintő politikai intézkedések miatt valamennyi diáktársával
együtt el kellett hagynia a szerzetesrendet.
Ezt követően megnősült, házasságából egy
leány és egy fiúgyermeke született. Aktív éveit útépítő segédmunkásként, majd a
Szobi Járási Tanácson műszaki előadóként,
aztán a nagymarosi kommunális üzemnél,
végül a szobi szörpüzemnél töltötte. 1987ben történt nyugdíjba vonulása után megismerkedett második feleségével, akivel haláláig élt.
Szobon töltött több mint 30 évét aktív
közéleti szerepvállalás jellemezte, hiszen a
helyi polgári kör és a nyugdíjas klub alapító
tagja volt. 1990-től 2019-ig a helyi választási
bizottság folyamatosan megválasztott tagjaként töltött be közéleti tisztséget. A helyi
katolikus egyházközség egyik legaktívabb,
vallásos szolgálóját tisztelhettük benne. A
Szobi Hírnök olvasói számos alkalommal
találkozhattak írásaival, amelyekből mindig
érződött keresztény, konzervatív, polgári
értékrendje és a helyi közösség iránti elkötelezettsége.
Halála érzékeny veszteség városunk közéletében.
Nyugodjék békében.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik
néhai SIMON JÓZSEF KAZI BÁCSI
temetésén részvétüket tették, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek el.
Tisztelettel:
Simon Józsefné
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Száz éve született a Börzsöny-vidék
néprajzi gyűjtője
Korcsmáros László a Zemplén
megyei Mádon született 1920.
június 5-én. 1948-ban érkezett
fiatal tanítóként Ipolydamásdra. Itt alapított családot: felesége Markovics Ilona (†2011);
két gyermekük született, Ildikó és Györgyi. Pedagógusi
pályáját, állomásait felsorolásszerűen összegezve: két tanévnyi tanítás után, ugyancsak két
esztendőre a Bernecebaráti általános iskolájába került, ahol
az 1951/52-es tanévben igazgató. 1952-től 1966-ig a márianosztrai általános iskolában
tanított. 1966-ban visszakerült
Ipolydamásdra, és nyugdíjazásáig, 1981-ig igazgatta a helyi
általános iskolát.
Noha nem az Ipoly menti táj szülötte, egész életén át
hangyaszorgalommal kutatta
választott szülőföldje helytörténetét, jeles vagy érdekes
alakjainak életét, néprajzi,
építészeti értékeit, gyűjtötte
a vidék mondáit, a közelmúlt
elbeszélt történelmét: napjaink
kifejezésével művelte az oral
history-t. Lényeges jellemzője
munkásságának, hogy kutatásai, gyűjtései a Börzsöny-vidék
Ipoly menti részének – errefelé
csak szobi fölső járásként emlegetett terület – szinte valamennyi településére kiterjedt,
azaz nemcsak arra a községre,
ahol éppen nevelői, tanítói hivatását gyakorolta. Példaként
említhetjük, hogy amikor az
ezredforduló tájékán Márianosztra akkor még működő
általános iskolája nevet választott, aktívan közreműködött
abban, hogy az intézmény
Virág Benedekről, újonc évét
a nosztrai pálos kolostorban
töltött jeles költőnkről kapja. Ugyancsak megjegyzésre
kívánkozik, hogy a néprajzi,
helytörténeti gyűjtéssel járó
kiadásai (fényképezőgép és
magnetofon beszerzése, használatuk költsége; archív kiadványok, felvételek fotómásolatának díja, levelezés és utazás
költsége) saját zsebből kerültek fedezésre.
Fontosabb gyűjtései: Bernecebarátiban szüreti hagyományok, népdalkincs, helybeli

temetési szokások, babonák,
az erdei munkások életmódja,
Örzse István csontkovács és
a gyógyító pásztor tevékenysége. Márianosztrán töltött
évei alatt a kőbányászat kutatása, helyi néprajzi gyűjtés,
valamint a pálosok története, Nagy Lajos király nosztrai
tartózkodása foglalkoztatta.
Ebben az időszakban dolgozta
fel az Ipoly-völgy vízimalmainak (hajósmalmok, patakmalmok), a Börzsöny-vidék
takácsmesterségének és a volt
szobi járás serfőzőházainak
történetét. Évtizedeket fordított a betyárvilággal kapcsolatos mesék, mondák, hiedel-

Szinte minden érdekelte
őt, ami a Börzsöny-vidékkel,
Alsó-Ipoly-völggyel kapcsolatban megjelent: újsághír, rádióadás, tv-műsor, főiskolai,
egyetemi szakdolgozat. Mindezeket újságkivágásként őrizte,
vagy cédulázással listázta. Az
1960-70-es években Ipolydamásdon a néprajz, helytörténet iránt fogékony tanulóknak
honismereti szakkört vezetett.
Amikor már nyugdíjas éveiben Vámosmikoláról a helytörténeti szakkörösök a damásdi várakhoz kirándultak,
előzetesen Laci bácsit keresték fel. A könyvtár előterében
és a teremben megmutatta a

mek gyűjtésére, elsősorban az
idős korában vadőrként ténykedő Sisa Pista, vagyis a bernecei Fölső temetőben nyugvó
Benkó István (1846–1910), az
utolsó nógrádi-börzsönyi betyár tettei miként maradtak
fenn a nép emlékezetében. Az
Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázaton felnőtt
kategóriában Boszorkányság
című gyűjtése 1961-ben III.
díjat, Babonás népszokások
Bernecebarátiban 1966-ban II.
díjat kapott.
Kötelességünk – legalább
nevük említésével – megemlékezni segítő- és munkatársairól, kollégáiról, a rég elhunyt
Laczus Gézáról, a szobi Börzsöny Múzeum alapítójáról és
vezetőjéről, valamint a ma is
Szobon élő Micsei F. László
képzőművész-restaurátorról
is.

szekrényekben és tetejükön
elhelyezett dobozait, melyek
gyűjtéseit, jegyzeteit, céduláit rejtették. Utána ellátta őket
egy kis útravalóval programjukhoz, majd elköszöntek. Az
ezredforduló tájékán a mikolai
iskolában is tartott munkásságáról élménybeszámolót.
Nyugdíjasként is folytatta
néprajzi és helytörténeti gyűjtő- és feldolgozó munkáját.
Komoly szerepe volt abban,
hogy a száz évvel korábbra
visszanyúló
hagyományok
alapján 1991-től Ipolydamásd
és Helemba község felelevenítette a farsangi maskurázás
három napos ünnepét, kezdve
a vasárnapi felvonulással, zárva a húshagyó keddi farsangtemetéssel. 1993-tól haláláig a
Szent István Király Alapítvány
az Ipoly menti Kultúrkörért
kuratóriumának tagja, s ebbé-

li tisztében az Alapítvány által „Hetedhét Ipolyon innen és
túl...” címmel középiskolásoknak, főiskolásoknak, egyetemistáknak meghirdetett helytörténeti, műemlékvédelmi és
néprajzi pályázatok egyik zsűrizője. Többek között neki is
köszönhető, hogy Vámosmikola 19. századbeli nagy szülöttének, dr. Cselka Nándornak
(püspök, rektor, egyházi író)
emléke nem merült feledésbe,
s 1997-ben emléktáblát helyeztek el tiszteletére.
Itt kell említést tennünk
a Hazafias Népfront által az
1960-as években meghirdetett
ún. krónikaíró pályázatokról:
1965-ban településtörténet,
1970-ben a „felszabadulás”
25 esztendeje témában tettek
közzé felhívást. Pest megye
történetének ajánló bibliográfiájából kitűnik, hogy az
Alsó-Ipoly-völgy településeiről pedagógusok, iskolaigazgatók jelentkeztek pályamunkákkal. Korcsmáros Laci bácsi
tollából négy ilyen „krónika”
került ki: Ipolydamásd község 25 éves krónikája (1970);
Ipolydamásd története 1965-ig
(1966); Letkés 25 éve (1970); A
márianosztrai Pálos könyvtár
történetének vázlata (1965).
Láthatjuk, hogy a szomszédos települések történetének
feldolgozását is önzetlenül
segítette. Krónikáiból az első
három kéziratként Pest Megye Levéltárában lelhető fel,
megjelenésre csak a pálosok
könyvtáráról írott dolgozata
számíthatott. A '60-as években
a szobi járás munkásmozgalma történetének feldolgozása
is foglalkoztatta.
Az utókor értetlenül szembesül azzal a ténnyel, hogy
gyűjtései, írásai közül alig sikerült valamit is megjelentetnie. A kevés kivétel között – az
imént említetten túl – a Dunakanyar Tájékoztató 1972/1.
számában megjelent „Vár állott
most kőhalom” – Az ipolydamásdi törökkori vár, majd az
1974/1. számban Nagybörzsönyről, valamint Vámosmikoláról (benne Mányik Ernesztina operaénekesről) szóló
írását találjuk. Publikálásra oly
annyira nem volt lehetősége,
hogy Pest megye helytörténeti
bibliográfiája 1. (1975–1990)
és 2. (1991–2000) köteteiben

Szobi Hírnök
még nevét is hiába keressük!
Lakóhelyének, a 19. század
végéig döntően szlovákok lakta Ipolydamásdnak történetét
ugyancsak feldolgozta. A 250
oldalas Ipolydamásd története 1262–1990 című munkája
– minden bizonnyal a márianosztrai büntetés-végrehajtási
intézet jóvoltából – sokszorosításban (50 példányban) 1995ben készült el. Tanulságos ebből
idézni az előszóban írott sorait:
„Ipolydamásdon határoztam el,
hogy összegyűjtöm a szobi járás
községeinek történelmi-néprajzi
anyagát és községenként fel is
dolgozom. Az eddig eltelt időben
tervem csak részben sikerült, bár
az anyaggyűjtés túlnyomó része
kész. Több község, Szob, Márianosztra, Ipolydamásd, Letkés,
Nagybörzsöny néprajzát, történetét megírtam, legépeltettem.
Több munkám csak kézírással
van meg, mert nincs pénzem
gépelésre. Nincs támogatóm...”
(1994. november 30., K. L.)
Szob sporttörténetéről készült
monográfiája is kéziratban maradt.
A Tokaj-hegyaljai borvidékről származó és az
Ipoly-völgyben hazára lelt,
sorsát, életútját mindig derűsen szemlélő, 100 éve született
földink immár 15 éve, 2005ben lépett a minden halandók útjára. Bernecebarátiban
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2007-ben emlékhelyet állítottak (képünkön) ottani néprajzi gyűjtő tevékenységének
megörökítésére. Ipolydamásd
képviselő-testülete 2012-ben
posztumusz díszpolgári cím
adományozásával ismerte el
életpályáját.
Korcsmáros László több
mint fél évszázadon át gyűjtötte az Alsó-Ipoly mente, Börzsöny-vidék néprajzi kincseit,
folklórját, végezte lakóhelyének, Ipolydamásdnak, továbbá
számos szomszédos és távolabbi településnek helytörténeti kutatását. Noha írásainak,
feldolgozásainak közzétételére
korlátozott lehetősége volt, az
'50-60-as évekbeli gyűjtéseit –
melyek jó része a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában
és a ceglédi Kossuth Múzeum
Adattárában fellelhető és a kutatók rendelkezésére áll – 19
tételben a Pest megye néprajzi irodalma, „krónikáit” a Pest
megye történetének ajánló
bibliográfiája című kiadvány is
nyilván tartja. Hagyatékának
rendszerezésével, tudományos
igényű feldolgozásával, méltatásával az utókor még tartozik.
(Németh Péter Mikola:
Korcsmáros László laudációja
1920–2005 felhasználásával.)
Dr. Koczó József
helytörténet
-kutató

RE-BOOT: Mentorprogram és
vállalkozások fejlesztése a foglalkoztatás
növeléséért az Alsó-Ipoly völgyben
A projekt fő célkitűzése
a foglalkoztatás növelése,
főként az idősebb, munkaképes korú lakosok segítése a munkaerőpiacra történő beilleszkedése révén,
emellett azonban szerepet
kap az idősellátásban érdekelt helyi intézmények
közötti, határon átnyúló
kapacitáskoordináció, illetve a lakosság egészségi
állapotának fejlesztése egy
szűrőbusz beszerzése révén.
2019. júliusában indult
az a négy éven át tartó, az
INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (www.
skhu.eu) keretén belül
megvalósuló, 7 projektből
álló RE-START akcióterv,
amellyel a magyarországi
résztevő projekt partnerek a periférikus térség
gazdasági és munkaerőpiaci aktivitásának fokozását tűzték ki célul. Ennek az akciótervnek egyik
projektje a RE-BOOT
(SKHU/1802/3.1/053),
amely 2021. októberig tart.
A projekt célja a térség
munkaerőpiacának élénkítése, az integrált határokon átnyúló szociális és
idősgondozó ellátó hálózat
elindítása, az idősek segítése, továbbá a lakosság
egészségügyi állapotának
javítása az Alsó-Ipoly völgyében, amely feladatokra
390 897,30 euró ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatási forrás
áll majd rendelkezésre.
A projekt keretében a

Szobi Járási Család- és
Gyermekjóléti
Központ
kétnyelvű, online, az idősgondozás terén a határon
átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert
hoz létre, amely a korlátozott
férőhelyekkel,
munkaerővel és anyagi
forrásokkal való hatékony
gazdálkodást segíti elő.
Emellett megszervezésre kerül egy mentorprogram, amelynek révén a
mentorok az idősebb, 50
év feletti korosztályba tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését
segítik elő. A mentorok
képzését a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat valósítja
meg, míg a mentorok foglalkoztatása a Szobi Járási
Család- és Gyermekjóléti
Központ feladata.
Szintén a projekt kretén
belül Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz
beszerzésével a térségben
elérhető egészségügyi szolgáltatások bővítését tűzte
ki célul, amely az egyes
kórképek korai felismerése
révén segíti elő – elsősorban az idősebb, kevésbé
mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.
A projektben részt vevő
két szlovákiai kis-és középvállalkozás, a Natur
Products – Németh s.r.o.
és a Mira Office s.r.o.,
termelőeszköz beszerzése
kerül támogatásra, amely
a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is
eredményezi.
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Tisztelt Tanáraink, Kedves
Diáktársak, Drága Szüleink!
Egy éve még mi köszöntünk
el az akkori nyolcadikosoktól
és el sem hittük, hogy eljön
ez a perc mikor nekünk kell
búcsút mondanunk. Néhány
évvel ezelőtt még irigykedve
néztük idősebb diáktársainkat
a ballagásukon. S szinte hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a
csengőszó nekünk. Várva várt,
mégis nehéz nap számunkra a
mai. Várva várt, hiszen a mai
nap rólunk szól, bennünket
búcsúztatnak. Nehéz, mivel
ezen a napon lezárul életünk
egy szakasza. Nagyon vártuk, s
csak az utolsó napokban éreztük át igazán, hogy mennyire
biztonságban voltunk itt.
Igaz az utolsó hónapokban
otthon tanultunk, de tanárainktól minden lehetséges
segítséget megkaptunk kicsit
más formában sajátítottuk el
azt a tudást amire még szükségünk volt. De ebben a 8 évben
itt is otthon voltunk. Ismertük
tanáraink szokásait, iskolánk
rendjét, tudtuk, kihez fordulhatunk segítségért, mit hol
találhatunk, kiben bízhatunk.
Nyolc évvel ezelőtt, mint
kis óvodásokból lett iskolások,
nagy izgalommal léptük át az
iskola kapuit. De tanítóink féltő szeretettel fogták kezünket,
s segítségükkel elsajátíthattuk
a betűvetés tudományát, az
olvasás titkát és bevezettek a
számok rejtelmeibe is.
Aztán nemsokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új
környezettel ismerkedtünk
és új osztálytársunk is lett.
Tudásunk gyarapodott, mi
növekedtünk: mások lettek a
gondjaink, mások a céljaink. S
az idő egyre csak múlt...
S most itt állunk. Ballagó
nyolcadikosokként az együtt
eltöltött hosszú évek emlékei
kavarognak bennünk: a versenyek erőpróbái, a kirándulások vidám pillanatai, a játékok
izgalmai. Mosolyogva emlékezünk vissza azokra a napokra,
amikor ráébredtünk, hogy hamarosan el kell búcsúznunk
egymástól. Akkor kimentünk

az udvarra és egymás szavába
vágva meséltük az elmúlt évek
eseményeit, élményeit. Szomorúan gondolunk arra, hogy
többé már nem követünk el
együtt diákcsínyeket, nem mesélünk mulatságos, tanulságos
történeteket.
Furcsa belegondolni, hogy
szeptemberben már nem itt
kezdjük az évet, nem várnak
ismerős arcok. Nem beszéljük
meg, hogy akkor jövőre veletek ugyanitt.
Az elmúlt nyolc év emlék
lesz. Egy emlék, amely lassan
elhalványul, megkopik, de
nem tűnik el, nem tűnhet el
nyom nélkül.
Búcsúzunk Tanárainktól!
Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. A tanító néni
szava, amely törvény volt sokáig kísért bennünket. Igaz, ez az
évek során veszített erejéből,
különösen most a kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet
mondanom a magam és diáktársaim nevében osztályfőnökeinknek és a tanárainknak,
ezért a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk
tettek. Nem csak a tanórákon,
hanem az együtt átizgult versenyeken, és a pályaválasztás
időszakában. Elismerjük, hogy

nem voltunk minta osztályok.
Az eszünkkel tudtuk, hogy
ez a magatartás nem célravezető, de valahogy mégsem
tudtunk parancsolni magunknak. A felnőttek szokták mondani, hogy az idő megszépíti
az emlékeket. Bízunk benne,
hogy ez velünk is így fog történni. Elfelejtik a bosszúságokat és csak a szép emlékek
maradnak meg.
Kedves Anikó néni! Kedves
Iza néni! Nehéz most összeszedni a gondolataim, hogyan
is tudnék köszönetet mondani, hiszen Önök szinte a második anyukáink lettek. Ismerték
minden rezdülésünk, mindig

tudták, ha valami gond nyomta a lelkünk és bizalommal
fordulhattunk Önökhöz. Köszönjük a 4 év szeretetüket,
támogatásukat.
Köszönjük a szép emlékeket, a sok-sok belénk fektetett
munkát, hitet egy szóval köszönünk mindent.
Kedves Tanáraink! Tudom,
tudjuk nem voltunk a legjobbak mindig. Köszönjük a türelmet, a kitartást a rengeteg
tudást amit átadtak nekünk.
Kedves hetedikesek most
hozzátok szólunk!
Köszönjük nektek, hogy a
mai napra ünnepi díszbe öltöztettétek iskolánkat! Ti most átveszitek helyünket, s bizonyára
arra gondoltok, hogy végre
milyen jó, hiszen ti lesztek a
nagyok. Reméljük jó példa voltunk számotokra és az együtt
töltött éveket nem felejtitek el.
Utoljára szüleinkhez szólok. Hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel
azt felsorolni is lehetetlenség.
Köszönjük nekik mindazt,
amit értünk tettek és tesznek
ezután. Köszönjük, hogy a felvételi idején is hittek bennünk,
lelket öntöttek belénk. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel mindezt
meghálálni.
Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola
dolgozóitól, iskolatársainktól,
a tantermektől és a titkokkal
teleírt iskolapadoktól. Soha
nem feledjük el, hogy a Szobi
Fekete István Általános Iskola
tanulói voltunk nyolc hosszú
éven át.
Váci Virág, a .a és a
.b osztály nevében
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Karantén - TáncKarantén, avagy
hogyan éltük túl?
közben kiderül számomra, hogy a tagok, a szülők,
az ötlet gazdák fél szavakból is megértik egymást. A kis videónk pont
olyan lett, amilyennek
megálmodtuk.
Ezúton
is szeretnénk köszönetet
mondani minden szülői
asszisztenciának!
Legutóbbi
lehetőségünk a közösségi megmozdulásokban az öszszetartozás napján volt,
ahol a száz esztendővel
ezelőtt aláírt, kikényszerített Trianoni békediktátumra
emlékeztünk
meg. Egy újabb ötlet kellett csupán és táncosaink
örömmel csatlakoztak.
Az ötlet pedig az volt,
hogy mutassuk meg az
elcsatolt területek viseleteit. Felvidék, Kárpátalja,

Nem tudjuk hogyan éltük
túl… Azt sem, hogy túl
vagyunk-e rajta. De mindent megpróbáltunk.
Ahogy sok közösséget, úgy együttesünket is
hidegzuhanyként érte a
március közepén életbe
lépett veszélyhelyzet, hiszen 5 csoportban, közel
60 táncosunk heti szinten találkozott a próbák
alkalmával. Ezt nehéz
pótolni,
helyettesíteni
pedig egyenesen lehetetlen. Mint annyian mások,
mi is a digitális világ lehetőségeit használtuk ki
a kapcsolattartásra. Csoportvezetőink feladatokkal, mesékkel, előadásokkal tartották a lelkesedés,
kisebb nagyobb sikerrel.
Tapasztalat, hogy az ele-

jén még mindenkit vitt a
lendület, később ugyan
ez a lendület alább hagyott, de akkorra az enyhülés jelei már megmutatkoztak.
Előadói beállítottságunkat is kibontakoztathattuk, jóllehet nem
olyan mértékben, mint
normál helyzetben tettük, tehettük volna. Április 24-én, a népviselet
napján táncosaink fotókkal bizonyították, hogy
mennyire fontos számukra ez az örökség. Május
első vasárnapjára virtuális "műsorral" készültünk
az édesanyák köszöntésére. Maga a műsor megszervezése,
személyes
találkozások híján, igen
sok időt vett igénybe, de

Erdély, Vajdaság és Délvidék számunkra nem elcsatolt, nem határon túli.
A mi "rendszerünkben",
a néptánc és népi kultúra körében ezek mind
magyar viseletek, táncok, énekek, játékok. Így
nem volt nehéz, nem volt
idegen a bemutató. Ezt
jól bizonyítja az is, hogy
raktárunkban
minden
darab megtalálható volt,
nagyon szép térképet sikerült ilyen formán megjelenítenünk.
Jelenleg a folytatásra koncentrálunk. Tervezzük, szervezzük a
szeptemberben induló
életünket, reményeink
szerint a megszokott formában, létszámmal, a
szokott helyükön és időben.... és közben... közben bizakodunk, hogy
együttesünk is túlélte ezt
a hosszú, nehéz tavaszt!
Golánné Beke Anita
- Kuti Andrea

