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Október 23-án, délután négy órakor 
a rossz idő ellenére szép számú meg-
emlékező gyűlt össze a Szobi József 
Attila Művelődési Házban, hogy 
együtt emlékezzen az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc hőseire és 
eseményeire.

A Himnusz közös eléneklése 
után dr. Rétvári Bence (képünkön), 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának parlamenti államtitká-
ra köszöntötte a megjelenteket, és 
mondta el gondolatait az ünnep-
hez kapcsolódóan. Az államtitkár 
emlékeztetett arra, hogy 1956-hoz 
hasonlóan Magyarország az elmúlt 
évszázadokban is számos alka-
lommal – így 1456-ban, 1686-ban, 
1848/49-ben – került a világ figyel-
mének középpontjába. Párhuzamot 
vonva a korábbi évszázadokban 
megvívott magyar szabadsághar-
cokkal, rámutatott, hogy 1956-ban 
is egyedül maradt nemzetünk a 
szabadságért vívott harcában, mert 
az európai nagyhatalmak inkább 
saját nemzeti érdekeikre figyeltek. 
1956-ban is fontosabbnak tartották 
kereskedelmi útvonalaik biztosí-
tását a Szuezi csatornán keresztül, 
mint a magyarok segítségére sietni. 

A kezdeti elbizonytalanodás és 
meghátrálás után ezt ismerte fel a 
szovjet vezetés, ami egyben bátorí-
tást is jelentett számukra a magyar 
forradalom és szabadságharc erő-
szakkal történő elfojtására. 

Folytatva gondolatait, dr. Rét-
vári Bence kiemelte, hogy a világ 
Magyarországra figyelt 1989-ben 
is, de Magyarország 2018-ban, a 
választások nyomán újra a történe-
lem fősodrában lehet, mert megíté-
lése szerint a választás eredménye 
befolyásolni fogja egész Európa 
történelmét.

Az államtitkár beszédét követ-
te a Szent László Gimnázium 11. 

osztályos tanulóinak színvonalas és 
megindító előadása, amelyben az 
1956-os forradalom és szabadság-
harc, illetve az azt követő kegyetlen 
megtorlás eseményeit idézték fel a 
diákok. Előadásukban különösen 
élethűen sikerült megjeleníteniük a 
megtorlás során lefolytatott perek 
irracionális, embertelen, kegyel-
met nem ismerő hangulatát. A diá-

kok előadásáról, és az őket felkészí-
tő Sajgó Emese tanárnő és Németh 
Gábor tanár úr munkájáról csak 
elismeréssel lehet szólni. 

A forradalom kitörésének 61. 
évfordulója alkalmából megtartott 
városi megemlékezésünket a Szó-
zat közös eléneklésével zártuk.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Az ’56-os forradalomra
és szabadságharcra emlékeztünk
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Mióta elkezdődött a gimná-
ziumban a tanév, minden a 
tanulásról szól. A tanter-
mek, a reggeli csengetés, az 
órák, a megszokott hétköz-
napok. De tanulás a mozgás, 
a kirándulás, az utazás és a 
közös programok is. Elindu-
lunk és az út szinte észrevét-
lenül nyitja rá a szemünket 
ezer újdonságra.

Szeptember 26-án az 
egész iskola elindult Mária-
nosztra felé. Szent Vincének, 
a rend alapítójának napját 
zarándoklattal ünnepeltük 
ebben az évben. A hosszú 
séta végén szabadtéri szent-
misén vettünk részt a mári-

anosztrai kálvárián.  Bartha 
Szabolcs atya, a lazarista 
rend tartományfőnöke be-
szélt arról a prédikációban, 
hogyan vált szentté a rend 
alapítója az élete eseményei, 
találkozásai és döntései kö-
vetkeztében. 

Ez az élet reményt ad-
hat bármelyikünk számára, 
hogy a tökéletesedés felé 
nyitva van az út, bármilyen 
élethelyzetben el lehet kez-

deni jobb emberré válni. 
Piknikkel folytattuk az 

ünneplést, lazarista atyák, 
diákok, tanárok ettünk, it-
tunk, beszélgettünk közö-
sen, mielőtt visszasétáltunk 
Szobra. 

Hozzánk is érkeztek ven-
dégek, a kollégiumba láto-
gatott el és beszélgetett a 
fiatalokkal Bíró Szilveszter, 
a piliscsabai Iosephinum 
igazgatója és Kurali Domini-
ka nővér, kollégiumi tanár. 
Az önismeret és a kollégiu-

mi közösség élete állt az in-
teraktív foglalkozás közép-
pontjában, érdekes élmény 
volt közösen gondolkodni, 
egymás értékrendjét jobban 
megismerni. 

A kollégiumi elhelyezke-
dés lehetősége miatt ebben 
az évben nem csak Vácig 
mentünk pályaválasztási 
kiállításra, hanem mellette 
Monoron és Cegléden is be-
mutattuk iskolánkat. Ebben 

segítségünkre voltak diák-
jaink, Ferenci Noel, Lakházi 
Viktória, Mile Kamilla, Nyéki 
Barnabás és Sellyei Doroty-
tya a 10.a osztályból, Vetor 
Szabina és Vass Szimóna 
pedig a 11.a osztályból. Ott 
is elmondtuk az érdeklődők-
nek, hogy szeretettel várjuk a 
nyolcadikos diákokat és szü-
leiket nyílt napjainkon, 2017. 
november 16-án, december 
5-én és 2018. január 10-én. 

Az Operakaland őszi 
programjai miatt október 
10-én Budapestre utaztunk. 
Az iskolából a diákság több 
mint fele nézte meg közösen 
Mozart operájának napja-
inkra átdolgozott változatát, 
a Figaro 2.0-t. Az operaelőa-

dás után a 9.a és a 10.a osz-
tály a Néprajzi Múzeumban 
az Udvarlás, szerelem, csa-
lád című foglalkozáson vett 
részt, a 11.a és a 12.a osztály 
pedig a Magyar Nemzeti 
Galériában tárlatvezetés-
sel nézte meg a leghíresebb 
XIX. századi magyar fest-
ményeket. 

A következő októberi 
programunk itthon volt: 
az 1956-os forradalom 61. 
évfordulójának tiszteletére 
rendezett városi megemlé-
kezésen ünnepi műsorral 
vetünk részt a Szobi József 

Attila Művelődési Házban 
október 23-án. 

Utazunk térben, időben 
és gondolatban, amíg tart az 
iskola, közösen. Nyitva tart-
juk a szemünket, tanulunk.

Szent László Gimnázium
Ferenci Noel képei 

Őszi utakon 

Újabb szobi sportsiker

Október 6. és 8. között Felsőzsolcán rendezték meg a GPC 
Világkupát. Két tehetséges szobi fiatalember is képviselte 
hazánkat, Szabó Lőrinc és Grézál Gergő. Lőrinc a -90-es 
súlycsoportban 1., Gergő a –100-asban és abszolútban is 
1. helyezett lett. Gratulálunk mindkét fiatalembernek! 
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Szob Város Önkormányzata 
2017 júniusában 86,79 mil-
lió forint támogatást nyert 
el az „Önkormányzati tulaj-
donú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépíté-
sének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén” című pá-
lyázaton.

A támogatás forrása „Pest 
megye Területfejlesztési Kon-
cepciója 2014-2030 és Pest 
megye Területfejlesztési Prog-
ramja 2014-2020” megva-
lósításához nyújtott célzott 
pénzügyi költségvetési tá-
mogatás a Pest megyei fej-
lesztések előirányzatból. A 
támogató a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, a projekt össz-
költsége 91.361.604 forint. 

A projekt legfontosabb 
célja az, hogy Szob város la-
kosságának minél nagyobb 
része könnyebben, zavarta-
lanul, gyorsabban jusson el 
a munkahelyére, a vasútál-
lomás P+R parkolójába és a 
közszolgáltatásokat biztosí-
tó intézmények épületeibe. 
További cél a városi temető 
jobb, kulturáltabb megköze-
líthetőségének a biztosítása.

A projekt főbb elemei, a 
megvalósítás helyszínei:
l A Meggyfa utca szilárd 

aszfalt burkolatának kialakí-
tása, járda építése (útalap ki-
építése, új aszfaltburkolat te-
rület: 715 m2, utca hossz: 179 
m, betonlapos járda kiépítés, 
belvízelvezetés szikkasztó 
árokkal, zöldsáv kiépítése)
l Arany János utca – Dió-

fa utcai átkötés felújítása, a 
temető előtti közlekedési te-
rületek – gyűjtőút, parkolók 
- rendezése (útalap felújítá-
sa, aszfaltburkolat felújítás 
terület: 1.113 m2, utca hossz: 
236 m, járda hossz: 144 m, 
nyílt árkos belvízelvezetés)
l Csallóköz utca bur-

kolatának felújítása, járda 
felújítása (útalap felújítása, 
aszfaltburkolat felújítás te-

rület: 254 m2, utca hossz: 64 
m, betonlapos járdafelújítás, 
K-szegélyes belvízelvezetés), 
l Petőfi utca burkolatá-

nak és járdájának felújítása 
(útalap felújítása, aszfalt-
burkolat felújítás terület: 632 
m2, utca hossz: 158 m, rész-

ben térkő + betonlapos járda 
felújítás: 316 m),
l Bányatelep utca bur-

kolatának felújítása (útalap 
felújítás, aszfaltburkolat fel-
újítás terület: 388 m2, utca 
hossz: 97 m).

A kivitelezési közbeszer-
zési eljáráson 5 ajánlattevő 
nyújtott be ajánlatot, ezek 
közül a nyertes cég az érdi 
székhelyű GREEN-GOES 
Kft. A kivitelezési szerződés 
megkötése 2017. október 
9-én megtörtént, a munka-
területek átadására október 
13-ig került sor. 

A projekt tervezett befe-
jezési dátuma 2018. március 
31., amikor a közreműködő 
szervezet részére a szakmai 
és pénzügyi beszámolónkat 
benyújtjuk.

A megvalósuló projekt ja-
vítja a munkába járás körül-
ményeit, elősegíti a munka-
helyek és közszolgáltatások 
jobb elérését, közvetve javít-
ja a gazdálkodó szervezetek 
működési feltételeit. 

Részletesen az egyes pro-
jektek hatásai:
l Az Arany János utca 

Diófa utca átkötéssel, útfel-

újítással, területrendezéssel 
a városi temető elérhető-
sége, megközelíthetősége a 
járművek kulturált parkolá-
sa biztosítva lesz, valamint a 
terület gyűjtőútként funkci-
onál a Nyár utcával határos 
városrésznek. 

l A Csallóköz utca fel-
újítása megkönnyíti az ön-
kormányzat, az óvoda és 
a leendő bölcsőde, a járási 
kormányhivatal, a házasság-

kötőterem megközelítését. 
l A Petőfi Sándor utca 

felújítása a mentőállomás, 
a szakorvosi rendelő, a te-
mető megközelítését segíti, 
emellett lehetőség nyílik a 
meglévő kerékpáros közle-
kedési útvonalak megsza-
kítás nélkülivé tételére is a 
Szent Imre utca és a Tompa 
Mihály utca felől. 
l A Bányatelep utca ese-

tében a határoló ingatla-
nokban lakók, illetve a Ho-
mokdűlő utca felől érkezők 
számára biztosított lesz a 
kulturált munkába járás és 
a városközpontba, a vasútál-
lomás P+R parkolójába való 
eljutás. 
l A Meggyfa utca teljes 

felújítása, az új útburkolat 
megépítése a határoló ingat-
lanokban lakók számára a 
kulturált munkába járást és 
a városközpontba, a vasútál-
lomás P+R parkolójába való 
eljutást biztosítja majd. 

Elkezdődött Szob fontos belterületi útjainak felújítása
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Anyakönyvi hírek
2017 október hónapban

2017 október hónapban született Rácz József és Kőbá-
nyai Györgyi Dorina nevű gyermeke.

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

Röviden
Üregbeszakadás. A képvise-
lő-testület szeptember 29-én 
megtartott ülésén döntött arról, 
hogy a „Szob, Tompa Mihály 
utca vis maior üregbeszakadás 
helyreállítása” tárgyú beszer-
zési eljárásban nyertes ajánlat-
tevőnek a Geoszolg Kft-t (2085 
Pilisvörösvár, Erkel Ferenc u. 
15.) hirdeti ki, és a munka el-
végzésére vele köt vállalkozási 
szerződést.

KTA. A képviselő-testület szep-
temberi ülésén Nagy Gyuláné 
képviselő asszony, a kulturális, 
oktatási, ifjúsági és sport bizott-
ság (a továbbiakban: KOISB) 
elnökének javaslatára döntött 
az önkormányzat Közösségeket 
Támogató Alapjára benyújtan-
dó pályázatok formanyomtat-
ványának módosításáról. A 
formanyomtatvány módosítá-
sára, pontosítására a pályázati 
rendszer lebonyolításának több 
éves tapasztalatait figyelembe 
véve, azok alapján került sor. 
A 2018-as év során már csak 
a módosított adatlap haszná-
latával benyújtott pályázatok 
fogadhatók be és értékelhetőek.

Tanuszoda. A képviselő-tes-
tület október 26-án megtartott 
ülésén hagyta jóvá a DMRV 
Zrt-vel (2600 Vác, Kodály Zol-
tán út 3.) a tanuszoda víz- és 
szennyvíz bekötésével kapcso-
latban kötött szerződéseket. 
Amint arról lapunkban már 
többször írtunk, az önkor-
mányzat tanuszoda beruházás-
sal kapcsolatban tett vállalásai 
között szerepel, hogy a létesít-
mény közművekkel történő el-
látását biztosítja. A fenti mun-

kák megrendelése is e vállalás 
teljesítése miatt volt szükséges. 

Gazdálkodás. A képviselő-tes-
tület októberi ülésén ismerte 
meg és fogadta el az önkor-
mányzat 2017. I-III. negyed-
évi gazdálkodásáról, illetve 
az adóbevételek alakulásáról 
készült tájékoztatókat. A tájé-
koztatókból kiderült, hogy az 
önkormányzati beruházások, 
illetve a tanuszoda építéséhez 
kapcsolódó vállalások teljesí-
tése miatt megnövekedett ki-
adások ellenére a költségvetés 
helyzete stabil, az adóbevéte-
lek időarányosan teljesültek. A 
képviselő-testület ugyanezen 
ülésén módosította az önkor-
mányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletét is, amely módosítást 
elsősorban a pályázatokon el-
nyert támogatások költségveté-
si rendeletbe történő beépítése 
indokolta.

Köztemető.  A képviselő-testü-
let októberi ülésén ismerte meg 
és fogadta el az önkormányzat 
tulajdonában lévő köztemető 
működéséről készített tájékoz-
tatót. 

Víziközmű. A képviselő-tes-
tület, megismerve a DMRV 
Zrt-vel kötendő víziközmű 
bérleti-üzemeltetési szerződés 
tartalmát, az abban foglaltak-
kal egyetértve felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés alá-
írására.  

Antenna. A képviselő-testület 
hozzájárult ahhoz, hogy a tu-
lajdonában lévő 507/9 hrsz-ú 
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.) 
ingatlanon elhelyezkedő pol-
gármesteri hivatal épületének 
tetején az Antenna Hungária 
Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. 

utca 31-33.) parabola antenn-
ákat helyezzen el. Az antenn-
ák elhelyezésére a Szobi Járási 
Hivatal épületében működő 
Kormányablak intézményének 
egységes adatátviteli rendszer-
be (Nemzeti Távközlés Ge-
rinchálózatba) történő bekap-
csolása érdekében van szükség. 

Társulások. A képviselők az 
októberi képviselő-testületi 
ülésen kaptak tájékoztatást 
a polgármestertől az önkor-
mányzat tagságával műkö-
dő társulások munkájáról. A 
polgármester egyebek mellett 
szót ejtett az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányza-
ti Társulásban, a Gödöllő-Vác 
Térségi Környezetvédelmi, Be-
ruházó és Szolgáltató Vízgaz-
dálkodási Társulatban, a Szobi 
Kistérség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulásában, illet-
ve az Ister-Granum Korlátolt 
Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoporto-
sulásban folyó munkáról, to-
vábbá a korábban szobi szék-
hellyel alapított Duna-Ipoly 
Önkormányzati Területfejlesz-
tési Program Társulás meg-
szüntetési eljárásának aktuális 
állásáról.

Rendezési terv. A képvise-
lő-testület októberi ülésén dön-
tött hatályos településszerkezeti 
tervének és a helyi építési sza-
bályzatának a szobi 57 hrsz-ú 
ingatlan tekintetében - a kérel-
mezők szándéka szerinti - mó-
dosításának, illetve ezzel össze-
függésben a településszerkezeti 
terv és a helyi építési szabályzat 
módosítására 2017. május 24. 
napján   - a Z. É. Műhely Város-
rendezési és Építészeti Tervező 
Iroda Kft-vel (3123 Cered, Vö-
rösmarty u. 4.) -  kötött terve-

zési szerződés módosításának 
kezdeményezéséről.

EFI. A képviselő-testület dön-
tött arról, hogy a szobi Egész-
ségfejlesztési Iroda létrehozása 
érdekében a VEKOP-7.2.2-17 
számú, „Az alapellátás és né-
pegészségügy rendszerének át-
fogó fejlesztése – népegészségügy 
helyi kapacitás fejlesztése” című 
pályázati felhívásra pályázatot 
kíván benyújtani. A Széchenyi 
2020 program keretében meg-
jelent pályázati felhívás lehető-
séget biztosít arra, hogy telepü-
lésünkön járási illetékességgel 
egészségfejlesztési iroda kerül-
jön felállításra. Az egészségfej-
lesztési iroda felállításának cél-
ja, hogy munkájával felmérje 
az adott térség (járás) egészség-
ügyi helyzetét, megoldási javas-
latokat dolgozzon ki, továbbá 
egészségügyi jellegű szűréseket, 
programokat szervezzen.

Óvoda. A képviselő-testület 
októberi ülésén a Nemzet-
gazdasági Minisztérium „Ön-
kormányzati tulajdonú óvodai 
ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása 
Pest megyében” című, PM_
OVODAFEJLESZTES_2017 
kódszámú felhívására a Szobi 
Napsugár Óvoda infrastruk-
turális és energetikai felújítása 
címmel pályázat benyújtásá-
ról döntött. 

IDŐSEK NAPI AJÁNDÉK-
CSOMAG! Tájékoztatunk 
minden kedves 70 év feletti 
szobi lakost, hogy az idősek 
napja alkalmából készített, 
és még át nem vett ajándék-
csomagok 2017. október 30. 
és november 11. között át-
vehetők a Szobi Érdy János 
Könyvtárban.

BÉRBEADÓ INGATLAN!
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános liciteljárás útján 
bérbeadásra hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
2628 Szob, Sport u. 14. sz. alatt található, 608 hrsz-ú, 1043 m2 területnagysá-
gú beépítetlen telket.

A bérleti díj kiinduló összege (kikiáltási bérleti díj): 15.000 Ft/hó. Licit idő-
pontja: 2017. november 15. (szerda) 15 óra. Licit helye: Szobi Polgármesteri 
Hivatal Jegyzői Iroda. Licit lépcső: 1.000 Ft.

A  licit  időpontja  előtt  munkanapokon  bármikor,  előzetes  időpont  
egyeztetés  után  az ingatlan megtekinthető.  A bérlet időtartama határozat-
lan, 3 hónap felmondási idővel. A bérbeadással  kapcsolatban  érdeklődni  
lehet Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es telefonszámon. 

Szob Város Önkormányzata



Szobi Hírnök                                                                                                                                                  5

XIV. Sződi Mezei Futófesztivál
Sződ, 2017. szeptember 29.

Legeredményesebb futónk: Ka-
raba Kevin Kristóf (képünkön) 
II. helyezett. Korcsoportonkénti 
legjobbak, I. korcsoport: Bartók 
Mihály Ármin (15), Karaba Jáz-
min Liliána (15), Szántó Hédi 
(16). II. korcsoport: Együd Bar-
nabás (16), Halmai Kata (20). 
III. korcsoport: Báthori Levente 
(31), Mészáros Benedek (32), 
Kanalas Karina (30). IV. korcso-
port: Vanya Viktor (28), Farkas 
Kamilla (44). 

Atlétáink: I. korcsoport (600 m) fiúk: Franyó Bence, Nagy Bo-
tond, Szántó Jenő, Tóth Rómeó Gábor, lányok: Farkas Melissza Éva, 
Héri Hanna, Veres Gerda Liliána, Vigh Zsófia. II. korcsoport (1000 
m) fiúk: Forgács Zalán, Kiss Gergő Zsigmond, Kun Zoltán, Nagy 
Bálint, Sági Benedek Tamás, Varga Dániel, lányok: Golán Panna, 
Kovács Kamilla, Szekeres Fanni, Téglás Anna, Varga Nóra, Virág 
Nóra. III. korcsoport (1500 m) fiúk: Bezeczky Márton Pál, Kata 
Milán, Kazinczi Kristóf, Lukács Zoltán, Nagy Bertalan, Németh 
Bence, Nagy Bálint, Vigh Bence, lányok: Aradi Alexandra, Együd 
Bernadett Laura, Franyó Lili. IV. korcsoport fiúk (2600 m): Baranyi 
Dániel, Varga Milán.             

Korcsoportonként és nemenként 120-150 futó indult. Minden 
befutó emlékérmet és ajándékot kapott.

Kísérő pedagógusok: Demeter Judit, Farkas Dorottya, Szölgyén 
Szilvia.

.,,A zene az életnek olyan szük-
séglete, mint a levegő. Sokan csak 
akkor veszik észre, ha már na-
gyon hiányzik." 

Kodály Zoltán

Pályázatok

2017. szeptember 25-től 29-
ig az Erasmus+ „Toleranciára 
nevelés a toleranciában” pályá-
zat keretében került sor egy 

nemzetközi találkozóra, a  len-
gyel partneriskola tanáraival az 
előttünk álló év feladatait, a di-
áktalálkozók időpontjait egyez-
tettük. 

Megemlékezések

- 2017. október 1-jén a Zene 
világnapja tiszteletére iskolánk 
énekkara vidám dalokkal szóra-
koztatott minket, Kovács Tamás 
tanár úr vezényletével.

- Október 6-án a Diákönkor-
mányzat tagjai műsorral emlé-
keztek meg az Aradon kivég-

zett 13 tábornokról, és a Pesten 
agyonlőtt Batthyányról.

Rendezvények

- Október 5-én a Börzsöny 
Múzeumban nyílt meg a Letkési 
és szobi diákok alkotásai című 
kiállítás, amely december 22-ig 
látogatható. A kiállításon volt 

és jelenlegi diákjaink képzőmű-
vészeti alkotásai láthatók. Sesz-
tayné Zeke Gyöngyi tanárnő 26 
tanítványának 37 munkáját állí-
totta ki. Ezek a művek egy téma 
köré csoportosulnak, Fekete 
István műveihez készült illuszt-
rációk. Az alkotások zöme az 
elmúlt évek országos Kele napi 
pályázatára készültek. A letkési 
Árpád Fejedelem Általános Isko-
la 54 képen keresztül mutatta be 

Arany János Rege a csodaszar-
vasról című verséhez készült, 
rovásírással ellátott illusztráci-
ókat. A letkési hagyományos 
színjátszó találkozók másfél év-
tizedre tekintenek vissza, amit 
gazdag fotóanyaggal mutatnak 
be a Börzsöny Múzeumban.

Sok szeretettel bíztatunk 
minden kedves érdeklődőt a ki-
állítás megtekintésére!

- Sok éve hagyomány az is-
kolánkban az őszi futóverseny 
megrendezése. Az iskolai ver-
senyt szeptember 27-én rendez-
tük meg a szobi focipályán. A 

legügyesebb futóink szeptem-
ber 29-én Sződön bizonyíthat-
ták tudásukat. A legeredménye-
sebb futó Karaba Kevin Kristóf 
lett, aki az előkelő II. helyezést 
érte el. Gratulálunk neki és 
minden résztvevőnek, aki jó tel-
jesítményével iskolánk jó hírét 
öregbítette!

- Szeptember 19-20-án pa-

Általános iskolai hírek

Demeter Judit és Nagy Dóra 
tanító nénik vezetésével Buda-
pesten a Titanic kiállítást nézték 
meg október 6-án.

- Október 10-én a hete-
dik osztályosok a Sziklakórház 
Atombunker Múzeumban jártak, 
Valentinné Gönczöl Julianna, 
Kovács Tamás és Hőninger Ani-
kó vezetésével. A Várhegy mé-
lyében található kórház eredeti 
kiállítási anyaggal, viaszfigurák-
kal igazán nagyon érdekes volt. 
Megtekintettük a Hirosima-Na-
gaszaki atombomba  időszaki 
kiállítást, ami képeivel és eredeti 
tárgyaival megrázóan valóságos 
képet adott a 72 évvel ezelőtti 
eseményekről.

pírt gyűjtöttünk. Köszönjük a 
szülők segítségét! Külön kö-
szönet azoknak a gyerekeknek, 
akik kitartóan járták a várost és 
gyűjtötték osztályuknak a pa-
pírt! 

Kirándulások

- Szeptember 8-án a 7.b osz-
tályosok Valentinné Gönczöl 
Julianna tanárnő vezetésével a 
Duna-Dráva Cement Kft váci 
gyárában nyílt napon tettek lá-
togatást. A gyerekek betekintést 
kaptak a gyár működésébe, illet-
ve a bányászat érdekes világába.

- A 3.b osztályosok Frievald-
né Hetényi Ildikó osztályfőnök, 

Kiállítás a Börzsöny Múzeumban a diákok alkotásaiból

A Diákönkormányzat tagjai műsorral emlékeztek az Aradi Vértanúkra

A hetedik osztályosok a Sziklakórház Atombunker Múzeumban jártak
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A Szobi Napsugár Óvoda életét 
szeptember 30-án, szombaton 
egy kellemes szüreti program 
színesítette.

Kézműves foglalkozás ke-
retein belül díszes könyvjel-

zők, dugónyomattal készített 
szőlőfürtök, őszi ajtódíszek és 
levélmanók készítésére volt le-
hetőség. 

A szülők számára süte-

ménysütő versenyt hirdettünk, 
több kategóriában. Nagyon 
ízletes és mutatós sütemények 
születtek, így a zsűritagoknak 
nem volt könnyű dolguk a 
döntéshozatalban.

Ferencz Gyöngyi polgár-
mester asszony megtisztelte 
jelenlétével rendezvényünket. 
A gyerekek nagy örömére kö-
zösen almás pitét sütöttek és 

lelkes segítőivé váltak Gyöngyi 
néninek.

A szőlő darálása és prése-
lése aktivitásra ösztönözte az 
apróságokat, melyben Kiácz 
nagypapa volt segítségünk-

re. Csiki által biztosított zene 
megalapozta a jelenlévők jó-
kedvét. A bográcsban főtt 
paprikás krumplit és a frissen 
készült szőlő levét, a mustot 

Az előző tanév végét a XVII. 
Szobi Városnapok templomi 
koncertjével zártuk. Kodály 
Zoltán és Szent László em-
lékév jegyében összeállított 
műsorral léptek fel tanára-
ink, diákjaink. A jelképes 
„képeslapokon” megjelenő 

zeneműveket egy-egy gon-
dolattal kapcsoltuk össze, 
melyek Kodály munkásságát 
kívánták bemutatni. „Élet-
művet folytatni nem lehet 
– tudjuk –, de annak szelle-
mében tovább küzdeni a még 
el nem ért célokért, emberi és 

Mosolygós szombat mindenki jó ízűen fogyasztot-
ta el.

Mindezek által kellemes 
hangulatban telt el a délelőtt.

A közreműködőknek kö-
szönjük a segítséget és a továb-
biakban is számítunk együtt-
működésükre!

Minden kedves olvasónak 
mosolygós mindennapokat kí-

vánok a Szobi Napsugár Óvo-
da gyermekei és dolgozói ne-
vében!

Gálné Szabó Anna
óvodapedagógus

Zeneiskolai hírek művészi értékek kibontakoz-
tatásáért, megbecsüléséért: 
olyan feladat, amely méltó 
Kodályhoz, és méltó azok-
hoz, akik e küzdelem terhét, 
a ’kodályi örökséget’ válluk-
ra vették.” (Kodály Zoltánné, 
Péczely Sarolta 1983) Ezt a 
feladatot tűztük ki célul eb-
ben a tanévben is.

Azonban „a kettő min-
dig sokkal több, 
mint az egy 
duplája!” – 
mondta Eduard 
Kühn. Idézetét 
v á l a s z t o t t u k 
az új tanév jel-
mondat ának , 
kiemelt célként 
az együttmű-
ködést, az ösz-
szetartozást, a 
kommunikáció 
erősítését, az 
esélyegyenlő-
ség biztosítását 
meghatározva. 
Bízunk abban, 
hogy a szülők, 

a közismereti általános is-
kolák támogatásával közös 
sikereket érhetünk el mind a 
tehetséges, mind a segítségre 
szoruló gyermekek fejleszté-
sében.

A 225 fővel, 18 pedagó-
gussal és 3 alkalmazottal 
működő intézményünk 6 
településen, a honlapunkon 
(http://szobizeneiskola.web-
node.hu) is olvasható mun-
katerv szerint dolgozik. Az 
elmúlt másfél hónap alatt 
több alkalommal is fellép-
tek növendékeink különbö-
ző rendezvényeken: szüreti 
mulatságokon, felvonuláso-
kon, idősek világnapján, ki-
állításmegnyitón. A fotó a 
Börzsöny Múzeumban ké-
szült az általános iskolások 
képzőművészeti kiállításá-
nak megnyitóján (Halmai 
Zsófia és Kata). Legközelebb 
november végén hallhatják 
kis muzsikusainkat Szobon 
és Verőcén az Ifjú Zenebará-
tok Hangversenyén.

F. Szabó Marianna
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Környékünk várairól (Vác, Vi-
segrád, Esztergom) a török el-
lenes harcokról tudósító, főleg 
a német nyelvterületnek szóló 
híradások „képes melléklete-
ként” számos 16-17. századi 
ábrázolás született. A Szobról 
1686-ban készült rajz kivételes, 
hiszen itt nem egy ostrom vagy 
ütközet háttereként szerepel a 
helység, hanem a muszlimok 
ellen vonuló bajor választófeje-
delem hadainak egyik éjszakai 
pihenőhelyeként. 

A fejedelem 27 éves adjunk-
tánsa,  Ludwig Nicolaus von 
Hallart hadnagy, hadmérnök 
ábrázolta 22 lapon a bajor veze-
tés alatt vonuló seregrész tábor-
helyeit a csaknem 4 hónapos, 
sok ezer áldozatot követelő vé-
res hadjárat során. A kép fősze-
replői a csapattestek, melyek 
vezetőik nevével téglalapok-
ként jelennek meg ott és úgy, 
ahogyan 1686. június 14-én 
Szob mellett tábort vertek. Von 
Hallart a történészek szerint ki-
vételesen pontosnak, hitelesnek 
tekinthető alkotó. 

A szobi ábrázolás szerint a 
jobb oldali, azaz a keleti sereg-
rész a mai benzinkút és a zebe-
gényi Újvölgy közt vert tábort. 
Jól kivehető ez a kb. 1 km hosz-
szú magaslat, melynek nyugati 
végén felismerhető az az árok, 
mely a mai Netovább mellett 
húzódva az ötös híd alatt halad 
a Duna felé. Szintén jól látszik a 
jobb szélen az Újvölgy. A Pár-
kány felőli országút a Hellem-
bachnak írt Helemba közelében 
megy át az Ipolyon és onnan, 
észak felől kanyarodik a Duna 
felé. A folyam melletti Szobon 
nem haladt át a főút, hanem egy 
letérőn lehetett a falut elérni. 

Nagy kérdés számunkra, 
hogy településünket hitelesen 
ábrázolta-e a német hadnagy? 
Mivel jellegzetes eleme a kör-
nyezetnek, feltételezhetjük, 
hogy az akkori szobi templom 
nagyjából olyan látványt mu-
tathatott, mint amit a képen 
látunk. Hihető, hogy valóban 
volt tornya az általános szokás 
szerint a hajótól nyugatra. Szin-
te biztos, hogy az egyház körüli 
temetőt fal vette körül (a sírok 
nem látszanak, de a 11. század 
végétől hazánkban csak a temp-
lom körül lehetett temetkezni) 
és a templom teteje csak a ke-

leti részen állt. Több magyar 
egyházról írják ekkortájt, hogy 
a teteje elpusztult és a híveknek 
csak a szentély befedésére volt 
anyagi erejük. Lehetséges, hogy 
a korábbi évek hadjáratai alkal-
mával égett le az épület teteje és 
1686-ig elődeinknek nem volt 
lehetősége a teljes javításra. 

Szob tíz tető nélküli házzal 

jelenik meg képünkön. Gyanít-
ható, hogy itt sematikus, jelké-
pes ábrázolással találkozunk. 
Valószínű, hogy nagyobb la-
kossággal bírt akkor telepü-
lésünk, de a hadmérnök nem 
tartotta fontosnak a házak pon-
tos dokumentálását. Helembán 
csupán négy portát tüntetet fel, 
ami valószínűtlenül kevésnek 
tűnik. Az viszont reális lehet, 
hogy a szobi házak teteje nem-
rég égett le, még egyet sem ja-
vítottak ki. Ez nyilván nem az 
előző évek pusztítása, hanem 
néhány hetes, hónapos kártétel 
lehetett. 

Hallart rajzán Szob kö-
zelében nem találunk erdőt, 
a dombok oldalaink inkább 
csak néhány fával találkozunk. 
Könnyen lehet, hogy az erdőket 
ekkor már ennyire visszaszorí-
tották a szántókkal, szőlőkkel és 
legelőkkel.   

Kik voltak tagjai az 1686. 
június 14-én Szobon áthaladó 
seregnek és milyen előzmények 
után jött létre ez a hadjárat? A 
török birodalom energikus és 
tehetséges nagyvezíre, Kara 
(azaz Fekete) Musztafa 1683-
ban hatalmas seregével megkí-
sérelte Bécs elfoglalását. Őt és a 
mellé állt Thököly Imrét a Habs-

burg csapatok és a segítségükre 
siető lengyel király, a Sobieski 
családbeli III. János (szobra 
Párkányban a plébánia előtt lát-
ható) csúfosan megfutamította. 
A keresztények az igazhitűeket 
Bécstől üldözve 1683 októbe-
rében két csatát is vívtak Pár-
kánynál, melyek közül a máso-
dik hatalmas lengyel-Habsburg 

sikert hozott. Október végén 
már Esztergomot is feladták 
oszmán védői.  

1684-ben Szobot is érintve a 
dunai hajókról élelmiszert kap-
ván haladtak előre a keresztény 
hadak Buda felé, de az egykori 
magyar fővárost nem sike-
rült visszafoglalniuk, hatalmas 
veszteséget szenvedtek, majd a 
folyam mentén visszavonultak. 
A csúfos budai kudarc után 
1685-ben Érsekújvár visszafog-
lalását tűzte ki célul a bécsi ha-
ditanács, mely feladatot sikerült 
is végrehajtani. 

Tudjuk, hogy ekkor a kör-
nyék lakosságát a nyugati és a 
magyar katonák egyaránt sa-
nyargatták. A szobi templom 
1683-tól kezdve bármelyik 
évben leéghetett. 1686-ban a 
Duna két oldalán vonult fel 
Buda ellen az akkori keresz-
ténység talán legerősebb had-
serege. A folyam jobb oldalán a 
kiváló hadászati képességű fő-
vezér, Lotharingiai Károly her-
ceg vonult a Habsburgok csa-
pataival és az Európa minden 
részéből érkezett segédcsapa-
tokkal. A bal parton a büszke, 
öntelt, fiatal bajor választófeje-
delem, Miksa Emánuel vezette 
saját bajor alakulatait és néhány 

Habsburg ezredet. Ők azok, 
akik Szobnál pihentek meg jú-
nius 14-én. 

Képünk jobb szélén a satíro-
zással jelölt lovasság táborozott. 
Az elővédet a feliratok szerint 
a Soyer és d’Arco bajor drago-
nyosezredek képezték, utánuk 
táboroztak a Bielek (másként 
Bielke), Salaburg, d’Arco és 
La Tour urakról, ezredesekről 
elnevezett bajor vértes, azaz 
páncélozott ezredek, továbbá 
a Habsburgok Paze ezrede kb. 
500-500 fővel. Lejjebb, a lovas-
ságtól nyugatra a Kálvária és az 
Ipoly közti hatalmas területen 
következett a gyalogság és a 
tüzérség. Utóbbiak a tábor kö-
zepén láthatóak feketére színe-
zett téglalapként. A tüzérektől 
keletre öt gyalogezred látható, 
tőlük nyugatra négy – ezek 
mindegyike 1500 főből állt. A 
kilenc ezredből öt volt bajor, 
négy pedig Habsburg. A bajor 
választó tábora képünk szerint 
az Ipoly-torkolat közelében he-
lyezkedett el.    

Érdekes, hogy a maróti ol-
dalon vonulók közt ott volt 
Charles Eugen de Croy herceg, 
akinek családja Érdy (Luczen-
bacher) János kutatásai szerint 
az Árpád-házból származik. 
Croy herceg élete a hadakozás 
volt. 1684 és 1699 közt a ma-
gyar hadszíntéren küzdött a 
törökök ellen ősei országáért, 
majd az 1699. évi békekötés 
után új háborút – és fizetést – 
keresve orosz szolgálatba állt. 
Az 1700. évben Nagy Péter őt 
nevezte ki a svédekkel szemben 
álló orosz haderő főparancsno-
kának, de hamarosan vereséget 
szenvedett és fogságba esett 
számos tisztjével együtt. 

A szobi ábrázolás szerzője, 
von Hallart is orosz zsoldban 
állt már ekkor és Péter cár leg-
jobb hadmérnökeként ő is svéd 
fogságba került. Valószínűleg 
nem sejtette a két katona 1686 
nyarán Buda ellen vonulva, 
hogy másfél évtized múlva a 
távolban újra együtt fognak 
küzdeni. Hallartot fél évtized 
után 1705-ben kiváltotta Péter 
cár, de Croy fogolyként halt 
meg Tallinban. Számos hite-
lezője nem engedte eltemetni, 
hanem testét látványosságként 
mutogatták egy templomban 
és a belépőként szedett pénzzel 
próbálták kárpótolni magukat.     

Batizi Zoltán, 
Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

Szob első ábrázolása
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A Börzsöny Ipoly és Duna 
menti része Hont vármegyé-
hez, katolikus joghatóság 
szempontjából az Esztergo-
mi főegyházmegye honti fő-
esperességéhez tartozott. A 
reformáció korában létrejött 
protestáns egyházak szerve-
ződése a 16-17. században 
ment végbe. 

A lutheri tanítást követő 
magyar ajkú evangélikus egy-
házak a nagy-honti magyar, 
a német ajkúak – így a bör-
zsönyi is – a német esperes-
séghez, s együttesen 1893-ig a 
Bányai, utána a Dunáninneni 
egyházkerülethez tartoztak. 
A Kálvin tanait követő refor-
mátusok – a helvét hitvallást 
gyakorlók – a drégelypalánki, 
más néven nógrádi esperessé-
get alkották. Az egyházmegye 
1734-ig a Felső-dunamelléki, 
majd 1952. évi megszűnésé-
ig a Dunántúli egyházkerület 
része.

Hogy vidékünkön a 16. 
század második felében az 
arianizmusnak is akadtak kö-
vetői és papjai, Ungnád Dávid 
konstantinápolyi utazásaiból 
ismerhetjük. S vajon számon 
tartják-e Nagymaroson, hogy 
a település még egy távoli szé-
kelyföldi unitárius gyüleke-
zetnek is első ismert prédiká-
torát adta? Ellenkező esetben 
egészen Székelykeresztúrig 
kell zarándokolniuk, hogy 
erről bizonyosságot szerezze-
nek. Velem is így történt 2013 
kora őszén, amikor Szombat-
falvi József tiszteletes úr hívta 
fel erre figyelmemet.

„Az erdélyi unitárius egy-
ház megalapításának évében, 
1568-ban Székelykeresztúron 
már egyházközség működik, 
melynek papja Marosi Syning 
János, aki ez évben Dávid Fe-
renc és Méliusz Juhász Péter 
Gyulafehérváron tartott hitvi-
tájának egyik jegyzője. Ekkor 
a XIII. században épült temp-
lom és plébánia 'tartozékaival 
együtt az unitáriusok birtoká-
ba’ volt. Tekintélyét bizonyít-
ja, hogy az 1606-os kolozsvári 

zsinaton hozott határozat, 
mely szerint minden második 
évben Keresztúron tartsa-
nak zsinatot” – olvashatjuk a 
templomban elhelyezett tör-
téneti áttekintésben. 

S alább, az egyházközség 
lelkészei között első helyen 
áll Marosi Syning János neve 
1568-ból.

Nevezetes dátum ez, hi-
szen ebben az esztendőben 
Erdélyben az 1568-as tordai 
országgyűlés a tordai katoli-
kus templomban Európában 
elsőként hirdetett vallássza-
badságot!

Az esztergomi érsek és a 
székeskáptalan a török tá-
madás következtében 1532-
ben előbb Pozsonyba, majd 
Esztergom elfoglalása (1543) 
után Nagyszombatba költö-
zött. A főpapokat ugyanis az 
oszmán hódítók a császári-
királyi hatalom támogatói-
nak, hivatalnokainak tekin-
tették, üldözték, életüket sem 
kímélték. A nosztrai és a to-
ronyaljai monostor és a sági 
prépostság szerzeteseinek is 
menekülniük kellett.

Oláh Miklós érsek 1561-
ben Derecskei János hon-
ti főesperest bízta meg az 
esperesség vizitálásával. A 
török ekkor már uralta a 
Börzsöny vidékét, ezért meg-
bízatását csak a vármegye 
északi részén: Selmecbánya 
és Hodrusbánya, valamint 
Szentantal vizitálásával tud-
ta teljesíteni. Az összehívott 
papi gyűlésen 8 településről 
14 lelkipásztor vett részt, kö-
zülük 12-t talált eretneknek 
(a szentségek kiszolgáltatá-
sában, feleség tartásában) a 
főesperes úr. Az érsek előtti 
hódolatot is megtagadták.    

"Főtisztelendő Uram, Leg-
kegyesebb Uram! Amikor más 
falvakba és mezővárosokba is 
el akartam jutni, hogy telje-
sítsem kötelességemet, elijesz-
tettek a jobbágyok, nehogy 
tovább menjek távolabbi ré-
szekre, mert a török birtokolja 
azt a földet, és nagy veszede-

lem fenyegethet ott. Közben 
találkoztam a közúton Nagy 
István nemes úrral, bozóki 
katonával, régi kedves bará-
tommal, és szorgosan tuda-
kozódtam nála afelől, hogy 
biztonságos lehet-e az utam 
azokon a részeken. Azt vá-
laszolta, hogy erről nem 
biztosíthat, mert a törökök 
mindig azokon a területeken 
lappanganak, még félezer lé-
pést sem mehetsz, már a ke-
zükbe esel, ha közúton mész. 
Mi katonák sem járunk az 
utakon, hanem az erdőkben 
rejtőzködve lovagolunk. Azu-
tán beszéltem Máté sági pré-
post úrral is erről, aki is ezt 
válaszolta: Nem merlek biz-
tatni, sőt azt mondom, oko-
sabb volna visszafordulni, és 
másképp megfelelni a főtisz-
telendő Úr megbízásának." A 
Börzsöny ekként maradt ki az 
érseki vizitációból.

Dedinszky Gyula ny. nagy-
börzsönyi evangélikus lel-
kész 1521-re teszi a bányász-
településen a lutheri tanok 
melletti hittételt. Első ismert 
lelkészük Cseh Bálint a 16. 
század végéről. A 17. század-
ban a mostani bányásztemp-
lomot – a nagyobb erő jogán 
– hol az evangélikusok, hol a 
katolikusok használták.

Sajnos a kor nem bővel-
kedik egyházi forrásokban. 
Hont vármegye monográfi-
ájában Krupecz István ev. 
lelkész írja, hogy Melik 
Sámuel szuperintendens 
1613-ban egyházlátogatást 
tett Hontban: Kemence és 
Szakállas anyaegyházakat 
is felkereste. 1608-ban Töl-
gyesen Molitoris Zakariás 
a lelkipásztor. Ugyanakkor 
ebben az időben Kövesd, 
Bél, Ság, Palánk, Szob és 
Maros lakói a lutheri taní-
tást már a helvét hitvallással 
váltják fel.

Dr. Koczó József

Reformáció a Börzsöny vidékén I.
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Gasztrostaféta
Zentainé Eti receptje

SAVANYÚ HÚS  NÉGY SZEMÉLYRE 
40 dkg disznóhúst apró darabokra vágunk, disznózsíron 
egy pohár vízzel, sóval, borssal, egy nagyobb fej hagy-

mával, 2 babérlevéllel és 2 gerezd fokhagymával puhára 
pároljuk. 2 kanál zsírral, 3 kanál liszttel és egy kávés kanál 
piros paprikával rántást készítünk. Vízzel kicsit felöntjük. 
Mikor felforr, 2 db tejfölt, egy kanál lisztet teszünk bele, 

összekeverjük, és azt is használjuk, habarjuk, végül 2 kanál 
ecetet adunk hozzá.

Kagylótésztával tálaljuk.

Jó étvágyat hozzá!
A stafétát Kaspárné Németh Évának adom át.

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

Köszönetnyilvánítás
A Pálos 70 Zarándoklat és Teljesítmény Túra évek óta fontos 
esemény számunkra Szobon, már akik ráfigyelnek erre az 
eseményre.

Idén a korábbi évekhez képest sokkal több sós és édes 
sütemény, alma és almalé érkezett a Szobon elpihenő és 
másnap Márianosztrára tovább zarándoklók számára. A Pá-
los szervezők is örömteli meglepetéssel fogadták a korábbi 
évekhez képest gazdagabb szobi fogadást. Nem szeretnénk 
elkövetni azt a hibát, hogy egy név is kimaradjon belőle, te-
hát Mindenkinek köszönjük jobb hírünk érdekében.

FJGy a Mária LéGió és a BMBK MeGBízásáBóL

A téma az utcán hever
Ha jön a Kaszás

Bevásárlási jegyzék a kezemben, a lista hosszú. Lépkedek a tömött 
polcok előtt. Magamban – félhangosan – mormogom: „Szalvéta? 
Megvan!” „Öblítő? Megvan!” Mormogás, nyúlás, nem és tovább. 
Hátam mögött M. néni megszólal: „Karácsonyozunk, karácsonyo-
zunk?”

Hátra nézek, értetlenül nézek, látva arcomat magyarázkodva 
kisegít: „Tudja, a TV-ben, tudja az a nő, a Kaszás, ő mondja a 
reklámban….”

• Ja, az más! De az nem Kaszás, hanem Kasszás, mégpedig 
Kasszás Erzsi – felelem.

• Mondja, nem mindegy az magának? – kérdezi harciasan.
• Mondja, ha éjszaka bezörgetnek az ajtón, aztán kiszól a sö-

tétbe: Ki az? Én vagyok a Kaszás! – hallja a választ. Vagy Kasszás 
Erzsi vagyok! Magának mindegy lenne?

Hallgat egy darabig. Ingatja a fejét: „Kötözködünk? Kötözkö-
dünk?"

A pestiekről
Szombat reggel, üresek az utcák, itt-ott lézeng néhány járókelő. 
Az állomásnál két hosszú sor áll a nyilvános WC előtt. Az egyik 
férfi, a másik női, de csak nők láthatók, férfi nincs közöttük. A 
háttérben járó motorral egy poros autóbusz. 

Átutazók lehetnek. Nyúzottnak, álmatlanok, nem beszélnek 
egymással. Csak várnak a sorukra. Mellettük kell elmennem, ha 
el akarom érni a vonatot. Mindenkinek köszönni szoktam, az ide-
geneknek is, így ahogy csámpázom a lépcső felé, hangosan köszö-
nök: Jó reggelt és szép napot kívánok!

Még csak a fejüket sem emelik fel, nincs válasz. „Süket pestiek!” 
– mormogom félhangosan. „Süket pestiek!”

A sor elején ekkor kilép egy középkorú hölgy, megfogja 
a karomat: „Uram, nemcsak süketek, nemcsak pestiek! Még 
bunkók is…!” Vissza a sorba, én a lépcsőn felfelé. Istenem, 
mit fog kapni ez a nő az autóbuszon? Vagy már ezek előtte 
összevesztek?

István a király
Komótosan esik az eső, fúj a szél, a nyirkos levegő átjárja az em-
ber testét, a felhők vigasztalanul feketék. A postahivatal fényben 
úszik, kellemes langyos levegő. Hosszú a sor, mindenkinek befi-
zetésre váró csekk hervadozik a kezében. 

Egy idős néni bajlódik a PIN-kóddal, vagy a szám rossz, vagy 
rosszul nyom, nem tudom. Türelmesen várunk. A türelmem vé-
géhez közeledik, amikor hátra szólok a szomszédomhoz: „Mond-
jak egy szőke nős viccet?” Elmosolyodik, biccent.

• Két szőke nő utazik a vonaton, amikor az első a másik sző-
ke nőhöz fordul: Te, látod azt a férfit az ajtó mellett? Az István a 
király!

• Ne hülyéskedj már, hogy lenne az!
• Pedig az, nézd, a szeme, a feje, a szakálla, tisztán István király!
• Hülye vagy, az nem lehet, már ezer éve meghalt István király!
Megáll a vonat, felszáll egy utas, nyitja az ajtót, meglátja az ülő 

férfit. Nagyot kurjant örömében:
• Szevasz István! Ezer éve nem láttalak!
A szőke nő a másikhoz: „Na, most ki a hülye? Na?”
Az egész sor hallotta a viccet, kuncognak, felderülnek az ar-

cok. A néni már ki tudja hanyadszorra próbálja - hátha sikeresen 
veszi a PIN-kód akadályt, amikor megszólal a sarokban egy férfi: 
„Most rajtam tetszenek nevetni? Azért mert én is István vagyok és 
szakállas.”

Csak ez az átkozott eső! Csak már abbahagyhatná!
Ferenczy Emil

Sikeres a tűzifa pályázat 
Szob Város Önkormányzata 169 m3, szociális célú tűzifa 
vásárlására nyert el támogatást a Belügyminisztériumtól. 
Az önkormányzat az elnyert forrásból az Ipolyerdő Zrt-
től rendelte meg a tűzifát. A tűzifa önkormányzatunkhoz 
történő leszállítását követően kezdődhet meg annak – szo-
ciális rászorultság alapján történő – kiosztása a beérkezett 
igények alapján. A szociális tűzifa iránti igényeket ügyfél-
fogadási napokon (hétfő, szerda, péntek) lehet benyújtani 
a Szobi Polgármesteri Hivatal igazgatási irodájában.
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Október 4-én ünnepelte a 
Római Katolikus Egyház As-
sisi Szent  Ferenc, a ferences 
szerzetesrend (Ordo Fratrum 
Minorum, azaz Kisebb Test-
vérek Rendje) alapítójának 
emléknapját. 

A második világháború 
befejezése után a ferences 
rend tovább folytatta tevé-
kenységét. Ebben az időben 
- az egyházüldözés jegyében 
- már folyt az eljárás a Mind-
szenty József hercegprímás el-
len hamis vádakkal. 

Az 1949/1950-es  újonc 
idő (noviciátus) szép számú 
létszámmal indult a ferences 
rendben.  Ennek a létszám-
nak voltam tagja én is. No-
víciusi időm befejeztével  az 
egri kolostorban éltem. Itt 
működött a rend tanulóinak 
kollégiuma. Ez a hely már 
nem volt annyira zárt, mint 
a noviciátus. A tanulmánya-
ikat  végző diákok az iskolai 
tanuló társaiktól több világi 
hírt hoztak a közösségünkbe, 
mely alkalmas volt a várható 
események előre látásához. 
Az érkező hírekből a hatalom 
vallással, vallásgyakorlással 
kapcsolatos megszorításaira 
lehetett számítani. Így ér-
keztünk el 1950 június kö-
zepéhez, Páduai Szent Antal 
ünnepéhez, ami vasárnapra 
esett.

Délután Gyöngyösről 
visszaérkezett egy tárgya-
láson részt vett páter, akitől  
megtudtuk, hogy a ferences 
rendnek megtiltották, hogy 
a kollégiumban levők a rend 
kötelékében maradhassanak. 
Közölte velünk magiszte-
rünk, hogy  mindenki cso-
magoljon össze, hajkoronáját 
vágassa le. Az útiköltséget 
és a vonat indulásáról az út-
baigazítást megkaptuk. Már 
sötétedett, amikor a vasútál-
lomásra érkeztünk, ahol az 
angolkisasszonyok elbocsá-
tott tagjai már várták, hogy 
a hamarosan induló vonatra 
felszállhassanak... 

Simon József

Édesapámmal egyszer el-
mentünk a Páholc gödrön 
keresztül a gerincre fölmenve 
az ugynevezett Papszőlőkön 
keresztül. Amikor a gerinc-
re felértünk, csodálatos lát-
vány tárult a szemünk elé. A 
Hosszú-völgyre letekintve a 
Börzsöny-patak csillogó vi-
zét pillantottuk meg, ahogy a 
Hosszú-völgyi és Kereszt-völ-
gyi patak találkozott. Szem-
be a Hegyes-hegy, köztünk a 
mélységes völgy. 

Megkérdeztem édesapá-
mat, miért hívják Papszőlő-
nek azt a helyet, ahol keresz-
tüljöttünk és néhol vadszőlő 
kinövéseket láttunk. Édes-

apám azt mondta: "Jó hogy 
megkérdezted, mert most 
mutatok neked valamit. Meg-
keressük az Ördöghíd pillére-
it, ami itt van valahol." Meg 
is találtuk, és édesapám el 
kezdte mesélni az Ördöghíd 
regéjét.

Valamikor régen füstöl-
tek a hegyek a Börzsönyben, 
köztük a Hegyes-hegy is vul-
kánikus eredetű. Ott járt ki az 
ördög a pokolból, és átjött a 
nagy Hosszú-völgyön keresz-
tül szőlőt lopni a Papszőlőbe. 
Nagyon elfáradt, mert nagy 
volt a part a Hegyes-hegytől 
a szőlőig, és iparkodni kel-
lett az ördögnek, mert nap-

pal szőlőmunkások, apácák 
szent énekeket énekeltek, és 
naplemente után tudott csak 
lopni menni. Elhatározta az 
ördög, hogy hidat épít a He-
gyes-hegyről át a Papszőlőig. 
Először a Hegyes-hegyen épí-
tette meg a hídpillért, majd a 
másik felén is megépítette a 
híd pillérjét, amit meg is talál-
tunk. Csak nem gondolt arra, 
hogy olyan hosszú hídfát nem 
talál az erdőn, ami átér a He-
gyes-hegyre, így csak a pillérje 
maradt meg a hídnak. Az ör-
dög mérges lett, és más irány-
ba ment szőlőt lopni.

Lejegyezte: 
Glázer Lászlóné

Abban az időben 
a ferenceseket 
sem kímélték

Mondák, regék a Börzsönyből III.
Az Ördöghíd regéje

Sakk a szép őszben 
Újra elindult a megyei csapat-
bajnokság. Az előjelek az idén 
nehezebb szezont ígérnek. Saj-
nos három embert vesztettünk, 
mindannyiukat a csapat élme-
zőnyéből. A rossz előjelek után 
október 1-jén a Szigetbecse ellen 
itthon kezdtünk. Az ellenfél Élő 
pontban erősebb volt. Az első 
táblán, idős főmester ellen Mol-
nár Gábor bravúros győzelmet 
szerzett. Az ellenfél vezetett, de 
kiharcoltuk a döntetlent: Szob 
SC - Szigetbecse 4-4. Győzött 
Molnár Gábor, Maisztorovics Pé-
ter, Baranyi György, döntetlent 
ért el Virág Sándor, Csiba Benő.

Október 15-én, Vácott győzel-
mi reményekkel ültünk asztalhoz, 
ezt a csapat szépen, biztosan meg-
valósította: Vác Sakk Klub - Szob 
SC  2-6. Győzött Havellant Péter, 
Maisztorovics Péter, Molnár Gá-
bor, Bálint, Lőrincz István. Dön-
tetlent ért el Virág Sándor, Csiba 
Benő. Jelenleg csapatunk a 4. he-
lyet foglalja el, de ez természetesen 
még változni fog. Célkitűzésünk 
az érmes helyezés, mindent meg-
teszünk ennek érdekében, bár a 
realitás a 4-5. helyezés.

Szeretném csapatunk nevében 
megköszönni önkormányzatunk 
támogatását, ez nélkülözhetetlen a 
csapat tovább működéséhez! Szin-
tén köszönjük Tóth Lajos alpolgár-
mester úr támogatását!

Csiba Benő
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Szól a gólya
Szól a gólya: - Kelep, kelep, / Nem várom be itt a telet.
Ha maradok, ha bevárom, / Ki kelepel majd a nyáron?

(Jánky Béla)

Már hagyományosnak mondható a vonuló madarakról tartott 
könyvtári foglalkozás. A kisfilmek megtekintése után a gyere-
kek könyvekben keresték meg a látott költöző madarakat, majd 
miután megbeszéltük a jellemzőiket, Gryllus Vilmos őszi dalait 
hallgatva kiszínezték őket. Végül Erzsi néni elmondott egy 
madaras mesét is. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük!

PiLLanGó csoPort
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