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A Nemzeti Köznevelési Infrastruk-
túra Fejlesztési Program keretében 
megépült kétmedencés tanuszoda 
ünnepélyes átadását 2018. március 
28-án tartották.

A Program és az üzemeltető Nem-
zeti Sportközpontok célja, hogy 
biztosítsa az iskolások számára a 
mindennapos úszásoktatás infra-
strukturális feltételeit. A szobi ta-
nuszoda a város hosszú távú, sport 
irányú fejlesztési elgondolásainak 
egyik eleme. Az épület a Duna-part 
kajak-kenu sportra kihasznált terü-
letének világát színesíti, kerékpá-
rúton is könnyen megközelíthető. 
A fejlesztési koncepcióhoz kitűnően 
illeszkedő új létesítmény alkalmas 
az iskolai és óvodai keretek között 
szervezett úszásoktatásra, oktatási 
időn kívül pedig a település polgárai 
számára is hozzáférhető. 

A Duna-Ipoly Tanuszoda Mako-
vecz Imre tanítványai által került 
megtervezésre, így a jól ismert stí-
lusjegyek jelennek meg az épület for-
máján, különös tekintettel a beltéri 
ívekre és a gerendázatra. A folyó kö-
zelsége miatt az épület a terepszint-
ből jelentősen kiemelésre került. A 

települési környezetbe illeszkedő ta-
nuszoda hiánypótló feladatot lát el: a 
térségbeli gyermekek mindennapos 
testnevelés körülményeit hivatott 
javítani, biztosítva az úszásoktatás 

infrastrukturális feltételeit. 
Reggeltől délutánig az oktatást 

szolgálja a komplexum, tanítási időn 
kívül azonban szélesebb közönség 
kiszolgálására, így a mindennapi 
sportélet lehetőségének megterem-
tésére is alkalmas lesz az uszoda, a 
helyi és környékbeli lakosság spor-
tolási igényét szolgálja majd ki. 

A nyitva tartás hétfőtől pénte-
kig 8.00 órától 20.00 óráig tart, de 
érdemes figyelembe venni, hogy a 
lakosság részére 16.00 órától 20.00 
óráig lesz látogatható a létesítmény, 
ugyanis 8.00 órától 16.00 óráig az 
iskolás csoportok úszás oktatása zaj-
lik. 

Szombaton és vasárnap 8.00 órá-
tól 18.00 óráig mindenki használ-
hatja az uszodát, amellett, hogy 
ilyenkor is zajlik majd oktatás a me-
dencékben.

Várunk szeretettel minden úszni 
vágyót!

Nemzeti Sportközpontok

A sikeres próbaüzemet követően megnyílt 
a szobi Duna-Ipoly Tanuszoda

Az úszni vágyó szobiak figyelmébe!
A sikeres próbaüzemet követően az 
új létesítmény a június 9-i hétvégén 
nyitotta meg kapuit a nagyközönség 
előtt promóciós nap keretében. A 
tanuszoda teljes díjszabással 2018. 
június 11-től áll rendelkezésre az 
úszni vágyók számára.

Az uszoda bejáratánál olvasható 
tájékoztatás alapján a tanuszodá-
ban úszósapka, törölköző és papucs 
használata kötelező. 14 év alatti 
gyermek, csak felnőtt kíséretében 
használhatja a medencéket. További lényeges információ, hogy a helyi la-
kosok számára a felnőtt jegy ára 800 Ft, a gyermek, a diák és a nyugdíjas 
jegy ára egységesen 600 Ft, míg az 5 év alatti helyi lakosoknak mindössze-
sen 300 Ft-ba kerül a belépő. Lényeges, hogy kaució ellenében lehetőség 
van karórák, kulcsuk őrzésére is. A kulcs kaució díja alkalmanként 1000 Ft, 
amely összeg távozáskor visszajár, míg a karóra kaució díja 2500 Ft, amely 
10 alkalomra szól, így a 10. alkalom után jár vissza a vendég részére.

Szob Város Önkormányzata
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Közeledik a tanév vége. 
Ilyenkor itt a számadás ide-
je. Büszkék vagyunk a ta-
nítványainkra, akik a tanév 
során tanulmányi munká-
jukkal kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el. Szinte alig 
lehet felsorolni azt a sok or-
szágos, megyei, helyi, levele-
zős versenyt, amin diákjaink 
részt vettek. Most mégis erre 
vállalkozunk:
í „Legyél Te is illusztrá-

tor!” rajzpályázat: 1.b osz-
tály: Bata Noémi, Farkas 
Melissa, Németh Csenge, 
Szabó Luca, Krasznai Lilien, 
Téglás Levente, Hajdú Kris-
tóf, Ziman Szabolcs, Kra-
jovszki Dominik 
í „Katasztrófavédel-

mi” rajzpályázat: 3.b: Mádai 
Ádám, Halmai Kata, Finta 
Dominik, Solymosi Korina

í Szólánc nyelvtan-he-
lyesírás verseny: a megyei 
döntőbe jutottak: Szölgyén 
Flóra 3.b, Nagy Bálint 5.b, 
Vígh Bence 5.b, Mészáros 
Míra 6.a, Váci Virág 6.a
í Vígh Zsófia 2.b osz-

tályos tanuló az eddigi 3 
levelező forduló maximális 
eredményéért dicsérő okle-
velet kapott, mivel a 2. év-
folyamnak nem rendeznek 
helyszíni versenyt.
í A megyei döntő Vá-

cott a Petőfi Sándor Általá-
nos iskolában volt. Ott szép 
sikereket értek el: Mészáros 
Míra 1. helyezés Vígh Ben-
ce 2. helyezés, Váci Virág 3. 
helyezés
í Bendegúz Tudásbaj-

nokságon vettek részt: 2. b: 
Dóbiás Bianka, Kőnig Ákos, 
Nagy Botond, Veres Gerda,-
Vígh Zsófia, Zentai Dóra; 3.a 
Lengyel Dániel; 4.o. Horváth 
Luca, Szekeres Fanni
í Bendegúz Tudásbaj-

nokság levelező versenyén: 
Együd Bernadett matema-
tikából arany, Földi Erik 
biológiából arany, Halmai 
Zsófi matematikából arany, 
Kata Milán matematikából 
ezüst, Nagy Bálint iroda-
lomból ezüst, Patrik Zsófia 
matematikából bronz, Vigh 
Bence történelemből és ter-
mészetismeretből arany, Sali 
Viktor matematikából bronz 
fokozatot ért el.
í A Bendegúz-Tudás-

bajnokság megyei döntőjé-
ben: Vigh Bence történelem-
ből 1. helyezést, Földi Erik 
biológiából 3. helyezést, Sali 
Viktor matematikából 10. 
helyezést ért el.

í Hagyományainkhoz 
híven ebben a tanévben is 
megrendeztük a Bolyai Já-
nos Matematika Versenyt 
Ormándy Mária matema-
tika-fizika szakos tanár-
nő emlékére, aki a verseny 
elindítója volt. Tanulóink 
nagy számmal vettek részt a 
versenyen, ahol a következő 
eredmények születtek: 

5. évfolyam: 1. Vigh Ben-
ce, 2. Lind Botond, 3. Golán 
Panna

6. évfolyam: 1. Mészáros 
Míra, 2. Kőszegi Szabina,  3. 
Balogh Patrik, Együd Berna-
dett, Váci Virág

7. évfolyam: 1. Mádai 
Anna, 2. Horváth Bence, Váci 
Marcell, 3. Bata Enikő, Bruli-
ch Melinda, Szántó Bálint
í Honismereti Ta-

nulmányi Versenyen vet-
tek részt: Golán Panna 5.a, 
Franyó Lili 5.b, Nagy Bálint 
5.b 90 %-os eredmény, Ara-

„Akikre büszkék vagyunk”

di Alexandra 5.a megyei 11. 
helyezés, Vígh Bence 5.b me-
gyei 9. helyezés
í Országos történelem 

verseny: „A török hódoltság 
kora” Molnár Lili, Parák 
Cintia, Major Sára, Farkas 
Dzsesszika 7.a  
íTitok történelem ver-

seny csapatai: 1. csapat: 
Győrik Viola, Mádai Panka 
7.b, 2. csapat: Jakus Jusztin 
7.b, 3. csapat: Solymosi Bo-
tond, Szabó Levente 8.b,  4. 
csapat: Néder Anna 7.b

Gratulálunk a gyerekek-
nek és további sikereket kí-
vánunk nekik a következő 
tanévben is!
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Röviden
Városnapok A képviselő-testü-
let május 31-én megtartott ülésén 
hagyta jóvá a 2018. évi Szobi Vá-
rosnapok rendezvényeire vonatkozó 
részletes programleírást. A képvise-
lő-testület bízik abban, hogy a prog-
ramok a város minden lakója és a 
rendezvényekre kilátogatók számá-
ra tartalmas időtöltést és szórako-
zást biztosítanak.

Kisvasút A képviselő-testület má-
jusi ülésén ismerte meg és fogadta 
el a Börzsöny Kisvasút Fenntartó és 
Üzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi 
gazdálkodásáról készített beszámo-
lóját. A társaság ügyvezetője, Paulik 
János a beszámolóban foglaltakat 
ismertetve elmondta, hogy a társa-
ság 2017-ben jó évet zárt, bevételei 
emelkedtek, a társaság pénzügyi 
helyzete 2016-hoz képest javult. 

Családsegítő A Szob Járási 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
2017. évi tevékenységéről az intéz-
mény vezetője, Ujlaky Zoltán tájé-
koztatta a képviselő-testületet. Az 
intézmény-vezető elmondta, hogy 
intézményének folyamatosan bővül 
a hatásköre, újabb és újabb felada-
tokkal kell megbirkózniuk, illetve 
azok végrehajtását megszervezni-
ük, ami nem kis kihívást jelent szá-
mukra.

Gazdálkodás A képviselő-tes-
tület májusi ülésén ismerte meg és 
fogadta el az önkormányzat 2018. I. 
negyedévi gazdálkodásáról készült 
tájékoztatót. A tájékoztató szerint 
az önkormányzat I. negyedéves gaz-
dálkodása stabil, kiegyensúlyozott 
volt, a tervezett bevételek teljesül-
tek, és kiadásai sem haladták meg az 
időarányosan tervezettet.

Alapítvány Májusi képviselő-tes-
tületi ülésen fogadták el a képvi-
selők a Szobért-Szobiakért Közala-
pítvány 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját 9 375 ezer forint mér-
leg főösszeggel.

Bizottság A képviselő-testület a 
Pénzügyi Ellenőrző és Településfej-
lesztési Bizottság - meglévő három 
tagja mellé - képviselő tagjának 
Krasznai Zoltánt (2628 Szob, Rózsa 

u. 8.) választotta meg 2018. június 
2-ai hatállyal. 

Óvoda A képviselő-testület má-
jusban fogadta el a Szobi Napsugár 
Óvoda alapító okiratát módosító 
okiratot. Az alapító okirat módosí-
tását az indokolta, hogy szeptem-
bertől az intézményben beindul a 
mini bölcsődei ellátás is, aminek az 
alapító okiratban is meg kell jelen-
nie. Kapcsolódó hír, hogy a képvise-
lő-testület a Szobi Napsugár Óvoda 
óvodavezetői feladatainak ellátásá-
val 2018. augusztus 1-től a pályáz-
tatási eljárás eredményes lezárásáig 
az intézménnyel közalkalmazotti 
jogviszonyban álló, Hámoriné Schu-
bauer Mónika jelenlegi vezetőt bíz-
za meg. A döntés meghozatalára 
azért volt szükség, mert a jelenlegi 
intézményvezető megbízatása július 
31-én lejár, és előreláthatóan az ál-
láshely pályáztatási eljárása eddig az 
időpontig nem fejeződik be.

Szakorvosi A képviselő-testület a 
fenntartásában működő Szob Város 
Szakorvosi Rendelőintézete főigaz-
gató, intézményvezető munkakör 
betöltésére lefolytatott pályázati el-
járást eredménytelenné nyilvánítot-
ta, tekintettel arra, hogy a felhívásra 
egyetlen pályázat sem érkezett. Egy-
úttal döntött az eljárás változatlan 
feltételek melletti megismétléséről.

Gyermekvédelem A képvise-
lő-testület májusi ülésén ismerte meg 
és fogadta el a 2017. évi gyermekvé-
delmi munkáról készült jegyzői be-
számolót. A beszámolóból kiderült, 
hogy 2017. évben az önkormányzat 
növelni tudta gyermekekhez kötődő 
jóléti kiadásait, azonban az is látha-
tó volt benne, hogy mindösszesen 
15 újszülött gyermekre tekintettel 
tudott az önkormányzat születési tá-
mogatást megállapítani, ami nem túl 
kedvező demográfiai jövőképet vetít 
előre a településen.

HEP A képviselő-testület májusi 
ülésén döntött arról, hogy a 2013. 
július 9. napján, 107/2013. (VII. 
09.) sz. Kt. határozattal elfogadott 
Szob Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját (HEP) 
mindaddig hatályban tartja, amíg az 
új HEP elkészül. Az önkormányza-
toknak 5 évente új HEP dokumentu-
mot kell készíteniük.

Háziorvosi rendelő A képvise-
lő-testület májusi ülésén „A szobi 
háziorvosi rendelő teljes belső-, külső 
építészeti és gépészeti felújítása, aka-
dálymentesítése” építési beruházás 
tárgyú közbeszerzési eljárást ered-
ményesnek nyilvánította, és nyer-
tes ajánlattevőnek az Euro-Pack ’94 
Kft-t (1204 Budapest, Alkotmány 
utca 59/b.) hirdette ki. 

Főtér projekt A képviselő-tes-
tület májusban döntött arról, hogy 
a Szob Város Integrált Településfej-
lesztése (Főtér II. ütem) című beru-
házás önerejéhez a Belügyminiszté-
riumtól BMÖNAL-341-090-01-13 
számú szerződés alapján 2009-ben 
igényelt támogatásból, a projektzáró 
elszámolás alapján 254.024 Ft támo-
gatás visszafizetését jóváhagyja.

Kajak verseny A képviselő-tes-
tület májusi ülésén döntött arról, 
hogy a Duna-Ipoly Sportegyesület 
(2600 Vác, Balassagyarmati út 19.) 
részére, az általa a 2018. évi város-
napok keretében megszervezett és 
lebonyolított kajak-kenu verseny 
költségeinek támogatására 150.000 
Ft támogatást biztosít.

Júliusban 
kezdődik a 
háziorvosi 

rendelő felújítása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a háziorvosi rendelő épüle-
tének felújítása miatt, július 2-tól 
a háziorvosi rendelések az Iskola u. 
1. szám alatti önkormányzati ingat-
lanban (általános iskola épületével 
szemközt található „Meseházban”) 
kerülnek megtartásra a felújítás 
ideje alatt. A felújítás időtartama: 
2018. július–október. A háziorvosi 
rendelések július 1-jét követően is a 
megszokott időben kerülnek meg-
tartásra, azaz a rendelési idő nem, 
csak a helyszín változik. 

A gyermekorvosi szakrendelés a 
felújítás ideje alatt a védőnői ren-
delőben lesz elérhető a megszokott 
időben. A felújítás ideje alatt kérjük 
a Tisztelt Lakosság szíves türelmét 
és megértését.



4                                                                                                                                        Szobi Hírnök

Július 9-én indul 
a művelődési ház 

felújítása
Július 9-én veszi kezdetét a művelődési 
ház épületének felújítása, amelynek so-
rán az épület színházterem feletti része 
új tetőt kap, az épület szigetelése, nyílás-
zárók cseréje és a színházterem felújítá-
sa is megtörténik. A felújítás várhatóan 
augusztus második felében fejeződik be, 
amely időpontig a művelődési ház nem 
látogatható.

A felújítás ideje alatt kérjük a Tisztelt 
Lakosság szíves türelmét és megértését.

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS!
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános liciteljárás 
útján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos tulajdo-
nát képező, 2628 Szob, Dózsa György u. 924/1. hrsz. alatt található, 
795 m2 területnagyságú kivett benzinkút megnevezésű ingatlant.

A kikiáltási ár: 3 400 000 Ft. Licit időpontja: 2018. július 3. (kedd) 
15 óra. Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda. 

Licit lépcső: 100 000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előzetes időpont 
egyeztetés után az ingatlan megtekinthető. A bérbeadással kapcsolat-
ban érdeklődni lehet Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-
es telefonszámon. 

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a licit során ki-
alakult bruttó vételár 10%-át kell foglaló címén egy összegben megfi-
zetnie, amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két héten belül (14 
naptári nap) az adásvételi szerződés megkötésére jogosult. Az adás-
vételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles vevő a teljes vételárat 
megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

A június 11-i héten megkezdődött az új játszótér kialakítása a szobi Duna-Ipoly 
tanuszoda előtti parkban. Az önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségeihez iga-
zodva, a játszótér kialakítása két lépcsőben valósul meg. Az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésében a játszótér kialakítására biztosított forrásból kötélpálya, rúgós 
játékok, játékvár és hinták telepítésére kerül sor, amit 2019-ben további játszóesz-
közökkel szeretnénk bővíteni. Az új játszóteret körbe fogjuk keríteni, ezzel is védve 
az új játszóeszközök épségét és növelve az ott játszó gyermekek biztonságát. 

Ferencz Gyöngyi polgármester

2018. május hónapban született  Fritz Roland és Suciu Szidónia Márk Bo-
tond nevű gyermeke, valamint Véber Szilárd és Tábiás Marianna Fanni 
nevű gyermeke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti városunk újszülött polgá-
rait, kívánva nekik jó egészséget, hosszú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi hírek

Köztisztasági 
felhívás

Elmúlt időszakban sajnálatos módon 
egyre többször tapasztalni, hogy a város 
köztéri hulladékgyűjtő edényei, és azok 
közvetlen környezete háztartási hulla-
dékkal telítettek. Nyilván az ilyen maga-
tartás nem jellemző általánosságban a te-
lepülés minden lakójára, hanem inkább 
fordítva, néhány ember meggondolatlan, 
de annál bosszantóbb cselekedetéről van 
szó. Településünk és környezetünk tiszta-
ságának megőrzése, megóvása érdekében 
kérjük tehát a tisztelt érintetteket, hogy 
háztartásukban keletkezett hulladékot ne 
a város közterületein, illetve az ott elhe-
lyezett gyűjtőedényekbe helyezzék el!

Településünk tisztaságának megte-
remtése, majd megőrzése, közterületei 
szépítése, virágosítása mindannyiunk 
érdeke. A település és közterületei a sajá-
tunk, a miénk, elsősorban tehát magunk 
miatt kell azt – sajátunknak érezve - 
szépítenünk és rendben tartanunk, noha 
nem utolsó szempont az sem, hogy a kí-
vülálló számára az első értékítélet rólunk, 
szobiakról a közterületeink, településünk 
rendezettsége, szépsége alapján alakul ki. 
A szép és rendezett település talán jobb 
képet fest rólunk, szobiakról, az – egyre 
növekvő számban turisztikai céllal - ide 
látogatók, de akár csak a településen át-
utazók számára, mint egy piszkos és ren-
dezetlen településkép. 

Tisztelettel kérjük tehát a város la-
kosságát, hogy fokozottan ügyeljenek 
a köztisztaságára, legyenek segítsé-
günkre annak fenntartásában, mert az 
önök segítsége nélkül az önkormányzat 
minden, a köztisztaság megteremtése 
érdekében végzett erőfeszítése szélma-
lomharc csupán.

Szob Város Önkormányzata

Játszótér épül a parkban
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Hosszú idő után 2018. júni-
us 13-val véglegesen bezá-
rásra került a köztudatban 
csak „komposztálóként” em-
legetett telep.

Az önkormányzat tulaj-
donában álló területen a 
terveink szerint új építési 
telkek kimérésére kerül sor, 
amelyhez kapcsolódóan a 
rendkívül hosszadalmas te-
rületrendezési és közigaz-
gatási  eljárások lebonyo-
lítása folyamatban van. A 
megvalósításának azonban 
elengedhetetlen feltétele a te-
rület megtisztítása. 

E feladat megvalósítását 
már az elmúlt évben meg-
kezdtük, azonban a közterü-
leti növényi hulladékkezelés 
és nem kis mértékben a la-
kossági hulladék rendszeres 
lerakása ezt megakadályoz-

ta. Az önkormányzat a köz-
területeken keletkező hul-
ladék kezelését megoldotta, 
és a lakossági zöldhulladék 
elszállítására is megoldást 
jelent a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. havi két alka-
lommal történő zöldhulla-
dék szállítása.

A fentiek alapján kérjük 
a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a továbbiakban a nevezett 
területre – és természetesen 
egyéb, nem e célt szolgáló 
helyre – semmilyen hul-
ladékot ne rakjanak le. A 
környezetünk védelme és a 
hosszú idő óta várt építési 
telkek kimérésével megva-
lósuló új településrész kiala-
kítása közös érdekünk.

Együttműködésüket meg-
köszönve: 

Szob Város Önkormányzata

Bezár a komposztáló

80. születésnapja alkalmából köszöntjük városunk szülöttét, 
Micsei László festő, fafaragó és restaurátor művész urat, aki-
nek szobi házában elképesztő életmű rejtőzik: fafaragások, 
domborművek, üvegkarcok, tökéletesen élethű állatszobrok, 
miniatűr használati tárgyak, versek, és persze festmények. 
Minden egyes alkotás  egy valóságos csoda, ahogyan Ő maga 
is az. Isten éltesse Laci bácsi!

Isten éltesse a Művész Urat!

Fel szeretnénk hívni a Tisz-
telt Lakosság figyelmét arra, 
hogy június 30-ával lejár a 
parlagfű-mentesítési türel-
mi idő. Ezt követően belte-
rületen a jegyző, külterüle-
ten (az ingatlanügyi hatóság 
által helyszíni ellenőrzésről 
felvett jegyzőkönyv tartal-
ma alapján) a növény- és 
talajvédelmi hatóság köte-
les hatósági eljárást indítani 
azokkal szemben, akik el-
mulasztották a parlagfű elle-
ni védekezést.

Az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény. 17. 
§ (4) bekezdése kimondja: 
„A földhasználó köteles az 
adott év június 30. napjá-
ig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani.”

A június 30-ai időpont a 
törvény értelmében a leg-
végső időpont, ameddig 
meg kell akadályozni a par-

lagfű virágbimbója kialaku-
lását.

Június 30-át követően 
belterületen a jegyző, kül-
területen a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság köteles 
hatósági eljárást kezdemé-
nyezni azon földhasználók-
kal/tulajdonosokkal szem-
ben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést. 

Amennyiben a parlagfű 
elleni védekezési kötelezett-
ségének a földhasználó nem 
tesz eleget, vagyis az ingatlan 
legalább virágbimbós feno-
lógiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű 
védekezést kell elrendelni. A 
közérdekű védekezést bel-
területen a jegyző, külterü-
leten, Pest megye és Buda-
pest területén a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi ha-
tóság) rendeli el.

A növényvédelmi bírság 
kiszabására a növény- és ta-
lajvédelmi hatóság jogosult, 
ezért a közérdekű védeke-

zés elrendelését követően a 
jegyző az ügyben keletke-
zett iratokat továbbítja az el-
járásra jogosult hatóságnak. 
A növényvédelmi bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött 
terület nagysága. A bírság 
mértéke belterületen és kül-
területen is egyaránt 15.000 
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A védekezési kötelezett-
ségét nem teljesítő tulajdo-
nos/földhasználó a – bír-
ságon túl - vele szemben 
elrendelt közérdekű véde-
kezéssel — elrendeléssel és 

végrehajtással — kapcso-
latosan felmerülő költség 
megtérítésére is kötelezett. 
A költség köztartozásnak 
minősül. A közérdekű véde-
kezés elrendelése után min-
den esetben növényvédelmi 
bírság kiszabására kerül sor, 
az élelmiszerlánc felügye-
letével összefüggő bírságok 
kiszámításának módjáról és 
mértékéről szóló 194/2008.
(VII. 31.) Kormányrendelet 
alapján.

Arra tekintettel, hogy a 
parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár közös érdeke, 
és eredményt csak össze-
fogással, illetve közös fele-
lősségvállalással érhetünk 
el, kérem tegyenek eleget 
e fenti jogszabályi kötele-
zettségüknek. Ugyanakkor 
szükséges figyelemmel lenni 
arra is, hogy nem elegendő 
az, hogy június 30. napjáig 
valaki lekaszálta a szennye-
zett földterületet, azt tiszta, 
parlagfű-mentes állapotban 
a vegetációs időszak végéig 
meg kell őrizni.

Felhívás parlagfű-mentesítésre



6                                                                                                                                                 Szobi Hírnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján a SZOBI NAPSUGÁR ÓVODA ÓVODAVEZETŐ 
állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozotlan idejű.

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: 2628 Szob, Szent Imre utca 10.
A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: A Szobi Napsugár Óvoda alapító okiratában 
meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és 
gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése, valamint 
a dolgozók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Továbbá 
mindaz, amit jogszabály az óvodavezető hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), - Va-
gyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - Pedagógus szak-
vizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
- Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlat, - Az intézményben pedagógus munkakörben fenn-
álló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás 

vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben tör-
ténő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

- Kjt. 20. § (2d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn, 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  az intézmény alapte-
vékenysége körében szerzett legalább 5 éves vezetői gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 
legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 12.
A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának Szob Város 
Önkormányzata (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) címére történő 

megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: óvodavezető. • Elektronikus úton Márton Ma-
rianna részére az m.marianna@szob.hu E-mail címen keresz-
tül. • Személyesen, dr. Holocsi Krisztián jegyzőnek benyújtva 
(Szobi Polgármesteri Hivatal 2628 Szob, Szent Imre u. 12.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok el-

bírálásáról  a megbízási jogkör gyakorlója, Szob Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a véleményezési rend és határidő 
lejártát követő soron következő ülésén dönt. A pályáztató fenn-
tartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

További részletek: www.szob.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján SZOB VÁROS SZAKORVOSI REN-
DELŐINTÉZETE FŐIGAZGATÓ, intézményvezető 
állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 

Foglakoztatás jellege: részmunkaidő, heti 5 órás.
Betöltendő munkakör: főigazgató, intézményvezető.

A munkavégzés helye: 2628 Szob, Arany János utca 22.
A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lé-

nyeges feladatok: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete 
(Szob, Arany J. utca 22.) alapító okiratában meghatározott 
feladatok ellátása, az intézmény szakszerű és  gazdaságos 
működtetése, irányítása és ellenőrzése, valamint a dolgo-
zók feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Továbbá mind-

az, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:  

- Egyetem, orvostudományi, - Felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások), - Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása, - Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi 
menedzser szakképesítés, vagy vállalja ennek 5 éven belüli 

megszerzését, - Egészségügyi ellátás területén – legalább 5 év 
feletti szakmai tapasztalat, - Kjt. 20. § (2d) bekezdésében felso-
rolt kizáró ok nem áll fenn, magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség, - A Kjt. 20/B. § (2) bekezdés alapján 
a magasabb vezetői ellátásra megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbí-

zással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 

a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 12.

A pályázat benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának Szob Vá-
ros Önkormányzata (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) címé-
re történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni 

a munkakör megnevezését: főigazgató. • Elektronikus 
úton Márton Marianna részére az m.marianna@szob.hu 
e-mail címen keresztül. • Személyesen, dr. Holocsi Krisz-

tián jegyzőnek benyújtva (Szobi Polgármesteri Hivatal 
2628 Szob, Szent Imre u. 12.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. előírásainak 
megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör és 

megbízási jogkör gyakorlója által összehívott véleményező 
bizottság  véleményezi. A kinevezésről Szob Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő 

pályázók személyes megjelenése mellett – mint a kinevezé-
si jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről vala-

mennyi pályázót írásban értesít. A pályáztató fenntartja a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

További részletek: www.szob.hu
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Még pár nap és a gimná-
zium diákjainak befejező-
dik a tanév. Nem könnyű 
kivárni, kint nyár van, az 
iskolában meg folynak az 
év végi vizsgák. 

Minden évfolyam  öt 
tantárgyból számol be 
arról, mit tanult egész 
évben. Magyarból, ma-
tekból, történelemből, 
angol és német nyelvből 
lezajlottak az írásbelik, az 
utolsó napokban a szóbe-
lik döntik majd el, milyen 
jegy is kerül végül a bizo-
nyítványokba. 

A végzősöknek ennél 
is nagyobb a tét, ők júni-
us 18. és 22. között fog-
ják az érettségi bizottság 
előtt megmutatni, meny-
nyire sikerült felkészül-
niük a vizsgára. Az emelt 
szinten vizsgázók már 
ez előtt, másik iskolában 
vizsgáznak választott tan-
tárgyukból, ők itt az is-
kolában a többi tárgyból 
számolnak be majd. A 
nappali és az esti tagozat-
nak is ugyanazon a héten 
lesznek a vizsgái, két kü-
lönböző bizottság előtt.

 A tanév utolsó napja-
iban hagyomány szerint 
Szent Lászlót ünnepeljük, 
a Szent László nap évek 
óta egy lazább, játékkal, 
vetélkedővel, sorttal töl-

tött nap nálunk. Ilyenkor, 
év végén kerül sor a foci-
bajnokságra is, amelyben 
évről-évre részt vesznek 
korábbi években végzett 
diákjaink is.

Az évzáró szentmisén 
jelentjük be ünnepélye-
sen azt, hogy a 2017-18-
as tanévben melyik há-
rom diákunk részesül az 
iskola alapítványa által 
biztosított Szent Vince 
ösztöndíjban. Az ösztön-
díj odaítélésében a tanul-
mányi eredményen kívül 
a magatartás, a szorga-
lom és az iskolán kívüli 
tevékenység és magatar-
tás is számít. Az első he-
lyezett 100.000, a máso-
dik 75.000 és a harmadik 
50.000 forintot kap egy 
összegben. 

A gimnázium esti tago-
zatára szeretettel várjuk a 
jelentkezőket. Jelentkezés 
és beiratkozás munkana-
pokon 8 és 16 óra között 
az iskolában. 

Tájékozódni a 06-
27/370-121 számon, il-
letve szlaszlo.igh@gmail.
com címen tudnak. 

Minden diáknak szép 
bizonyítványt és tartal-
mas, pihentető szünetet 
kívánunk!

A nyári munkát vállaló diá-
kok a közteherviselés szem-
pontjából felnőttnek szá-
mítanak. Bejelentésükre, 
adózásukra – a diákszövetke-
zeten keresztül vállalt mun-
ka kivételével – ugyanolyan 
szabályok vonatkoznak, mint 
más munkavállalók esetében.

 A diákok szülői engedély-
lyel 16 éves koruktól dolgoz-
hatnak, de szünidőben már a 

15 éves nappali tagozatos ta-
nulók is vállalhatnak munkát, 
ha általános iskolába, szak- 
vagy középiskolába járnak. A 
munkavállaláshoz adóazono-
sító jelre van szükség, ezért ha 
a diák még nem rendelkezik 
vele, vagy elvesztette az adó-
kártyáját, akkor azt a NAV-
nál tudja igényelni a 18T34-es 
nyomtatványon. 

A munkavégzésről szóló 
megállapodás előtt célszerű 
a leendő munkáltatót elle-
nőrizni a NAV honlapján, 
az „Adatbázisok” rovatban, a 
be nem jelentett alkalmazot-
tat foglalkoztató cégeknél 
ugyanis kockázatos munká-
ba állni.

A diákmunkával szerzett 
jövedelem – néhány foglal-
koztatási formát kivéve – is 
adóköteles. A személyi jö-
vedelemadó mértéke 15 
százalék, amit a munkaadó 
adóelőlegként von le a diák 
bruttó jövedelméből. Ha 
munkaviszonyban, vagy biz-
tosítást eredményező megbí-
zási jogviszonyban dolgozik a 

tanuló, akkor egyéni járulékot 
is kell fizetnie, melyet szintén 
a munkáltató von le. A foglal-
koztatónak az adóévi összes 
jövedelemről és a levont köz-
terhekről igazolást kell kiállí-
tania 2019. január 31-ig, ami-
re a diáknak jövőre szüksége 
lesz a NAV által készített sze-
mélyijövedelemadó-bevallási 
tervezet ellenőrzéséhez.

Munkaviszony esetében 

ragaszkodni kell az írásban 
megkötött – alapbért, mun-
kakört, munkaviszony idő-
tartamát, jellegét és a mun-
kavégzés helyét tartalmazó 
– munkaszerződéshez, mely 
csak a törvényes képviselő 
hozzájárulásával érvényes. A 
munkaviszony alapján létre-
jött biztosítási jogviszonyt a 
munkáltatónak be kell jelen-
tenie a NAV-hoz. A munka-
szerződésben a felek megál-
lapodhatnak havi, heti, napi 
vagy órabérben, vagy telje-
sítménybérben is, a diáknak 
azonban meg kell kapnia a 
minimálbért, ami napi 8 órás 
foglalkoztatásnál havonta 
bruttó 138 000 forint. 

Ha a diákok egyszerűsített 
foglalkoztatás (alkalmi- vagy 
idénymunka) keretében dol-
goznak, akkor ebben az eset-
ben nem kötelező a szerző-
dést írásba foglalni. 

A diákok foglalkoztatásá-
ról bővebb információ olvas-
ható a 72. számú Információs 
füzetben, a www.nav.gov.hu 
oldalon.

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

Vakáció előtt Dolgozó diákok
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A Szobi Hírnök előző számaiban a 18. 
századi születések számáról a névadá-
si szokásokról volt szó. Ha csodálkozva 
olvastunk a számunkra szokatlan névdi-
vatról, talán még érdekesebb lesz a régi 
házasságok hátterével ismerkedni. Sajnos 
a középkori köznépről nagyon keveset 
tudunk, inkább az előkelő réteg az, amely 
érzéseiről – vagy azok hiányáról – tudó-
sítanak okleveleink és krónikáink. Az 
uralkodói családok hatalmas tiszteletet 
kaptak az elmúlt századokban, viszont 
mai fogalmaink szerint nagy áldozatokat 
is kellett hozniuk. A mi számunkra ször-
nyen hangzik, hogy a királyi atya akarata 
és az ország politikai helyzete határozta 
meg a királyi gyermekek sorsát. A tatár-
járás megismétlődésétől tartó IV. Béla 
1242 után a környező, szövetségesnek 
választott országok uralkodói házaival 
épített ki rokonságot leányai házassága 
révén, István fiának pedig az országba 
költöző kunok fejedelmi házából válasz-
tott feleséget. IV. Béla Margit nevű leánya 
(a mai Margitsziget névadója, a katolikus 
egyház szentje) volt az egyetlen, aki a szi-
geti domonkos apácakolostorban élve, 
bízva a rendje védelmében dacolni mert, 
és visszautasította az atyja által számára 
kijelölt előkelő férjet. A szövetség kiala-
kítása mellett a gyermekek háborúk le-
zárására is kiválóan „alkalmasak” voltak. 
A 11. században évtizedeken át húzódó 
véres német-magyar összecsapásokat 
kívánta lezárni I. András magyar király, 
mikor kb. 5 éves fiát 1058-ban eljegyez-
tette a jóval (5-10 évvel) idősebb Judittal, 
a német IV. Henrik testvérével. IV. (Kun) 
László magyar király idején a főurak már 
kisebb háborúkat vívtak egymással, me-
lyek kegyetlensége hasonló volt a maffi-
acsaládok közti viszályokhoz. 1290-ben 
a Zagyva-vidék két hatalmas famíliája, a 
Rátót és a Kacsics nemzetség próbált bé-
két kötni. (A Rátót nemből származott a 
pl. a Lorántffy család és a nemzetségről 
kapta nevét a Vác melletti Rátót, a Ka-
csicsok pedig a nógrádi várak többségé-
nek, köztük Hollókőnek építői voltak.) 
Korábban a Rátótok és szövetségeseik a 
Bebek család a Kacsicsok két kastélyát és a 
mátraszőllősi várukat elfoglalták, lerom-
bolták, valamint megölték Kacsics nem-
beli Miklós egyik fiát 3 másik rokonával 
és 11 katonájukkal együtt. A „békekötés“ 
feltételeit leíró oklevél szerint Kacsics 
Miklós unokahúgát Rátót nembeli Lőrinc 
jegyezte el, Miklós egyik életben maradt 
fia egy Bebek leányt jegyzett el, Miklós le-

ányát pedig Rátót nembeli László vezette 
a tervek szerint az oltárhoz. Kérdés, hogy 
milyen lehetett az utóbbi házasság, ahol a 
nő a fivérét és rokonait megölő Rátótok 
egyik tagját kellett (volna?), hogy szeres-
se? A 20. század közepe előtti évezredek-
ben a királyok, nagyurak, sőt a gazdagabb 
parasztok esetében is mindenki számára 
természetes volt, hogy a házasság a szülők 
akarata szerint köttetik, és a fiataloknak 
az engedelmesség a feladatuk. A lovag-
korban volt, aki le is írta azt, hogy a házas-
ság és a szerelem kizárják egymást, azaz 
a szerelmes lovagok gyakran nem csak 
hajadonoknak, hanem fiatal asszonyok-
nak is udvaroltak. A 19. századból már is-
mertek olyan történetek, melyek a módos 
parasztok gyermekeinek kényszerházas-
ságáról szólnak. Az egyik vagyonos szé-
kely leány nagyon keményen tiltakozott 
az apja által kijelölt gazdag vőlegény ellen. 
Még az esküvő napján is botrányosan vi-
selkedett, el akart szökni a fiatal, 16 éves 
lány. A következő évtizedekben mégis 
több mint tíz gyermeket szült. Szerencsé-
sebb volt a feltörekvő, tehetséges Nádasdy 
Tamás és a hatalmas vagyont öröklő Ka-
nizsai Orsolya érdekházassága. 1532-ben 
12 éves volt Orsolya, amikor a már 40 
körül járó Nádasdy eljegyezte. Az esküvő 
idején a lány 14 év körül járt. A levelezé-
sük nagy része fennmaradt a Nádasdyak 
levéltárában és ezek bizonyítják, hogy 
a pár tagjai kivételes szeretettel viseltet-
tek egymás iránt. Számos főúri gyermek 
élete alakult hasonlóan évszázadokon át. 
Mivel a kényszerházasságot csak a halál 
(ásó, kapa nagyharang, azaz a temetés) 
szüntette meg, sokan elfogadták, segí-
tették és talán szerették is szüleik válasz-
tottját. A saját gyermekeik párválasztását 
pedig az évszázados szokás szerint ők is 
ugyanúgy egyengették, mint apjuk, any-
juk az övéket. Ez volt az élet rendje – sok 
családnál a 20. század közepéig. Aki ezt a 
rendet megszegte, a régi időkben súlyos 
büntetésre számíthatott. 1619-ben két 
asszonyt, akik legényekkel csalták meg 
urukat, a komáromi városi tanács fejvétel 
általi halálra ítélt. Mások „csak” kemény 
botozással és a városból való örök szám-
űzetéssel bűnhődtek.      

A török korban sok előkelő a náluk ap-
ródoskodó fiúkat és a mellettük nevelő-
dő, tanuló nemes leányokat jó házasság 
megszervezésével is próbálták támogatni. 
Egy ilyen jóságos pártfogó nevét örökké 
áldották a gazdag házhoz „irányított” fia-
talok. Kanizsai Orsolya nagynénje, Kani-

zsai Dorottya (ő intézte, fizette a Mohácsi 
csata keresztény halottainak eltemetését a 
török elvonulása után) 1525 körüli vég-
rendeletében azt írja, hogy ha nem sike-
rülne az ő életében férjet találnia a nála 
lakó rokon lányoknak, akkor bőséges ho-
zományt adjanak nekik Dorottya asszony 
halála után. Takáts Sándor az egyik leg-
nagyobb török koros történész írta, hogy 
sokszor a főúri családoknál nevelődő „… 
lányokat a szülők megkérdezése nélkül 
az a főúri család adta férjhez, akinél ne-
velkedtek. A szülőknek csak a megtörtént 
eljegyzést s a mennyegző napját hozták 
tudásukra. A XVI. és a XVII. században 
gyakori volt az olyan házasság is, amit lá-
tatlanban kötöttek. Azaz hogy a vőlegény 
és a menyasszony előzőleg nem is látták 
egymást. Néha a lányokat már a születé-
sük első évében eljegyezték.” Az Egri csil-
lagok című kötetből ismert Török Bálint 
fiának, Ferencnek a kislánya már a szüle-
tése után, mint Nádasdy Tamás kisfiának 
mátkája szerepelt. Emellett be kell valla-
ni, hogy a 16-17. századból számos gyö-
nyörű magyar dal szövege maradt fenn, 
melyeket szerelmes udvarlók írtak szívük 
hölgyéhez. Ha a legény és a leány szülei 
kölcsönösen elfogadták egymást, úgy a 
szerelemből még házasság is fejlődhetett. 

A leánykérést nem a házasulandó 
férfire bízták, hanem a család egy nagy 
tekintélyű barátja, esetleg egy neves ro-
kon ment a lányos apához. Takáts szerint 
a kérő szerepére fiatalember és lányos 
apa nem volt alkalmas. „A fiatalember 
ugyanis gyakran a maga számára sze-
rezte meg a lányt. A leányos apa pedig a 
maga lányát szokta volt kommendálni 
[ajánlani]. Ha a leánykérés szerencsésen 
megesett, hozzáláttak a hozomány meg-
állapításához. … Aztán írásba foglalták, 
mennyit móringol [örököl] az asszony a 
férj esetleges halálakor.” Erre az előrelá-
tásra a járványokkal, betegségekkel és 
hadjáratokkal teli időszakokban szükség 
is volt. Érdekes és szomorú az 1566-ban 
a törökök által megölt Kerecsényi László 
két gyermekének a sorsa. Lányát, Judi-
tot Frangepán Ferenc bán jegyezte el. A 
bán 1573-ban útra kelt, hogy választott-
ját hazahozza, de útközben fülei mellett 
mérges pattanások támadtak, amelyeket 
egy orvos kimetszett, de ennek ellenére 
a sebekbe Frangepán belehalt – tervezett 
esküvője előtt pár nappal. Kerecsényi 
László hasonló nevű fia pedig egy oszt-
rák bárólánnyal kötendő házassága előtt 
hunyt el váratlanul.

Batizi Zoltán,
Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

Régi házasságokról
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A téma az utcán hever
Beszélgetés a peronon

Késik a vonat, még lehet intézni ügyeket telefonon.
Idős néni ül a padon, kezében a mobil, kihangosítva.
- Julikám, szóljál légy szíves Karesznak, hogy ömlik ná-

lunk a víz, nézze már meg a bajt…
- Bözsikém ma nem tud átmenni, mert az én drága pá-

rom átment focilabdába.
- Focilabdába…? Nem értem.
- Nem érted? Focilabdába! Be van rúgva…

A révnél
Lassan kiköt a rév. Rengeteg turista, az autók száma sem 

megvetendő. A büfében is szedelőzködnek a vendégek.
A szélső asztalnál egy jól öltözött úriember int a pincér-

nőnek, ujjával mutatja, hogy még kérné az előzőt. A kisasz-
szony megy és halkan mondja:

- Uram, ha jót akar magának, kérem ne igyon többet.
- Kisasszony, ha nem akarok hajót, akkor hozna még egy 

felest?
A turisták mennek, a feles megérkezett.

Ferenczy Emil

In memoriam Kati néni
Gyerekei küldték az SMS-t. Május 17-én elhunyt 
Bálint Lajosné (született: Tokodi Katalin) nyug-
díjas tanárnő. Kati néni, Szob város megbecsült 
polgára.

Váratlanul ért a hír, elment Kati néni, akit kö-
zel fél évszáda ismertem, együtt dolgoztunk, ne-
veltünk. És most nincs. Nagyon fáj.

Főiskolás korában, Szegeden láttam először szin-
te minden nap futni Lajossal karonfogva a tanórák 
közti szünetben egyik épületből a másikba. Hosszú, 
szinte derékig érő haját fújta a szél, verte az eső, de 
ők nem vártak a villamosra, csak futottak.

Névről nem ismertem őket. 1969-ben aztán 
Szobon találkoztam velük, itt kaptak állást. A 
Kossuth utcában laktak, aztán szomszédok is 
lettünk. Így kezdődött a pályafutásunk. Nagy 
munkabírású, gyermekszerető, kiváló tanárnő 
volt, a gyerekek nagyon szerették a közvetlen 
modorát, tisztelték a tudását.

"Követelek tőled, mert szeretlek!" Ez volt a jel-
szava.

Életét az iskolának és a családjának szentelte.
Tanítványai, kollégái, barátai, szülők megőrzik 

emlékét. Megint kevesebbek lettünk.
Ferenczy Emil

Keresztény magyar 
élet emlékezete

Születésem után a katolikus közösség tagjává ke-
reszteltek. Gyermekkoromat letkési lakosként éltem 
meg, így sok évtizeddel ezelőtt az ottani elemi isko-
la tanulója voltam. Ekkor tanultam meg, hogy a ma 
is fennálló országunkat első Szent István királyunk 
alapította. A kereszténység felvétele következtében 
hazánk egyik (keresztény) országa lett Európának. 

Emlékezetem szerint más vallású ember a falu 
közösségében nem élt. Az emberek  békésen élték 
életüket. A  hivatalokban és az iskolai intézmé-
nyekben mindenütt a falon függött a felfeszített 
Krisztust ábrázoló kereszt. Az egymás iránti tisz-
telet a találkozások alkalmával egymás köszöntésé-
ben mutatkozott meg. Ez az állapot a második vi-
lágháború végéig tartott, aztán minden gyökeresen 
megváltozott. 

Hol tartunk ma ehhez képest? Kik változtatták meg 
korábbi életünket? Ezt a változást ki hagyta jóvá, ki 
kezdeményezte? 

Hálás szívvel gondolok Keresztes János plébános-
ra, Szilaba  László iskola igazgatóra, Békefy Mihály 
kántortanítóra, és mindazokra, akik megtanítottak 
a keresztény magyar életre.

Simon József
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A tanév befejeztével aki te-
heti nyári szabadságra megy, 
üdülőhelyre utazik. Azonban 
egyesek mások gondtalan 
nyaralását, pihenését kihasz-
nálva törvénysértő cselek-
ményeket követnek el. A be-
törők és a tolvajok soha sem 
mennek szabadságra! Igaz a 
mondás: "Alkalom szüli a tol-
vajt", de az alkalmat Önök se 
teremtsék meg!

Vagyonbiztonság szem-
pontjából a nyári üdülés 
során sem ajánlott köny-
nyelműen viselkedni, kisebb 
odafigyelést tanúsítani az ér-
téktárgyakra. Az alábbiakban 
néhány olyan megoldásra te-
szünk ajánlást, melyek figye-
lembevételével elkerülhetik, 
hogy sértetté váljanak, rossz 
emlékeik maradjanak erről a 
nyárról. 

• A nyári melegben sokan 
nyitott ablak mellett alszanak, 
nappal az ajtókat is nyitva 
tartják. A betolakodó rovarok 
ellen a szúnyogháló megfelelő 
védelmet biztosít, de értékeik 
védelme szempontjából nem 
jelent megoldást. Javasoljuk, 
hogy nappalra, amikor nem 
tartózkodnak otthon, a legna-
gyobb meleg ellenére is zárják 
be az ablakokat, ajtókat.

Az éjszakai nyitott ablak 
melletti alvás esetére is van 
megoldás az illetéktelen be-
hatolás megakadályozására. 
Biztonságtechnikai üzletek-
ben kapható mozgatható, 
mozgásérzékelővel ellátott ri-
asztókészülék, amely a nyitott 
ablak közelében elhelyezve 
hangjelzéssel riaszt az eset-
leges behatolás esetén. Ez a 
mobil riasztóberendezés al-
kalmazható az udvaron, erké-
lyen elhelyezett értéktárgyak, 
kempingezés során a sátor-
ban, lakókocsiban elhelye-

zett értékek védelmére is. A 
hatósugarába kerülő mozgó 
tárgyak, személyek jelenlétét 
hangadással jelzi.

• Amennyiben üdül-
ni megy a család, kérjék 
meg rokonukat, megbízható 
szomszédjukat levélszekré-
nyük rendszeres kiürítésére, 
ugyanis a megtelt levélszek-
rény árulkodó jel lehet a tolvaj 
számára arról, hogy hosszabb 
ideje nem tartózkodnak a la-
kásban. Arra is megkérhetik 
megbízottjukat, hogy ne csak 
a virágokat locsolja meg, ha-
nem az utcai függönyöket 
alkalmanként húzza el, kap-
csolja be a rádió,- vagy tévé-
készülékeket. Kertes ház ese-
tén jó módszer, ha szomszéd 
vagy ismerős az Önök lakása 
előtt parkol esetenként gép-
kocsijával.

Hosszabb út előtt hasznos 
a gépkocsit ellátni különböző 
elektronikus védelmi beren-
dezésekkel, mint pl. elektro-
mos indításgátló, riasztóbe-
rendezés. Amennyiben utazás 
közben megállnak pihenni, 
ne hagyják az autót lezárat-
lanul, értékeiket ne hagyják 
látható helyen, tegyék a cso-
magtartóba. Az ún. trükkös 
lopás hazánkban és külföl-
dön is gyakran előfordul. Az 
autópályák mellett található 
parkolóban, benzinkútnál ki-
szúrják az autó kerekét és azt 

követve, megállás után, se-
gítséget imitálva, a kocsiban 
utazók figyelmét elterelve tu-
lajdonítanak el értékeket.   

Gasztrostaféta
Boldog Imre, Buci bácsi receptje

Tejfölös, gombás, kapros csirke
Hozzávalók kb. 3-4 személyre:

- 60-70 dkg csirkeszárny vagy egyéb csirkealkatrész 
(a mellet vagy a combot apróbb darabokra vágni, 

kicsontozni)
- 2 fej nagyobb hagyma

- ½ kg gomba
- 1 kis doboz tejföl

- zsír vagy olaj a sütéshez
- fűszerek: őrölt bors, majoranna, ételízesítő (só he-
lyett), 1 csomag kapor (boltban kapható mennyiség)

1. A hagymát apróra vágjuk, üvegesre pirítjuk,
2. hozzáadjuk a húst és együtt puhára pároljuk 

(időnként kevés vizet adunk hozzá, hogy ne égjen 
meg sem a hús, sem a hagyma),

3. meghámozzuk a gombát, apró darabokra vágjuk,
4. ha a hús megpuhult, hozzáadjuk a gombát, fű-

szerezzük ízlés szerint, majd együtt kb. 5-6 percig 
főzzük,

5. a tejfelt kevés vízzel simára keverjük, a kaprot 
apróra vágjuk, és együtt hozzáadjuk, kb 5-6 percig 
készre forraljuk, vigyázva, hogy a keletkezett szaft ne 
legyen sem túl sűrű, sem túl híg,

6. lisztből, tojásból, a létszámnak megfelelő galus-
kát vagy száraz tésztából köretet készítünk,

7. végül a fűszerekkel még ízlés szerint tovább íze-
síthetjük.

Jó étvágyat kívánok!

A gasztrostafétát Zebegényiné Győri Julinak adom át.

Alkalom szüli a tolvajt!

• Amennyiben strandon, 
fürdőben töltik szabadide-
jüket, lehetőség szerint ve-
gyék igénybe az értékmeg-
őrzőt. Amennyiben nincs, 
a parton hagyott értékekre 
felváltva vigyázzanak, soha 
ne hagyják őrizetlenül tás-
káikat, csomagjaikat! A 
törölköző sem jelent biz-
tonságot! Csak annyi pénzt 
vigyenek magukkal, ameny-
nyi szükséges ahhoz, hogy 
jól érezzék magukat és biz-
tonságban haza jussanak! 
Figyeljenek egymásra és 
egymás értékeire, a lopás 
ezzel megelőzhető!

Ha bajba kerülne, hívja 
a 107 vagy 112-es segélyhí-
vó számokat!

Kellemes nyarat 
kíván a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési 

Osztálya
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Börzsöny Múzeum

dr. Sántha József


