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A település minden lakójának 
áldott húsvéti ünnepeket kíván: 

Szob Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete

János evangéliumában ol-
vastam minap e sorokat: 
"Én vagyok a feltámadás és 
az élet. Aki hisz bennem, 
még ha meghal is, élni fog.” 
(Jn 11,25) 

Húsvétkor ér véget a ke-
resztény világban a negy-
vennapos nagyböjt, ekkor 
emlékezünk meg Jézus 
Krisztus kínhaláláról és ün-
nepeljük feltámadását. Jé-
zus - aki maga a Feltámadás 
és az Élet - ígérete szerint 
azok, aki hisznek Őbenne, 
szintén élnek és „nem hal-
nak meg örökre” .

A húsvét ünnepének ide-
jén veszi kezdetét a termé-
szet tavaszi újjászületése, 
és ahogy minden tavasz 
magában hordozza a ter-
mészet újraéledését, úgy 
minden húsvét is magában 
hordozza az új élet ígéretét. 
A természet újraéledése az 
ember számára azt is jelen-

ti, hogy meg kell kezdenie 
a tavaszi munkákat, mert 
ha ezt elmulasztja, bizony 
éhezni fog a télen, s végül 
táplálék hiányában elenyé-
szik a teste, és vele együtt az 
élete. 

Az az élete, amely újszü-
löttként gondtalan öröm-
ben kezdődik, tele remé-
nyekkel, álmokkal, majd a 
gyermekkor boldogságát 
gyorsan követik a felnőtt lét 
kijózanító sikertelenségei, 

kiábrándulásai, csalódásai, 
de akárhogyan is – boldog-
ságban vagy szenvedésben 
- telik el földi életének né-
hány évtizede, biztos lehet 
benne mindenki: minden 
álmának végállomása a ha-
lál. Születés és halál: a kez-
dő és a végpont, közte kell 
valahol lennie az életnek. 
Ennyi volna hát és semmi 
több? 

Jézus húsvétkor annak 
az új életnek az ígéretével 

„Én vagyok a feltámadás és az élet”!„Én vagyok a feltámadás és az élet”!
szól hozzánk, amelynek 
végpontja nem a telje-
sen megsemmisítő halál. 
Ugyanakkor feltehetnénk 
azt a kérdést is, hogy hány 
szívben halt már meg Jézus 
is? Mert meghalt minden 
szívben és életben, amelybe 
beköltözött az irigység és a 
gonoszság, ebben biztosak 
lehetünk. De ahogyan Jézus 
feltámadt Jeruzsálemben, 
ugyanúgy képes feltámad-
ni újra és újra, húsvétról 
húsvétra minden emberi 
szívben is. Húsvétkor min-
den emberi szívben új élet 
kezdődhet, amelynek már 
meghatározó eleme nem az 
irigység, meg a gonoszság, 
hanem a szeretet. Hiszen a 
szeretet az egyetlen ésszerű 
és kielégítő válasz az embe-
ri létünk, életünk céljára és 
értelmére.

Örvendezzünk tehát hús-
vét ünnepén az örök élet 
ígéretének, ami minden el-
követett jócselekedet gazdag 
és örök jutalma lesz mind-
azok számára, akik – ígérete 
szerint – hisznek Őbenne.

Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok áldott húsvéti ün-
nepeket a Szobi Hírnök min-
den kedves olvasójának!

dr. Holocsi Krisztián
jegyző
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Véradásra hív a Magyar Vörös-
kereszt és az Országos Vérellátó 
Szolgálat. A négynapos hosszú 
hétvége előtt, a nemzeti vér-
készlet stabilitásának megőrzése 
érdekében véradásra hív min-
denkit a Magyar Vöröskereszt és 

az Országos Vérellátó Szolgálat. 
Áprilisban közel 700 véradóhely-
színen és a Vérellátó intézménye-
iben is várják a segítőket.

Az ünnepi időszakban is sok 
honfi társunk szorulhat segítség-
re, ezért a Magyar Vöröskereszt 

és az Országos Vérellátó Szolgálat 
arra buzdítja a lakosságot, hogy a 
húsvéti hosszú hétvégét megelő-
ző és követő napokon véradásá-
val járuljon hozzá a biztonságos 
vérkészlet fenntartásához.

A betegellátáshoz országos 
szinten naponta 1800 véradóra 
van szüksége az Országos Vérel-
látó Szolgálatnak, egy-egy hosszú 
hétvége előtt és után pedig külö-
nösen fontos, hogy minél többen 
adjanak vért, tekintettel az egyes 
készítmények rövid tárolási ide-

Kezdje a pihenést vérfrissítéssel! jére, és az ilyenkor tapasztalható 
megnövekedett vérigényekre.

Áprilisban 700 véradóhelyszí-
nen és az OVSZ intézeteiben lesz 
lehetősége a segíteni vágyóknak.

A véradási helyszínekről és 
időpontokról a http://veradas.
hu/adjvert/veradasok és a www.
ovsz.hu weboldalon tájékozód-
hatnak, továbbá a meghirdetett 
véradások elérhetőek a Véradás-
Vöröskereszt ingyenesen letölt-
hető mobil applikáció segítségé-
vel is.

Magyar Vöröskereszt 
és Országos 

Vérellátó Szolgálat
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Vásártér A képviselő-tes-
tület március 16-án megtar-
tott ülésén elvi hozzájárulását 
adta, hogy a Börzsöny-Duna-
Ipoly Vidékfejlesztési Egye-
sület Szob településen helyi 
vásártér kialakításának céljá-
val a „Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastruktu-
rális fejlesztése” című (VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) 
felhívásra pályázatot nyújtson 
be.

Testvér-települési kap-
csolatok A március 16-i 
ülésen született döntés arról 
is, hogy a szlovákiai Kisgyar-
mat (Sikenička) település ön-
kormányzatával partnerség-
ben, a két település közötti 
kapcsolat továbbfejlesztését 
célzó programok támogatásá-
ra pályázatot nyújt be az ön-
kormányzat a Bethlen Gábor 
Alap 2017. évi, „testvér-tele-
pülési programok és együtt-
működések támogatására” 
közzétett felhívására.

Csónaktároló A képvise-
lő-testület határozott arról, 
hogy a Magyarország 2017. 
évi központi költségvetéséről 
szóló, 2016. évi XC. törvény 
3. melléklet II. 2. pont a), b) 
és c) pontok szerinti önkor-
mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatá-
sára kiírt felhívásra, a Duna 
parton lévő csónaktároló és 
a régi csónakház felújítása 
érdekében pályázatot kíván 
benyújtani. 

Egyház A képviselő-testü-
let hozzájárult ahhoz, hogy 
a település külterületén ve-
zető zarándokút mentén, az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanokon a Szobi 
Római Katolikus Egyházköz-
ség szentképeket (oszlopon 
lévő tartódobozban) helyez-
zen el.

Támogatás A képviselő-
testület döntött arról, hogy 
140.000 Ft összeggel támo-
gatja az általános iskolások 
részére a Szobi József Attila 
Művelődési Házban bemuta-
tásra kerülő Vuk című bábos, 
zenés előadás költségét. 

Városfejlesztő A kép-
viselő-testület március 16-i 
ülésén döntött a Szobi Város-
fejlesztő Kft . saját tőkéjének 
kiegészítéséről, majd március 
30-án megtartott ülésén tár-
gyalta a Kft . 2016. évi mik-
ro-gazdálkodói egyszerűsített 
éves beszámolóját. A képvi-
selő-testület a Kft . beszámo-
lójában szereplő 2.096 ezer 
forint veszteséget tudomásul 
vette és a beszámolót 930 ezer 
forint mérleg főösszeggel fo-
gadta el. 

Egészségügy A képviselő-
testület március 30-i ülésén 
tárgyalta a település egész-
ségügyi alapellátásában te-
vékenykedő orvosok és az 
ügyelet 2016. évi tevékeny-
ségéről készült tájékoztató-
kat. A képviselők az ülésen 
megismerték Kőházy Andrea 
védőnő, Dr. Dudás Berna-
dett és Dr. Lőrincz Kálmán 
Attila háziorvosok, Dr. Téglás 
Levente fogorvos és az orvo-
si ügyeletet ellátó B és K ’96 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. 
tájékoztatóját. A képviselő-
testület valamennyi tájékoz-
tatót elfogadta.

Kisvasút A képviselő-tes-
tület március végi ülésén 
tárgyalta a Börzsöny Kis-
vasút Nonprofi t Kft . 2016. 
évi tevékenységéről készült 
tájékoztatót. Az ülésen meg-
jelent a Kft . ügyvezetője, 
Paulik János is, aki szóban is 
tájékoztatta a képviselőket a 
kisvasút működéséről, illet-
ve jövőbeni terveiről. Jelezte, 
hogy a vasútüzem biztonsá-
gos fenntartása érdekében 
milyen felújítások, fejlesz-
tések lesznek szükségesek a 
jövőben, amelyek megvaló-
sításához kérte a képviselő-
testület segítségét.

Bizottsági tájékozta-
tók A képviselők márci-
usban tárgyalták a képvise-
lő-testület mellett működő 
bizottságok 2016. évi tevé-
kenységéről készült tájé-
koztatókat és a 2017. évre 
vonatkozó munkaterveket.  
A képviselő-testület vala-
mennyi bizottság tájékozta-

tóját elfogadta és munkater-
veiket jóváhagyta.

Közbeszerzési terv A kép-
viselő-testület március 30-i 
ülésén fogadta el az önkor-
mányzat 2017. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét.  A köz-
beszerzési terv elfogadásakor 
két olyan (Széchényi-sétányon 
létesülő új csónakház-, illet-
ve a Tompa Mihály utcai vis 
maior káresemény helyreállí-
tása), 2017-évre tervezett ön-
kormányzati beruházás volt 
ismert, amely esetében köz-
beszerzési eljárást szükséges 
lefolytatni. 

Óvoda A képviselő-testület, 
mint az intézmény fenntartó-
ja, a Szobi Napsugár Óvoda 
húsvéti szünetét 2017. ápri-
lis 14-től április 18-ig, nyári 
szünetét 2017. július 31-től 
augusztus 31-ig engedélyezte.
 
Intézményvezető A kép-
viselő-testület a Szobi Város-
üzemeltetési és Közétkeztetési 
Intézmény intézményvezetői 
állásának betöltésére köz-
zétett felhívásra beérkezett 
pályamunkát és az ad hoc 
bizottság véleményét megis-
merve, 2017. április 1. napjá-
tól 2022. március 31. napjáig 
Kantó Tibor (lakcím: 2628 
Szob, Homokdűlő u. 8/b.) pá-
lyázót nevezte ki a Szobi Vá-
rosüzemeltetési és Közétkez-
tetési Intézmény vezetőjévé. 

Konyhai gépek A képvi-
selő-testület a „Szob, Iskola 
utca 2. szám alatti Központi 
Konyha részére kombinált sü-
tő-pároló és gázüzemű főzőüst 

vársárlása” tárgyú beszerzési 
eljárásban nyertes ajánlatte-
vőnek az Euro-Expert Team 
Kft -t (4400 Nyíregyháza, 
Nagyvárad u. 22/a.) hirdette 
ki. A konyhai gépek beszer-
zéséhez szükséges forrást az 
elmúlt évben pályázaton el-
nyert támogatás biztosította.

Tanuszoda A képviselő-
testület a tanuszoda beruhá-
záshoz kapcsolódó a Nemzeti 
Sportközpontok tervezői által 
meghatározott elektromos 
mérőhely kialakításhoz szük-
séges tételek beszerzését - a 
tanuszoda építésének járulé-
kos költségei fedezésére elkü-
lönített költségvetési forrás 
terhére - jóváhagyja. Szintén 
a beruházáshoz kapcsolódó 
hír, hogy a tanuszoda tűzi víz 
kapacitása kiegészítéseként 
megépítendő medenceürítő 
vezeték kivitelezése érdekében 
lefolytatott beszerzési eljárást 
a képviselő-testület – ajánla-
tok hiányában – eredményte-
lenné nyilvánította és új eljá-
rás lefolytatásáról döntött.

Behajtás A képviselő-tes-
tület elutasította a Fővárosi 
Horgászegyesületek Szövet-
sége (1096 Budapest, Hal-
ler utca 20.) azon kérelmét, 
amelyben szolgálati gépjár-
művei részére a Szob, Széche-
nyi sétány területére behajtási 
és áthaladási engedélyt kért.

Rendezési terv A képvi-
selő-testület Szob város tele-
pülésrendezési eszközeinek 
módosításának szakmai elő-
készítése érdekében lefoly-
tatott beszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőnek a Z. É. 
Műhely Tervező és Tanács-
adó Kft -t (1131 Budapest, 
Vőlegény u. 23.) hirdette ki.

Önkormányzati hírek 

Várostakarítás 
A tavaszi lomtalanítási programot követően, április 22-én 
(szombaton), a Föld Napja alkalmából az önkormányzat te-
lepülés-takarítási napot szervez. Április 22-én tehát szeretet-
tel invitálunk minden kedves polgárt, civil szerveződést, aki 
munkájával részt kíván vállalni a település parkjainak tavaszi 
rendbetételében. Ezen a napon takarítunk, szemetet szedünk, 
virágokat ültetünk. Gyülekező reggel 8 órakor a polgármesteri 
hivatal előtt. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Ferencz Gyöngyi 
polgármester



4                                                                                                                                        Szobi Hírnök

TELEPÜLÉSÜNKÖN 2017. ÁPRILIS 1-TŐL ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÓ, A ZÖLD HÍD 
B.I.G.G. NONPROFIT KFT. VETTE ÁT A HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSÁT, KEZELÉSÉT.

Az új közszolgáltató kérésére pár fontos és hasznos információit szeretnénk megosztani Önnel.

Szobon a Zöld Híd B.I.G.G. NKft . fogja ellátni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A Zöld Híd B.I.G.G. Ma-
gyarország egyik legnagyobb, dinamikusan növekedő hulladékgazdálkodási szolgáltatója, amely a lehető legmagasabb 
szakmai színvonalon és ellátási biztonsággal látja el szolgáltatását, a hulladékszállítás és kezelés komplex feladatát.

Településünkön a gyűjtési napok nem változnak.

Fokozottan fi gyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére!

A kommunális hulladékot az Önkormányzat által biztosított hulladékgyűjtő edényben gyűjtse. Ha Önnek többlet-
hulladéka keletkezik, ami már nem fér el az edényben, akkor a Zöld Híd B.I.G.G. által biztosított, többlethulladékos 
zsákba helyezze el a hulladékot, mert csak ebben tudják elszállítani. A zsákok nem ingyenesek és később kerülnek 
kijelölésre a zsákértékesítési helyek. Ezekről a közeljövőben külön tájékoztatást nyújtunk és megnézheti majd a Zöld 
Híd honlapján is: www.zoldhid.hu/nkft 

Figyelem! A NEM MEGFELELŐ ZSÁKOKBAN KIHELYEZETT HULLADÉKOKAT NEM SZÁLLÍTJÁK EL!

A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében: vagy a Zöld Híd B.I.G.G. által biztosított, szelektíves zsákban vagy 
bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetjük a szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző munkatársai a ki-
helyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen. Az első, szabályos szelektíves 
zsákokat szintén az Önkormányzatnál lehet beszerezni.

A településünkön NEM VÁLTOZIK a szelektív hulladékgyűjtés rendje sem, változatlanul kéthetente fogják a sze-
lektív hulladékokat begyűjteni. 

FONTOS MÉG!
Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a hulladékokat a kukában és a zsákban is, hiszen csak a tiszta 

hulladékot lehet újrahasznosítani. A gyűjtőzsák lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál összefogható, a gyűjtő 
edény (kuka) fedele pedig legyen lecsukható állapotban! A forró hamut semmiképpen ne öntsék az edényzetbe!

A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál. Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait 
(edényzetet, zsákokat) az ingatlanja elé!

A közszolgáltatás díja sem változik, az ingatlanhasználóknak ugyanannyiba fog kerülni a szolgáltatás, mint eddig.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új hulladéktörvény értelmében a feladatellátás és a fi nanszírozás elvált egymástól. 
2016. április elsejétől a hulladékgyűjtő közszolgáltatók feladatai közül kikerült a számlázás, a díjbeszedés, a követe-
léskezelés. Ezeket a feladatköröket az NHKV Zrt. azaz a hulladékgazdálkodást koordináló állami szervezet vette át, a 
számlák is tőlük érkeznek.

Lehetőség van 60 literes gyűjtőedény használatára az alábbi feltételekkel: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. b) pontja alapján az a lakóingatlant 
egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó (az ingatlanban más személy nem létesített 
lakóhelyet vagy tartózkodási helyet időlegesen sem) kérheti ezen edényzet használatának engedélyezését. 

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

telefon +36 40 201 026
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75 vagy 2661 Balassagyarmat, Pf.:101

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy települési zöldhulladék gyűjtése továbbra is a megszokott 
rendben történik egészen addig, amíg az új közszolgáltató ki nem alakítja erre vonatkozó saját rendszerét. A 
zöldhulladék gyűjtésének rendszerében bekövetkező változásokról annak aktuálissá válásakor tájékoztatjuk a 
lakosságot.

Köszönjük megtisztelő fi gyelmét!
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Brüsszel a nemzeti hatás-
körben lévő döntések egy 
részét közösségi hatáskör-
be vonná, ezzel szemben 
Magyarország szerint az 
EU-tagországok szuvereni-
tása megőrzendő – mondta 
el az Észak-Pest megyét az 
országgyűlésben képviselő 
Harrach és Rétvári, a váci 
polgármesteri hivatal előtt 
tartott sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence kifejtette, 
hogy Magyarország akkor 
erős, ha egységes, s a kor-
mány akkor tud minden 
magyar emberért kiállni, 
ha minél többen támogat-
ják. A kereszténydemokra-
ta országgyűlési képviselő 
ezért kér mindenkit, hogy 
a nemzeti konzultációban 
vegyen részt és küldje visz-
sza a kérdőíveket.

Az egyik legfontosabb 
kérdésnek a rezsicsökken-
tés megvédését nevezte. 
Jelezte, az energiapolitika 
közösségi hatáskörbe vo-
násával Brüsszel megszün-
tetné azt a lehetőséget, 

hogy Magyarország ható-
sági árszabásokkal alacso-
nyan tartsa az energiaára-
kat.

Másik fontos kérdésként 
említette a munkahelyek 
kérdését. A közfoglalkoz-

Harrach Péter és Rétvári Bence: az EU-
tagországok szuverenitása megőrzendő

tatási és más ösztönző 
programokkal az állam 
700 ezer új munkahelyet 
tudott teremteni, ami az 
unión belül is a legjobb 
eredmények közé tartozik 
- mondta. Hozzátette, az 
adócsökkentés területén 
is veszélyezteti az eddigi 
eredményeket Brüsszel, 
mivel ha közös adópoliti-
kát hoznak létre, akkor a 
családi típusú adórendszer 
és az egykulcsos adó kerül 
veszélybe.

Harrach Péter és Rétvári 
Bence kifejtették, várják a 
dunakanyari emberek véle-
ményét is arról, hogy a kor-
mány átláthatóbbá tegye-e 
azoknak a csoportoknak a 
gazdálkodását, amelyek jo-
gilag ugyan civil szervezeti 
formában működnek, de 
külföldi pénzekből. Hozzá-
tették, a pénznek ára van, 
azért az adományozó el is 
vár valamit.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Szobi Napsugár Óvoda tájékoztatja a Kedves Szü-
lőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre, az óvodai 

beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 24-én, hétfőn 8-16 óráig
2017. április 25-én, kedden 8-16 óráig.

2015. szeptember 1-től kötelező az óvodába járás 
minden harmadik életévét betöltő gyermeknek.

A 2017/2018-as nevelési évre azon gyermekek je-
lentkezését is várjuk, akik betöltötték, vagy betöltik a 
három, illetve a két és fél éves kort, és a nevelési év 
során szeretnék az óvodai nevelést igénybe venni.

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
• gyermekük születési anyakönyvi kivonatát,

• TAJ számát, 
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyer-

mek nevére kiállított személyi azonosító igazolványát,
• és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves szülőt, 
nagyszülőt, de legfőképpen, leendő kicsi óvodásainkat.

Hámoriné Schubauer Mónika
óvodavezető

Anyakönyvi hírek
2017. március hónapban

2017. március hónapban Bartók Mihály és Panczák 
Andrea Emese Hanga nevű gyermeke, Alex Anosike 
és Zachár Mónika Viktória nevű gyermeke, vala-
mint Karaba József és Karsai Tímea Emília Eliza 
nevű gyermeke látta meg a napvilágot.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti 
városunk mindhárom újszülött polgárát, kívánva 
nekik jó egészséget, hosszú és sikerekben gazdag 
életet!

Felhívjuk a tisztelt ebtartók fi gyelmét, hogy a veszett-
ség elleni oltás minden három hónapot betöltött ebre 
kötelező! Az oltás érvényessége a kisállat egészségügyi 
könyvben megtalálható. 

Kérjük, hogy amennyiben esedékes a tulajdonukban 
lévő eb(ek) veszettség elleni oltása, arról haladéktalanul 
gondoskodni szíveskedjenek. 

Eboltás

www.szob.hu
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Jó ilyenkor, április elején körbe-
nézni: rügyek, virágok, az éb-
redő természet jele mindenütt. 
Bár nem aludtunk téli álmot, 
tanulással teltek az elmúlt hóna-
pok is, mégis új erővel vetettük 
bele magunkat a tavaszba.

Forradalmi Pilvax kávéház
Március 14-én a József Attila 
Művelődési Ház rövid időre 
Pilvax kávéházzá változott. Élő 
zenével, versekkel, a forradalmi 
ifj úság megidézésével kelt életre 
az a régi március. A 10. a osztály 
a ’48-as fi atalok bőrébe bújva 
verset írt és szavalt, újságot ol-
vasott és szerkesztett, beszélge-
tett, a haza sorsán elmélkedett, 
ismerkedett és szerelmet vallott, 
a bécsi forradalom hírére pedig 
a pesti forradalom lelkes szer-
vezésébe fogott. Eközben Csóka 
Zsófi a énekelt Schmidt Mátyás 
tanár úr zenei kíséretével, a 
vendégek kávéztak, teáztak és 
néhányan csatlakoztak a Nem-
zeti dalhoz is. Köszönjük az öt-
letet, a segítséget, a díszleteket 
és a teát Paluch Anitának és a 
művelődési ház dolgozóinak!

Nyolcadikosok felvételije
Lezajlottak a nyolcadik osztá-
lyosok szóbeli felvételi beszélge-
tései is, örültünk, hogy láttunk 
szép bizonyítványokat, hogy be-
szélgetni tudtunk angolul vagy 
németül néhány jelentkezővel, 
hogy érdekes meglátásokat 
hallhattunk a Biblia kapcsán. 
Megjelent az ideiglenes felvételi 
jegyzékünk is, az iskola honlap-
ján megtekinthető azóta is. 

Plakátverseny a 
gimnáziumban

Diákjaink számára plakát-

tervező pályázatot hirdettünk. 
Olyan plakát tervezése volt a 
feladat, amely informatív, esz-
tétikus és fölhívja a fi atalok 
fi gyelmét a hirdetett képzé-
sekre. Iskolánk érettségi utáni 
szakképzéseit plakáton hirdetni 
nem könnyű feladat, mégis sok 
pályázat érkezett. A 25.000 fo-
rintos fődíjat Huszák Rebeka, a 
11.a osztály tanulója nyerte el. 
Különdíjban részesült Gyurcsok 
Evelin és Nagy Botond is. Is-
kolánk honlapján a pályázat 
győztes plakátja alapján (némi 
módosítással) készült  változat 
látható. 

Sárkányhajós versenyzőink
Negyedszer rendezték meg 
Vácon a medencés sulisárkány 
bajnokságot, melyen március 
25-én iskolánk csapata is részt 
vett. A 9.a osztályból Gaszner 
Ádám, Havasi Máté és Ujvári 
Tamás, a 11.a osztályból Csánó 
Alexandra, Tóth Regina és Wág-
ner János képviseltek minket a 
versenyen.

Az Írószövetség 
szavalóversenye

Négy fős csapattal vettünk részt 
március 29-én Budapesten az 
Írószövetség által rendezett 
Arany János szavalóversenyen. 
A 9.a osztályból Mile Kamilla, 
Sellyei Dorottya és Tóth Judit 
vett részt a versenyen, a 11.a 
osztályból Zsigrai Mónika. Az 
erős mezőnyből 10 versenyző 
jutott be a döntőbe, mely áp-
rilis 11-én, a magyar költészet 
napján lesz Budapesten, az Író-
szövetség székházában. Ezen a 
döntőn Zsigrai Mónika is sza-
valni fog a legjobb tíz között. 
Gratulálunk a felkészüléséhez, 

az eredményéhez és nagyon 
drukkolunk a döntőn a sikeres 
szereplésért!

Focikupa az osztályok között
Az elmúlt hetekben csoport-
mérkőzéseket játszott egymás-
sal a gimnázium minden osztá-
lya. Fiú- és lánycsapatok mérték 
össze focitudásukat, technikáju-
kat, taktikájukat és kitartásukat. 
A meccsekbe minden résztvevő 
mindent beleadott, de a döntő-
be csak két fi ú és két lány csa-
pat juthat be. Bár egy mérkőzés 
még hátravan a csoportmérkő-
zésekből (12.a-11.a fi úk), de az 
eddigi eredmények alapján már 
biztos, hogy ők fogják a döntőt 
is vívni egymással, a Szent Lász-
ló napon. Lányoknál az összes 
meccset lejátszották, a 11.a és 
a 10.a osztály csapata jutott be 
a döntőbe. Az eddigi mérkőzé-
seken összesítve a legtöbb gólt 
(tizenkettőt!) Tóth Regina (11.a) 
rúgta a lányok közül,  fi úknál 
Paizs Gergő (12.a) vezeti a listát 
5 góllal. 

Rekollekció húsvét előtt
Minden évben van egy nap 
húsvét előtt, amikor nem a ta-

nulásra fi gyelünk, hanem befelé 
tekintünk, hogy előkészüljünk a 
közelgő ünnepre. Idén szentmi-
sén vettünk részt, aztán előadást 
hallgattunk a húsvét valódi ér-
telméről. Kisebb csoportokban 
osztottuk meg a gondolatain-
kat, melyeket az előadás indí-
tott bennünk és a tapasztalatok 
megbeszélése után egy egészen 
különleges élményben volt ré-
szünk: a templomban koncer-
ten vettünk részt, J. P. Pergolesi 
Stabat mater című művét Dézsi 
Bernadett (szoprán), Vargáné 
Fitos Mónika, iskolánk énekta-
nára (mezzoszoprán) és Tóth 
Rita orgonaművész előadásá-
ban hallgattuk meg. Mónika 
tanárnő egyházzenei áhítatként 
beszélt a műről, és a hangokban 
elmerülve valóban közelebb ke-
rülhettünk mindahhoz, amiről 
a nap folyamán beszélgettünk. 
A szavakon túl, egész lényün-
ket megérintve vitt közelebb az 
élmény ahhoz, hogy a húsvét 
valódi ünnepként érkezzen éle-
tünkbe. Köszönjük mindhár-
muknak a szeretetteli készülést 
és előadást!

Kívánok a Szobi Hírnök min-
den olvasójának áldott, békés 
húsvétot!

Sajgó Emese
fotó: Ferenci Noel  

Tavaszi mozgolódás a gimnáziumban
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Gasztostaféta
(Tóth Lajosné, Marika receptje)

Gyors, fi nom és nagyon egyszerű!

Fekete erdő torta kicsit másképp
Hozzávalók a tésztához:

20 dkg porcukor
12 dkg  zsír
4 db tojás

3 ek cukrozott kakaópor
25 dkg fi nomliszt

1 db sütőpor
2,5 dl tej,

valamint meggy dzsem

Hozzávalók a krémhez:
0,5 dl Hulala hab

2 db habfi xáló

A 20 dkg porcukrot, 12 dkg zsírt, 4 tojás sárgáját és 3 
ek. kakaóport géppel habosra keverjük. Ha már jó ha-
bos, beletesszük a 25 dkg lisztet, 1 egész sütőport és 2,5 
dl tejet és csomómentesre keverjük. 

Egy közepes méretű tepsit sütőpapírral bélelünk, be-
letesszük a tésztát és tűpróbáig sütjük. 

Amíg kihűl, elkészítjük a tölteléket. A 0,5 l Hulala 
habból és a 2 dl habfi xálóból kemény habot készítünk.

Ha a piskóta kihűlt, kifordítjuk a tepsiből és ket-
tévágjuk. Az egyik felét visszahelyezzük a tepsibe és 
megkenjük meggy lekvárral, majd fi noman rákenjük a 
habot. A másik felét is megkenjük lekvárral és a hab te-
tejére helyezzük. Ha gazdagon szeretnéd, a tetejét csoki 
mázzal és habbal díszítheted.

Másnap szeleteld.
A gasztrostafétát Markovics Béláné Katikának adom át!

Extra recept Húsvétra
Tavaly Hajdúszoboszlón voltunk vendégségben a volt 
osztálytársnőmnél és onnan van ez a nagyon egyszerű 
recept. Gondolkodtunk, milyen nevet is adjunk ennek a 
pogácsának, ugyanis adtunk már neki savlekötő pogácsa 
nevet, részeges pogácsának is elneveztük. Az utóbbi név 
azért jutott eszünkbe, mert kissé eldőlnek a pogácsák sü-
lés közben, különböző dőlésszögbe. De lehetne a neve 
akár macskajajra orvosság is.

Hozzávalók: 1 kg liszt, 50 dkg rama, 2 db tojás (+1 
db tojás a lekenéshez), 5 dkg élesztő, 1 db nagy tejföl 

(3250 gr), 20 dkg sajt a tetejére, 2 ek. só, 2 ek. cukor, 3 
cl tej, ebben futtatjuk fel az élesztőt. 

Összeállítjuk a tésztát, majd egy edényben letakarva 1 
éjszakát pihentetjük, másnap nyújtjuk és formázzuk, to-
jással lekenjük, majd reszelt sajttal megszórjuk a tetejét. 
Sütés 180 fokon.

Renge Annamária receptje

2017. ÁPRILIS 30-IG TEKINTHETŐ MEG A 
BÖRZSÖNY MÚZEUMBAN:

Dunakanyari Képzőművészek Szimbolista Kiállítása
Aknay János, Angyal Júlia, Ef. Zámbó István, Garay Nagy 

Norbert, Hager Ritta, Incze Mózes, Jankovics János, Lisányi 
Endre, Magyar János, Micsei F. László, Németh Árpád, 
Szabó Imre, Szécsi András, Zalubel István, Ziman Lajos

A kiállítás záróünnepségére április 30-án, 16 órakor kerül 
sor. Közreműködik a Szobi Kodály Zoltán Zeneiskola.

Sakkhírek
Véget ért a 2016/17. megyei 
Csapatbajnokság. Sajnos be-
jött a papírforma! Szob SC - 
Dunakeszi 4,5 - 5,5.

Szoros meccs volt, akár 6-7 
pontot is szerezhettünk volna, 
de mivel a hátrány miatt 7,5 
pont kellett volna a bronz-
éremhez, ezért talán a lélektani 
előny is az ellenfélnél volt. Így 
a bajnoki bronz az övék lett, 
csak gratulálni tudunk!

Végeredmény:
1. Galgavidék Tura 48,5 pont.

2. Dunaharaszti MTK 45,5 
pont.

3. Dunakeszi 43 pont.

4. Szob 37 pont.
5. Göd 31,5 pont

6. Szigetbecse 28,5 pont.
7. Vác 19 pont

8. Törökbálint 17 pont.
Tavaszi és nyári Hírverő 

sakkfordulók következnek, 
a május elsejei ünnepi sakk-
versenyt technikai okok miatt 
április 30-án, vasárnap tartjuk 
meg, jó idő esetén Duna-par-
ton, rossz idő esetén a József 
Attila Művelődési Házban. 
Hátravan még fő rendezvé-
nyünk a Városnap.

TISZTELETTEL: 
CSIBA BENŐ CSAPATVEZETŐ
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Április régi megnevezése Szent 
György hava. E legendás szent 
ünnepe a középkorban számos 
település számára fontos dátum 
volt. Több helység ekkor kellett, 
hogy befi zesse földesurának az 
éves adó egy részét. A 19-20. 
században sok helyütt felje-
gyezték, hogy Szent György 
napján hajtották ki először a 
téli istállóban való tartást meg-
szüntetve az állatokat a serkenő 
füvű legelőkre. Az alább bemu-
tatott iratok a szobiak egykori 
állattartásáról vallanak. 

1507-ben per folyt a maro-
siak és a szobiak közt egy bizo-
nyos Hékúterdeje nevű terüle-
tért, mely per során a marosiak 
bemutatták Zsigmond király 
1436. és 1439. évi [Zsigmond 
király 1437 decemberében 
már meghalt!] oklevelét, ami 
szerint az itteni erdei tisztáso-
kon szabadon kaszálhattak. A 
szobiak viszont Mátyás király 
okleveleire hivatkozva állítot-
ták ugyanezt. Végül a Szent 
Györgytől Szent Mihály napig 
(április 24-től szeptember 29-
ig) terjedő kaszálási jogot a 
szobiak kapták meg, Szent Mi-
hály után mellettük a marosiak 
is legeltethettek ott. (A hékút 
hévízforrást jelentett. Török-
mező közelében, Nagymaros 
területén léteztek az átlagosnál 
valamivel melegebb vizű for-
rások. Hékúterdeje Törökme-
ző közelében lehetett.)   Miért 
voltak fontosak az erdei rétek, 
hogyan termeltek jövedelmet? 
A történészek sokszor emlege-
tik, hogy az Alföldön a török 
időszakban hatalmas marha-
állományt tartottak. A felne-
velt szürkemarhákat a tőzsérek 
hajdúkat felfogadva hajtották 
nyugatra. Európa fejlettebb ré-
szében már a 14. század óta fo-
lyamatosan nőtt a lakosság és 
így egyre nagyobb igény mu-
tatkozott a keleti élelmiszerek, 
így a magyar vágómarha iránt. 
Az okleveleket tanulmányozva 
az utóbbi években jövünk rá 
arra, hogy a hús iránti kereslet 
már az 1400. év tájától megjele-
nik nem csak nyugaton, hanem 
a szintén növekvő lakosságú, 
békében élő Magyarországon 
is. Ez azt jelenti, hogy a hús 
belföldön is egyre jobb áron 
volt eladható és így a legelők, a 

fű, a széna egyre fontosabb lett 
az állattartók számára. Szob és 
szomszédjai a Börzsöny tisz-
tásaira is marhákat, disznókat 
tereltek, vagy kaszálták az erdei 
réteket, hiszen minden nya-
láb füvet hasznosítani akartak. 
Környékünkön ekkor, a 15. szá-
zadban nem az alföldi, a kunok 
által hazánkba hozott hatalmas 
szürkemarhákat tarthatták, ha-
nem az ősi, kisebb testű, barnás 
színű barmokat. A környéken 
máshol is értékelni kezdték az 
erdei legelőket. 1434-ben a váci 
püspök a mellette működő elő-
kelő papi szervezetnek, a váci 
káptalannak adta a lakatlanná 
vált Naszály falu területét, de 15 
év múltán talán már megbán-
ta nagylelkűségét. 1449-ben 
ugyanis már a püspök perben 
próbálta bizonyítani, hogy a 
káptalan Naszály és Cselőte 
birtokaihoz nem tartozik ak-
kora erdő, mint amit a káptalan 
használ. Valószínűleg az erdei 
tisztások hasznosítása miatt ke-
letkezett a viszály a két fél közt. 

A 16. század közepén már 
ezrével hajtják nyugat felé az 
alföldi marhát. Az egyik fon-
tos útvonal Vácon és Szobon 
át vezetett Bécs, illetve Prága 
felé. Biztos, hogy környékünk 
lakói is megpróbáltak minél 
több eladható húst termelni. 
1584-ben a török kézen levő 
Visegrád és Vác árnyékában 
folytattak le egy pert a szoko-
lyaiak a marosaik ellen a köz-
tük fekvő erdők, pontosabban 
az erdei rétek, tisztások miatt. 
Az ekkor felvett tanúvallomá-
sok szerint már 1535 táján is 
haragot okozott az a két helység 
közt, hogy az erdő közös hasz-
nálatú volt. Köztük terület el a 
Király erdeje és a Király rétje, 
melyek használata ekkor, 1535-
ben a visegrádi várnagy szerint 
„… mind az Marusiaknak, vgy 
az Szokoliaiaknak szabad volt 
akkor mikor kar nelkul, bar-
mok raitok jarhattot.” 1584-
ben a letkési, szobi, verőcei és 
váci vallomástevők úgy tud-
ták, hogy sosem volt errefelé 
az erdőben kijelölt határ, Szent 
György napjától Szent Mihály 
napjáig a rétek tiltva voltak, de 
egyébként az erdőt szabadon 
használhatták. A tiltott nyári 
időszakban csak kaszálni lehe-

tett a tisztásokat, a legeltetésre 
csak Mihály nap után volt lehe-
tőség. Érdekes, hogy e szerint 
Szent György napján a tisztá-
sokon nem megkezdődött, ha-
nem hónapokra befejeződött a 
legeltetés. 

1617-ben ismét pereskedtek 
a rétek miatt a szokolyaiak és a 
marosiak. A Szokolyán történt 
kihallgatások során mindenki-
nek arra kellett válaszolnia, mit 
tud a két helység közti határok-
ról, határjelekről. Az első tanú a 
Szobon lakó 75 éves káptalani 
jobbágy, Nagy Gergely volt, aki 
„… vallja, hogy ez Szokolianak 
Marusnak, Szobnak, Letkesnek 
Teölgiesnek, Bersennek, soha 
nem tudom haniot [földhá-
nyásokkal megjelölt] hataratt, 
nemis hallottam, soha megh 
az eleimteölis, hanem ezeknek 
az felül megh irtt falukanak 
minden fele marhaiok szaba-
don iarta es elte, az szabad 

feöldett, reteknek kiveöle, Szent 
Georgy naptul fogvan Szent 
Mihaly napigh tilalmas volt, 
mind az felül megh neuezett 
faluk keözeött, de mihent az 
buzat, auagy Zabott, auagy 
egieb mezey vetement fell vettek 
rola, [azaz learatták a tisztáso-
kon levő szántókat] annakys az 
tarloia mingiarast, mind ezek-
nek az felul megh neuezet faluk 
marhajanak szabad volt jarny 
…” A másik két szobi tanú, az 
50 éves Konhas Gergely és a 
35 éves Zongor János ugyanezt 
vallotta.      

A nyugatra irányuló marha-
kereskedelem a 17. században 
a Habsburg királyok rendel-
kezései és az egyre gyakoribb 
útonállások miatt fokozatosan 
hanyatlott. Az 1620-as évek 
után évszázadból vidékünkről 
sem találni adatot marhatartás-
ra vagy a rétek miatti pereske-
désre.  

Batizi Zoltán 
(Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény)

Régi Szent György napok

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP!
Az előző évekhez hasonlóan az szobi Ipolyvölgyi 
Sporthorgász Egyesület szervezésében ismét elvégez-
zük folyóink partján a tavaszi nagytakarítást. Az egye-
sület ezúton értesít minden természetbarátot, így ter-
mészetesen horgásztársainkat is, hogy a hagyománnyá 
vált tavaszi Környezetvédelmi Nap 2017. április 22-én 
(szombaton) kerül megrendezésre. 

Gyülekező 8:30 órakor a Horgásztanyán (kisvasút 
lámpás vasúti átjáró után balra az Ipoly felé eső épü-
let). A horgászokon kívül természetesen mindenkit 
szeretettel várunk – családokat, fi atalokat, gyermeke-
ket, időseket –, akik szeretnének tisztább környezetben 
élni, pihenni, kirándulni. A vízpart nem csak a horgá-
szoké, annak tisztasága közös ügye kell, hogy legyen 
mindenkinek, aki szívesen tölti itt szabadidejét.

Terveink szerint az Ipoly és a Duna-partját tisztít-
juk meg a szeméttől Ipolydamásdig. A munkát 12-ig 
tervezzük, a szükséges eszközöket, valamint a szemét 
elszállítását a horgászegyesület biztosítja. A helyszínen 
harapnivalót és innivalót szintén biztosítunk. Örö-
münkre szolgál, hogy a szervezés költségeit minden 
évben jelentősen csökkentik a helyi érdekeltségű tá-
mogatóink felajánlásai, így általában eszközben és el-
látásban a megjelentek rendelkezésére állhatunk egyre 
nagyobb mértékben. A program a Horgásztanyán ér 
véget 12 órakor.

Kérdéssel, javaslattal az egyesület környezetvédelmi 
bizottságának vezetőjét, Kunya Gergely horgásztársun-
kat a 70/594-6452 telefonszámon el lehet érni.

Üdvözlettel: 
az IVSHE vezetősége
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Az 1848-49. évi forrada-
lomra és szabadságharcra 
emlékeztünk március 15-én 
a művelődési házban. Fel-
idéztük Petőfi  Sándor: Talp-
ra Magyar című versének 
hangulatát. Tisztelettel gon-
doltunk azokra a hősökre, 
akik a legdrágábbat adták a 
szabadságért,  szeretett ha-
zájukért.

Amíg az ország mentes 
volt mindenféle külső befo-
lyásától, minden évben tisz-
tességes megemlékezésben 
részesültek 1848 hősei. 

Sajnos évről évre keve-
sebb résztvevőt láthatunk a 
márciusi 15-i ünnepélyen. 
Az ifj úság – a műsorokban 
részvevő gyermekeken kívül 
- szinte elmarad az ünnep-
ségekről. A korábbi időkben 
március 15-e külsőleg és 

tartalmilag is méltó módon 
folyt le. Iskolák, egyesületek 
zárt rendben vonultak fel az 
ünnepély helyszínére, ahol a 
nemzeti ünnep méltó han-
gulata érezhető volt. Fel kell 
tenni a kérdést, vajon mit 
tud a mai ifj úság az 1848-as 
forradalomról? Hosszú időn 
keresztül ünnepelték előde-
ink a szabadság ünnepét. A 
mai ifj úság a különféle külső 
befolyások következtében 
megfeledkezett magyar mi-
voltáról.

Neveljük az ifj úságot, 
hogy élje magyarságát be-
csülettel és elődei példáját 
követve. Az oktatási intéz-
ményekben neveljünk öntu-
datos hazaszerető embere-
ket, akik keresztény európai 
módon élnek.

Simon József

Férjemmel, aki sajnos 2 éve le-
betegedett, ha egészségi állapo-
ta és az időjárás is engedi, sokat 
sétálgatunk a Duna-parton.

Tavaly nyáron felfedeztünk 
egy kis őszibarackfát a volt Rév-
kapitányság (Zilahy kastély) 
kerítése mellett a kerékpárút 
mentén. Volt rajta gyümölcs, 
melyet megkóstolva megállapí-
tottuk, hogy igen ízletes. A fér-
jem azt mondta: „Ha jövőre még 
élek, megmetszem ezt a kis fát.” 
Ugyanis a férjem élete – még a 
betegsége előtt – a kertészke-
désről, a fák metszéséről, oltá-
sáról, szemzéséről szólt, nagyon 
szerette a fákat ápolni, gondoz-
ni. Sajnos a betegsége ebben 
most már megakadályozza.

Az idei tavasz közeledtével 
egyre többet sétálgatunk a Du-
na-part azon szakaszán, ahol 
az a kis barackfa áll(t). Férjem, 
ahogyan a tavalyi évben meg-
ígérte, fogta kis metszőollóját és 
hozzáértő módon megmetszet-
te a kis barackfát, hogy egészsé-
gesen tudjon fejlődni későbbi 
életében.

Következő sétánk alkalmá-
val összetalálkoztunk egyik ba-

rátunkkal, akinek megmutattuk 
a kis barackfát, elmondva azt, 
hogy milyen fontosnak tartjuk 
ennek a kis fának a „létét”.

A sétánk egészen a Duna-bolt 
feljárójáig tartott és kb. fél óra 
elteltével onnan visszafordulva, 
újra arra a részre értünk, ahol… 
a férjem egyszer csak megszólal: 
„Kivágták a kis barackfát!” Azt 
hittem viccel, de sajnos nem, a 
barackfát valóban valaki kivágta. 
A törzs csonkját még be is temet-
te földdel, hogy ne is látszódjon a 
„vandalizmus” jele.

Majdnem elsírtam ma-
gam… Kérdem: kinek volt út-
jában az a kis fa? Más burjánzó 
növény miért nem volt útjában, 
a szanaszét dobált szemét miért 
nem bántotta lelkivilágát? Mi-
ért csak az szegény kis fa?

Számunkra nagy szomorú-
ságot okozott ez a cselekedet, 
és sajnálatosnak tartjuk, hogy 
településünkön ilyen „vandál” 
tettek is megtörténnek. Érthe-
tetlen, hogy miért jó valakinek 
egy másik ember örömét így 
„kettévágni”…

Bablena Józsefné
szobi lakos

Megemlékezés az 
1848-49-es forradalom- 

és szabadságharcról

Nem tudom szó nélkül hagyni…

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

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL A 
SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT

műemlék védelme, felújítása /környezet és egészségvédelmi 
tevékenységek/ gyermekek, fi atalok tehetséggondozása, mű-

vészeti, sport, tudományos tevékenységek területén/kulturális, 
közbiztonsági és szociális szempontú életkörülmények javítása

ADÓSZÁM: 18679418-1-13
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Lapunk 2012. októberi szá-
mában Márkusné Láng Ilona 
lelkipásztor tollából a refor-
mációról és Szob protestáns 
hitéletéről olvashattunk. 
Úgy gondolom, írásának 
aktualitását napjainkban, a 
hitújítás 500. évfordulóján, 
a Reformáció Emlékévében 
nem kell külön indokol-
ni. A Szobi Hírnök 2012. 
decemberi számában Szob 
és környéke egykori re-
formátus eklézsáiról című 
áttekintésemben a 18. szá-
zad első harmadáig követ-
tem nyomon az Ipoly-tor-
kolat – Szob, Helemba és 
Garamkövesd – kálvinista 
gyülekezeteinek sorsát. Je-
len írásomban az elmúlt 150 
esztendő főbb történéseit 
igyekszem felvázolni.

Pilismarót fi ókegyházai
A Dunántúli Református 

Egyházkerület névtáraiban 
1865-től találkozunk Esz-
tergom külvárosaiban és 
Szobon élő reformátusokra 
vonatkozó adatokkal: a prí-
mási székhelyen 97, az Ipoly 
torkolatánál 25 a hívek szá-
ma. 1866-ban már mindkét 
település Pilismarót fi ók-
egyháza. Esztergomban 76, 
Szobon 27 a fi ókgyülekezet 
lélekszáma.

Az 1870-es években az 
esztergomi fi ók lélekszá-
ma ígéretesen növekszik, 
meghaladja a kétszáz lelket 
(1873 és 1874: 228, 1875: 
232). 1875-ben Párkány fi -
ókegyháza is feltűnik a Név-
tárban 22 fővel. 1878-tól az 
esztergomi fi ók Párkánnyal 
együtt szerepel, 256 lélekkel 
egészen 1880-ig. Ezt kö-
vetően a két település már 

nem tartozott Pilismarót 
anyaegyházához.

A szobi fi ókegyház lét-
száma is szépen gyarapo-
dott, az 1870-es évek elején 
meghaladta a 90 főt, de ezt 
követően visszacsúszott a 
30-as, majd 20-as szintre. 
Az 1882-es Névtár a fi ók-
egyház települései között 
említi Basaharci pusztát, 
Helembát, Damásdot, Má-
rianosztrát és Zebegényt. 
1888-ból megtudhatjuk, 
hogy a 22 főt számláló szobi 
fi ókegyházban egy gyermek 
született, házasságot két pár 
kötött, ketten konfi rmáltak, 
halálesetet nem jegyeztek 
be az anyakönyvekbe.

1893-tól a szórvány is 
feltűnik 8 lélekkel, sőt a 30, 
később 40 főre emelkedő, 
majd 1907-ben 51, 1908-
ban az 52 lelket számláló 
Szob is szórványként szere-
pel. 1909-ben nem említik, 
1910-ben ismét fi ókegyház, 
s az előző évből egy-egy 
születés és haláleset anya-
könyvezését, továbbá egy 
konfi rmandusát említik. 

Az 1926-os Névtárban 
már nem találjuk, ekkor 
már (1913-tól) Nagymaros 
anyaegyház szórványai kö-
zött szerepel, s ebben az év-
ben fi ókegyház-központtá 
szerveződik Zebegénnyel és 
Ipolydamásddal. 

Szobon fi ókegyház alakul
A drégelypalánki refor-

mátus egyházmegye 1926. 
július 14-én Nagymaroson 
a református templomban 
tartott rendes közgyűlésé-
nek jegyzőkönyvéből: Espe-
res úr jelentésével kapcsola-
tosan tárgyaltatott a Szob, 

Zebegény és Damásd közsé-
gekben lakó ref. és ág. hitv. 
ev. híveknek Szob központtal 
fi ókegyházzá történt alaku-
lása.

Egyházmegyei közgyűlés 
örömmel veszi tudomásul a 
szobi fi ókegyház megalaku-
lását, s a beterjesztett ala-
kuló közgyűlési jegyzőköny-
vek másolatai, valamint a 
nagymarosi presbitérium 
jegyzőkönyvének kivonatá-
ból meggyőződést szerezvén 
az egyházi törvényeinkben 
a tekintetben megjelölt sza-
bályszerű intézkedések meg-
tétele felől – amidőn azok 
jóváhagyásával egyidejűleg 
az új fi ókegyházat szeretettel 
köszönti, s a nagymarosi lel-
kész úrnak a szervezés körül 
kifejtett buzgó tevékenységé-
ért elismerését és köszönetét 
nyilvánítja –, elrendeli, hogy 
úgy az alakulás, nemkü-
lönben a tett intézkedések, 
különösen pedig az egyhá-
zi adózás tárgyában hozott 
egyházközségi közgyűlési 
határozat megerősítés végett 
a főtiszteletű egyházkerületi 
közgyűléshez felterjesztessék 
[...]

Nagymaros. Április 2-án 
Nagypénteken a lelkész a szo-
bi szórványt látogatta meg, 
amikor is istenitiszteletet 
tartott a szobi Máv épület-
ben lévő, s az állomás-fő-
nök szívességéből átenge-
dett olvasóteremben. Az 
istenitiszteleten úgyszólván 
teljes számban megjelentek a 
hívek, úrvacsorával 44-en él-
tek. Istenitisztelet után pedig 
közgyűlés tartatott, melyen 
egyhangúlag kimondatott, 
hogy a szobi szórvány fi ók-
egyházzá óhajt alakulni.

A drégelypalánki ref. 
egyházmegye 1936. évi 
július hó 2. napján Pilis-
maróton tartott rendes évi 
közgyűlésének jegyzőköny-
véből: Május 24-én a szobi 
egyház ünnepelte fennállá-
sának 10 éves évfordulóját. 
A szép ünnepélyen Nyirő Ká-

roly lelkésztársammal (Pilis-
marót lelkésze) vettem részt. 
Az imaterem megtelt hívek-
kel, az ajkakon felhangzott 
a gyönyörű ének: „Tebenned 
bíztunk eleitől fogva...” Nem 
egyszer voltam már vallásos 
ünnepségen, de megvallom, 
könny szökött a szemembe, 
látva a jelenlevő hívők buz-
góságát, s arcukon a lelki 
örömet. A közebéden több 
mint negyvenen vettek részt, 
s 40 P/engő/ adomány jött 
össze a leendő imaház fel-
építésére. Adja Isten, hogy a 
hívek e hő vágya minél előbb 
teljesüljön. A gondozó lel-
kész (Labancz László nagy-
marosi lelkipásztor/)hűséges 
munkája, s a hívek buzgósá-
ga elismerést érdemel. Antal 
Zoltán előadó (Balassagyar-
mat lelkésze).

 Az imaház megépítésére 
nem került sor, szobi fi ók-
egyház ugyanis 1941-ben 
megszűnt.

A fi ókegyház ismert 
gondnokai: Dömény István 
1932–1933; Dömölky János 
1936–1939. 

A 2011. évi népszámlálás 
adatai szerint Szob város 
lakónépessége 2794 fő, eb-
ből katolikus 1315, refor-
mátus 147, evangélikus 39 
lélek. Szob helvét hitvallást 
követő hívei Nagymaros 
Református Egyházközség 
szórványához tartoznak 
Letkéssel és Zebegénnyel 
egyetemben. Lelkipásztor: 
Márkusné Láng Ilona. 

Irodalom
A Drégelypalánki Re-

formátus Egyházmegye 
közgyűlésének jegyzőköny-
vei 1815–1947. http://
library.hungaricana.hu/
hu/collection/reformatus_
g y u j t e m e n y _ j k v _
egyhazmegyek/

A Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület névtárai 
(1833-1928); digitalizálva:

http://library.arcanum.
h u / h u / c o l l e c t i o n /
reformatus-jkv/

Északpesti Református 
Egyházmegye http://honlap.
parokia.hu/lap/eszakpest/
cikk/mutat/nagymaros/

Dr. Koczó József

Szob reformátusai az elmúlt 
másfél évszázadban
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Kedves Szobiak! 

A húsvétot mindig megelőzi a virágvasárnap. Ilyenkor a természet valóban virágba borul. Én is néhány virág-képpel 
kívánok Önöknek áldott húsvéti ünnepeket. Ezek a képek másokkal együtt láthatóak lesznek majd a templom előcsarno-

kában az ünnepek alatt!  Örömmel várom a híveket a húsvét megünneplésére! 
ÜDVÖZLETTEL: HEFLER GÁBOR PLÉBÁNOS
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