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Tisztelt Szobi Polgár!
Kedves Olvasó!

Több mint egy éves előké-
szítő munka után az MLSZ 
70 %-os és az önkormány-
zat 30 %-os finanszírozása 
mellett korszerű sportlétesít-
mény építése kezdődött meg 
a Fekete István Általános Is-
kola sportudvarán.

Az elmúlt év tavaszán az 
MLSZ országos pályázati 
felhívására önkormányza-
tunk a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ-
tal egyeztetve pályázatot 
nyújtott be egy 42x22 mé-
teres (ún. kispályás lab-
darúgó mérkőzések lebo-
nyolítására szabványosí-
tott) műfüves pálya építé-
sére. Az ilyen technológiá-
val megépített pálya a futó-
mozgásra épülő testedzést 
szolgálja, így természete-
sen nem csak a labdarúgás, 
hanem a futásra épített be-
melegítő, rávezető és leve-
zető mozgások elvégzésé-
re kimondottan alkalmas. 
Többek között ezért is dön-
tött úgy a képviselő-testü-
let, hogy az iskola sport-
udvara a legalkalmasabb 
helyszín nemcsak a létesít-
mény optimális kihasználá-
sa, hanem  a gyerekek izü-
letkímélő testmozgásának 
biztosítása okán is.

Amint azt lapunk koráb-
bi számaiban már leírtuk, az 
önkormányzat magát a be-
ruházást valójában a 2013. 
évben történő megvalósu-
lással tervezte. Ez azonban 
a 30 %-os saját forrás elő-
teremtésének akadályba üt-
közése miatt nem válhatott 

valóra, így önkormányza-
tunk halasztást kért a be-
ruházás megkezdésére az 
MLSZ-től. Ez év tavaszán 
értesülhettünk róla, hogy az 
MLSZ elfogadta halasztá-
si kérelmünket, és hozzájá-
rult, hogy 2014. első félév-
ében épüljön meg a pálya.

A beruházással kapcsola-

tosan a Szobi Fekete István 
Általános Iskola Intézményi 
Tanácsa helyszíni bejárás-
sal egybekötött tájékozta-
tást kért önkormányzatunk-
tól. Április 15-én délután, 
az iskola kémia szaktermé-
ben  került sor a szülők, a 
tanárok, az intézményi ta-
nács és a képviselő-testület 
találkozására. A beszélgeté-
sen házigazdaként részt vett 
az iskola igazgatója, Járik 
Izabella, és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Köz-
pont Szobi Tankerület-
ének igazgatója, Verebélyi 
Ákos.  A megbeszélés rend-
kívül hasznos volt és a be-
ruházás megvalósítását ke-
resni akaró tudatosssággal 
folyt. Ezt azért is mondhat-
juk kiemelve, mert a jelen-

lévők meghatározó többsé-
ge a műfüves pálya megépí-
tése mellett érvelt, nézetkü-
lönbség inkább a helyszín, 
pontosabban a pálya elhe-
lyezésének tervezett mód-
ja körül alakult ki. Igen ko-
moly sportszakmai és tanu-
lóközösséget szolgáló ér-
vek hangzottak el, ame-

lyek következtében a közös 
gondolkodásból kialakult a 
megvalósíthatóság lehetsé-
ges formája. Lényegében az 
egész létesítmény az erede-
ti tervekhez képest 90 0-os 
(hossztengelyre merőleges) 
elfordítással kivitelezhető-
vé vált. Mindehhez azon-
ban az MLSZ-nek ismétel-
ten hozzá kellett járulnia, 
hiszen a pályát övező ke-
rítésen kívüli viacolor jár-
da nem férne el a terv sze-
rinti teljes méretezésében. 
Az MLSZ hozzájárult a be-
ruházás ilyen formátumban 
történő módosításához, így 
lényegében minden akadály 
elhárult a megvalósítás elől.  
Április 25-én a pálya rögzí-
tési pontjait már ki is tűzték 
az illetékes szakmérnökök, 

Megkezdődött a műfüves pálya építése
A Szobi Járásban elsőként a mi iskolánkban épül műfüves pálya

amiből jól látható, hogy 
az iskola udvarán meglévő 
aszfaltpálya lényegében tel-
jes  méretében megmarad, 
csupán az ugrógödör és a 
homokozó áttelepítését kell 
megtenni.

Nemsokára elmondha-
tó lesz, hogy Szob városa 
olyan iskolával rendelke-
zik, amely még Pest me-
gyében is ritka az intézmé-
nyi szabadtéri sportlétesít-
mények tekintetében. Az 
önkormányzat – bár nem a 
fenntartásában működik az 
iskola intézménye –  minde-
nek előtt valónak tekinti a 
településen élő gyermekek 
számára az iskolai sportolás 
minél korszerűbb lehetősé-
geinek megteremtését. Ter-
mészetesen a létesítmény a 
tanítási időn és az iskolai 
rendezvényeken kívüli idő-
ben helyet biztosíthat a lab-
darúgást szerető, az isko-
lás korúnál idősebb sportol-
ni akarók részére is. Ennek 
feltételeit az intézmény ve-
zetésével és a fenntartóval 
történő, elsősorban a gyer-
mekek érdekeit figyelembe 
vevő létesítmény-hasznosí-
tási megállapodás garantál-
ja és szabályozza majd.

Az önkormányzat kép-
viselő-testülete úgy íté-
li meg, hogy az MLSZ for-
rásából és az önkormány-
zat nem kis anyagi vállalá-
sa mellett megépülő létesít-
ménnyel településünk a vá-
rosi lét XXI. századi kihívá-
sainak és  lehetőségeinek is 
próbál megfelelni.

Tisztelettel:
Remitzky zoltán

polgáRnesteR

A műfüves pálya látványterve
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Ismét lehet pályázni a civil közösségeket 
támogató alap forrásaira

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A Kö-
zösségeket Támogató Alapról” szóló 4/2014. (IV. 15.) Kt. 
sz. rendelete alapján kiírt pályázati felhívásra első körben 
május 30-ig lehet pályázni. A pályázati formanyomtatvány  
- a rendelet mellékleteként - elérhető http://www.szob.hu/
documentumok/4_2014.-or.pdf  címen, valamint nyomta-
tott formában beszerezhető a Szobi Érdy János Könyvtár-
ban és a Szobi Polgármesteri Hivatal titkárságán.  

2014. május 22 és 25 között az 
Európai Unió 400 millió vá-
lasztópolgára adhatja le vok-
sát és szavazhat az új Európai 
Parlament összetételéről. Ma-
gyarországon 2014. május 25-
én nyolcmillió magyar szava-
zó dönthet arról, ki képviselje 
hazánkat a 2014-2019 közötti 
európai parlamenti jogalkotási 
ciklusban.

Az Európai Parlament ösz-
szetétele most első ízben azt is 
meghatározza, hogy ki vezeti 
majd az Európai Bizottságot. 
Az új szabályok értelmében az 
uniós kormányok vezetőinek 
az európai választások ered-
ménye alapján kell javaslatot 
tenniük a Bizottság követke-
ző elnökének személyére. Az 
európai politikai pártok már 
az európai választások előtt 
megnevezték jelöltjüket erre 
a vezető pozícióra. Így tehát 
a választópolgároktól is függ, 

hogy ki lesz az Európai Bizott-
ság következő elnöke.

Az Európai parlamenti vá-
lasztásokkal kapcsolatos tá-
jékoztatást a 2014-es európai 
parlamenti választások hon-
lapja is segíti: az unió vala-
mennyi hivatalos nyelvén el-
érhető weboldal az euró-
pai politikai pártokról, tag-
állami választási törvények-
ről és az EP főbb jogalkotá-
si tevékenységéről (multimé-
dia, infógrafikák, statisztikák) 
nyújt tájékoztatást. Az oldal 
közérthető sajtódossziét is tar-
talmaz, ahol részletes informá-
ciók találhatóak az elmúlt cik-
lus uniós szinten meghozott 
fontosabb döntéseiről. Ugyan-
ezen a honlapon a közelgő 
2014-es európai választások-
kal kapcsolatos valamennyi 
kommunikációs anyag (kiad-
vány, vizuális anyag, plakát, 
logó) is letölthető.

Köszönetnyílvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Szavazatszámlá-
ló Bizottságok – mind a megbízott, mind a delegált – tag-
jainak, valamint a Helyi Választási Iroda munkatársainak, 
amiért a 2014. április 6-i országgyűlési választás szervezé-
sében és lebonyolításában segítségemre voltak.

Hálásan köszönöm segítőkész munkájukat!
dr. Holocsi Krisztián, HVi Vezető

A Pest megye 04. számú 
egyéni választókerület 

képviselője: Harrach Péter

Európai Parlamenti 
választások 

2014. május 25-én

Április 6-án tartották hazánk-
ban az országgyűlési képvi-
selők 2014. évi választását. 
A Szobot is magába foglaló, 
Pest megyei 04. számú (váci) 
egyéni választókerületben 
Harrach Péter, a FIDESZ-
KDNP jelöltje szerzett man-
dátumot a választópolgárok 
46,78 %-nak szavazatával. 

A választókerületben le-
adott további szavazatok 24,8 
%-t az MSZP-EGYÜTT-DK-
PM-MLP, 20,01 %-t a Jobbik, 
4,2 %-t pedig az LMP  jelölt-
je szerezte meg. A választóke-
rületben induló további jelöl-
tek 1 % alatti támogatottság-
gal szerepeltek a választáson.

HVi

Az elmúlt évek során a ve-
getációs tüzek felszámolá-
sa – a természetet ért káro-
kon túl-, milliárdos költsé-
get okozott a katasztrófa-
védelemnek, illetve a köz-
ponti költségvetésnek. A 
tűzesetek sokszor veszé-
lyeztették a lakosság anya-
gi javait, ingatlanjait is. A 
szabadtéri tüzek nagy ré-
sze a szabályok ismereté-
nek hiányából, vagy annak 
tudatos be nem tartásából 
ered. 

A tűzvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szerveze-
tekről, a tűzvédelmi bírság-
ról és a tűzvédelemmel fog-
lalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról szó-
ló 259/2011. (XII. 7.) Kor-
mány rendelet 2013. január 
17-i hatállyal egy új tűzvé-
delmi bírságtételt léptetett 
életbe. Az új tétel kimond-
ja, hogy amennyiben va-
laki a termőföld védelmé-
ről szóló törvényben elő-
írt hasznosítási, vagy mel-
lékhasznosítási kötelezett-
ség elmulasztásával a tűz-
esetek megelőzéséről nem 
gondoskodik, 

60-200 ezer forintig ter-
jedő bírsággal sújtható. 

A rendelet 2. §-a kimond-
ja, hogy ha valaki tűzvédel-
mi előírás megszegése mi-
att tüzet idéz elő és az oltá-

si tevékenységben a tűzol-
tóság beavatkozása is szük-
séges 200.000 – 3.000.000 
forint tűzvédelmi bírsággal 
sújtható.   

A Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség a tűzesetek 
megelőzése érdekében el-
lenőrzéseket tart azokon 
a területeken, ahol az el-
múlt években rendszeres 
tűzesetek történtek, illet-
ve ott, ahol a szabadterüle-
tek gondozatlanok. A gon-
dozatlan területek tulajdo-
nosait, kezelőit, azonosítás 
után felszólítják az elszá-
radt növényzet eltávolítá-
sára, szükség esetén szank-
ciót kezdeményeznek ve-
lük szemben.

A veszélyeztetés idősza-
kában a tűzmegelőzési sza-
bályok betartásának foko-
zott ellenőrzését hajtják 
végre az erdő- és mezőgaz-
dálkodásban, szabadtéri te-
rületeken. Az ellenőrzések-
be az érintett hatóságokat 
(földhivatal, jegyző, nem-
zeti park igazgatóság, hegy-
bíró) is bevonják. A szándé-
kos tűzokozások esetében a 
beavatkozásokkal kapcsola-
tos költségek megtérítését 
kezdeményezik, illetve tűz-
védelmi bírság kiszabására 
is sor kerülhet.

nagy gábor tű. alezredes 
 Kirendeltség-Vezető

Katasztrófavédelem 
tájékoztatatója a szabadtéri 

tüzekkel kapcsolatban



Szobi Hírnök                                Önkormányzati hírek                          3

Április  8-án Verebélyi 
Ákos úrral, a Szobi Tanke-
rület igazgatójával, egy a 
Pest megye több települé-
sét érintő létesítményfej-
lesztő megbeszélésen vett 
részt Remitzky Zoltán pol-
gármester. Itt hangzott el 
a hivatalos, kormányzati 
döntést közvetítő tájékoz-
tatás, miszerint Szobon, 
mint a Szobi Járás székhe-
lyén tanuszoda létesülhet.

Az előzetes elképze-
lés szerint városunkban 
egy  44 x 25 méter alapte-
rületű tanuszoda objektum 
épülhet. Az objektumban a 
szükséges szociális blokk 
(öltözők, zuhanyzók stb.) 
és gépészeti helyiségek 
mellett egy 25 x 13 méte-
res vízfelületű, változtatha-
tó fenékmélységű medence 
kapna helyet.

A tervezetten több mint 
negyedmilliárd forint ér-
tékű fejlesztés költségei-
ből a tárgyalás kiindulási 
alapjaként az önkormány-
zatnak 25 % önrészt kelle-
ne vállalnia. Ez a közel 70 
millió forint – első hallásra 
meglepően nagy összeg – 
nyilván a tárgyalások alatt 
csökkenhet, attól függően, 
hogy az önkormányzatnak 
milyen forrást kiváltó le-
hetőségei vannak, amelyek 
egybeeshetnek a beruhá-
zás igényeivel. Egy azon-
ban biztosnak látszik, hogy 
2015 szeptemberében - a 
kormányzat előzetes tervei 
szerint – gyermekeink már 
a szobi sportuszodában ta-
nulhatják meg és gyakorol-
hatják az úszás mozdulata-
it. E fő célon túl a létesít-

mény több munkahely biz-
tosítását is jelentheti város-
unkban, hiszen gépész, ta-
karító, gondnok, úszómes-
ter, vagyonőr stb. (mint lé-
tesítményi személyzet) biz-
tosítása szükséges a folya-
matos működtetéshez.

A kétségtelenül igen ko-
moly önerő előteremté-
séhez a fentieken túl az is 
ösztönzően hathat a kép-
viselő-testületre, hogy az 
uszoda folyamatos működ-
tetését az állam garantálná 
és biztosítaná, azaz a fenn-
tartása egy fillérrel sem ter-
helné az önkormányzat 
költségvetését.

Több évtizedes álom 
válna valósággá települé-
sünkön, amennyiben e kor-
mányzati célkitűzés nem 
csak puszta terv maradna. 
Az önkormányzat a beru-
házást előkészítő tárgyalá-
sok folyamatában nyilván 
minden tőle telhetőt meg-
tesz, hogy a régi álom va-
lóság legyen.

Tisztelettel:
Remitzky zoltán

polgáRmesteR

Aki a napokban a Széchenyi-
sétányon kerékpáron vagy 
akár gyalogosan járt, az ta-
pasztalhatta, hogy a Szabad-
idő Központban lévő csónak-
ház épületén komoly átalakí-
tási munkálatok folynak. A 
csónakház felújítására a Szo-
bért-Szobiakért Közalapít-
vány pályázatot nyújtott be 
a LEADER vidékfejlesztési 
alapra.

A csónakház felújítására 
elnyert összegből az épüle-
ten belül egy nagyobb alap-
területű közösségi helyiség, 
vizesblokkok, zuhanyzók és 
mosdók kerülnek kialakítás-
ra. Új műanyag nyílászárók 
és kerámia csempeburko-
lat kerül beépítésre a külle-
mében így teljesen megújuló 
építményben.

Ezen átalakítási, felújítási 
munkálatokat megtekintette 
Schmidt Gábor úr, a Nemze-
ti Sportközpontok főigazga-
tó-helyettese és két alkalom-
mal Kammerer Zoltán olim-
piai bajnokunk is. Harrach 
Péter képviselő úr közben-
járásával ide látogató pro-
minens személyek arra bíz-
tatják önkormányzatunkat, 
hogy pályázatot nyújtson be 
a létesítmény további fej-
lesztésére, amely forrásból a 
jelenleg igen lepusztított ál-
lapotban lévő, a csónakház 
feletti fa szerkezetű felépít-

mény teljes átépítése lehetne 
biztosított.

A pályázati előkészítésben, 
valamint a kajak- és egyálta-
lán a vízi sport további meg-
erősödésében igen nagy se-
gítségére volt már az ön-
kormányzatnak – az utób-
bi másfél hónapban különö-
sen - Petrovics Béla tanár úr 
és Antal János kajak-szakosz-
tályvezető.

Amennyiben ismét egy-
másra találhat a szülők közös-
sége, a sportolni vágyó gyer-
mekek sokasága, az edzői 
munka, az önkormányzati és 
alapítványi akarat, továbbá az 
országos sportlétesítménye-
ket fejlesztő alapból megsze-
rezhető forrás, akkor újra egy 
nagyon élénk vízi sportélettel 
telne meg a Szabadidő Köz-
pont.

Amennyiben e szándékok-
nak, törekvéseknek és anyagi 
lehetőségeknek csupán any-
nyi lenne a következménye, 
hogy sok gyermeknek és if-
júnak egészséges szabadidős 
vízi sporttevékenységet biz-
tosít, már akkor is rendkívül 
sikeres a befektetett munka 
hozama. Ugyanakkor azon-
ban az is előfordulhat, hogy 
újabb Molnár Péterek nőnek 
ki a szobi kajak-szakosztály 
szárnyai alól.

Remitzky zoltán 
polgáRmesteR

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Szob város ingatlantulajdonosait, hogy kérésükre az önkor-
mányzat Központi Műhelye, önköltségi áron igény szerinti fűnyírást vé-
gez a belterületi ingatlanok előtti közterületen. Vágásnak, a fű, illetve a 
gyom összeszedésének és elszállításának díja bruttó 19 forint négyzetmé-
terenként.

A vágási igényt hétfői és szerdai napokon munkaidőben, a 06-70/459-
3194-es telefonszámon Csontos György műhelyvezetőnél lehet jelezni. 

Munkafeltorlódás esetén kérjük az igénylő szíves türelmét, a Központi 
Műhely mindent megtesz a bejelentett igények maradéktalan teljesítésére.

szob VáRos ÖnkoRmányzata

Tanuszoda 
épülhet Szobon

Megkezdődtek a tárgyalások egy 25 x 13 
méteres medenceméretű uszoda létesítéséről

Új lendületet kaphat 
a helyi vízi sport
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„A fantázia vágtató csikóit el nem 
veheti senki, és álmaim tobzódásá-
ba senki bele nem szólhat” Fekete 
István

 Az tanév egyik legkiemelke-
dőbb programja iskolánk számára a 
Kele napra való készülődés. A Kele 
nap, vagyis a Fekete István Általá-
nos Iskolák országos találkozója,  
immár  13 éve kerül megrendezésre, 
mindig más településen levő Feke-
te István Általános Iskolában.  Idén 
a Kőbányai  Fekete István Általános 
Iskola volt a  rendező.  A pályáza-
ti kiírást decemberben kaptuk meg, 
sok érdekes, gondolkodtató, fel-
adatot küldött számunkra a testvér-
iskola. A pedagógusok és a gyere-
kek nagy lelkesedéssel, odaadással, 
időt és fáradtságot nem kímélve ké-
szítették el a pályamunkákat.  Kép-
zőművészeti pályázat keretében le-
porelló, kollázs készítése, társasjá-
ték tervezése, bábkészítés volt a fel-
adat. Az irodalmi pályázatok kereté-
ben versírás, elbeszélés írása és fik-
tív riport készítése Fekete István va-
lamelyik művének szereplőjével. A 
mai modern kor elmaradhatatlan ve-
lejárója a számítástechnikai pályá-
zat. A gyerekeknek itt könyvborítót 
kellett készíteni  Fekete István bár-
mely művéhez, prezentációt  lakó-
helyünk természetvédelmével kap-
csolatban. Mindig nagyon népszerű 
a tanulóink körében a fotópályázat, 
az idei év témája: Élet a vízben, élet 
a vízparton.

Több hónap lelkiismeretes, oda-
adó munkája során elkészültek a pá-
lyázatok,  iskolánk  36 tanulója ké-
szített valamilyen alkotást.  Ezután 
a legfontosabb a helyszíni verse-
nyekre való felkészülés volt. Alsó-
sok és felsősök készültek a rajzver-
senyekre, a szép olvasó, versmondó, 
prózamondó versenyekre. Az elmúlt 
hetekben gyakran lehetett hallani 
szépen csengő éneklő hangokat az 
ének szaktanteremből, Tamás bácsi-
val készültek a kicsik a népdalének-
lésre.  A csapatverseny tagjai lelke-
sen eveztek a Dunán,  gyakorolták a 
horgászat csínját-bínját, nézegették 
és tanulgatták  a növényeket és álla-
tokat, tanulmányozták Matula bácsi 
bölcs tanácsait.

Április 12-én reggel 8 órakor 
autóbusszal indultunk Budapest-
re, Kőbányára a Fekete István Ál-
talános Iskolába. Akkor már tudtuk, 
hogy 12 tanulónk helyezést ért el a 

mi Fekete István Általános Iskolák 
együvé tartozunk, egy nagy testvé-
ri közösséget alkotunk. Gera Zoltán 
igazgató úr köszöntötte a diákokat, 
pedagógusokat, szülőket. Ezután el-
kezdődtek a különféle versenyek. 
Nagyon izgultunk és drukkoltunk a 
gyerekeknek. A gyermeki előadáso-
kat végig hallgatva büszkén mond-
hatom jó érzés volt szobinak lenni, 
a gyerekeink csodálatosan énekel-
tek, verset, prózát mondtak, rajzol-
tak, maximálisan teljesítettek. Azok 
a tanulók, akik már nyertesként ér-
keztek, autóbuszos kiránduláson ve-
hettek részt, izgalmas élmény volt a 
Kőbánya kacskaringós útjait bejár-
ni, nevezetességeit megismerni. Ez-
után finom ebéd következett, majd 
sétáltunk, játszottunk, új ismeretsé-
geket, barátságokat kötöttünk. 

A nap fénypontja az eredmény-
hirdetés volt, a kora délutáni órák-
ban.  Most dől el minden! Nagy volt 
a tét. A helyezések felsorolásával, a 
jutalmak, oklevelek átadásával kez-
dődött a díjkiosztó gála.  Ajka, So-
roksár, Mosonmagyaróvár, Győr, 
hogy csak a legnagyobb iskolákat 
említsem, és gyakran hangzott fel a 
szívemnek oly kedves Szob, a Szo-
bi Fekete István Általános Iskola ta-
nulója. A végén következett az ösz-
szesítése az élért helyezéseknek.  
III. Ajka, II. Soroksár, I. SZOB!  Is-
mét az I. SZOB!  Szűnni nem akart 
a taps, a lelkesedés, az öröm az ová-
ció, mely ismét könnyeket csalt a 
szemembe, mert megcsináltuk, si-
került, megdolgoztunk érte. Szü-
lő, pedagógus, diák összeölelkez-
ve, egymás kezét fogva örült a si-
kernek.  

Első helyezést  értek el:  Mádai 
Anna - versírás 3.b, Vígh Viktória 
5.o. - elbeszélés írás, Lencsés Dá-
niel - fotókészítés 5.o., Polczer Ro-
land 6.a - könyvborító, Molnár 
Zsófia 8.b - riportkészítés, Orosz 
Regina, Koczó Kíra 8.b - társasjá-
ték készítés, Bata Enikő 3.a rajz-
verseny.

Második helyezést ért el: Va-
lentin Réka 7.a prezentáció.

Harmadik helyezést értek el: 
Legény Boglárka 3.b ének, Krasznai 
Brenda, Valentin Réka 7.a - társas-
játék, Golán Áron 2.a bábkészítés, 
Horváth Péter 5.o, Frievald Ruben 
6.a, Abrudán Emília 7.a, Szabó Lő-
rinc 8.b csapatverseny.

Különdíj: Pásztor Adél 7.a riport 
készítés, Néder Anna 3.b kollázs. 

Nagy örömünkre a Szobi Feke-
te István Általános Iskola tanulói  ti-
zenkettedik  alkalommal hozták el a 
győztes kupát.

Köszönöm a szülők segítségét  a  
pedagógusok munkáját. 

JáRik izabella

Miénk a győztes kupa
Ismét országos  I. helyezést ért el iskolánk

                                                                       

beküldött pályamunkák  valamelyi-
kével. Izgatottan beszélgettek gye-
rekek és felnőttek vajon ki nyert, 
hányadik helyezést ért el, és hogy 
sikerülnek majd a helyszíni verse-
nyek.  Az ünnepélyes KELE napi 

megnyitó 10 órakor kezdődött, a kis 
Vuk történetét adták elő a kőbányai 
gyerekek, színvonalas, ötletes elő-
adás volt, kreatív díszletekkel. Az 
énekkar szívhez szólóan énekel-
te el az összetartozás dalát, hiszen 

Mádai Anna
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Egy szép tavaszi napon a családommal 
elhatároztuk, hogy elmegyünk a Bör-
zsöny-hegységbe kirándulni.

Mindenki bepakolt a hátizsákjá-
ba, enni-, innivalót, térképet, iránytűt. 
Felvettük a túrabakancsainkat és már 
indulhattunk is.

Egy darabig az Ipoly partján sétál-
tunk, majd később felszálltunk a busz-
ra és ott folytattuk utunkat. Innét to-
vábbra is élvezni lehetett a gyönyörű 
tájat. Kizöldült a fű, a nap melege ki-
csalta a rügyecskéket. Életre kelt a táj, 
mert megérkezett a tavasz.  Nincs is 
szebb úti cél tavasszal, mint egy virág-
illatba öltözött, vadregényes rengeteg.

Egyszer csak megpillantottunk egy 
magas hegyet, a Gallát. Magam elé 
képzeltem az erdőt, a tavasz friss illa-
tát, a rügyező fákat, a nyíló virágokat, 
a madarak csicsergő hangját.

Hirtelen lelassított a busz… Az út 
mentén szarvasok... nem törődve az 
autók zajával és a kíváncsiskodó te-
kintetekkel kecsesen átszökdeltek az 
úttesten. Inni mentek az Ipolyhoz.

A busz elindult. Most már óvato-
sabban haladtunk. Tekintgettem jobb-
ra-balra… itt-ott egy-egy fácánt pil-
lantottam meg. Alig vártam, hogy 
megérkezzünk a Börzsönybe és gya-
log folytassuk erdei sétánkat.

Vittünk magunkkal szalonnát, 
hagymát, kenyeret, hogyha megéhe-
zünk, nyársra tesszük és megsütjük. 
Enélkül elképzelhetetlen a túra.

Tele hassal, jóllakottan, komóto-
sabban folytattuk utunkat. Ami eddig 
a képzeletemben élt, az ott „termett” 
előttem. Az erdő.. a fák… a tavaszi il-
lat…a virágok… na és persze az álla-
tok!

Nicsak, egy kismókus! – ott szök-
del a faágon és a madarak csicsergé-
se…leírhatatlan.

Elindultunk felfelé a hegyen a kije-
lölt turistaútvonalon. Erdei sétánk alatt 
többször találkoztunk hozzánk hason-
ló kirándulókkal. Pár szót váltottunk 
egymással, miközben távolról egyre 
közeledő zajt hallottunk. Elcsendesed-
tünk… Egy vadnyúl szaladt a bokrok 
között olyan gyorsan, hogy szemmel 
alig lehetett követni az útját.

A tölgyek lombkoronái között át-
hatol a fény, ennek köszönhetően ren-
geteg hóvirág kacsingatott ránk. Ők a 
tavasz fehér hírnökei.

Egy tisztás széléhez értünk.                   
- Egy magasles! – kiáltottam. 

Másszunk fel rá!
És megtörtént, amire vágytam: 

őzek! Először csak a nagyobbak me-
részkedtek elő, majd a kicsinyeik is 
követték szüleiket. Percekig figyeltük, 
ahogy kecsesen lépdelnek a tisztáson.

Majd fakopács hangja hallatszott…
- Hol rejtőzik? – kérdeztem. 
Elindultunk a hang után. Képen 

már láttam harkályt. Kíváncsiság fo-
gott el, mindenképp „találkozni” sze-

rettem volna vele… Ahogy óvatosan 
közeledtünk az egyre erősödő zaj felé 
egy apró, kavicson napozó gyíkra let-
tem figyelmes… Nem gondoltam vol-
na, hogy ilyen élet van az erdőben… 
Megálltunk… csendben figyeltem… a 
kopogás már nagyon közeli volt…

- Ott a fakopács! – mondtam nagy 
örömmel, de halkan, nehogy megijed-
jen, mert még szerettem volna gyö-
nyörködni benne… csőrét még pár-
szor megkopogtatta a fa törzsén és el-
röpült.

A réten nyíló virágok, elvakít az 
apró kis csodák rengetege.

- Szedjünk egy csokorral! – kértem 
anyáékat. De anya nem engedte, mert 
védett virágok voltak.

- Inkább terítsük le a takarót, pi-
henjünk meg! – mondta.

Gyönyörködtem a rét szépségei-
ben, hallottam a közeli patak vizének 
halk csobogását, ahol a forrás kristály-
tiszta vizével olthatod szomjadat…

A szívemben leírhatatlan érzés ke-
letkezett…

Lefeküdtem a pokrócon és néztem 
a felhőket. Csak arra tudtam gondolni, 
hogy jó itt, nincs a Földön ennél szebb 
és gyönyörűbb vidék.

Hogyha felnőtt leszek, itt szeretnék 
élni, szeretném, ha a gyermekeim is itt 
nőnének fel, hogy mindezt ők is meg-
élhessék. Álmaimból apu ébresztett…

- Induljunk, lassan esteledik! – 
mondta.

Nehéz szívvel ugyan, de búcsút in-
tettünk az erdőnek. Beértünk a falu-
ba, ahonnét a buszunk indult hazafelé. 
Még fél óra az indulásig…

- Nézzünk körül! – kértem 
anyuékat.

Mesebeli… Kicsi házak, kertek, 
bennük zöldségek, gyümölcsök, a há-
zaknál állatok: tehenek, malacok, tyú-
kok, lovak, kecskék, bárányok, be-
szélgető emberek, boldog gyermekek 
a játszótéren…

A busz megérkezett, elindultunk 
haza. 

Azt hiszem, lesz mit mesélni a 
mamáéknak, barátaimnak! Egy élet-
re szóló élményt szereztem ezzel a ki-
rándulással. Nem mindennapi élmény 
a természet ilyenfajta megismerése: 
közvetlen közelről szemlélni a vada-
kat, a természet szépségeit. Gyönyör-
ködni a természet ébredező szépsé-
gében….  nem lehet leírni… megél-
ni kell…

  Már megértem anyáékat, hogy 
miért nem szeretnének nagyvárosba 
költözni.    A vidéki élet, az állatok, a 
föld, a növények, a levegő… más vi-
lág a városi élethez képest. Az itt élő 
emberek szeretete, közvetlensége, böl-
csességei, kitartó munkájuk, ragasz-
kodásuk, nyugalmuk, egyszerű életük 
példaértékű. A „nyugalom szigete”.

VigH ViktóRia
5. osztály

        

Már régóta fontolgattam, hogy 
meghívom egy beszélgetés-
re gyermekkorom kedvenc 
regényhősét,Vukot. Nem volt 
könnyű elérnem, mert nagycsa-
ládos rókaapaként igencsak sok 
teendője akad. Most itt ülünk a 
Szobon az Érdy János Könyv-
tár és Információs Központban. 
Meghívott vendégem mosolyog-
va nyugtázta, hogy a róla szóló 
regény rendkívül népszerű, hi-
szen most is az olvasóknál van 
minden példány.  

Jó napot kívánok! Molnár 
Zsófia vagyok, a Szobi Erdei 
Hírmondó riportere.

Vuk: Üdvözlöm.
M.Zs.: Köszönöm, hogy elfo-

gadta meghívásomat és beszél-
gethetünk.

Vuk: Köszönöm a meghívást.
M. Zs.: Megengedi, hogy első-

ként a gyermekkoráról és a csalá-
dot ért tragédiáról  beszéljünk?

V.: Természetesen. 
M.Zs.: Emlékszik arra a szo-

morú napra, amikor a Simabőrű 
Ember megölte a családját?

V.: Szomorú nap volt. Néha 
nehezemre esik visszagondol-
ni rá. Leginkább a hangokra, az 
illatokra, érzésekre emlékszem. 
Karak nagybátyámnak mesél-
tem erről. Ő is hozzátette, amit 
tudott, és így sikerült rájönnünk, 
hogy mi is történt aznap. 

M.Zs.: A nagybátyja hogyan 
emlékszik erre a napra? 

V.: Karak azt hitte, hogy az 
egész család elpusztult. Nem 
tudta, hogy én aznap éjjel elcsa-
varogtam, és így megmenekül-
tem.

M.Zs.: Hogyan teltek az ezt 
követő hónapok?

V.: Karak mindenre megtaní-
tott, amit egy rókának az erdőről, 
a vadászatról tudnia kell. Elmon-
dása szerint én voltam a legélet-
revalóbb, legkíváncsibb kis róka 
testvéreim közül.  Ezért adta ne-
kem híres nagyapám után a Vuk 
nevet.

M.Zs.: Mit jelent az Ön neve, 
az, hogy Vuk?

V.: Vadászom, Utamból Kot-
ródj!

M.Zs.: És ez valóban illik 
Önre?

V.: Igen. Felnőve, Karak taní-
tásának köszönhetően ravasz ró-
kává és kiváló vadásszá váltam. 
Megfogadtam, hogy megbosszu-
lom családom halálát. 

M.Zs.: Még egy tragédia be-
árnyékolja életét, hiszen Karakot 
is elvesztette.

Hátizsákos kalandok
V.: Sajnos az őszi hajtóvadá-

szaton Karak már idős volt, meg-
gyengült a látása, nem volt elég 
fürge, így ő is a Simabőrű áldo-
zatává vált.

M.Zs.: Karak halála után 
mégsem maradt egyedül. Elme-
sélné nekem hogyan találkozott 
halottnak hitt testvérével?

V.:Egyik éjszaka, ami-
kor ismételt látogatást tettem a 
Simabörűnél, egy ketrecre let-
tem figyelmes,aminek a sarká-
ban kuporgott valaki. Közelebb 
menten és meglepődve láttam, 
hogy egy körülbelül velem egy-
korú rókalány az. Suttogva be-
szélgettünk, nagy örömömre ki-
derült, hogy ő a testvérem, akit a 
Simabőrű azon a szörnyű éjjelen 
vitt magával és fogságban tartott.  
Karak segítségével kiszabadítot-
tam őt. 

M.Zs.: Ez nem lehetett köny-
nyű! Hogy sikerült túljárnia az 
ember eszén.

V.: Bosszút esküdtem a 
Simabőrű Ember ellen. Megfo-
gadtam, hogy kiszabadítom a 
testvéremet és megfosztom az 
Embert minden jószágától. Túl-
jártam az eszén. Nemhiába hív-
nak Vuknak. Minden rókának 
félre kell állni, ha vadászni in-
dulok. 

M.Zs.: Valóban, Ön túltett le-
gendás hírű nagyapja szimatán 
és vadászszenvedélyén. Méltán 
mondják „első a rókák között”. 
Milyen tervei vannak a jövőre 
nézve most, hogy már meglec-
kéztette a vadászokat?

V.: Családot alapítottam. 
Nemrég születtek meg a kis 
kölykök. Minden időmet lefog-
lalja az ő ellátásuk.

M.Zs.: Milyenek a kis utó-
dok? Netalán van köztük egy 
újabb csintalan, eleven kis Vuk?!

V.: Természetesen van. Min-
den erőmmel azon vagyok, hogy 
megtanítsam a kicsiket az erdő-
mező törvényeire, a szabad por-
tyázók életének ravaszságára és 
tudományára.

M.Zs.: Köszönöm az interjút! 
Minden jót kívánok további éle-
téhez!

V.: Köszönöm!
Vendégem kénytelen volt még 

egy órát maradni a könyvtárban, 
hiszen látogatásának híre elju-
tott a Szobi Fekete István Álta-
lános iskola kis nebulóihoz, így 
ők faggathatták tovább a méltán 
népszerű Vukot.

molnáR zsófia
8. osztály

Délutáni beszélgetés Vukkal
(riport)
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Szob község legmaga-
sabb területén, a Duna-
part felett, festői szépsé-
gű táj terül elénk, ahon-
nan belátható a Dunaka-
nyar. Az kápolnát alapító 
Luczenbacher Pál arra tö-
rekedett, hogy a kiválasz-
tott hely minél szebb le-
gyen, s lássuk be, ez sike-
rült is neki. 

A kápolnához vezető 
löszdomb mentén, 1880-
ban épült a 9 építmény-
ből álló stációsor, amely 

a dombtetőn lévő, 1890-
re elkészült kápolna olda-
lán 5 további stáció kép-
pel folytatódik. 

A kápolna építője és 
egyben tervezője Czigler 
Győző építőművész, aki 
a Luczenbacher család-
dal rendszeres munka-
kapcsolatban állt. Az 
épület Jézus Szent Szívé-
nek tiszteletére lett fel-
szentelve, majd később 
az építtető Luczenbacher 
Pál és felesége Plaveczky 
Alojzia hamvait fogad-
ta be. 

Az alapító végrende-
letében meghagyta: „Hő 
óhajtásom, - úgymond az 
alapító, - hogy e kápolná-
ban havonkint, és pedig 
minden hónap első pénte-
kén, családom, úgy édes 
hazánk, és kath. anya-
szentegyházunk üdvére a 
helybeli lelkész, vagy an-

nak helyettese által, sz. 
mise szolgáltassék.” Erre 
a célra 500 forint tőkét 
hagyott az esztergomi ér-
sek kezében, melynek ka-
mataiból fedezni tudják a 
szentmisét. 

A II. világháborúban 
csodával határos mó-
don, csak minimális ká-
rokat szenvedett, de a ká-
polna 1975 és ’80 közötti 
évei már nem voltak eny-
nyire szerencsések, ekkor 
ugyanis egy csapat szobi 

fiatal célkeresztjévé vált, 
akik rendszeresen tönk-
retették. Többek között 
olyan vandálságok írha-
tóak a számlájukra, mint 
a belső térben lévő krip-
ta feltörése, az oltár totá-
lis szétverése és a tetőn 
lévő világítóablak betö-
rése. A történtek eredmé-
nye, hogy ma a sírkamrát 
nem márványlap, hanem 
egy betonból öntött lap 
zárja le, és a tetőn lévő 
színes világítóablak, ami 
egykor gyönyörű színes 
fényárban úsztatta a ká-
polna belső terét, most a 
betört üveg felett egy bá-
doglappal van lezárva. 

Ezek a helyreállító 
munkák 1980-ban Győ-
ri Mihály szobi plébá-
nos kezdeményezéséből 
adódtak, aki egy szent-
mise keretein belül a falu 

segítségét kérte a kálvá-
ria rendbehozatalához. A 
munkákra több helyi ipa-
ros és lakó is felajánlotta 
segítségét. 

Egy fából készült Jézus 
szobor is került az oltár 
mögé a plébános rende-
lésére, valamint Kliment 
Károly volt lazarista la-
ikus testvér oltárt készí-
tett. 

A remetelakban zu-
hanyzót, WC-t és kony-
hahelyiséget is kialakítot-

tak, hogy táborozók vagy 
akár szegény családok 
nyaralójaként is funkcio-
nálhasson. 

Ez később ismét vandál 
kezek uralma alá került. 
A tetőre felvezető lépcső 
egy fokát kiemelték és le-
eresztették a szemétgyűj-
tővel együtt az érkező vo-
nat elé. A hiányzó lép-
csőfok így szemétledo-
bóvá változott és a körü-
lötte lévők végig reped-
tek. A vízorr több helyen 
megsérült, így az esővíz a 
tetőről végigfolyva beszi-
várgott a falba, ettől le-
mállott a vakolat. 

A tetőn lévő kátrány-
papírt felverte a gaz, így 
beszivárgott alá a víz és 
az egész épület megszív-
ta magát nedvességgel. 
Ezek következtében oly-
annyira leromlott az épü-

A szobi kálvária
let állaga, hogy életveszé-
lyessé, használhatatlanná 
vált az évek során.

Ez az állapot fogadta 
a visszaköltözött egykori 
szobi lakost, Szabó Zsu-
zsanna Katalint. 

Felháborodása ten-
ni akarássá formálódott, 
megpróbált önkéntes kő-
művest keresni, aki hely-
reállítja a lépcsőket, de 
nem járt sikerrel. Ezután 
találkozott Petróczi Lász-
ló közmunkással. Beszél-
getésbe elegyedtek a kál-
vária állapotáról, ekkor 
kiderült, hogy László-
nak kőműves a szakmá-
ja és szívesen segít az ál-
lagmegőrzési munkák-
ban. Innentől kezdett bő-
vülni a csapat, amihez 
később az arra sétáló és 
munkáját szintén felaján-
ló Tomek József egyhá-
zi képviselő-testületi tag, 
majd Szabó Dóra önkén-
tes csatlakozott. Elsődle-
ges célkitűzés az épület 
állagmegóvása és az élet-
veszély elhárítása. Így az 
újbóli helyreállító mun-
kák 2012. július 24-ével 
megkezdődtek. 

A munka, hetekig csak 
a mozgó vakolat leszedé-
séből, gazolásból és ta-
karításból állt, majd egy 
olyan mértékű esőzés jött, 
amitől a belső tér oszlo-
pain ömlött a víz, ezért 
nem maradhatott tovább 
a tetőn lévő kátránypapír. 
Megkezdődött a leszedé-
se és felajánlott kátrányt 
olvasztva kiöntöttük az 
előzőleg kitisztított repe-
déseket, ahogyan egy régi 
lakó, Vízvári László is 
csinálta az ilyesfajta javí-
tásokat. Csak ez után kö-
vetkezett a lépcsők hely-
reállítása.

Többek felajánlásával 
és segítségével 2012 vé-
gére sikerült elérni, hogy 
az épület már nem néz 
ki elhanyagoltnak. Be-
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Új körforgalmak 
kialakítása Vácon!
Új körforgalmak kialakítá-
sára került sor Vác város-
ában, melyek eltérnek az 
eddig megszokott környe-
zettől. A Váci Rendőrkapi-
tányság a balesetek elkerü-
lése végett fontosnak tartja 
a körforgalomra vonatkozó 
ismeretek felfrissítését.

A körforgalom olyan for-
galomszervezési megoldás, 
melyet főleg nagy forgal-
mú, vagy veszélyes keresz-
teződésekben alakítanak 
ki. A KRESZ röviden hatá-
rozza meg a körforgalmat, 
mint fogalmat és mutatja be 
a „körforgalom” közúti jel-
zőtáblát. „ A körforgalom 
tábla olyan utat jelez, ame-
lyen úgy kell haladni, hogy 
az út által körbezárt terület 
a vezetőtől balra essék.” A 
jobboldali közlekedés irá-
nyából és a jobbra tartási 
kötelezettségből adódóan a 
körforgalomba történő be-
hajtás adott, de esetenként 
más szabályozás is érvénye-
sülhet. Aki már a körforga-
lomban közlekedik, csak ak-
kor élvez elsőbbséget a kör-
forgalomba belépő jármű-
vekkel szemben, ha minden 
behajtásnál szerepel az „el-
sőbbségadás kötelező” táb-
la is. A tábla hiányában a 
körforgalomba behajtók él-
veznek elsőbbséget (jobb-
kéz-szabály), összhangban 
az európai szabályozással. 
Behajtásnál nem kell irány-
jelzést adni, azonban az on-
nan történő kilépésnél köte-
lező.   

Felhívjuk minden jármű-
vezető figyelmét arra, hogy 
a Papp Béla út – Dózsa 
György út, Magyar utca – 
Rádi út, Zöldfa utca – Köl-
csey Ferenc utca és a Deák-
vári főtér – Gombási út ke-
reszteződéseiben újonnan 
kialakított körforgalmaknál 
ne megszokásból vezesse-
nek, figyeljenek a megvál-
tozott forgalmi rendre.  

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 
Gyurcsok Zoltán képviselő úr 2014. 

május hónapban az alábbi időpontokban tart 
képviselői fogadóórákat a polgármesteri 

hivatal emeleti tanácskozó termében:

2014. május 9-én, pénteken 17-től 18 óráig,
2014. május 23-án, pénteken 17-től 18 óráig.

tört ablakoknak már nyo-
ma sincs, új ablakok ke-
rültek fel. A stációk men-
tén, a lakrészben és szin-
túgy a kert rész már tiszta 
és rendezett. 

Ami pedig talán a leg-
lényegesebb, hogy nem 
ázik be a kápolna és meg-
oldott lett a szellőzése is. 
Továbbá a beszakadt és 
hibás lépcsők helyreáll-
tásra kerültek, így az ide 
látogatók most már biz-
tonságosan fel tudnak 
menni a tetőre, ahonnan 
gyönyörű kilátás tárul 
eléjük. 

Ez a lelkesedés 2013-
ban sem hagyott alább, 
egy maréknyi ember-
nek most már szívügyévé 
vált a kálvária megmenté-
se és szépítése. Olyannyi-
ra, hogy a közeledő ünne-
pek idején, legyen az Min-
denszentek, Halottak nap-
ja vagy Karácsony, Szob 
kálváriája sem maradha-
tott ki. Feldíszítve, friss 
virágokkal és mécsesek-
kel várta az ünnepeket. 

Tündérmese-szerűen 
alakultak a dolgok. Min-
den épült és szépült, de a 
történelem megismételte 
önmagát és a vandál ke-
zek újra megjelentek. 

A tetőn és a kertrész-
re ledobálva folyamato-
san, újra és újra megjelen-
tek a sörös- és cigarettado-
bozokból, cigi csikkekből, 
égett papírokból álló sze-
métkupacok. Emellett a 
vízszivárgás miatt kátrány-
nyal kiöntött réseket kika-
parták és szétdobálták. 

Több helyen próbálták 
a kátrányt megolvasztani, 
és néhány helyre jeleket 
véstek. Majd egy hónap 
elteltével a tető oromré-
szén lévő keresztre kát-
ránydarabbal írva felke-
rült egy „SÁTÁN” fel-
irat, amit később kikar-
coltak. 

Persze jó dolog is tör-

tént a kápolnával, 2013. 
június 9-én, Jézus Szent 
Szíve tiszteletére adott 
szentmise és az utána 
való süteményekkel teli, 
kellemes beszélgetések-
kel eltöltött összejövetel 
itt került megrendezésre. 

Nagy meglepetésünk-
re Batics Ferenc tatabá-
nyai lakos, aki Szobon és 
többek között a kálvári-
án töltötte gyermekkorát, 
hallott az itt folyó mun-
kálatokról. Felajánlotta, 
hogy 1 hétre visszaköltö-
zik, és minden nap segít 
nekünk a kőműves mun-
kákban.

Az ő munkája jelen-
tősen javított a kálvária 
küllemén, ezért nagy há-
lával tartozunk neki. Így 
2013 végére beszámol-
hatunk arról, hogy a kál-
vária nagy változásokon 
ment keresztül. A lemál-
lott fal előkészítése után 
sorra került a vakolás, 
majd a csiszolás.

A kifagyott téglák ki-

szedésre kerültek, majd 
újrafalazásra. Az épü-
let hátsó, képtartó részé-
nek tetejéből kinőtt és az 
épület szerkezetét rongá-
ló mogyoróbokor is kivá-
gásra került. 

Továbbá a már emlí-

tett mise mellett urnás 
megemlékezés helyéül is 
szolgált. 

Ezen felül kapcsolatba 
kerültünk az alapító le-
származottaival akik, to-
vábbi adományokkal se-
gítették a kálvária szebbé 
tételét.

Feltett szándékunk, 
hogy 2014-ben is folytas-
suk a kálvária helyreál-
lító, állagmegőrző mun-
kálatait. Bízunk ben-
ne, hogy az idei év ered-
ményesen alakul, hi-
szen mindannyiunk érde-
ke, hogy megóvjuk Szob-
nak e jelképét, hiszen ha 
szép, nekünk szép, a mi 
környezetünk színvonalát 
emeli, ékesíti.

Szabó Dóra
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Együtt készültünk a Húsvétra
Idén is megrendezésre került a már hagyománnyá vált Hús-
véti Készülődés. Az előző évektől eltérően a Börzsöny Múze-
um adott helyt a családias hangulatú programnak, mely egy-
befonva tartalmazta a Kalendárium Hagyományőrző Műhely 
és a korábbi évek készülődéseinek programját. A kézműves 
foglalkozásokon lehetett linzert készíteni, tojást írókázni, hús-
véti gipszfigurákat festeni, tojástartó nyuszit és üdvözlőlapot 
készíteni.

A Szent László utca egy része is helyszínként szolgált, ahol 
helyet kapott a mini piac, és különböző játékos tevékenysé-
geknek hódolhattak a kicsik és a nagyok. A Danubius Tánc-
együttes több csoportja is hagyományőrző bemutatóval és 
táncházzal kedveskedett a látogatóknak, majd kiszebábot ké-
szítettek, melyet a felvonulást követően a Dunába dobtak, 
hogy ezzel a hagyományoknak megfelelően köszöntsék a ta-
vaszt. A rendezvény mesehallgatással és a gyermekek nagy 
örömére, húsvéti csokitojás-kereséssel zárul.

a szerVezőK

Fővárosunk fontos utcája 
és főútvonala is Vác város-
áról kapta nevét. Vác, pedig a 
későavarkortól - 805. és 1044. 
között - élt Aba keresztény 
uralkodó család (Aba Ábra-

hám, Kolba Izsák, Baton-Vata 
Sirák, Aba Sámuel) tagjának 
Vatának szeretett hangzós 
(„c” és „cs”) Vác, Vacs nevét 
őrzi. A borsodi Vatta telepü-
lést is erről az uralkodóról ne-
vezték el, ahonnan Wattay Já-
nos származik. 

Apja Wattay I. Pál a várme-
gye helyettes alispánja vitéz-
sége elismeréseként 1661-ben 
jelentős birtokokat kapott a 
vármegye területén (Dunake-
szitől-Kiskőrösig, Pomáztól-
Nagykovácsiig). 

Wattay János 1676-ban a 
vármegye esküdtje. 1680-
ban az oszmánok fogságá-
ba esett, majd kiszabadulá-
sa után 1686-ban a váci járás 
szolgabírájaként harcolt Vác, 
Pest és Buda felszabadításá-
ban. Részt vett a közigazgatás 
újjászervezésében. Lemondá-

sa után a vármegye gyűlése-
in harcoltak a túlzott adózta-
tás, a Habsburg adminisztrá-
ció és katonaság önkényeske-
dései ellen. 

János a nógrádi kuruc ne-

mesi felkelők első kapitá-
nyaként harcolt a labancok 
ellen. 1704. május köze-
pén (310 éve) Kecskeméten 
megválasztották a várme-
gye (benne Szob és környé-
ke) első kuruc alispánjának. 
Megszervezte a vármegye 
kuruc kézen lévő települé-
seinek közigazgatását, a ku-
ruc csapatok ellátását, a la-
bancok elleni védelmet. Ha-
láláig, 1723-ig aktívan részt 
vett a vármegye közgyűlé-
sein, küzdött az önkényes-
kedések ellen és folytatta a 
vármegye betelepítését, tá-
mogatva minden keresztény 
felekezetet. 

A család emlékszobája a fia 
III. Pál által építtetett pomázi, 
illetve a sziráki kastélyban 
megtekinthető.

bátonyi pál

A felsővattai Wattay család 1580. évi nemesi levelének cí-
mere (Pest Megyei Levéltár)

Felsővattai Wattay János
 Pest-Pilis-Solt vármegye első kuruc alispánja
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Tisztelettel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik RolleR KáRolyné Moll Annát 
2014. április 4-én utolsó útjára elkísérték, a 
szeretet virágaival emlékeztek és kifejezték 
együttérzésüket.

a gyászoló család

Ha az ember költői kérdést 
tesz fel illik az írása végén 
legalább válaszolnia a kér-
désre Én elolvastam több-
ször is a cikket (Milyenek is 
valójában? - 2014. márciu-
si szám) aztán vissza, aztán 
megint elölről, de nem ér-
tettem az írás lényegét. Vagy 
nem akartam megérteni? Zsi-
gerből nem akartam megérte-
ni a „keresztény ember” lel-
kületét? A „keresztény” ke-
retőrmestert lebeszélik, hogy 
ne lője agyon a zsidó munka-
szolgálatost, aki az árok part-
ján haldoklik, hiszen majd 
jönnek az oroszok. Majd jön-
nek az oroszok, megmene-
kül. Nincs kötözés, nincs 
agyonlövés. Nem értem ezt a 
logikát!

A cikk végén tanítaniva-
ló logikai okfejtés a sum-
ma. „Ha valaki megalapo-
zott tények alapján mond vé-
leményt, az igazat mond.” 
Ki dönti el a tényeket? Ko-
lumbusz Kristóf nem fede-
zi fel Amerikát, ha elfogad-
ja a megalapozott tényeket, 
miszerint a Föld lapos! Hány 
embert hurcoltak meg ezért? 
Ha ez demagóg érvelés, foly-
tatom tovább a cikkíró érve-

lését: „aki alaptalanul ítélke-
zik, az hazug ember, arra is 
képes, hogy a kollektív bűnös-
séget is elismerje.” Ez a logi-
ka annyira sántít, hogy orto-
pédiai és logikai tankönyvben 
lenne a helye. Miért? Gyer-
mekkoromban volt egy mon-
dóka, hogy miért nem szabad 
hazudni. Így hangzott: „aki 
hazudik, az csal is! Aki csal, 
az lop is. Aki lop, az rabol is. 
Aki rabol, az öl. Aki öl, azt 
felakasztják!” Hamis állítá-
sok sorozata, ugyanis a konk-
lúziója az egésznek, akik ha-
zudik, azt fel fogják akaszta-
ni! Ezt nevezik hamis okfej-
tésnek. De mi köze ennek a 
kollektív bűnösséghez?

Ádám és Éva elkövette az 
eredendő bűnt, ezért az embe-
rek büntetése – a Biblia sze-
rint – a halál. Ez a klasszikus 
példa. Gondolom a cikkíró 
nem erre gondolt. Hogy kis a 
„milyenek” továbbra sem tu-
dom.

feRenczy emil

Az Önök írták rovatban 
megjelent cikkek nem fel-
tétlenül tükrözik a szerkesz-
tőség véleményét.

Véget ért az országgyűlés 
képviselőinek választása. Az 
ezt megelőző felkészülésről, 
az egymást gyalázó és ha-
zug megnyilvánulások ma-
radnak meg emlékezetünk-
ben. A hatalom megszerzé-
se iránti tevékenység mellett 
nem igen volt szó a válasz-
tók érdekeiről. Sajnos a gya-
lázkodás nem fejeződött be. 
A nyugalom beköszöntésé-
ről egyelőre ábrándozni sem 
lehet. Van már újabb lehe-
tőség a nyugalom megbon-
tására. A második világhá-
ború áldozatainak emléké-
re felállítandó emlékmű kö-
rül támadt tiltakozás váltott 
ki semmivel nem igazolható 
utcai randalírozást.

Az ATV Egyenes be-
széd műsorában a szerkesz-
tő Schiffer Andrással, az 
LMP társelnökével elemez-
te a szobor körüli történése-
ket. Az LMP társelnöke kifej-
tette véleményét a tüntetés-
sel kapcsolatban. Schiffer úr 
- aki ellenzéki párt tagja, va-
lamint családja révén érintett 
is a holokauszt borzalmaiban 

-, nem a szerkesztő szája íze 
szerint fejtette ki véleményét. 
Szó szerint azt mondta, hogy 
túlhisztériázott a szoborral 
kapcsolatos jelenlegi állapot, 
más fontosabb dolog is van, 
amivel foglalkozni kellene. 
A szerkesztő bizonyára a vé-
lemény szabadságra, mint de-
mokratikus jogra gondolva 
enyhén szólva faragatlan mó-
don viselkedett, ami valahogy 
nem egyeztethető össze a mű-
sor címével. Az interjú alanya 
ellentétben a műsorvezetővel, 
emberhez méltó módon nyi-
latkozott. 

A felállításra kerülő szo-
bor a háború alatt szenvedett 
emberek emlékére készült. A 
háború alatti szenvedéseket 
nem lehet senkinek kisajátí-
tani. Sajnálatos, hogy idegen-
szívű emberek eléggé el nem 
ítélhető módon demonstrál-
nak a szobor ellen. A népkép-
viseleten alapuló ország kor-
mányzata választói nevében 
cselekszik, ez ellen hamis vá-
dakkal nem érdemes munkál-
kodni.

simon József

Hála és köszönet
A második világháború befejezéséig Páli Szent Vince irgal-
mas rendi apácák tanítottak településünkön. A kedves nővérek 
éveken keresztül nevelték az akkori ifjúságot. Közülük a  szo-
bi egyházi fenntartású temetőben hét keresztfa jelzi nyughe-
lyüket. Húsvét előtt a Mária-légió közösségének egy csoport-
ja közös munkával megtisztította és rendbe hozta a nővérek 
sírjait. Településünkön végzett munkájukért hálával tartozunk 
emléküknek. Megköszönöm az elvégzett, áldozatos munkáju-
kat az abban résztvevő asszonyoknak.

simon József

Márciusban és áprilisban sű-
rítve zajlottak le a megyebaj-
noki fordulók. Március  9. 
Galgavidék – Szob 5 , 5 -
4,5.  Hiányzott nagyon Mol-
nár és Szentgyörgyi. Március 
30. Szob – Szigetbecse 5–5.

Azt hittük, hogy si-
mán nyerünk, ehhez képest 
2–4-ről döntetlenre mentet-
tük a mérkőzést. Április. 6. 
Szigetszentmiklós – Szob 
5–5. Vezettünk 4–3-ra, bár az 
ellenfél erősebb volt, örülhet-
tünk a végén a szerencsénk-
nek.

Mivel a bajnokság na-
gyon kiegyensúlyozott, sok 
azonos képességű csapat-
tal és játékossal, az eredmé-
nyek úgy alakultak, hogy egy 

Kik is azok a milyenek?Egy emlékmű előélete

csapatdöntetlen ponttal, Szob 
a 3. lett.

Volt, amikor más évben fél 
ponttal maradtunk le az érem-
ről!

Hoschek Csoport:
1. Dunaharaszti 55 pont
2. Szigetszentmiklós 44,5 pont
3. Szob 43,5 pont
4. Törökbálint 43,5 pont
5. Galgavidék 41,5 pont
6. Göd 38,5 pont
7. Szigetbecse
8. Alag
9. Galgamácsa – Vác

Március 29-én Virág Bálint 
megnyerte korcsoportját ösz-
szesítésben, ahogy  az várha-
tó is volt, gratulálunk neki!

csiba benő csapatVezető

Tavaszi sakkdömping 
Pest megyében
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Amatőr művészek 
figyelem

Várjuk azon amatőr művészek jelentkezését 2014. 
június 20-ig, akik szívesen mutatnák meg alkotása-
ikat a XIII. Szobi Városnapok rendezvényeinek ke-
retein belül megszervezésre kerülő szabadtéri kiál-
lításon.

Jelentkezés és további információ a Szo-
bi József Attila Művelődési Házban, e-mailben: 
muvhazszob@gmail.com, illetve telefonon a 06 70 
442 6678-as számon.

Helyi termelők piaca
2014. június 28-án, a XIII. Szobi Vá-
rosnapok alkalmával helyi terme-
lők, helyi termékek piacát rendezzük 
meg a művelődési ház udvarán. A je-
lentkezéseket 2014. június 20-ig vár-
juk az alábbi elérhetőségeken: Szobi 
József Attila Művelődési Ház, e-mail: 
muvhazszob@gmail.com, telefonon a 
06-70/442-6678-as számon.
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

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

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Humorsarok
Anyós a halálos ágyon:

- Jaj, meghalok... jaj, végem van, meghalok!
Felnéz a plafonra:

- A plafont meg le kéne festeni!.
Mire a vő:

- Anyuka, egyszerre csak egy dologra koncent-
ráljon!
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