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Szeptember 1-jétől újra 
hangos az iskola épülete.  Is-
kolánk 248 tanulóval kezdte 
meg a 2017-2018-as tané-
vet. 15 osztállyal indultunk, 
77 tanulónk jár a környező 
településekről. Bejáróink 
iskolásbusszal érkeznek az 
iskolába.

A nyár folyamán a régi 
épület tantermeit és folyosóit 
kifestették. Egy tanteremben 
a linóleumot is kicserélték.

Új tanév, új kihívások…

35 kis elsős érkezett Gabi 
néni és Erika néni osztályá-
ba. A nyolcadikosok a leg-
nagyobb szeretettel kísérték 
a legkisebbeket a tanévnyitó 
ünnepélyre. Reméljük, hogy 
jól fogják érezni magukat 
nálunk.

És igen… a nyolcadiko-
sok… a nagyok… akik egy 
év múlva már egy új intéz-
ményben kezdik meg tanul-
mányaikat. Nehéz, tanulás-
sal teli év vár rájuk. Előttük 

a felvételi, a vizsga…aztán 
irány a nagybetűs élet. De 
ne szaladjunk ennyire előre! 
Zsuzsa néni, Annamari néni 
és tanító tanárok minden-
ben támogatják és segítik a 
gyerekeket az elkövetkező 
tanévben.

Két ötödik osztály kezdte 
meg tanulmányait a felső ta-
gozaton.  Igyekszünk meg-
könnyíteni a gyerekeknek a 
beilleszkedést a felső évfo-
lyamba.                        

Elindítottuk hagyomá-
nyos szakköreinket is: foci, 
kézilabda, kosárlabda, rajz, 
énekkar, honismeret. Új 
szakkörünk az informatika. 
A nyolcadik osztályosoknak 
előkészítőt tartanak a kollé-
gák matematika és magyar 
tantárgyakból. Elindultak a 
levelező tanulmányi verse-
nyek is: Bendegúz, Szólánc, 
Titok.

Az őszi időszak első nagy 
eseménye volt a szeptember 
19-20-én tartandó papír-és 
fl akongyűjtés. 

Az idei tanévben is foly-
tatódik az ERASMUS+ pá-
lyázat, melynek keretében 
a tanév végén a gyerekek 

(18) kiutazhatnak Lengyel-
országba. Erről a szülőket a 
szülői értekezleten tájékoz-
tattuk. 

A tavaly tavasszal benyúj-
tott Határtalanul pályáza-
tunk is nyert. A Határtala-
nul pályázatok célja, hogy 
a Kárpát-medencei diákok 

magyarlakta területekre 
szervezett tanulmányi ki-
rándulásait támogassa. Így 
hetedikes tanulóink való-

színűleg tavasszal Erdélybe 
fognak utazni. 

Iskolánk honlapján rend-
szeresen tájékozódhatnak 
programjainkról. Honlap 
címe: szobfi aia.webnode.hu. 

Jó tanévet kívánunk min-
den diákunknak!

Iskolavezetés

Intézményvezetői bemutatkozás
Kedves Szobi Polgárok! Engedjék meg, hogy röviden 
bemutatkozzam, mint az iskola frissen kinevezett in-
tézményvezetője. Moór Róbert vagyok, Kismaroson 
élek, szakképzettségem matematika-fi zika-informatika 
szakos tanár. Nagy örömömre szolgál, hogy az elkövet-
kezendő időben munkámmal szolgálhatom a város és a 
tagiskolák életét. Célom egy olyan iskola megteremtése, 
ahol jó tanulni és tanítani. Nagy hangsúlyt kívánok fek-
tetni a gyerekek szövegértési, matematikai és idegennyel-
vi kompetenciáinak fejlesztésére. Új színfoltként megje-
lenik az iskolában szakkörök keretében a programozás 
és a robotika oktatása. Az oktatás mindannyiunk közös 
ügye, ezért szeretnék szorosan együttműködni a város és 
a térség önkormányzati, gazdasági és civil szervezeteivel. 
Bízom benne, hogy közös munkánk eredménye elősegít-
heti Szob és az Ipoly völgye fejlődését.

  „Itt van az ősz, itt van újra”
"Hálás vagyok érte, hogy hagytak gyereknek lenni! Nem oktattak, 

nem neveltek, nem irányítottak úton-útfélen és minden pillanatban. 
Hagytak annak lenni, aki vagyok, aki leszek.”  Fekete István
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Megint elkezdődött. Be-
népesülnek a folyosók, a 
termek, beköltöznek a kol-
légisták, tervek, célok, lehe-
tőségek töltik meg év elején 
a gimnáziumot.

Nem csak a kilencedik 
osztály számára újdonság 
az új tanév. Nekik még meg 
kell ismerniük egymást és 
az iskolát, meg kell találni-
uk a helyüket, közösséggé 
kell alakulniuk, hogy együtt, 
egymást segítve érjék el cél-
jaikat. Ám a többi osztály 
is változik, idén is érkeztek 
új diákok más iskolákból a 
10. és a 11. évfolyamba is. 
Néhány hét el fog telni biz-
tosan, mire mindenki meg-
ismerkedik mindenkivel és 
nem lesz idegen senki a fo-
lyosókon.

Az első napokban együtt 
örültünk a nyári sportsi-
kereknek. Az iskola diákjai 
közül a 10. a osztályból Ha-
vasi Máté és a 9. a osztály-
ból Sántha József, annak a 
kajakpóló csapatnak tagjai, 
akik augusztus 2. és 6. kö-
zött Belfastban a nemzet-
közi utánpótlás bajnoksá-
gon bronzérmet szereztek. 
Ádám Krisztián, a csapat 
edzője és a gimnázium test-
nevelés tanára készítette fel 

és kísérte őket a dobogóig. 
Gaszner Ádám a 10. a osz-
tályból a Sukorón rendezett 
Gyermek, Kölyök és Serdülő 
Magyar Bajnokságon július 
20-a és 23-a között ezüstér-
met szerzett saját korosztá-
lyában K4-ben 4000 méte-
ren és K1-ben 200 méteren 
is. A Nőtincsi Kajak-Kenu 
Kupán pedig K2-ben 1000 
méteren és K1-ben 200 

méteren is megszerezte az 
aranyérmet.

Mint minden évben, idén 
is rengeteg programmal 
színesítjük a mindennapja-
inkat. Az iskolát fenntartó 
Lazarista rend alapításának 
400 évfordulója kapcsán 
előadássorozat indult tavasz-
szal, ennek újabb darabját 
hallgathatjuk meg szeptem-
ber 13-án Élet a Missziós-

Megnyitottuk a tanévetMegnyitottuk a tanévet társaságban címmel Szőke 
Sándor atyától. Szeptember 
26-án Szent Vincét, a rend 
alapítóját ünnepeljük, Má-
rianosztrára zarándokol az 
iskola ezen a napon. Készü-
lődünk az Operakalandra is, 
amely minden évben nagy 
siker a diákjaink között.

Gondolunk már az el-
következő hónapokra is, az 
érdeklődők számára nyílt 
napokat szervezünk novem-
ber 6-án, december 5-én 
és január 10-én. Bármelyik 
időpontban szeretettel vár-
juk a 8. osztályos diákokat 
és szüleiket. 

Néhány nap telt még csak 
el, az egész év előttünk van, 
tervezünk, szervezünk, ál-
modozunk, hogy a tanév 
végére a céljainkat elérjük, 
tudásban és emberségben 
növekedjünk.

Sajgó Emese
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„A központi konyha inf-
rastrukturális felújítása és 
akadálymentesítése” című 
pályázat keretében két be-
ruházás megvalósítására 
került sor a Szobi Városüze-
meltetési és Közétkeztetési 
Intézmény szociális 
és közétkeztetési 
feladatokat ellátó 
konyháján.

 Kiépítésre ke-
rült a konyha új 
légtechnika rend-
szere, amely az ed-
digi hagyományos 
ablakventillátoros 
megoldáshoz ké-
pest jelentősen sza-
bályozottabb és ha-
tékonyabb légcserét 
biztosít. Egyrészt a 
konyha több pont-
ján egyenletesen 
elosztva valósítja 
meg a friss levegő 

befúvását, másrészt a beépí-
tett hőcserélővel visszanyeri 
az elszívott használt levegő 
hőenergiáját, így csökkent-
ve a fűtési hőveszteséget. 
Ezen túlmenően, ha a visz-
szanyert hő nem elegendő a 

befúvott levegő melegítésé-
hez, akkor a központi fűtési 
rendszerre kötött hőcserélő 
tovább melegíti a friss leve-
gőt, elkerülve a befúvásra 
kerülő esetleges hideg leve-
gő kellemetlen hatásait. A 
teljes légtechnika rendszer 
az optimális elszívás és be-
fúvás beállítása érdekében 
légmennyiség mérővel ke-
rült beszabályozásra. 

A légtechnikai rendszer 
beszerelése mellett a konyha 

Szeptember 1-jén lépett hatályba a közös-
ségi együttélés helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2017. (VI. 16.) számmal megalkotta a közössé-
gi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló ön-
kormányzati rendeletét, amelyre ezúton ismétel-
ten szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság fi gyel-
mét.  A rendelet teljes szövege az önkormányzat 
honlapján, a következő címen megtekinthető: 
http://www.szob.hu/rendeletek2017/.

Az új települési közszolgáltató, a Zöld Híd B.I.G.G. 
Kft . megkezdte városunkban is zöldhulladékok sze-
lektív begyűjtését.  A zöldhulladékok szelektív gyűj-
tésére kéthetente, csütörtöki napokon kerül sor, a 
következő begyűjtési nap szeptember 28-a, csütör-
tök. 

Fontos felhívni a fi gyelmet arra, hogy zöldhulla-
déknak minősül a zöldfelületeken, kertekben kép-
ződő biológiailag lebomló hulladék, pl.: falevél, el-
pusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, 
nyesedékek, fűkaszálék. A zöldhulladék gyűjtése, 
a Zöld Híd által rendszeresített, egyedileg jelölt, 
biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú 
zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy kö-
tegeléssel történik. A kötegelés azt jelenti, hogy az 
ingatlanhasználó a zöldhulladékot nem ömlesztve, 
hanem legalább egy ponton összekötve helyezi ki. 
Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 
cm, hossza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 
köbméter lehet.

Zöldhulladék gyűjtő zsákok 39 Ft + ÁFA áron 
beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:

Határ ABC, 2628 Szob, Árpád u. 1.,
Szikriszt és Társa Kft ., 2628 Szob, Köztársaság u. 36.

Kérjük, fokozottan ügyeljen arra, hogy a 
gyűjtő zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön!

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának 
elérhetőségei:

email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon +36 40 201 026

posta: 2101 Gödöllő, Pf.: 75.

eszközállománya egy elekt-
romos sütő-pároló beren-
dezéssel és egy gázüsttel is 
gyarapodott. 

A konyha akadálymentes 
megközelíthetősége érde-
kében részben az említett 
pályázati-, részben az ön-
kormányzat saját forrásából 
mozgássérült rámpa építé-
sére is sor került. Az isko-
la belső udvarán, az épület 
mellett közel teljes hosszban 
végigvezetve összesen négy 
ajtó akadálymentes elérését 
biztosítja. A rámpa teljes fe-
lülete szürke térkő burkolat-
tal készült.

Kantó Tibor
intézményvezető

Korszerű légtechnikai rendszert 
kapott az iskola konyhája

A „zöldhulladék” 
gyűjtéséről
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Óvoda A képviselő-testület 
augusztus 31-i ülésén ismerte 
meg és fogadta el a Szobi Nap-
sugár Óvoda 2016/2017. neve-
lési évben folytatott tevékenysé-
géről készült beszámolóját és a 
2017/2018. nevelési évre vonat-
kozó munkatervét.

Városüzemeltetés A 2017. 
január 1-jével működését meg-
kezdő Szobi Városüzemeltetési 
és Közétkeztetési Intézmény 
vezetője, Kantó Tibor augusz-
tusban első alkalommal számolt 
be az új intézmény felállásának 
és működésének első féléves 
tapasztalatairól a képvise-
lő-testület részére. Lényegében 
elmondható, hogy zökkenő-
mentesen sikerült a korábban a 
Központi Műhely és a Központi 
Konyha által ellátott feladatok-
nak az új intézmény szervezeti 
kereteibe történő integrációja. 
Az intézményvezető tájékozta-
tója alapján elmondható, hogy 
az intézmény igen széles fel-
adati körrel rendelkezik, hiszen 
a városüzemeltetési és a közét-
keztetési feladatokon túlmenő-
en a közfoglalkoztatási program 
végrehajtását, és a fejlesztési be-
ruházások gyakorlati megvaló-
sulását is koordinálja. A képvi-
selő-testület az intézmény 2017. 
év I. félévi tevékenységéről ké-
szített tájékoztatót elfogadta.

Határozatok A képvise-
lő-testület augusztusban kapott 
tájékoztatást a jegyzőtől a 2017. 
II. negyedévben meghozott 
képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról. A tájékoztatót a 
képviselő-testület elfogadta.

Tanuszoda A képviselő-tes-
tület hozzájárult ahhoz, hogy a 
város címere az épülő tanuszo-
da külső homlokzatán és a belső 
medenceterében is kihelyezésre 
kerüljön.

Szakorvosi A képviselő-tes-
tület augusztusi ülésén dön-
tött arról, hogy szeptember 1. 
napjától Dr. Dudás Bernadett 
orvost bízza meg Szob Város 
Szakorvosi Rendelőintézete in-
tézményvezetői feladatainak el-
látásával. A doktornő közalkal-

mazotti jogviszony keretében, 
havi 20 óra időtartamban látja 
el az intézményvezetői felada-
tokat. Az intézmény szakmai 
munkáját orvos igazgatóként 
továbbra is dr. Gosztonyi Jenő 
főorvos úr irányítja. 

Felterjesztés A képvise-
lő-testület élve - Pest Megye 
Önkormányzatának Köz-
gyűlése egyes kitüntető díjak 
alapításáról és adományozá-
suk rendjéről szóló 6/2015. 
(V.11.) önkormányzati rende-
letében biztosított - javaslat-
tételi jogával, Pest Megyéért 
Emlékérem kitüntetésre több 
évtizedes munkája elismeré-
seként Kuti Andreát, a Danu-
bius Táncegyüttes vezetőjét 
terjesztette fel.

Pályázat A képviselő-tes-
tület támogatta, hogy a Bör-
zsöny-Duna-Ipoly Vidék-
fejlesztési Egyesület a „Helyi 
akciócsoportok együttműködési 
tevékenységeinek előkészítése 
és megvalósítása” című (VP6-
19.3.1-17 kódszámú) felhí-
vásra pályázatokat nyújtson 
be. Felhatalmazta továbbá a 
polgármestert, hogy a pályá-
zatok benyújtásához szükséges 
konzorciumi együttműködé-
si megállapodásokat írjon alá 
egyrészt Nagymaros Város 
Önkormányzatával, Ipolyda-
másd Község Önkormányza-
tával, Abasár Község Önkor-
mányzatával és Somogyszob 
Község Önkormányzatával, 
másrészt Galgahévíz Község 
Önkormányzatával és a Duna-
kanyar-Ipoly-Börzsöny Terület-
fejlesztési Nonprofi t Kft -vel.

Gazdálkodás A képviselők 
szeptember 14-én megtartott 
ülésükön tájékoztatást kaptak 
az önkormányzat aktuális pénz-
ügyi-gazdasági helyzetéről. A 
tájékoztatóból kiderült, hogy az 
önkormányzat pénzügyi hely-
zete stabil, likviditási problé-
mái nincsenek, bevételei rend-
re teljesültek, és hitelfelvételre 
továbbra sem kényszerül. Kap-
csolódó hír, hogy a képviselők 
ezen az ülésen fogadták el az 
önkormányzat vagyonával való 

gazdálkodás alapelveit rögzítő 
2017-2027. évekre vonatkozó 
vagyongazdálkodási tervet.

Közbeszerzés A képvise-
lő-testület szeptemberi ülésén 
fogadta el „Szob város fontosabb 
belterületi útjainak felújítása a 
PM_ONKORMUT_2016/146 
támogatási kérelemben megpá-
lyázott műszaki tartalommal” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó Ajánlattételi felhí-
vás, Közbeszerzési dokumentá-
ció, Vállalkozási szerződés ter-
vezete című dokumentumokat, 
és döntött a közbeszerzési eljá-
rás megindításáról.

Üregbeszakadás A kép-
viselő-testület döntött arról, 
hogy a Tompa Mihály utca 
164/4 hrsz-ú ingatlanon tör-
tént üregbeszakadás feltárási 
és helyreállítási munkáinak 
elvégzésére szakcégektől kér 
ajánlatot. A feltárási és helyre-
állítási munkák költségeinek 
fedezésére az önkormányzat 
pályázati támogatást nyert el a 
vis maior alapból. 

Rendezési terv A képvise-
lő-testület szeptemberi ülésén 
ismerte meg a Szob Telepü-
lésszerkezeti Tervének, Helyi 
Építési Szabályzatának és Sza-
bályozási Tervének módosítása 
a szobi 592 hrsz-ú, 579 hrsz-ú, 
577/3 hrsz-ú, 580/1 hrsz-ú, 
580/2 hrsz-ú és az 578/6 hrsz-ú 
részterületekre vonatkozóan 
lefolytatott partnerségi egyez-
tetésről szóló, Papp Zoltán 
Tamás főépítész és Czene Éva 
városrendezési tervező által 
készített tájékoztatást. A tájé-
koztatóból kiderült, hogy az 
eljárás során a tervmódosí-
tással kapcsolatban kifogást 
emelő észrevétel nem történt. 
A képviselők a tájékoztatásban 
foglaltakat tudomásul véve fel-
hatalmazták a polgármestert, 
hogy a tervmódosítással kap-
csolatban a szükséges további 
egyeztetéseket folytassa le.

Bölcsőde Szob Város Önkor-
mányzatát jogszabály kötelezi 
arra, hogy 2019. január 1-jétől 
bölcsődét működtessen a tele-
pülésen. A képviselő-testület 
már az elmúlt évben megkezdte 
felkészülést e jogszabályi köte-

lezettsége teljesítése érdekében 
azzal, hogy pályázatot nyújtott 
be a bölcsődei férőhelyek kiala-
kítása költségeinek támogatásá-
ra. Sajnos az elmúlt évben be-
nyújtott pályázat nem részesült 
támogatásban, ezért döntött 
úgy a képviselő-testület, hogy 
a napokban a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium által a „Mini 
bölcsődei férőhelyek kialakítá-
sának támogatására” címmel 
kiírt felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani.

Kazán A képviselő-testület 
szeptemberi ülésén a Szobi 
József Attila Művelődési Ház 
fűtési rendszere korszerűsítése 
érdekében 80 kW-os teljesít-
ményű vegyes tüzelésű kazán 
beszerzéséről, valamint - a 
nagyterem színpadi része kifű-
tésének elősegítése érdekében 
- radiátorok beszerzéséről és 
felszereléséről döntött.

Bursa Hungarica A képvi-
selő-testület csatlakozott a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 
2018. évi pályázati fordulójá-
hoz. Mindez azt jelenti, hogy 
a felsőoktatásban tanuló szobi 
diákoknak – az elmúlt évhez 
hasonlóan - lehetősége nyílik 
Bursa Hungarica ösztöndíjra 
pályázni. A részletes pályázati 
felhívás hamarosan az önkor-
mányzat honlapján (www. szob.
hu) olvasható lesz.

Településképi Arculati Ké-
zikönyv. Lapunk augusztusi 
számában hírt adtunk arról, 
hogy jogszabály kötelez min-
den önkormányzatot saját Te-
lepülésképi Arculati Kéziköny-
vének elkészíttetésére és ezzel 
párhuzamosan településképi 
rendeletének megalkotására. 
Szob Város Önkormányzata 
megkezdte a város Település-
képi Arculati Kézikönyvének 
elkészítését, amelynek részletei 
kidolgozása érdekében szeretné 
megismerni a lakosság vélemé-
nyét a településkép jövőbeni 
formálásának egyes kérdései-
ről. Kérjük, segítse Ön is mun-
kákat, a www.szob.hu oldalon 
található „Településképi Arculati 
Kézikönyv Kérdőív” kitöltésével. 
Köszönjük válaszait!

Önkormányzati hírek
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Anyakönyvi hírek
2017. augusztus hónapban

2017. augusztus hónapban született Zebegényi Zétény 
és Szikriszt Erika Zalán nevű gyermeke, valamint Pári-
csi Rihárd és Tóth Adrienn  Vanessza  nevű gyermeke. 

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

Ebzárlat
(szeptember 30. – október 21.) 

A PMKH Váci Járási Hivatala a vörös rókák veszettség el-
leni immunizálása (csalétek vakcina kiszórása) miatt Szob 
település közigazgatási területére 2017. szeptember 30. és 
2017. október 21. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendelt el. Az ebzárlat ideje alatt a tartási helyén 
minden kutyát és macskát elzárva, illetve úgy kell tartani, 
hogy más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek. A 
kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosár-
ral szabad kivinni. Kérjük az ebzárlat ideje alatt fokozottan 
ügyeljenek házi kedvenceikre! 

dr. Holocsi Krisztián jegyző

Rusvay tanár urunk, örö-
kös osztályfőnökünk, men-
torunk az égieknél!

Részletek Németh Péter 
Mikola Szobon, 2017. au-
gusztus 25-én, a második 
dr. Rusvay Tibor tanár úr 
emlékére rendezett napon, 
a templomi emlékmisén és 
a Szobi Fekete István Álta-
lános Iskola könyvtárának 
névadóján elhangzott gon-
dolataiból:

(...)
„Mert az örökkévalónak 

köszönhetjük, s micsoda 
nagy kegyelem ez is, hogy Mi, 
a Tanítványok, Rusvay Tibo-
runkban a tanítónkban, az 
osztályfőnökünkben, a mes-
terünkben úgy lehet, hogy az 
Ő személyiségében, karizma-
tikus egyéniségében, halála 
után tizenhét esztendővel is 
Egyek maradtunk. És most 
itt vagyunk, és együtt imád-
kozunk Tibor bácsi kortársá-
val, személyes ismerősével, 
barátjával, a 94. életévében a 
mai napon is papi jó szolgá-
latot teljesítő, Főtisztelendő 
Pálos Frigyes atyával, a Rus-
vay emlékmisén, s az Ő lelki 
üdvösségéért fohászkodunk! 
Azért is mondhatjuk így, 
jó szívvel, néven nevezve a 
Tanár Urat, a Mi Rusvay Ti-
borunkért, mert az öt ujjun-
kon megszámlálhatjuk, hogy 

kiben, kikben is vagyunk, 
maradtunk még Egyek, de 
„menthetetlenül”, akár csak 
a tanárainkat is név szerint 
számba véve, itt, ezen a pla-
tóni árnyékvilágon. Bizony, 
bizony, csak nagyon, de na-
gyon kevesekben!

(…)
Felejthetetlenül huma-

nista Rusvay Tiborunk! Te, 
valóságosan is érzékeny és 

értelmesen szomorú taní-
tónk voltál, érzékeny égi 
antennás ember az ember-
telenségben, (…) abban a 
lassú körénk feketedésben, 
amiben élni kényszerültünk, 
az „átkosban”. (…)  Nem 
véletlen tehát, hogy a “Sza-
badon szolgál a szellem” 
meggyőződésével, életed 
példájával hirdetted nagyon 
is tudatosan, itt a határon, 

A távozóról és a megtartóról 
Dr. Rusvay Tibor (1916—2000) emlékezete
2017. augusztus 25-én, pénteki napon, születése 91. évfordulóján

szobi végeken a reményte-
lenségben is a reményt, (….) 
s azt az embereszményt, 
amelyben a műveltség, az 
emberi jóakarat, a szelídség, 
az erasmusi és keresztény 
humanizmus együttesen 
teremti meg a szabadságot, 
ha létezik egyáltalán az az 
ideális, teljesség érzésével 
megáldott szabadság. Ám 
a keresztény-humanizmus 
„csak” is úgy hozhat sza-
badságot, hogy ha minden-
nek mértéke az ember, mert 
az ember mértéke az Isten. 
Így létezni, annyi, mint 
szeretni, ölelni, de minden 
áron. S tudva-tudtad azt 
is, hogy jövőnk pedig ott 
lehet, s csak úgy és akkor 
van, szűkebb pátriánkban 
is: a Duna- és az Ipoly - táji 
Hazában is, ha hitben, re-
ménységben és szeretetben 
élhet az ember. 

(...)
Most, amikor alma ma-

terünk, a volt szobi Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
jogutódjának könyvtárát  
–  Szeretett Tanár Urunk! 
–  91. születésnapodon, 
ezen a névadó ünnepségen, 
a második Rusvay Tibor 
emléknapon, személyedről 
kívánjuk elnevezni, ezt av-
val a hittel és reménység-
gel tesszük, hogy a létében 
veszélyeztetett Guttenberg 
Galaxis a fénysebességgel 
globalizálódó 21. száza-
dunkban még mindig örök-
életűvé gondozható klasz-
szikus alapokon az internet 
világában is."
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A törökök által a 16. század 
második felében készített 
adóösszeírások, deft erek a 
férfi  lakosság névanyaga mel-
lett nagyon lényeges gazdasági 
adatokat is tartalmaznak. A 
hódítók is tizedet szedtek, de 
nem csak a gabonából, bor-
ból/mustból és a bárányok-
ból, mint a magyar birtoko-
sok, hanem szinte minden 
terményből. Az előre várható 
tizedek pénzbeli megfelelőjét 
követelték, azaz nem akartak 
a növények, termékek szállí-
tásával és eladásával bajlód-
ni, hanem „csupán” egy-egy 
ezüsttel megtömött erszényt 
vártak az egyes települések-
től. A muszlimok mindig a 
saját ezüst aprópénzükben, 
akcséban számoltak, amely 
nagyjából a magyar ezüstdé-
nár értékét képviselte. A ma-
gyar hódoltság lakói tizeddel 
tartoztak a búza, az egyéb ga-
bona (árpa, zab, köles, stb.), a 
must, a bárányok, a sertések, a 
méhkasok, a kifogott halak, a 
lencse, a bab, a len és kender, a 
széna, a szalma, a tűzifa, a ká-
poszta után. Buda és az ország 
közepének eleste után 1546 tá-
ján készültek az első deft erek 
a meghódított területekről. 
Ezután általában nagyjából 
tízévente ismételték meg az 
összeírásokat 1590-ig. (1600 
tájától már ritkán készültek 
deft erek.) Az Ipoly völgye az 
esztergomi vártartományhoz, 
azaz szandzsákhoz tartozott, 
Szob viszont már a Dunaka-
nyar északi oldalával, Noszt-
rával, Szokolyával, Marossal 
együtt a Budai szandzsák része 
lett. Az előbbi területről, azaz 
Szob Ipoly-menti szomszéd-
jairól az 1570. évből rendel-
kezünk magyarra lefordított, 
kiadott adójegyzékkel, a bu-
dai szandzsáknak viszont az 
1546., 1559., 1562., 1580. és az 
1590. évekből is fennmaradtak 
deft erei, melyek tartalma rész-
ben hozzáférhető magyarul is. 

Szob 1546-ban még nem 
került összeírásra. 1559-ben a 
Budai szandzsák részeként az 
itteni férfi akat felsorolták, de 
a terményeket nem részletez-

ték, csak azt tudni, hogy éves 
török adójuk 12.067 akcse 
volt. 1562, 1580 és 1590 azok 
az évek, amikor részletezve 
látjuk a szobiak munkájának 
eredményét, a helység gaz-
daságát. Miért nem kezdem 
ismertetni 1562-től kezdve 
az egyes évek igen érdekes 
és értékesnek tűnő adatait? 
Azért, mert nemrég derült ki, 
hogy hihetetlen részletessé-
gük ellenére sem mindenütt 
megbízhatóak forrásaink. 
A történészek sokszor han-
goztatták, hogy a magyarnál 
fejlettebb, bonyolultabb, pon-
tosabb török adminisztráció, 
azaz a „hivatalnokok” az ál-
landó ellenőrzéstől és a hibák 
miatt várható büntetéstől félve 
hazánkban korábban nem lá-
tott precizitással dolgoztak. 
Hol lehet hibát találni e töké-
letesnek tűnő rendszer adó-
jegyzékeiben? Tudjuk, hogy 
a magyar hódoltságot uraló 
bégek, pasák számára éves 
jövedelmet rendelt a szultáni 
kegy. Azaz pl. nem százezer 
akcsét kapott a budai pasa, 
hanem annyi magyar telepü-
lés szultáni adóját engedte át 
nekik ura, amennyi együtt 
kitette a százezer akcsét. Az 
Isztambulba elküldött deft e-
rekből tudta a szultán, illetve a 
pénzügyi irányítás, hogy mely 
magyar helységnek mennyi az 
adója. Már korábban feltűnt, 
hogy a hatalmas, gazdag Kecs-
kemét város adója kevesebb, 
mint egy-egy nagyobb falué 
azokban az években, mikor a 
budai pasák alá tartozik 1546 
és 1562 közt. Megállapítható, 
hogy az adószedőket a budai 
pasák, illetve más nagyobb 
rangú tisztek „rávették”, talán 
megfélemlítve, talán meg is 
jutalmazva őket, hogy tele-
püléseiket alacsony összeggel 
írják össze. Így a szultán azt 
hihette pl. egy deft er alapján, 
hogy a budai pasának kiutalt 
szolgálati birtokok összesen 
évi százezer akcsét hoznak a 
derék hadfi nak, valójában vi-
szont a dörzsölt pasa akár fél-
milliót is bezsebelhetett éven-
te, beszedve a valós tizedet, így 

több százezer akcséval átverve 
uralkodóját. 

Szob 1559-ben és 1562-ben 
Rüsztem budai pasa, a hódolt-
ság teljhatalmú kormányzó-
jának kezén volt. A szobiak 
mindkét évben 12.067 akcse 
adót fi zettek. Érdekes, sőt gya-
nús, hogy akcséra pontosan 
ugyanaz az adóbevétel minkét 
évben! 1580-ban és 1590-ben 
településünk már szultáni 
birtok. Ezen években 23,495 
akcse adót vártak innen, ami 
arra mutat, hogy a korábbi 
termésmennyiségekkel nem 
érdemes komolyan számolni, 
mivel azokat manipulálhatták. 
Szob mellett Szokolya, Maros 
és Verőce is előkelő, befolyásos 
törökök kezén volt a hódoltság 
első időszakában. Ekkor min-
denütt sokkal alacsonyabb a 
regisztrált adóösszeg, mint 
1580-ban a szultán felügye-
lete alatt. Az, hogy 1590-ben 
a Budai szandzsákban szinte 
minden helységnél pontosan 
ugyanannyi a várható adó, 
mint amit 1580-ban mutattak 
ki, arra mutat, hogy már nem 
pontosak az 1590. évi adósze-
dők. Látható, hogy az egyedüli 
céljuk az, hogy a bevételek se-
hol se csökkenjenek. Biztos, 
hogy volt, ahol gyarapodott a 
helység, de ezt már nem tün-
tették fel, talán az ilyen módos 
falvak kenőpénzeinek a hatá-
sára voltak „fi gyelmetlenek”.

A leginkább megbízható 
1580. évi deft er szerint Szobon 
66, Szokolyán 59, Verőcén 68 
család élt. (A részletes névsort 
csak 1559-ből tették közzé a 
kutatók.) Szob éves adója ek-
kor 23.495 akcse, Szokolyáé 
37.852, Verőcéé 35.000, Ma-
rosé pedig 300.000. (Marosról 
ez évből nincsenek részletes 
adatok, csak a végösszeg is-
mert.) 1570-ben az esztergomi 
szandzsák összeírásában Bajta 
5500, Leléd 3000, Helemba 
5160, Letkés pedig 5848 ak-
cse adóval szerepel. Ha egy 
családra vetítjük le az adót, 
akkor az látszik, hogy Szobon 
egy családra 356, Verőcén 515, 
Szokolyán 642, Bajtán 367, 
Leléden 214, Helembán 272, 

Letkésen pedig 209 akcse jut. 
Ahol nagyobb volt a családok-
ra jutó adó, ott valószínűleg 
nagyobb volt a jövedelmük is. 
A szobiak a Dunakanyarban 
a legszerényebbnek, viszont 
az Ipoly torkolata környékén 
jómódúaknak számíthattak. 
Persze ez átlag, már akkor is 
nagy eltérések voltak a sze-
gény, föld nélküli zsellércsa-
ládok és a sokholdas nagy-
gazdák közt. Az 1580 körül 
várható családonkénti átlag 
búzatermés: Szobon 2527 kg, 
Szokolyán 2173 kg, Verőcén 
1749 kg, 1570-ben ugyanez 
Bajtán 2737 kg, Leléden 1100 
kg, Helembán 2024 kg, Letké-
sen pedig 1465 kg. Mivel egy 
2-3 gyermeket nevelő házas-
pár évente kb. 500-600 kg bú-
zát fogyasztott el kenyér for-
májában, biztos, hogy minden 
felsorolt településen keletke-
zett eladható felesleg. Szobon, 
Bajtán tekintélyes mennyi-
séggel számolhatunk. Borból 
1580-ban Szobon 435 liter, 
Szokolyán 1518 l, Verőcén 
994 l, 1570-ben Bajtán 372 l, 
Leléden 265 l, Helembán 296, 
Letkésen pedig 302 liter jutott 
átlagban egy családra. Ez alap-
ján biztos, hogy a szobiak egy 
része bort adhatott el. Leléden, 
Helembán és Letkésen jóval 
kevesebb volt az értékesíthető 
mennyiség.

 Meglepő, de az 1550 és 
1600 közti gazdasági adatok 
azt mutatják, hogy a Börzsöny 
vidékén és az ország más, 
nagy hadjáratok által meg-
kímélt részein létszámban és 
anyagiakban is gyarapodtak 
elődeink. Az élelmiszerek 
Európában mindenütt drá-
gultak, mert nőtt a lakosság, 
nőtt az „étvágy”. Magyaror-
szágon a várakban lakó török 
és keresztény katonaság is ál-
landó felvevő piacot jelentett. 
Így hazánkban, aki tudott, az 
földet vett szegény jobbágy-
társaitól vagy erdőt, bozótot 
irtott, hogy növelje az eladha-
tó gabona és bor mennyiségét. 
Ennek a mezőgazdasági fel-
lendülésnek tudható be talán 
az, hogy az ország nagy részén 
elszenvedett kétszeres, török 
és magyar adóztatás nehéz, de 
nem végzetes terhet jelentett 
őseink számára.

Batizi Zoltán, 
Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

Adózás és adócsalás a 
szultánok birodalmában
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A fegyintézet 1949-ben ál-
lami fenntartásba került. 
A Márianosztrai Bünte-
tés-végrehajtási Intézettől 
Bálint Ambrus lelkészezre-
des 1950-ben nyugalomba 
vonult. A palánki egyház-
megye köszönetét és elis-
merését fejezte ki tiszteletes 
úrnak a traktusban végzett 
több évtizedes szolgálatáért, 
különös tekintettel a mári-
anosztrai fi ókegyház hívei-
nek lelkigondozásáért.

Nyugdíjazását követően 
kiskunhalasi családi házába 
költözik. Már 1950. novem-
ber 28-i keltezéssel levelet ír 
a Dunamelléki Egyházkerü-
let püspökének. Tudatja a 
püspökkel, hogy az igazság-
ügy-minisztérium őt inté-
zeti lelkészként nyugdíjazta, 
de egyházától nem kíván el-
szakadni. Felajánlja szolgá-
latát az egyházkerületnek, 
egyúttal kéri a püspököt, 
hogy vegye őt fel a kerület 

lelkészei közé. Megemlíti, 
hogy ebben a kerületben, 
a nagykőrösi gyülekezet-
ben végzett szolgálatából 
került a márianosztrai Or-
szágos Büntetőintézethez 
lelkésznek. Kinevezését la-
kóhelyére, a kiskunhalasi 
gyülekezetbe segédlelkészi 
minőségben kérte. Az Úr 
hűséges szolgájának nyug-

díjas évei is egy istentelen 
korszakban az Ige hirdeté-
sével és a hívek lelki gondo-
zásával teltek. Felesége Papp 
Kornélia (1888–1976) taní-
tónő. Bálint Ambrus lelki-
pásztort 1982. január 26-án 
szólította magához az Úr. A 
házaspár sírja Halason, az 
Új református temetőben 
található.

Biztos kevesen tudják, hogy 
a mi kis falunk közelében is 
van egy Salgóvár. Nagybör-
zsönyből kb. egy óra járásnyi-
ra északkelet felé található, 
turistajelzés vezeti a termé-
szetjárókat oda. A perőcsényi 
erdőrészhez tartozik. Mikor 
tiszta az idő, ebből a kis vár-
ból Visegrádra lehet átlátni.

A szájhagyomány szerint 
Csák Máté is bitorolta a várat 
sokáig. Valamikor arra jár-
tak a váci vásárba, hajtották 
a birkákat, szarvasmarhákat 
az úgynevezett Váci úton, 
amit még ma is annak ne-
veznek. Jó rablási lehetősége 
volt Csák Máténak. Majd egy 
Nagy János nevű várúr kezé-
be került a vár.  Mint mon-
dottam, a visegrádi várra rá 
lehetett látni tiszta időben. 
A török basa felesége hogy, 
hogynem beleszeretett a jó-

képű Nagy Jánosba. Mikor a 
Basa elment otthonról, kitett 
a vár fokára egy lámpát, és 
jelezte, hogy nincs otthon a 
Basa. Akkor aztán felült gyö-
nyörű lovára, és ment kedve-
séhez, vitte a sok ajándékot. 
Olyan óvatos volt, hogy a lo-
vát fordítva patkolta meg, így 
nem találtak nyomára, mert 
járt rabolni is. Egyszer a ba-
sának valaki elárulta, hogy 
a feleségének szép kedvese 
van, ha ő nincs itthon. Úgy 
tett, mintha megint elmenne, 
elbúcsúzott a feleségétől, de 
közbe este visszajött a kísé-
rőivel együtt és elbújtak. Az 
asszony megadta a jelt, Nagy 
János jött lóháton. Üldözőbe 
vették, de mivel jó lova volt, 
messzire bejutott az erdőbe, 
és átúszta a Dunát. Mivel ő 
egyedül volt, a Basa egy jó 
pár emberrel, az úgynevezett 

"Nagy János tetőn" majdnem 
utólérték, de ott még elme-
nekült, és a térképen is sze-
replő Nagy János laposon 
utólérték és agyonverték. Ott 
van eltemetve, még nagy-
apám látta a sírját. Akkor 
vették észre, hogy a patkó 
fordítva volt.

Az a hír járta, hogy a vár-
ba rengeteg kincs van elásva. 
Úgy zuhog a föld, ha rálé-
pünk. Gyerekkorunkban 
csákánnyal mentünk kincset 
keresni, de mélyebben lehet, 
nem értünk el odáig. Ha el-
jöttök a Börzsönybe kirán-
dulni, igérjétek meg nekünk, 
ha esetleg Ti találjátok meg 
az elrejtett kincset, nekünk is 
adtok belöle!

Lejegyezte: 
Glázer Lászlóné

Közreadja: 
dr. Koczó József  

Bálint Ambrus börtönlelkész nyugdíjas évei
Előző számainkban közölt írásunk befejező része

Függelék
Márianosztrai református 

lelkészek, gondnokok:
Börtönlelkészek

Nagy József 
1883–1885 (Királyi orsz. 
fegyintézeti ref. lelkész; 

anyaegyház) 
Várady Bálint 

1886–1891 (Nagymaros 
fi ókegyháza)
Nagy Lajos 

fegyházba járó lelkész 1892–
1898 (Nagymaros fi ókja)

Szekér István 
1906–1928 (Missziói egyház)

Bálint Ambrus 
1928–1950
Gondnok

Petrovich Béla 
fg. 1938–1940 

Köszönetemet fejezem 
ki Dobri Istvánnak Bálint 
Ambrus ref. lelkész életút-
jára vonatkozó adatainak 
felkutatásáért, megküldésé-
ért és síremlékéről készített 
felvételéért.

Dr. Koczó József
Fotó: Bálint Ambrus 

és felesége síremléke 
(Dobri István felvétele)

Köszönet 
Augusztus 15-én – Nagybol-
dogasszony ünnepén – mint 
már évek óta, Esztergomból a 
hegyeken át, gyalogos zarán-
dokok pihentek meg váro-
sunkban. Délben, 12 órakor 
szentmise volt, melyen helybe-
liek is részt vettek, majd utána 
a művelődési házban „gyor-
sebéd” és pihenő. Mindezt a 
helyi önkéntesek készítették 
elő, szolgálták fel, látták el sze-
retettel és kedves gondosko-
dással az érkezőket.  

A szervezők köszönik a 
Szobi József Attila Művelő-
dési Háznak, hogy befogadta 
a rendezvényt és mindenben 
segített, hogy minden gördü-
lékenyen menjen. Köszönet 
mindazoknak, akik bármi-
lyen formában hozzájárultak 
a zarándokok ellátásához: akár 
süteményt sütöttek, akár mun-
kájukkal - reggel 9-től délután 
3-ig – vettek részt abban.

Isten fi zesse meg mindenki-
nek a fáradozását!  

Mondák, regék a Börzsönyből II.
Rege a Salgóvárról
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A téma az utcán hever
A kicsinek is lehet örülni!

Tetemes késéssel érkezett a vonat. Csak néhányan vár-
tunk egyre idegesebben. Pont az orrom előtt állt meg az 
első vagon. Nyomom a felszálló gombot. Hiába. Nyo-
mom, egyre erősebben, de az ajtó nem enged, csak azért 
sem!

A vonatvezető kinéz a magaslatból. Felszólok: „Elné-
zést kérek, de az ajtó nem működik….” Rám néz, aztán 
kifakad: „És akkor mi az anyám p…-ját csináljak?” „Csak 
szóltam”- hebegtem. „Na azért!” – válaszol egykedvűen. 
A következő ajtó gombnyomója befestve, megtaláltam, 
nyílik! Lassan végre elindulhattunk.

Azért szerencsés ember vagyok! Ott is hagyhattak 
volna az állomáson...

Hol vagy Monarchia?
Templom sarkánál nézegetem a villámsújtotta fa tör-
zsét, amikor két aranyos nénike megszólít. Ősz haj, ré-
gimódi ruha, fiatalos, csillogó kék szemek.

- Uram, segítene? A Monarchiát keressük, merre kell 
mennünk?

- A trianoni emlékművet? Itt rögtön balra a szerpen-
tinen.. kezdem mondani, de közbevágnak a szavamba: 
Nem, nem, mi a Monarchiát keressük!

- Nézzék, a trianoni emlékmű után még van egy vi-
lágháborús emlékmű, ha az érdekli önöket.

Rögtön tiltakoznak: „Nem, nem, bennünket csak a 
Monarchia érdekel!”

Elfogyott a türelmem: „Nézzék, a Monarchia 1918 ok-
tóberében megszűnt. Azt kereshetik!”

- Megszűnt? Érdekes, a szomszédom a múlt héten 
evett rétese itt készül, a legjobb az egész országban! És 
most bezárták…? – hülledeztek.

- Ja? A rétesboltot keresik? Miért nem azt mondták? 
– kérdeztem meglepődve – Itt van kb. 30 méterre, csak 
nemjenek tovább egyenesen.

Hogy lehet egy boltot elnevezni a Monarchiáról, nem 
tudom. De valami útjelzőt azért kitehetnének…

Micsuka elment
Késő délután, eső előtti állapot. Olvasok, mikor bebal-
lagott a szobámba Micsu. Nem nyávogott, nem szólt 
semmit, csak odajött a lábamhoz. „Valami baj van? Éhes 
vagy? Mit akarsz Micsuka?” – kérdeztem. Csak nézett 
rám, hosszan, csak nézett. Fejét a bokámhoz dörzsölte, 
aztán lassan megindult az ajtó felé. Ott megállt, vissza-
tekintett, majd kiment a szobából.

A szomszédom is tart néhány macskát, reggel be-
csöngetett és megdöbbenten közölte, hogy Micsu macs-
kám az éjszaka náluk meghalt. 17 éves volt. Kedvenc 
rózsabokorjánál temettük el, szemem könnybe lábadt. 
Szépen elbúcsúzott. Most már valahol az égi vadászme-
zőkön kergeti a lepkéket, és szemlélődve nézegeti a bo-
garakat és a madarakat. Emléke a könyvben megmarad 
és a szívemben.

Ferenczy Emil

Névnapi köszöntő menyasszonyomnak! 
 

Szeptember havának, a negyedik napján.
Évi naptárunknak, eme becses lapján!              

Egy csodálatos név, hozott engem lázba,
Valahányszor szemem, e könyvet átjárta.

Kerestem- kutattam, hátha akad párja.
Hátha akad oly név, mely a versenyt állja!
Ám de mihaszna volt, minden igyekezet.
Említeni egy napon, egyikkel sem lehet!

A tündér világból, leszálló angyalka,
A saját kezével, pingálta tán oda?

Vagy tán Prométeusz, életét áldozva.
Titokban a tűzzel, a nevet is hozta?

Oly gyönyörű a név, hát még  a gazdája.
Vénuszi a teste, kecses a járása!

Rózsabimbó nyílik, léptei nyomába.
Megcsillan a napfény, ajka mosolyába!

Ne csodálkozz azon, hogy a rabod vagyok!
Két szemed fénye rám, bilincseket rakott!

Oldhatatlan kötést, bogozni nem lehet.
Együtt kell leélni, Veled az életet!

Hogyha megtehetném, ha módomban állna.
Bele kiáltanám, neved a világba!

Felírnám az égre, hogy mindenki lássa.
Örökkön-örökké, ezt nézzék csodálva!

                     Dorog, 1966. szeptember 4.                            
VIRÁG SÁNDOR

Szobi Szörp 50 év
2017. november 25-én hívjuk és várjuk a léüzem régi 
és jelenlegi dolgozóit, valamint minden kedves érdek-
lődőt egy közös nosztalgiázásra. 

Várjuk a régi fotókat, emléktárgyakat, történeteket 
a léüzem életéből, mindazoktól, akik bármikor is dol-
goztak az üzemben. 

Az összegyűjtött anyagot a Szobi József Attila Mű-
velődési Ház irodájában lehet leadni, nyitva tartási 
időben.  Az átadott tárgyakról, fotókról stb. átvételi 
elismervény készül, az ünnepség után ezeket visszajut-
tatunk a tulajdonosoknak.

Amennyiben szeretne személyesen meghívót kapni 
az eseményre, kérjük jelezze a lenti elérhetőségek va-
lamelyikén.

További információ:
személyesen a Szobi József Attila Művelődési Házban, 

2628 Szob, Árpád u. 17.,
telefonon a 06-70/442-6678-as telefonszámon,

vagy e-mailben: muvhazszob@gmail.com
Paluch Anita
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Gasztostaféta
Bezeczky Anikó receptje

RÁNTOTT GOMBÁS-SONKÁS PALACSINTA 
Hozzávalók:

Palacsintához: 
1 tojás, 20 dkg liszt, 4 dl tej, 1 dl szódavíz, 
vagy ásványvíz, késhegynyi só, kicsi olaj 

Besamel mártáshoz:  
4 dkg vaj, 2 púpos kanál liszt, 4 dl tej, só 

Gombás, sonkás pörköltalaphoz: 
1 vagy 2 nagy gombakonzerv, 40 dkg sonka, 
2-3 fej hagyma, olaj, bors, 1-2 kk. paprika, só 

Elkészítés: 
A palacsinta összetevőit habverővel jól kidolgozzuk. Akkor 
jó a tészta, ha híg, tejszín sűrűségű. Ha nagyon sűrű, akkor 
szódavízzel, ásványvízzel vagy tejjel hígíthatjuk. Keverés 
után fél órát kell állni hagyni, azt követően kisütjük a pala-
csintákat. 

Következő lépés a gombás, sonkás besameles mártás elké-
szítése. A sonkát (gépsonkából szoktam készíteni) apró, kis 
darabokra vágjuk, majd a gombát is apróra szeleteljük. 

Kevés olajban megdinszteljük a hagymát, majd beletesz-
szük a paprikát, gombát, sonkát. Pörköltalap készítése során, 
folytonos keverés közben megpirítjuk a sonkát, gombát. Mi-
kor kész, egy kicsit félrehúzzuk. 

Majd jöhet a besamel mártás vagy másképpen fehérmár-
tás. A vajat megforrósítjuk, de nem szabad sütni, mert meg-
változik az íze. Hozzáadjuk a lisztet és csak addig forrósítjuk, 
amíg egészen megfehéredik. Beleöntjük a tejet, sűrű péppé 
főzzük, megsózzuk és 5-10 percig forraljuk. 

Mikor kész a besamel mártás, összekeverjük a gom-
bás-sonkás pörköltalappal és még néhány percig keverget-
jük, hogy összeérjenek az ízek. (Mielőtt leszoktam zárni, 
megkóstolom, hogy milyen fűszer hiányzik a mártásból, 
mert akkor az még pótolható.)

A palacsinta közepére teszünk egy halmot a gombás-son-
kás mártásból, és téglalap vagy négyzet alakúra hajtogatjuk 
a palacsinta tésztát. Az összehajtogatott tésztákat lisztbe, to-
jásba és zsemlemorzsába tesszük, majd bő olajba (hiszen jó 
vastag palacsintát kell kirántani) kisütjük.

Tanácsok: 
Nem kell egy órát állni hagyni a palacsintatésztát, mert 

ebben az esetben az a jobb, ha lágy és vékony a kisütött pa-
lacsinta. 

Mikor a palacsintába rakjuk a mártást, ügyelni kell arra, 
hogy ne túl keveset és ne túl sokat rakjunk bele! Ha keveset 
rakunk bele, nem lesz olyan laktató. Ha túl sokat, akkor nem 
lehet összehajtogatni. 

A panírozásnál vigyázni kell, hogy ne durván fogjuk meg 
a palacsintát, mert kiszakadhat. Óvatos mozdulatokkal kell 
panírozni és az olajban való forgatásnál is ügyelni kell. 

Nem két perces étel, de az eredmény kárpótol mindenért, 
hiszen igen laktató. Krumplipürét és majonézes kukoricát 
szoktam köretként hozzá tálalni. Fogyókúrázóknak nem 
igen ajánlott! 

Jó étvágyat és kitartást hozzá! 

Elkészítési idő: 180 perc
 

Ezennel átadom a stafétát
Zentainé Etinek.

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

Köszönjük az itt töltött 
két esztendőt! 
Isten áldja Gábor atya!

Egyházmegyénk főpásztora, dr. Beer Miklós augusztus 1-jé-
től Hefl er Gábor plébánost áthelyezte új szolgálati helyére 
Újhartyánba. Szobi működése alatt az egyházközség lelki 
életének szolgálatán  túl az elhanyagolt egyházi temető ren-
dezését is felvállalta, valamint  felújította a plébánia udvarát, 
hogy a közösségi életnek minél nagyobb tere legyen. Korát 
megszégyenítő tevékenysége minden elismerést megérde-
mel. Köszönjük az itt töltött két évét, és  további szolgálatá-
hoz jó egészséget, Isten áldását kérjük!

Isten hozta Tamás atya!
Gábor atya utódja  Bezák  Tamás, akit  a Püspök atya plébá-
niánk kormányzójaként helyezett városunkba. Tamás atya a 
műszaki egyetemen folytatott tanulmányai - és a villamos-
mérnöki diploma megszerzése - után, felnőtt fejjel döntött 
a papi hivatás mellett, és kezdte el teológiai tanulmányait. 
Rómában három évet tanult,  2008-ban  itt szentelték  di-
akónussá. 2009-ben történt pappá szentelése után még két 
évre visszatért az örök városba. Papi működését a Vác-De-
ákvári Plébánián kezdte. Utolsó plébániai  helye Pásztó volt, 
ahol öt és fél évet szolgált. A szobi plébániai kormányzói 
kinevezésével egyidejűleg Tamás atya lett az egyházmegye 
ifj úsági lelkésze is. Első szobi szentmiséjén, Paulik József úr 
a város egyházközségi képviselő-testületének elnöke kö-
szöntötte az alábbi szavakkal:

"Kedves Plébános Úr!
Kérem, engedje meg, hogy a szobi városi hívek nevében 

sok szeretettel köszöntsem Önt új szolgálati helyén. Hálásak 
vagyunk Püspök atyánknak, de elsősorban a Mennyei Atyá-
nak azért, hogy egyházközösségünket nem hagyja jó pásztor 
nélkül.

Szívből kívánjuk Önnek, hogy a városunkban, a templo-
munkban és az iskolánkban – segítőkész, együttműködő em-
berekre találjon.

A Mennyei Atya adjon Önnek testi-lelki erőt, egészséget 
szolgálatához és életéhez, hogy jó lelkiatyaként vezesse a hí-
veket! 

Isten hozta! Dicsértessék a Jézus Krisztus!"
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A régiós diákolimpiát követően 
sűrű programja volt a gyerekek-
nek. A magyar bajnokság előtti 
időszakban napi kétszeri edzések, 
és hétvégente versenyek tették ki a 
gyerekek mindennapjait.

Július második hétvégéjén (jú-
lius 8-9.) az Eszkimó-indián nyári 
játékokon versenyeztek tovább a 
szobi gyerekek. A Nőtincsen első 
alkalommal rendezett országos 
eseményen, a régiós bajnokság 
első napján húzódzkodással és 
kislabda dobással kezdtek a kaja-
kosok, majd a második napon 2 
km futást követően 2 km-t lapát-
oltak a gyerekek.

Eredmények: Aradi Álmos 
bronzérmes; Feleki Hanna bron-
zérmes; Mészáros Benedek 5. he-
lyezettként érmes; Kiss Gergő 6. 
helyezettként érmes; Lind Botond 
6. helyezettként érmes; Veligdán 
Péter 7. helyezett; Baranyi Dániel 
9. helyezett;  Bezeczky Márton 11. 
helyezett; Szántó Bálint 11. helye-
zett. Aradi Alexandra és Pálinkás 
Rebeka életük első eszkimo baj-
nokságán vettek részt, a középme-
zőnyben végeztek futamaikban.

Az év legfontosabb és leg-
inkább várt eseménye kajakos 
berkekben a Magyar Bajnokság, 
melyet július 20-23. napján tar-
tottak Sukorón. Az országos baj-
nokságra nagyon sokat készültek 
a gyerekek. A négynapos ren-
dezvényen a tikkasztó hőségben 
versenyeztek. A magyar bajnok-
ságon nehéz érmesnek lenni, így 
minden éremért, pontért, vagy 
helyezésért valóban meg kellett 
küzdeni.

Eredmények a döntőn: Bara-
nyi Dániel - Aradi Álmos - Aradi 
Bátor bronzérmesek; Aradi Álmos 
- Baranyi Dániel 7. helyezettek, 
pontszerzők; Gulyás Henrietta - 
Téglás Kamilla 7. és 10. helyezet-
tek, pontszerzők; Bezeczky Márton 
- Lind Botond 8. helyezettek, pont-
szerzők.; Aradi Bátor - Veligdán 
Péter 9. helyezettek, pontszerzők;  
Feleki Hanna 15. helyezett, pont-
szerző; Szántó Bálint - Veligdán 
Péter - Mészáros Benedek 8. he-
lyezettek; Patrik Gergő - Szántó 
Bálint 19. helyezettek; Kiss Gergő - 
Mészáros Benedek 19. helyezettek; 
Aradi Alexandra - Drajkó Borbála 
22. helyezettek.

A bajnokságon elért helyezé-
sek, egy igen megfeszített és végi-
gedzett év eredményei voltak. Az 
öröm mellett sajnos üröm is pá-
rosult Sukorón, hiszen az érmek 

és a pontok szerzése miatt érzett 
boldogságot lelohasztotta az a 
tény, hogy Glózer Gergely edző 
az utolsó versenyszám után ösz-
szehívta a gyerekeket, szülőket és 
röviden arról tájékoztatott, hogy 
többet már nem edzi a gyereke-
ket. Sok sikert kívánva, minden-
kitől egyesével elbúcsúzott, majd 
magára hagyta a gyerekeket és a 
szülőket.

A bajnokságot követően beter-
vezett két hét szünetben volt idő 
elgondolkodni a jövőt illetően. 
A holtidőben a budapesti Építők 
Margitszigeti Diák Kajak Klubnál 
szervezett kajakos táborba jártunk 
több szobi kajakossal, hogy az űrt 
és az edzéseket pótolva, mégis la-
zább módon, formában tartsuk a 
gyerekeket. Az otthon maradók 
sem maradtak fi gyelem és tanács 
nélkül, hiszen a maga módján és 
a szülők jelenlétében minden gye-
rek, aki éppen nem nyaralt, lejárt 
edzeni. Közben a Váci Kajak-Ke-
nu Baráti Kör névváltozáson 
ment keresztül, így gyermekeink 
jelenleg a Duna-Ipoly Sportegye-
sület (DISE) tagjai.

A kaotikus és képlékeny ál-
lapotnak az vetett véget, mikor 
Hidvégi Vince edző megkezdte az 
edzéseket Szobon. Köszönhetően 
Baranyi József és Bartók István 
tanácsainak és fi gyelmének, va-
lamint edző bácsival kiegészített 
edzéseknek, a gyerekek taroltak a 
Dunakanyar kupákon. 

A Nagymarosi Kajak Kupa 
(augusztus 19.) volt a Dunaka-
nyar térség első állomása. A kupa 
legfelemelőbb pillanata az volt, 
mikor Szántó Bálintot kihívták 
eredményhirdetés előtt. Bálint a 
futamában háromszor borult be, 
de minden alkalommal visszaült 
a kajakba és végiglapátolta a 2000 
méteres távot. Küzdeni akarását 

különdíjjal jutalmazták.
Eredmények: Baranyi Dániel 

a nap bajnokaként aranyérmes 
és bronzérmes is lett; Kun Zoltán 
élete első futamán – egy hónap-
nyi kajakozás után – 4. helyezett, 
érmes lett; Aradi Alexandra 6. 
helyezett, érmes lett; Kiss Gergő 8. 
helyezett; Bezeczky Márton Pál 9. 
helyezett; Lind Botond 10. helye-
zett; Patrik Gergő és Baranyi Letí-
cia a középmezőnyben végeztek.

A Dunakanyar Kupa követ-
kező állomásán, a Verőce Kupán 
(augusztus 20.) is küzdöttek a 
gyerekek. Eredmények: Baranyi 
Dániel aranyérmes és bronzér-
mes; Kun Zoltán 5. helyezett, 
érmes; Aradi Alexandra 6. he-
lyezett, érmes; Bezeczky Marci 7. 
helyezett; Kiss Gergő 8. helyezett; 
Lind Botond 10. helyezett; Patrik 
Gergő 10. helyezett; Baranyi Letti 
és Szántó Bálint is megharcoltak a 
helyezésükért.

A Dunakanyar Kupa utolsó ál-
lomása a Gödi Kupa volt (augusz-
tus 26.). Eredmények: Baranyi 
Dániel ezüstérmes, és 5. helyezett, 
érmes, a családi kenuversenyen 
4. lett; Kun Zoltán 4. helyezett, 
érmes; Gulyás Henrietta 5. he-
lyezett, érmes; Bezeczky Márton 
7. és 13. helyezett lett, a családi 
kenufutamban 4. helyezett; Téglás 
Kamilla 7. helyezett; Patrik Gergő 
8. helyezett; Kiss Gergő 9. és 11. 
helyezett; Mészáros Benedek 10. 
helyezett; Baranyi Letti 10. he-
lyezett; Lind Botond 11. helyezett; 
Bartók Áron élete első futamán 
15. helyezettként ért célba; Pálin-
kás Rebeka 14. helyezett. Horváth 
Bence is Gödön tette meg élete 
első futamát. Egy újabb kis hős a 
maga nemében.

Gödön megtisztelte jelenlété-
vel és a szobi gyerekekkel is egy-
két szót váltva bemutatkozott 
Kammerer Zoltán edzője, Niebel 

László, azaz Laci bácsi. Felmerült 
már a korábbi hetek alatt - de a 
Gödi Kupán realizálódott -, hogy 
Laci bácsi lesz a szobi kajakosok 
új edzője. Óriási jelentőségű, 
hogy egy ilyen elismert edző le-
het a gyermekeink új edzője. A 
nőtincsi kupára már Laci bácsival 
történt a felkészülés.

Nőtincsen 2017. szeptember 
2-án már éremeső volt. A kis 
nógrádi településen tartott II. Ka-
jak Kupa, a tavalyi évhez képest 
mérhetően nagyobb volumenűre 
sikeredett. A szervezés minősé-
gi volt, és a több mint 70 futam 
magában hordozta a siker lehe-
tőségét. A gyerekek fantasztikus 
teljesítményt nyújtottak, volt, aki 
több, és volt, aki kevesebb érmet 
szerzett, azonban még ha nem is 
sikerült mindenkinek érmet sze-
rezni, a szobi kajakosok kitartása, 
versenyszelleme és sportszeretete 
elismerést érdemel.

Eredmények: Baranyi Dániel 
aranyérem, kétszer ezüstérmes, 5. 
helyezett, érmes; Bezeczky Már-
ton Pál aranyérmes, bronzérmes, 
5. és 6. helyezett, érmes; Lind Bo-
tond kétszer bronzérmes, 5. he-
lyezett (érmes) és 8. helyezett; Kiss 
Gergő bronzérmes, 9. és 10. he-
lyezett; Mészáros Benedek kétszer 
bronzérmes, 7. és 13. helyezett; 
Feleki Hanna kétszer bronzér-
mes, kétszer 4. helyezett (érmes); 
Szántó Bálint bronzérmes, kétszer 
6. helyezett (érmes), és 11. helye-
zett; Téglás Kamilla bronzérmes, 
4. és 5. helyezett, érmes; Gulyás 
Henrietta bronzérmes, 7. és 8. he-
lyezett; Kun Zoltán kétszer 4. és 5. 
helyezett, érmes;  Bartók Áron 4. 
helyezett (érmes) és 9. helyezett; 
Patrik Gergő 4. helyezett (érmes) 
és 11. helyezett; Baranyi Letícia 
4. és 6. helyezett (érmes), és két-
szer 8. helyezett; Pálinkás Rebeka 
6. helyezett (érmes) és 10. he-
lyezett; Aradi Alexandra 4., 9. és 
12. helyezett; Horváth Bence 8. 
helyezett; Pálinkás Rebeka 11. he-
lyezett; Patrik Gergő 11. helyezett; 
Horváth Bence 15. helyezett; Erdei 
Áron és Kristóf életük első futa-
mát Nőtincsen tették meg.

Az elmúlt időszak viszontag-
ságaira visszanézve elmondható, 
hogy a legjózanabbak és legki-
tartóbbak a gyerekek voltak. Sze-
mély szerint ámulok rajtuk, hogy 
képesek együtt leküzdeni minden 
akadályt és tudnak egymás sike-
reinek örülni. 

Csak remélni tudom, hogy 
semmi nem bontja meg ezt a kis, 
de annál inkább összetartó közös-
séget. További sikereket és nyu-
galmat kívánok a gyerekeknek!

Bezeczky Anikó

Duna-Ipoly SE Szobi Kajak-Kenu Szakosztály
nyári eseményeinek összefoglalója
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