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Kezdetben volt egy kvintett: Sintár Zoltán, Tóth 
Árpád, Lukács Gábor trombita, Sintár Antal ten-
orkürt, Bresztyák Attila baritonkürt. Mayer Jó-
zsef és felesége, Ágica vezetésével 1978-ban egy 
csapat verbuválódott e kvintett kiegészítésével. 
Első bemutatkozásuk 1978. november 7-én 
volt. Szaporodó fellépéseik mellett a Malomvöl-
gyi táborok a legrégebbi és legszebb emlékeik. 
Ez a csapat egyre nagyobb és nagyobb létszámú 
lett, igazi baráti társasággá alakult. Második 
otthonuknak érezték Józsikáék házát, a régi ze-
neiskola pincéjéből klubhelységet alakítottak ki. 
Az üttörőzenekarból ifjúsági zenekar lett, majd 
- ahogyan nőtt a tagok átlagéletkora – 1991-ben 
felvették a Dunakanyar Fúvósegyüttes nevet és 
egyesületté alakultak. Elnöke Várda Gyula lett, 
aki zenetanárként és az akkori körzeti zeneis-
kola igazgatójaként is segítette őket. A zeneka-
ri barátságokból szerelmek szövődtek olykor 
házasságok köttettek. Jelenleg 7 házaspár jár a 
zenekarba, akiknek gyerekei is - jelenlegi vagy 
volt - tagjai az együttesnek.

Első ízben 1988-ban utazott az együttes kül-
földre, a németországi Bad-Friedrichshall-ba 
a duttenbergi zeneiskola meghívására. A két 
zenekar között szoros barátság alakult, amely 
további meghívásokat eredményezett. Különle-
ges élmények voltak: az 1993-ban Szardínia szi-
getén, Sinnai város zenei egyesületének meg-
hívására, majd 1996 nyarán a franciaországi 
Orleans-ban, 1996 őszén pedig a németországi 
Hohenmölsenben tett hangversenykörutak. 
1999-ben az együttes Erdélyben, Székelyud-
varhelyen koncertezett. 2006-ban és 2008-ban 
a lengyelországi Łacko város és zenekara látta 
vendégül a fúvószenekart. Legutoljára, 2012-
ben Thum városába, Németországba utaztak 
egy fesztiválra.

A zenekar négy alkalommal vett részt orszá-
gos minősítésen. Legutóbb 2007-ben koncert-
fúvószenekari- és show-zenekari kategóriában 
is kiemelt arany diplomát szereztek. 2008-ban 
Nagymaros város Pro Urbe díjban részesítette 
az együttest. Több hazai fesztiválon, találkozón 

értékelte neves zsűri az együttes munkáját szép 
eredménnyel.

A környező települések lakossága szívesen 
veszi a péntekenként Nagymaroson próbáló 
52 tagú együttes koncertjeit. Fellépnek városi 
rendezvényeken, így például nemzeti ünnepe-
ken, emléknapokon, felvonulásokon, továbbá 
szerepelnek sváb hagyományőrző rendezvé-
nyeken, falunapokon. Muzsikálnak még Vá-
mosmikolán, Ipolydamásdon, Bernecebarátin, 
Kóspallagon, Márianosztrán és Letkésen, va-
lamint a Duna túlpartjáról Visegrádon és Du-
nabogdányban is. A hagyományok ápolását, 
az élő zene megszerettetését, az igényes szóra-
koztatást kezdettől fogva fontos feladatuknak 
tekintik.

2018. április 21-én, Szobon megrendezett 
koncertjükön azok a művek hangzottak el, me-
lyek egy héttel később, április 28-án, Nagyma-
roson, a 40 éves évfordulóra szervezett jubile-
umi programon is. A műsor rendkívül színes 
összeállítás volt: fúvósbanda, barokk együttes, 
musical és filmzenét játszó szimfonikusok, 
jazz formáció, tiroli fúvósok vagy operett ze-
nekar hangzást megidézve. A hihetetlen idő-
beli és zenei stílusváltásokban szólisták voltak 
segítségükre: Szilágyi Orsolya klarinétművész 
tárogatón, Patrik Máté és Madarász Viktor ze-

40 éves a Dunakanyar Fúvósegyüttes

nekari tagok mellett az egykori tag, Rácz Tamás 
művész trombitákon, Huszti Boldizsár szárny-
kürtön, Varga Zoltán szintetizátoron, valamint 
Patrik Máté és Laub János szólóénekkel. A kon-
certen Féja Géza és az együttes művészei veze-
tője, Ujvári Gábor vezényelt.

A Dunakanyar Fúvósegyüttes köszönettét 
fejezi ki mindazoknak, akik a 40 éves jubileumi 
rendezvényeket támogatták: Szob Város Önkor-
mányzatának, Nagymaros Város Önkormány-
zatának, Kismaros Község Önkormányzatának, 
Verőce Község Önkormányzatának, Mayer 
Józsefnek, a  Nagymarosi Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, Guzsik Balázsnak, Varga 
Zoltánnak és a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskolának.

„E jeles évforduló az emlékek felidézése mel-
lett számvetésre is késztet bennünket. Az elmúlt 
évek eredményei jól láthatóak a zenekar tör-
ténetéből. Azonban időről időre szükség van 
új feladatokra, élményekre, amelyek a tagokat 
barátokká és társakká kovácsolják. Bízunk te-
hát abban, hogy együttesünk összetartó, igazi 
csapatként még hosszú évtizedekig folytathatja 
azt a küldetést, amit megalakulásakor felvállalt.” 
– olvashatjuk az együttes 40 éves jubileumára 
készült brossurájában.

F. Sz. M.
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Elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, 
amelyre a végzősök beiratkozásuk óta 
készülnek, amit sokszor vártak, amitől 
tartottak, ami úgy tűnt, soha nem jön 
el. Pénteken, május 4-én elballagott a 
12.a osztály. 

Ballagás
Öt évvel ezelőtt, nyelvi előkészítős osz-
tályként indultak, azóta minden évben 
csatlakoztak hozzájuk újabb diákok, 
hogy most közösen zárják le az itt töltött 
éveket. A búcsú nem könnyű, egy krea-
tív  társaság távozik, akik mindig készek 
voltak színpadra állni és emlékezetes 
előadást produkálni az iskoláért, a nye-
reményért és végül, hogy megmutassák 
magukat a szüleiknek a szalagavatón. Jó 
közösség lettek, bár az élet különböző 
területein tehetségesek, hiányozni fog a 
sok színes egyéniség, az osztály.

Érettségi
Megkezdődött az érettségi is. A nap-
pali tagozatos végzős diákokon kívül 
előrehozott érettségit tesz néhány al-
sóbb évfolyamos diákunk és az esti 
tagozatra is ugyanaz a megmérettetés 
vár. Az írásbeli vizsgákon hamarosan 
mindenki túl lesz, június közepén foly-
tatják majd a szóbelivel. Nappali tago-
zatos érettségizőink közül többen vá-
lasztották az emelt szintű vizsgát, ők a 
választott tantárgyból kicsit hamarabb 
szóbeliznek majd. Minden érettségiző-
nek sikeres vizsgákat és eredményes 
továbbtanulást kívánunk!

Az alsóbb évfolyamok még nem az 
érettségivel foglalkoznak. Rájuk június-
ban várnak a szokásos év végi vizsgák, de 
addig még a tanuláson kívül a közösség-
építéssel és a kultúrával is foglalkozunk. 

Osztálykirándulás Nagyváradra
Április végén szerveztük az osztályki-
rándulásokat. Idén a 10. és a 11. osztály 
közösen utazott el Nagyváradra, ahol 
megnéztük a város nevezetességeit, sé-

táltunk és  fürdőben is jártunk. Iskolánk 
számára Nagyvárad többszörösen je-
lentős város. Szent Lászlónak, iskolánk 
névadójának tisztelete és emlékezete 
nagyon fontos itt, sokat hallottunk róla 
a székesegyház látogatása során, láttuk a 
kincstárban őrzött Szent László hermát 
az ereklyével, és láttuk a szobrot is a 
püspöki palota kertjében. És jelen van  
a lazarista rend is, iskolánk fenntartója. 
A nagyváradi Szent Katalin telepi plé-
bánián 2016 óta a lazarista rend látja el 
a szolgálatot, Vass Csaba atya és Szőke 
Sándor atya, akik mindketten évekig az 
iskolában tanítottak, szeretettel fogad-
tak minket. Hálásak vagyunk a meghí-
vásért és a megvendégelésért is, innen is 
köszönjük szépen!

Május a gimnáziumban

Operakaland
Májusban hátra van még a tavaszi 
Operakaland, amely ez alkalommal 
a balett világába szeretné bevezetni 
a diákokat. A hagyományhoz híven 
együtt utazunk Budapestre, ahol az 
előadás megtekintése után múze-
umpedagógiai foglalkozáson is részt 
veszünk, ez alkalommal a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari  
Múzeumban.

A jövő tanév kilencedikesei
Áprilisban megtudtuk azt is, hogy kik 

kezdik nálunk jövőre a gimnáziumi 
éveiket. 2018-19-ben nappali tagoza-
ton két kilencedik osztály  indul, egy 
angol nyelvi előkészítős csapat és egy 
általános osztály. Szeretettel várjuk új 
diákjainkat. 

Esti tagozat
Az esti tagozat is folytatódik, itt még 
nem zárult le a jelentkezés, augusztus 
31-ig még lehet csatlakozni induló esti 
tagozatos osztályainkhoz.

Május a gimnáziumban: Bár folyta-
tódnak a hétköznapok, a tanítás, a neve-
lés, a programok, mégis mindig a válto-
zást éljük meg ilyenkor: a befejezést és az 
újrakezdést.

Szent László Gimnázium
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Röviden
Rendőrség A képviselő-testület ápri-
lis 25-én megtartott ülésén ismerte meg 
és fogadta el a Pest Megyei Rendőr-Fő-
kapitányság Vác Rendőrkapitányság 
vezetőjének, Latorovszky Gábor rendőr-
kapitány úrnak a kapitányság 2017. évi 
tevékenységéről készült tájékoztatóját. 
A kapitány úr az írásbeli tájékoztatójá-
nak szóbeli kiegészítése során elmond-
ta, hogy a kapitányság az idei évben 
még nagyobb hangsúlyt fektet majd a 
gyorshajtók és az ittas vezetők kiszű-
résére, hiszen a közúti baleseteket túl-
nyomó többségében a gyorshajtók és az 
ittas vezetők okozzák.

Katasztrófavédelem A képvi-
selő-testület szintén áprilisi ülésén 
tárgyalta és fogadta el a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 
2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
készült beszámolóját. A napirendi pont 
tárgyalása során a katasztrófavédelem 
megjelent képviselője képviselői kér-
désre válaszolva elmondta, hogy egye-
lőre nem tud jó hírekkel szolgálni a 
Szobra tervezett katasztrófavédelmi őrs 
létrehozásával kapcsolatban, az tovább-
ra is csak a tervek között szerepel.

Múzeum Áprilisi ülésén tárgyalta és 
fogadta el a képviselő-testület a Bör-
zsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi 
terveiről készült intézményvezetői tájé-
koztatót.

Óvoda A képviselő-testület áprilisban 
döntött arról, hogy a 2018/2019-es ne-
velési évtől a Szobi Napsugár Óvodában 
mini bölcsődei ellátást biztosít, és ezzel 
párhuzamosan az intézmény megneve-
zését Szobi Napsugár Óvoda és Bölcső-
de névre változtatja.

Pályázat A képviselő-testület pá-
lyázat benyújtásáról döntött az önkor-
mányzatok rendkívüli támogatására 
kiírt pályázati felhívásra.  

Városfejlesztő A képviselő-testület 
áprilisi ülésén fogadta el a Szobi Város-
fejlesztő Kft. 2017. évi mikrogazdálko-
dói egyszerűsített éves beszámolóját, 
majd döntött a Kft. 2018. június 1-vel 
történő végelszámolásáról. Végelszá-
molónak Jehodek Brigitta ügyvezetőt 
nevezte ki.

Csónaktároló A képviselő-testület 
áprilisi ülésén döntött arról, hogy az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt felhí-
vásra, a Duna-parton lévő csónaktá-
roló (578/6 hrsz.) és a régi csónakház 
(579 hrsz.) felújítása érdekében pályá-
zatot nyújt be. 

Útfelújítás A képviselő-testület áp-
rilis 25-én döntött arról, hogy a Nem-
zetgazdasági Minisztérium „Önkor-
mányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének tá-
mogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén” című felhívására pá-
lyázatot nyújt be. A pályázat keretében 
az önkormányzat az Árpád utca (416 
hrsz.), a Somogyi Béla utca (137 hrsz.), 
a Szabad Ifjúság utca (111 hrsz.), az Or-
gona utca (172 hrsz.) és a Dózsa György 
utca (244 hrsz.) felújítására, illetve a 
Dózsa György utcában parkolóhelyek 
kialakítására nyújtotta be támogatási 
kérelmét.

Zeneiskola A képviselő-testület ápri-
lisi ülésén ismerte meg a Szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola in-
tézményvezetői munkakör elnyerésére 
Bogányi Gergely benyújtott pályamun-
káját. A képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy támogatja és javasolja Bogá-
nyi Gergely pályázó intézményvezetővé 
történő kinevezését.

Tájékoztató A képviselők áprilisi 
ülésükön ismerték meg és fogadták el 
a jegyző 2018. I. negyedévben hozott 
képviselő-testületi határozatok végre-
hajtásáról szóló tájékoztatóját.

Támogatás A képviselő-testület meg-
ismerve a Rákóczi Szövetség (a továb-
biakban: Szövetség) támogatás iránti 
kérelmét, úgy döntött, hogy a Szövetség 
részére, a Közösségeket Támogató Alap 
terhére 100 000 Ft összegű támogatást 
biztosít.

Játszótér A képviselő-testület áp-
rilisban döntött arról, hogy a „Szob, 
Széchenyi sétány 592 hrsz. alatti játszó-
tér játszóeszközeinek beszerzése” tárgyú 
beszerzési eljárásban nyertes ajánlatte-
vőnek az ACER Kft-t (2462 Martonvá-
sár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.) hirdeti ki. A 
játszótér a tervek szerint június hónap-
ban kerül kialakításra a tanuszoda előtti 
területen.

Behajtási engedély A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy ideiglene-
sen, 2018. december 31. napjáig 10.000 
Ft megfizetése ellenében gépjárművel 
történő behajtást biztosít a Széchenyi 

sétány Rév átkelő és Luczenbacher sé-
tány által lehatárolt területére azon 
kérelmezők részére, akik a behajtást 
csónak, illetve kishajó vízre bocsátá-
sa céljával írásban kezdeményezik. A 
területre történő behajtást a képvise-
lő-testület azzal a feltétellel engedélyezi, 
hogy a kérelmezők gépjárműveikkel a 
kerékpárút mellett kijelölt zöld sávon 
közlekedhetnek.

TÁJÉKOZTATÓ
a tűzifa téli 

rezsicsökkentés
Szob településre 

vonatkozó szabályairól
 

Tájékoztatjuk a tűzifával fűtő és gáz-
szolgáltatást igénybe nem vevő lakos-
ságot, hogy a Magyar Közlöny 2018. 
március 27-i számában megjelent 
a téli rezsicsökkentés kiterjesztésé-
vel kapcsolatos 1152/2018. (III. 27.) 
Korm. határozat, amelyben foglaltak 
szerint a Magyar Kormány Szob tele-
pülés számára 42 m³ tűzifa kiegészí-
tést állapított meg.

A fenti támogatást a Kormány telepü-
lésünk számára a 2017. évben benyújtott 
szociális célú tüzelőanyag vásárlási pá-
lyázata alapján, annak kiegészítéseként 
biztosította. A támogatói okirat alapján 
a tüzelő kiosztásának végső határideje 
2019. február 15. 

 Tekintettel arra, hogy a fenti kiegé-
szítő tűzifa támogatás az önkormányzat 
2017. évi  szociális célú tüzelőanyag vá-
sárlási pályázatának kiegészítő támogatá-
sa, ezért azt – a pályázati kiírásban foglalt 
felhasználási és elszámolási elvek alapján 
- szociális szempontok szerint kell kiosz-
tani. 

A tűzifa kiosztására vonatkozó szociá-
lis szempontok Szob Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendeletében találhatók 
meg.

A vonatkozó szabályok alapján tehát 
a hatáskörrel rendelkező Szociális és 
Egészségügyi Bizottságnak a 42 m³ ki-
egészítő tűzifa keret elosztására a fenti 
korlátok figyelembe vételével lesz lehe-
tősége. A kiegészítő tűzifa támogatásra 
vonatkozó igényeket a polgármesteri 
hivatal igazgatási irodáján lehet elő-
terjeszteni, a tűzifa kiosztására annak 
beszerzését követően, várhatóan ősszel 
kerül sor.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző



4                                                                                                                                        Szobi Hírnök

Hazánknak szüksége van olyan ön-
kéntes tartalékosokra, akik tanul-
mányaik, vagy civil foglalkozásuk 
megtartása mellett támogatják a 
honvédelem ügyét!

Szereti a kihívásokat és szeretne 
tenni otthona és környezete bizton-
ságáért? Kipróbálná a katonai szol-
gálatot? Jelentkezzen önkéntes tar-
talékos katonának!

Minden nemzet hadereje a hiva-
tásos katonákon túl a felkészült és 
sokoldalú tartalékos erőkön nyug-
szik, akik veszélyhelyzetben sem 
riadnak vissza attól, hogy komoly 
segítséget nyújtsanak. Az ország 
valamennyi, így a szobi járásában 
is megalakul a területi elven szer-
vezett önkéntes tartalékos század. A 
célunk az, hogy szükség esetén hely-
ben rendelkezésre álljon kiképzett, 
felkészített, alkalmazható erejével, 
hogy ne legyen olyan település, 
amely nem rendelkezik tartalékos 
katonával, kiképzett katonai erővel!

A területvédelmi tartalékos szá-
zad tagjai a felkészítések alkalmá-
val olyan kiképzést, tudást kapnak, 
amely a helyi közösség védelmi ké-
pességét növeli, legyen szó honvé-
delmi vagy katasztrófavédelmi hely-
zetről.

A tartalékosok felkészítése hely-
ben történik, alapvetően a járásban, 
esetleg a megyén belül, évente ösz-
szesen 20 kiképzési napban és alkal-
mazásukra is itt kerül sor.

Az önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatot támogató munkáltató a 
munkavállalójának tényleges kato-
nai szolgálatteljesítési időtartamára 
kompenzációra jogosult. Támogassa 
Ön is a honvédelem ügyét, támogas-
sa munkavállalóit a tartalékos szol-
gálat létesítésében!

A területvédelmi tartalékos ka-
tona az önként vállalt szolgálatért 
szerződéskötési díjra, rendelkezésre 
állási díjra, a tényleges szolgálattel-
jesítés időtartamára illetményre, 
laktanyai elhelyezésre, térítésmen-
tes élelmezésre és ruházati ellátás-
ra, szociális juttatásokra, továbbá 
utazási költségtérítésre jogosult. 
A tanulmányokat folytató tartalé-
kos katonáknak lehetőségük van 
honvédségi ösztöndíjra is pályázni, 

"A honvédelem nemzeti ügy!" amelyek tovább növelhetik a szolgá-
lattal kapcsolatos juttatásaikat.

Jelentkezhet minden nagykorú, 
magyarországi lakóhellyel rendel-
kező, büntetlen előéletű és cse-
lekvőképes magyar állampolgár, a 
mindenkori öregségi nyugdíjkor-
határ betöltéséig. Az önkéntes tar-
talékos szolgálatra személyesen a 
polgármesteri hivatalokban és kor-
mányablakokban a kijelölt ügyinté-
zőknél, a járási hivatalokban vagy a 
megyeszékhelyen lévő toborzó iro-
dában lehet jelentkezni. A regiszt-
rációs lap letölthető a www.iranya-
sereg.hu, vagy a hadkiegeszites.hu 
oldalról.

Szerződést kötni csak alkalmas 
minősítésű egészségi, pszichikai 
vizsgálatot követően lehet, amire a 
regisztráció után kerülhet sor. Az 
önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálatra jelentkezőnek II. típusú 
alkalmasság-vizsgálaton kell részt 
venniük. A vizsgálatot a jelentkező 
háziorvosa is elvégezheti, ha van 
foglalkozás-egészségügyi alkalmas-
ság vizsgálatra szóló képesítése. El-
lenkező esetben foglalkozás-egész-
ségügyi képesítéssel rendelkező 
szakorvos végzi. A vizsgálat költsé-
gét a Magyar Honvédség állja.

Tartalékos katonák nélkül nem 
létezhet ütőképes haderő. Az ország 
valamennyi járásában és fővárosi 
kerületében szerveződő területvé-
delmi tartalékos századok folyama-
tosan várják a jelentkezőket.

Jelentkezzen Ön is, ha úgy érzi, 
szeretne részt vállalni a honvédelmi 
feladatokban, és szükség esetén kész 
segítséget nyújtani lakókörnyezeté-
nek.

Szob, Járási Hivatal

Kedves Nagymamák és Anyukák!

Az elmúlt évek gyermeknapi rendezvényeire készített finom sütemé-
nyek sikerére való tekintettel, a gyerekek nevében kérünk bennete-
ket, amennyiben módotokban áll, készítsetek meglepetésként az idei 
programra is egy kicsi tányér - sok kicsi sokra megy alapon - aprósü-
teményt (ne krémest) vagy palacsintát lekvárral, nutellával, kakaóval 
stb. töltve. A finomságokat a szokásokhoz hűen a program helyszínén 
kínáljuk az éhes gyermekszájaknak a nap folyamán. A sütiket a prog-
ram teljes ideje alatt le lehet adni az információs sátornál. A hozott 
tálcák/tányérok aljára kérjük ráírni a neveket!

A gyerekek nevében köszönjük!!!
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Az előző Szobi Hírnökben olvasha-
tó, „Keresztnevek a XVIII. századi 
Szobon” című írásban az 1769. évben 
összeírt szobi családfők, valamint az 
1768. január 1. és 1770. december 31. 
közt Szobon megkeresztelt 83 (szo-
bi lakóhelyű) gyermek neveit ele-
mezte jelen sorok írója. Az olvasók 
láthatták, hogy az 1769 körüli évek-
ben született fiúk nemzedékének a 
névanyaga már lényegesen eltért az 
1769. évi családfők keresztneveitől – 
azaz a névdivat 250 éve is változóban 
volt. Nyilvánvaló, hogy a változások 
kisebbek és talán kevésbé meglepő-
ek voltak akkor, mint ma. A divatot 
akkor a filmek és regények helyett 
inkább a vallások alakították. A 16. 
század közepén született nagybör-
zsönyi németek közt feltűnően sok a 
Márton, ami valószínűleg annak kö-
szönhető, hogy a település az 1500-as 
évek első felében evangélikussá lett és 
ennek az egyháznak a német Luther 
Márton volt a létrehozója. Ugyan-
itt a 16. század közepén a korábban 
kedvelt Albert név teljesen kiment a 
divatból, egy börzsönyi sem nevezte 
így a fiát. Ennek oka talán az, hogy 
a protestantizmussal szembenálló 
esztergomi érsekség – amely egyben 
Börzsöny földesura is volt – védő-
szentje Szent Adalbert, azaz Albert 
volt. A katolikusságát megőrző Let-
késen az Albert viszont még nemze-
dékeken át népszerű maradt. 

Az 1768 és 1770 közti szobi, da-
másdi és helembai újszülöttekről 
írunk alább – őket keresztelték a szo-
bi plébánosok. Az ő esetüken is felis-
merhető sok esetben a névadás ma-
gyarázata. Nagyon gyakori eset volt, 
hogy ha a keresztelő egy jelentős 
katolikus szent ünnepéhez közel tör-
tént, akkor a szülők őt választották 
gyermekük védőszentjének. Az 1770. 
július 20-án és 25-én született két 
fiú például a Jakab nevet kapta (Szt. 
Jakab napja július 25.). A három év 
alatt egyetlen szobi Lőrincet keresz-
teltek, ő Szt. Lőrinc ünnepe (augusz-
tus 10.) előtt 3-4 nappal született. 
(Akkoriban a néhány órája napvilá-
got látott gyermekeket már megke-
resztelték. Gyakran pár órásan, egy-
két naposan elhunytak a babák, és ha 

kereszteletlenül érte őket a halál, ak-
kor nem juthattak a mennyországba 
– és csak a temetőárokba temethették 
őket, mert nem voltak keresztények. 
Ezt elkerülendő, a születés után siet-
tek a szülők a plébánoshoz.) Az 1770. 
május 16-án éppen Nepomuki János 
napján keresztelt fiúcska védőszentje 
Nepomuki János lett, de valószínű, 
hogy a három nappal korábban ke-
resztelt másik János nevű fiú is erről 
a szentről kapta nevét. 1769. április 
7 és 14 közt két szobi és egy-egy he-
lembai, illetve damásdi fiú nyerte el 
a keresztséget, mindnyájan a György 
nevet kapták. (Április 24. Szt. György 
napja.) Az utánuk következő három 
szobi fiú, akik május 8-án, június 
12-én és július 15-én nyerték el ne-
vüket, mind Jánosok lettek. (Május 
16. Nepomuki János, június 24. Ke-
resztelő János ünnepe.) 1768. május 
8-án és 27-én Szobon, június 13-án 
Helembán, július 15-én Damásdon 
kereszteltek Jánosokat. 1769. január 
1-én, 16-án, 20-án és 25-én keresz-
teltek négy szobi és környékbeli fiút, 
mind Pál lett. Pál apostol fordulását 
január 25-én ünnepeljük. A január 1 
és 20. közti Pálok szüleire a január 15-
én ünnepelt remete Szt. Pál is hatással 
lehetett, akinek kultuszát, emlékét a 
nosztrai pálosok is népszerűsíthet-
ték. Mátyás apostol napja február 24-
re esik. Anyakönyvünk szerint 1768. 
február 21-én, 1769. február 1-én és 
20-án kereszteltek környékbeli Má-
tyásokat. 1768 szeptemberében „zsi-
nórban” négy fiút kereszteltek Mihály-
nak. (Szt. Mihály napja szeptember 
29.) Pár héttel később október 29-én 
egy szobi Imre következett (Szt. Imre 
napja november 5.), majd november 
18. és 30. közt négy fiú lett „zsinórban” 
András. (Szt. András napja november 
30.) 1770. november 11-én, 21-én és 
30-án keresztelt környékbeli fiúkat a 
szobi plébános, ismét mind András 
lett. A december 21-én ünnepelt Ta-
más apostol nevét kapta egy 1769. de-
cember 10-én és egy 1770. december 
8-án keresztelt szobi csöppség.

A női névadást talán kevésbé be-
folyásolták az ünnepek. Mintha a 
fiúknál jobban figyeltek volna arra, 
hogy a születéshez közel ünnepelt 

védőszent legyen a névadója. (És 
mintha több lett volna a népszerű 
férfi szentek száma, mint a nőieké.) 
Azért a gyengébb nemnél is vannak 
példák az említett szemléletre. Az 
1770. szeptember 12-én Szűz Mária 
neve napján keresztelt kislány Má-
ria lett, az Erzsébet napja (november 
19.) környékén keresztelt (1770. ok-
tóber 30-án, november 1-én, 6-án és 
december 10-én) környékbeli lányok 
pedig Erzsébetek. Nehéz megmagya-
rázni, hogy 1770 októberében miért 
kapták hárman is a Judit nevet úgy, 
hogy e szent ünnepe május 6-án van? 
(Egyikük keresztanyja vagy anyja sem 
volt Judit!) Szintén furcsa az, hogy 
1770 szeptemberének második felé-
ben miért lett három lányka is Erzsé-
bet? (Egyikük keresztanyját hívták 
csak így.) Voltak alkalmak, amikor 
az anya, máskor a keresztanya neve 
lett továbbadva. Emellett sokszor a 
nagyszülők neve az, amit továbbvit-
tek az újszülöttek. 

Érdekes, hogy az egyes éveken be-
lül nem egyenletes a születések meg-
oszlása. A XVIII. századi Börzsöny-
ben például júliusban és augusztus 
elején szinte egy gyermek sem szü-
letett. Ennek a magyarázata az lehet, 
hogy e helységben hihetetlenül sok 
szőlő termett és a férjek október-
ben és november elején a szürettel 
és a borkészítéssel voltak elfoglalva. 
Szobon 1768-ban 18, 1732-ben 32, 
1770-ben 34 helyi gyermeket keresz-
teltek. Már az első év kevés születése 
is érdekes, de jelenleg még nem meg-
magyarázható. 1768 február végétől 
május közepéig egy gyereket sem 
kereszteltek, majd ez év június vé-
gétől szeptember közepéig is csupán 
egyetlen egyet. Viszont szeptember 
közepe és október vége közt, keve-
sebb, mint másfél hónap alatt hetet, 
azaz az év születéseinek 39 %-a ek-
kor történt. E gyermekáldáshoz köze 
lehet annak, hogy Szobon feltűnően 
sok házasságot kötöttek 1767 no-
vemberében és 1769 januárjában. 
Érdekes, hogy 1769-ben és 1770-ben 
április közepétől július közepéig igen 
kevés gyermek született, azaz vagy az 
apák, vagy az anyák igen elfoglaltak 
lehettek az előző években júliustól 
október közepéig. Júliusban talán az 
aratás, kora ősszel pedig a szüret ad-
hatott nagyon sok (túl sok) munkát.

Batizi Zoltán 
Börzsöny Közérdekű
 Muzeális Gűjtemény

Születések és keresztelések 
a XVIII. században
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Jézus úgy jelent meg, mint Ta-
nító és Megváltó, akit Szentlé-
lek töltött el. Így mutatkozik 
be Názáretben: „Az Úr Lelke 
rajtam...” (Lk 4,14). A Szent-
lélek által beszélte az Atya 
szavait és teljesítette akaratát. 
Ugyanakkor halála előtt ki-
jelentette apostolainak, hogy 
majd elküldi a Szentlelket az 
Atyától, hogy megvilágosít-
sa őket, megértesse szavait és 
erőt adjon nekik a tanúság-
tételre; e Lélek mindig velük 
marad (Jn 14,16-17)

Amikor tehát Jézus el-
búcsúzott tanítványaitól, 
megígért nekik egy „másik 
Vigasztalót”, a Szentlelket. 
Pünkösdkor értették meg a 
tanítványok, hogy Jézus ezzel 
mire gondolt. Kiáradt rájuk a 
Szentlélek. 

Egy anekdota így beszél er-
ről az eseményről:

A mennybemenetel nap-
ján, egy legenda szerint, Jézus 
mikor fölemelkedett a menny-
be találkozott egy angyallal, 
aki ezzel a kérdéssel fordult 
hozzá: 

- Uram, befejezted a misz-
sziódat, a küldetésedet a föl-
dön?

- Igen - feleli Jézus.
Aztán letekintve a fagyos-

ságba és sötétségbe merült 
Földre, feltűnik neki egy kis 
halovány fénypont, mely vala-
mi tűzlángból árad. 

- Mi az ott? - kérdezi az 
angyal. 

- Az a kis égő Láng – feleli 
az Úr – Jeruzsálemben van. 
Körülötte összegyűltek apos-
tolaim Édesanyámmal együtt. 
Most, tehát amint visszatér-
tem, a tervem így lett teljes: 
elküldtük a Szentlelket oda 
le, hogy feléledjen az a Tűz, 
és elterjedve az egész földön, 
fényt és melegséget árasztva 
minden emberre.

Az angyal csodálkozva, egy 
pillanat töprengés után, újra 

Jézushoz fordulva így szólt: 
- És mi van, ha ez nem fog 

működni?

- Az én tervem ez. Nincs 
más. - válaszolja Jézus. Azt 
szeretném, hogy a világon 
az emberek között a szeretet 
uralkodjon.

A Szentlélek tehát az Atya 
és a Fiú Lelke; kettőjük köl-
csönös szeretete. Az Atyával 
és a Fiúval együtt igaz Isten. 
A harmadik isteni Személy, 
az a Szeretet, amely a Fiú 
által áradt a világba; e Lélek 
arra képesít bennünket, hogy 
Isten gyermekeihez méltó 
életet éljünk, tehát hogy sze-
ressük Istent és embertest-
véreinket. A Szentlélek eljön 
hozzánk a bérmálás szent-
ségében. Az őskeresztények 
idejétől a megkereszteltek 
megkapják a Szentlélek ado-
mányait. A bérmálás szent-
sége különleges módon köz-
vetíti a Szentlélek ajándékait, 
hogy „nagykorú” kereszté-
nyek legyünk.

A Szentlélek az isteni szó, 
igazság feltárója, megértető-
je, aki rejtekben van. Ez a fi-
gyelmet önmagáról az isteni 

Másikra átirányító magatartás 
még inkább jellemzi a Szent-
lelket. Szinte névtelenül köz-

vetíti azt, amit Jézus elkezdett. 
A Szentlélek erőt ad, és elosz-
latja a félelmet, olyasmire tesz 
képessé, amit magunk nem 
tudnánk megtenni. Fölkészít 

Pünkösdi gondolatok
Felfedező úton a Szentlélekhez

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik KIPILLA GYÖRGY búcsúztatásán részt vettek, 
és őt utolsó útjára elkísérték, valamint fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, ismerősöknek, akik drága 
szerettünk, ÖZV. PATUS IGNÁCNÉ szül.: 
TÁLLAI JULIANNA temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek, együttérzé-
sükkel gyászunkban támogattak és fájdalmunk-
ban osztoztak.

A gyászoló család

arra, hogy Jézusról beszél-
jünk.

A Szentlélek Isten Lelke. 
Erő, aki Jézust vezeti, az erő, 
amellyel Jézus gyógyított, ha-
lottakat támasztott fel. Ami-
kor Jézus a Jordán folyóban 
megkeresztelkedett, a Lélek 
leszállt rá galamb képében.

Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok minden Kedves Olvasónak 
áldott pünkösdi ünnepet!

Bezák Tamás
plébániai kormányzó
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Anyáknapi köszöntő
Megint elmúlt egy év.
Öregebbek lettünk!
De az Anyák napját
Soha sem feledjük.

Amit „Ők” csinálnak,
Amit „Ők” művelnek,

Hogy életet adnak,
Gyermeket nevelnek!

Kilenc hónap alatt
Gyúrják és formálják.
Legyen az „Ő” titkuk
Ezt hogyan csinálják!

És akik születnek.
Megvan kezük-lábuk!
Minden a helyén van.
Minden porcikájuk!

És ezért tiszteljük,
Becsüljük meg őket!
Nekik köszönhetjük
Jelenünk, jövőnket!

Szob, 2018. május 6.
id. Virág Sándor

A Szobi Napsugár Óvoda 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. alapján
 

pályázatot hirdet
ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, előreláthatólag 2019.08.31-ig–ig 

tartó közalkalmazotti jogviszony.

ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

BÖLCSŐDEI DAJKA 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

ÓVODAI DAJKA 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

KISGYERMEKNEVELŐ 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A pályázatok benyújtásának módja: 

l postai úton, a pályázatnak a Szobi Napsugár 
Óvoda címére történő megküldésével (2628 Szob, 
Szent Imre, utca 10. ). Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot, valamint a munkakör megnevezését 
vagy

l elektronikus úton Hámoriné Schubauer Mó-
nika részére a ovi.szob@freemail.hu e-mail címen 

keresztül 
vagy

l személyesen: Hámoriné Schubauer Mónika, 
Pest megye, 2628 Szob, Szent Imre, utca 10.

A pályázat benyújtásának határideje:
 2018. június 15.

 
A részletes pályázAti kiírások elolvAshAtóAk 

A www.szob.hu és A kozigAllAs.gov.hu honlApon

Anyakönyvi hírek

2018 április hónapban született 

Golán Mihály és Busai Jozefina 
Alexandra nevű gyermeke, 

valamint 
Grósz Milán és Kiss Leila

Bence nevű gyermeke.
Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti 

városunk újszülött polgárait, kívánva nekik 
jó egészséget, hosszú és sikerekben gazdag életet!
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…és megmozdultunk!
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik a Retro Majális 
keretében részt vettek a Mozdulj a közösségedért! akcióban. 

A Duna-parti színpad és az ötöshíd közötti szakaszt 466 
alkalommal teljesítettétek.
A Szobért Szobiakért Közalapítvány 300.000 Ft-ja a sza-

vazatok alapján az alábbiak szerint került felosztásra:
Szobi Nyugdíjasok Klubja 111 szavazat, 71.000 Ft

Könyvtár Nyári Tábor 82 szavazat, 53.000 Ft
Mazsorettek 75 szavazat, 48.000 Ft

Napsugár Ovi 67 szavazat, 43.000 Ft
Danubius Táncegyüttes 62 szavazat, 40.000 Ft

Szobi SC focicsapat 48 szavazat, 31.000 Ft
Szobi Foltvarrók 21 szavazat, 13.500 Ft

Gratulálunk mindenkinek!

Fuxi kutyánk!
Hűséges házőrző volt, fehér-fekete tarka,

ha meglátott rövid kurta farkát hízelgőn csóválta.
Földhöz lapulva-mintha térdelne-vonszolta magát,

Úgy közelítette meg szerető gazdáját.

Nem volt tiszta fajtájú árja,
de a házunkat éberen vigyázta.

Az idegeneket megugatta,
de csak a gazembereket bántotta.

Éjjel nappal megszolgált a kosztért,
érezte, hogy a gazdiék nagyon szerették.

Az elszaporodott patkányokat is írtattuk véle,
E feladatának is mindig örömmel eleget téve.

A szomszédok, a barátaim is nagyon szerették,
s jutalmul néha meg is etették.

Szorgalmas tettéért, hűségéért sosem bántották,
Inkább jó szóval, simogatással jutalmazták.

Büszke is volt rá az egész család, mert már, 
nem fiatalon, a szomszéd községből hoztam a házhoz.  

Barátságban éltek és szerették egymást,
és  értettük minden mozdulatát.

Amikor az iskolából hazafelé jöttem,
a kapu előtt ülve mindig várt engem.

Hogy érkezésem miből sejtette,
Máig sem tudom, rejtély marad örökre.

Szangvinikus volt, félénk fajta,
a mennydörgés idején az ágyalját bújta.

Ott reszketett, nagyon félt szegény,
s onnan ki nem jött a villámlás idején.

A háború alatt az akna
becsapódását  sajátos nyüszítésével már

előre jelezte, így volt időnk a pincébe
menekülve ezzel életünket mentve!

Több éven keresztül vigyázott a házra
s élelmet adó szerető gazdájára.

Nem  fiatalon - végelgyengülésben - távozott el szegény,
egy ködös őszi nap hűvös reggelén.

Tetemét a szérű végében hantoltuk el,
hogy a hantot látva sosem felejtsük el.

A hantot kereszttel  jelöltük,
és rá őszi vadvirágból koszorút kötöttünk.

E kis verssel emlékezem rája,
szép alakjára, hűséges múltjára.

A hant később egyenlő lett a földdel, /s a kereszt is elkorhadt/
de Fuxi kutyánk emléke  örökre megmaradt.

Szob, 2012. október 19.    
KL.

Szeretném megköszönni azoknak, akik hozzájárul-
tak a Nyugdíjas Klub majális rendezvényéhez:

Maca fodrász
Erzsike Virágbolt

Ria Virágbolt
Kis Herceg Virágkertészet

Nádas Falatozó
Herfli Söröző és Pizzéria

Zentainé Eta
Kalácska Hentesüzlet
Szobi Italgyártó Kft.

Turcsik Mónika zöldséges
Kuckó Turkáló

Ruhabánya Turkáló
Bonanza Használtruha kereskedés

Fésű József képviselő
Polónyi Éva képviselő

Krasznai Zoltán képviselő
Tóth Lajos alpolgármester

Szeretnénk megköszönni az asszonyoknak, akik a 
lángost és palacsintát sütötték.

Szabadkai Gyurinak, hogy elkészítette a gulyást és 
mindenkinek, aki segített.

Köszönjük a Retro Majálison részt vevőknek a sok 
összegyűjtött szavazatot, ami az első helyezés elérésé-
hez segítette a klubot 111 szavazattal.

Nyugdíjas Klub vezetőség

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-690, 
e-mail: holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

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

Felelős vezető: Furucz Zoltán
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…csak a legszükségesebbeket 
viszem el az útra! Az ősrégi 
sláger tanácsait néha nem árt 
megfontolni. Köznapi nyel-
ven: minél kevesebb értéket 
vigyen magával!

Sziget fesztivál, Zamárdi 
Strand Fesztivál, B.my Lake és 
a teljesség igénye nélkül meg-
említhetjük a közismert ma-
gyarországi fesztiválok közül 
a Pálinkafesztet, az augusztus 
20-ai ünnepségeket, a debre-
ceni Virág-karnevált, az Etye-
ki Pikniket.  

Számtalan szórakozási le-
hetőség a kultúra különféle 
megnyilvánulási formáiban. 
Ahány fesztivál, rendezvény, 
annyi esély bűncselekmény 
áldozatává válni. Az ínycsik-
landó lángost, csülköt, házi 
készítésű süteményeket és 
kézműves termékeket árusító 
standok mellett a tolvajokat 
is megtaláljuk a vásárokon, 

mulatságokon, akik kapnak az 
alkalmon, ha nem fordít kellő 
figyelmet értékei védelmére.

• Táskáját tartsa maga előtt, 
testéhez szorítva! Csak annyi 
készpénzt vigyen magával, 
amennyi feltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy jól érezze magát 
és biztonságban haza jusson!

• Parkoló autójában sem-
milyen értéket ne hagyjon! A 
gépkocsit távozáskor zárja be!

• Koncert hallgatása köz-
ben könnyen belefeledkezhet 
a zenébe, és hogy a táska ne 

zavarja a táncban, a hátára 
dobja. Ez lehetőséget biztosít 
a zsúfolt tömegben a zseb-
tolvajnak, hogy észrevétlenül 
eltulajdoníthassa belőle a mo-
biltelefont, pénztárcát, szemé-
lyi iratokat. Ehhez hasonló 
helyzetben értékeit lehetőség 
szerint tartsa belső zsebében 
(amennyiben lehetséges), il-
letve rögzítse ruházatához dí-
szlánccal vagy táskaőrrel!

• A rendezvényeken, fesz-
tiválokon gyakran zsebtolvaj 
csoportok „dolgoznak”. Míg 

Napfény járja át a szívem újra…

a banda egyik tagja maga-
tartásával vagy egy kérdéssel 
eltereli az áldozat figyelmét, 
addig társa elköveti a bűncse-
lekményt. Szórakozás, bulizás 
közben is figyelje az ön körül 
állókat és amennyiben gya-
núsan viselkedő személyre 
lenne figyelmes vagy esetleg 
bűncselekmény elkövetését 
észlelte, azonnal szóljon a biz-
tonsági szolgálat munkatár-
sainak, akik segíteni fognak a 
probléma megoldásában vagy 
szükség esetén a rendőrséget 
is értesítik!

• Buli alkalmával is figyel-
jen barátaira, társaira! Sose 
hagyják egyedül a társaság it-
tas tagját, hiszen álomba szen-
derülve vagy védekezésre kép-
telen állapotban fokozottan ki 
van téve annak, hogy bűncse-
lekmény áldozatává váljon! 
Rosszullét esetén értesítsék az 
egészségügyi szolgálatot vagy 
hívják a mentőket!
SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 

107, 112

Kellemes nyarat és jó szóra-
kozást kíván a:

 Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság  

Bűnmegelőzési 
Osztálya

Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 
közösségi együttélés alap-
vető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jog-
következményeiről szóló 
7/2017. (VI.16.) számú 
önkormányzati rendeleté-
nek 5.§ (1) bekezdés sze-
rint „a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el az az 
ingatlan tulajdonos, in-
gatlant használó, aki nem 
gondoskodik: 

a)  az ingatlan előtti jár-
da, annak hiányában egy 
méter széles területsáv

b)  ha a járda mellett 
zöld sáv van, az úttestig 
terjedő terület

c)  a járda és úttest kö-
zötti kiépített vagy kiépí-
tetlen terület

d)  a járdaszakaszok 
melletti nyílt árok, és en-
nek műtárgyai  (kiépített 
vagy egyéb átereszek), a 
járdához tartozó folyókák 
és víznyelő rácsok,

e)  az ingatlant határo-
ló közterületnek - minden 
irányban – az ahhoz leg-
közelebb eső közútig (út, 
földút) terjedő területré-
szének folyamatos tisztán 
tartásáról, szemét és gyom-
mentesítéséről, hó eltakarí-
tásáról és a síkosság men-
tességről azzal, hogy a b) c) 
és e) pontok esetén, ha az 
ingatlan és az úttest közöt-

ti távolság meghaladja a 6 
métert, akkor az ingatlan-
tól az úttest irányába mért 
6 méteren felüli rész vonat-
kozásában elkövetett mu-
lasztásért az elkövető nem 
szankcionálható,                                                                                                          

 f )  telekingatlanról a 
járda és úttest fölé nyúló, 
illetve a járda melletti ágak 
és bokrok  megfelelő nyesé-
séről.

g)  az ingatlana előtti 
nyílt árok és annak műtár-
gyainak tisztán tartásáról, 
a csapadékvíz zavarta-
lan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról.”

Fel szeretnénk hívni a 
Tisztelt Lakosság figyel-

Közterületeink rendezettsége mindannyiunk 
érdeke és közös felelőssége

mét, hogy amennyiben a 
fent felsorolt kötelezett-
ségét az ingatlan tulajdo-
nosa, használója nem tel-
jesíti, úgy a kötelezettség 
teljesítésére irányuló fel-
hívás eredménytelensége 
esetén a rendelet értelmé-
ben 5000 Ft-tól 200.000 
Ft-ig terjedő közigazgatási 
bírsággal sújtható.

Tisztelettel kérünk te-
hát minden ingatlan tulaj-
donost, illetve használót, 
hogy a fenti, rendeletbe 
foglalt kötelezettségeinek 
maradéktalanul, és lehe-
tőleg önként tegyen eleget, 
hiszen településünk tiszta-
sága, közterületeink ren-
dezettsége csak így tartha-
tó fenn.

Gyenes Gábor
közterület-

felügyelő
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Gasztrostaféta
Havasi Pálné, Móni receptje

Ha csak fél óránk van arra, hogy finom és kiadós 
ételt készítsünk, bátran ajánlom az alábbi halételt 
és jó étvágyat kívánok hozzá.

Hozzávalók:
50 dkg penne tészta, 4 db olíva olajos tonhal kon-
zerv, 3-4 gerezd fokhagyma, 5 dl tejszín, só, fehér 

bors, bazsalikom, oregánó, sajt és citromlé.

Felteszem a tésztát főni, amíg megfő, elkészül a 
szósz is.

A halról lecsepegtetem az olajat és abban meg-
futtatom az apróra nyomott fokhagymákat, bele-
teszem a tonhalat és ízesítem a fűszerekkel. 

Közben folyamatosan kevergetem, mert köny-
nyen odaég. Hozzáadom a tejszínt és pár csepp 
citromlevet. Néhány percig együtt forralom.

A tésztát leszűröm és ráteszem a szószt.  Trappis-
ta sajtot is lehet ráreszelni, de anélkül is finom.

A gasztrostafétát Boldog Imre, 
Buci bácsinak adom át.

Az afrikai sertéspestis 
(ASP) vírus által oko-
zott fertőző állatbetegség, 
amely az embert nem be-
tegíti meg, de a háziserté-
sekben és a vaddisznók-
ban tömeges elhullással és 
nagy gazdasági kárral járó 
járványt okoz. A megbe-
tegedett állatok szinte ki-
vétel nélkül elhullanak. A 
betegség nem gyógyítható, 
ellene hatékony védőoltás 
nem áll rendelkezésre. A 
betegség terjedését meg-
akadályozni csupán igaz-
gatási intézkedésekkel, a 
fertőzött sertésállományok 
gyors felszámolásával és az 
állattartó által következe-
tesen végrehajtott megelő-
ző intézkedésekkel lehet. 
A betegség megállapításra 
került hazánkban is, egy 
Heves megyéből származó 
elhullott vaddisznóban ke-
rült kimutatásra kórokozó. 
Az afrikai sertéspestis a 
Magyarországi előfordu-
lást megelőzően megjelent 
már a balti államokban, 
Lengyelországban, Ukraj-
nában, a Moldovai Köztár-
saságban, Romániában és 
Csehországban is.

A hazai sertés állomá-
nyok védelme érdekében 
elengedhetetlenül szüksé-
ges a betegség korai felis-
merése. Ennek érdekében 
kiemelt jelentősége van 

annak, hogy az állattartók 
állataik megbetegedéséről, 
esetleg elhullásáról hala-
déktalanul tájékoztassák a 
szolgáltató állatorvosukat.

A sertéstartó a betegség-
ben elhullott vagy a beteg-
ség felszámolása érdekében 
hatósági rendelkezésre leölt 
sertései után állami kárta-
lanításban részesül, aminek 
feltétele a beteg vagy elhul-
lott sertések mielőbbi beje-
lentése az állatorvosnak. Az 
állatorvos a helyszínen, a 
beteg állatok klinikai vizs-
gálata és elhullás esetén a 
hullák boncolása után dönt 
az ASP kizárására irányuló 
laboratóriumi mintaküldés 
és a helyi hatósági állator-
vos értesítésének szüksé-
gességéről. 

Amennyiben a sertéstar-
tó az állat(ok) betegségét, 
vagy elhullását – bár arról 
tudomása volt - nem jelen-
tette az állatorvosnak, ak-
kor az ASP későbbi hatósá-
gi megállapítását követően 
felszámolt állománya után 
állami kártalanításra nem 
jogosult, vele szemben 
élelmiszerlánc-felügyeleti 
bírság szabható ki. 

A betegség egyes ese-
tekben nagyon gyors lefo-
lyású, ilyenkor a sertések 
rövid ideig bágyadtak és 
étvágytalanok, majd vá-
ratlanul elpusztulnak. Ál-

talában étvágytalanság, 
bágyadtság, gyengeség, 
bizonytalan mozgás, ma-
gas láz (40,5-42 Co), test-
szerte bőrvérzések, a bőr 
vöröses-lilás elszíneződése 
(különösen a füleken, a 
has alján, és a combokon), 
előfordulhat hányás, vé-
res-habos orrfolyás, vércsí-
kos, vagy véres hasmenés, 
valamint 5-10 napon belüli 
elhullás jellemző a beteg-
ségre. 

A betegség sertésállo-
mányba történő behurco-
lásának lehetőségei:

- Fertőzött sertések be-
vitelével, ezért sertéseket 
csak az országos nyilván-
tartási rendszerben re-
gisztrált sertéstartótól, 
szállításidokumentumok-
kal együtt szabad vásárol-
ni!

-Vaddisznókkal törté-
nő érintkezéssel, ezért a 
sertések ne érintkezzenek 

Sertéstartók figyelmébe: tájékoztató 
az afrikai sertéspestisről!

élő vaddisznókkal és a 
vaddisznók zsigereléséből 
származó anyagokkal!

- Sertés vagy vaddisz-
nóhúst tartalmazó élel-
miszerhulladék (moslék) 
etetésével, ezért az állati 
eredetű anyagot tartal-
mazó élelmiszerhulladék 
(moslék) etetésére vonat-
kozó tilalom betartása!

- Fertőzött sertések vagy 
vaddisznók váladékával 
szennyeződött lábbelivel, 
ruházattal, használati esz-
közzel, gépjárművel, ezért 
vadászatnál vagy más ser-
téstartó helyen használt 
lábbelit, öltözéket le kell 
cserélni a sertéstartó ud-
varba lépés előtt!

A betegséggel szemben 
eddig alkalmazott minden 
sikeres felszámolási prog-
ram alapja a korai felismerés 
volt, ezért kiemelten kérünk 
valamennyi állattartót, hogy 
minden elhullott, beteg, 
rendellenesen viselkedő ser-
tés esetén mielőbb szóljon 
az állatorvosának!

Dr. Kalácska Lajos 
állatorvos
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Kele Nap
Ha április, akkor Kele nap... 
Április 21-én Lajosmizsén 
rendezték a XVII. Kele napot, 
vagyis a Fekete István Általá-
nos Iskolák országos találkozó-
ját. Erre az országos versenyre 
készülni mindig kihívás a gyer-
mekeknek és a felkészítő peda-
gógusoknak is. Idén 48 tanuló 
pályázatát küldtük el, 26 diá-
kunk a helyszínen versenyzett. 
Büszkék vagyunk, hogy az ösz-
szesítés után iskolánk az orszá-
gos II. helyezést érte el.

Eredményeink:
Helyszíni versenyek: 

1. helyezés: 
• Halmai Zsófia és Nagy Bálint 
5. b osztályos tanulók az asz-
faltrajz verseny
• Horváth Zsófia 5.a, Golán 
Panna 5.a, Jászai Kamilla 6.b, 
Vígh Bence 5.a Kvíz verseny Fe-
kete István életművéből

2. helyezés:
• Együd Bernadett 6.b, Rózsa-
hegyi Noémi 6.b, Svéger Liliána 
6.b, Feleki Hanna 6.a, Lind Bo-
tond 5. a, Kovács Alex 6.a  aka-
dályverseny

3. helyezés:
• Mészáros Jázmin 8. b népda-
léneklés

 Beküldött pályázatok:
1. helyezés:

• képregény: Csernyánszky Edi-
na 7.b, Győrik Viola 7.b, Bata 
Enikő 7.b
• fotó: Bábik Zsófia 8. b

2. helyezés:
• plakát: Szántó Bálint 7.b
• fotó :   Lakatos Szabina 8.a
• rajz: Figura Zsombor 4.o.
• alkalmi beszéd: Bábik Zsófia 
8.b

3. helyezés:
• kirándulás tervezése: Bezecz-
ky Enikő 8.b

4. helyezés:
• rajz: Németh Csenge 1.b

különdíj:
• média: Lakatos Szabina 8.a, 
Bábik Zsófia 8.b, Kantó Zsu-
zsanna 8.a, Mészáros Jázmin 
8.b
• jelenet: Bata Enikő 7.b, Hor-
váth Bence 7.b, Jakus Jusztin 
7.b, Roller Zoltán 7.b, Szántó 
Bálint 7.b

Lengyel partneriskola 
 látogatása

A „Toleranciára nevelés a 
toleranciában” Erasmus+ pá-
lyázatunk a végéhez közeledik. 
Áprilisban egy hetet töltöttek itt 
a partneriskola tanulói. A köte-

lező közös programokon túl 
diákjaink ismerkedtek egymás-
sal, plakátrajz-versenyt rendez-
tünk számukra, robotikával is-
merkedtek és történelem órán 
az 50-es évek Magyarországát 
mutattuk be a Terror Házában 
látottak alapján. A Márianoszt-

rai Börtön és Fegyház múzeu-
mában Szép Tamás őrnagy úr 
élvezetes tárlatvezetése segít-
ségével a börtönélet sajátos-
ságaiba kaptunk betekintést. 
A hosszú nap levezetéseként 
a Börzsöny nehézgyalogság 
két tagja Nyéki Károly és Virág 
Sándor tanította a lovagi harc-

Iskolai hírek modort a gyerekeknek. Az 
esti program zárásaként Nyéki 
Karcsi az íjászkodás alapjait 
mutatta meg a vendégeknek.

Köszönjük mindenki segít-
ségét, akik valamilyen módon 
hozzájárultak ennek a napnak 
a sikeréhez!

A Body Kiállításon 
A hetedik és nyolcadik osz-

tályosok Budapesten megnéz-
ték az emberi test titkait bemu-
tató Body kiállítás. A tárlat a 
lenyűgöző emberi testet mutat-
ja be. Több, mit 2200 négyzet-
méteres kiállításon több száz 
tökéletesen elkészített kiállítási 
tárgyat, közötte több teljes em-
beri preparátumot láthattunk.
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