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XXVII. évf. 7-8. szám - 2017 augusztus * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Három nap, négy ünnep, negy-
venöt program, közel négyszáz 
fellépő és résztvevő. 

Mintha egy kisebb fesztivál be-
harangozóját olvasná az ember, 
de mi szobiak csak egyszerűen 
úgy nevezzük: Szobi Városnapok. 

Az idei, a XVII., igen különle-
ges alkalom volt több szempont-
ból. A Danubius Táncegyüttes 
fennállásának 30. évfordulóját 
ünnepelte, ezen túl bekapcsolód-
tunk az országos Szent László em-
lékév és a Kodály emlékév prog-
ramjaiba is.

Ezen a hétvégén megmutattuk, 
hogy milyen sokfélék és tehetsé-
gesek vagyunk, mi szobiak. 

Mazsorett, fúvós zene, néptánc, 
komolyzene, énekkar, galambok, 

sport, főzés, könnyűzene, helyi 
alkotók és művészek kiállítása. 
Igen, ezek mind-mind mi va-
gyunk, ki ebbe, ki abba jeleskedik. 
És ugye van a közönség, aki nél-
kül nincs sikeres program, hiszen 
az ő elégedettségük az, amiért 
dolgozunk. Sok új arccal találkoz-
tam a három nap folyamán, és ez 
külön örömömre szolgált. Azokat 
is sikerült megszólítanunk az ese-
ményeinkkel, akik korábban nem, 
vagy csak ritkán látogattak el a 
városi rendezvényekre. 

A rengeteg támogatót és köz-
reműködőt felsorolni talán egy 
egész Szobi Hírnök is kevés len-
ne, de mi ezúton is köszönjük 
mindazoknak, akik bármilyen 
formában támogatták, segítették 

a városnapok megvalósítását. Kö-
szönjük a fellépőknek, a fellépő 
csoportoknak, csoportvezetők-
nek és felkészítőiknek. 

Mi már törjük a fejünket azon, 
hogy mivel is örvendeztessük 
meg jövőre a szobiakat, ha neked 
van egy jó ötleted – természete-
sen az ésszerűség határain belül 
– oszd meg velünk.

Kellemes és programokban 
gazdag nyarat kívánok mindenki-
nek! (fotók: Erdélyi Rita, Mózes 
Berni, Tóth László)

Panita  

Egy tartalmas júniusi hétvége

Képes összeállítás a 
2. oldalon

A XVII. Szobi Városnapok megnyitóján Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára köszöntötte a megjelenteket
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Egy tartalmas júniusi hétvége
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A Tisztelt Olvasók felfigyel-
hettek rá, hogy az elmúlt né-
hány hónapban folyamatosan 
olvashattak tudósításokat la-
punkban a tanuszoda építke-
zés aktuális állásáról. A beru-
házásra összpontosuló kiemelt 
figyelem nem véletlen, hiszen 
talán nem túlzás azt állítani, 
hogy az uszoda építésével az 
évtized beruházása zajlik tele-
pülésünkön. Az építkezés lát-
ványosan és jó ütemben halad, 
amelyről jelen írásunk mellett 
közölt képeink is árulkodnak. 
A látható építkezés mellett 
azonban továbbra folyik az 
adminisztratív háttérmunka a 
színfalak mögött, amelyekbe 
szeretnénk most egy kis bepil-
lantást engedni a Tisztelt Olva-
sók számára. 

Az elmúlt néhány hét tör-
ténése, hogy a képviselő-tes-
tület kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánította a tanuszoda 
építkezés helyszínét, annak 
érdekében, hogy az egyébként 
részint az uszoda miatt zajló 
települési rendezési tervmódo-
sítás e terület vonatkozásában 
gyorsított eljárásrendben meg-
történhessen. A képviselő-tes-
tület szinte minden ülésén 
foglalkozik az uszoda ügyével, 

A településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. tör-
vény alapján az önkormány-
zatoknak el készíttetniük a 
Településképi Arculati Kézi-
könyvüket (a továbbiakban: 
TAK) és ezzel párhuzamosan 
meg kell alkotniuk település-
képi rendeletüket. De mi is az 
a TAK, és mit kell tartalmaz-
nia?

A TAK a fenti jogszabály 
szerint „a - települések termé-
szeti és épített környezete által 
meghatározott - településképi 
jellemzők bemutatásának és 
minőségi formálásának esz-
köze. A kézikönyv feltárja és 
ismerteti a településen belül 
jól elkülönülő egyes település-
részek arculati jellemzőit és 
értékeit, és ennek figyelembe-

vételével szöveges és képi meg-
jelenítés formájában javaslatot 
tesz a településképhez illeszke-
dő építészeti elemek alkalma-
zására.”  

A TAK a településképi ren-
delet szakmai megalapozása 
érdekében készül, amely – 
szintén a jogszabályra hivat-
kozva – az alábbiak szerint 
tartalmazhat rendelkezéseket.

A településképi rendelet:
a) az építési tevékenységgel 

érintett építmények - ideértve 
a sajátos építményfajtákat is 
- településképhez való illesz-
kedését biztosító anyaghasz-
nálatára, tömegformálására, 
homlokzati kialakítására és a 
zöldfelületek kialakításának 
módjára,

b) a - településszerkezet, táji 

környezet, településkarakter 
vagy egyéb helyi adottság mi-
att - településképi szempontból 
meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építé-
szeti örökség egyedi és területi 
védelmére, védetté nyilvánítá-
sára és a védettség megszünte-
tésére,

d) a reklámok, reklámhor-
dozók, cégérek és egyéb műsza-
ki berendezések elhelyezésére 
és alkalmazására, illetve tilal-
mára 

vonatkozó településképi kö-
vetelményt tartalmazhat.

A TAK elkészítéséhez a 10 
000 lakos alatti, 32 000 forint 
egy lakosra jutó adóerő-ké-
pességet el nem érő települési 
önkormányzatok részére - így 

hiszen az építkezéssel kapcso-
latos önkormányzati kötele-
zettségek teljesítése (megfelelő 
tűzi víz kapacitás biztosítása, 
közművek bekötése, terepren-
dezés, bontási törmelék elszál-
lítása, parkoló építése stb.) fo-
lyamatos döntéshozást igényel, 
részint a munkák megrendelé-
se, elvégeztetése, részint a biz-
tosítandó pénzügyi források 
előteremtése miatt. Kéthetente 
koordinációs ülések megtar-
tására kerül sor, ahol a beru-
házó, a kivitelező és az önkor-
mányzat képviselői tekintik át 
az elmúlt két hét történéseit, 
és beszélik meg az aktuális 
tennivalókat. Ahogy azon-
ban halad előre a beruházás, 
egyre több azoknak a kérdé-
seknek a száma, amelyekre 
sikerült választ találni, de azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy 
folyamatosan merülnek fel 
újabb problémák is, amelyek-
re keresni kell a megoldást.

Sok-sok apró részlet tehát 
az, amelyből összeáll a mű, de 
ezeknek az apró részleteknek 
is mind-mind meg kell lennie 
és össze kell állnia ahhoz, hogy 
egy remélhetően késő őszi na-
pon üzembe helyezhessük a 
Szobi Tanuszodát.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester

A nyári melegben sincs megállás

Településképi Arculati Kézikönyvet kell 
készíttetniük az önkormányzatoknak

önkormányzatunk részére is - 
1 millió forint támogatást biz-
tosít az állam. 

A képviselő-testület a TAK 
megalkotására vonatkozó kö-
telezettségének eleget téve, 
július 6-i ülésén döntött arról, 
hogy a Z. É. Műhely Városren-
dezési Tervező és Tanácsadó 
Kft-t (1131 Budapest, Vőle-
gény u. 23.) bízza meg a szobi 
TAK elkészítésével. 

A TAK elkészítése során 
- csak úgy, mint a rendezési 
terv elfogadása, vagy módo-
sítása kapcsán – az önkor-
mányzatnak tájékoztatási, 
egyeztetési kötelezettsége áll 
fenn a lakosság irányában. 
Ezen egyeztetési kötelezett-
ségek teljesítését szolgálják 
az idén nyáron már két alka-
lommal a Szobi József Attila 
Művelődési Házban megtar-
tott lakossági fórumok.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző



4                                                                                                                                        Szobi Hírnök

Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 7/2017. 
(VI. 16.) számmal megal-
kotta a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendeletét. 

Rendhagyó módon e 
rendelet szellemiségéről és 
lényegesebb rendelkezése-
iről az önkormányzat lap-
jának hasábjain is tájékoz-
tatást adunk az egyébként 
szokásos közzétételi helyek 
(önkormányzati honlap, 
hirdetőtábla, nemzeti jog-
szabálytár) mellett, amit e 
jogszabály mindennapi éle-
tünkre való jelentős kihatá-
sa indokol.

Az első kérdés, amit meg 
kell válaszolnunk, hogy 
egyáltalán mi indokolta e 
jogszabály megalkotását? A 
rendelet megalkotása előz-
ményének tekinthető, hogy 
szinte nem telik el nap úgy, 
hogy ne érkeznének a la-
kosság, vagy éppen a kép-
viselő-testület tagjai részé-
ről bejelentések arról, hogy 
sok az eldobott szemét, a 
kutyapiszok, az olajfolt stb. 
a városban, a gaz felveti a 
lakóingatlanok előtti köz-
területeket, vagy hogy már 
megint tönkretettek egy 
közterületen lévő szemét-
gyűjtőt, kitapostak egy fris-
sen telepített virágágyást, 
vagy hogy az utcában valaki 
folyamatosan hangoskodik, 
zavarva az ott élők nyugal-
mát - hogy csak néhányat 
soroljunk fel. 

Összefoglalóan a rende-
letalkotás okáról elmond-
ható, hogy a város lakóinak 
nyugalma, a közösségi, köz-
használatú területek rendje, 
tisztasága, az életviszonyok 
rendezettsége stb. volt az, 
ami miatt szükségesnek 
tartotta a képviselő-testület 
a rendeletben foglalt ma-
gatartások, mint közösségi 
együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartások 
szankcionálási lehetőségé-

nek megteremtését. Ezzel 
összefüggésben a rendelet 
megalkotásával szeretné 
továbbá elérni a képvise-
lő-testület, ha minden lakó 
magáénak érezné a várost, 
és minden tőle elvárhatót 
megtenne annak érdekében, 
hogy rendezett viszonyok 
teremtődjenek települé-
sen, és miután ez megvan, 
együttműködne annak 
fenntartásában is. Ez mind-
annyiunk közös érdeke. 

Örömteli, hogy már a te-
lepülés lakóinak túlnyomó 
része átérzi ennek fontossá-
gát, de még mindig számo-
san vannak, akik anélkül 
nem vehetők rá a közösségi 
együttélés szabályainak be-
tartására, hogy az önkor-
mányzat ne fenyegetné azok 
megsértését, elmulasztását 
szankcionálással.

Következő kérdésünk, 
hogy milyen szankcionálá-
si lehetőségeket tartalmaz a 
rendelet? A rendelet az írás-
beli figyelmeztetésen túl, 
kilátásba helyez bírságot is 
a szabályok megsértőivel 
szemben, amely természe-
tes személy elkövető esetén 
5.000 forinttól 200.000 fo-
rintig, jogi személy, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező 
szervezet elkövető esetén 
5.000 forinttól 2.000.000 fo-
rintig terjedhet. A bírságo-
lásra a jegyző jogosult.

A rendelet lehetőséget 
teremt továbbá helyszíni 
bírság kiszabására is abban 
az esetben, ha a helyszíni in-
tézkedés alkalmával az elkö-
vető a jogsértést teljes mér-
tékben elismeri. A helyszíni 
bírság összege 5.000 forint-
tól 50.000 forintig terjedhet. 
Helyszíni bírság kiszabására 
a közterület-felügyelő jogo-
sult.

Fontos megjegyezni, 
hogy a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő 
magatartás miatti feljelen-
tést/bejelentést bárki meg-
teheti, illetve az hivatalból is 
megindulhat. 

És végül választ kell ad-
nunk arra a kérdésre is, 
hogy milyen magatartásokat 
sorol a szabályozás a közös-
ségi együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatartások 
közé? Nyilván ennek tételes 
felsorolása – helyhiány okán 
– nem megoldható, azonban 
a teljesség igénye nélkül a 
szabályozás lényegi elemei-
nek összefoglalására kísérle-
tet teszünk.

A közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő 
magatartások közé sorol-
ja a rendelet a közterületi 
hulladék-elhelyezést (ha az 
nem az arra kijelölt helyen 
történik); az ingatlanok 
előtti járda, árok és zöldsáv 
tisztántartásának elmulasz-
tását; az ingatlanról a járda 
és úttest fölé nyúló, illetve a 
járda melletti ágak és bok-
rok megfelelő nyesésének 
elmulasztását; a közterület-
nek rendeltetésétől eltérő 
használatát (pl. ha valaki az 
autó alvázát ott mossa); téli 
időszakban a hónak olyan 
helyre helyezését, ami aka-
dályozza a közlekedést; a 
közterületre történő szeny-
nyvízkiengedést; nyílttéri 
hulladékégetés szabályainak 
be nem tartását; a közkifo-
lyó vizének termőföld lo-
csolásra, vagy autómosásra 
használatát.

A rendelet szankcionálni 
rendeli továbbá, ha valaki a 
település belterületén – be-
jelentett zenés rendezvé-
nyek kivételével - zajjal járó 
építési, ipari, vagy egyéb 
köznyugalmat zavaró, zaj-
jal járó tevékenységet végez 
munkanapokon 0-7 óra, 
valamint 22-24 óra között, 
szombaton és munkaszüne-
ti napokon 0-8 óra, valamint 
23-24 óra között, továbbá 
vasárnap és ünnepnapokon 
0-9 óra, valamint 22-24 óra 
között.

Szintén szankciót vonhat 
maga után, ha valaki közte-
rületen az erre irányuló köz-
terület-használati engedély 

nélkül szervez és tart köz-
terület-használati engedély 
birtokában szervezhető ren-
dezvényt, vagy a rendezvény 
ideje alatt és azt követően 
nem gondoskodik a közte-
rület tisztántartásáról, to-
vábbá az erre irányuló köz-
terület-használati engedély 
nélkül,  közterületen ideig-
lenes bútorzatot, vagy más 
műszaki alkotást helyez el.

Bírságra számíthat az is, 
aki zöldterület arra ki nem 
jelölt részén járművel köz-
lekedik, vagy járművel vá-
rakozik, parkol, tobábbá aki 
zöldterületek rendeltetéstől 
eltérő, engedélyezett hasz-
nálata esetén a növényzet 
védelméről és helyreállítá-
sáról nem gondoskodik, és 
az is, aki zöldterületen erre 
irányuló engedély nélkül 
gépjármű parkolót létesít.

A rendelet szankci-
ót helyez kilátásba arra az 
esetre is, ha valaki az ön-
kormányzat tulajdonában 
lévő belterületi közutakon, 
közterületeken 30 napon 
túl - közterület-használati 
engedély nélkül – használa-
ton kívüli személygépkocsit, 
tehergépkocsit, autóbuszt, 
mezőgazdasági vontatót, 
lassú járművet és járműsze-
relvényt tárol. 

Szintén ki kell emelnünk 
a szabályok közül, hogy az, 
aki közterületi játszótéren 
dohányzik, vagy a játszó-
térre kedvtelésből tartott 
állatot – vakvezető vagy 
mozgáskorlátozott személyt 
közlekedésében segítő kutya 
kivételével – bevisz, meg-
sérti a közösségi együttélés 
alapvető szabályait.

A rendelet szankciót 
helyez kilátásba a reklám-
hordozók és hirdetmények 
elhelyezésével kapcsola-
tos szabályok megsértőivel 
szemben is. Ezzel a sza-
bállyal azt szeretné elérni 
a képviselő-testület, hogy 
csak a hirdetőtáblákon le-
hessen kihelyezni hirdetést, 
és lehetőleg a házak fala, a 
kerítések, a fák törzsei men-
tesüljenek hirdetmények 
“terhe” alól.

A közösségi együttélés helyi szabályairól
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Anyakönyvi hírek
2017. június-július hónapban

2017. június hónapban Somogyi Ádám és Jeli Zsófia 
Luca nevű gyermeke látta meg a napvilágot. Július hó-
napban született Maccheroni Antonio és Berecz Tímea 
Ágnes  Antonio Marco nevű gyermeke, Héri Szilárd és 
Borsán Éva Janka Zsófia nevű gyermeke, valamint Nyéki 
Dániel Károly és Erdei Zsuzsa Lilien nevű gyermeke.

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

Különösen fontos, hogy 
megsérti a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait az, 
aki kedvtelésből tartott ál-
latot - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segí-
tő kutya kivételével - olyan 
közterületre, közforgalom 
számára megnyitott hely-
re, ahol azt tábla tiltja, vagy 
vendéglátó egységbe, piac 
vagy temető területére, kul-
turális, oktatási, szociális, 
sport - vagy egészségügyi 
intézmény területére, ügy-
félforgalmat lebonyolító 
közintézmény épületébe 
visz- vagy enged be, továbbá 
aki bekerítetlen ingatlanon 
ebet szabadon enged, tart, 
és aki ebet zárt ingatlanról 
felügyelet nélkül közterület-
re kienged, vagy nem gon-
doskodik arról, hogy az eb 
a zárt ingatlanról közterülre 
szökni ne tudjon. Szintén 
szankcióra számíthaz az, aki 
közkifolyóknál kedvtelésből 

tartott állatot fürdet, és az 
is, aki kedvtelésből tartott 
állat ürülékét a közterületről 
nem távolítja el.   

A közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el az a 
haszonállattartó is, aki nem 
gondoskodik a trágya, trá-
gyalé külön jogszabályok-
ban meghatározott módon 
történő gyűjtéséről, a tároló 
szükség szerinti kiürítésé-
ről, továbbá aki az ingat-
lanán keletkezett trágyát 
közterületen helyezi el, vagy 
haszonállatát közkifolyónál 
itatja, mosdatja, illetve aki 
közterületen haszonállatot 
tart, legeltet, vagy a zárt in-
gatlanról azt felügyelet nél-
kül kiengedi.

A köztisztaság fenntar-
tásának érdekében került 
a rendelet szabályozási kö-
rébe, hogy aki a háztartási 
hulladékot a gyűjtőedény-
ben úgy helyezi el, hogy az 

az edény mozgatásakor és 
ürítésekor kiszóródhat, vagy 
aki a gyűjtőedényt úgy he-
lyezi el, hogy az akadályozza 
a jármű- és gyalogos forgal-
mat, megsérti az együttélés 
szabályait. Szankciót vonhat 
maga után az is, ha valaki a 
gyűjtőedénybe folyékony, 
mérgező, tűz - és robba-
násveszélyes anyagot, állati 
tetemet vagy egyéb olyan 
anyagot helyez el, amely ve-
szélyeztetheti a begyűjtést, 
az ürítést végző személyek 
vagy más személyek életét, 
testi épségét, egészségét.

A rendelet szabályozási 
köreiből érdemes még emlí-
tést tenni arról, hogy bírság-
ra számíthat az is, aki város 
címerét és zászlaját „Szob 
város címeréről, zászlajáról, 
és ezek használatáról” szóló 
helyi önkormányzati rende-
letben meghatározottakon 
túlmenően engedély nélkül 
használja vagy azt forgalom-

ba-hozatal céljából előállítja.
És végül fel kell hívnunk 

a figyelmet arra, hogy a 
2017. szeptember 1-jén ha-
tályba lépő rendelet teljes 
szövege a város honlapján 
(http://www.szob.hu/rende-
letek2017/) megtekinthető.

Fontos megjegyezni, 
hogy a rendelet megalkotá-
sával a képviselő-testületnek 
nem az volt a célja, hogy 
lépten-nyomon bírságokkal 
sújtsa a lakosságot, annak 
alkalmazása végső eszköz 
- ahogy mondani szokás - 
arra az esetre, ha másként 
nem érhető el eredmény.

A képviselő-testület bízik 
abban, hogy a város lakossá-
ga is átérzi a rendeletalkotás 
szükségességét, és elfogadva 
az abban felállított szabály-
rendszert, ahhoz igazodva, az 
abban foglaltak szerint eljár-
va éli majd mindennapjait. 

Szob Város 
Önkormányzata

Határidőben készült el a 
kivitelező Geoszolg Kft. a 
Tompa Mihály utca Régi 
temető előtti szakaszának 
helyreállítási munkálataival. 
Amint arról korábban hírt 
adtunk, az önkormányzat a 
vis maior alapból támogatást 

nyert el az utca csapadék-
víz-elvezető rendszerének és 
útburkolatának helyreállítá-
sára. A helyreállítási munka 
eredményeképpen az utca 
egyes szakaszain megtörtént 
a mederburkolat helyreál-
lítása, kritikus szakaszokon 

Befejeződtek a munkálatok a 
Tompa Mihály utcában

a mederburkoló elemek 
cseréje, burkolatlan árokkal 
rendelkező szakaszain a me-
der kitakarítása. A temető 
oldalában a rézsű stabili-
zálását végezték el, illetve a 
helyreállítással érintett sza-
kaszon új aszfaltburkolatot 
kapott az utca.
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Röviden
Szakorvosi A képviselő-testület jú-
nius 15-én megtartott ülésén fogadta 
el a Szob Város Szakorvosi Rendelő-
intézete feladatellátásával és gazdálko-
dásával kapcsolatos egyes tevékenysé-
gének vizsgálata alapján az ellenőrzési 
jelentésben foglalt megállapításokra és 
javaslatokra készített intézkedési ter-
vet.

Vis maior A képviselő-testület június 
15-i ülésén határozott arról, hogy vis 
maior pályázatot nyújt be a Belügy-
minisztériumhoz a Szob, Tompa M. u. 
164/4. hrsz-ú ingatlanon történt köz-
területi üreg-beszakadás helyreállítása 
költségeinek támogatására.

Művelődési ház Szintén június 
15-i ülésén döntött a képviselő-testü-
let arról, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztere által meghirdetett „közmű-
velődési érdekeltségnövelő támogatás” 
című felhívására a Szobi József Attila 
Művelődési Ház és Szabadidő Köz-
pont eszközbeszerzésére és felújítására 
pályázatot nyújt be. 

Mobilitási hét A képviselő-testület 
csatlakozni kíván az Európai Mobili-
tási Hét programsorozatához, amely-
nek érdekében pályázat benyújtásáról 
döntött a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által „az Európai Mobilitási Hét 
megtartásához kapcsolódó programok 
költségeinek támogatására” kiírt felhí-
vásra.

Konyha A képviselő-testület a kony-
hát üzemeltető Szobi Városüzemelte-
tési és Közétkeztetési Intézmény in-
tézményvezetőjének kérelme alapján 
a konyha üzemének 2017. július 31. és 
augusztus 31-e közötti leállását enge-
délyezte. A leállás ideje alatt kerül sor 
a konyhában a pályázati támogatással 
megvalósuló légtechnikai rendszer és 
mozgássérült rámpa kiépítésére, amely 
munkák kivitelezésével a DAMI Bt-t 
(2631 Ipolydamásd, Fő út 3.) bízta meg 
a képviselő-testület.

Rendkívüli támogatás A képvise-
lő-testület júniusban határozott arról, 
hogy pályázatot kíván benyújtani a te-
lepülési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására kiírt pá-
lyázati felhívásra az önkormányzat mű-
ködőképessége megőrzése érdekében. 

Kerékpáros pihenőhely A kép-
viselő-testület támogatva a Kerékpá-
ros Magyarország Szövetség VEKOP 
4.1.1.-15 számú felhívására benyújtani 
tervezett pályázatát, hozzájárult, hogy 
a Széchenyi sétányon, a kerékpárút 
mellett elterülő szobi 592 hrsz-ú, 596 
hrsz-ú és 579 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő területeken a Ke-
rékpáros Magyarország Szövetség a 
VEKOP 4.1.1.-15 projekt kapcsán az 
előre egyeztetett formában és helyen, 
pihenőhelyet és kerékpártárolókat ala-
kítson ki. 

Behajtási engedély A képvise-
lő-testület júniusban döntött arról, 
hogy ideiglenesen 2017. december 
31. napjáig 10.000 Ft megfizetése el-
lenében gépjárművel történő behaj-
tást biztosít a Széchenyi sétány Rév 
átkelő és Luczenbacher sétány által 
lehatárolt területére azon kérelme-
zők részére, akik a behajtást csónak, 
illetve kishajó vízre bocsájtása céljá-
val írásban kezdeményezik. 

Traktor A képviselő-testület július 
6-án megtartott ülésén döntött arról, 
hogy a közfoglalkoztatási program ke-
retén belül elnyert támogatás terhére 
egy használt, MTZ 80 típusú traktort 
vásárol.

Maros Kft. A képviselő-testület július 
17-én megtartott ülésén határozott arról, 
hogy a Maros Nonprofit Kft. (a további-
akban: Társaság) 10.000 Ft névértékű 
üzletrészének tulajdonosaként egyetért 
a Társaság taggyűlése által 2017. május 
31-én az ügyvezető (Babinszki Tibor) és 
a könyvvizsgáló (Dr. Sallai Könyvvizsgá-
ló és Tanácsadó Kft.) megválasztásáról 
hozott döntésével.

Útépítés A képviselő-testület július 
6-i ülésén döntött arról, hogy „Szob 
város fontosabb belterületi útjainak fel-
újítása” címmel elnyert pályázati tá-
mogatás megvalósításához szükséges 
tervezői feladatok (kiviteli tervek, köz-
beszerzési műszaki dokumentáció és a 
költségvetési kiírás elkészítése, a köz-
műegyeztetések lefolytatása és tervezői 
művezetés) elvégzésére vonatkozóan, a 
BOKÚT-TERV Mérnöki és Vállalkozó 
Kft-vel köt szerződést. Az elnyert támo-
gatásból épül meg a Meggyfa utcában 
az út, illetve kerül felújításra az Arany 
János utca Új temető előtti útszakasza, a 
Petőfi utca még fel nem újított útszaka-
sza, továbbá a Csallóköz utca és a Ho-

mokdűlő utcát a 12-es főúttal összekötő 
útszakasz (Bányatelep utca).

Közbeszerzés A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Novum Forum 
Tanácsadó és Szolgáltató Bt-t (szék-
hely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor 
utca 1., képviseli: Máthé Márk ügy-
vezető) bízza meg a „Szob város fon-
tosabb belterületi útjainak felújítása a 
PM_ONKORMUT_2016/146 támo-
gatási kérelemben megpályázott mű-
szaki tartalommal” tárgyú, vállalko-
zási szerződés megkötésére irányuló, 
közbeszerzési eljárás teljes körű (be-
leértve az ajánlattételi dokumentáció 
elkészítését is) lefolytatásával. 

Műszaki ellenőrzés A képvise-
lő-testület a „Szob város fontosabb 
belterületi útjainak felújítása” című 
pályázati projekt keretében megva-
lósuló felújítási, építési munkák kivi-
telezése teljes körű műszaki ellenőri 
feladatainak ellátásával a Szerpentin 
Mérnök Kft-t (1039 Budapest, Biva-
lyos u. 74.) bízta meg.

Háziorvosi rendelő A képvise-
lő-testület júliusban döntött arról, 
hogy a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um által „Önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi alapellátást nyújtó in-
tézmények fejlesztésének támogatása 
Pest megyében” címmel kiírt pályázati 
felhívásra a háziorvosi rendelő ener-
getikai felújítása, és orvosi eszközök 
beszerzése érdekében pályázatot kí-
ván benyújtani.

Danubius A képviselő-testület július 
26-án megtartott ülésén döntött arról, 
hogy a Danubius Táncegyüttes részére 
– az önkormányzat 2017. évi költség-
vetésében a civil szervezetek támoga-
tására elkülönített keret terhére - 100 
000 Ft támogatást nyújt, aktuális fize-
tési kötelezettségeinek teljesítéséhez. 

Sebességkorlátozás A képvise-
lő-testület júliusban döntött arról, 
hogy a Tompa Mihály utca 12-es 
főút és Szent Imre utca közötti 
szakaszára, és az Arany János utca 
12-es főút és a Szent Imre utca ke-
reszteződése közötti szakaszára 
30km/h-ás sebességkorlátozást ve-
zet be, továbbá a fenti útszakaszo-
kon található vasúti aluljárók min-
két oldalára gyalogosközlekedésre 
felhívó jelzőtáblákat helyeztet ki. 
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TISZTELT LAKOSOK! INDUL A KÖZSZOLGÁLTATÓI ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS!
Szobon 2017. április 1-től a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. vette át a hulladékok elszállítását, kezelését. Az új közszolgál-
tató kérésére pár fontos információit szeretnénk megosztani Önnel a ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSRŐL.

A zöldhulladékok szelektív begyűjtése 2017. július 20-án, csütörtökön kezdődött. A megszokott szelektív hulladék-
gyűjtési napok és a begyűjtési körzetek nem változnak. VÁLTOZÁS, hogy elindul a zöldhulladékok szelektív gyűjtése, 
amelyeket 2017. július 20-tól kezdve KÉTHETENTE, CSÜTÖRTÖKI NAPOKON gyűjtenek be. A gyűjtési napok tehát: 
augusztus 17., augusztus 31. és így tovább. A gyűjtési naptárban tudják nyomon követni a napokat.

FIGYELEM! Zöldhulladéknak minősül a zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék, pl.: fale-
vél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, nyesedékek, fűkaszálék. A zöldhulladék gyűjtése, a Zöld Híd által 
rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásá-
val vagy kötegeléssel történik. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó a zöldhulladékot nem ömlesztve, hanem 
legalább egy ponton összekötve helyezi ki. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 
cm, térfogata maximum 1 köbméter lehet.

Kérjük, fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére! 

Határ ABC 2628 Szob, Árpád u. 1.

Kérjük, minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki zöldhulladékokat az ingatlanja elé! Kérjük, ügyeljen rá, hogy a 
110 literes zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei: email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, telefon +36 40 201 026,
posta: 2101 Gödöllő, Pf.: 75. A zöldhulladék gyűjtésben bekövetkezett változások megértését ezúton is megköszönjük!

Tisztelettel: Szob Város Önkormányzata

Ipolytisztítási akció
Rekordmennyiségű traktor-, teherau-
tó- és személyautógumi került ki az 
Ipoly folyóból a Magosfa Alapítvány 10. 
jubileumi Ipolytisztítási akcióján, ame-
lyet Tésa és Szob közötti szakaszán tar-
tottak július első hétvégéjén. A “gazdag 
termést” az Ipoly rendkívül alacsony ví-
zállás tette lehetővé, így ugyanis szinte 
végig láthattuk a meder legalját is.

A gumiabroncsok mellett 75 zsák 
vegyes szemetet gyűjtöttek (petpa-
lackok, sörösdobozok, zacskók, zsá-
kok, cipők, papucsok, stb.), valamint 
háztartási gépeket (mosógép, televí-
zió), autóalkatrészeket, rengeteg ve-

szélyes hulladékot (vegyszeres kan-
nákat, ceruzaelemeket), wc-csészéket, 
horgászfelszereléseket is találtak.

Reméljük, hogy a következő ké-
pek (is) magukért beszélnek: Magos-

fa albuma a Facebookon, önkéntesek 
fotói, gondolatai és https://goo.gl/pho-
tos/1fZeEAc8z8TYu7rZ6 (utóbbi Gi-
eszer Richárd fotóit tartalmazza, kö-
szönet érte!)

A szervezők köszönik az önkén-
tesek lelkes és áldozatos munkáját! 
"Hálával tartozunk az ipolytölgye-
si polgármesteri hivatalnak odaadó, 
önzetlen segítségéért, felajánlásaiért, 
valamint az ipolyszalkai tájház rugal-
masságáért, segítőkészségéért" - írják 
közleményükben.

Az Ipolytisztítási akció a 
Földművelésügyi Minisztérium 

2016. évi Zöld Forrás programjának 
támogatásával valósult meg.
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Április 1-vel a lakossági sze-
métszállítást átvette Szobon 
is a Zöld Híd B.I.G.G Kft. En-
nek ellenére a korábbi szol-
gáltató, a Maros Kft továbbra 
is ellát számos feladatot.

Az újonnan megválasztott 
ügyvezető igazgató, Babinszki 
Tibor lapunknak elmondta: 
konténeres hulladékszállítást 
továbbra is vállalnak.

- A Maros Kft, mint köz-
szolgáltató április 1-vel meg-
szűnt. Cégünk azonban to-
vábbra is vállal konténeres 
sitt- és lomszállítást térítés 
ellenében, de természetesen 
ezeket be is szállíthatja a la-
kosság a telephelyünkre ez 
esettben a sitt ára 4000, a lom 
ára pedig 6000 forint köbmé-
terenként, a lomokat kisebb 
mennyiségben háztól is el-

hozzuk – mondta.
Babinszki Tibor végül pe-

dig arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a lakossági szemétszállí-
tással kapcsolatban ne a kft-t 
keressék, hanem az új szolgál-
tatót, a Zöld Híd Kft-t, míg 
a számlázással kapcsolatban 
pedig a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt-t. 

Az elérhetőségük: 
06-1-999-6464 vagy 

ugyfelszolgalat@nhkv.hu.
Furucz Anita

A Maros Kft továbbra is 
számos fontos feladatot lát el Terveink szerint 2017. 

szeptemberében ünnepé-
lyes keretek között emlé-
kezünk vissza a léüzem 
elmúlt 50 évére. Kiállítást 
készítünk fotókból, em-
léktárgyakból, amelyhez 
kérjük a Kedves Olvasók 
segítségét. 

Várjuk a régi fotókat, 
emléktárgyakat, történe-
teket a léüzem életéből, 
mindazoktól, akik bármi-
kor is dolgoztak az üzem-
ben. 

Az összegyűjtött anya-
got a Szobi József Attila 
Művelődési Ház irodá-
jában lehet leadni 2017. 
augusztus 21-től, nyitva 
tartási időben.  Az átadott 
tárgyakról, fotókról stb. át-
vételi elismervény készül, 
az ünnepség után ezeket 

visszajuttatunk a tulajdo-
nosoknak.

Amennyiben szeretne 
személyesen meghívót kap-
ni az eseményre, kérjük, je-
lezze a lenti elérhetőségek 
valamelyikén.

További információ:

személyesen 
a Szobi József Attila 
Művelődési Házban 

2628 Szob, 
Árpád u. 17.

telefonon a 
06 70 442 6678-as 

telefonszámon

vagy e-mailben:
 muvhazszob@gmail.com

Paluch Anita

50 éves a léüzem

MAROS ÉPÍTŐIPARI 
ÉS KOMMUNÁLIS KFT
Nagymaros, Rákóczi út 37.

Tel.: 27/354-313, 
06-30/636-6848

Augusztus 20., államalapító 
királyunk ünnepe közeledik, 
ezért helyénvalónak tűnik, hogy 
kis sorozatunkat a róla szóló 
mondával kezdjük.

Az utóbbi években többször 
felötlött bennem a gondolat, 
hogy vidékünk mondáit érde-
mes volna csokorba gyűjteni 
és közreadni. Két hasonló vál-
lalkozás ugyanis nagy hatással 
volt rám.

Kolacskovszky Lajos 1938-
ban a Turisták Lapjában tette 
közzé két részben gyűjtését A 
Börzsöny multja a néphagyo-
mány szerint címmel. Hála Jó-
zsef pedig 1977-ben a Börzsöny 
néprajza című monográfiában 
Földrajzi nevek az Ipoly men-
tén c. dolgozatában 9 község 
dűlő-, határ-, és erdőrészneveit 
ismerteti, nem feledkezve meg 
a hozzájuk fűződő mondák, 
legendák, hiedelmek ismerteté-
séről sem.

Elhatározásomat a közel-
múltban Glázer Lászlóné szül. 
Freml Erzsébet 2017. május 

7-i ajándéka erősítette meg. 
Az 1970-es évek közepétől is-
merjük egymást, s rám bízta a 
Nagybörzsönyi Pávakör mű-
sorainak forgatókönyvét, vala-
mint a műsoraikban előadott 
mondákat. Tisztességgel meg-
jelölve, hogy Hála József gyűjté-
sekor édesapja, az akkor 65 éves 
Freml János és mások közlése 
alapján a Börzsöny néprajzában 
hol találjuk meg a vonatkozó 
említést. Tegyük hozzá, hogy a 
családban a nagyapa, Freml Jó-
zsef is hozzájárult a történetek 
átörökítéséhez. A most közölt 
szövegek ezért semmi esetre se 
keltsék bennünk a másolás, plá-
gium gyanúját! 

Rege a nagybörzsönyi Szent 
István-templomról

Valamikor ezt a környéket 
nagy erdő borította. Az Eszter-
gomban élő Szent István kirá-
lyunk gyakran járt ide vadászni. 
Egy alkalommal kis vadászcsa-
patával felkerekedett, és gon-
dűző vadászatra indult a sűrű 
rengetegbe. 

Sok ellensége volt első kirá-
lyunknak, állandóan résen állt 
az őrség, bárhova ment. Ál-
landóan figyelték, hol tudnák 
tőrbe csalni a pogány várurak, 
mert nem tetszett nekik a szigo-
rú fegyelem.

A Somogy megyei pogány 
várnagy, Kupa megtudta, hogy 
Szent István királyunk a Bör-
zsönybe jött vadászni. Sereget 
szervezett, és megtámadta a va-
dászó királyi csapatot. Váratla-
nul érte a támadás a csapatot, és 
ebbe az erdőrészbe menekült. A 
mai templom helyén egy gala-
gonya és bodzabokor sűrűjében 
menekült meg első királyunk, 
majd legyőzte Kupát a királyi 
csapat.

Az életmentő bokrok he-
lyén, ennek emlékére, hálából 
templomot építtetett Szent Ist-
ván király. A régi templom fá-
ból épült, majd tűz áldozata lett. 
Egy sarokkő kiesett a templom-
ból, ami jelenleg az esztergomi 
múzeumban van. Rajta az év-
szám, ami bizonyítja, hogy igaz 

őseink elmondása. 
A templom belsejében egy 

ismeretlen festő barokk ol-
tárképe látható. Szent István 
féltérdre ereszkedve ajánlja fel 
a tenyerében tartott Szent Ist-
ván-templomot a Boldogságos 
Szűznek.

Az eresz alatt kőből faragott 
emberfejek találhatók, illetve 
láthatók. Az egyik helyről hi-
ányzik egy fej. Pontosan nem 
tudjuk miért. Van aki úgy tudja, 
hogy Szent István király seregé-
ből való hősi halottak fejei, egy 
katonát nem találtak se élve, se 
halva, azért üres a helye. Van 
aki azt mondja, hogy Kupa em-
bereit ábrázolja, akiket ott lefe-
jeztek, és egyik elszökött. Több 
mint valószínű, az első az igaz.

Köszönjük a Jóistennek, 
hogy ilyen gyönyörű templom 
épült őseink keze nyomán, és 
hirdeti őseink buzgóságát és 
hitét. Nagyapámtól, id. Freml 
Józseftől és édesapámtól, Freml 
Jánostól hallottam e regét.

Glázer Lászlóné 
sz. Freml Erzsébet

Közreadja: 
dr. Koczó József  

Mondák, regék a Börzsönyből 1.
Augusztus 20., államalapító királyunk ünnepe közeledik
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1928-ban jelentkezik a drégelypalánki egyházmegyénél a 
börtön új lelkésze, Bálint Ambrus.

Nagytiszteletű Esperes Úr! 
A nagyméltóságú Igazságügyminiszter úr 31,469/1928. 

számú rendeletével a márianosztrai kir. orsz. büntetőintézet-
hez a X. fizetési osztályba lelkésszé engem nevezett ki. Álláso-
mat folyó évi június hó 27-én el is foglaltam. 

Midőn ezt Nagytiszteletű esperes úrnak mély tisztelettel je-
lentem, kérem, hogy az egyházmegyei lelkészei közzé engem 
felvenni kegyesen méltóztassék. 

Továbbá kérem, hogy mivel eddigi mint segédlelkész az 
egyházi nyugdíjintézetnek nem lehettem tagja, most a nyug-
díjintézetbe való felvétetésemről intézkedni kegyeskedjék.

Nagytiszteletű Esperes úrnak vagyok mély tisztelettel 
Márianosztra 1928. július 11. 

alázatos szolgája
Bálint Ambrus 

ref. lelkész 
Az egyházmegyei közgyűlés a bemutatott levél tartalmát 

tudomásul veszi, a személyesen is megjelent lelkésztestvért 
szeretettel köszönti, kérelmének teljesítésére esperes urát 
felkéri.

Bálint tiszteletes úr diákéveiről, teológiai tanulmányai-
ról és korábbi szolgálatáról Dobri István nagydorogi hely-
történész segítségével jutottam értékes információkhoz. 
A Börzsönyi Helikonban megjelent írásom alapján Dobri 
úr kiderítette, hogy Bálint Ambrus Nagydorogon született 
1897-ben. A Ráday Levéltárból az elmúlt hetekben kapott 
adatokból arra is fény derül, hogy a gimnázium első három 
évfolyamát Gyönkön, további osztályait Bonyhádon vé-
gezte, és ugyanitt érettségizhetett. 1915-ben iratkozott be a 
budapesti teológiára, ahol lelkészképesítő vizsgáit is letette 
1921-ben, illetve 1924-ben. 1921 és 1928 között dunamellé-
ki segédlelkész, 1928. június 21-től 1950. június 30-ig Mári-
anosztrán intézeti lelkész.

Nagy István esperes 1936. évi egyházmegyei közgyűlésen 
elhangzott jelentéséből: 1935. június 16-án Márianosztrán 
voltam a szórványhíveket meglátogatni. Istentiszteletet tar-
tottam, melyen a hívek szép számmal voltak jelen. 19-en éltek 
úrvacsorával. Ez alkalommal adtuk át magasztos rendelte-
tésüknek a hívek által adakozás útján beszerzett úrvacsorai 
tányért és kelyhet. A beszerzéshez szükséges 95 pengőt a hí-
vek szívesen adták össze. Elismerés illeti a híveket, de Bálint 
Ambrus fegyintézeti lelkészt is, ki a gondozó lelkész megbízá-
sából nagy ünnepeken istentiszteletet tart. Áldja meg az Isten 
eddigi munkájukat, és serkentse további áldozatkészségre! 

A márianosztrai lelkész kívánatosnak és helyesnek tarta-
ná, ha a büntetőintézeti hitéleti munka az egyházi hatóság 
ellenőrzése alá kerülne, s így az egyházmegye vezetőségé-
nek megadatnék a mód és lehetőség, hogy a letartóztatot-
tak körében végzett lelkigondozást állandóan figyelemmel 
kísérhesse.

A drégelypalánki ref. egyházmegye közgyűlése meg-
bízza elnökséget: keresse meg a Nagyméltóságú m. kir. 
Igazságügyminiszter urat, hogy engedélyezze az egyházi 
felsőségnek a márianosztrai büntetőintézeti lelkigondozás 
ellenőrzését, és arról jelentést tehessen az egyházmegyei 
közgyűlésnek.

Igazságügyminiszteri engedéllyel 1937. jún. 29-én az es-
peres (Nagy István) meglátogatta a márianosztrai fegyenc-
nőket, prédikált; a börtönlelkész igen lelkiismeretes szolgá-
latot végez körükben.

Márianosztra lakosságának és a fegyház elítéltjeinek 
vallásfelekezeti megoszlása – 1941

1943-ban Nagymaros szórványában Márianosztra fiókegy-
házként működött. A pasztorációt Bálint Ambrus fegyinté-
zeti lelkész látta el nagy buzgósággal. Havonta istentisztele-
tet tartott, négy ízben úrvacsorát osztott, s a hitoktatást is 
hűségesen végezte.

A börtönlelkész mindennapi hit- és lelkigondozói tevé-
kenységébe enged bepillantást a palánki egyházmegye köz-
gyűlésének szóló tájékoztató.

A márianosztrai Országos Királyi Büntetőintézetnél levő 
reformátusok 1943. évben történt lelkigondozásáról benyúj-
tott jelentés

A letartóztatottak lelkigondozása a vasárnapi istentisz-
teleteken kívül csütörtökön reggel tartott istentiszteleten, 
valamint hetenként egy hittanórán /bibliaóra/ történt. A 
bibliaórák anyaga Mózes I. könyve volt. Vizsgát az igazgató 
főnöknő irgalmas nővér elnöklete alatt tartottam. Ünnepek 
alkalmával úrvacsoraosztás volt, a kórházi betegeknek külön 
is a kórházban. Ezeken a letartóztatottak csaknem mindnyá-
jan résztvettek minden alkalommal. A kórházi betegeket és 
a még zárkaidejüket töltőket egyenként felkerestem heten-
ként, de szükség esetén többször is. Az istentiszteletek után 
rendesen jutott húsz-harminc perc egy-két énekóra tartására 
is, melyen énekeskönyvünk kevesbbé használt és ismeretes 
énekei közül tanultunk és gyakoroltunk. Lelkigondozásomon 
csaknem teljesen kívül esnek a református egyházból kivált, 
de hivatalosan az én gondozásom alá osztott „Jehova tanúi” 
szekta tagjai. Sem az istentiszteleten, sem bibliaórán nem 
vesznek részt, sőt minden közeledésemben valóságos ellen-
szenvvel fogadtak. Bár nem tartoznak a református egyház-
hoz, de meg kell róluk emlékeznem, mert innen váltak ki, és 
közülünk akarnak további híveket toborozni, jóllehet a bün-
tető intézetben erre nem sok alkalmuk nyílik. 

Márianosztra, 1944. március 21-én 
     Bálint Ambrus 

sk. büntető intézeti református lelkész
Az egyházmegyei közgyűlés köszönetét fejezi ki Bálint 

Ambrus fegyintézeti lelkész úrnak a jelentés beterjesztésé-
ért, és kéri, hogy a továbbiak során az eddigiekhez hasonló 
lelkesedéssel és lelkiismeretességgel teljesítse azt a köteles-
ségét, amelyet a letartóztatási intézetben büntetésüket kitöl-
tő rabok iránt a segítő szeretet elve alapján elvégeznie kell.

1947-ben a márianosztrai fegyintézeti lelkész jelentette, 
hogy az előző esztendőben református letartóztatott a fegy-
házba nem érkezett, így ott lelkipásztori munkát kifejtenie 
nem kellett.

Dr. Koczó József

Bálint Ambrus református lelkipásztor Márianosztrán
(A 2017 májusi számban közölt írásunk folytatása.)
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Gasztostaféta
Csikósné Ági receptje

Zöldborsós csirkemell

Hozzávalók: 
• 50 dkg csirkemell
• 40 dkg zöldborsó

• olaj
• 2 db közepes vöröshagyma

• só, bors ízlés szerint
• 1 csapott evőkanál finomliszt

• zöld petrezselyem

A húst megmossuk, majd csíkokra vágjuk. 
Kevés olajon üvegesre pároljuk a hagymát. 
Rátesszük a húst, sózzuk, borsozzuk, addig pároljuk, 

amíg összes levét elfőtte. Felöntjük vízzel, hogy ellepje. 
Addig főzzük, amíg besűrűsödik és körülbelül a fele le-
vét elfőtte. Hozzáadjuk a borsót és azzal is főzzük, majd 
a lisztet, hogy sűrűbb legyen. Végül belerakjuk a petre-
zselymet. 

Vigyázzunk, hogy a borsó és a petrezselyem nehogy 
szétfőjön. Tésztával vagy rizzsel tálaljuk.

Nyári, idénysalátát adunk mellé:
• paprika

• paradicsom
• uborka/ lila hagyma

• saláta – csíkokra vágva

A fentieket jól összekeverjük. Ecetes-sós-cukros ön-
tettel és zöldpetrezselyemmel.

A zöld petrezselymet nagyon szeretem, kellemes íze 
miatt és megszinesíti az ételeket….

A „nyár íze”,  nem spórolok vele.

Jó étvágyat hozzá!

Ezzennel átadom a stafétát Bezeczky Anikónak.

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

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Június 16-án, pappá 
szentelése 65. évforduló-
ján mutatta be hálaadó 
szentmise áldozatát fő-
tisztelendő Kapás László 
kanonok-plébános úr. A 
zebegényi egyházközség 
volt utolsó, és egyben 
leghosszabb működé-
si helye, innen vonult 
nyugdíjba. Az ünnepé-
lyes szentmise nagy papi 
segédlettel került bemu-
tatásra, Dr. Beer Miklós 
megyéspüspökünk is 
tagja volt az asszisztenci-
ának. 

A  templom megtelt a 
hálaadó hívekkel. Nem 
kizárólag zebegényiek 
jöttek a misére, hanem a 
plébános úr korábbi (pl. 
Letkés) működési helye-
iről is érkeztek hívek a 
vasmisére.

Egy élet kegyelmeiért, 
élete munkájának ered-
ményéért és sok kedves 
híve szeretetéért  szólt a  
hálaadás.

A szentmise végezté-
vel a jelenlévők kivonul-
tak a templomtérre, ahol 
az egyházközség tagjai 
megvendégelték egy-
mást. Ezután kedves be-
szélgetések következtek 
az ismerősök között. A 
letkési hívek külön cso-
portképet készítettek sze-
retett plébánosukkal és a 
megyéspüspökkel. Jó ér-
zés volt részt venni ezen 
a szentmisén és érezni  a 
hívő emberek szeretetét, 
mely a mai világban na-
gyon szükséges. 

Isten áldása kísérje a 
hálaadás résztvevőit.

Simon József

Vasmise a zebegényi 
templomban 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017. 
augusztus 26-i panorámafutás lebonyolításának 
idejére a kerékpárút lezárásra kerül. A pano-
rámafutás rajtjának időpontja a késő délutáni, 
kora esti órákra tehető, a pontos időpontját az 
időjárási viszonyok függvényében állapítják meg 
a szervezők. 

Kérjük, hogy szabadidős programjaik szerve-
zésénél a fenti tájékoztatásra figyelemmel lenni 
szíveskedjenek.

Lezárják a kerékpárutat

Ezúton szeretnénk tiszta szívből megköszönni 
mindazoknak, akik Szeretett Testvéremet, Stumpf 
Ferencet az utolsó útján elkísértek.

Mély gyászban: Stumpf József és családja

Ezúton köszönjük mindazoknak a részvétet, akik 
szeretett édesapánkat, nagypapánkat, Balázs Vincét 
utolsó útjára elkísérték.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítások
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Az előző évi tapasztalataink 
alapján kemény fejtörést oko-
zott az idei nyári tábor terve-
zése. Ennek az oka – amely 
igazából örömmel tölt el ben-
nünket – a jelentkezők szá-

mának évek óta tartó fokoza-
tos emelkedése. Bármennyire 
is egy tábort szerettünk vol-
na, közel száz gyerkőcöt már 
nem lehet kellő figyelemmel 
követni, foglalkoztatni, a 
programokra utaztatni, já-

tékokat szervezni számuk-
ra. Május végére, mikor is 
szembesültünk a jelentkező 
gyermekek számával, meg-

született a döntésünk: két 
tábor lesz, életkor szerinti 
bontásban. A már megszo-
kott gödi fürdős napokon 
kívül, kirándulós napokat is 
beiktattunk. A kisebb kor-

osztállyal a nagybörzsönyi 
állatsimogatót látogattuk 
meg, és hogy egy kis izga-
lom is legyen, menetközben 
számháború csatát vívtunk. 
A nagyobbakat meglepetés-
ként - a buszt eltérítve - a 

visegrádi bob pályára vittük. 
Mikor szembesültek a tény-
nyel, hogy bobozni fogunk, 
az arcokon örömteli mosoly 

jelent meg. Az itthon töltött 
napokon társasjátékkal pró-
báltuk rávezetni a táborozó-
kat az együtt játszás örömére. 

Táborunk fő témája a kör-
nyezetvédelem, a szelektív 
hulladékgyűjtés, amely já-
tékos formában megjelent a 
már megszokott városjáték-
ban is. A gyöngyfűzés, foci, 
vízibomba csata, íjászkodás 
sem maradhatott ki a prog-

ramokból. A versenyek végén 
mindenki megkapta az ered-
ményéért járó finom csokiját.  
A jó hangulathoz az is hozzá-
járult, hogy az égiek is ked-
veztek nekünk, a tábor ideje 
alatt remek idő volt.

 Mindkét hetet mindany-

Ha nyár… akkor ”könyvtáros tábor”

Duplázódott a „könyvtáros” tábor 2017-ben
Megjósolható volt, hogy egyre többen fognak jelentkezni 
az évek óta igen tartalmas, élményekkel teli, nyári szüneti, 
könyvtári szervezésű programokra. Erzsó és csapata min-
den évben olyan élményekben gazdag napokat biztosított, 
aminek olyan hírverése lett, hogy idén már annyian jelent-
keztek, hogy két turnusban foglalkoztak a gyerekekkel. Ez 
tulajdonképpen azt is jelentette, hogy nagyon figyeltek arra, 
hogy a különböző korú gyerekek érdeklődésének és terhel-
hetőségének megfelelő szintű napi elfoglaltságot biztosítot-
tak. 

A mai internetes világban, amikor a gyerekeket alig le-
het  a gép elől, illetve telefonjukról leragadva elmozdítani, 
valóságos áldás, hogy őszinte örömmel siettek minden nap 
a könyvtárba.

A napi események elmesélése sem volt pár mondat. Sze-
rintem minden szülő, vagy nagyszülő ilyenkor ismerhette 
meg, hogy milyen szerencse az, hogy vannak olyan felnőt-
tek  - persze a városvezetés támogatásával -, akik a szívű-
kön-lelkükön  viselik a nyári szünetbeli  hasznos időtöltést.

Az embert-próbáló tevékenységet, a gyerekek szeretetét, 
a gondoskodást, a mindenre odafigyelést, a rugalmas szer-
vezést csak nagyon nagy tisztelettel tudjuk megköszönni:

                                                          Egy nagymama

nyian lebarnulva, fáradtan, 
de az elmúlt hét élményit bol-
dogan felelevenítve zártuk, 
és arra gondoltunk, milyen 
gyorsan elszaladt ez az egy-
egy hét.

Természetesen búcsúz-
kodásnál elhangzott a már 
megszokott mondat: jövőre 
veletek ugyanitt!

Táborunk tartalmas prog-
ramjához hozzájárult Szob 
Város Önkormányzatának 
és a Szobért Szobiakért Köz-
alapítvány támogatása, me-

lyet a gyermekek névében 
is köszönünk. Köszönjük a 
gyermekjóléti központnak a 
sok-sok finom jégkrémet, a 
szülőknek, nagyiknak a sütit, 
a palacsintát, a lekvárt és a 
nutellát.

Szervezők
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