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Celánói Tamás utolsó ítéletről szó-
ló szekvenciája, az igazságos bün-
tetés, az emberi élet  végességére 
hívja fel figyelmünket. Azzal, hogy 
élete egyszer véget ér, többé-ke-
vésbé minden ember tisztában 
van, bár nem szívesen elmélkedik 
efféle kérdésekről. Ugyanígy az 
egyes társadalmakban rossznak, 
elítélendőnek, vagy egyszerűbben 
fogalmazva: „bűnnek” tartott cse-
lekedetek elkövetőit a közösség 
erkölcsi megvetése kíséri, és bű-
nükért igazságosnak tartja bünte-
tésüket. 

De igazságosnak tarthatjuk-e 
olyan cselekedetért a büntetést, 
amely mögött nincs bűnös szán-
dék? Nos, e kérdésekre, első ne-
kifutásra minden, a dolgokat a 
maguk helyén kezelő ember egyér-
telmű nemmel felelne. 1849. októ-
ber 6-án, az osztrák harag napján 
azonban nem ez, az emberi szívek-
be írt törvény, hanem a bosszú, a 
megtorlás törvénye érvényesült. 
Az igazságtalan büntetés következ-
tében a földi élettől vett idő előtti, 
végső búcsú adja erkölcsi tartását 
a szabadságharc Aradon kivégzett 
13 hősének.

A magyar nemzet emlékezete 
169 esztendeje őrzi az aradi ti-
zenhárom kivégzésének fájdalmas 
emlékét, akik méltán érdemesek 
arra, hogy róluk minden évben 
megemlékezzünk. Annak ellenére 
azonban, hogy a történelmi köz-
tudatunk 13 magas rangú honvéd-
tiszt (12 tábornok és 1 ezredes) 
emlékét őrzi, nem szabadna végleg 
elfelednünk Ormai Norbert és Ka-
zinczy Lajos ezredesek nevét sem. 
Ormait már augusztus 22-én fela-
kasztatta Haynau, Kazinczy Lajost 
pedig október 25-én lövette agyon. 

Ők is ugyanolyan vértanúha-
lált haltak, mint az október 6-án 
kivégzett 13 főtiszt, vagy a Pesten 

agyonlőtt gróf Batthyány Lajos 
volt miniszterelnök. 

Itt azonban még mindig nem te-
hetünk pontot az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc leverése 
utáni megtorlás következtében már-
tírhalált halt hősök felsorolásának 
végére, hiszen a miniszterelnökön 

és a 15 főtiszten kívül még soka-
kat végeztek ki a szabadságharcban 
történő szerepvállalásuk miatt, má-
soknak ugyanakkor a megtorlás 
éveiben kényszersorozás, várfogság 
vagy az emigráció jutott osztályré-
szül. Róluk is beszélnünk kell, rájuk 
is emlékeznünk kell október 6-án. 

dr. Holocsi Krisztián

Október 6. –  A harag napja
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Röviden
Gazdálkodás Szob Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete augusz-
tus 23-án megtartott ülésén ismerte 
meg és fogadta el az önkormányzat 
2018. év I. félévi gazdálkodásáról 
készült tájékoztatót. A tájékoztató-
ból kiderült, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása továbbra is stabil lá-
bakon áll, és várhatóan az idén sem 
kényszerül hitelfelvételre, még an-
nak ellenére sem, hogy a településen 
folyó beruházásokhoz (művelődési 
ház-, háziorvosi rendelő felújítása, 
bölcsőde- és játszótér kialakítása, 
külterületi útfelújítás, hogy csak a 
fontosabbakat említsük) szükséges 
saját forrásrészek biztosítása jelen-
tős megterhelést jelent a város költ-
ségvetésének.

Az intézmények gazdálkodása 
is kiegyensúlyozott, többé-kevésbé 
időarányosan teljesültek kiadása-
ik és bevételeik. Egyetlen kivétel a 
közétkeztetési intézmény, amelynek 
jelentős kintlévőségei származnak 
a közétkeztetésért fizetendő téríté-
si díjak be nem fizetéséből, illetve 
többletkiadásai a népegészségügyi 
szempontokat szem előtt tartó kö-
zétkeztetésre vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelő, visszafogott 
zsír-, szénhidrát -, illetve sótartal-
mú étrend biztosításából. Az ülésen 
elhangzott, hogy az új gyermekét-
keztetési szabályoknak megfelelő ét-
rend biztosításához szükséges alap-
anyagok megnövekedett beszerzési 
költségei miatt előbb-utóbb napi-
rendre kell, hogy kerüljön az étke-
zési térítési díjak felülvizsgálatának 
kérdése, bár kérdéses, hogy egy 
esetleges emelés következtében nem 
csak az intézmény kintlévőségei nő-
nek majd tovább.

Rendezési terv A  képviselő-tes-
tület augusztus 15-én – a partnersé-
gi egyeztetés szabályainak megfele-
lően -  tájékoztató lakossági fórumot 
tartott a város rendezési tervének 
módosításával kapcsolatban, ahol 
részletesen ismertetésre került Szob 
Város Településszerkezeti Tervének, 
Helyi Építési Szabályzatának és Sza-
bályozási Tervének az alábbi rész-
területekre vonatkozó módosítási 
javaslata:

1. Colas Északkő Kft. bányatelkek 
TRE-ben való átvezetése; 

2. tartalék lakóterület szabályozá-
si terven lévő kiosztásának módosí-
tása;

3. 83, 84 hrsz-on elterülő ZKP1 
zöldterület kivétel, 70, 71, 83, 84 
hrsz-ú ingatlanok beépítésre alkal-
massá tétele;

4. szobi 57 hrsz-al jelölt részterü-
letre vonatkozó szabályozás megvál-
toztatása (a hrsz. a TSZT-ben jelen-
leg is lakóterületként szerepel);

5. az általános mezőgazdasági te-
rületek alakítható teleknagyságának 
módosítása (szobi 024/12 hrsz.).

    A képviselő-testület ezt követően 
augusztus 23-án megtartott ülésén 
ismerte meg és fogadta el a rendezé-
si terv módosításával kapcsolatban 
lefolytatott partnerségi egyeztetés-
ről szóló tájékoztatást, mely szerint 
észrevétel nem érkezett. Ezt köve-
tően felhatalmazta a polgármestert, 
hogy Szob Város Településszerkeze-
ti Tervének, Helyi Építési Szabályza-
tának és Szabályozási Tervének mó-
dosításával kapcsolatban a további 
egyeztetéseket folytassa le.

Orvosi rendelő A képviselő-tes-
tület augusztusi ülésén 
döntött „A szobi házi-
orvosi rendelő eszköze-
inek és berendezéseinek 
beszerzése” tárgyú be-
szerzési eljárás ered-
ményéről, amelynek 
keretében a háziorvosi 
rendelő korszerűsíté-
sére elnyert pályázati 
forrás terhére orvosi 
eszközök és rendelői 
berendezési tárgya-
kat vásárol az önkor-
mányzat.  A beérkezett 
ajánlatok közül a Kella-
jóház Kft. (3300 Eger, Íj köz 1.) aján-
latát fogadták el a képviselők.  

Tűzifa pályázat A képviselő-tes-
tület augusztusban döntött arról, 
hogy a belügyminiszter által a te-
lepülési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó kiegészítő támogatására 
meghirdetett pályázati kiírás sze-
rinti, maximálisan igényelhető 256 
(erdei) m3 keménylombos tűzifa 
vásárlására pályázatot nyújt be. A 
pályázat benyújtása megtörtént, az 
önkormányzat bízik annak kedvező 
elbírálásában.

Tájékoztató A képviselő-testület 
augusztusi ülésén ismerte meg és 
fogadta el a 2018. II. negyedévben 
hozott képviselő-testületi határoza-
tok végrehajtásáról szóló tájékozta-
tást.

Bölcsőde A képviselő-testület 
szeptember 13-ai ülésén hagyta jóvá 
a Szobi Napsugár Óvoda és Bölcső-
de intézmény módosított Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, bölcsődei 
Szakmai Programját és Házirendjét. 

Telekalakítás A képviselő-testü-
let szeptemberi ülésén döntött arról, 
hogy az önkormányzati tulajdonban 
lévő, a Széchenyi sétányon találha-
tó szobi 579 hrsz-ú, 592 hrsz-ú és 
578/6 hrsz-ú ingatlanok telekha-
tár rendezéséhez - a Benke György 
földmérő által készített 174/2018. 
munkaszámú változási vázrajzban 
foglaltak szerint – tulajdonosi hoz-
zájárulását adja. 
    A telekalakítási eljárás lefolyta-
tására tulajdonképpen a tanuszoda 
alatt lévő telek kialakítása, majd an-
nak állami tulajdonba adása érdeké-
ben kerül sor.

2018. augusztus hónapban szüle-
tett Kaposi Péter és Barabás Zsófia 
Levente nevű gyermeke. 

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

Anyakönyvi 
hírek
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A kivitelezést végző Márta&Bár-
di Bt. határidőre, augusztus 31-re 
készült el a mini bölcsődének ott-
hont adó óvodai épületrész átala-
kításával. A mini bölcsőde helyi-
ségei az átalakítás következtében 
teljesen elkülönülnek az óvodától, 
a bölcsőde saját gyermek- és gon-
dozói vizesblokkokkal, sőt még 
akadálymentesített mellékhelyi-
séggel is rendelkezik a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. A felújí-
tott bölcsődei csoportszobán kívül 
melegítő konyha és tároló helyiség 
is kialakításra került az intézmény-
részben. A bölcsődei ellátás beindí-
tásához szükséges, jogszabályban 
előírt eszközök beszerzésére érke-
zett ajánlatokról augusztus 23-án 
döntöttek a képviselők. A képvise-
lő-testület a „Szobi Napsugár Óvo-
da mini bölcsődéjének eszközbeszer-
zése” tárgyú beszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőnek a Fair Play 
Trade Kft-t (1171 Budapest, Lo-
kátor utca 7.) hirdette ki, továbbá 
döntött arról, hogy az ajánlatban 
szereplő kültéri játszóeszközök te-
lepítésének és engedélyezésének 
elvégeztetését szintén az ajánlat-
tevőtől rendeli meg, és az ehhez 

szükséges forrást költségvetéséből 
biztosítja. A szükséges eszközök 
beszerzése mellett szintén folya-
matban van a bölcsődei udvarrész 
leválasztása érdekében megépíten-
dő kerítés elemeinek beszerzése 
is, hiszen előírás, hogy a bölcső-
dés gyermekek részére elkülönített 
udvart és kültéri játszóeszközöket 

kell biztosítani. Azonban az épület 
és az udvar átalakítása, valamint a 
szükséges eszközök beszerzése még 
mindig nem elégséges feltétel ah-
hoz, hogy a bölcsőde megnyithassa 
kapuit. Szükség van még működési 
engedélyre is. 

Az építési munkák befejezését 
követően az önkormányzat meg-
kérte a kormányhivataltól a hét kis-
gyermek ellátására alkalmas mini 
bölcsőde működési engedélyét. 
Az önkormányzat a kérelmében 
a bölcsődei ellátás novemberi in-
dulását indítványozta, azonban az 
ügyintézés - a számos szakhatósági 
közreműködő (ÁNTSZ, katasztró-
favédelem stb.) és az általuk eset-
legesen még kért követelmények 
teljesítése miatt – ennél tovább is 
húzódhat.

Az önkormányzat jogszabályi 
kötelezettsége az, hogy 2019. ja-
nuár elsejétől biztosítsa a telepü-
lésen a bölcsődei ellátás feltétele-
it, azonban a működési engedély 
megszerzésétől függően, ennél az 
időpontnál hamarabb is beindul-
hat az átalakított Szobi Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde intézményben 
a bölcsődei ellátás. Az önkormány-
zat minden tőle telhetőt megtesz 
annak érdekében, hogy a bölcsőde 
a lehető legkorábbi időpontban, le-
hetőleg még az idén megnyissa ka-
puit a kisgyermekek előtt.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Befejeződött a mini 
bölcsődének otthont adó óvodai 

épületrész átalakítása
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Az elmúlt évek során több 
alkalommal számoltunk 
be lapunk hasábjain az 
új szobi csónakház léte-
sítéséről. A tavalyi évben 
elkészültek a mind a ka-
jak-kenu szövetség, mind 
a helyi egyesület számára 
elfogadható épület tervei, 
azonban a 200 m2 alapte-
rületű, kétszintes épület 
(400 m2 hasznos) kivite-
lezésének költségei a be-
kért ajánlatok alapján 80 
és 100 millió forint körül 
szórtak, holott – a terve-
zési és egyéb költségekkel 
együtt -  a két nyertes pá-
lyázati támogatás ennek 
alig a felét fedezi.

Miután az önkormány-
zatnak nincs arra lehető-
sége, hogy az építkezés 
kivitelezéséhez szükséges, 
hiányzó forrást kipótolja, 
kísérletet tett újabb támo-

gatások megszerzésére, 
azonban ezek nem jártak 
eredménnyel. Az idő vi-
szont sürget, hiszen a jövő 
év közepéig a rendelke-
zésre álló pályázati támo-
gatást fel kell használni.

Mindezek tudatában 
döntött úgy a képvise-
lő-testület, hogy visszatér 
az eredeti elképzeléshez, 
és a meglévő csónakház 
bővítését, átépítését, va-
lamint a csónaktároló 
felújítását végezteti el az 
elnyert támogatások ter-
hére. Figyelembe véve 
az építőipari anyagárak 
és munkadíjak rohamos 
emelkedését, reálisan ez a 
feladat végezhető el a ren-
delkezésre álló források-
ból. Augusztus elején egy 
helyszíni bejárás alkal-
mával a kajak-kenu szö-
vetség és a helyi egyesület 

képviselőivel ebben meg 
is állapodott az önkor-
mányzat. A megállapodás 
részeként az önkormány-
zat vállalta, hogy a csó-
nakház bővítését végző 
kivitelező kiválasztására 
irányuló közbeszerzési el-
járás kiírásához szükséges 
építési terveket és műsza-
ki dokumentációt a lehető 
leghamarabb elkészítteti, 
illetve a jelenlegi csónak-
ház használhatóságát – az 
átépítés megkezdéséig - a 
közművek mielőbbi visz-
szakötésével biztosítja 
az egyesület számára. (A 
közművek a tanuszoda 
beruházás miatt kerültek 
az épületből kikötésre.)

Mindezeknek megfe-
lelően a képviselő-testü-
let a szeptemberi ülésén 
meghozott döntése alap-
ján az Öko-Arch Építészeti 

Kft-től (2621 Verőce, Ka-
rinthy Frigyes utca 10.) 
rendelte meg a csónakház 
bővítésére, átépítésére 
vonatkozó építési tervek 
elkészítését. Szintén ezen 
az ülésen döntöttek arról 
a képviselők, hogy a csó-
nakház csatorna-hálózat-
ra történő visszakötésé-
nek költségeit vállalják, 
és azt még az ősszel el is 
végeztetik. 

Az önkormányzat bízik 
abban, hogy a kajak-ke-
nu szövetséggel és a he-
lyi egyesülettel kijelölt új 
úton végigmenve, a jövő 
év nyarára végre sikerül 
megteremteni a helyi ka-
jaksport számára azokat a 
körülményeket, amelyek 
hozzájárulhatnak egy 
hosszú távú, eredményes 
és sikeres helyi kajaksport 
működéséhez.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Csónakház 2.0

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy Magyaror-
szág Kormánya a 1364/2018. 
(VII. 27.) Korm. határozatá-
ban döntött a téli rezsicsök-
kentés végrehajtását követő-
en szükségessé váló további 
intézkedésekről. 

A határozat szerint a 
téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, 
a vezetékes gáz- vagy táv-
fűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások is 
egyszeri természetbeni tá-
mogatásban részesülnek a 
fűtési költségek viselésével 
összefüggésben. A hivat-
kozott Korm. határozat a 
helyi önkormányzatokat 
kérte fel, hogy gyűjtsék 
össze és továbbítsák a Bel-
ügyminisztérium részére 
a téli rezsicsökkentés ko-
rábbi intézkedéseiben nem 
részesült, gáz- vagy táv-

hő-szolgáltatási szerződés-
sel nem rendelkező háztar-
tások – téli rezsicsökkentés 
igénybevételére vonatkozó 
– igénybejelentéseit. 

A támogatás igénylésé-
hez összeállított igénybe-
jelentő adatlap elérhető a 
www.szob.hu honlapon, 
vagy a Szobi Polgármesteri 
Hivatal (2628 Szob, Szent 
Imre u. 12.) Igazgatási és 
Adóügyi Irodájában, va-
lamint ügyfélszolgálatán 
ügyfélfogadási időben. Az 
igénybejelentő lapokat a 
Szobi Polgármesteri Hiva-
tal Igazgatási és Adóügyi 
Irodájában szíveskedjenek 
mielőbb leadni. 

Az igénybejelentés végső 
határideje: 2018. október 
15. Az igénybejelentéseket 
a Belügyminisztérium ré-
szére továbbítjuk további 
intézkedés céljából.

Hirdetmény a téli 
rezsicsökkentés igényléséről

Szeptemberben megkezdő-
dött a Szobot Márianosztrával 
összekötő külterületi út szobi, 
3238 m hosszúságú (069 hely-
rajzi számmal jelölt) szaka-
szának felújítása. A felújítási 

munkálatokat a váci szék-
helyű Buma Machinery Kft. 
végzi, akit közbeszerzési eljá-
rás keretében választott ki a 
képviselő-testület. A felújítási 

munka során az úttest (illetve 
annak maradványai), a padka 
és az árokrendszer kitisztítása, 
továbbá az úttest mechanikai 
stabilizációja történik meg, 
amelynek eredményeképpen 

ismételten járhatóvá válik a 
Szobot Márianosztrával ösz-
szekötő – és egyébként a Má-
ria Zarándokút részét képező 
– út szobi szakasza.

Megkezdődött a Szobot 
Márianosztrával összekötő 

069 hrsz-ú út felújítása
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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

Lapunk hasábjain már hírt 
adtunk róla, hogy Szob 
Város Önkormányzata egy 
tavaly év végi kormány-
döntés alapján 50 millió 
forint támogatást nyert el 
a Szobi József Attila Mű-
velődési Ház felújítására. 
A felújítási munkálatok a 
művelődési ház színház-
termi épületrészét érintet-
ték, amelynek keretében 
az épületrész új nyílászá-
rókat kapott, megtörtént a 
tetőszerkezet felújítása, az 
épületrész hőszigetelése, 
és a fűtési rendszere, va-
lamint a tűzi vízvezetéke 
is korszerűsítésre került. 
Az elnyert támogatás le-
hetőséget biztosít továbbá 

a színháztetem elhaszná-
lódott székeinek cseréjé-
re is. A képviselő-testület 
augusztusi ülésén döntött 
arról, hogy a beszerzési 
eljárás keretében kiválasz-
tott Gold Büro 2000 Kft-től 
(1134 Budapest, Szabolcs 
u. 12-16.)  222 db bankett 
széket rendel a művelődési 
ház számára.

A művelődési ház fel-
újítási munkálatainak be-
fejeződésével szeretnénk 
megköszönni a tisztelt la-
kosságnak azt a türelmet 
és megértést, amit a mun-
kálatok elvégzése alatt ta-
núsítottak.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Befejeződött a 
művelődési ház felújítása

Szeptember 3-án a szo-
bi Szent László Gimnázi-
umban is elkezdődött a 
2018/19-es tanév. A nappali 
és esti tagozaton összesen 
több mint 110 tanuló ült be 
újra a padokba a nyári vaká-
ció után. A tavalyi végzősök 
helyére többen jelentkez-
tek, így a normál 9. mellett 
nyelvi előkészítő osztály is 
indult.

A tanév eseménynaptára 
a szokásos rendezvényeken 
kívül különleges ünneppel 
is bővül: az idén 25 éves az 
iskola! Huszonöt éve érkez-
tek az első évfolyam diák-
jai, és azóta már közel ezer 
felnőtt, sőt családos fiatal 
mondhatja el, hogy a szobi 
Szent László Gimnázium-
ban érettségizett.

Az évfordulót szeptem-
ber 29-én ünnepeljük, a 
fenntartó lazarista rend ala-
pítójának, Szent Vincének az 
ünnepével egybekötve. A 
program főbb részei:

Délelőtt 10 órától kö-
szöntők és visszaemlékezé-
sek után Szentmisén adunk 
hálát az elmúlt negyedszá-
zad eredményeiért. Utána 
emléktáblát avatunk az is-

kolaalapító, Sebestyén Imre 
C.M. atya tiszteletére. Az 
iskolában fotókiállítás és 
filmvetítés idézi fel az em-
lékeket, míg az udvaron 
piknikezve kötetlen beszél-
getésen találkozhatnak régi 
diákok és tanárok egymás-
sal. Este  vacsora és bál is 
lesz, megkoronázva a napot. 
(A többi részlet legyen meg-
lepetés.)

A rendezvényre szeretet-
tel várjuk a lazarista öreg-
diákokat – akár családostul 
-, a volt és jelenlegi tanáro-
kat, adminisztratív és fizikai 
dolgozóinkat, a mostani 
tanulókat – különösen a ki-
lencedikeseket, hiszen az ő 
ünnepélyes avatásukra is ott 
kerül sor.

Reméljük, hogy ez az 
ünnep az iskolán kívül az 
egész város lakói számára 
is fontos esemény lesz, hi-
szen Szob várossá válásához 
a középfokú tanintézmény 
léte is nagyban hozzájárult.

Lehet, hogy a diákok 
néha bosszantóan csibé-
szek, de az érettségi óta el-
ért eredményeik azt bizo-
nyítják, hogy érdemes értük 
dolgozni. Beérik az a mag!

Szent László Gimnázium
Tanévnyitó a 25 éves 

jubileum évében

Tisztelt Lakók!
 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a zöldhulladék gyűjtési időszak 2018. 
november 30-i nappal lezárul és csak 2019. 
április 1-vel indul, így tárgyévben az utolsó 
csütörtöki gyűjtési nap november 22. Kér-
jük, hogy e dátumot követően zöldhulla-
dék zsákokat ne helyezzenek ki közterület-
re, mert elszállításukra már nem kerül sor.

 
KÖSZÖNETTEL: 

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Gasztrostaféta
Drobni Ági receptje

KOVÁSZOS UBORKA 
(Jövőre is lesz uborkaszezon!)

Hozzávalók:
2,5 kg uborka (kovászolni való)

4 db nyers burgonya (ha lehet tavalyi)
3 db szőlőlevél

4 db meggyfa levél
1 csokor kapor 

1 db torma 
5 gerezd fokhagyma

2.5 evőkanál só
2,5 liter víz 

Egy 5 literes befőttes üveg aljára, szeletelve rakunk 2 db 
meghámozott nyers burgonyát, 2 db szőlőlevet, 2 db megy 
levelet. A jól megmosott uborka két végét levágjuk. Hosszá-
ban 2-4 cikkre vágjuk, végén maradjon kb. 1-1 cm, először 
az egyik végéről, majd a másik végéről 90°-kal elforgatva.

Az uborkákat bele állítjuk az üvegbe.  A hézagokat kitölt-
jük csíkokra vágott tormával, kaporral, fokhagymával. 

Uborkák tetejére rakunk 2 db szőlőlevet, 2 db megy leve-
let és 2 db szeletelt burgonyát.

2,5 liter vizet a sóval felforraljuk, és melegen az uborkára 
öntjük. Kistányérral lefedve rakjuk ki a napra, 2-3 nap alatt 
elkészül. 

Jó étvágyat kívánok hozzá! A gasztrostafétát Kunyá-
né Lantai Anitának adom át.

Tigris és a tigris
Amint kiléptem a boltból, rögtön észrevettem az ijesztő fe-
kete felhőket. A távolban fények villantak, hang nélkül. Na 
ebből nagy zuhé lesz, csak nem fog elkapni! Tévedtem! Egy 
csepp, két csepp, aztán rákezdett. A lottózót talán elérem… 
Utánfutómat kézbe, szaladás. Mire beestem a verandára, 
még a cipőből is folyt a víz. Sovány vigasz volt számomra, 
hogy már többen is megjárták előttem. 

A villámok egyre sűrűbben csapkodtak, csak az volt az 
érdekes, hogy rendre a Disznó-árok volt az elszenvedő-
je. Jó lenne megnézni azt a bizonyos helyet, mert valami 
nagyon odavonzza a villámokat. Az asztalnál ülők szerint 
még senkinek nem tűnt fel. Pedig valaminek kell ott lennie. 
a középkor hajnalán temetkezési hely lehetett, talán kósza 
elázott kincsek lelőhelye? Így morfondíroztam hangosan. 
Megindult a beszélgetés, alig hallottuk egymás hangját a 
villámok csattogásától. Eszembe jutott egy régi esetem, még 
ifjú gimista voltam akkor és ugyanígy gondolkodtam a vil-
lámcsapásokról. 

Kezdtem a témát folytatni, időnk volt, esernyőnk pedig 
nem. Nagyapám kapott a háború után három hold földet. 
Ritka silány föld volt, talán két koronás, agyagos, jóformán 
semmi nem termett meg benne. A föld vége pedig szinte 
fekete volt. Kopár kerámia a közepe. Amikor pedig az em-
ber ugrál, kongott a föld. Itt van valami, ami vonzza a vil-
lámokat. Volt diáktársaimmal megosztottam az ötletemet: 
ássuk meg ezt a részt, talán van ott valami. Megbeszéltük, 
jóváhagyták a kalandos öltetemet. 

Én csákányt vittem, a többiek lapátot és ásót. Kijelöltem 
egy 5 méteres kört, aztán nekiveselkedtünk a munkának. 
Két ásónyomnyi föld kidobálása után a csákányom valami 
fémbe ütközött. Heuréka! Mint az őrültek, úgy dobálták ki 
a csákányozott földet. Acél, bizony valami zöldesszürke acél 
volt, és lassan kibontakozott egy acélfedél, majd teljes pom-
pájában a harckocsi lövegtornya. 

Letisztítottuk a földtől. Mintha most került volna ki a 
gyárból! egy karcolás, horpadás nem volt rajta. Menjünk be 
a belsejébe! Nem, nem! Miért? Mi van akkor, ha aláaknáz-
ták? Még egy ásónyom és világított rajta a felségjel. 

Egy vadi új Tigris harckocsi. Itt vonult vissza a német 2. 
PC Hadsereg, de üzemanyag hiányában tankjaikat hátra-
hagyva menekültek Szlovénia felé. Ezt a Tigrist egy bomba-
tölcsérbe rejtették, és évek alatt betemette a por, a sáros víz. 
Nem mertünk belemászni, a tigrist pedig visszatemettük. 

Eddig tartottam a mesélésben, amikor egy fiatalember – 
aki izgatottan hallgatta a történetemet-, felugrott a szom-
széd asztalnál: 

„Tessék mondani, a tigris még élt?”
Villámlás, csattogás, mindenki hallgatott. Vajon mi lehe-

tett abban a tankban?

A modern kütyürék
Nem elég, hogy késett a vonat, jól előre is húzott. Három 
vagonon is keresztül mentem míg a vezetőállásig értem. 
Mindenki belemélyedt valami kütyürübe. Nyomogattak, 
húzogattak. Modern idők, már nincs könyv vagy újságolva-
sás, csak a nyomogatás. Készülök a lászálláshoz. 

Egy hang szólal meg mögöttem, a hölgy kezében valami 
szerkentyű: 

- Uram, ugye ez már Nagymaros?
Ránézek. 
-Hölgyem, ha éjszaka nem csatolták Nagymaroshoz, ak-

kor ez bizony Szob-Alsó!

Nyomogatás. 
– De hát a térkép szerint ez Nagymaros…
Mit lehet erre mondani? 
– Hölgyem, itt az állomás, ha a kütyürü helyett megnézi 

és elolvassa a táblát, akkor el fogja hinni? További szép na-
pot kívánok!

Ferenczy Emil

A téma az utcán hever
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Elhunyt szobrászunkra emlékezve a 
Börzsöny Múzeum Baráti Kör Egye-
sület elnöke, Fésű József és a Börzsöny 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény ve-
zetője kérésére közöljük a Batizi Zoltán 
gyűjteményvezető által, Ziman Lajos 
temetésén elmondott beszéd szövegét. 

„A szobi börzsöny múzeum Ziman 
Lajos életében fontos szerepet játszott, 
ezért az intézmény jelenlegi vezetőjeként 
én is szeretnék elbúcsúzni az elhunyttól.  

Ziman Lajos 1941-ben született, és 
már fiatal korában kiderült, hogy nem-
csak ereje, hanem tehetsége is van a kö-
vek művészi megformálásához. Az 50-
es, hatvanas években Szobon sok ügyes 
kőbányai munkást, ricert találhatott, 
de a művészi technikákat máshol kellett 
elsajátítania. A MÁV Képzőművésze-
ti Körben és a zebegényi Szőnyi István 
Képzőművészeti Szabadiskolában ta-
nult, gyűjtött tapasztalatokat. 

Mesterei közt volt Kirchmayer Ká-
roly a MÁV képzőművészeti Kör egyko-
ri vezetője, Benedek György, aki néhány 
évig a Fiatal Képzőművészek Stúdiójá-
nak elnökeként Ziman Lajost is támo-
gathatta. Benedek György a hetvenes 
években az emlékműszobrászat és a 
történelmi szobrászat felé fordult, való-
színű, hogy ezzel példát mutatott szobi 
tanítványának. 

Ziman Lajos mestereként említette 
Paál Istvánt is, aki szintén főleg köztéri 
szobrokat alkotott.

Csíkszentmihályi Róbert és Somo-
gyi József szerepelnek még Ziman Lajos 
életrajzában oktatóként, példaképként. 
Az előbbi Kossuth-díjas művész jel-
lemzően egyházi megrendelők számára 

alkotott, a hosszú ideig a Magyar Kép-
zőművészeti Főiskolát vezető Somogyi 
József művei pedig ismét csak a köztere-
ken kerülnek elénk. 

Ziman Lajos első önálló kiállítása 23 
éves korában a szobi börzsöny múze-
umban nyílt. Itt az elmúlt több mint fél 
évszázadban rendszeres, szinte állandó 
vendég lett. 

Vidéki munkások, parasztok utó-
daként nem volt a fővárosi pezsgő mű-
vészeti élet részese, nem tudott szoros 
kapcsolatokat kiépíteni a művészetben 
mérvadó intézményekkel és vezetőikkel, 
így már a negyvenes éveiben járt, mikor 
eljutott oda, hogy távolabbi helyszíneken 
is megjelenhetett, így nyerve szélesebb 
körű figyelmet és elismerést. 1980-ban 
a fővárosban, ezen belül a Ferencváros-
ban, 1982-ben Márianosztrán, 1987-ben 
Nagytétényben, 1989-ben Balassagyar-
maton állított ki önálló művészként. 
1994-ben és 2011-ben Vácon csodálhat-
ta meg a közönség az alkotásait. 

Fa és kő szobraival 1988 óta számos 
csoportos kiállításon is részt vett. Meg-
járta munkáit kísérve az alföldi városo-
kat, de volt a Dunántúlon és Salgótar-
jánban is, 2013-ban pedig egy országos 
jelentőségű csoportos kiállítás részese 
volt Szentendrén a Művészetmalomban. 

Életét kutatva csupán egyetlen önál-
ló kiadott katalógust találunk Ziman 
Lajoshoz kapcsolódva. Ezt 1989-ben 
adták ki és a balassagyarmati Horváth 
Endre Galériában megvalósult tárlatá-
nak anyagát bemutatva. Ezen a vissza-
fogott megjelenésen és életútján végig-
tekintve úgy vélem, hogy Ziman Lajos 
a vidéki, szegénysorsú, háttér nélküli, 
egész életükben magányosan küzdő al-
kotók nagy csoportjába sorolható. Azok 
közé, akik Budapesten vagy más váro-
sias, értelmiségi, művészetpártoló kör-
nyezetben élve sokkal többre vihették 
volna. Több támogatással, több figye-
lemmel és megértéssel Ziman Lajos is 
termékenyebb, sikeresebb és boldogabb 
lehetett volna – és több kiadott kataló-
gussal büszkélkedhetett volna. 

Az itt lévők nagy része is vidéki, aki 
sokszor kétszer annyit fárad, küzd, 
mind nagyvárosi rokonai, ismerősei. 
Úgy gondolom, így volt ez Ziman Lajos 
esetében is. Ő kitartott itt Szobon és Da-
másdon, ragaszkodott szülőföldjéhez, 
itt alkotott, küzdött, fáradozott, pedig 
tudta, hogy távolabb könnyebb lenne az 
élete. Hálásak lehetünk neki, hogy al-
kotásaival minket gazdagított. Viszon-

Ziman Lajos 
emlékezete

Augusztus 18-án kísértük  Ziman Lajos 
festőművész barátunkat utolsó útjára a 
szobi katolikus temetőben. Visszagon-
dolva barátunkra, eszembe jutott egy 
évekkel ezelőtti beszélgetésünk. A gyü-
mölcsfeldolgozó előtti úton találkoztunk. 
Ismeretségünk még nem volt előtte szá-
mottevő. Lajos megszólított: - miért van 
szétdobálva az apácák sírja a temetőben? 
Megkérdeztem, hogy hol vannak ezek a 
sírok? Elmondása alapján aztán megta-
láltam a szétdobált síremlékeket. Nagyon 
meglepődtem Lajos feltett kérdésén. Mi-
vel én személy szerint sokat köszönhet-

tem az apácáknak, elhatároztam, hogy a 
sírokat rendbe kell tenni. Megszereztem 
a sírkeresztekhez szükséges anyagokat, 
amiből jó barátaim és kedves ismerőse-
im elkészítették a kereszteket. Ezek után 
néhány jó barát csatlakozott a sírok rend-
betételéhez. A  Kedvesnővérek névtábláit 
Lakatos József akkori  egyházközség kép-
viselő-testületi elnök rendezte. Ezzel a sí-
rok rendbetétele befejeződött. 

Itt mondok köszönetet e munkában 
résztvevőknek, és Ziman Lajos bará-
tomnak, hogy e munkálatokat el tudtuk 
végezni. Mind ez Neked köszönhető. A 
Kedvesnővérek sírjai továbbra is látogat-
hatóak. Gondozásukat a rózsafüzér tár-
sulat végzi.

Simon József

Elhunyt szobrászunkra emlékezve zásul művészetéért már nem adhatunk 
mást az elhunytnak, csak figyelmet és 
az őt megillető elismerést. Kívánom, 
hogy alkotásai előtt elsétálva vagy azok 
közelében egy padon üldögélve még év-
tizedek múltán is jusson eszébe minél 
több embernek az alkotó, Ziman Lajos, 
a szobi szobrász. Nyugodjon békében!”

Mándli Gyula fotója

Ziman Lajos szobra a polgármesteri 
hivatal kertjében - fotó: Fésű József
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Mindennapjaink jelenségévé vált az 
a fajta úgynevezett „trükkös” bűnel-
követési módszer, amely főként az 
egyedül élő időskorúakat érinti. Az 
elkövetők személyesen vagy telefonon  
keresik fel áldozataikat, ahol kihasz-
nálva hiszékenységüket, különböző 
történetekkel férkőznek a bizalmukba. 

Igen gyakori a trükkös csalások 
esetében, hogy az elkövetők különféle 
szolgáltatók munkatársainak vagy hi-
vatalos személynek adják ki magukat 
és hihetőnek tűnő magyarázatokkal, 
kérésekkel (ELMŰ, vízóra leolvasás, 
gázóra leolvasás, …stb.) próbálnak a 
sértett bizalmába férkőzni, bejutni a 
lakásba vagy pénzváltás ürügyén na-
gyobb összegű készpénzt kérni.

Az elkövetők attól sem riadnak 
vissza, hogy rendőrnek adják ki ma-
gukat, és a hivatalos jelleget színlelve 
férkőzzenek be a sértett bizalmába, 
otthonába. Megtévesztésként hamis 
igazolványt, vagy igazolványtokot mu-
tatnak fel. Jellemzően nem a jól ismert 
egyenruhában, hanem úgymond civil, 
polgári öltözetben jelennek meg. 

Nagyon fontos! A rendőrség hivatá-
sos állományú tagja, akár egyenruhás, 
akár polgári öltözetben végzi munká-
ját, szolgálati igazolványának felmuta-
tásával igazolja magát! Az igazolvány-
tokban egy plasztik kártya található, 
melyen a rendőr fényképe, neve és 
rendfokozata látható.

A fényképes igazolvány mellett ta-
lálható egy szolgálati jelvény, melyen 
egy 5 számjegyből álló, úgynevezett 
jelvényszám van feltüntetve. A jelvény-
szám, mindig egy adott rendőrhöz 
tartozik, ezalapján bármikor beazo-
nosítható. Amennyiben a jelvényszám 
helyén a POLICE feliratot olvassa, ak-
kor biztosan csalóval áll szemben! 

Ön bármikor kérheti a rendőrt, 
hogy nevét és jelvényszámát adja meg, 
ezáltal a már jól ismert segélyhívó szá-
mokon 107 és 112 tudja azt ellenőriz-
ni, hogy valóban hivatásos állományú 
rendőrrel áll szemben! 

Az egyenruhát viselő rendőr, ruhá-
zatán van feltüntetve a neve, rendfoko-
zata és jelvényszáma!

A legfontosabb, hogy óvakodjunk 
az idegenektől, és ne engedjük be őket 
lakásunkba!

Egy másik gyakori trükkös módszer 
az "unokázós csalás". A módszer lénye-
ge, hogy a késő esti, éjszakai órákban 
felhívják a kiszemelt áldozatot az aláb-
bi színlelt indokokkal. 

• Az unoka, vagy hozzátartozó bal-
esetet szenvedett, az okozott károk 
rendezése miatt pénzre van szüksége.

• Az unoka, vagy hozzátartozó köl-
csönt vett fel, amit sürgősen vissza kell 
fizetni.

• A hozzátartozó bajba került, eset-
leg fogságban van, csak pénzért cseré-
be engedik szabadon.

• Életmentő műtétet kell végrehajta-
ni az unokán, vagy más hozzátartozón.

Nagyon gyakran a telefonhoz hív-
nak egy magát „rendőrnek” kiadó 
személyt is, aki megerősíti az időset 
abban, hogy valóban megtörtént a 
baleset, vagy műtét, ezzel erősítve azt, 
hogy mindenképpen segítenie kell. 

Ezekkel az ürügyekkel ráveszik 
a gyanútlan idős embert arra, hogy 
minden pénzt, ékszert, értéket átadjon 
a telefon után nem sokkal érkező köz-
vetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó 
barát, ismerős, és már viszi is a zsák-
mányt.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy 
hívják fel rokonuk, ismerősük figyel-

mét a fenti bűnelkövetési módszerek-
re, és mondják el nekik a rendőrség 
tanácsait:

• Ne beszéljenek idegenek előtt, 
nyilvános helyen magánügyeikről, 
ezeket az információkat a bűnelköve-
tők felhasználhatják.

• Ne bízzanak meg a váratlanul te-
lefonon vagy személyesen jelentkező 
idegenekben!

• Ha gyanús telefonhívást kapnak, 
haladéktalanul vegyék fel a kapcsola-
tot unokájukkal, hozzátartozójukkal, 
mert ezzel tudják ellenőrizni a hívás 
valódiságtartalmát.

• Soha ne adjanak át pénzt, vagy 
más értéket idegenek számára!

• Bűncselekmény gyanúja ese-
tén értesítsék a rendőrséget!

Figyelem! A csalók a bűncselek-
mények elkövetésére felkészülnek és 
a sértett bizalmának elnyerése végett 
olyan valós információkat is közölhet-
nek, amelyek valóban a hozzátartozó-
hoz kapcsolódnak.

Mit tegyen, ha idegen érkezik? 
• Idegent lehetőleg ne engedjen be a 

lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, 
akkor soha ne hagyja őt egyedül egyet-
len pillanatra sem!

• Az Önhöz becsengető idegenekkel 
kapcsolatban mindig legyen óvatos! 
Előfordul, hogy hivatalos vagy hasonló 
személynek (postás, újságos, szerelő, 
díjbeszedő, mérőóra-leolvasó, rendőr) 
adják ki magukat csalók, vagy házaló 
árusként, bajba jutott személyként se-
gítséget kérve, esetleg hivatalos ügy-
ben hatósági személyként, rendőrként 
próbálnak bejutni a lakásokba!

• Idegen kérésére ne váltson pénzt, 
és legyen óvatos, ha nagy címletű 
pénzből kell visszaadnia, nehogy ha-
mis bankjeggyel fizessenek Önnek!

További bűnmegelőzési tanácsok:
- Ismerje meg szomszédjait, és köl-

csönösen figyeljenek egymásra, a ház, 
az utca és a környék biztonságára! 

- Ha elutazik, kérje meg az Ön mel-
lett lakókat, hogy ügyeljenek a lakásá-
ra, ürítsék a postaládáját!

- Használják ki a közösség erejét a 
biztonságuk növelése érdekében!

Amennyiben mégis bűncselekmény 
áldozatává válna:

Kérjük, azonnal értesítse a rendőr-
séget a bárhonnan ingyenesen hívható 
107 vagy 112 segélykérő számon.

Forduljon bizalommal és hívja az Ál-
dozatsegítő Szolgálat ingyenesen hívha-
tó zöld számát: 06 80 244 444 

Védekezzen a „trükkös” 
csalók ellen!
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Közösségi projek 2.0
Szeptember 14-én egy maroknyi önkéntes szerszámot ra-
gadott és a Duna-parti játszótér területének rendezésén és 
kerítésének építésén szorgoskodott. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget, aki ott volt!
Köszi a Bobcat-et és a lukfúrót Egér!
Köszi a kesztyűket Szikriszt Tüzép!
Köszi a szendvicseket Nádas!
Köszi a frissítőt Kornél Zentai, András Antal (For Car Tech-
nik Kft.)!
Köszi az ebédet Központi Konyha!
Ha szeretnél értesülni a közösségi munkákról, elvégzett vá-
rosszépítő akciókról csatlakozz hozzánk a Szobért-Szobiak-
ért csoportba a facebookon.

Panita

Az Ipolydamásd és Helem-
ba közötti Ipoly hídról szóló 
magyar-szlovák megálla-
podással foglakozott az Or-
szággyűlés nemrég. A híd 
felépítését az ellenzéki kép-
viselők is támogatták, annak 
ellenére, hogy többen kifogá-
soltak a kivitelezés részleteit. 
Bár a hídon a 3,5 tonnánál 
nehezebb teherautók nem 
mehetnek át, egy válaszból 
kiderült: a turistabuszokra a 
korlátozás nem vonatkozik. 
Ez jó hír a váciaknak, akik-
nek többsége Esztergom felé 
gyakran a letkési hidat hasz-
nálta, a damásdi híd megépí-
tése után rövidül az út.

Cseresnyés Péter, az In-
novációs és Technológiai 
Minisztérium parlamenti 
államtitkára expozéjában 
rámutatott: a javaslat a ma-
gyar-szlovák kormány által 
2012-ben aláírt, a közös ál-
lamhatáron, Ipolydamásd és 
Helemba közötti Ipoly-híd 
megépítéséről és a kapcso-
lódó létesítményekről szóló 
megállapodás kiegészítésének 
kihirdetéséről rendelkezik. A 
megállapodást törvényi szin-
ten kell kihirdetni – közölte.

Kifejtette: megállapo-
dás született arról is, hogy 
a hídon a teherforgalom 12 
tonna helyett 3,5 tonnáig le-
gyen engedélyezett korláto-
zás nélküli személyforgalom 
mellett.

A híd megépülésével le-
hetőség nyílik élénk gaz-
dasági, kereskedelmi, ide-
genforgalmi és kulturális 
kapcsolatok, együttműkö-
dések kialakulására, a be-
ruházás a felvidéki magyar 
lakta területek jobb elér-
hetőségének biztosításával 
nemzetpolitikai célokat is 
szolgál.

Fenyvesi Zoltán, a Fidesz 
vezérszónoka hangsúlyozta: 
a híd megépítésével hatéko-
nyabb lesz a közlekedés, ami 

különösen a gépkocsival 
közlekedőknek jelent köny-
nyebbséget, fellendülhet a 
turizmus. A javaslat támo-
gatását kérte. Szávay István, 
a Jobbik vezérszónoka azt 
mondta: nagyon fontos ügy 
fekszik a Ház előtt, aminek 
van egyfajta szimbolikája 
is. Rétvári Bence (KDNP), 
városunk és a térség or-
szággyűlési képviselője azt 
mondta, hogy a helyben 
élőknek különösen fontos a 
híd felépítése, mert a kör-
nyék gyönyörű, de az állam-
határ, az Ipoly és a Börzsöny 
miatt a terület eléggé elszi-
getelt. Éppen ezért duplán 
fontos ebben a térségben a 
hídépítés – szögezte le. Egy 
52 méteres híd épül 2,1 mil-
liárd forintból, ami segíti a 
gazdaságot és a turizmust, 
miközben új munkahelye-
ket teremthet  – emelte ki. 
Legalább ennyire fontos, 
hogy ez a híd összeköti azo-
kat a családokat, akiket az 
Ipoly és az államhatár ket-
tészakított – tette hozzá.

Molnár Gyula (MSZP) 
rámutatott arra, hogy aki 
ismeri a környéket, tudja, 
hogy egy olyan sajátos be-
szögellésről van szó, amit a 
Börzsöny, az Ipoly és a határ 
miatt nehéz megközelíteni. 
Hajdu László (DK) elöljá-
róban leszögezte, a DK meg 
fogja szavazni a törvénymó-
dosítást. A képviselő azt vi-
szont bírálta, hogy csak 3,5 
tonnás hidat akarnak épí-
teni, mert akkor a nagyobb 
járműveknek, például a bu-
szoknak továbbra is kerül-
niük kell. 

Cseresnyés Péter az el-
hangzottakra reagálva azt 
mondta, a híd nemcsak 3,5 
tonnánál kisebb járművek 
áthaladására, hanem általá-
ban a személyforgalomra is 
alkalmas, ezért egy turista-
busz például átmehet.

Parlament: minden párt 
megszavazta a damásdi 

híd megépítését
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A szobi Danubius 
Táncegyüttes – 

Mózes Bernadett 
csodás felvételeivel 

– időről időre 
egy-egy képpel 
szeretné kicsit 

közelebb hozni a 
magyar népi 

hagyományainkat 
a mai világ 

hétköznapjaihoz. 

Láthatóvá tenni 
ezzel is, hogy 

mennyire "elfér" 
egymás mellett a 

család, a barátok, a 
munka, a tanulás, a 

sport, a 
szórakozás és a nép-

tánc.

A baráti 
társaságban, 
összetartó 

közösségben 
eltöltött heti 

1-2 táncpróba, 
a sikeres fellépések, 
és a feledhetetlen 

utazások.

Szeretettel
várjuk 

az érdeklődőket!
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