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Augusztus 20.: államiságunk ünnepe
A nyugati orientációt, a „nyugati” vi-
lágba történő betagozódást ezer évvel 
ezelőtt a latin kereszténységhez való 
csatlakozás jelentette elsősorban. 

Ezer évvel ezelőtt a „nyugati” világ-
ba történő betagozódás a latin keresz-
ténység felvétele mellett, szükségessé 
tette az állam, az állami intézmények 
„nyugati” mintájú megszervezését, a 
területi közigazgatás kiépítését is. 

Első Szent István királyunk ural-
kodása ebből a szempontból fontos 
mérföldkő nemzetünk történetében. 
A pogány hitvilággal történő szakítás, 
a latin kereszténység felvétele máig 
ható fordulatot hozott a magyarság 
gondolkodásában. A kereszténység 
felvétele a múlttal történő teljes sza-
kítást jelentette, nemzetünk egyfajta 
„újjászületését”, mely döntés helyes-
ségét a történelem igazolta. István 
meggyőződése volt, hogy a „nyu-
gat”-hoz történő csatlakozás, a ke-
reszténység felvétele az egyetlen út, 

amely a nemzet fennmaradását ered-
ményezheti. 

István a nyugati kereszténység fel-
vételével - a katolikus egyház mellett 
- a magyar nemzet számára (is) ma-
radandót alkotott. Biztosak lehetünk 
abban, hogy ha a Kárpát-medencébe 
betelepülő magyarságot nem téríti 
le a pogányság útjáról, a nemzet az 
összefogó keresztény Európa térké-
péről rövidesen nyom nélkül tűnt 
volna el.

A „nyugat” azonban, amelyhez Ist-
ván vezetésével a magyar nemzet ezer 
esztendővel ezelőtt csatlakozott, nap-
jainkban a kereszténység „levételével” 
párhuzamosan nemzeti - és idővel ál-
lami - létszerveződési kereteit is leved-
li, és különféle emberek - vagy inkább 
divatos kifejezéssel élve: individuu-
mok - egyvelegeként egyre gyorsuló 
ütemben tűnik el, hogy helyét valami, 
ma még csak körvonalaiban látható, 
de az ezeréves „nyugat” szellemiségé-

vel szakító, teljes új és más világnak 
adja át. 

Nekünk, magyaroknak, az ezeréves 
„nyugat” egyik utolsó – ma még úgy-
ahogy ép – tartóoszlopának, éppen 
ezért ragaszkodnunk kell keresztény 
kultúránkhoz, mert ez az a szervező és 
összetartó erő, amely megakadályoz-
hatja nemzetünk pusztulását.

Első szent királyunk a „nyugat” szel-
lemisége jegyében erős alapokat lerak-
va kezdte meg államunk, és nemzeti 
jövőnk építését. Hagyatéka a máig saját, 
szuverén állami szervezettel rendelke-
ző, élő magyar nemzet, amely éppen 
úgy, mint mindegyik másik nemzet, 
nem mondhat le arról, ami az övé, és 
nem adhatja fel saját nemzeti jövőjét.

Mindezt kell szemünk előtt tarta-
nunk akkor, amikor Szent István kirá-
lyunkra, és művére, a magyar állami-
ságra emlékezünk.

dr. Holocsi Krisztián
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Bizonyára sokan értesültek már róla, 
és még többen már szemügyre is vet-
ték, hogy megújult az egykori szaba-
didőközpont beton támfal-kerítése.

A Let’s Colour Magyarország által 
kiírt pályázaton az aktív közösségi 
részvételnek – minden napos szava-
zás az adott időszakban – köszönhe-
tően nyertünk.

Sokat számított, hogy mi már ruti-
nosak vagyunk a pályázat folyamatát 
illetően, hiszen az idén már negyedik 
éve vagyunk ott a pályázók körében.

A Dulux csapata a hivatalos ered-
ményhirdetést követően helyszíni 
szemlére érkezett hozzánk, és készí-
tett három különböző látványtervet, 

amiből mi választhattuk ki, melyik is 
az a minta, amit szívesen láthatnánk 
a szürke betonfelületen.

A fal javítását a központi műhely 
dolgozói végezték el, amit a mélyala-
pozás követett a Szobi Szúnyogok ho-
kicsapat közreműködésével. Az alap-
színt Vörös Róbert és Horváth Károly 
gurította fel a falra, és ezzel készen is 
álltunk arra, hogy június 13-án kö-
zösségi munkával eltüntessük a szür-
keséget.

Péntek reggel 8 óra körül gyüle-
keztünk, és a minta előrajzolását, 
valamint egy rövid tájékoztatást kö-
vetően elkezdtük a festést.

A 200 négyzetméteres felületet 40 

önkéntes festette le 95 l Dulux kül-
téri falfestékkel, megközelítőleg 5 és 
fél óra alatt.

A programba bekapcsolódott a 
Nádas Falatozó, ahonnan reggeli-
re szendvicseket és teát kaptunk, az 
ebédet a lelkes csapatnak pedig a Zá-
tony Music Pub főzte.

Köszönjük mindazoknak, akik 
részt vettek a projekt bármely szaka-
szában, és várunk minden, a városért 
tenni akaró szobit a Szobért-Szo-

biakért Facebook csoportban, ahol 
olyan közösségi munkákat szerve-
zünk, melyekkel élhetőbbé és szebbé 
varázsolhatjuk városunkat.

Közösségben az erő!
Panita

További fotók és videó a projektről: 
www.letscolour.hu, facebook: 
Szobért-Szobiakért csoport

Példás összefogásnak köszönhetően 
újult meg a Duna-parti betonfal
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Szob Város Önkormányzata 2017 de-
cemberében 59,96 millió Ft támogatást 
nyert el a „Önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi alapellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” című pályázaton, a PM_EU-
ALAPELLATAS_2017/62 számú Támo-
gatási Szerződés szerint.

A támogatás forrása „Pest megye Te-
rületfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és 
Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020” megvalósításához nyújtott 
célzott pénzügyi költségvetési támoga-
tás a Pest megyei fejlesztések előirány-
zatból. A támogató a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, a projekt összköltsége 
63.120.277 Ft. 

A projektben az Árpád u. 11. sz. alatt 
lévő szobi háziorvosi rendelő teljes bel-
ső-, külső építészeti és gépészeti felújítá-
sa történik meg komplex akadálymente-
sítéssel.

A projekt legfontosabb célja az, hogy 
az egészségügyi infrastrukturális fej-
lesztések szolgálják a szobi és szob-kör-
nyéki lakosság egészségben eltöltött 
életéveinek növekedését, a betegségek 
megelőzését, az egészséges fejlődést, az 

életminőség javítását, a munkaképesség 
mielőbbi visszaállítását. A fejlesztések a 
szolgáltatások költséghatékonyságának 
és minőségének javítását segítik elő. Az 
egészségügyi alapellátó-rendszer szo-
bi infrastrukturális fejlesztései hozzá-
járulnak a Semmelweis Tervben és az 
„Egészséges Magyarország 2014-2020” c. 
Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt 
célkitűzések megvalósulásához is.

A tervezett korszerűsítés elsődleges 
célkitűzése az épület energiafelhaszná-
lásának csökkentése, az épület korszerű 
akadálymentesítése és általános állag-
megóvása. Fontos elemei a beruházás-
nak a fűtési, a használt melegvíz-előál-

lító berendezés és rendszerek cseréje, 
világítási rendszer, homlokzati hőszige-
telés, nyílászáró csere, bizonyos belső fa-
lak átépítése az akadálymentes közleke-
dés kiépítése miatt, vizesblokk átépítés 
miatt a belső burkolat készítés, kerítés 
és parkoló burkolat készítés, valamint a 
terasz átépítése.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás-
ban 3 ajánlattevő nyújtott be érvényes 
ajánlatot, ezek közül a nyertes cég a 
budapesti székhelyű Euro-Pack ’94 Kft. 
A kivitelezési szerződés aláírása 2018. 
július 29-én megtörtént, a munkaterü-
letek átadására 2018. július 3-án került 
sor. A kivitelező ütemezetten végzi a 
feladatait.

A projekt tervezett befejezési dátuma 
2019. január 31., amikor a közreműkö-
dő szervezet részére a záró szakmai és 
pénzügyi beszámolónkat benyújtjuk.

A megvalósuló projekt fejlesztések 
a szolgáltatások költséghatékonysá-
gának és minőségének javítását segíti 
elő. Az egészségügyi alapellátó-rend-
szer szobi infrastrukturális fejlesztései 
hozzájárulnak a Semmelweis Tervben 
és az „Egészséges Magyarország 2014-
2020” c. Egészségügyi Ágazati Straté-
giában foglalt célkitűzések megvalósu-
lásához is.

 Szob Város Önkormányzata

Hirdetmény a téli 
rezsicsökkentés igényléséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország 
Kormánya a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában 
döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szük-
ségessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri termé-
szetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek 
viselésével összefüggésben.

A hivatkozott Korm. határozat a helyi önkormányzato-
kat kérte fel, hogy gyűjtsék össze és továbbítsák a Belügy-
minisztérium részére a téli rezsicsökkentés korábbi intéz-
kedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási 
szerződéssel nem rendelkező háztartások – téli rezsicsök-
kentés igénybevételére vonatkozó – igénybejelentéseit.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő 
adatlap elérhető a www.szob.hu honlapon, vagy a Szobi 
Polgármesteri Hivatal (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) Igaz-
gatási és Adóügyi Irodájában, valamint ügyfélszolgálatán 
ügyfélfogadási időben. 

Az igénybejelentő lapokat a Szobi Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási és Adóügyi Irodájában szíveskedjenek mielőbb 
leadni.

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére 
továbbítjuk további intézkedés céljából.

Ingatlanértékesítés!
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános 
liciteljárás útján értékesítésre hirdeti meg az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Sport u. 
14. sz. alatt található, 608 hrsz-ú, 1043 m2 területnagy-
ságú beépítetlen telket. Az ingatlan a Duna árterületén 
(nagyvízi medrében) található, illetve 20 KV-os fennálló 
vezeték javára vezetékjog terheli. A liciten győztes vevő 
az ingatlant 2018. november 8. napjától veheti birtokba.

A kikiáltási ár: 3 300 000 Ft
Licit időpontja: 

2018. szeptember 4. (kedd), 14 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri 

Hivatal Jegyzői Iroda
Licit lépcső: 100 000 Ft

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

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a li-
cit során kialakult bruttó vételár 10%-át kell foglaló címén 
egy összegben megfizetnie, amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két héten 
belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés megkötésé-
re jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejű-
leg köteles vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

Elkezdődött a szobi háziorvosi 
rendelő felújítása
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Röviden
Sportcsarnok A képviselő-testület 
június 6-i rendkívüli ülésén döntött 
arról, hogy a Széchenyi sétányon, a 
tanuszoda mellett található, több év-
tizede félkész állapotban lévő sport-
csarnok befejezése érdekében együtt-
működési megállapodást köt a Szent 
László Gimnázium és Kollégiummal, 
valamint a Kiss Lenke Kosárlabda Suli 
SE-vel. Az együttműködésnek a célja 
tehát a – projektben szereplő nevén - 
Szobi Kosárlabda Csarnok és Tornate-
rem létrehozása, amelynek érdekében 
a megállapodást kötő felek – a kölcsö-
nös előnyök mentén – együtt kívánnak 
működni a sportcsarnok befejezését, 
és üzembe helyezését célzó pályázat 
előkészítésében, illetve annak támoga-
tásban részesülése esetén, megvalósí-
tásában.

Sport A képviselő-testület június 
28-i ülésén tárgyalta meg a települé-
sen működő sportszervezetek 2017. 
évi tevékenységéről és a 2018. évi 
terveiről szóló tájékoztatókat. A kép-
viselők az ülésen megismerhették a 
Szobi SC Labdarúgó Szakosztályának, 
a Szobi SC Sakk Szakosztályának és az 
A-54 PGSE Szob 2017. évi tevékeny-
ségéről és a 2018. évi terveiről készült 
tájékoztatóit, amelyeket egyhangúan 
fogadott el. 

Egészségügy Szintén a júniusi ülé-
sen kaptak tájékoztatást a képviselők 
a települési egészségügyi ellátás ak-
tuális helyzetéről. Az ülésre írásbeli 

tájékoztatót juttatott el Dr. Lőrincz 
Kálmán Attila és Dr. Dudás Bernadett 
háziorvosok, Dr. Téglás Levente fog-
orvos, illetve Kőházy Andrea védőnő. 
A szobi mentőállomás képviseletében 
személyesen jelent meg Huszák Ta-
más, az állomás vezetője, aki részletes 
tájékoztatást adott az állomás munká-
járól, kitérve azokra a körülményekre 
is, amelyek nehezítik munkájukat. El-
mondta, hogy ugyan létszámgondjaik 
nincsenek, de a budapesti ellátás bizto-
sítása érdekében napi szinten vonnak 
el kocsit a környékbeli másik mentőál-
lomásról, és vezénylik a fővárosi szol-
gálatra. Mindez aztán eredményezhe-
ti azt, hogy ha éppen esetnél vannak, 
egy újabb beérkező helyi segítségké-
résnél nincs aki a környékből gyor-
san helyettesíteni tudná őket. Ennek 
ellenére mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy mindenhová időben 
érkezzen a segítség. A képviselő-tes-
tület a település egészségügyi ellátása 
vonatkozásában készült tájékoztatókat 
elfogadta.

Konyha A képviselő-testület júni-
usban döntött arról, hogy a Központi 
Konyha 2018. július 30. és 2018. au-
gusztus 26-a közötti leállását engedé-
lyezi. 

Bölcsőde A képviselő-testület júniu-
si ülésén döntött arról, hogy a „Szobi 
Napsugár Óvodában mini bölcsődei 
férőhelyek kialakítása” tárgyú beszer-
zési eljárásban nyertes ajánlattevőnek 
a Márta & Bárdi Bt-t (2635 Vámosmi-
kola, Ipoly u. 2.) hirdeti ki. A bölcsődei 
ellátás biztosítására jogszabály kötelezi 
önkormányzatunkat, hiszen minden 

Jó ütemben halad a művelődési 
ház felújítása

Július hónapban vette kezdetét a művelődési ház épületének felújítása, amelynek során az 
épület színházterem feletti része új tetőt kap, az épület szigetelése, nyílászárók cseréje és a 
színházterem felújítása is megtörténik. Az új tető már kész, és az új nyílászárók is a helyük-
re kerültek. Az épület beállványozását követően, hamarosan kezdetét veszi az épület hőszi-
getelése is. A színházterem felújításának részét képezi az új színháztermi székek beszerzése 
is. A székek beszerzésére ajánlatokat kért az önkormányzat, jelenleg ezek értékelése zajlik.

A felújítás várhatóan augusztus második felében fejeződik be, amely időpontig a műve-
lődési ház nem látogatható. Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük.

2018 június hónapban született Sza-
bados Péter és Golán Renáta Patrik 
nevű gyermeke

Szob Város Önkormányzata sze-
retettel köszönti városunk újszülött 
polgárát, kívánva neki jó egészséget, 
hosszú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi 
hírek

olyan településen biztosítani kell azt, 
ahol a 3 év alatti gyermekek száma a 40 
főt meghaladja. Az óvoda épületében 
a bölcsődei férőhelyek kialakításához 
szükséges átalakítási munkálatok meg-
kezdődtek, a bölcsődei működéshez 
szükséges eszközök beszerzése folya-
matban van.  Minden remény megvan 
arra, hogy a tervezetteknek megfele-
lően, ez év október 1-jén a bölcsőde 
megnyissa kapuit a gyermekek előtt.

Háziorvosi rendelő A képvise-
lő-testület „A szobi háziorvosi rende-
lő teljes belső-, külső építészeti és gé-
pészeti felújítása, akadálymentesítése” 
című pályázati forrásból megvalósu-
ló beruházás kapcsán biztosítandó 
nyilvánosság feladatainak ellátására 
beérkezett ajánlatok alapján, nyertes 
ajánlattevőnek a SZERVEZ-M 2003 
Kft-t (2141 Csömör, Corvina u. 1.) 
hirdette ki. 

Útfelújítás A képviselő-testület 
„A Szob 069 hrsz-ú külterületi közút 
felújítása” (a 069-es hrsz-al jelölt út 
ismertebb neve: „régi nosztrai út”) ki-
vitelezőjének kiválasztása érdekében 
lefolytatott közbeszerzési eljárást ered-
ményesnek nyilvánította, és nyertes 
ajánlattevőnek a BUMA MACHINERY 
Kft-t (2600 Vác, Gödöllői út. 17/a.) 
hirdette ki. A nyertes vállalkozóval 
történő szerződéskötést követően, 
várhatóan augusztus második felében 
indul el a kivitelezés, amelynek ered-
ményeképpen négy méter szélesség-
ben, három rétegben kőszórattal kerül 
sor az út stabilizálására, illetve ismételt 
járhatóvá tételére.

Bizottsági tag  A képviselő-testület 
a Pénzügyi Ellenőrző és Településfej-
lesztési Bizottság meglévő négy tagja 
mellé, nem képviselő tagnak Zentai 
Tibort (2628 Szob, Mátyás király utca 
24.) választotta meg 2018. július 1-jei 
hatállyal.
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Városfák ültetése
2018

A Szobi Városnapok állandó 
programja a Városfák ülteté-
se. Így van ez a XVIII. város-
napon is, amikor itt a Szent 
Imre utcában gyűltünk össze 
az ünnepség megtartására.

Szob Város Önkormány-
zata nevében tisztelettel kö-
szöntöm a Városfák ültetésén 
megjelenteket. Külön tiszte-
lettel köszöntöm a szülőket 
és nagyszülőket. Végül nagy 
szeretettel köszöntöm a kis-
gyermekeket.

Teljesen igaz az a megál-
lapítás, hogy egy gyermek 
érkezése óriási változás egy 
nő és egy pár életében. Egy 
varázslatos esemény ez, mely 
a család történetében örökké 
megmarad.

Nagyon friss az élmény, 
alig hogy születtem,
Anyukám, apukám 
írjatok helyettem,

Nem sokat csak annyit: eggyel 
több a létszám,

Hogyha szeretni kell, 
számítsatok énrám.

Igen, a kisgyermek érkezé-
se örömet jelent a családok-
nál, és eggyel több a létszám. 
Elmondhatom, hogy Szobon 
17 fővel több a létszám, hi-
szen ennyi gyermek született 
az elmúlt egy évben.

Kedves Szülők!
Kérem, mondják el gyer-

meküknek – mikor nagyob-
bak lesznek és megértik – ho-
gyan is történt 2018. június 
24-én a városfa ültetés, me-
lyik fa az övék. Gondozzák és 
legyenek büszkék arra, hogy 
Szob városában van egy saját 
fájuk.

Engedjék meg, hogy ezek 
legyenek az én zárómonda-
taim.

Azért mert szerettek,
 jöttem a világra,

Lettem új fénycsillag, 
szülők boldogsága.
Szeressetek mindig 

ilyen szeretettel.
A kincsetek vagyok,

 pici kincs, de EMBER!
Köszönöm megtisztelő fi-

gyelmüket!  
Tóth Lajos 

alpolgármester
(elhangzott június 24-én a 

városfák ültetése alkalmából)

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Szob Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. augusztus 15-én, 17 órai kezdettel 
a Szobi Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termében 

(2628 Szob, Szent Imre u. 12.) 
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól értelmében, valamint a 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdése értelmében 

előzetes tájékoztató lakossági fórumot tart, 
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:
Szob – részterületek településszerkezeti terve (tszt), 

helyi építési szabályzata (hész) és szabályozási terve (szt) módosítása, 
az alábbi részterületekre:

1. Colas Északkő Kft. bányatelkek TRE-ben való átvezetése; 
2. tartalék lakóterület szabályozási terven lévő 

kiosztásának módosítása;
3. 83, 84 hrsz-on elterülő ZKP1 zöldterület kivétel, 70, 71, 83, 84 

hrsz-ú ingatlanok beépítésre alkalmassá tétele.
4. szobi 57 hrsz-mal jelölt részterületre vonatkozó szabályozás 

megváltoztatására, a hrsz a TSZT-ben jelenleg is lakóterületként szerepel.
5. az általános mezőgazdasági területek alakítható teleknagyságának 

módosítása.
Ferencz Gyöngyi 

polgármester

Életének 76. évében elhunyt városunk jeles szülötte, 
Ziman Lajos szobrászművész

Ziman Lajos a MÁV Képzőművészeti Körben és a zebegényi 
Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskolában tanult, 1964-
től szerepelt kiállításokon. Szobrászatának anyaga leginkább 
a kő volt, de néha fával is dolgozott. Művészetének legjelleg-
zetesebb alkotásai a természetelvű portrék és kisplasztikák, 
valamint az elvont kompozíciók voltak. Munkásságának el-
ismeréseként 1996-ban a Szob Nagyközségért Díszplakett ki-
tüntetésben részesült.

Szob Város Önkormányzata őszinte részvétét fejezi ki az 
elhunyt művész hozzátartozóinak, barátainak.
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Az e lapban megjelent, a házas-
ságkötésekről szóló legutóbbi 
írásomhoz kapcsolódva most 
régi házasságok néhány érdekes 
részlete, eseménye kerül bemu-
tatásra. Az első – először Takáts 
Sándor történész által közölt 
– történet környékünkhöz is 
kapcsolódik, de Németország-
ban, Mannheim városában kez-
dődik. Itt élt egy Johann Gallus 
nevű mészáros, aki 1669-ben 
házasodott meg. A férj hamar 
megbánta döntését és néhány 
év múlva minden rosszat leírt 
nejéről. Úton-útfélen hirdette, 
hogy a nő ördöngös, bűbájol 
és képes másokat megrontani. 
Gallus úr annyira szabadulni 
akart párjáról, hogy 1681-ben 
még Mannheim urának, a 
neuburgi hercegnek is levél-
ben panaszkodott a félelmetes 
asszonyról, bizonygatva, hogy 
Gallus drága lovát is annak má-
gusi ereje pusztította el. A levél 
szerint a nő méregkeveréssel 
is foglalkozik. A mannheimi 
városi tanács és a neuburgi 
herceg Gallus vádjait hamis-
nak találta, sőt, kiderült, hogy 
a férfi megcsalta nejét. Emiatt 
három vasárnapon kellett égő 
gyertyával a templom előtt 
állva a város közösségét meg-
követnie. Hamarosan újra leá-
nyokkal latorkodott Johann úr. 
Most már pellengérre állították 
büntetésül. Ez sem használt, 
új bűnös kapcsolat követke-
zett. A város vezetőinek hiába 
bizonygatta a fortélyos mészá-
ros mester, hogy a feleségével 
annak bűbájossága miatt nem 
élhet együtt, ezt nem hitték el 
neki. (Neje legalább 4 gyerme-
ket szült házasságuk alatt!) A 
büntetés most már a városból 
való száműzetés volt. A kéjvá-
gyó férfi az ítéletnek titokban 
ellenszegülve visszalopódzott a 
városba, hogy szívének új vá-
lasztottját magával vigye. Észre-
vették, megbotozták, majd újra 
kiűzték Mannheimból. Ekkor 
viszont vele tartott új szerelme, 
egy Margaretha Plank nevű 24 
éves lány, akit Takáts Sándor 
történész mannheiminak tar-
tott egy évszázada írt cikkében. 
Ez ellen szól, hogy a szerelmes 
pár német földről Magyaror-
szágra jött és Maroson háza-
sodtak meg. A 13. század óta 

németek által lakott Maroson, 
ahol a török kori iratok szerint 
egy Plonk nevű család is élt. Va-
lószínű, hogy Margaretha (vagy 
családja?) Marosról került 
Mannheimba és onnan szökve 
a török alól nemrég felszabadult 
szülőföldjére tért vissza. A Du-
nakanyarból a 2-3 éve vissza-
foglalt Budára költözött az ifjú 
pár 1688/1689 táján. Három 
gyermekük született és jómód-
ban éltek itt 1695-ig, amikor is 
a Johann Gallus első házassá-
gánál közreműködő násznagy 
véletlenül erre járt, és feljelen-
tette a tanácsuraknál a bigámis-
ta mészárost. Az bizonygatta, 
hogy első neje boszorkány volt 
és ezért nem tekinti első házas-
ságát érvényesnek. A magyar 
főváros vezetői 1696-ra besze-
rezték Mannheimból Gallus 
korábbi pereinek iratait és így 
tisztán látva bűnösnek nyilvá-
nították őt. A Habsburg tarto-
mányok törvényei szerint a két-
nejűség halállal büntetendő, de 
Johann kegyelemből csak négy 
évi börtönt kapott. Mivel Gallus 
fogsága idején három gyerme-
két a városnak kellett eltarta-
nia (nejét büntetésül kiűzték a 
városból 1696-ban), 1698-ban 
Buda városa szabadon bocsáj-
tását kérte Lipót császártól. Az 
ügy folytatása nem ismert, csak 
remélhetjük, hogy az idősödő 
férfi kegyelmet nyert és egy új 
lakhelyen sikerült egyesítenie 
szétszóródott – második – csa-
ládját. 

Ránk maradtak a 17. századi 
komáromi városi tanács ítéletei, 
melyek közt sok keményebben 
bünteti a házasságtörést, mint 
a mannheimi elöljárók. Szé-
kely Mihálynét és Nagy Katát 
1619-ben, mivel „legényekkel 
cimboráltak” fejük vételére ítél-
ték. 1645-ben paráznaság miatt 
Vörös Annuska fejére bélyeget 
sütöttek és a városból kivesz-
szőzték. Visszatérése esetén 
garantálták Dunába hajítását. 
Nehéz házassága lehetett a ko-
máromi Szalay Györgynek, aki 
1696-ban arra panaszkodott 
a komáromi tanácsnak, hogy 
párja gyakran „az italban mód 
nélkül elmerült” úgy, hogy még 
beszélni sem tudott. Mikor e 
bűnéért a férj elveri, az asz-
szony mindig elfut, hosszú 

időre otthagyva urát. A bírák 
vesszőzéssel fenyegették meg a 
nőt, ha még egyszer ily vétket 
(italozást) követ el. Egy a férjé-
re féltékeny asszony 1691-ben 
a Duna-parti város piacán egy 
híresen szép nővel veszett össze. 
Az istentelenül perlekedő höl-
gyek nyelvét kivágatta a tanács.          

A következő hihetetlen tör-
ténet igazságát levéltári iratok 
bizonyítják. 1594-ben Eszter-
gom ostrománál (ahol Balassi 
Bálintnak is ágyú okozta ha-
lálát) a dunai hajóhad egyik 
vitéz harcosának, Istenadta 
Nagy Balázs naszádos vajdának 
(kapitánynak) ágyúgolyó vitte 
el a bal kezét, majd a fogságba 
esett tisztet a török lefejezte. A 
mindenki által tisztelt, idősödő 
hős halála után ura érdemeire 
tekintettel Balázs vajda öt (!) 
özvegye folyamadott kegydíjért 
(nyugdíjért) a királyi kamará-
hoz. Ez indította el a vizsgálatot, 
mely a házasságtörések mellett 
számos más bűnt is feltárt. Rá-
jöttek, hogy az elhunyt 26 év 
alatt legalább kilencszer váltott 
nevet és többször hitet is. Jól 
beszélt törökül és többször állt 
oszmán szolgálatban. Kiderült, 
hogy a vajda szerb családban 
született, de az 1560-as években 
fiatal vitézként a Dráván és a 
Dunán harcoló magyar hajó-
had tagjaként Kenyérkosár Ba-
lázs néven volt ismert. Már ek-
kor félelmetes híre volt, rabolt, 
verekedett és rengeteget ivott. 
A háborús években azt hangoz-
tatta, hogy az övé, amit szem-
mel lát, lábbal nyom. Az 1568. 
évi békekötés után otthagyta a 

naszádosokat és Bécsben Or-
manics Ivánnak nevezve magát 
meggyőzte a királyi kamarát, 
hogy adjanak neki 200 tallért, 
amiért ő egy összedőlt horvát 
templom kincsestárához vezeti 
a mellé adott embereket. A cél 
felé haladva azonban egy éjjel 
faképnél hagyta kísérőit. Ez-
után számos néven és számos 
helyszínen szerzett pénzt, de 
ezt mindig elmulatta. A nő-
ügyeit tárgyalva lényeges, hogy 
1570-1580 táján a török kézen 
levő Vácon tűnt fel és Pocsoly 
Borbély Balázs néven török 
szolgálatban állt. Egy közeli fa-
luban vehette el Görcs Pannát, 
akivel a három napos lakoda-
lom után azonnal Esztergomba 
ment, ahol a török bégnek 20 
aranyért eladta a friss asszonyt. 
A második feleségét Komjáti 
Zsuzsit 15 aranyért adta el a bu-
dai janicsároknak. Ezután még 
három hódoltsági leányt vett 
feleségül, de mindet továbbad-
ta a töröknek. Mikor egyszer 
az esztergomi bég visszaküldte 
hozzá eladott feleségét, Balázs 
bosszút állt. A szultán alattvaló-
jaként egy ötven fős esztergomi 
török csapatnak Guta kirablását 
ígérte, de ehelyett a magyarok 
csapdájába kerültek és odavesz-
tek mind. Balázsnak ekkor ott 
kellett hagynia a muszlimok 
szolgálatát, de ezzel együtt nem 
vágyott feleségétől is megvált, 
így feltehetően könnyű szívvel 
állt ismét – új néven – magyar 
szolgálatba. Az általa elhagyott 
hölgyek csak halála után hal-
lattak magukról, mikor végre 
ők is hasznot húzhattak volna 
egykori férjükből.    

Batizi Zoltán, 
Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

Régi szép erkölcsök

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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A téma az utcán hever
Kérem az újságomat, hosszú a sor mögöttem. Fizetek. Egy kéz 
nehezedik a vállamra. Megismerem, hazánkban és Európában 
ismert ember, művelődéstörténész, a régi magyar irodalom 
avatott ismerője és tudója, könyveket ír, esszéket. Halkan súgja 
a fülembe: - Nahát, most nagyot csalódtam Önben! Ilyen sze-
metet olvas? És még pénzt is ad érte?

Én is súgva válaszolok – Kénytelen vagyok megvenni, mert 
a TV-műsor a mellékletbe…- Meghökken.

- Minden napilap közli a heti műsort…
- Így is van, de csak ez a napilap hozza azokat a Tv csatorná-

kat melyeket szeretek nézni.
Néhány pillanat, megcsóválja a fejét. – A csalódás vissza-

vonva. Bocsánatot kérek, tévedni emberi dolog!
Mit mondok erre? A tévedés emberi dolog, de a bevallása 

is, bármilyen nehéz.

Bolti vásárlás amatőrként
Folyt a víz a fürdőszobában, valami bigyó elkopott. Jött a min-
den szerelőnk, leszerelte a megkopott valamit és közölte, hogy 
ilyet kell vennem. Irány a bolt. A kínálat gazdag, minden van 
az én szememben.

Az eladónak megmutatom a bigyómat. – Hányas méretben 
tetszik kérni? Mert ilyen van többféle is. 

- Nekem csak egy ilyen kellene. – rebegem az illetőnek.
- De milyen kell? Kettes vagy hármas?
- Uram, Ön a szakember, nekem ilyen méretű kellene.
- Én sem vagyok szakember, válasszon…
Legszívesebben azt mondtam volna, hogy a készlet jó, a ki-

szolgálás pedig egyes!
Ferenczy Emil

Gasztrostaféta
Zebegényiné Győri Juli receptje

Hozzávalók:
1 kg egészen apró alma
20 dkg Ráma margarin

20 dkg cukor
3 egész tojás

3 evőkanál citromlé
20 dkg liszt

1 teáskanál sütőpor
1 marék napraforgómag

3 evőkanál cukor +2 kévéskanál fahéj keveréke
Elkészítés: a cukrot, tojást, margarint habosra keverni, hoz-

záadni a sütőporral elvegyített lisztet, a citromlevet, mindezt 
jól összedolgozni.

A kerek tortaformát – oldalát is – kikenni margarinnal. A 
tésztát beletenni, egyenletesen elsimítani.

Az apró almák héját lehámozni, félbevágni, magházát ki-
vágni és mindegyik fél darabot legyező szerűen bevagdosni.

Ezután a tészta tetejére helyezni a legyezőre vágott félalmá-
kat a gömbölyű részükkel felfelé. Az alma tetejét megszórni a 
3 evőkanál kristálycukor, 2 teáskanál őrölt fahéj keverékével.

Az almák közötti tésztarészre kell szórni a maréknyi nap-
raforgómagot.

Sütőt előmelegíteni 10 percig 200 fokon, majd a tortát 1 óra 
hosszáig sütni 170 fokon. A sütés során az almalegyezők szé-
pen kinyílnak, aranybarna színük lesz.

Megjegyzés: Ha a torta teteje gyorsan pirul és még van idő a 
sütés végéig, alufóliával tanácsos letakarni.

A gasztrostafétát Drobni Áginak adom át.

A rendőrség tanácsai a nyári 
fürdőzéshez: jobb elkerülni a bajt!

 
A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhető el legin-
kább, azonban ez veszélyessé is válhat. Annak érdekében, 
hogy a felüdülés gondtalanul teljen, szívleljék meg a rend-
őrség tanácsait és tartsák be a szabadvizekben való tartóz-
kodás alapvető szabályait – hívják fel a figyelmet.

Tilos fürdeni egyebek között:
– hajóútban, vagy ahol azt tiltó tábla jelzi;
– hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, 

úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 
100 méteres körzetében;

– vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivé-
teli művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 
100 méteres körzetében;

– kikötők, úszóműves kikötőhelyek, úszóműállások, ha-
jóhidak, veszteglőhelyek, vízisportpályák, vízi repülőterek 
és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres kör-
zetében;

–  éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha 
a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig;

– a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a 
városok belterületén lévő szabad vizekben;

– vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy megyé-
hez tartozó területén, a parttól 1000 méternél, Veszprém 
és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél 
nagyobb távolságra, valamint a Tisza-tó területén a parttól 
500 méternél nagyobb távolságra.
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A labdarúgó szakosztály jelenleg 5 
utánpótlás korosztályú csapattal, kö-
zel 70 fő igazolt gyermek és ifi játé-
kossal, 1 felnőtt csapattal (18 fő) és 
1 öregfiúk csapattal (20 fő) vesz/vett 
rész a Pest Megyei Labdarúgó Bajnok-
ság különböző osztályaiban. A csapa-
tok megfelelő felkészítését négy edző 
végezte. 

Bozsik egyesületi tornák 
– Szobi Sport Club

Az év folyamán gyermekeink a Szo-
bi Sport Club színeiben vettek részt a 
Magyar Labdarúgó Szövetség szerve-
zésében megrendezett Bozsik-prog-
ram egyesületi fesztiváljain, illetve 

tornáin, valamint a Bozsik Intézmé-
nyi Program keretein belül a helyi 
Szobi Fekete István Általános Iskola 
képviseletében. Mivel egyesületünk 
csapatai szinte kizárólag a helyi óvoda 
és általános iskola diákjaiból állnak, 
ezért tulajdonképpen az iskolai és 
egyesületi csapat személyi állománya 
megegyezik egymással. Év közben a 
legkisebbektől (U7), a legnagyobbakig 
(U13), korosztályonként heti két-há-
rom (korosztálytól függően) edzésen 
vettek részt  kis focistáink annak ér-
dekében, hogy minél többet fejlődje-
nek, vagy csak azért, mert imádják ezt 
a csodálatos játékot. A Bozsikos ren-
dezvényeken nem számolnak helye-
zéseket. Cél a játék megszerettetése, a 
labdarúgásból eredő örömszerzés.

U7, U9-es korosztály:
Szeptembertől május végéig ösz-

szesen 10 alkalommal (8 egyesületi, 2 
iskolai) mérettünk meg. Hatszor Vác 
város stadionjában, négyszer Nagy-
maros füves nagypályáján. Ezek a 
labdarúgó rendezvények fesztivál jel-
legűek, tehát a mérkőzéseken kívül 
volt, hogy különböző labdás ügyessé-
gi feladatokat kellett megoldaniuk a 
gyerkőcöknek. Amikor mérkőzésekre 
került sor, egyesületi szinten ellen-

feleink között voltak a Foci Suli Vác, 
Dunakanyar UFC, Nagymaros FC, 
Kismaros SC, Vác VLSE, Rád, Sződ-
liget, Vác-Deákvár SE, Verőce SE fia-
taljai. Iskolai szinten a verőcei, kisma-
rosi, nagymarosi, zebegényi, letkési, 
vámosmikolai és bernecebaráti álta-
lános iskola csapatai. Fiatal focistáink 
lelkesen játszottak minden mérkőzé-
sen, sok szép megoldást bemutatva, 
megszámlálhatatlanul sok gólt sze-
rezve, amelyek során jóval többször 
hagytuk el győztesen a pályát, mint 
ellenfeleink. Bátran kijelenthetjük, 
hogy U9-es csapatunk mind egyesü-
leti, mind iskolai szinten kimagaslott 
a mezőnyből. Lelkesedésük, szorgal-
muk és a focihoz való hozzáállásuk 
példaértékű volt egész évben minden-
ki számára.

U11, U13-as korosztály:
Szintén szeptembertől május vé-

géig 12 alkalommal (10 egyesületi, 2 
iskolai) Nagymaroson játszottuk mér-
kőzéseinket. Az egyesületi tornákon 
mindkét korosztályban alkalmanként 
3-4 mérkőzést hajtottak végig fia-
taljaink. U11-eseinknek Nagymaros 
FC, Foci Suli Vác, Dunakanyar UFC, 
Kismaros SC csapatai, U13-asainknak 
Nagymaros FC, Foci Suli Vác, Verő-
ce SE, Vác-Deákvár SE azonos korú 
focistái voltak az ellenfelei. Bár he-
lyezéseket nem számolnak, azért ki-
emelendő, hogy ebben a helyi szinten 
erős mezőnyben az U11-es korosztály 
több alkalommal is makulátlan mér-
leggel, 4 győzelemmel abszolválta a 
napot. (Egyik alkalommal gólt sem 
kapva.) A nagyobbaknak sem kell 
szégyenkezniük, hiszen ha nagyjából 

teljes kerettel ki tudtunk állni, majd 
minden alkalommal legalább 50%-os 
volt a mérlegünk. Amikor különböző 
okok miatt sok hiányzónk volt, akkor 
már kevesebb sikerélményben volt 
részünk. Tovább emeli fiataljaink tel-
jesítményének értékét, hogy a mi csa-
pataink voltak az egyetlenek, amelyek 
csak egy iskola diákjaira támaszkodva 
álltak ki a mérkőzésekre. 

A két intézményi Bozsikos tornán 
a kisebbekhez hasonlóan a Verőcétől 
Bernecebarátiig megtalálható általá-
nos iskolák csapataival mérettük meg 
tudásunkat.

Futsal (teremlabdarúgás) 
U9, U11, U13

December második hétvégéjén 
beindult megyénkben a nagyüzem a 
futsal utánpótlás küzdelmeiben. U11-
es csapatunk a téli Bozsik Egyesületi 
Futsal torna három fordulójában vett 
részt kétszer Vámosmikolán, és egy-
szer Vácrátóton a Foci Suli Vác, Kis-
maros SC, Nagymaros FC csapataival 
közösen.

A Bozsik Intézményi Futsal kerete-
in belül pedig összemérhettük 2 alka-
lommal Vámosmikolán tudásunkat a 
fentebb részletezett általános iskolák 
csapataival. Helyezések ugyebár nin-
csenek ezeken a tornákon, de mégis 
kiemelendő, hogy az U9, U11, U13-
as korosztályokban (U7-nek nem volt 
torna) a 28 lejátszott mérkőzésből 26 
alkalommal mi jöttünk le győztesen a 
pályáról.

A 2017-es év utolsó hónapjában 
megkezdődtek a küzdelmek a Pest 
Megyei Futsal bajnokság U13-as kor-
osztályában is, ahol szintén érdekel-
tek voltunk. Először egy 4 fordulóból 
álló alapszakasz került lebonyolításra, 
ahol a Bozsik tornákhoz hasonlóan 
nem számoltak eredményeket. (Per-

Szobi SC labdarúgó szakosztály 
2017-2018
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sze minden gyerek tudta, hogy az 
adott mérkőzés győzelemmel, esetleg 
döntetlennel vagy vereséggel végző-
dött.) Csapatunk kétszer Vácrátóton, 
egyszer-egyszer Gödön és Gödöllőn 
játszotta mérkőzéseit. Ellenfeleink 
sorrendben Verőce SE, Kisnémedi 
MSE, SZE-FI LSE Szentendre, Mo-
gyoród FC, Váci Futsal SE, Duna-
kanyar UFC, Gödi SE, Grund FC és 
Vác-Deákvár SE csapatai voltak. A 
kilenc mérkőzésen 5 győzelem és 4 
vereség volt a mérlegünk (bár ugye 
eredményeket még nem számoltak 
hivatalosan), amellyel nem szégyen-
kezhettünk, ha ellenfeleink névsorát 
és merítési lehetőségeit figyelembe 
vesszük. Ezután következett a ráját-
szás, ahol 6 csapat küzdött a minél 
jobb helyezésekért. (Már hivatalosan 
is számolták az eredményeket.) Az öt 

mérkőzésünk Kartalon és Vácrátóton 
került megrendezésre. Újra összeke-
rültünk a Kisnémedi MSE, Grund FC 
és SZE-FI LSE Szentendre csapataival. 
További két ellenfelünk még Gödöllő 
és Kistarcsa azonos korosztályú fiatal-
jai voltak. Sajnos a Szentendreiektől 
ismét vereséget szenvedtünk, de a 3 
győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 ve-
reséggel sikerült a többi csapatot ma-
gunk mögé utasítani és a 2. helyen vé-
geztünk a rájátszás ezen csoportjában. 

Úgy gondolom, hogy egy nagyon 
sikeres év van a szobi Bozsikos focis-
ták mögött. Elsősorban a focizó gye-
rekek létszámát (évközben 45-50 fő 
körül mozgott), lelkesedését és fejlő-
désüket elnézve bátran elmondható, 
hogy sok örömöt fognak még szerezni 
a későbbiekben az értük szorítóknak, 
egymásnak és önmaguknak egyaránt.

U19 Szobi SC 
Az idei szezonban is sikerült be-

nevezni a "legnagyobbakat", ami az 
utánpótlás csapatokat illeti. A létszám 
a tavalyihoz hasonló volt, körülbelül 
18 fő alkotta az U19-es csapat keretét. 

Ebbe főként szobi játékosok tartoz-
nak, de természetesen a környező te-
lepülésekről is jönnek hozzánk játékra 
vállalkozó fiatal srácok. Vámosmiko-
lától, Ipolydamásdon át Budapestről 
is jönnek Szobra futballozni a sportág 
és a csapat szerelmesei. Az idei évben 
a megyénkben csak 1 osztály indult 
ebben a régióban, de szerencsénkre 
nem voltak annyira messze ellenfe-
leink, akiknek a felét az előző idény-
ből ismerhettük már, viszont voltak 
csapatok, akikkel még nem találkoz-
tunk, így nagy kíváncsisággal vágtunk 
bele az előző szezonban bronzérmes 
csapatunkkal. Fél távnál igen változó 
eredményeket tudott produkálni ala-
kulatunk, de összességében pozitívan 
zártuk az évet, ugyanis a dobogó 3. 
fokán teleltünk. Tavaszra sikerült pár 
új játékossal erősíteni, ami jó hatással 

volt csapatunk játékára. Sajnos ebben 
a félévben is voltak botlások, így az 
idén a 4. helyen sikerült zárni a 12 
csapatos bajnokságot. Külön kieme-
lendő, hogy a nagy küzdelemben a 
szobi csapat adta a bajnokság gólkirá-
lyát, Stefkó Kornélt, aki 46 góllal zárta 
a 2017/2018-as U19-es szezont.

Szobi SC felnőtt csapat
Az első csapat is nevezett idén a 

megyei 3. osztályú bajnokságba, ahol 
a tavalyi fájdalmasan eldőlt 4. he-
lyezést szerettünk volna kijavítani. 
Sajnos a bajnokság jövőbeni átszer-
vezésének köszönhetően, jóval kié-
lezettebb csatákat hozott az idei év, 
aminek bő kerettel vághattunk neki, 
körülbelül 18 fővel. A csapat tagjai 
nagyobb százalékban szobi játéko-
sok, ami a környező csapatokat nézve 
meglepő. A bajnokság sorsolása ked-

vezőnek mondható volt, ugyanis az 
első meccseinken kicsit ’’gyengébb” 
csapatokkal játszhattuk, ami remekül 
felvezethette a következő, kiélezet-
tebb párharcokat. A szezon felénél 
elég felemás volt a mutatott teljesít-
mény, voltak kellemetlen vereségek, 
meglepetés győzelmek, ennek ered-
ményeképpen a 4. pozícióban várhat-
tuk az újévet. Tavasszal ott folytattuk, 
ahol abbahagytuk, a kezdeti köte-
lezőket tudtuk hozni, aztán jött egy 
kis mélyrepülés a csapat teljesítmé-
nyében. Fájó, meglepetésszerű vere-
ségeket kellett elszenvednünk ahhoz, 
hogy a szezon utolsó 3-4 legfontosabb 
meccsére, így összeszedje magát a csa-
pat. Előbb a már-már ezüstérmesnek 
mondott Nagymarost, majd a később 
bajnoki címet nyerő Püspökhatvant 
sikerült legyőznünk, aztán az utolsó 
körben annak a Váci Kék Duna SE-

nek a vendégeként léptünk pályára, 
ahol eldőlhetett, hogy végül a 2. vagy 
akár a 7. helyen zár idén a csapatunk, 
ugyanis ennyire szoros volt az idei év 
bajnoki hajrája. A rendkívül nagy ösz-
szetartás, csapatszellem, odaadás és 
szervezettség idén meghozta a várva 
várt gyümölcsöt, hiszen sikerült nagy 
küzdelmek árán a bajnoki ezüstérmet 
megszerezni. Ehhez nagyon sok ener-
gia és erő kellett, ami a háttérmunkát, 
támogatottságot illeti, hiszen e-nélkül 
aligha szerepelhetett volna így a csa-
pat idén. 

És még talán annyit az elmúlt baj-
noki év egyesületi krónikájához, hogy 
a 2017/2018 évben TAO támogatásból 
egy ipari, Makita fűnyírótraktort si-
került beszereznünk, továbbá a támo-
gatásból fedeztük csapataink utazási 
költségeit, és elvégeztük az öltözőben 
elengedhetetlenül szükséges karban-
tartási munkákat.

A 2018-as évben egyesületünk egy 
Peugeot Boxer típusú 9 személyes kis-
buszt is vásárolt, amellyel nagyban 
megkönnyítettük csapataink mérkő-
zésre való eljutását.

Köszönjük mindenki egész éves tá-
mogatását! 

Hajrá Szob!
Zentai Kornél

elnök
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Kunya Erzsó és csapata 
megint kitűnően vizsgázott 
szervezésből, kreativitásból, 
személyekre szóló odafigye-
lésből.

Rendkívül hasznosnak ta-
lálom, hogy valóban a gyere-
kek kerülnek a középpontba. 
Teljes mértékben mérlegel-
ték, hogy a különböző kor-
osztályokat másképp kell 
kezelni, lekötni, nem hagyni 
unatkozni.  Ezért idén is volt 
alsós és felsős „könyvtáros” 
tábor. 

Mivel unokáim már felső-
sek ehhez a héthez jelezném 
köszönetemet. Ember legyen 

a talpán, aki így megtervezi és 
lebonyolítja a heti programot. 
Volt ott minden, kis uszodai 
pihenés, majd jó nagy kerék-
pár túra. 

A megérkezések utáni él-
ménybeszámolókból csak 
örömmel számoltak be az át-
élt eseményekről. Dicsérték a 
csapatot, a kísérőket, a segítő-
ket. 

Összegezve: nagyon jól 
érezték magukat, már terve-
zik, hogy jövőre is itt szeret-
nének lenni.

Elismerésem és 
köszönetem: 

egy nagyszülő

Egy peches napom krónikája!
Kétezer-tizennyolc, július elején,

Elmondom most Nektek, hogy mit csináltam én!
Kerékpár pedálról lecsúszott a lábam,

Ügyetlenségemet ezerszer megbántam!

Nem tudok feküdni, éjjel ülve hálok,
Minden mozdulatra, csillagokat látok!

Nem tudok tüsszögni, nem tudok köhögni,
Akár milyen vicces, nem fogok röhögni!

Ha van ellenségem, kit nagyon utálok,
Ilyen nagy fájdalmat neki sem kívánok!
A röntgentől sajnos nem sokat remélek,

Megmondom őszintén, bizony kicsit félek!

Lehunyom a szemem, bár lenne csak álom!
Azért kínjaimban a gyógyulást várom!

És ha minden „oké”, majd jobban vigyázok,
Ilyen hülyeséget többé nem csinálok!

        Szob, 2018. július 10.               id. Virág Sándor

In memoriam 
Gieber Ibolya

2018. július 27-én sajnos megint egy osztálytárstól bú-
csúztunk. A család, a barátok, az ismerősök, volt veze-
tői és munkatársai mellett mi osztálytársak is megren-
dülten álltunk a hamvak előtt.

 Egy ember életét nem lehet pár gondolattal „össze-
fogni”. Emlékezni és emlékeztetni rá, talán igen.

Nagyon jó ember volt. Tudjuk, hogy milyen gondos-
sággal ápolta beteg hozzátartozóit.

Szívén viselte egyetlen fiának életét és sorsát.
Volt még egy tulajdonsága, amit meg kell említeni: ez 

a diszkréció, amely őt olyan megbízhatóvá, kiszámítha-
tóvá, komollyá tette, ez a megbízhatóság minden kap-
csolatára jellemző volt. 

A sírba helyezés után az Il Silenzio valóban csen-
det parancsolóan szólt, Ibolyára így már a némaság, a 
csend és a nyugalom vár.

Nyugodj békében!

Ezzel a címmel 2017 nyarán 
a szobi Szent László temp-
lom orgonájára komponált 
művet Thomas Solymosi 
magyar-francia zeneszerző, 
amely az idei évben nyomta-
tásban is megjelent.

„Kevéssel 2008 után elju-
tottam Szobra, ahol játszot-
tam a Szent László templom 
orgonáján. Nagyon kellemes 
emléket hagyott bennem a 
hangzása és a jó akusztika. A 
hely szelleme és hangulata is 
annyira megfogott, hogy A. D. 
2017 nyarán visszamentem, 
hogy meggyőződjem arról, 
hogy első benyomásom vajon 
még ma is állná-e a helyét. 
Akkor találkoztam először 
Hefler Gábor plébános úrral, 
aki orgonakedvelő és zene-
szerető ember lévén, annak 
módján fogadot, ami az orgo-

nát és zenéjét megilleti. A sors 
úgy hozta, hogy augusztus 
elsejével Újhartyánba helyez-
tette át magát, és felajánlot-
tam neki egy orgonaverseny 
megtartását az ő búcsúztatá-
sával egybekötve. Akkor már 
tudtam, komponálni fogok 
arra az alkalomra egy erede-
ti művet, mivel a hangszert 
csodálatosnak szépnek talál-
tam ismételten…” – olvashat-
juk Thomas Solymosi: Szobi 
Passacaglia című kottájának 
előszavában. 

Ebben megjegyzi azt is, 
hogy „az erre az orgonára írt 
mű tehát egyedi, máshol is le-
játszható ugyan, de feltűnő a 
különlegessége.”

A kotta beszerezhető a 
Rózsavölgyi Zeneműbolt-
ban (1052 Budapest, Szer-
vita tér 5.)

A felsőfokot is 
lehet fokozni

Passacaille de Szob
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Az idei városnapok időjárása 
igencsak megtréfált minket, de 
a pénteki hűvös, szeles idő kicsit 
enyhült szombatra, a vasárnapi 
nap pedig már kellemesnek volt 
mondható.

Idén is sok program várta 
az érdeklődőket. A rendezvény 
fő helyszíne a Duna-partra 
költözött, ahol korábban még 
nem tartottunk hasonló jellegű 
rendezvényt, és ezzel együtt új 
kihívások elé is állított minket. 
A hatékony együttműködésnek 
köszönhetően azonban minden 
problémára találtunk megol-
dást, és így nagyobb fennakadá-
sok nélkül zajlott le a városnapi 
rendezvénysorozat.

Nem győzzük hangsúlyozni, 
hogy milyen hálásak vagyunk 
mindazoknak, akik támogatták 
és segítették a rendezvény létre-
jöttét, akár anyagilag, akár a két 
kezük munkájával. Reméljük, 
hogy a későbbiekben is számít-
hatunk rájuk, hiszen segítségük 
elengedhetetlen ahhoz, hogy 
még sok színes programmal 
kedveskedhessünk a város la-
kosságának és a szomszédos 

településeken élőknek egyaránt, 
akik évről évre nagyobb szám-
ban látogatják a szobi rendezvé-
nyeket.

Reméljük, aki ott volt jól érez-
te magát, aki pedig nem tudott 
eljönni, az csak jót hallott róla.

2019-ben is várunk minden-

Az a bizonyos tizennyolcadik… kit június 28-29-30-án a XIX. 
Szobi Városnapok rendezvé-
nyeire.

Panita

A városnapok alkalmával 
került sor a képviselő-tes-
tület által 2018. évben 
adományozott kitüntető 
címek átadására. 

Ferencz Gyöngyi polgár-
mester asszony a városna-
pok megnyitó rendezvé-
nyén adta át 

Golánné Beke Anita 
Brigitta 

(2628 Szob, Ady Endre 
utca 35. szám alatti lakos) 
részére a helyi közéletben 
végzett kimagasló kulturális 
munkájának elismeréseként 
a „Szob Város Közéletéért” 
plakettet, 

Holler Károly 
(2628 Szob, Rév utca 10. 

szám alatti lakos) részére a 
helyi sportéletben végzett 
több évtizedes kiemelkedő 
munkájának elismeréseként 
a „Szob Város Közéletéért” 
plakettet, valamint 

Árpási Imre
(2628 Szob, Mátyás király 

utca 59. szám alatti lakos) 
részére a börzsönyi kisvas-
út- és kőbánya-történeti 
kutató, gyűjtő és adomá-
nyozó munkájának elisme-
réseként a „Szob Városért” 
díszplakettet.

Szob Város Önkormány-
zata gratulál a kitüntetésben 
részesülőknek, kívánva ne-
kik jó egészséget, és további 
sikerekben gazdag, eredmé-
nyes munkát.
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DANUBIUS – 
GONDOLATOK
A Danubius Táncegyüttes havonta ismétlődően megje-
lenő fotóival szeretné kicsit közelebb hozni a hétközna-
pokat a magyar hagyományainkkal - ezzel is láthatóvá 
tenni, hogy mennyire "elfér" egymás mellett a család, a 
barátok, a sport, a szórakozás - és a néptánc....a heti 1-2 
jó hangulatban eltöltött próba, a sikeres fellépések, és a 
feledhetetlen utazások.

Célunk a fotók közlésével alapjában véve egy kis fi-
gyelemfelkeltés lenne - reklám, és persze új tagokat is 
remélünk ezáltal toborozni. Másrész szeretnénk egy 
picit a "nagyon kötötten autentikus" néptáncos-képet 
meglazítani - láttatni az alsószoknyák mellett a farmert, 
a baseball sapkát -- a mai kor fiataljait - akik azon túl, 
hogy szeretik a népi hagyományokat, teljesen átlagos fi-
atalok, akik motoroznak, festenek, fociznak … Bízunk 
benne, hogy ezzel a heti rendszerességgel jelentkező 
fotósorozattal talán sikerül "megmozgatni" a Danubius 
szekerét!


