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Andrássy Gyula gróf unoká-
ja, Andrássy Borbála így em-
lékezik vissza 1956. október 
23-án történtekre: 

„Tömegek és tömegek, zárt 
sorokban, sokan karonfogva, 
ragyogó arccal, fegyvertele-
nül. Legtöbbje 25 éven aluli, 
lányok, fi úk, ifj úmunkások, 
egyenruhások és pár katona 
is. Voltak idősebbek is. Taná-
rok, tanárnők, orvosok, mér-
nökök, postások, bányászok. 
A nép fi ai, akiket bábokká, 
képekké akartak tenni. Di-
ákotthonok árva gyerekei or-
szág minden részéből. Hamis 
jelszavak zuhatagában álta-
tott gyerekek. Gyökértelen, 
hazátlan, Istentelen, téves 
eszméket hirdetők kezében 
gyúrt ifj úság, amely megta-
lálta önmagát, amelynek ősi 
vére felszabadította gúzsba 
kötött tagjait, amely akarni 
tud. Hazát akar, szabadságot 
akar, élni akar és ezért halni 
is kész.”

Nehéz lenne ennél jobban 
és lényegre törőbben leírni 
és összefoglalni 1956. októ-
ber 23-a lényegét. E néhány 
sorban benne van az az erő, 
ami a nemzet fi ainak és lá-
nyainak összefogásból ered, 

benne van az a mérhetetlen 
szabadságvágy, ami ránk, 
magyarokra mindig is jel-
lemző volt, és benne van az 
az élni akarás, amiért para-
dox módon halni is kész a 
magyar.

„Meghasadt az égbolt, 
mert egy nép azt mondta 
„Elég volt” - írja Márai Sán-
dor: Mennyből az angyal 
című költeményében. Ez az 
erős, élni akaró és szabad-
ságvággyal teli nép az égig 
hatóan kiáltotta: elég volt az 
egypártrendszerből, elég volt 
az Államvédelmi Hatóság-
ból, elég volt a beszolgálta-
tásból, a nyomorúságból, a 
megfélemlítésből! És még az-
nap ledőlt a Sztálini bálvány, 
majd az azt követő napok-
ban döntés született az egy-
pártrendszer megszűnéséről 
és a többpártrendszer visz-
szaállításáról, a kommunista 
megfélemlítő szervezetként 
működő Államvédelmi Ha-
tóság megszűntetéséről, a 
Kossuth-címer visszaállítá-
sáról, március 15-e nemze-
ti ünneppé nyilvánításáról, 
hogy csak a legfontosabba-
kat említsük.

Október végére úgy tűnt, 

a forradalom győzött. Az-
tán elérkezett november 4-e, 
amikor hajnalban Zsukov 

A 60. évforduló alkalmábólA 60. évforduló alkalmából
marsall már arról tesz jelen-
tést, hogy a szovjet csapatok 
megkezdték hadműveletü-
ket Magyarországon a „rend 
megteremtése és a népi de-
mokratikus hatalom helyreál-
lítása érdekében”. A forrada-
lom sorsa megpecsételődött.

Nemzetünk viszont lélek-
ben erősebb lett, 1956 örök-
sége máig ható felelősséggel 
ruházta fel. Hiszen nekünk, 
mai magyaroknak felelős-
ségünk van abban, hogy őr-
ködjünk a kivívott szabadság 
felett, mert csak ezáltal nyer 
értelmet nemzetünk 1956-
ban meghozott áldozata.

dr. Holocsi Krisztián
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Október 14-én rendeztük meg 
első ízben a helyi Termelői piacot, 
amelyet egybekötöttünk az Őszi 
baba-mama ruha-, és játékbör-
zével. 

A Termelői Piacot a Börzsönyi 
Ínyenc Kosárral és a Börzsöny-
Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 
Egyesülettel karöltve hoztuk létre.

A művelődési ház európai 
uniós forrásból kialakított udva-
rán lévő árusító pavilonok alatt és 
azok környezetében  nyolc helyi 
termékes képviseltette magát kü-
lönböző termékekkel. Volt méz, 
sajt, lekvár, befőtt, savanyúság, 
szárított fűszer-, teanövények, és 
gyümölcsök, virágok, ékszerek, 
valamint mézes sütemények. 

A börzén 12 asztalról válogat-
hattak az érdeklődők. Terveink 

Október 5-én, szerdán egy hi-
deg és esős napon körülbelül 
ötvenen indultunk a szobi Szent 
László Gimnáziumból az Ope-
rakalandra. 

Az Operakaland Magyar-
ország legnagyobb szabású 
színházi oktatási programja. 
A program két éve kezdődött, 
amelnyek keretében kedvezmé-
nyes jeggyel, kedvezményes uta-
zási feltételekkel tekinthetünk 
meg egy operaelőadást és mú-
zeumpedagógiai programban 
vehetünk részt.

Így jutottunk el mi is az Erkel 
Ferenc Színházba, ahol Pucci-
nitől a Bohémélet című operát 
néztük meg modern feldolgo-
zásban. 

Ezután az Iparművészeti Mú-

zeumban lévő aktuális kiállítást 
néztük meg. A bicikli történe-
téről, illetve annak funkcióiról 
beszélgettünk. Maga a Lechner 
Ödön tervezte épület is megér-
demelte fi gyelmünket, díszes 

Zsolnay cserepek által fedett 
kupolájával. Az idő rövidsége 
miatt sajnos az épületben lévő 
többi kiállítást nem tudtuk meg-
tekinteni. 

Az együtt töltött napot egy 
dunai hajókázással zártuk. A 
hajó a Boráros térről vitt fel 
minket a Margitszigetig.  Bár az 
idő borongós, szomorkás volt, 
a látvány szépsége és az együtt-
lét feledtette velünk a szürke és 
nyirkos idő ridegségét. Budapest 
legszebb szakaszában gyönyör-
ködtünk. A Gellért hegy szép és 
jellegzetes szobrával, az Erzsé-
bet-híd, a Lánchíd, a Vár hegy 
a Budavári Palotával, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Par-
lament, a Margitsziget vonult el 
a szemünk előtt. Szép élmény 

Termelői piac a művelődési ház udvaránTermelői piac a művelődési ház udvarán

között szerepel, hogy az idei év-
ben még két alkalommal, novem-
ber 11-én (pénteken) és decem-
ber 16-án (pénteken) szeretnénk 
piacot tartani a művelődési ház 
udvarán, illetve az épület előtti 
parkolóban, majd 2017. áprilisá-
tól heti rendszerességgel, minden 
péntek délután.

További információ, és jelentke-
zés árusításra a Szobi József Attila 
Művelődési Házban, vagy a 06 70 
442 6678-as telefonszámon.

Paluch Anita

Operakaland a gimnáziummalOperakaland a gimnáziummal

volt azok számára is, akik csak 
ritkán jutnak el a fővárosba. 

Ez a nap nemcsak arra volt 
jó, hogy művelődjünk és élmé-
nyekkel gazdagodva térhessünk 
haza, hanem arra is, hogy osz-
tály- és iskolatársainkat, tanára-
inkat jobban megismerjük. 

Köszönjük az együtt töltött 
napot és a szép élményeket. Vár-
juk a folytatást!

Sellyei Dorka 
9.a osztály
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Többször adtunk már hírt arról, 
hogy az önkormányzat milyen 
lépéseket tett egy helyi kataszt-
rófavédelmi őrs kialakítása ér-
dekében. Azt gondolom, nem 
kell különösebben indokolni, 
miért tartja kiemelten fontos 
céljának az önkormányzat, hogy 
helyben legyen a segítség, ha 
szükséges. A közelmúlt tűzese-
tei rávilágítottak: a Vácról jövő 
segítség szinte biztosan nem 
érkezik időben. A helyi kataszt-
rófavédelmi őrs kialakításának 
létjogosultsága tehát megkérdő-
jelezhetetlen. 

Korábban írtunk róla, hogy 
az önkormányzat első körben 
pályázati forrásból kívánta 
elősegíteni az őrs kialakítását, 
azonban a minisztérium állás-
foglalása alapján önkormány-
zatunk nem jogosult támogatási 
kérelmet benyújtani a kataszt-
rófavédelmi őrsök kialakítására 
kiírt pályázati felhívásra. Más 
utat kellett hát keresnie a képvi-
selő-testületnek.

Idő közben a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
sággal lefolytatott tárgyalások 
alkalmával a szobi őrs kialakí-
tásának másik lehetséges forga-
tókönyveként merült fel annak 
lehetősége, hogy amennyiben 
az önkormányzat biztosít egy 
alkalmas épületet az őrs kiala-
kításához, akkor abban a ka-
tasztrófavédelem saját forrásból 
kialakítja az őrsöt.

A képviselő-testület szept-
ember 29-én megtartott ülé-
sére meghívta a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
képviselőit, hogy a szobi őrs 
kialakításának ügyéről egyez-
tessenek. A katasztrófavédelem 
képviselői elmondták, hogy az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok közül, a Köz-
ponti Műhely épületét tartanák 
alkalmasnak az őrs kialakításá-
ra, amelynek költségeire szerve-
zetük 20 millió forintot tudna 
biztosítani a jövő évben.

A képviselő-testület a szobi 

őrs kialakítására felvázolt kon-
cepciót támogatva, még ezen az 
ülésén úgy döntött, hogy a Köz-
ponti Műhely épületét (2628 
Szob, Szent Imre u. 57. hrsz.: 
485) a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság részére 
üzemeltetésre átadja azzal a cél-
lal, hogy ott katasztrófavédelmi 
őrsöt alakítson ki. Döntésével 
egyidejűleg felkérte a polgár-
mestert, hogy dolgozza ki a 
Központi Műhely új, a szom-
szédos, zeneiskola mögötti in-
gatlanrészre tervezett telephelye 
kialakításának költségbecslését.

Az önkormányzat bízik ab-
ban, hogy döntésével hozzájá-
rult a szobi katasztrófavédelmi 
őrs kialakításának ügyéhez, és 
mindannyiunk, valamint va-
gyontárgyaink nagyobb biz-
tonsága érdekében 2017 év fo-
lyamán az új őrs megkezdheti 
szolgálatát.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester

Az Ady Endre utcában, az 
egyházi temető szomszéd-
ságában található kétlakásos 
épület korszerűsítését, felújí-
tását kezdte meg a tulajdo-
nos önkormányzat. A kor-
szerűsítési, felújítási munka 
során megtörtént az épület 
csatlakoztatása a földgázve-
zeték-rendszerhez, az emele-
ti lakásban kiépítésre került 
a központi fűtésrendszer. A 
beruházás eredményeképpen 
mindkét lakásban lehetőség 
nyílik a gázfűtés beindítására. 

A fűtéskorszerűsítéssel 
párhuzamosan valósult meg 
a nyílászárók felújítása, amely 
tartalmazta az üvegtáblák 
jelenlegi követelmények sze-
rinti hőszigetelő képességűre 
való cseréjét, az ablakszár-
nyak tokba való passzítását, a 
tömítő profi lok szilikon alapú 
tömítőkre való cseréjét, vala-

mint a vasalatok felújítását, 
szükség esetén cseréjét. A 4 
db ablak cseréjére az állapo-
tukból következően került 
sor, olyan mértékben korhad-
tak voltak. 

A lapos tetős épület tető-
szigetelésének felújítása a tető 
teljes felületén, két rétegben 
történt meg. A tetőn tervezett 
munkából a főfalak bádogo-
zása van még hátra.

Tervben van, hogy az ener-
giahatékonysági szemponto-
kat is fi gyelembe vevő felújí-
tás utolsó fázisaként az épület 
hőszigetelését is szeretné az 
önkormányzat elvégeztetni, 
azonban erre  az idén - a ren-
delkezésre álló források hiá-
nya miatt -, már biztosan nem 
kerül sor.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester 

Újabb lépés a katasztrófavédelmi 
őrs létrehozása felé

Megkezdődött az Ady Endre 
utcai önkormányzati 

lakóépület korszerűsítése Mindenszentek ünnepe és 
halottak napja előtt befejező-
dött az önkormányzati tulaj-
donban lévő Új temetőben a 
harangláb újjáépítése. Sajnos, 
a régi harangláb tartószerke-
zete teljesen elkorhadt, félő 
volt, hogy a szerkezet ha-
marosan összedől. Valamit 
tenni kellett. A felújítás már 

önmagában nem lett volna 
elegendő, ezért döntött úgy 
a képviselő-testület, hogy a 
haranglábat az eredeti formá-
ban újjáépítteti. Szinte csak 
a lélekharang maradt a régi, 
amely így szimbolikusan 
biztosítja a folytonosságot a 
harangláb régi és új tartószer-
kezete között. 
SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Újjáépült a temetői 
harangláb

M E G H Í V Ó
Szob Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 

nevében tisztelettel meg-
hívom Önt/Önöket az

„Idősek napi” 
rendezvényünkre,

amelyet a településünkön 
élő, 70. évet betöltött 
nyugdíjasaink részére 

szervezünk.
Fellépő vengédeink 
a két Bálint, Farkas 

Bálint és Bálint Emese 
SlágerParádéja

Nagy örömömre szolgálna, 
ha Önt is köszönthetnénk.

Várjuk a Szobi József 
Attila Művelődési Házba

2016. október 29-én 
(szombat) 15 órától.

Kérjük, fogadja el meghí-
vásunkat és vegyen részt 

ünnepségünkön!

FERENCZ GYÖNGYI
POLGÁRMESTER



4                                                                                                                                        Szobi Hírnök

Röviden
Telephely A képviselő-
testület szeptember 29-én 
megtartott ülésén hozzájá-
rulását adta, hogy a tulaj-
donában lévő, szobi 507/9 
hrsz-mal jelölt ingatlant 
(2628 Szob, Szent Imre u. 
12.) az Ipoly-völgyi Külön-
leges Mentőegyesület (2673 
Csitár-Nógrádgárdony, 
Major út 4.) telephelyeként 
használhassa, azt a cégnyil-
vántartásban telephelyként 
bejegyeztethesse, illetve az 
ingatlan hátsó udvarán lévő 
parkolóban egy gépkocsit 
alkalomszerűen tárolhas-
son.

Óvoda A képviselő-tes-
tület szeptemberi ülésén 
ismerte meg és fogadta el 
a Szobi Napsugár Óvoda 
2015/2016. nevelési évben 
folytatott tevékenységéről 
készült beszámolóját és a 
2016/2017. nevelési évre vo-
natkozó munkatervét.

Új temető Képviselő-
testület szeptember 29-én 

megtartott ülésén tárgyalta 
és fogadta el az önkormány-
zat tulajdonában lévő Új te-
mető működéséről készített 
tájékoztatót.
 
Hulladékgazdálkodás 
A képviselő-testület jóvá-
hagyta a Maros Építőipari és 
Kommunális Nonprofi t Kft -
vel kötött Hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szer-
ződés 3. számú módosítását. 
A módosítást a megválto-
zott jogszabályi környezet-
nek történő megfelelés in-
dokolta és tette szükségessé.

Útfelújítás A képviselő-
testület az Arany János utca 
önkormányzati tulajdonban 
lévő útszakasza felújítása 
tárgyú beszerzési eljárás-
ban nyertes ajánlattevőnek 
az OTYS Úttechnika Kft -t 
(2030 Érd, Bádogos u. 57.) 
hirdette ki. Az Arany János 
utca érintett szakaszán az 
útburkolat felújítása várha-
tóan október második és 
november első felében meg-
valósul.

Tűzifa pályázat A kép-

viselő-testület szeptemberi 
ülésén döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be szociá-
lis célú tüzelőanyag (tűzi-
fa) vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra. A 
pályázat azóta benyújtásra 
került, és az önkormányzat 
bízik annak kedvező elbírá-
lásában, hiszen ezzel terem-
tődhet meg annak lehetősé-
ge, hogy az önkormányzat 
tűzifával tudja támogatni az 
erre rászoruló lakosokat.

Bursa Hungarica A kép-
viselő-testület csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. 
évi pályázati fordulójához. 
Mindez azt jelenti, hogy a 
felsőoktatásban tanuló szobi 
diákoknak is lehetősége nyí-
lik Bursa Hungarica ösztön-
díjra pályázni. A részletes 
pályázati felhívás az önkor-
mányzat honlapján (www.
szob.hu) olvasható.

Börzsönygáz Kft. A 
képviselő-testület egyetér-
tett a Börzsönygáz Kft . (a to-
vábbiakban: Társaság) 2016. 

szeptember 14-i taggyűlé-
sen hozott, a Társaság végel-
számolásáról szóló 1/2016. 
(1) számú határozatával, és 
támogatta a végelszámolás 
megindítását.

Bizottságok A képviselő-
testület a Pénzügyi és Ellen-
őrző Bizottság, valamint a 
Településfejlesztési Bizott-
ság nem képviselő tagjának 
Kantó Tibort (2628 Szob, 
Homokdűlő u. 8/b.) válasz-
totta meg 2016. október 1-ei 
hatállyal. A korábban mind-
két bizottság munkájában 
részt vevő Engárd Ferenc 
lemondott a bizottságok-
ban betöltött tisztségeiről, 
ezért vált szükségessé az új 
tag megválasztása. Engárd 
Ferenc úrnak ezúton is tisz-
telettel köszönjük meg a fenti 
bizottságokban végzett áldo-
zatkész munkáját.

Termelői piac A képvise-
lő-testület hozzájárult, hogy a 
tulajdonában lévő 571 hrsz-ú 
ingatlanon, Szobi József Atti-
la Művelődési Ház és Szabad-
idő Központ udvarán helyi 
termelői piac működjön.

Október másodikán az 
alábbi kérdésre kellett vá-
laszt adniuk a tisztelt vá-
lasztópolgároknak: Akar-
ja-e, hogy az Európai Unió 
az Országgyűlés hozzájá-
rulása nélkül is előírhassa 
nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra törté-
nő kötelező betelepítését?

Településünkön - az át-
jelentkezőkkel együtt - a 

névjegyzékben kereken 
2200 választópolgár sze-
repelt, amelyből október 
2-án 1115-en jelentek meg 
az urnáknál, ez a válasz-
tópolgárok 50,68 %-t tet-
te ki. Mindez az jelenti, 
hogy Szobon a részvételi 
arány jóval meghaladta az 
országos átlagot (44 %). 
Az urnákban lévő 1115 
szavazólapból csak 1048 

volt érvényes, a fennma-
radó 67 érvénytelen. Az 
1048 érvényes szavazatból 
mindösszesen 19 volt az 
„igen” szavazatok száma 
(1,81 %). Az érvényesen 
szavazók közül 1029-en 
szavaztak nemmel a feltett 
kérdésre (98,19 %).

dr. Holocsi Krisztián 
jegyző, 

HVI vezető

Tájékoztató az október 2-i országos 
népszavazás helyi eredményéről

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Szavazatszámláló Bizottságok megbízott és 
delegált tagjainak, valamint a Helyi Választási Iroda munkatársainak, amiért az októ-
ber 2-i országos népszavazás szervezésében és lebonyolításában segítségemre voltak. 
Hálásan köszönöm segítőkész munkájukat! 

dr. Holocsi Krisztián, jegyző, HVI vezető

Tisztelt Lakók!

Várhatóan 2016. ok-
tóber 17. és 2016. 
november 18. között 
útfelújítási munkák 
lebonyolítására ke-
rül sor az Arany Já-
nos utcában.

A kivitelezés so-
rán esetenként rész-
leges útlezárásra, a 
közlekedés akadá-
lyoztatására kerülhet 
sor, amelyért előre is 
szíves elnézésüket, 
megértésüket kér-
jük!

Köszönettel: 
Szob Város 

Önkormányzata
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Magyarországon a közigaz-
gatás eddig nem rendelke-
zett egységes, közhiteles, az 
ország valamennyi címét 
lefedő cím-adatbázissal. A 
központi címregiszter (to-
vábbiakban: KCR) létreho-
zásának célja, hogy a jelenleg 
különböző nyilvántartások-
ban párhuzamosan nyilván-
tartott címadatokat egyetlen 
nyilvántartásba egyesítse, 
és ezzel elérje, hogy az ada-
tok naprakészek, pontosak 
legyenek és a különböző 
nyilvántartásokban szereplő 

címadatok megegyezzenek. 
Ezzel kapcsolatos feladatok 
ellátását a 345/2014. (XII. 
23.) Korm. rendelet írja elő.

Településünk több utcá-
jában a házszámozás rende-
zetlen, ami megnehezíti az 
ott élők helyzetét, de a beteg-
szállítók, postai kézbesítők, 
mentők, tűzoltók, közszol-
gáltatók, stb. munkáját is.

A címek felülvizsgálata 
során a különböző nyilván-
tartások összevetése törté-
nik. Amennyiben az kerül 
ezek alapján megállapításra, 

hogy a cím helyes, változat-
lan marad, értesítést nem 
küldünk az érintett lakosok 
részére.

Amennyiben viszont az 
újra-házszámozás elkerülhe-
tetlen, az érintett ingatlanok 
tulajdonosai és egyéb jogo-
sultjai részére az új házszá-
mokról, továbbá a lakossági 
feladatokról névre szóló tá-
jékoztatást - amely egyben 
igazolás is - küldünk.

Az új házszámok a KCR-
ben rögzítésre kerülnek. A 
lakcím-változásról hivata-

lunk tájékoztatja a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Szobi 
Járási Hivatalának Okmány-
irodáját, ahol az új lakcím-
kártyák félfogadási időben, 
soron kívül térítésmentesen 
átvehetők.

Az ingatlan-nyilvántartás 
(ismert nevén: földhivatal) 
a címadatokat a KCR-ből 
automatikusan átveszi, és 
azokat a tulajdoni lapon át-
vezeti.

Jogszabályi kötelezett-
ségünk és közös érdekünk 
tehát az egész településre 
kiterjedő címrendezés. Eh-
hez kérjük a Tisztelt Lakos-
ság türelmét, megértését és 
együttműködését.

Tisztelettel:
dr. Holocsi Krisztián

jegyző

HIRDETMÉNY

Tisztelt Szobiak, Tisztelt Hozzátartozók!

2006-ban kezdődött az egyházi temetőben lévő sírok 
lejárat utáni meghosszabbításának rendezése, de 10 
év elteltével is közel 300 sírhely sorsa rendezetlen.
Mi történik, ha valaki nem váltja újra a sírhelyet? 
A sírjellel (síremlék és tartozékai, emlékoszlop) az 
rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik. Ha a 
rendelkezésre jogosult a kiürítésre megjelölt időpon-
tig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt 
időpontot követő hat hónap elteltével a sírjelet a 
temető tulajdonosa értékesítheti.  A lejárt használati 
idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdono-
sa (üzemeltetője) gondoskodik. Ha a lejárt használati 
idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az 
elhunyt hozzátartozója máshol el kívánja temetni, 
erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondos-
kodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat 
(az urnákat) a kiürítésre megjelölt időpontot követő 
6 hónap elteltével - a járási népegészségügyi intézet 
jelenlétében - közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve 
a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.

Fentieket fi gyelembe véve kérjük a hozzátartozó-
kat, hogy a „RENDEZETLEN SÍRHELY” cédulával 
megjelölt sírhelyekkel kapcsolatosan keressék fel a 
plébániahivatalt!

Hivatali idő: hétfőtől péntekig 9.00-15.00 óra.

Római Katolikus Plébánia 
Szob, Szent László utca 1.

Hirdetmény

Tisztelt Szobiak, Tisztelt Hozzátartozók!

A temetőtakarítás, bozótirtás következtében felgyü-
lemlett ágakat, bokrokat az egyházi temető vasút ol-
dali hátsó területén aprítjuk fel, itt alakítunk ki kom-
posztálót, amiből – ha beérik – lehet a sírokra vinni.
Kérjük, hogy erre a területre csak ágakat helyezze-
nek el!
Elöl a két hulladéktárolóba az alábbiak szerint kérjük 
elhelyezni a szemetet:
-  jobb oldali konténerbe (I.)
- az elhervadt virágot,
- a sír környékéről kiszedett gazt és
- egyéb szerves anyagot,
-  bal oldali konténerbe (II.)
- a mécseseket,
- műanyag virágtartót,
- műanyag cserepet,
- művirágot,
- mécsesek fém részeit és
- egyéb szervetlen anyagot kérjük elhelyezni!
Erre azért van szükség, mert a városi komposztálóba 
értelem szerűen csak szerves hulladékot lehet szál-
lítani.
A műanyag, üveg és egyéb szervetlen szemét elszállí-
tásáról  más módon kell gondoskodni.
A sírokról lekerülő koszorúkat (amik vasanyagot – 
drótot – tartalmaznak) a konténerek mellé szíves-
kedjenek elhelyezni. Ezek sem kerülhetnek a szerves 
hulladékok közé.

 Önöknek csak egy mozdulat, ami másoknak fárad-
ságos munkával végzett  szelektálás.

 Köszönjük: 
Római Katolikus Plébánia

Tájékoztató a település 
címrendezéséről
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Szeptember 27-e Páli Szent 
Vince ünnepe. Mivel az általa 
alapított Misszióstársaság a 
gimnáziumunk fenntartója, 
ezen a napon minden évben 
különleges fi gyelmet fordítunk 
arra, hogy megismerjük életét 
és tetteit, hiszen ma is szükség 
van arra a tevékeny szeretetre, 
ami életútját jellemezte. 

Ebben az évben a gondo-
latébresztő szentmise után 
minden osztály igyekezett 
megjeleníteni egy olyan ese-
ményt vagy képet Szent Vince 
életéből, ami ma is fontos le-
het számunkra. A megjelení-
tés módja szabad volt, jelenet 
vagy élőkép, konkrét történet 
vagy szimbólum megformálá-
sa mind ugyanarról szólt. 

De Paul (Páli)
Szent Vince élete 

DePaul Szent Vince (Páli 
Szent Vince), a szeretet apos-
tola, a XVII. század egyik 
legkiválóbb egyénisége volt. 
Élethivatása, az elesettek, a 
szegények, a kitaszítottak fel-
karolása ma is élő példaként 
állhat előttünk.

Egyszerű falusi emberek 
gyermekeként 1581. április 24-
én született a dél-franciaorszá-
gi Pouy-ben.      Papságának 
korai éveiben egy  tengeri út-
ján kalózok fogságába került. 
Tuniszban rabszolgának adták 
el. Előbb egy halász, majd egy 
orvos, az orvos halála után 
pedig egy renegát ferencrendi 
pap vette meg, akiben ezután 
feltámadt a lelkiismeret és 
ígéretet tett Vincének, hogy 

visszatérnek Franciaországba 
és az Egyházba. Ez végül 1607-
ben meg is történt.

Papi szolgálata közben 
megismerte a szegény nép 
testi-lelki nyomorát, a gálya-
rabok borzalmas helyzetét is. 
Ezért megalapította  1625-ben 
a Misszióstársaságot (Lazaris-
ták), azzal a céllal, hogy anyagi 
és lelki segítséget nyújtsanak 
a legelesettebb szegényeknek. 
Anyaházuk a francia forrada-
lomig a Saint Lazare-ház volt, 
ezért nevezték el őket lazaris-
táknak.

Szent Vince hatásos szónok 
volt. Beszédei sokakat megté-
résre, gyónásra, addigi életük 

megváltoztatására késztettek. 
A jómódú emberek hajlandók 
voltak vagyonukat felajánlani 
kolostorok alapítására, segély-
helyek létrehozására. Előkelő 
családok fi ai és leányai vállal-
tak szeretetszolgálatot a szegé-
nyek között. Létrehozta a női, 
majd a férfi  Szeretet Egyesü-
leteket. A női egyesületekre 
bízta a betegek ápolását, testi-
lelki gondozását. A férfi akat az 
egészséges szegények, a gyer-
mekek, az ifj úság és az öregek 
szolgálatába állította. Legfőbb 
célja a munkanélküliek foglal-
kozáshoz juttatása volt.

Vincét mélyen megren-
dítette a gályarabok sorsa. 
Kieszközölte emberségesebb 
szállások, elégséges táplálko-
zás biztosítását. Naponta láto-
gatta őket, kezelte sebeiket és 

vigasztalta őket. Ennek híre el-
jutott XIII. Lajosig, aki a gályák 
általános lelkészévé nevezte ki.

Franciaországban a 30 éves 
háború a lakosság nagy részét 
földönfutóvá tette. DePaul 
Vince megszervezte a főúri 
hölgyek Szeretetegyesületét. 
A kezdet a beteglátogatás volt, 
ami fokozatosan kiterjedt a 
szegények látogatására, gon-
dozására. Marillac Lujza segít-
ségével létrehozta az Irgalmas 
Nővérek vagy más szóval a 
Szeretet Leányainak Társula-
tát. Ott voltak  a háború sújtot-
ta területeken, ahol az éhínség 
tombolt. Vince adományokat 
gyűjtött. Missziós papjaival 

élelmet osztottak, vetőmagot 
biztosítottak, munkát terem-
tettek, gyóntattak és lelki vi-
gaszt nyújtottak a haldoklók-
nak.  Népkonyhákat állítottak 
fel, árva gyerekeket gyűjtöttek 
össze, kórházakat építettek 
újjá, ahol irgalmas nővérek 
ápolták a sebesülteket. 

Papjai révén külföldre is 
indított missziókat, elsősor-
ban Afrikába. Felkeresték a 
rabszolgaházakat Algírban, 
Tuniszban, Fezben, hogy vi-
gaszt nyújtsanak a keresztény 
raboknak. Vince pénzt küldött 
a foglyok kiváltására, kórháza-
kat szervezett számukra. Ha 
nem is tudta mindannyiukat 
kiszabadítani, enyhített nehéz 
sorsukon. A missziós papok 
tevékenységét hősies tettek je-
lezték, sokan életüket is felál-

Nyílt napok a 
gimnáziumban
Kedves Szülők, kedves nyol-
cadikos diákok!

Az idei tanévben is nyit-
va áll gimnáziumunk az ér-
deklődők előtt. Aki kíváncsi 
egy családias légkörű, ke-
resztény értékeket előtérbe 
helyező, jó közösségre, ahol 
nem ritkák a kulturális és 
kreatív programok, jöjjön 
el iskolánkba a nyílt napok 
egyikén!

Nyílt napok:
2016. november 15. (kedd)

2016. november 17. (csütörtök)
2016. november 23. (szerda)

A fenti napokon 8:30-tól 
várjuk az érdeklődőket.

Lehetőség nyílik iskolánk 
életébe betekinteni, tanórá-
kon és egyéb foglalkozáso-
kon részt venni. Kollégiu-
munk szintén nyitva áll az 
érdeklődők előtt.

Szeretettel várjuk a kedves 
szülőket és a diákokat!

Szent Vince napja a 
Lazarista Gimnáziumban

dozták az ügyért.
A nagyvárosi szegények 

megsegítésére szeretetházakat 
alapított. A szegény gyerme-
kek oktatására elemi iskolákat 
hozott létre. Mindezeket su-
gárzó egyéniségével, fáradha-
tatlan munkájával, csodálatos 
szervező készséggel alkotta 
meg. Ugyanakkor mindvégig 
megmaradt benne az alázat 
Isten teremtménye, az ember 
előtt.

1660. szeptember 27-én 
halt meg, ezen a napon ünnep-
li őt az egyház. XII. Kelemen 
pápa avatta szentté 1737-ben, 
majd XII. Leó pápa 1882-ben 
a karitász védőszentjévé nyil-
vánította.

Műve túlélte a századokat, 
szelleme ma is él minden tett-
ben, amely a cselekvő szeretet 
nevében dolgozik a nyomor 
enyhítésén. 

Szent László 
Gimnázium, 

FOTÓK: FERENCI NOEL 9.A

Szent Vince szíve - 10.A
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A szüreti mosolygós szom-
batot eredetileg az óvoda 
udvarára terveztük, de a vál-
tozékony idő miatt át kellett 
alakítanunk a programot. 
Az egészet beszerveztük 
a művelődési ház előteré-
be. A heti hűvös, szeles idő 
után szombaton még a nap 
is ránk mosolygott. Reggel 
kilenctől pakoltunk, aszta-
lokat rendeztünk, előkészí-
tettük a zsíros kenyereket, 
a dadusok megfőzték a teát, 
Norbi beüzemelte a techni-
kát, közben folyamatosan 
érkeztek a sütemények.

A rendezvény megnyi-
tását követően egy fantasz-
tikus műsort hallhattunk 
Korsósné Tóth Tímea és 
Kuháné Tóth Editke elő-
adásában. (Nem túloztam 
a minősítéssel, aki hallotta, 
igazolhatja.) Óvodánkban 
csiga, süni, gomba, katica 
és pillangó elnevezésű cso-
portok vannak. A Gryllus 
dalokat ennek megfelelően 
egy mesébe ágyazva adták 
elő szenzációsan. Ezután 
mindenki kedve szerint 
kézműveskedhetett, lehetett 
vágni, festeni, ragasztani, 
hajtogatni, térben és sík-
ban készültek el a művek. 
Elkezdődött a szőlő darálá-
sa, préselése. Közben Nagy 
Gyuláné Borika egy csillogó 
mosolygós napocskát festett 
mindenkire, aki kérte. Fo-
gyott a zsíros kenyér, a tea, 
majd miután megszűrtük, 
megkóstolhatták a kipré-
selt szőlőlevet is. Kicsik és 
nagyok egyaránt dicsérték. 
Végül az asztalokra kerül-
tek a sütemények, és zenész 

anyukáink búcsúzóul meg-
énekeltették a gyerekeket. 
Ez tényleg egy vidám, mo-
solygós szombat délelőtt 
volt. 

Köszönjük, hogy: jelen-
létével megtisztelte rendez-
vényünket a polgármester 
asszony és az alpolgármester 
úr; kenyeret kaptunk Polónyi 
Évától; hagymát és paprikát 
a közmunka programban 
termelték és Kakasné Timi jó-
voltából került az oviba; Le-
hoczky apukának és Gyürki 
Bálénak a darálót és a prést; 
Korsós és Kuha anyukáknak 
az igényes kreatív műsort; 
Tóth papa és Korsós apuka 
megörökítette ezt a kedves 
délelőttöt; Segítettek a mun-
kában: Karaba, Hegedűs és 
Száldobágyi anyuka  Hajdu 
és Gyarmati anyuka; Kiss és 
Bahil anyuka; Lind anyu-
ka és Buzás nagymama; a 
művelődési ház dolgozói is 
a segítségünkre voltak; a 
nagymamák, anyukák és Fe-
hér Szilveszter nagyon finom 
süteményekkel készültek; a 
Borika mindig kapható az 
arcfestésre; az óvoda dolgo-
zói segítettek a szervezésben, 
és a program kivitelezésében.

Az el nem fogyasztott 
ételeket felajánlottuk az 
ÖNO gondozottjainak, il-
letve a focizó fiúknak. A 
fényképek megtekinthetők 
az óvoda facebook oldalán. 
Reméljük mindenki jól ér-
zete magát! Kérjük a visz-
szajelzéseket itt az újságban, 
vagy a facebook-on. 

Kipilláné Gonda Má-
ria és Tóth Tiborné

Pillangó csoport

Október 7-én, péntek dél-
előtt felkerekedett az óvoda 
és átvonultunk a Szobi Érdy 
János Könyvtárba, hogy 
megnézzünk egy rendhagyó 
bábelőadást. Akik tavaly is 
látták, már kedves ismerős-
ként üdvözölték az erdélyi 
származású Csernik Szendét 
a láb bábost. 

Levettük a kabátot, cipőt 
és a könyvtár előterében 
lerakott matracokra tele-
pedtünk. A bábos felült az 
asztalra + sámlira és „csóré” 
lábaira felhúzva a bábokat, 
ízes magyarsággal elmesélt 
két történetet, közben mon-
dókázott, énekelt a gyere-
kekkel. Végül egy öreg tek-
nőt elővéve elmondta, hogy 
amikor Ő kisbaba volt, a 
nagymamája abban a tek-

nőben fürösztötte, aztán 
ringatta, altatta. Ezt el is ját-
szotta a gyermekekkel. Majd 
telt-múlt az idő s a mama a 
kilencven évet jócskán meg-
haladva már gondozásra, 
ápolásra szorult. Gyönge, 
törékeny testét az időközben 
felnőtt unoka mosta, fürösz-
tötte, így „szolgálta” meg a 
gondoskodást, amit pici ko-
rában kapott.

Az óvodába visszatérve 
megkérdeztem a gyerekeket: 
„- Mit mondjak a könyvtáros 
Erzsi néninek? Jó volt, tet-
szet? Mindenki azt válaszol-
ta: - IGEN!”

Erzsi néni! Várjuk a kö-
vetkező előadást!

Gondáné Kipilla 
Mária 

Pillangó csoport

Mosolygós szombat Láb Bábos előadás

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HARASZTI GYULA, 
korábban szobi, majd budapesti lakos, nyugdíjas vám-
tisztviselő, férj, apa, nagyapa, életének 87. évében,  ez év 
október 1-jén elhunyt. Hamvait október 21-én, 9.45 órakor 
helyezzük örök nyugalomra az Óbudai temetőben. A gyász-
mise Szobon, a Római Katolikus Plébánia Templomban  
(2628 Szob, Szent László u. 1.) október 22-én, 17 órakor 
kerül megtartásra. Emlékét örökké megőrizzük.  

HARASZTINÉ DR. PETHES MARGIT



Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

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

Tel./fax.: 27/570-690, 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

Közelgő Mindenszentek és 
Halottak Napja alkalmából 
legtöbben felkeressük elhunyt 
szeretteink sírjait, azokra el-
helyezzük a kegyelet virágait 
és meggyújtjuk az emlékezés 
lángját. Ebben az időszakban 
már október utolsó hétvégé-
jén megtelnek a temetők láto-
gatókkal. 

Sajnálatos módon nem 
csak a megemlékezni kívánók 
keresik fel ilyenkor a temető-
ket és környéküket. Hosszú 
évek tapasztalati alapján eb-
ben az időszakban megsza-
porodnak a gépkocsi-feltöré-
sek, alkalmi- és zseblopások, 
sírokról történő virág lopások 
és az üresen hagyott ingatla-
nokban a lakásbetörések is.

Ezúton kérjük Önöket, 
hogy fokozottan fi gyeljenek 
értékeikre:

- Fokozottan ügyeljen a 
KRESZ szabályaira a megnö-
vekedett gépjármű- és gyalo-
gos forgalomra tekintettel. 

- Értékeiket ne hagyják a 
gépjárművekben. Az elköve-
tők a legkisebb haszon remé-
nyében is betörik a gépjármű 
ablakait, feltörik annak zárját.

- Gépkocsijukat, kerékpár-
jukat mindig biztonságosan 
zárják le. 

- Lehetőség szerint vegyék 
igénybe a kivilágított, őrzött 
parkolókat. 

- Okmányaikat, értékeiket 

tartsák biztos helyen, ahol 
illetéktelenek nem férhetnek 
hozzá. Pl.: kabátjuk belső zse-
bében. 

- Bankkártyájuk PIN kód-
ját ne tartsák a kártyával egy 
helyen. 

- Soha ne hagyják őrizet-
lenül táskájukat miközben a 
sírt rendezik. Csomagjaikra 
fokozottan fi gyeljenek.  

- Amennyiben lehetséges, 
ne egyedül menjenek a sír-
kertbe. 

- Megállapodhat szom-
szédjával, amíg távol van, 
fi gyeljen az Ön ingatlanára 
és ezt tegye meg Ön is, ha a 
szomszédok távol vannak. 

A Váci Rendőrkapitányság 
idén is – mint minden évben 
– a polgárőrségekkel együtt-
működésben fokozott jelenlé-
tet biztosít a temetők környe-
zetében, abból a célból, hogy 
a mindenki megemlékezése 
zavartalan maradhasson.  

Kérjük, segítse munkán-
kat! Amennyiben gyanúsan 
viselkedő személyt lát a te-
metőben, esetleg bűncselek-
ményt észlel, vagy követnek 
el sérelmére kérje a járőröző 
kollégáink, a polgárőrség se-
gítségét, vagy hívja a rend-
őrség ingyenesen hívható 
107-es illetve 112-es segélyhí-
vószámát!

Legyen békés, kegyeletteljes 
a megemlékezés napja!
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Nyírségi gombóc leves
Hozzávalók:

- 40 dkg sertés comb
- 2-2 szál fehér- és sárgarépa

- fél karalábé
- negyed zeller
- 10 dkg borsó
- 3 db gomba

- 2 rózsa karfi ol
- 1 db vörös hagyma

- 3 gerezd foghagyma
- 1 db nagyobb burgonya

- babérlevél
- 2 dl tejszín
- 1 db tojás

- só, bors, szerecsendió, liszt

A sertéshúst felkockázzuk, 
olajon dinszteljük. A többi 
zöldséget a burgonya és a hagy-
ma kivételével feldaraboljuk, 
és a húshoz adjuk párolódni. 
Felöntjük vízzel, 2 db erőleves 
kockát, babérlevelet, sót, egész 
borsót, burgonyát és a hagymát 
beletesszük a levesbe. Puhára 
főzzük. Mikor a burgonya elké-
szült, kivesszük a levesből. Majd 
áttörjük, hozzáadjuk a sót, bor-
sot, szerecsendiót, és annyi lisz-
tet, hogy egy félkemény tésztát 
tudjunk gyúrni belőle. Kicsi 
gombócokat készítünk és visz-
szatesszük a levesbe. Akkor jó, 
ha a gombócok feljönnek a le-

ves tetejére. Lezárjuk, és a 2 dl 
tejszínt hozzá öntjük.

Ehhez a tartalmas leveshez 
nutellás croissant szoktam ké-
szíteni a következő módon:

Hozzávalók:
- 60 dkg liszt

- 5 dkg élesztő
- 3 tojás sárgája

- 4 dl tej
- 2 ek étolaj

- 3 ek kristálycukor
- csipet só
- Nutella

A lisztet egy nagy tálba szi-
tálom, az élesztőt a tejjel és cu-
korral felfuttatom. A felfutott 
élesztőt, étolajat, tojássárgát és a 
csipet sót a liszthez adom. Lágy 
tésztát dagasztok belőle, 40 per-
cig kelesztem.

Mikor megkelt fél cm vastag-
ságúra nyújtom, és háromszö-
geket vágok belőle, megkenem 
Nutellával és kifl iket készítek 
belőle. Megkenem a tetejét to-
jással, belerakom a tepsibe, és 
ott még 20 percet kelesztem. 
190 fokon 30 perc alatt pirosra 
sütöm.

Mindenkinek jó étvágyat kí-
vánok hozzá!

Ezennel átadom a stafétát 
Pereszlényi Áginak!

Turcsik Mónika

A rendőrség bűnmegelőzési tanácsai 
Mindenszentekre és Halottak Napjára

1956 október…
Ötvenhatot csakis átfutón említem!

Még csak csírázgatott bennem az értelem,
Nagyon sok minden volt, amit nem értettem,

14 évesen ugyan, mit tehettem?

Ami akkor történt, nem fogta fel agyam,
Amit most leírok, másoktól hallottam.

Fizettük a sarcot nagy-nagy türelemmel,
De a 10 év letelt, ezt vártuk örömmel!

Lejárt a mandátum, ki az oroszokkal!
Csak ennyit akartunk, szabadságot joggal!

Forradalom szele lengette zászlóinkat,
Reménység töltötte be az otthonunkat.

Nagy Imre szavai szívünkig hatoltak,
Pakoltak a ruszkik, végre elindultak.
De csak a határig, onnan visszatértek,
Újra leigázni szegény magyar népet.

És jött a megtorlás, hullottak a fejek,
Aki megmenekült abból diverzáns lett.

VIRÁG SÁNDOR

Gasztró staféta 
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A forradalom kitörésének 
idején harminc éves vol-
tam. Ebben az időben Vá-
con laktam, a Duna-parton 
található Liszt Ferenc sétá-
nyon a fegyház közvetlen 
közelében.

A főtéren tartott forra-
dalmi összejövetelek alkal-
mával a hangos beszédek a 
fegyház utcájáig hallhatóak 
voltak, aminek következté-
ben a fegyház lakói tájéko-
zódhattak a történtekről. 
Így kerülhetett sor aztán 
arra, hogy a hallottak mint-
egy következményeként 
esténként erős éneklést le-
hetett hallani a fegyházból. 
Ezt a tomboló éneklést elfe-
lejteni nem lehet.

Amikor a főtérről ér-
kező tömeg megnyitotta a 

börtön kapuit, az elítéltek 
kezdték elhagyni az épü-
letet. Az időpontot sajnos 
nem tudom pontosítani, de 
elkezdődött az elítélteket 
őrző AVH-s katonák ket-
tes, hármas csoportokban 
történő szállingózása is az 
épületből a Duna-parton. 
Igaz, nem a büszkén viselt 
egyenruhában, hanem ve-
gyesen, különböző civil ru-
hadarabokkal kombinálva. 
Ez akkor a félelem és ret-
tegés következménye volt. 
Úgy tudom, egy fegyházi 
vezetőt a szemben levő ma-
gánház területére titokban 
vittek át, hogy ne kerüljön 
a felkelők kezére.  

Brusznyai Árpád nevére 
emlékszem, aki Veszprém-
ben volt a forradalom alatt, 

s mint gimnáziumi tanár 
dolgozott, majd a megtor-
lás idején halálra ítélték és 
kivégezték. Schrik Ferenc a 
teherautó fuvarozó válla-
lat gépkocsi vezetője részt 
vett a váci orosz emlékmű 
ledöntésében és más akci-
ókban. Róla a későbbiekben 
már nem maradt emlékem. 

Iker Károly, MÁV forgal-
mistát a forradalom alatt 
végzett tevékenységéért le-
tartóztatták. Egy, talán 2-3 
éves  kislánya volt. Felesége 
és kislánya látogatóba jött 
hozzánk. A kislány a ka-
puból futott felém és rám 
ugrott, nyakamat szorít-
va hosszú ideig ölelt apja 
helyett, pedig akkor látott 
először. Ennyire hiányzott 
elhurcolt édesapja. 

Nehéz helyzetben van az a tör-
ténész, aki arra kíváncsi, hogy 
az 1848-49-es szabadságharc 
idején mi történt vidékünkön, 
hiszen a legtöbb erre vonatko-
zó dokumentumot tartalma-
zó iratanyag, Hont Vármegye 
levéltára megsemmisült a 
második világháború harcai-
ban. Kivételes szerencseként 
az esztergomi Prímási Levél-
tárban sikerült az érsekség 
erdészeti témájú – Sylvanaria 
elnevezésű – iratanyagában 
néhány érdekes környékbe-
li adatra találni. Az 1850. évi 
források azt bizonyítják, hogy 
az esztergomi érsekséghez tar-
tozó falvak 1848 tavaszától a 
szabadságot úgy értelmezték, 
hogy a prímás birtokáról sza-
badon lehet fát kivágni és ezt 
a jelek szerint nagy lelkesedés-
sel meg is tették. A szorgalmas 
jobbágyok látták a fakereske-
delemben lévő hasznot és né-
hol hatalmas mennyiségű fát 
szekereztek le az erdőkből. Az 
1850. évi vizsgálatokból úgy 
tűnik, hogy az érseki erdé-
szek nem tudták/merték útját 
állni a forradalom után felbá-
torodott fakitermelőknek, de 
fi gyelték és feljegyezték hosz-
szú hónapokon át, hogy mely 
paraszt mennyi kárt tett. Volt 
olyan falu, ahol nem Világo-

sig, hanem utána még két hó-
napon át tartott a fatolvajok 
„harci kedve” és csak Komá-
rom feladásának hírére tették 
le a fejszét. Az erdészek 1850. 
évi összesítései szerint Bajtáról 
80 lakos 371 ízben, Lelédről 
55 lakos 156 alkalommal, 
Kövesdről néhány lakos 10 
alkalommal károsította meg 
az érsekséget falopással és az 
erdei tisztásokon való bérleti 
díj nélküli legeltetéssel. Ezzel 
összesen 22.000 forint felet-
ti kárt okoztak. (632. számú 
irat) A szalkaiak kitermelése 
15.000 forintra rúgott, melyet 
egy összegben nem tudván 
kifi zetni, részletfi zetést kértek 
az érsekségnek küldött leve-
lükben. Ebben már keserűen 
nyilatkoznak a forradalom-
ról: ”… a vád foglalatja ször-
nyen igaz, és most érezzük, 
hogyan sújt a taval ’s előttei 
[= tavalyi és tavaly előtti] sza-
badság csábingere, mellyre 
részint csábítók által, részint 
a’ rabos szabadságban, tőlünk 
kivántatott terhek viselésé-
től nyomva, a’ tetemesb erdő 
vágással – miután más nem 
nyújtatott – némü pótlást érez-
tünk. De az igasságnak még is 
elő kelle jőnie, és a’ mi fejeinken 
a’ rettentő kár!” (520. sz. irat) 
A bajtaiak leszögezték, hogy 

a határukból kivágott fa felét 
egyedül az uradalmi erdész 
vitte el, aki nagyban hordta 
a „legjobb növésben lévő fát”. 
Az „uradalmi erdészt mint 
példával elöremenő kártévőt, 
erdőpusztítót” említi a község 
vezetősége. (517. sz. irat) Va-
lószínűleg az erdész ismerte 
érseki hivatalnokként a leg-
jobban a fakereskedelem sze-
replőit és igényeiket, így nem 
csoda, ha nagy tételben gon-
dolkodott. A szabadságharc 
alatti orvvadászatról a prímás 
egyik drégelyi tiszttartója ír 
1850 elején: „… miután az 
ujj rendszer békövetkeztével a 
fegyverek bészedettek ’s az által 
koborlo vadpusztitok is meg-
szüntettek, nagyobb számmal 
várható a vadak szaporodása 
…” (147. sz. irat)

Paraszti elődeink mind-
nyájan lelkesen fogadták 

1848 tavaszának változásait, 
a nemesség viszont megosz-
tottá vált. A Börzsöny-hegy-
ség közelében birtokos báró 
Pongrácz István 1850 janu-
árjában a Habsburgok iránti 
hűségével büszkélkedik. Egy 
levelét idézzük: „Elmulván 
immár isten kegyelméből a 
forradalom, ’s én egyike lévén 
azon békés ’s fejedelmökhöz hü 
alattvalóknak, kiknek a lőfegy-
ver használata megengedett…” 
kéri, hogy az érsekség adja 
bérbe neki vadászatra egyes 
erdőségeit. (59. sz. irat) Érde-
kes ellentét, hogy a báró úrral 
azonos nevet viselő távoli ro-
kon, a Hont megyei közneme-
si ágból való másik Pongrácz 
István a szabadságharc egyik 
kiemelkedő alakja volt. 1849 
őszén halálra ítélték, végül ke-
gyelemből „csak” 3 év várfog-
ságot töltött le.

Batizi Zoltán, 
Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény 

A főtéri vörös csillag el-
távolítását a tanácsháza 
előtti részről néztem végig, 
egyszerűen lefűrészelték. 
Akkor találkoztam P. Fad-
di Otthmár ferences szer-
zetessel, aki akkor jött ki a  
fegyházból. A jövőről való 
érdeklődésemre azt mond-
ta: "Itt változás nem lesz, 
minden visszarendeződik és 
mi is visszamegyünk a fegy-
házba".  

Ugyanezen a napokban 
történt, hogy a rétsági lak-
tanya katonai különítménye 
kiszabadította felsőpetényi 
fogságából Mindszenty Jó-
zsef bíboros hercegprímás 
esztergomi érseket. A váci 
nagytemplom téren sok 
ember várta, hogy Buda-
pestre szállítása közben Vá-
con köszönthessék a szere-
tett hercegprímást.

Simon József

A szabadságharc új szemszögből

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni minden rokonunknak, ba-
rátunknak, ismerősünknek és volt munkatársaknak, 
akik osztoztak fájdalmunkban és szeretett férjemet, 
HERR GYÖRGYÖT utolsó útjára elkísérték, sír-
jára virágot helyeztek el.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

Emlékeim, azokról a napokról…
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Radioaktivitás és atomenergia folytatás:
Az atomenergia és a radioaktivitás természetes jelenségek, és 

mint ilyenek, egyaránt lehetnek károsak és hasznosak is. Itt a Földön 
elsősorban rajtunk múlik, kárunkra vagy hasznunkra lesznek e.

A Föld meglehetősen radioaktív bolygó. Másodpercenként 
több ezer részecske éri el egy felnőtt ember szervezetét. Egyrészt a 
Föld saját sugárzása, másrészt a kozmikus sugárzás nagyenergiás 
hányada (amely átjut a légkörön) hat ránk.

Ha egy faj szaporodásképes egyedei nagyrészt sérült DNS-t 
örökítenének tovább, a faj kipusztulna. A földi élőlények szapo-
rodásához elengedhetetlen volt, hogy a sugárzás ellen megfelelő 
védelmi módszereket fejlesszenek ki. Sejtosztódáskor, a DNS má-
solásakor számos védelmi mechanizmus működik a "javítástól" 
kezdve, a "programozott sejthalál" beépítéséig.

A Föld magja fémolvadék. Mintát venni még senkinek sem 
sikerült, de közvetett bizonyítékaink vannak: a vulkanikus tevé-
kenység, a Föld mágneses tere és a viszonylag magas felszíni hő-
mérséklet is. Ha nem lenne elég forró a földmag, a felszín az örök 
fagy birodalma lenne. Négy és fél milliárd éve a radioaktív bom-
lás tartja olvadt állapotban a magot. Ha nem lenne radioaktivitás, 
nem létezne ember sem.

A természetes radioaktív bomlás 1:
A radioaktív bomlás véletlenszerű jelenség, időbeni lefolyá-

sa csak statisztikus módszerekkel írható le. Jelenleg száztizenhat 
különböző kémiai elemet ismerünk, ezek között 36 olyan elem 
van, amelyiknek nincs stabil izotópja. Az ilyen atommag bomlása 
eredményeképpen új elem jön létre. Sokszor az új elem, amelyet 
leányelemnek nevezünk, ugyancsak instabil és a bomlás folytató-
dik mindaddig, amíg stabil atommag nem keletkezik. Azt a bom-
lási folyamatot, amikor számos lépésen keresztül egy radioaktív 
elem stabillá válik, bomlási sornak nevezzük.

A Föld jelenlegi természetes radioaktivitását csak azok a radio-
aktív elemek határozhatják meg, amelyek várható élettartama a 
föld életkorával (4,5 milliárd év) összemérhetők. Érdemben csak 
három anyag jöhet szóba. Mindhárom egy bomlási sor anya-
eleme. A radioaktív leányelemek nagyságrendekkel gyorsabban 
bomlanak az anyaelemnél, a teljes felezési idő számításánál a gya-
korlatban elhanyagolhatók. A fő adatokat a következő táblázat 
foglalja össze. (Az összesített sugárzási energia a kötési energiából 
és a tömegszám különbségéből számított.)   

Családi házamban egy év alatt kereken 6,3MWh villamos 

energiát használok fel. Ötven százalékos hatásfokot feltételezve, 
egy gramm tórium lebomlása során keletkező energia több mint 
ezerötszáz évig fedezné az elektromos áramszükségletemet. Csak 
hát, a tórium spontán elbomlása igen lassú. Ahhoz, hogy egy 
grammnyi anyag 1500 év alatt lebomlódjék, kereken 18 tonna 
tóriumot kellene tárolnom. Persze a bomlást mesterséges beavat-
kozással fel lehet gyorsítani: ez történik a nukleáris reaktorokban, 
de ennek ismertetését későbbre hagyom.

A radioaktív sugárzások fi zikai és biológiai hatásai:
A sugárzás és az anyag kölcsönhatásában számos tényező ját-

szik közre. Jelentős szerepe van a sugárzás fajtájának, energiájá-

nak és a besugárzott anyag jellemzőinek is. E sokféle tényezőből 
itt csak néhányat kiemelve igyekszem érzékeltetni a hatások fajtáit 
és mértékét.

A sugárzások két nagy csoportba tartoznak: elektromágneses 
sugárzás, illetve részecskesugárzás. Minden radioaktív bomlásnál 
keletkezik gamma, illetve  röntgensugárzás, azaz fotonokból álló 
elektromágneses sugárzás, ami színtiszta tömeg nélküli energia.

A gamma sugárzás kölcsönhatásai:
Leggyakoribb fajtája az úgynevezett Compton eff ektus. Az 

anyagban haladó gamma foton egy-egy elektronnak átadja 
energiája egy részét és mint kisebb energiájú foton halad tovább 
mindaddig, amíg teljesen el nem nyelődik az anyagban. Az elekt-
ron által nyert energia rendszerint nagyobb a kötési energiánál, 
így az elektron az atomi (molekuláris) kötésből kilép és mint kis 
energiájú béta sugárzás halad tovább. Az eff ektus során egy gam-
ma foton hatására több száz, több ezer ionizált atom és szabad 
elektron jöhet létre, azaz a gamma sugárzás alapvetően ionizáción 
keresztül hat. Az úthossz, aminek megtételére egy gamma foton 
képes, elsősorban a közeg sűrűségétől függ, annak negatív expo-
nenciális függvénye.

Testünk sejtjeinek működése kémiai kölcsönhatásokon ala-
pul. Fontos jellemző a sejten belüli pH (a szabad hidrogénion 
koncentráció mérőszáma). A normális működéshez a pH-t szűk 
határokon belül kell tartanunk. A gamma sugárzás hatására sok 
sejtünkben ionizálódik a sejtfolyadék (víz), megváltozik a pH és a 
sejt elpusztul. Naponta, természetes módon is elpusztul több mil-
liárd sejtünk. Amíg a testünket kívülről érő, majd a testünkben el-
nyelődő sugárzás mennyisége (besugárzási dózis) egy adott érték 
alatt marad, egészségügyi károsodás nem mutatható ki.  

Megesik, hogy egy gamma foton a teljes energiáját egyetlen 
elektronnak adja át. Ezt az esetet fotoeff ektusnak nevezzük. A 
gerjesztett elektron (β- sugárzás) energiája, csekély mértékű vesz-
teségtől eltekintve, megegyezik az őt létrehozó gamma fotonéval. 
A béta sugárzás anyagon áthatoló képessége nagyságrendekkel 
kisebb egy anyagban, mint a gamma sugárzásé. Nagyenergiás 
béta sugárzás esetén előfordulhat, hogy akkora energia nyelődik 
el egy-egy sejten belül, hogy az szétrobban. (Hasonlóan ahhoz, 
mint mikor vízzel teli hordóba belelőnek.) A szétfreccsenő kémi-
ailag igen aktív sejtmag anyag a környező sejtekre sejtméregként 
hat. Egy-egy szétrobbanó sejt, a környezetében lévő más sejtek 
ezreit is elpusztíthatja. A nagyenergiás béta sugárzás nagy mole-
kulacsoportokat is kiszakíthat egy kémiai kötésből és károsíthatja 
a DNS-t is.

Az anyag-energia ekvivalencia közvetlen bizonyítéka a párkép-
zés2, amikor egy gamma fotonból (a töltésmegmaradás okán) egy 
elektron-pozitron részecske-pár keletkezik. A tömeg-ekvivalens 
energia 1,022MeV. Ez az eff ektus csak ennél nagyobb energiával 
rendelkező  gamma fotonok esetén léphet fel és 10MeV foton-
energia felett ez lesz az uralkodó. Az eff ektus során keletkező (β-  
és β+ ) sugárzás egészségkárosító hatása hasonló az előzőekben 
leírtakhoz. Említést érdemel, hogy a pozitron antirészecske, s így 
a világunkban nincs helye. Miután mozgási energiáját elveszti, 
egy elektronnal párt alkotva, egymás tömegközéppontja körül 
keringenek. Ezt az együttest pozitrónium atomnak is nevezik. 
Egyre lassulnak és végül egyesülve, színtiszta energiaként két da-
rab 511keV energiájú gamma fotonná alakulnak át.

A részecske sugárzások kölcsönhatásait a következő folytatás-
ban mutatom majd be.
1- https://hu.wikipedia.org/wiki/Radioaktivit%C3%A1s
2-http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/fi zkem/gamma/gsugar/pozium.html
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Idén október 11-én, 10 
órai kezdettel köszöntöt-
tük otthonunk szép korú 
lakóit és klubtagjait.

A rendezvényünket 
megtisztelte jelenlétével 
Kempfné dr. Dudás Hil-
da,  a Szobi Járási Hivatal 
vezetője, Ferencz Gyöngyi 
polgármester asszony, va-
lamint Menyhárt Ottóné 
intézményvezető.

Az ünnepségen a Nap-
sugár Óvoda Süni cso-
portjának gyermekei 
adtak elő egy kedves kis 
műsort, elnyerve a jelen-
lévők tetszését és elisme-
rését. A műsort követően 
finomságokkal, sütemény-
nyel és üdítővel kedves-
kedtünk lakóinknak, majd 
a hangulat fokozódását 
elősegítendő, zene és tánc 
következett.

Öröm volt látni, hogy 
- bár rogyadozó lábakkal, 
de arcukon tükröződő 
boldogsággal - jól érezték 
magukat időseink.

Köszönjük minden je-

Idősek köszöntése

lenlévőnek a részvételt és 
minden támogatónknak, 
hogy hozzájárultak e jeles 
ünnep teljessé tételéhez.

Majer Orsolya

Márton napi 
Kalendárium

a Plébánián
2016. november 13-án 

15 órától.

Marika néni mesél, majd 
„libás” kézműves foglal-

kozást tartunk. 

Lesz ügyességi verseny 
és játékos foglalkozás, 

buta liba totó.

Ó és meghirdetésre kerül 
a Lúdláb süti verseny!

Várunk szeretettel 
mindenkit!

HISZ 2016 SZENT 
MÁRTON ÉVE.



12                                                                                                                    Szobi Hírnök


