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Karácsony hetének ünnepsorozata egy újabb 
jeles nappal bővült. A 19. században vezették 
be Szent Család ünnepét, melyet 1969-ben a 
karácsony (december 25.) utáni eső vasárnap-
ra helyeztek át a vízkereszt (január 6.) utáni 
vasárnapról. 

„Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgo-
kat, hogy minden keresztény, bármilyen helyen 
és állásban, bármilyen erény gyakorlására tö-
rekszik, okot, meghívást, mintát kaphasson, ha 
a Szent Családra tekint” - írta enciklikájában 
XIII. Leó pápa.

A Szent Család életéből sokféle példa me-
ríthető. Arról szeretnék beszélni, hogy nem 
elég az, hogy mit mondok, hanem arra tegyem 
a hangsúlyt: hogyan mondjam azt, amit mon-
dok, hogy abban jelen legyen a szeretet hangja.

Ezzel kapcsolatban szeretnék utalni egy 
betlehemes játékra. Megragadott az, hogy az 
előadás szerzője megszólaltatta Máriát és Jó-
zsefet. Vajon miért? Előveszem a Szentírást. 
Fogok a kezembe egy kék, meg egy piros 
ceruzát és elkezdem aláhúzni azokat a mon-
datokat, amelyeket Mária és József mond ki. 
Kiderül, hogy Máriánál találok néhányat kék 
színnel aláhúzva, de nem találok egyet sem 
Józsefre vonatkozóan piros színnel. Engem 
megfogott az, hogy mégis hallom az ő párbe-
szédüket. Először egy kicsit megdöbbentett. 
Utána rájöttem, hogy valószínűleg minden 
más nézője és hallgatója az előadásnak ezzel 
nem foglalkozott. Miért? Mert természetes az, 
hogy biztosan beszélgettek. Emlékszünk még 
arra, hogy mit mondtak egymásnak az előa-
dásban? Talán nem lényeges. Mi az, ami még-
is lényeges lehet? Az, hogy szeretettel szóltak 
egymáshoz. Valószínűleg ez a valóságban is 
így lehetett.

Úgy érzem, hogy mindennapjaimban 
példa lehet ez a párbeszédes Szent Család. 
Általában beszélgetéseinkből, megszólalása-
inkból nem feltétlenül az marad meg, hogy 
mit is mondtunk, hanem az, hogy hogyan is 
mondtuk. Tudok-e figyelni arra, hogy hogyan 
viselkedem a családtagjaimmal? Minden kö-
rülmény között sikerül ez?

Térjünk vissza a Szent Családhoz. Nekik is 
szembesülni kellett sokféle nehézséggel. Ösz-
szeírás, szülés közelsége, szállás hiánya… És 
ebben a helyzetben úgy tudott valaki meg-
születni a betlehemi barlangban, hogy ott két 
ember szerette egymást. A szeretetben a SZE-
RETET született meg. Ez a szeretet szeretne 

bennem is megszületni. Hogyan? 
Az egyik nap hallgattam az előadást az 

egyetemen. Nagyon lekötött, tetszett. Mégis 
azt vettem magamon észre, hogy nyomaszt 
valami. Közeledik a vizsga, aminek az anya-
ga igen terjedelmes és azt éreztem, mintha 
meghaladná képességeimet. Közre játszik az 
is, hogy olasz nyelven kell teljesíteni a vizs-
gát. Órák után kicsit elkeseredve indultam 
hazafelé. És éppen az egyik csoporttársam-
mal, egy afrikai pappal, léptem ki a kapun. 
Valahogy úgy alakult, hogy eddig közelebbről 
nem ismertem még. Azt éreztem, hogy most 
van itt az az alkalom, hogy megismerkedjem 
vele. Félre kell tennem minden problémámat, 
gondoltam, és rá kell figyeljek. Megszólítot-
tam és bemutatkoztunk egymásnak. Elkezdett 
nekem arról beszélni, hogy nehézsége van az 
olasz nyelvvel, főleg vizsgán az anyag vissza-

adásában. Viszont az előadást jól érti, fölfog-
ja és elég arra, hogy majd hazamenve az itt 
szerzett dolgokat kamatoztatni tudja. Ezzel a 
gondolataival, úgy éreztem, megoldotta az én 
problémámat is, vagyis a lényeg: hazamenve 
kamatoztatni tudjam én is. Megnyugtatott tu-
datlanul, pedig én nem is beszéltem arról, mi 
foglalkoztat. Azt gondolom, Isten azt a szán-
dékomat értékelte, hogy szeretettel odafordul-
tam egy emberhez.

A példámmal szerettem volna kihang-
súlyozni, hogy a szeretet hangját próbáltam 
megszólaltatni, amit Isten kezdeményezett 
bennem. A mi életünkben is úgy jelenik meg 
Isten, ha elkezdünk arra figyelni, hogy hogyan 
szólunk családunk többi tagjához. Ezzel szü-
letik meg a béke. Szembesülhetünk azzal is, 
hogy már nincs meg a családi béke.  Azért szü-
letett meg Jézus, hogy elhozza az újrakezdés és 
a megbocsátás lehetőségét, amit Szent Pál így 
fogalmaz: „Mint Istennek szent és kedves vá-
lasztottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, 
a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek 
el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha 
valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássa-
tok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott 
nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, 
mert ez a tökéletesség köteléke”. 

E napon az Egyház szeretettel szemléli a 
betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s 
a családokat oltalmukba ajánlja.

Bezák Tamás plébániai kormányzó

Nem elég az, hogy mit mondok, hanem arra tegyem 
a hangsúlyt: hogyan mondjam azt

- Szent Család ünnepe -

Áldott, békés 
karÁcsonyt és boldog 

új esztendöt kívÁn minden 
szobi polgÁrnak szob 
vÁros önkormÁnyzata!
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Felemelő élmény volt a mint-
egy 150 régi dolgozó számára 
találkozni és részt venni a „lé-
üzem” (Szobi Szörp Rt) fenn-
állásának 50. évfordulójára a 
város által szervezett ünnepsé-
gen. 2017. november 25-én 14 
óra előtt gyülekeztek a régi dol-
gozók és vezetők az üzem bejá-
ratánál a fotózásra. A többség 
20 éve nem látta egymást. Bár 
az idő vasfoga egy kicsit meg-
látszott rajtunk, de perceken 
belül visszatért a régi énünk, a 
közös emlékek és kapcsolatok. 
A nagy és kis csoportos fotózás 
után a Szobi József Attila Mű-
velődési Házban megtekintet-
tük azt a profi kiállítást, mely 
nagyon sok lelkes szervező és 
régidolgozó gyűjtőmunkájával 
jött létre. Nagy meglepetés volt 
a színházterem berendezése.

A régi zárszámadások han-
gulatát idézték a terített asz-
talok elhelyezése, díszítése. A 
terem megtelt, aki nem fért az 
asztaloknál a hátsó sorokban 
kapott helyet.

A 15 órakor kezdődő ünnep-
séget Ferencz Gyöngyi polgár-
mester asszony nyitotta meg, aki 
ecsetelte, hogy a cég milyen je-
lentős szerepet játszott a várossá 
válásban és Szob ismertségében.

Felkért előadóként csak az 
első 30 évből tudtam néhány 
kiemelt időszakról szólni: 

• Az első 3 év indulási ne-
hézségeiről.

• A következő 4 év piac-
teremtő és termelési kapaci-
tás növelő feladatairól. Ezen 
időszakban az országban a 36 
szörpgyártó vállalat között a 
legutolsó helyről piacvezetőkké 
váltunk.

• Elmeséltem munkába állá-
som egy munkanapját. Az első 
egy napos budapesti kirándulás 
élményeit, az első zárszáma-
dást.

• Egy nagy ugrással beszá-
moltam a rendszerváltás okoz-
ta megrázkódtatásról. Ekkor 
vesztettük el a piacaink 50 %-át 
(szovjet export 40 %, hazai 10 
%).  A 7 MGTSZ (tulajdono-
sok) a padlón és a felszámo-
lásunkat szorgalmazzák. Az 

infláció meghaladta a 30 %-ot.
• Kibontakozás: Rt-vé alaku-

lás. Külföldi befektető szerzése 
tőkeemeléssel. Alkalmazkodás 
a megváltozott körülmények-
hez. Megteremtettük a dobozos 
gyümölcslevek, üdítők gyár-
tását. Megalapoztuk a dolgo-
zóink szociális juttatásainak és 
jövedelmének megtartását.

• A csapatmunkával, a ta-
nulás és tudás gyarapításával, a 
kitűzött célok túlteljesítésével a 
hazai és nemzetközi piacokon 
egy minden tekintetben sikeres  
és jelentős fejlődés alapjait rak-
tuk le. (1996). 

A pezsgős köszöntés után, 
még sokáig együtt maradtak a 
munkatársak kisebb csoportjai. A 
ragyogó szemek és mosolygós ar-
cok jelezték a rendezvény sikerét.

 dr. Hemela Mihály
volt vezérigazgató 

1970-1996

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 
elősegítették, hogy a rendezvény 
létrejöhessen.

A rendezvény ötletgazdája: 
Boros József. 

A rendezvény támogatói vol-
tak: Szob Város Önkormányza-

ta, Szobi Italgyártó Kft.
A rendezvény előkészítésé-

ben, a kiállítás berendezésében 
és a lebonyolításban részt vett: 
Szobi Érdy János Könyvtár és 
Információs Központ, Börzsöny 
Múzeum, Börzsöny Múzeum 
Baráti Köre Egyesület.

A kiállítás anyagát 
gazdagította:

Aradi Géza
Árpási Imre
Bali Jánosné

Borossa Frigyesné
Döme Tamás
Drobni Ágnes

Gönczöl Zoltán 
Grósz Józsefné
Hajdu Ferenc

Halmai Sándor
Jurth Ildikó Gabriella

Kutasi Péterné
Laczkó Jánsoné
Micsei László
Palásti Gábor
Paluch József

Porczió Lászlóné
Simonné Zsibrita Gizella

Smolong Edvin
Szabó Mónika

Takács Zsuzsanna
Tóth László

Vargáné Mészáros Katalin
Véber Sándorné

„Felüdít, frissít, ez valami 
más” - Szobi Szörp 50 éve

Idősek napja a 
Nyugdíjas Klubban
Október 14-én  mi is megün-
nepeltük az idősek napját a 
Nyugdíjas Klub tagságával. 

Id. Virág Sándor az alábbi 
gondolatokkal és verssel kö-
szöntötte az ünneplőket:

„Először is köszöntöm Ágit, 
a klubvezetőnket, aki idestova 
nyolc éve tartja össze a tag-
ságot és intézi üdülésünket, 
buszkirándulásainkat, fürdőt 
és még sorolhatnám napestig.

Szépkorú Tagoknak!
Ha megengeditek, hogy egy 
pár jótanácsot elmondok vers-
be szedve, előre is köszönöm. 

Tudom, tanácsokat könnyű 
osztogatni. / Azért ajánlatos 
néha elfogadni! / Elszálltak 
az évek, ez az élet rendje. / Ne 
gondoljál rája, úgy lesz majd 
feledve! / Csak a jóra gondolj, 
volt belőle bőven. / Remélem 
lesz is még elkövetkezőben! / 
Megvan minden, miért érde-
mes volt élni. / Ezután sem 
szabad semmitől sem félni! / 
Nem szabad feladni, nem sza-
bad leállni! / Lassabban kell 
most már sok mindent csinál-
ni! / Vegyük végre észre, azt 
hogy mivé lettünk. / Elmúlt 
az ifjúság, már megöreged-
tünk! / Minden perc ajándék, 
/ ami még hátravan. / Hasz-
náljuk ki bölcsen. / Így lesz 
majd gondtalan!"

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni mindazoknak, akik 
támogatták és segítették, 
hogy ilyen kellemes estét tölt-
hettünk együtt.

Támogatóink: Bogi Koz-
metika, Dunapart Üzletház, 
Eszterházy Cukrászda (Pár-
kány), Éva Baker Kft., Fe-
rencz Gyöngyi polgármester, 
Fésűs József képviselő, Ke-
mencei Húsbolt, Kisherceg Vi-
rágkertészet, Krasznai Zoltán 
képviselő, Maca Fodrászat, 
Nádas Falatozó, Nefelejcs Vi-
rágüzlet, Orbán József képvi-
selő, Renge Anna Mária, Szo-
bi Italgyártó Kft., Tóth Lajos 
alpolgármester.

Segítőink a vacsora elké-
szítésénél: Berendi Magdolna, 
Borbás Béláné, Deák László-
né, Legény Istvánné, Szabad-
kai György, Völgyesi Lászlóné, 
és köszönet mindenkinek, aki 
segített a felszolgálásban.

Köszönjük továbbá az óvo-
dások és mazsorettek műso-
rát, és Virág Sanyinak a verset.

Gimesi Ágnes
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Röviden
EFI A képviselő-testület novemberben 
döntött arról, hogy a VEKOP-7.2.2-17 
számú, „Az alapellátás és népegész-
ségügy rendszerének átfogó fejleszté-
se – népegészségügy helyi kapacitás 
fejlesztése” című pályázati felhívásra 
történő pályázat benyújtásához szük-
séges Egészségfejlesztési programterv, 
illetve a pályázati anyaghoz előírt 
Szükségletfelmérést, helyzetfeltárást, 
megvalósíthatóságot megalapozó ta-
nulmány elkészítésére vonatkozóan 
az ÉrtékTrend.eu Kft-vel (2721 Pilis, 
Újerdő út 47.) köt szerződést. A pá-
lyázat sikere esetén a jövő évben egy 
járási illetékességű Egészségfejlesztési 
Iroda (EFI) kezdheti meg működését 
településünkön.

Parkoló A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a tanuszoda parkolójá-
nak kivitelezéséhez szükséges szak-
munka biztosítására a B és M Építő 
Bt-vel (3170 Szécsény, Pintér Sándor 
út 10.) köt szerződést.

KEHOP A képviselő-testület novem-
berben döntött arról, hogy pályázatot 
kíván benyújtani az Önkormányza-
ti épületek energiahatékonysági fel-
újítására és megújuló energiaforrás 
hasznosítására a Közép-magyaror-
szági régióban című, KEHOP-5.2.9 
kódszámú pályázati felhívásra a „Gon-
doskodás Összefogással” SZEBK szobi 
intézménye épületének (2628 Szob, 
Árpád u. 15.), a Szobi Fekete István 
Általános Iskola főépületének (2628 
Szob, Iskola u. 2.) és a „Meseház” 
(2628 Szob, Iskola u. 1.) épületének 
energetikai korszerűsítése érdekében. 
A képviselő-testület döntött továbbá 
arról, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges feltételes közbeszerzési el-
járást lefolytatja.

Rendkívüli támogatás A képvi-
selők novemberi ülésükön döntöttek 
arról, hogy pályázatot kívánnak be-

nyújtani a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatá-
sára kiírt pályázati felhívásra az ön-
kormányzat működőképessége megőr-
zése érdekében. 

Tanuszoda A képviselő-testület a 
Szobon létesülő tanuszoda elnevezé-
sére az alábbi javaslatokat tette, ahol a 
felsorolás egyben a prioritási sorren-
det is jelölte: 1. Duna-Ipoly Tanuszoda 
Szob, 2. Járási Tanuszoda Szob. Kap-
csolódó hír, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium mindkét javaslatot jóvá-
hagyta, ezért a megállapított prioritási 
sorrendet figyelembe véve, tanuszo-
dánk a Duna-Ipoly Tanuszoda Szob 
nevet viseli majd.

Koncepció A képviselő-testület no-
vemberben fogadta el az önkormány-
zat 2018. évi költségvetését megalapo-
zó koncepciót. Az önkormányzat jövő 
évi gazdálkodását alapjaiban meghatá-
rozhatja majd a pályázatokon elnyert 
támogatásokból megvalósítandó be-
ruházásokhoz szükséges önrészek biz-
tosítása. A településfejlesztéshez szük-
séges források bevonásának elsődleges 
útja továbbra is a pályázati út marad. 
Cél, hogy minden, a település számára 
hasznos eredménnyel kecsegtető fel-
hívásra pályázat kerüljön benyújtásra. 
E beruházásokhoz szükséges források 
biztosítása mellett kell az önkormány-
zatnak megterveznie úgy 2018. évi 
költségvetését, hogy a város és intéz-
ményei működtetésére, a települési 
közszolgáltatások biztosítására is jus-
son elegendő pénz.

Szünet A képviselő-testülete a Szobi 
Napsugár Óvoda téli szünetét 2017. 
december 21-től 2018. január 2-ig, 
húsvéti szünetét 2018. április 3-án, 
nyári szünetét 2018. július 30-tól au-
gusztus 31-ig engedélyezte.

Határozatok A képviselő-testület 
novemberi ülésén kapott tájékoztatást 
a jegyzőtől a 2017. III. negyedévben 
meghozott képviselő-testületi határo-
zatok végrehajtásáról. 

A képviselő-testület november 15-én 
a Szobi József Attila Művelődési Ház 
nagytermében tartotta a készülő Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv és a hozzá 
kapcsolódó rendelet második lakossági 
egyeztetését.  Az egyeztetés alkalmával 
bemutatásra került a kézikönyv, illetve 
a hozzá kapcsolódó rendelet tervezete, 
amelyre a megjelentek észrevételeket te-
hettek.

A partnerségi egyeztetést követően 

következett a közmeghallgatás. Mielőtt a 
lakosság kapott volna szót, Ferencz Gyön-
gyi polgármester tájékoztatta a megjelen-
teket az önkormányzat 2017. évi mun-
kájáról, a benyújtott és benyújtás előtt 
álló pályázatokról, a folyamatban lévő 
beruházásokról, illetve az önkormány-
zat pénzügyi helyzetéről, Ezt követően 
következett a közmeghallgatás, ahol a 
lakosság részéről megjelentek tehették fel 
kérdéseiket, tehették meg javaslataikat. 

Hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Szobi Polgármesteri 
Hivatal december 27-én, 28-án és 
29-én zárva tart.

Megértésüket köszönjük.

Köszönet
A Szobi József Attila Művelődési Ház 
ezúton is szeretné megköszönni mind-
azoknak a támogatását, valamint köz-
reműködését, akik az év folyamán a 
rendezvényeinken hozzájárultak a prog-
ramok létrejöttéhez és sikeres lebonyo-
lításához. Reméljük, hogy jövőre is ha-
sonló lelkesedéssel és segítő szándékkal 
dolgozhatunk együtt a helyi közössége-
inkért.

Paluch Anita

Hozz egy díszt a város 
karácsonyfájára!

Ezúton kérünk minden kedves szobi la-
kost, hogy ha idejük engedi, készítsenek 
saját kezűleg díszeket a karácsonyfára 
annak érdekében, hogy a város kará-
csonyfája minél szebb és díszesebb le-
gyen. Ha valaki nem érez kedvet a kézi-
munkázáshoz, de akad olyan dekoráció 
otthonában, melyet szívesen felajánl, azt 
is szeretettel fogadjuk.

A díszeket a december 11-i héten fel-
állított fára is elhelyezhetik, vagy lead-
hatják a Szobi Érdy János Könyvtárban, 
illetve a Szobi József Attila Művelődési 
Házban.

Partnerségi egyeztetés és közmeghallgatás

Tisztelt Lakók! 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a zöldhulla-
dék gyűjtési időszak lezárult, és legköze-
lebb csak 2018. április 1-vel indul.

Kérjük, hogy a továbbiakban a zöld-
hulladék zsákokat ne helyezzenek ki 
közterületre, mert elszállításukra már 
nem kerül sor. 

Köszönettel: Szob Város 
Önkormányzata

“Kérjük, hogy a közterületi rend érdekében az 
üveghulladékokat a gyűjtőedénybe helyezzék 
és más jellegű hulladékot ne itt rakjanak le!”
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Az elmúlt hónapban színpadra 
álltunk, előadásokon vettünk 
részt, megemlékeztünk, tanul-
tunk és készültünk a szalagava-
tóra.

Október 23-án a 11.a osztály 
műsorával vettünk részt Szob 
városának ünnepi megemléke-
zésén. Diákjaink a színpadon 
három ember sorsát mutatták 
be, akik részt vettek a forrada-
lomban és utána bíróság elé ál-
lították őket ezért. A műsorra 

való készülés során, a próbákon 
közelebb kerültünk a kor esz-
méihez, atmoszférájához, sokat 
átéltünk és megértettünk a szín-
padon életre keltett események-
kel abból, ami 1956-ban történt. 
Reméljük, aki látta a műsort, 
hasonló élménnyel gazdagodott!

Novemberben a Bohócok a 
Láthatáron Csoport elhozta is-
kolánkba az Én Prométheuszra 
gondoltam című részvételi slam 
színházát, ahol dramatikus ke-
retek között, interaktívan és a 
slam segítségével gondolkod-
tunk és beszélgettünk olyan fon-
tos dolgokról, mint a felelősség, 
hatalom és agresszió. A 11. és a 
12. évfolyam vett részt ezen az 
osztálytermi közös nyomozáson, 
ami sokkal messzebbre vitt, mint 
az előadásbeli gyilkosság elköve-
tőjének leleplezése.

A két alsóbb évfolyam ugyan-

azon a héten az általános isko-
lába kapott meghívást, önkén-
tesek segítségével ismerkedtek 
általános iskolások és gimisek 
közösen az elsősegélynyújtás 
alapjaival. Az interaktív előadás 

élmény volt minden résztvevő 
számára. Köszönjük az általános 
iskolának a lehetőséget, hogy di-
ákjaink közösen tanulhattak!

November 13-án Sellyei Do-
rottya 10. osztályos diákunk a 
„Te aranyok Aranya” címmel 
meghirdetett szavalóverseny 
regionális döntőjén vett részt 
Székesfehérváron. Az Országos 
Széchényi Könyvtár, a Magyar-
tanárok Egyesülete és a Magyar 
Olvasástársaság által Arany 
János születésének 200. évfor-
dulója tiszteletére kiírt verseny 
Közép-Magyarország területi 
döntőjén három tagú zsűri ér-
tékelte a versenyzőket. A zsűri 
elnöke Sohonyai Edit írónő volt. 
Dorottya kötelező verse Arany 
János Visszatekintés című műve 
volt, a szabadon választott vers 
pedig az Endre királyfi című bal-
lada, mely a Toldi estéjében talál-
ható. 

November 16-án nyílt napot 
tartottunk az iskolánk iránt ér-
deklődő nyolcadikos diákoknak 
és szüleiknek. Az általános tájé-
koztató mellett természetesen 
órákat lehetett látogatni, a diá-
kok beszéltek az iskolai életről, 
a tanórán kívüli programokról, 
a sportéletről és a végén kötet-
len beszélgetésre hívták az iskola 

DÖK-tagjai a látogatókat. Re-
méljük, kellemesen teltek a ná-
lunk töltött órák és jó emlékek-
kel tértek haza vendégeink!

November 17-én újabb előa-
dást hallgathattunk a Lazarista 

rend előadássorozatából. Befeje-
ző darabját Barta Szabolcs atya, a 
rend magyarországi tartomány-
főnöke mutatta be, témája pe-
dig a csodásérem volt. Korabeli 
képekkel, leírásokkal, Labouré 
Szent Katalin látomásainak be-
mutatásával ismerhettük meg az 
érem történetét és jelentőségét, 
a végén pedig mindenki kapott 
egy érmét, amely olyan sok em-
bernek jelentett már segítséget a 
nehéz időkben. 

November 24-én került sor a 
végzősök szalagavatójára. Ren-
geteg munka, gyakorlás, energia 
van a mögött a monumentális 
előadás mögött, melyet a meg-
hívottak láthattak. A keringők, 

Színpadi élmények meglepetéstáncok, a Dzsungel 
könyve táncjelenetei nem csak 
a betanító-koreográfus Nagy 
Kinga és az osztály tehetségét di-
cséri, hanem azt is megmutatja, 
hogy négy-öt év alatt az osztály 
olyan összetartó, közös munká-
ban hatékonyan együttműködő 
közösséggé ért, ahol mindenki 
megtalálta azt a feladatot, amivel 
előbbre viheti a produkciókat, 
amiben felszabadultan részt ve-
het, amivel kifejezheti önma-
gát. Megmutatták azt is, hogy a 
közös cél érdekében mennyire 
kemény munkára képesek. Ez 
nagyfokú érettséget mutat, kí-
vánom nekik, hogy az érettségi 
vizsgákon is kamatoztatni tudják 
ezt az összeszedettséget és erőt, 
hogy elérjék a maguk elé tűzött 
célokat! Köszönjük a művelődési 
ház minden dolgozójának, hogy 
megint lehetővé tették és segítet-
ték a szalagavató létrejöttét!

Karácsonyig kézműveske-
dünk, karácsonyi díszeket gyár-
tunk, lesz lelkigyakorlat és még 
sok-sok együtt töltött tanóra, 
hogy tudásban és bölcsességben 
növekedhessünk. 

Békés, boldog karácsonyt kívá-
nunk minden kedves olvasónak!

Szent László Gimnázium

2018. január 10.

Szeretettel várjuk 
a kedves szülőket és diákokat!
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Sok, szép, szívünknek kedves hagyománya 
van a Szobi Fekete István Általános Isko-
lának. Az egyik legszebb, legmeghatóbb 
az első osztályosok avatása. Sok éve már, 
hogy minden tanév őszén a negyedik osz-
tályosok Fekete Istvánossá avatják az iskola 
legifjabb diákjait. Idén is, október 25-én a 
negyedikesek feltűzték iskolánk jelvényét 
az elsős tanulóknak. 

Az elsősök diáktársaik, szüleik, tanáraik 
előtt ünnepélyes keretek között esküt tettek: 
jól fognak tanulni, szót fogadnak szüleik-
nek és tanáraiknak, védik a természetet, 
ahogy egy igazi „feketés” diáknak kell. 

Már hetek óta készültek a kicsik egy vi-
dám mesejátékkal, amit az iskola közössé-
ge és a meghívott vendégek előtt adtak elő 
nagy sikerrel. 

Kívánjuk a legkisebb iskolásainknak, 
hogy az elkövetkező években érezzék jól 
magunkat iskolánk közösségének tagja-
ként, tanuljanak jól, érjenek el sok-sok si-
kert a tanulásban és a  sportban!

„Az egészséges közösség a tagok szeretetén 
és egymás iránti figyelmén épül fel.”

Iskolai hírek
Kirándulás a Sziklatemplomba

Már hagyománnyá vált, hogy minden 
évben a Pálos rendnek köszönhetően 
tanulóink kirándulást tehetnek a Bu-
dapesten található Magyarok Nagy-
asszonya Sziklatemplomba.

Közel ötven gyermek kapott lehe-
tőséget arra, hogy autóbusszal no-
vember 8-án Budapestre utazzon, a 

Gellért hegyben található különleges 
sziklatemplomba.

A templomot a Magyarok Nagy-
asszonya tiszteletére szentelték fel. 
Ezért is látható bejárat után a Szűza-
nya Szent Koronával ékesített szob-
ra. A tanulóinkat egy kedves szerze-
tes kalauzolta, aki sok érdekességet 
mesélt. Hallhattak Boldog Özsébről, 
Mindszenty Józsefről, a Fekete Ma-
donnáról, Szent Hedvigről.

A sziklatemplom építésének gon-
dolata 1924-ben vetődött fel. A szik-
latemplom 1931-ben a kolostor 1934-
ben készült el. Az 1950-es években a 
pálosokat kitelepítették, a hatvanas 
évek elején pedig egy közel 2 méter 
vastag betonfallal elzárták az ajtaját. 

A rendszerváltás után a pálosok 
visszakapták a sziklatemplomot. 

A bejáratnál látható a Pálos Rend 
címere. A külső barlangból egy alag-
útszerű folyosón juthattunk a mélyeb-
ben fekvő, mesterségesen kialakított 
templomrészbe, ahol a szentmiséket 
és a különböző imádságokat tartják. 
Ide belépve az első, amit észrevet-
tünk a kellemes hőmérséklet, mely 
télen-nyáron 20°C körül van a meleg 
vizű forrásoknak köszönhetően.

A gyerekeknek felejthetetlen él-
mény volt a látogatás. 

 Köszönjük szépen a lehetőséget!  

A legelhibázottabb újraélesztés, 
ha neki sem kezdünk……

Talán ezzel a mondattal fejezhetjük ki 
legjobban az iskolánkban november 
7-én tartott előadás mondanivalóját. 
Nem is nevezhetjük előadásnak, hi-
szen a gyerekek a valóságban nézhet-

ték meg és maguk is kipróbálhatták, 
hogyan és miként kell cselekedni, ha 
embertársunk bajban van. Az Első-
segélynyújtás Oktatásért Alapítvány 
megkeresésére iskolánk és a Szent 
László Gimnázium 7-10. évfolya-
mos tanulói és tanárai vettek részt a 
programon. Az alapítvány célja, hogy 
minél szélesebb körben népszerűsít-
se az elsősegélynyújtást, oktatásokat 
szervezzen. Elhivatott fiatal oktatók 
jöttek, akik hozták a felszerelést, be-
mutatták a civilek által is egyszerű-
en használható defibrillátort, annak 
használatát, valamint az újraélesztés 
folyamatát. 

Tanulóink nagyon élvezték a be-
mutatót, mint a mellékelt képek is 
mutatják.

Rendhagyó történelemóra
Nagy örömünkre szolgált, hogy Né-
meth Tamás, a Börzsöny Nehézgya-
logság fegyvermestere, kovácsa és 
alapító tagja elfogadta meghívásun-
kat, hogy a hatodik osztályosoknak 

bemutatót tartson a X-XV. századi 
magyar fegyverekről, páncélokról, 
az akkor élt emberek életéről. Tamás 
mesélt a korszak haditechnikájáról, 
hadviseléséről, harcművészetéről. A 
gyerekek érdeklődve hallgatták ho-
gyan viselték eleink a páncélt, hogyan 
forgatták a kardot. Még nagyobb él-
mény volt a számukra, hogy kézbe 
vehették a fegyvereket, felpróbálhat-
ták a páncélt, a sisakot.

Köszönjük szépen Németh Tamás-
nak a kiváló előadást! Reméljük, a 
következő tanévben is ellátogat hoz-
zánk! 

Elsősök avatása

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
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Az 1559. évi török adójegy-
zékben név szerint szereplő 
szobiak (összesen 86 férfi: 
családfők és legény fiaik) 
a középkori népesség utó-
dai lehettek. Ez a többféle 
eredettel (honfoglaló és 
nekik alávetett szláv, avar 
őslakosok) rendelkező né-
pesség a forrásaink szerint 
a 16. században protestáns 
hitű lett. A szobiak 1864-
ben azt írták Pesty Frigyes 
kutatónak, hogy a falunak 
„régibb időben tiszta ma-
gyar lakossága volt, de ké-
sőbb tótok telepíttettek ide 
…” Egy 1898-ban kiadott, 
bizonytalan hitelességű 
történeti munka szerint: 
„Szob régebben tökéletesen 
magyar és református falu 
volt. 1763-ban azonban az 
esztergomi káptalan, mint 
uraság jobbágyait azon 
kényszerválasztás elé állítá, 
hogy vagy katholikus hitre 
térjenek vagy pedig kiván-
doroljanak; a református la-
kók az utóbbit választották 
és az alföldre vándoroltak 
ki, mire a káptalan Szebe-
lébről tót gyarmatosokat 
telepített helyökbe.” A tör-
téneti források ezzel ellen-
tétben arra mutatnak, hogy 
a török kori lakosság na-
gyobb részének eltűnése és 
az új jövevények érkezése 
nem 1763-ban következett 
be, hanem korábban indult 
hosszabb folyamat volt.

Dr. Koczó József mun-
kássága alapján ismertek 
az alábbiak: 1650-ben és 
1674-ben Szobon refor-
mátus lelkész működött, 
1713-ban pedig árva, azaz 
pap nélküli, de létező gyü-
lekezetként említették. A 
szobi reformátusokat ért 
sérelmek kapcsán 1721-ben 
vizsgálat is folyt. A helytar-
tótanács 1728. évi összeírá-
sában már nem szerepel a 
szobi kálvinista egyházköz-
ség.  

1715-ben és 1720-ban 
az ország nagy részén ösz-
szeírták az adóköteles csa-
ládfőket szántóik, rétjeik, 
szőlőik méretével együtt. 
Kimaradtak a névjegyzé-
kekből a legszegényebbek 

és a nemes lakosok. Szobon 
adózó családok 1715-ben: 
Kormos (2 család), Dut-
ka, Cseri, Halász, Mészá-
ros, Torma, Seres, Szabó (2 
család), Mánya, Kliment (2 
család), Pericht (2 család), 
Zsibri, Tóth, Német, Nagy, 
Letkési, Bíró (2 család), 
Tokvaly (vagy Tolvaly?), 
Huszák, Serfőző, Kormá-
nyos, János (ez vezetéknév!), 
Puhlyar (helyesen Uhlyar), 
Mózes, Verebes. A 30 csa-
ládfő kb. harmada viselt 
szláv nevet és így a török 
kor utáni betelepülőknek 
tarthatóak. 1720-ra már 
sokat változott a lakosság 
összetétele, e famíliák ke-
rültek a lajstromba: Kormos 
(2 család), Dutka, Molnár, 
Kucsora, Halász, Mészáros, 
Torma, Seres, Szabó, Grózer, 
Mánya, Kliment (2 család), 
Varga, Zibrinyi, Letkés-
si, Hoxa, Huszák, Komár, 
Serfőző, Németh, Freczka, 
Miavecz, Tóth, Kormányos, 
Csizmár, Uhliár, Mózes, Pe-
richt, Verebes.  Furcsa mód 
eltűnt öt év alatt a falu két 
legnagyobb gazdasággal, 
24-24 holddal rendelke-
ző parasztja, Bíró István és 
Bíró Mihály, de mellettük 
az „átlagos” családok közül 
is hiányzik a Cseri, az egyik 
Szabó, a Nagy és a Tolvaly. 
A Perichtek közül az egyik 
szintén eltűnt. A magyar 
eredetű, őslakosnak vélhe-
tő családok fogyása mellett 
1715 és 1720 közt megnőtt 
a többnyire szláv nevű új 
lakosok száma. Szláv ere-
detű a Kucsora (Kucsera), 
a Hoksza, a Komár (szlová-
kul „szúnyog”), a Freczka, 
a Miavecz (jelentése "mia-
vai” – Miava ma Szlovákia 
nyugati részén fekszik), 
német a Grozer (jelentése 
„nagyobb”) és a Pericht. Az 
új Varga és Molnár csalá-
dok magyar nevet viseltek. 
Honnan érkeztek települé-
sünkre az új jövevények a 
18. század elején? Először 
egy 1663/1664 táján készült 
török összeírás és az 1715. 
évi országos összeírás honti 
adatait néztem át ismerős 
neveket keresve. (Termé-

szetesen elődeink érkezhet-
tek a megyén kívülről is, de 
ez lehetett a ritkább eset.) 
Feltűnő a Szebelléb 1715. 
évi lakóival való nagyfokú 
egyezés. (E városka 1664 
tájt nem lett összeírva, csak 
1715-ben.) Szebellében ta-
lálunk Csizmárt és Csimárt 
(szlovákul csizmadia, var-
ga), továbbá 3 Frcska, 6 
Grozer, 16 Pericht, 1 Hok-
sza, 1 Kliment (e név a ma-
gyar Kelemen megfelelője) 
és 7 Uhlyer (az Uhliár je-
lentése  szlovákul „szenes, 
szénégető”) családfőt. Lé-
nyeges, hogy e családok egy 
része igen szegény, szinte 
föld nélküli volt, így köny-
nyen elképzelhető, hogy 
ezen 1715-ben Szebellében 
lakó személyek testvérei, 
fiai vagy más rokonai ér-
keztek pár évvel korábban 
Szobra az otthoninál na-
gyobb szántókat remélve a 
földesúrtól, az esztergomi 
káptalantól. Az 1664. évi 
deftert átnézve a Szebelléb-
től 5-15 km-re fekvő, tőle 
délre és nyugatra lévő tele-
püléseken találkozhatunk a 
Szobról ismerős nevekkel. 
1664-ben 6 Hoksza család 
élt az Ipolyság és Szebel-
léb közti Terényben. Innen 
északnyugat felé 3 egymás-
sal szomszédos faluban 
voltak Klimentek: Nádason, 
Szúdon és Lissón. Utób-
bi helységben egy Frisko 
is adózott a töröknek. E 
három falu közé ékelődik 
be Darázsi, ahol egy Ko-
már család élt. Nádasddal 
szomszédos Zsember, ahol 
az oszmánok egy Huszákot 
találtak. (Husziknak írta a 
török íródeák – a Huszák 
névben a szlovák „hus” liba, 
lúd szó rejlik.) Zsember 
mellett van Bát, ahol egy 
Csizmárt írtak össze.  

Látszik, hogy Szebel-
léb és környéke, Hont me-
gye északnyugati része az, 
amely családnevei alapján a 
18. század eleji szobi szlo-
vák telepesek többségének 
származási helye lehetett. 
Sajnos az elköltöző őslako-
sok kutatásához már jóval 
kevesebb támpontunk van. 

Régi és új szobiak Szerencsés véletlen, hogy 
a Bács-Kiskun Megyei Le-
véltárban fennmaradt egy 
számunkra kivételesen ér-
tékes anyag, a szobi erede-
tű, de innen Fülöpszállásra, 
majd Kiskunhalasra költö-
zött Mózes család néhány 
tagjának iratai. Moses Ist-
ván özvegye 1759-ben 65 
évesen tanúságlevelet írt 
arról, hogy öt évvel koráb-
ban vallási üldöztetés miatt 
ment Fülöpszállásra lakni. 
Az üldöztetés helyét nem 
nevezte meg, de az egyik 
utóda 1799-ben írt levele 
alapján Szob volt az eredeti 
otthon. Moses Istvánné ke-
serű sorai 1759-ből: „Lakó 
helyemben a szomorú üldö-
zések annyira el áradtanak, 
hogy négyen vagy öten alig 
maradtunk meg utoljára az 
igaz Rfta (református) val-
lásban; (...) Minden örök-
ségemet, pintzés házamat, 
szőlőmet, szántó földeimet 
és minden egyéb azokhoz 
tartozó eszközimet el hagy-
ván, ide az helyben az én 
nemzetiségem után bujdos-
tam." E szerint rokonai már 
korábban Fülöpszállás-
ra érkeztek. (1715-ben és 
1720-ban egy Mózes János 
módos szobi gazdaként lett 
összeírva.) Mária Terézia 
egy 1772. évi irata emlí-
ti a szintén fülöpszállási 
református Dutka Jánost, 
aki Bíró István özvegyét 
a szintén kálvinista Nagy 
Annát akarta feleségül ven-
ni. A ritka Dutka név és a 
vele szereplő Bíró Istvánné 
alapján valószínű, hogy itt 
Szobról menekültekről van 
szó. A Dutka család a szláv 
hangzású név ellenére régi 
szobi református család le-
hetett. Talán az 1715 után 
Szobról eltűnt két gazdag 
Bíró család egyik tagja volt 
a Fülöpszálláson 1772-ben 
említett néhai Bíró István. 
A régi szobiak egy része 
tehát valóban az Alföldre 
menekült, másik részük, pl. 
a Dutka, Kormos, Kormá-
nyos és a Mányai rokonsá-
gok néhány tagja elfogadva 
a katolikus vallást helyben 
maradtak és összeházasod-
tak az északról érkezőkkel.

Batizi Zoltán, 
Börzsöny Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény
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Az augusztusi időszak zűrzavarát 
követően, ősszel sem javult a hely-
zet a kajak egyesület zavartalan 
működését illetően. Glózer Ger-
gely edző távozásával más elképze-
lések is felvetődtek a folytatásról, 
ami alapjaiban ingatta meg a szobi 
egyesület DISE általi működteté-
sét, illetve előtérbe helyezte más 
irányzat képviselését.  

A DISE színeiben továbbra is 
versenyző gyerekek, szeptember-
ben Szlovéniában ennek ellenére 
emelt fővel mutatták be, hogy 
miről is szól a kajaksport, maguk 
mögött hagyva az áttekinthetetlen 
és sokszor követhetetlen állapoto-
kat. Mindezek mellett bravúrnak 
tekinthető, hogy Baranyi Dániel 
egyéniben aranyérmet, párosban 
Fuchs Gergővel pedig ezüstérmet 
szerzett. Eredményes volt még a 
Kiss Gergő és Mészáros Benedek 
- DISE színeiben utoljára együtt 
alkotott párosa -, mely ezüstérmet 
hozott, valamint büszkék lehe-
tünk Feleki Hannára is, aki egyé-
niben szintén ezüstérmet szerzett. 

További eredményeink  MK1 – 
egyéniben: Kiss Gergő bronzérmes, 
Baranyi Letícia 4. helyezett, Bezecz-
ky Márton Pál 5. helyezett; Aradi 
Alexandra 5. helyezett; Mészáros 
Benedek 7. helyezett; Bartók Áron 
7. helyezett; Kun Zolkó 8. helyezett.

MK2 – párosban: Lind Botond 
és Bezeczky Márton Pál 4. helye-
zett; Baranyi Letícia és Aradi Ale-
xandra 4. helyezett.

Szántó Bálint sem adta fel a 
versenyt, méltósággal lapátolt be a 
célba. Szlovénia volt az utolsó ver-
seny, amin még együtt versenyez-
tek a gyerekek, ahol - bár külön 
nevezéssel, mégis Szob színeiben 
indult - Téglás Kamilla bronzér-
mesként is szót érdemel. Veligdán 
Péter és Gulyás Henrietta is egyé-
niben lettek negyedikek.

A szolnoki versenyen Baranyi 
Dániel bronzérmet, a Dunai Ist-
ván Emlékversenyen – keretfeltöl-
tőn – pedig 6. helyezést ért el. A 
többiek is tisztességgel helyt álltak. 

A DISE a 2017. évi pontver-
senyen 99 egyesületből a 47. 
helyezést érte el, a nagy múltú 
nagymarosi egyesületet köve-
tően, 20 bajnoki pontot javítva, 
igen nagyot lépett előre a tava-

lyi, 2016-os évhez képest.
A versenyidőszak lezárását kö-

vetően azonban sürgetővé és elke-
rülhetetlenné vált a válságos hely-
zet megoldása. Az önkormányzat 
hosszú távú megállapodást kötött 
emiatt a DISE vezetőségével, ami 
az épülő új csónakház üzemel-
tetésére és a DISE-vel való közös 
együttműködésre vonatkozott. A 
helyzet konszolidálása érdekében 
az egyesület élén Kammerer Zol-
tán elnök a vezetőséggel együtt 

szavatolta, hogy biztosítja a kajak 
szakosztály normális működteté-
sét edző és eszközök biztosításá-
val, versenyekre való felkészítéssel 
és versenyzéssel. Szob súlyponttal 
a környékbeli gyermekek számára 
is lehetőséget biztosítanak a kaja-
kozásra. Tavaszra tervezi az ön-
kormányzat az új csónakház épí-
tésének kezdetét, valamint szintén 
tavaszra prognosztizálható a ta-
nuszoda építésének befejezése. A 
két építménnyel a befejezést köve-
tően, versenyképes körülmények 
biztosítása válik lehetővé a gyere-
kek felkészüléséhez.

A DISE által felvázolt jövőkép-
pel nem mindenki értett egyet, 
így voltak, akik gyermekeiket más 
egyesületet színeiben versenyez-
tetik már a jövőben. Sok sikert az 
eltávozott gyerekeknek!

A DISE a folytatás érdekében 
edzőként szerződtette le Nieberl 
Lászlót, aki a kajak sport szakmai 
berkeiben elismert név. Nieberl 
László „Stuci” 1963. február 28-án 
született Zebegényben. A Duna-
kanyar szülötte, a Stuci becenevet 
gyermekkorában kapta, az akko-
riban divatos stuccolt frizuráról, 
amit testvérének osztályfőnöke 

aggatott báttyára. Így lett ő a kis 
Stuci, aki Nagymaroson töltötte 
gyermekkorát. Nieberl László 10 
évesen kezdett kajakozni Nagy-
maroson, a 80-as években pedig 
az Újpesti Dózsa Sport Club egyik 
meghatározó sportolója lett. 1985-
ben a belgiumi Menchelenben 
a gyorsasági világbajnokságon 
10.000 méteren K1-ben ezüs-
térmes, 1986-ban Montrealban 
10.000 méteren K4-ben bron-
zérmes lett. 1984-ben a Los An-

geles-i olimpián vett volna részt, 
azonban a szovjet blokk bojkottja 
miatt Magyarország nem indult az 
olimpián, így Nieberl László nem 
utazhatott a játékokra.

1989-ben Gödön kezdte meg 
edzői pályafutását, mely időszak 
alatt jelentős szerepet töltött be a 
gödi profi versenysport életében. 
Kammerer Zoltán nevelőedzője 
és egyben menedzsere. Kammerer 
Zoltán olimpiai bajnoki és számta-
lan országos bajnoki címét Nieberl 
László edzősége alatt szerezte meg. 
Legeredményesebb versenyzője 
Szobról Karsai Gergely, aki edző-
sége alatt a főiskolás világbajnok-
ságon aranyérmet szerzett. Göd 
után Győrben, Vácon és legutóbb 
a Vasasban dolgozott edzőként.

Nieberl László jövőbeni ter-
ve, hogy működőképes, szakmai 
feltételeknek megfelelő kajak 
egyesület edzője legyen. Molnár 
Péter kajakosunk támogatásával 
– leendő szakosztályvezető igaz-
gatónk – igyekszik a szobi székhe-
lyű szakosztály sikerét garantálni. 
Heti 4 edzéssel és szombatonként 
úszás edzéssel készíti fel a gyereke-
ket a téli alapozásra. A szobi Szent 
László Gimnázium tornatermé-

ben kedden-pénteken és a Szobi 
Fekete István Általános Iskola 
tornatermében hétfőn-szerdán 
edzenek a gyerekek, amiért köszö-
nettel tartozunk az intézmények 
vezetőinek. 

Nieberl László Szlovéniában 
is ott volt már a gyerekek mellett, 
Szolnokon és Sukorón is hajtotta 
őket, majd 2017. november 18-án 
a hagyományos Nagy Hideg-he-
gyi futáson is jelen volt, ahol jól 
szerepeltek a mieink.

Idei év utolsó programja, a 
2017. december 14-én Nőtincsen 
tartandó évadzáró karácsonyi 
buli. Az új évvel, ami egy új kezdet 
lehet, remélhetőleg már nyuga-
lomban készülhetnek fel a gyere-
kek a versenyekre.

Bezeczky Anikó

2014-ben Szobi Öregfiúk csapatá-
nak kezdeményezésére, Fridmann 
Tibor emlékére vándorserleg ala-
pításával teremtornát rendeztek.

A tervek és remények szerint 
hagyománnyá kívánták tenni ezt 
a tornát, ezzel is évente emlékezve 
tisztelt sporttársukra, barátjukra, 
ismerősükre.

2017. november 18-án Vámos-
mikolán  negyedik alkalommal  
vettek részt  csapatok a tornán. 
Raszler Tibor a temetői koszorús 
tiszteletadás után nyitotta meg a 
játékot a részt vevőknek.

Sajnos Balassagyarmat és Má-
rianosztra közbejött akadályok 
miatt nem tudott jelen lenni a 
mérkőzéseken.

A versenyen az alábbi öregfiú 
csapatok vettek részt: Nagymaros 
(2 csapattal); Szob; Vámosmikola.

A vándorkupát Nagymaros (I.) 
csapata nyerte. Gratulálunk nekik.  
Raszler Tibor - az összes részt vevő 
nevében is - a kupát megőrzésre 
átadta Tibi özvegyének. 

Az ünnepélyes kupa át-
adás-átvétel után Pálos Norbert 
főzte babgulyás elfogyasztása 
közbeni beszélgetések reményt 
adtak arra, hogy folytatódni fog 
a hagyomány.

A szervezők nevében ezúton 
is szeretnénk köszönetünket ki-
fejezni a közreműködőknek, a 
támogatóknak, az adományozók-
nak.  Nélkülük nem lehetett volna 
ennyire sikeres a célt megtestesítő 
rendezvény.

Holler Károly 
(Szobi Öregfiúk)

Emléktorna

Duna-Ipoly Sportegyesület (DISE) - 
Szobi Kajak-Kenu Szakosztály

Őszi hírek
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Karácsony volt. Az embereknek 
boldognak kellett volna len-
niük, ha nem is foglalkoztatta 
egyik-másikat Jézus születése, 
legalább annak örülhettek vol-
na, hogy aznap nem kellett dol-
gozniuk, legfeljebb templomba 
menniük este, a karácsonyi mi-
sére. Hideg tél volt azokban az 
időkben és nem mindenki volt 
olyan tehetős, hogy a csizmadi-
ánál kiscsizmát csináltasson az 
apróságok számára. 

Firizában legalábbis nem 
voltak anyagilag jó módban az 
ott élő családok. Ebben a kis fa-
luban, 30 család élt, 30 házban. 
Volt még egy fontos épület is a 
házakon kívül, mely nem is le-
hetett volna más, mint egy ked-
ves kis templom. A falu hírből 
sem ismerte a tehetős szót, és 
így az omladozó kis templo-
mot sem volt miből renoválni. 
A templom megsüllyedt egy 
belvíz alkalmával és a falai két 
oldalt hosszan és vastagon meg-
repedtek. Elszomorító látvány 
volt, ahogy a sárga falú kedves 
kis templom egy-egy ökölnyi 
repedéssel az oldalán álldogált 
magányosan és kihűlten a falu 
közepén. 

Hideg szél fújt, a halál és el-
múlás, örök elfeledésbe merülés 
kemény, téli szele. Ez a szél hozta 
a havat is, ami előző este kez-
dett el hullani Firiza falucskára, 
és reggelre vastagon belepte az 
egész tájat. Ropogott a hó, ahogy 
a kis fehér jégkristályok még ap-
róbbra törtek egy kis ember lába 
alatt. Ferike volt a kis ember, a 
nyolc éves forma kisfiú. Apja, 
anyja, és két bátyja mindig a föl-
deken dolgozott, ő, lévén, hogy 
még kisfiú volt, de már kellően 
felnőttesen tudott viselkedni, 
kisebb testvéreire vigyázott ott-
hon. 

Ezen a karácsonyi reggelen 
is a kisfiú a templomba sietett a 
reggeli szentmisére, ahol trom-
bitáján a „Dicsőség”-et játszotta. 
Sietett a kis ember, hisz a mise 
nyolckor kezdődött, és a falu 
közepén álló templom órája 
épp akkor ütött háromnegyedet, 
amint kilépett házuk faragott 
kapuján. Sűrű léptekkel tipegett, 
mezítláb, hisz kis csizmára nem 
tellett a szegény kis faluban szin-
te senkinek. Apró léptek, ropogó 
hó, törnek egy kis test súlya alatt, 

a fehér kristályok.
 Mire a templomba meg-

érkezett, egészen átfázott. Kis 
báránybunda kabátkájában ösz-
szehúzta magát egy padban, a 
magas karzaton, az orgona nagy, 
hideg sípjai mellett. A templom 
falain található, ökölnyi széles 
repedéseknek köszönhetően, a 
templomban hasonlóan hideg 
idő uralkodott, mint annak ka-
puin kívül. A miseborba öntött 
víz is meg-meg fagyott, a kis mi-
nistránsok melengették apró, ki-
hűlt kezeikkel. Ilyen szépen még 
soha, senki nem fújta trombitán 
a karácsonyi énekeket. A kisfiú 
mezítláb, a templom hideg, kő 
padlóján állva játszott, az orgona 
kíséretével. Fázott is a talpa, de 
nem volt mit tenni, csak fújt és 
fújt, amíg levegővel bírta. 

Miután végig hallgatta a 
pap prédikációját és áldozott, 
a kivonulási ének dallamára, 
nagy köhécselések közepette 
hazaindult. Vacogott. Fázott és 
hangosan, hurutosan köhögött, 
hisz eddig az összes misén egy-
házzenei szolgálatot végzett, a 
hideg idő ellenére is. Szülei, és az 
Isten kedvében akart járni, így, 
mióta csak élt, egy szentmisét 
sem mulasztott. Hazaérve anyja 
rögtön fölfedezte, Ferike csú-
nyán megfázott. Ez akkoriban 
még nem volt olyan egyszerűen 
gyógyítható betegség. El kellett 
szaladni az orvosért, a szomszé-
dos faluba, mely negyed napnyi 
járóföldre volt Firizától. Ha az 
ember az orvost otthon találta, 
szerencséje volt, mert így összes-
ségében fél nap alatt megjárta a 
távot, és még várakoznia sem 
kellett. Feri bátyja, Sanyi rögtön 
vállalkozott a feladatra, hogy 
átszalad Mozsgóra, és megkéri 
az orvost, hogy karácsony elle-
nére is jöjjön, és vizsgálja meg 
kisöccsét. Kérés nélkül csizmát 
húzott, báránybundát öltött, és 
mire apjuk feleszmélt volna, már 
ki is lépett a kapun. 

Mire visszaért, Feri nagyon 
beteg lett, magas lázzal és hi-
deg-meleg rázással feküdt a ke-
mence búbjánál egy bögre forró 
teával, melyet anyja készített 
száraz kamillából és csalánból. 
Az orvos megvizsgálta. Mikor 
felemelkedett a gyerek remegő 
kis teste mellől, fájdalmas arccal 
nézett az aggódó anyára és meg-

rázta fejét. Nem tudott segíteni a 
kisfiún. „Ha holnapig nem javul 
az állapota, a kemence melegétől 
és a gyógynövényes teától, sajnos 
nincs mit tenni.” 

Az orvos, Feri édesapjának 
régi, jó barátja volt, és bármit 
megtett volna, hogy a kisfiú 
meggyógyuljon. Az anya megy-
gyújtott egy gyertyát, a kisfiú 
melletti asztalkára helyezte, a 
tea mellé és zokogva rogyott le, 
fia fekhelye mellé imádkozni. 
Hozzá csatlakozott a többi gye-
rek is, legkisebbtől a legnagyob-
big, néma csendben mondták 
az imát. Apja és orvos barátja is 
letették pipáikat és a házban levő 
nagy fakereszt előtt mondták az 
imát. Így telt el az éjjel, Feri pe-
dig kisebb rázkódások mellett, 
viszonylag nyugodtan álomba 
szenderült.

És reggelre valami megválto-
zott. Karácsony másnapja volt. 
Csendesen hullott a friss, ropo-
gós hó, de szél már nem fújt, sőt, 
szinte enyhének mondható idő 
volt. Boldog idő. Mire a család 
kisírt szemekkel fölébredt, a ke-
mence mellett, méretre szabott 
kisebb-nagyobb csizmácskák, 
bennük méretre szabott, meleg 

zoknik sorakoztak. Minden-
kinek egy pár. István, az orvos, 
fáradt, kialvatlan szemekkel, 
mégis boldogan, szemében 
örömkönnyekkel nézte, ahogy a 
gyerekek egyre másra próbálgat-
ják saját kis csizmáikat. Az apa 
elkerekedett, nagy, barna sze-
meit barátjára emelte, aki csak 
bólintott egyet kedvesen, meg-
emelte kalapját és kifordult az 
ajtón. És megtörtént a karácso-
nyi csoda. Mire minden gyerek 
fölvette a kiscsizmáját zoknival, 
és hozzá a báránybundát, már 
csak egy pár lábbeli árválkodott 
a kemence mellett. Ferike is fel-
ébredt, és örömmel tapasztalta, 
hogy visszatért belé régi ereje. 
Így együtt indult útnak a boldog 
kis család, a karácsony másnap-
ján tartott misére, hisz ebben a 
faluban a nagy misét csak más-
napján mutatták be, mivel a pap 
a szomszédos falvakat is járta, 
hogy mindenhol tarthasson ka-
rácsonyi misét. 

Talán a tea és a kemence me-
lege, talán az ima segítette Fe-
rikét gyógyulásra, talán a kettő 
egyszerre. Ki tudja.

Így telt hát a karácsony Roz-
gonyi Ferikééknél, Firiza falucs-
kájában.

Rozgonyi Jóska bácsi 
emlékére: Sam Fox©

1899 Karácsony
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Az egyháztörténészek a 17. 
század elejére – néhányan 
1617-re, vagyis kereken 
400 esztendővel ezelőtt-
re – teszik az Ipoly mente, 
Börzsönyvidék Kálvin ta-
nait követő gyülekezeteit 
támogató, segítő, szervező 
drégelypalánki, másként 
nógrádi református egyház-
megye létrejöttét.

Az esperességhez tarto-
zó eklézsiákról a legtelje-
sebb korabeli kimutatást 
Perlaki Könczöl Márton, a 
lévai egyház lelkésze készí-
tette 1650-ben, melyben a 
Dunáninneni Egyházkerü-
lethez tartozó 102 egyház 
és lelkész nevét közli. (Az 
egyházmegye 1734-től a 
Dunántúli Református Egy-
házkerülethez kerül, s 1952. 

évi megszüntetéséig annak 
része marad.) 

A palánki egyházmegyé-
hez tartozó eklézsiák felso-
rolása 21 anyaegyházat és 
18 prédikátornevet említ. A 
települések azonosítását és 
vármegyékbe sorolását elvé-
gezve a lajstrom a következő 
egyházakat tartalmazza: 

• Szokolya mezőváros –  
Hont vármegye; Varsányi 
Kovács Mátyás

• Palánk erődítmény – /
Drégely-/Palánk, Hont vár-
megye; Barsi Mihály 

• Balassa-Gyarmat erő-
dítmény – Nógrád várme-
gye; Turai Máté

• Szécsény erődítmény – 
Nógrád vármegye; Zágorhi-
dai György 

• Fülek erődítmény – 

Nógrád vármegye; Tasnádi 
György 

• Losoncz mezőváros – 
Nógrád vármegye; Mezőlaki 
Kis István

• Maros mezőváros – 
Nagymaros, Hont várme-
gye; Oroszi Máté

• Nógrád erődítmény – 
Nógrád vármegye; Malassi 
Gergely

• Jenő – /Diós-/Jenő, 
Nógrád vármegye; Mezei 
János

• Nagy-oroszfalu mező-
város – Nagyoroszi, Nógrád 
vármegye; Sütő Pál

• Perőcsény – Hont vár-
megye; Búcsi Máté 

• Rétság – Nógrád vár-
megye

• Nőtécs – Nőtincs, Nóg-
rád vármegye; Laskói Miklós

Amikor gyermekek vol-
tunk, bizony, segíteni kellett 
szüleinknek. Libát őriztünk, 
akinek tehene volt, azt kel-
lett legeltetnie, akinek kecs-
kéje volt, azt őrizte. Min-
dig megmondtuk odahaza, 
hová megyünk az állatokkal. 
Sokszor mentünk az úgyne-
vezett nosztrai kereszthez és 
a  kis Jézus lába nyomához. 
Ugyanis a Macska-oldalba 
volt egy szikla és a sziklába 
egy gyermek lábnyom. Ezt 
mondták a kis Jézus láb-
nyomának. A sziklától nem 
messze ment a gyalogút az 
Ijesztő-rétre. Megkérdez-
tem otthon nagyapámat, 
hogy mit tud a lábnyom-
ról mondani, igaz-e, hogy 
a Jézuska lába nyoma. Azt 
mondta nagyapám, hogy az 
öregek mesélték, hogy ke-
rült oda a lábnyom. 

Nagyon régen, hogy így 
volt-e, nem tudom, de a 
Szűzanya az Ijesztő-réten 
ballagott a kis Jézussal a 
hegyek felé. Mária imába 
mélyedve ballagott, a kicsi 
Jézus pillangót kergetett. 
Egyszer csak báránybége-
tést hallott a Macska-ol-
dalból. Odanézett, és látta, 

hogy egy kisbárány bele-
keveredett a sűrű bokorba, 
nem tud kijönni. A kis Jézus 
kimenekítette a kisbárányt, 
de erre már ott termett a ju-
hász fia, mivel ő is hallotta 
a kisbárány bégetését. Meg-
kérdezte: – Te mentetted ki 
a báránykát? Gyere, egyél 
egy kis sajtot, hálából, itt 
van a tarisznyámban. Jóízűt 
evett a sajtból a kicsi Jézus, 
és azt mondta a juhász fiú-
nak: – Mit adjak én neked, 
nincs semmim. Tudod mit? 
Ebbe a sziklába hagyom 
lábnyomomat! 

Azóta van itt a lábnyom.
A Szűzanya kereste fiát, 

mert eltűnt a rétről. Jézus-
ka ott termett mellette, és 
elmesélte, hogy megmentett 
a bokorból egy kisbárányt, 
és kapott sajtot. Tovább vet-
ték az útjukat Márianoszt-
ra felé. A kis Jézus nagyon 
megszomjazott a sajtra, és 
kérte édesanyját, hogy ke-
ressenek vizet. Elértek a Vö-
rös-föld tövébe, ahol egy kis 
vízerecske csordogált. Elin-
dultak a vízerecske nyomán, 
és egy forrásra bukkantak. 
Nagyon megörültek, jót it-
tak a forrásból, és a Szűza-

nya még utoljára lehajolt, 
és ivott még egyszer a friss 
forrásvízből. Ahogy beleha-
jolt, elszakadt a gyöngye, és 
belehullt a forrásvízbe. Azt 
mondta a Szűzanya: – Nem 
szedem össze a gyöngyöket, 
hálából a finom vízért, itt 
hagyom. 

Aki iszik ebből a kútból, 
és gyöngyöt keres, az talál 
is. Azóta minden évben, 
amikor búcsúba mentünk 
Márianosztrára gyalogo-
san, mi gyermekkorunkban 
előre szaladtunk a kúthoz, 
és valóban találtunk pici 
gyöngy alakú pirosas, zöld 
és fehér gyöngyszemeket, 
de 4-5 darabnál többet nem 
találtunk. 

Sajnos, most már nem 
tisztítják a kutakat, a noszt-
rai búcsúba sem járnak gya-
log, így nehezen lehet meg-
lelni a Granát-kutat, mert ez 
a neve ennek a jóízű csodás 
forrásnak. Bele van vésve a 
kőbe: Granát-kút.

Sokan mesélték e regét az 
idősek közül, és láttuk a láb-
nyomot a sziklába.

Lejegyezte:
 Glázer Lászlóné 

Nagybörzsöny

• Verőcze – Nógrád vár-
megye; Szenczi András

• Pettyen – /Felső-/Pe-
tény, Nógrád vármegye; 
Marosi István

• Marót – Pilismarót, 
Esztergom vármegye; Ma-
rosi István 

• Szob – Hont vármegye; 
Marosi Máté

• Helemba – Hont vár-
megye; Perőcsényi János

• Kövesd – Garamkö-
vesd, Hont vármegye; Ma-
rosi György 

• Pásztoha – Ipolypásztó, 
Hont vármegye

• Bél – Ipolybél, Hont 
vármegye

Láthatjuk, hogy az Ipoly 
mentén, a Börzsöny kör-
nyékén és Nógrádban a 
helvét hitvallás jórészt a 
végvárak katonái és a me-
zővárosok, nagyobb tele-
pülések lakói között ter-
jedt. Két Börzsöny-vidéki 
gyülekezet esetében a 16. 
századi fennállásról is 
akadnak bizonyítékaink: a 
galántai zsinat (1592) előt-
ti időből maradt fenn az a 
kánongyűjtemény, melynek 
aláírói között ott találjuk 
Corvin Éliás, a perőcsényi 
eklézsia prédikátorának 
nevét; míg Szokolyán a ma 
is használatban lévő úrva-
csorai kehelyre vésett 1598-
as évszám.

A század végén, 1680-tól 
még Vámosmikola, majd a 
17/18. század fordulójáról 
Dömös református anya-
egyházáról akadnak feljegy-
zések. 

A 18. században a refor-
mátus mater eklézsiák nagy 
része elsorvadt. A Börzsöny 
környékén őrálló gyüleke-
zetként maradt fenn: Szoko-
lya, Diósjenő, Perőcsény és 
Ipolypásztó, majd 6-7 évti-
zednyi árvaság után Verőce, 
Nagymaros és Pilismarót is 
újraéledt.

A téma részletes kifejté-
sét olvasóim megtalálják: A 
HELVÉT HITVALLÁS PA-
LÓCFÖLDÖN – Fejezetek 
a Drégelypalánki Reformá-
tus Egyházmegye történeté-
ből 1617–1952 (Dunántúli 
Református Egyházkerület 
Ráday Gyűjteménye, Bu-
dapest, 2017. 490 o.) című 
munkámban.

Dr. Koczó József

Reformáció a Börzsöny vidékén II.

Mondák, regék a Börzsönyből IV.
Granát-kúti rege
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 Első versem születése!
Büntetésem töltöm egy koszos cellába'.
Ez volt a helyőrség legtisztább fogdája!

Parancsmegtagadás volt egyetlen bűnöm.
Egy hétig el kell majd gyalázatom tűrnöm!

Irigyeltek azért, hogyan szertornáztam.
Súlyokat emeltem, kézen állva jártam.
Papírt és ceruzát szereztem titokban,
Így kezdődött nálam költői mivoltam!

Leírom most néktek e gyászos napokat.
Hogy az unokák is láthassák azokat!

A percmutatónak olyan a járása,
Mint landoló madár szárnya csapkodása!

Natúr csupasz deszka éjszakai ágyunk.
Lidércnyomás rajta félbe szakadt álmunk.
Durván összetörve lélekbe, majd testbe.
Így múlik el nálunk a várva-várt este!

A nappalra pedig egy „stoki” szuperál.
Szálkás bütykös deszka és a szög meg kiáll!

Még a Fakirnak is dicsfényére válna.
Amíg a fenekünk e próbát kiállja!

Ily lassan cammognak percek és az órák.
És hogy ne búsuljunk, dúdolunk egy nótát.
Vagy talán pont azon fárasztjuk el agyunk,
E cudar helyzetben ó miért is vagyunk?!

Ha egyszer beköszönt a szabadság napja.
Álmunkat az ágyunk többé nem bolygatja.
Összetörve bár, de egy újabb reménnyel.

Rövidül meg időnk egy újabb héttel!
Közelebb kerülünk a leszereléshez!

Nagyatád, 1964. júl. 15.
Virág Sándor tizedeS HK. PK. 

(HarcKocSi ParancSnoK)

A téma az utcán hever
Identitás

Időm van bőven, beülök a presszóba, kávét és egy kis gyomorerősítőt ren-
delek. Rajtam kívül még egy asztalnál ülnek. Anya a lányával. A kislány 
4-5 éves lehet, anyukája előtt óriási adag kávé ménkű nagy tejszínhabbal 
kakaóval cifrázva. Spanyolul beszélnek. A kislány csak azt hajtogatja folya-
matosan, hogy álmos, anyukája pedig pergő nyelven (spanyolul) nyugtatja: 
Megiszom a kávét és megyünk!

Valami fura spanyol nyelvjárással beszélnek, az „a” hangok palócosak, 
az „er” hangok géppuskaként ropognak. Dél-amerikaiak lehetnek. Bolívi-
ai? Nem… Perui? Valószínű! A kislány sapkája kézzel kötött, a szivárvány 
minden színéből kötve, oldalt két lógó füllel. Inkák hordják az ilyeneket, 
a filmekből ismerős nekem. Hajszín, arcbőr menne is hozzá, csak az orra 
nem. Az európai.

A kávét megittam, egy szelet Sprotszeletet készülök megenni. A kislány 
átnéz az asztalomhoz. Ő is szeretne ilyent. „Megyek a mosdóba” – szól az 
inka hercegnőhöz anyukája. Nem bírom ki ezt a nézést. Kezemben a csoki, 
felemelem, aztán megkérdezem a hercegnőtől spanyolul: Szereted?

Kikereked a szeme, nem szól semmit. Próbálkozom ismét: Kéred?
Néz, csak néz. Hirtelen megszólal szép csengő hangon magyarul: Bo-

lond a bácsi? Én magyar vagyok!
Döbbenten ülök a helyemre, csoki az asztalon, anyuka visszajött. Öl-

tözködnek. Asztalom mellett mennének az ajtóhoz. Most magyarul vagy 
spanyolul? Anyukára való tekintettel a spanyolt választom: Hola!

Anyuka meglepődve, jó palócosan válaszol: Szervusz!
A hercegnő huncut mosollyal: Szia! (magyarul)
Fiatalok! Fogtok még sok könnyet nyelni 20 év múlva csak találkozza-

tok  kis inka hercegnővel.
Ferenczy Emil

Gasztostaféta
KorHely HaláSzlé 

Hozzávalók kb. 2 literhez:
75 dkg pontyszelet vagy pontyfilé

2 pontyfej, vagy fej és farok 
(a keserű fogak bent ne maradjanak)

2 evőkanál olívaolaj
1 evőkanál őrölt pirospaprika

2 közepes vöröshagyma
1 citrom (citromlé, citromkarika)

1 babérlevél
kb. 1 csapott teáskanál őrölt bors

kb. 1 dl tejföl
1 tv paprika

ízlés szerint csípős zöldpaprika
1 paradicsom

1 közepes burgonya felkockázva
só 

Elkészítés: A halat kockákra vágom, tálban sóval, borssal és fél cit-
rom levével összeforgatom, a hűtőben pihentetem kb. 1,5 órát. Amíg 
a hal pácolódik, forró olajban a vöröshagymát üvegesre dinsztelem, 
megszórom a pirospaprikával, felengedem kb. 1 liter vízzel, sózom, 
borsozom. Amikor forr, beleteszem a pontyfejeket, a zöldpaprikát, 
a paradicsomot, a krumplit, a babért, 1 szelet citromkarikát. Kb. 1 
órát főzöm, majd a fejeket kiszedem, hűtöm, a húst lefejtem róla, 
villával összetöröm. A levest fémszűrőn átszűröm másik fazékba, 
a visszamaradt zöldségeket a szűrőn átpasszírozom, a sűrítményt 
a leveshez adom a lefejtett fejhússal. Felengedem még kb. 1/2 liter 
vízzel, sózom, borsozom, a tejfölt is kikeverem és a leveshez adom. 
Újraforráskor a pácolt halhúst hozzáadom, és csendesen főzöm kb. 
15-20 percig. (Közben kóstolom: ha szükséges, sózom, borsozom, 
citromlével és csipetnyi cukorral is lágyítom). Tálalás előtt legalább 
1 órát pihetetem, hogy az ízek valamennyire összeérjenek. Kenyérrel 
tálalom. Jó étvágyat kívánok!A stafétát Kaspár Györgynek adom át.

A 2017. évi  minden-
szentek és halottak 
napi ünnepen a teme-
tők virágai és a sírem-
lékek rendezettsége 
arról  tanúskodott, 
hogy az elhunytakról 
tisztelettel és szere-
tettel gondoskodnak 
hozzátartozóik.

Az irgalmas rendi 
szerzetes nővérek, akik Szobon tanítottak a szobi temetőben van-
nak eltemetve. Felújított sírjaikat a Mária légió tagjai gondozzák 
és tartják rendben, amely tevékenységükért fejezzük ki köszöne-
tünket mi, akik szeretettel  emlékezünk a nővérek szobi tevékeny-
ségére.

Kiss Editta nővér, aki  utolsó éveit Budapesten élte, Gyöngyösön 
lett szülei sírjába eltemetve. Ezzel minden Szobon tanító szerzetes 
nővér megtért Teremtőjéhez. A  mellékelt fénykép Editta nővér te-
metésén részt vett szobi tisztelőit mutatja.

Simon József

Editta nővér
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Idén október 27-én tartottuk az időskorúak köszöntését otthonunkban. Minden lakó 
nagyon várta a kis meglepetést, valamint, hogy együtt mulathassunk. Délelőtt az óvo-
dások adták elő aranyos, szórakoztató műsorukat, amit köszönünk Pósa Kati néninek és 
Búzás Karolin néninek. Azután gyönyörű hangjával és dalokkal szórakoztatta az időseket 
Csóka Zsófia, végül kolléganőnk László Mária és Kóczián Erzsébet verseikkel köszöntötte 
lakóinkat.

Köszönjük még Kempfné dr. Dudás Hildának, a járási hivatal vezetőjének, Ferencz 
Gyöngyinek, Szob város polgármesterének, és Menyhárt Ottónénak, intézményünk ve-
zetőjének, hogy megtiszteltek jelenlétükkel.

Majer Orsolya

Idősek napja 
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