Szobi Hírnök
XXVIII. évf. 10-11. szám - 2018 október-november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

„Egy dolog számít: a
nemzeti érdek!”

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön
két okunk is volt, hogy ellátogassunk
a Szobi József Attila Művelődési Házba. Az egyik, hogy részesei legyünk az
1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett megemlékezésnek, másrészt, hogy tanúi a művelődési ház felújított épülete ünnepélyes
átadásának.
A kronológiai sorrendet követve,
az ünnepi megemlékezés előtt került
sor az 50 millió forintos kormányzati
támogatásból felújított épület átadására. Ferencz Gyöngyi polgármester
az átadáson elmondott beszédében
kiemelte, hogy a beruházás keretében
megújult a művelődési ház tetőzete,
külső szigetelése, fűtési rendszere, új
székek érkeztek és a színházterem is
kifestésre került. A polgármester as�szony beszédét követően Rétvári Bence az EMMI parlamenti államtitkára,
és a térség országgyűlési képviselője
köszöntötte a megjelenteket, majd közösen a nemzeti szín szalag átvágásával a szobiak birtokába adták a felújított épületet.
Az ünnepségen megjelentek ezt
követően elfoglalták helyüket a színházteremben, ahol a Himnusz elének-

lésével kezdetét vette az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett megemlékezés. A megemlékezésen ünnepi beszédet mondó Rétvári Bence államtitkár úr hangsúlyozta: „Egy dolog számít: a nemzeti érdek.
Ezért küzdöttek az '56-os forradalmárok is.” Máig ható példaként említette az 1956-os hősök hazaszeretetét, a
diktatúra elutasítását és a függetlenség

iránti vágyukat.
Az államtitkár úr beszédét követte
a szobi Szent László Gimnázium diákjainak rendkívül színvonalas megemlékező irodalmi-történelmi műsora,
eredeti fotókkal, korabeli hangfelvételekkel, zenei aláfestéssel és koreográfiával. A diákok felkészültsége és produkciója igazán méltó volt az ünnep
komolyságához.
Az ünnepi megemlékezésünket a
Szózat eléneklésével zártuk.
Tisztelettel köszönjük meg az ünnepi műsorban szereplő diákoknak,
felkészítő tanáruknak, és minden,
az ünnepségen résztvevőnek, hogy
együtt emlékezhettünk az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseire.
dr. Holocsi Krisztián
jegyző
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Régi-új vezető az óvodában
Augusztusban járt le az öt évre szóló megbízatása Hámoriné Schubauer
Mónika intézményvezetőnek. A
Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
vezetésére pályázatot írt ki az önkormányzat, amelyre a benyújtási
határidőig összesen két pályázat érkezett. Az egyik pályázó a pályázatát
még a képviselő-testület ülése előtt
visszavonta, arra való hivatkozással,
hogy időközben egy másik munkahelyen helyezkedett el, így a képviselő-testület elé már csak egy pályázat
került.

A pályázatot a képviselő-testület tárgyalta, emellett egy szakmai
bizottság, valamint az óvoda alkalmazotti közössége és a szülői munkaközösség is véleményezte. A képviselő-testület szeptember 27-én
megtartott ülésén a véleményezés
figyelembevételével hozta meg döntését, amely szerint a Szobi Napsugár
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjévé 2018. október 1. napjától 2023.
augusztus 15. napjáig ismételten Hámoriné Schubauer Mónikát nevezte
ki. Sok sikert kívánunk munkájához!

Új igazgató a szakorvosi
rendelőintézet élén
Az október végi rendkívüli ülésen a
képviselő-testület egyhangúlag szavazta
meg Dr. Zsoldos László igazgatói kinevezését Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete élére.
A képviselő-testület az elmúlt hónapokban több alkalommal is pályázati felhívást tett közzé Szob Város Szakorvosi
Rendelőintézete intézményvezetői munkakörének betöltésére, de csak a harmadik alkalommal megismételt pályázati
forduló eredményeképpen sikerült új vezetőt választani az intézmény élére.
Az igazgató a képviselő-testületi ülésen elmondta: szeretné, hogy az embe-

rek, akik a szobi szakrendelőbe járnak
kezelésekre, elégedettek legyenek, a
maga részéről mindent megtesz annak
érdekében, hogy pozitív visszajelzéseket
lehessen hallani az intézmény működéséről.
Dr. Zsoldos László sebész szakorvosként már évek óta részt vállal a szakrendelő gyógyító munkájában, így kellő
rálátással bír az intézmény mindennapi
életére, ismeri annak minden megoldásra váró problémáját. A doktor úr intézményvezetői megbízatása 2018. november 1. napjától 2023. október 31. napjáig
tart. Sok sikert kívánunk munkájához!

Kedves Ügyfelünk!
Örömmel értesítjük, hogy újraindítottuk a házhoz menő zöldhulladék
gyűjtés szolgáltatásunkat, amely az eredetileg tervezett időpontig, 2018.
november 30-ig fog tartani. Kollégáink a megszokott időpontokban
végzik a begyűjtést. Ettől történő esetleges eltérés esetén az önkormányzatokon és a megszokott kommunikációs csatornáinkon keresztül tájékoztatjuk Önöket.
Kérjük, hogy a zöldhulladékot a társaságunk által forgalmazott szabványos zsákban, vagy kötegelve helyezzék ki az ingatlanjaik elé. A kötegelt
zöldhulladék legfeljebb 1,5 m hosszú, maximum 6 cm átmérőjű ágakból
állhat és kérjük, legalább egy ponton kössék össze!
A zöldhulladékos zsákok beszerzését megkezdtük. 2018. november 14től pedig elkezdjük a kiszállításokat a zsákértékesítési pontjainkra.
A kommunális és a szelektív hulladék begyűjtését a továbbiakban is a
gyűjtési naptár szerint meghatározott időpontokban végezzük!
Köszönettel: Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.

Néhány szó a kutakról
Az elmúlt néhány hónapban ismét a
figyelem középpontjába került a kutak
engedélyeztetésének kérdése, hiszen a
jelenleg hatályos szabályozás szerint, ha
2018. december 31-ig az érintettek utólagosan engedélykérelmet nyújtanak be
korábban engedély nélkül létesített (fúrt
vagy ásott) kútjaik legalizálása érdekében, mentesülnek a bírság kiszabása
alól, ami akár 300.000 forint is lehet.
Ha az utólagosan engedélyeztetni kívánt kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
a kút épülettel rendelkező ingatlanon
van, magánszemély a kérelmező, a kút
házi ivóvízigény és a háztartási igények
kielégítését szolgálja, azaz a kút nem
gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a
fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. E kritériumokat nem
teljesítő kutak esetében a katasztrófavédelem az engedélyező hatóság.
A kutak fennmaradási engedélyezéséhez szükséges dokumentáció a polgármesteri hivatal építéshatósági irodájában beszerezhető.
A jelenleg hatályos szabályozás szerint az engedély nélkül létesített kutakra
fennmaradási engedélyt kell kérni, amit
ha az év végéig előterjesztenek, bírságot
sem kell fizetni.
Érdemes-e ugyanakkor sietni vele?
Tehetjük föl a kérdést annak fényében,
hogy az elmúlt hetekben sorozatban
jelennek meg a híradásokban olyan
tudósítások, nyilatkozatok, amelyek e
bírságmentes határidő két évvel történő
meghosszabbítását vizionálják.
Legutóbb éppen Font Sándor, a nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselője nyilatkozott úgy, hogy szeretnék,
ha tulajdonos- és gazdabarát megoldás
érvényesülhetne a kutak bejelentésénél
(utólagos engedélyeztetésénél), és ezt
szolgálja az Tisztelt Ház előtt lévő törvénymódosítás is, amelyet várhatóan
december első hetében fogadhatnak el.
Hozzátette, a bírságmentes engedélyeztetési kötelezettség két évvel való meghosszabbítását a kormány is támogatja.
Kitért továbbá arra is, hogy a jogalkotó
feladata lesz még az eljárási rend tisztázása is, azaz, hogy mit kell pontosan
tenniük 2020. december 31-ig az ilyen
kutak tulajdonosainak.
E nyilatkozat alapján tehát december
elején várható változás a kutak utólagos
engedélyeztetésére vonatkozó szabályokban, de ha mégsem változna semmi, úgy csak arra tudok biztatni minden
érintettet, hogy december 31-ig terjes�sze elő kérelmét kútja fennmaradási engedélyezése érdekében.
dr. Holocsi Krisztián
jegyző
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Röviden

Óvoda A képviselő-testület szeptember 27-i ülésén tárgyalta meg és
fogadta el a Szobi Napsugár Óvoda
2017/2018-as nevelési évről készült
beszámolóját, valamint a 2018/2019-es
nevelési évre vonatkozó munkatervét.
Iskola A Szobi Fekete István Általános Iskola 2017/2018-as nevelési
évről készült beszámolóját szeptemberi ülésén tárgyalta a képviselő-testület, amely ülésen az iskola igazgatója, Moór Róbert is megjelent, és
tájékoztatta a képviselőket az elmúlt
tanév igazgatói tapasztalatairól, illetve a jövőre vonatkozó terveiről. A
képviselő-testület a beszámolót elfogadta. Kapcsolódó hír, hogy a képviselők októberi ülésükön tárgyalták
meg a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan az általános iskolai felvételi
körzethatár kijelölésének az ügyét. A
képviselő-testület az általános iskolai felvételi körzethatár tekintetében
változtatást nem kezdeményezett,
azaz az iskola felvételi körzete továbbra is a Szobi járás teljes területe
marad.
Telekalakítás A képviselő-testület szeptemberben döntött arról,
hogy az önkormányzati tulajdonban
lévő szobi 614 hrsz-ú ingatlan megosztásához tulajdonosi hozzájárulását adja. Az ingatlan megosztása
a sportpálya területi egysége helyreállításának (a futópálya egy része
nem az önkormányzati tulajdonú
ingatlanon található a valóságban)
előkészületét, illetve a pálya mögött
található külterületi ingatlanon elhelyezett átjátszótorony megközelíthetőségének megoldását szolgálja.
Tervezés A képviselő-testület a
„RE-START foglalkoztatási akcióterv”
pályázata keretében felújítani tervezett, Szob, Szabadság tér 8. szám alatt
található önkormányzati tulajdonú
épület átalakítási-felújítási terveinek elkészítésével a Boltív-Bau Kft-t.
(2643 Diósjenő, Dózsa Gy. u. 28/b.)
bízta meg. Amennyiben az épület
felújítására jelenleg beadás előtt álló
második körös pályázat (az első körön már túljutott) is sikeres lesz, úgy
az épületben egy 32 férőhelyes idősek otthona kerülhet kialakításra az
előttünk álló két évben.
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Fejlesztési terv A képviselő-testületszeptemberben tárgyalta és fogadta el a Duna Menti Regionális Vízmű
Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)
településünket is érintő 2019-2033.
évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.
Bursa Hungarica A képviselő-testület szeptemberben döntött
arról, hogy - a korábbi évekhez hasonlóan - csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
Sportöltöző A képviselő-testület
a Szobi Sport Club elnöke, Zentai
Kornél kérelmét megtárgyalva úgy
döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő szobi 614 hrsz. alatt
található sportpálya öltözőjébe 2 db
Adax 2500 W-os, és 1 db Adax 1400
W-os fűtőtest beszerzését vállalja.
Adó A képviselő-testület október
17-én megtartott ülésén ismerte
meg és fogadta el az önkormányzat
2018. szeptember 30-ig beérkezett
adóbevételeiről készült tájékoztatót.
A tájékoztatóból kiderült, hogy az
önkormányzat tervezett adóbevételei időarányosan teljesültek, és jó
esély van arra, hogy az év végére az
adókból származó bevétel eléri a 70
millió forintot. Az éves adóbevétel
legnagyobb részét továbbra is a helyi iparűzési adóból származó befizetések teszik ki (44 millió forint),
a fennmaradó részt pedig összes
többi adónem (magánszemélyek
kommunális adója, építmény adó,
idegenforgalmi adó, gépjármű adó
átengedett része) befizetései. A 70
millió forintos adóbevétel önmagában nem hangzik rosszul, azonban
ha viszonyítjuk az önkormányzat 1
milliárd forint körüli éves költségvetéséhez, úgy az adóbevételek annak mintegy 7 %-át teszik ki mindössze.
Temető A képviselő-testület októberben tárgyalta és fogadta el az
önkormányzat tulajdonában lévő
köztemető működéséről szóló tájékoztatót.
EFI A képviselő-testület október 17-i
ülésén több, az uniós támogatásból
megvalósuló Egészségfejlesztési Iroda (EFI) kialakításához kapcsolódó

szerződés megkötéséről döntött. Így
döntött arról, hogy a szobi Egészségfejlesztési Iroda kialakítási munkálatainak elvégzésével a MÁRTA
& BÁRDI Bt-t (2635 Vámosmikola,
Ipoly utca 2.), az Egészségfejlesztési
Iroda kialakításához kapcsolódó beszerzési feladatok ellátásával a Pannon-Hungarikum Kft-t (2724 Újlengyel, Határ u. 31.), míg a projekthez
kapcsolódó kötelező nyilvánosságot
biztosító feladatok elvégzésével az
Operatív Program Kft-t (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 16.) bízza
meg. Az ülésen számos, az iroda kialakításához kapcsolódó beszerzési
eljárás (eszközök beszerzése, egészségügyi szakemberek biztosítása,
utaztatás, rendezvény- és programszervezés, kiadványok készítése stb.)
megindításáról is döntöttek a képviselők.
INTERREG A képviselő-testület
szintén októberben döntött arról,
hogy „Testvértelepülések attraktivitásának növelése” címmel pályázatot kíván benyújtani az Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében meghirdetett Kisprojekt Alap felhívására,
továbbá hogy vállalja a pályázat
megvalósításához szükséges 3750
Euro saját forrást biztosítását.
Tanuszoda A képviselő-testület
a tanuszoda építésének megkezdése előtt tett vállalását megerősítve,
októberben döntött arról, hogy a
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program keretében megvalósult tanuszodához tartozó (szobi 579 helyrajzi szám alatti, 2612 m2
alapterületű) ingatlant térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába
adja.
Műtárgyak A képviselő-testület
októberben döntött arról, hogy elfogadja néhai Szabó Imre örököse által
a művész úr alkotásaira vonatkozóan
tett felajánlását, és az alkotásokat önkormányzati tulajdonba veszi, illetve
gondoskodik azoknak a Börzsöny
Közérdekű Muzeális Gyűjteményben
való elhelyezéséről.
Stég A képviselő-testület támogatta, hogy az önkormányzat tulajdonban lévő szobi 596 hrsz-ú ingatlan
igénybevételével a Pontibus ETT kajak-kenu stéget létesítsen.
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Idősek napja 2018
Szob Város Önkormányzata az idén is szeretettel várta az időseket a Szobi József Attila Művelődési Házba. Tóth Lajos alpolgármester köszöntője után az
óvodások kedves kis műsorral örvendeztették meg az időseket. A város vezetői,
Ferencz Gyöngyi polgármester és az alpolgármester tisztelettel köszöntötték a
város legidősebbjeit. Retro táncdalok szórakoztatták ezt követően a résztvevőket. A Retroperett énekesei, Józsa Tamara és Kristóf Dániel adtak színvonalas
műsort. Gyönyörű délután volt! Köszönjük a szervezőknek és a szereplőknek!

Egy peches
nap
A 60-as évek stílusában
Arra kelek, gyomrom korog.
A végén még éhen halok!
Ilyen csapás, szegény Sanyi,
Így kell néked elpusztulni!
Ágyban fekve, üres hassal,
Akkor inkább tüzes vassal!
Ki az ágyból, szedte-vette,
Rontom-bontom, teremtette!
Pattanj, mint a nikkelbolha,
Dobd az álmot, be a sutba!
Fel a göncöt, uzsgyi, futás!
Ki ne hűljön a paprikás!
Na de ácsi, igaz volna?
Tudd meg Sanyi, hogy hány óra!
Mi a szitu, mi az ábra,
Mi késztetett torpanásra!
Kezem mélyen nyúl a zsebbe,
Nem egyikbe, mindegyikbe!
Végig pásztáz, minden zugát,
Kabátomnak minden lyukát!
Kifordítja, befordítja,
Végül mégis csak megunja.
Mert a pénz, hisz azt kereste,
Kipárolgott mind belőle!

Köszönet
A település lakossága nevében nagy tisztelettel köszönjük meg
Nyirádiné Jani Editnek azt a több évtizedes kitartó és lelkiismeretes munkát, amelyet varosunk háziorvosi rendelőjében mindan�nyiunk javára és megelégedésére végzett.
Kívánunk neki hosszú, és boldog nyugdíjas éveket.

Így maradt a gyomrom korgó,
Akár csak egy üres hordó.
Kaja nuku, kedvem borús,
Nem segít itt a Patikus!
Vége hát a história,
Tanulhat az ember fia.
E pár sor is arra mutat,
Pénz beszél, kutya ugat!
Szob, 2016. június 15.
id. Virág Sándor
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Szobi Nyugdíjasok
Klubjának idősek napja

Október 20-án ünnepelte a Szobi
Nyugdíjasok Klubja az idősek napját,
és a rendezvény keretein belül a klub
fennállásának 20. évfordulóját. A klubvezető, Gimesi Mihályné köszöntötte a
klub tagságát, kiemelve a legidősebb
hölgyet és urat. Ezt követően Tóth Lajos alpolgármester köszöntötte az ünneplőket és a Nyugdíjasok és Idősek
"Életet az éveknek" Országos Szövetsége képviselője gratulált a klubnak a
jubileum alkalmából.
A rendezvény támogatói voltak:
Anikó Kuckó, Bonanzaturi, Fésű József,
Erzsike Virágüzlet, Eszterházy Cukrászda, HerfliSöröző& Pizzéria, Kalácska

Hentesbolt, Kis Herceg Virágkertészet
és Virágbolt, Krasznai Zoltán képviselő,
Maca fodrász, Nádas, Nefelejcs Virágüzlet, Orbán Józsefné,Polónyi Éva képviselő, Renge Anna Mária, Ruhabánya
Használtruha, Szobi Italgyártó Kft.,
Tóth Lajos alpolgármester, Turcsik Mónika Zöldség-Gyümölcs, Zentainé Eta.
Továbbá köszönet illeti Ferencz
Gyöngyi polgármester asszonyt a finom tortáért, Szabadkai Györgyöt a
vacsora elkészítéséért, valamint az as�szonyokat: Deák Lászlónét, Pereszlényi
Ágit, Legényné Ibolyát, Borbás Bélánét,
Völgyesi Lászlónét, Berendi Magdolnát.
Klubvezetés
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Tisztelettel köszöntöm a
tagságot és a vendégeket!
Röviden összefoglalom a 20 évet. Húsz
éve már, hogy megalakult a nyugdíjas
klub. Kis Emil volt az első klubvezetőnk, aki összefogta és megindította ezt
a csodás húsz évet. Neki köszönhetjük
létezésünket! Azóta sok klubvezető volt
már, ki tovább vitte a staféta botot!
Őt követte Balog István. Becsülettel csinálta, bele adott „apait-anyait”,
hogy boldog és felejthetetlen perceket
szerezzen a klubtagság részére. Évekig
volt a vezetőnk, köszönjük Neki.
Őt követte Kalán Klári (Grézárné).
Róla is csak szépet-jót lehet mondani!
A klubtagság érdekeit tartotta szem
előtt!
Majd rövid ideig Anikó (Szmolongné) volt a vezetőnk. Neki is köszönjük
ténykedését.
Őt Döme Tamás követte! Nem akarom bővebben részletezni tetteiket,
odaadásukat, mert akkor holnap estig
sorolhatnám!
Köszöntöm még a pénztár vezetőjét,
és mindazokat, akik részesei voltak ennek a csodás 20 évnek!
És akkor jött Ági – a mi Ágink.
(Gimesiné) A következő 10 évet neki
köszönhetjük, hogy bírta türelemmel,
erővel, odaadással satöbbi-satöbbi!
Csak néhányat közülük kiemelnék:
szervezte kirándulásainkat, fürdő látogatásainkat, egy hetes nyaralásainkat
és a többi apró-cseprő gondjainkat! Bálokat, bulikat, bográcsosainkat és egyéb
ünnepeinket.
Nehogy a többi klubvezető most
megsértődjön, azért hogy az Ágival
többet foglalkozom és részletesebben
említem! De az a 10 év, amit eltöltött
közöttünk, és amit értünk tett, ennyit
megérdemel!
Jól csinálta Ági, tudta mi kell Nekünk!
Tudott velünk bánni, így lett szebb
életünk.
Legyen sok szép emlék, ha majd
megvénülünk.
Ha majd az öregség már teher lesz
Nekünk.
Most pedig álljunk fel és egy percig
néma fejhajtással adjunk tiszteletet
azokért a klubvezetőkért és klubtagokért, akik már nem lehetnek közöttünk!
(Elhangzott 2018. október 20-án a
Szobi Nyugdíjasok Klubjának idősek
napi rendezvényén)
Id. Virág Sándor (klubtag)

Szobi Hírnök
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Drága Időseink, mi itt vagyunk veletek,
s ha baj van, ott termünk mellettetek.
Tudjuk, hogy mindenkinek a saját baja a legfontosabb,
de kis mérlegelés után eldöntjük kihez szaladjunk leghamarabb.
Mi mindent megteszünk értetek,
csak kérünk, hogy türelmesek legyetek.
Ti olyanok vagytok nekünk, mint egy családtag,
hisz második otthonunk ez az intézmény marad
Köztetek éljük kis életünk,
de ha otthon vagyunk akkor is rajtatok jár az eszünk.
Higgyétek el, hogy a hivatásunk felétek tiszta szívvel tesszük,
és kérjük a jó Istent, hogy még sokáig éltessen titeket köztünk!
Kóczián Erzsébet

A téma az utcán hever: Itt kéröm nem löhet mászkányi!
Nem gondoltam volna, hogy ilyen
nagy érdeklődést vált ki a szeptemberi
számban közölt szösszenetem a Disznó-árok „rejtelmeiről”. Lépten-nyomon
megszólítottak nagymamák, fiatalok
és idősek, mind azt kérdezte, mi lehet
ott, hogyan lehet ásni vagy kutatni. Az
amatőr kincskeresőknek szeretném elmondani, hogy Attila hun fejedelem
arany koporsója biztosan nem található
Szobon, mivel ez Móra Ferenc kitalációja! Zebegényben az a monda járja (a helyet nem írom meg!) Attilát aranyhintóban temették el közel a faluhoz. (Volt
akkor hintó?) Hazánkban csak az arra

hivatottak kutathatnak, folytathatnak
régészeti ásatásokat, a Disznó-árok is
védett régészetileg. Bonyolult tulajdonjog viszonyok jellemzik (egyházi és magántulajdon, állami, MÁV). Senki nem
szeretné, ha a telke végén valaki gödröket ásna. Jó esetben avar-kori kerámiát
találhat a kincskereső, mást aligha (a
villámcsapások helye más tészta). Talán
a Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatóját érdekelheti a téma.
Keressék meg, ajánlják fel az ásatáshoz
a társadalmi munkájukat.
Még egy rossz hír: Szobon nincs titkos alagút. Ha ezek után valaki ásna,

jusson eszébe Mascagni világhírű dirigens adomája. A 30-as években (Szeged) hangverseny volt, ott dirigált,
mint vendégkarmester. A kezdés előtti
percekben kénytelen volt kiszaladni a
mosdóba, átcsörtetve a gyülekező vendégeken. Frakk, keményített fehér ing.
Visszafelé az ajtóban álló dorozsmai
jegyszedő bácsi nem akarta beengedni,
mivel nem volt nála jegy. Hiába mondta, hogy ő Mascagni (ejtsd: mászkányi),
hajthatatlan volt. Megpödörte a bajuszát, aztán jó szögediesen azt mondta:
Itt kéröm nem löhet mászkányi!
Ferenczy Emil
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Gasztrostaféta
Kunyáné Lantai Anita receptje
Narancsos hidegtál
Hozzávalók:
2 kis poharas tejföl
16 dkg porcukor
2 csomag kerek babapiskóta
1 csomag vaníliáscukor
1/2 liter tejszínhab
1 cs. mazsola
1/2 dl rum
5 db narancs

Elkészítés: 4 narancsot meghámozunk és
kockára vágunk. A tejfölt kikeverjük a vanília
és porcukorral, és belereszeljük 1 narancs héját.
A tejszínt felverjük és a kikevert tejföllel ös�szeforgatjuk. A mazsolát rumba áztatjuk, és az
alábbiak szerint a hozzávalókat tálba rétegezzük: a tál aljára krémet teszünk, majd piskótát,
ezt meglocsoljuk a mazsolás rummal, végül az
összekockázott narancs réteget tesszük rá. A tál
méretétől függően rétegezzünk tovább.
Az 5. narancsot gerezdekre szedjük és a sütemény tetejét díszítjük vele.
1 éjszakára a hűtőbe rakjuk.
Szerintem ezt méltatlanul nevezik narancsos
hidegtálnak, én rendszerint narancstortaként
készítem el. A változtatás lényege, hogy egy narancsot vékony karikákra vágunk és ezzel rakjuk ki a torta formáját, majd a hűtőben pihentetés után kifordítjuk a formából.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
A gasztrostafétát Pethőné Filó Ritának
adom át.

KÖSZÖNJÜK
a takarítóknak!

Idei évben először, ős�szel is megrendezte a
szobi Ipolyvölgyi Sporthorgász Egyesület folyóink partjának takarítását.
A szeptember 15-én
lebonyolított szemétszedésen 14 természetbarát vett részt, melynek
során az Ipoly és a Duna
partja került megtisztításra Ipolydamásdtól az
Ötös-híd alatti szakas�szal bezárólag.
Munkánk
eredményeként az összegyűjtött és bezsákolt hulladék megtöltött egy 5
m3-es konténert, mely
szemét a nyári sátorozó, strandoló, horgászó
embertársaink által hátrahagyott „emlék”.
Bár évről-évre javul
a helyzet azonban megfigyelhető, hogy minden évben sikerül egy
ekkora konténert megtölteni (idén tavasszal
egy 8 m3-es konténer is
megtelt). A szemétszedés befejeztével Moravcsik Ildikó és Kazinczi

Ferenc által elkészített
nagyszerű gulyást fogyasztottunk.
Az Ipolyvölgyi Sporthorgász Egyesület nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki személyes megjelenésével vagy támogatásával elősegítette az
eredményes
munkát,
valamint időt szánt környezetünk megtisztítására: Dutka Ákos, Gíber
Gyula, Haraszti László
(gkv.), Hegedűs Péter
(gkv.), Heil László, Kazinczi Ferenc, Kiss Attila, Kiss Zoltán, Kormos
József, Kunya Gergely,
Kutasi Péter, Mészáros
Attila, Moravcsik Ildikó,
Nyírádi Tibor.
Külön
köszönet
környezetvédelmi bizottságunknak a szemétgyűjtést megelőző
munkájáért, valamint
az Éva Baker Pékségnek
a pékáruért és Dami Btnek a szállításhoz biztosított gépkocsiért.
Köszönettel:
az IVSHE vezetősége

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

Szobi Hírnök

Egy kis történelem

A Luczenbacher család amatőr, de
lelkes kutatójaként nagyon érdekel
az egykori Malomkerti birtokuk is.
Luczenbacherék után Reithauser
Róbert kóc- és kötélárugyáros, tartalékos huszárzászlós birtokolta a
területet.
Még 2014-ben, a Szobi valóság
nevű csoportban osztottam meg egy
információt, amire rábukkantam.
Több internetes oldalon is megtaláltam, hogy Szobon hunyt el Ferdinand Bonaventura Franz Alfred von
Montenuovo herceg. Mint kiderült,
nem Szobon, hanem Márianosztrán
hunyt el, 1951. május 2-án, a rabkórházban.
Mi köze a hercegnek a Malomkerthez? Csak annyi, hogy három
lánya közül az egyik, nevezetesen
Maria Julia Montenuovo férje volt
Reithauser Róbert. Tehát Reithauser
Róbert és Maria Julia Montenuovo
tulajdona volt a Malomkert. Bizonyára nem kevés időt töltöttek
Szobon. Maria Julia családfáját
böngészve nem kis nevekkel találkoztam!
Bonaparte Napoleon francia császár második felesége Mária Lujza,
I. Ferenc Habsburg uralkodó lánya
volt, aki Reithauser feleségének üknagymamája. Így ezen az ágon Maria Julia Montenuovo ősei között ott
szerepel Mária Terézia is. A családfában megtalálható több királyi és
nemesi név is, a Festeticsektől kezdve az Esterházy, a Pálffy, az Erdődy
neveken át a Batthyány családig.
A márianosztrai rabkórházban elhunyt édesapja mindig ragaszkodott a magyar állampolgársághoz.
1921-től mintagazdaságot faragott
a közel tízezer hektáros délbaranyai
birtokból.
Ennek érdekében utakat, telefonvonalat épített ki, a lakosságot is
kiszolgáló víztornyot állított, traktorokat, gőzekét, kévekötő gépet
használt. Az állatok ivóvize minden
istállóba csővezetéken érkezett, egy
gőzgép szivattyúzta a központi kútból a kitisztított etetővályúkba. Villánykövesdi borászatából budapesti
éttermekbe szállított minőségi vörösborokat.

1927-ben kötött házasságot Solymosy Ilona bárónővel. Horthy Miklós ismerőse volt, része a korabeli
elitnek. A felsőház tagjaként nem
szavazta meg a három zsidótörvény
egyikét sem, viszont aláírta azt a petíciót, amelyben több reálisan gondolkodó arisztokrata a háború gyors
befejezésére kérte Horthy Miklóst.
A nyilasok ezért letartóztatták,
előbb Sopronkőhidán raboskodott,
majd átszállították Dachauba.
Az amerikai csapatok adták vis�sza a szabadságát, s bár minden józan ismerőse igyekezett lebeszélni,
ő mégis visszatért Magyarországra,
mert meggyőződése volt, hogy semmilyen bűnt nem követett el. 1944
végén érkeztek meg az oroszok a
németbólyi kastélyba. Az első orosz
csoport vasárnap éjjel feltörte a pincéket és minden innivalót megivott.
Leszaggatták a csillárokat, a drága
festményeken céllövészetet gyakoroltak. 1945 után minden földjét
elvették. Máig tisztázatlan körülmények között, 1951-ben, egy feljelentés nyomán elrejtett vadászfegyvereket talált a rendőrség, ezek egyikén
rajta volt a hercegi monogram. Perbe fogták, végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Elszállították
Márianosztrára, de már a szállítás
másnapján meghalt tüdőgyulladásban. A rokonok közül többen úgy
tudták, az ÁVH agyonverte.
A márianosztrai rabtemetőből
1966-ban kerültek át a földi maradványai a németbólyi családi
mauzóleumba. Feleségét és lányait
1951-ben kitelepítették Besenyszögre. Reithauser Róbert és felesége 1956-ban Ausztriában kezdtek új életet. Montenuevo herceg
idősebb lányától való dédunokája
Magyaroroszágon él, neves pincészetet üzemeltet. Már kezdeményeztem vele a kapcsolatfelvételt,
abban a reményben, hogy előkerülhet néhány adat, esetleg korabeli
fotó a Malomkertről, a Bagolyvárról. Amennyiben kutatómunkám
sikerrel jár további beszámolóimat
is közzéteszem a Szobi Hírnök hasábjain.
Szikriszt Antal
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Búcsú Józsi
barátunktól!
Búcsúzik most Tőled,
Sok biliárd társad!
Öröm volt azt nézni,
Ahogy ezt csináltad!
Te voltál a legjobb,
Soha sem tagadtuk.
Okos tanácsaid,
Mindig megfogadtuk!
Húsz év is elmúlt már,
Azóta csináljuk!
Azóta hetente
Kétszer összejárunk!
Viták, amik voltak,
Harag nem volt bennük.
Elszaladt az idő!
Együtt öregedtünk!
Gondolatban mindig
Itt leszel közöttünk!
Nyugodjál békében,
Soha sem felejtünk!
Szob, 2018. október 20.
Id. Virág Sándor

Ott vagyunk a
világhálón is!

www.szob.hu
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Szeptember közepén elindult
a megyei bajnokság
Nekünk a 80. szezon kezdődött meg, az 1939. évi megalakulásunk óta. A nyitány
jól kezdődött, minden szerzett győzelmet és döntetlent
meg kell becsülni: Szob SC Vác SC 6-4.
Vác az első táblára két
NB II-es játékossal erősített,
de sikerült ennek ellenére
győznünk. A csapat terve
bevált, mindenki a legjobb
formáját hozta.
Október 11-én Dunakeszi következett, ellenük
sajnos kevés esélyünk volt,
és valóban bejött a papírforma: Dunakeszi - Szob SC
7,5-2,5.
Az ősz vége nehéz sorozatot hoz, Dunaharasztival
és Szigetbecsével játszunk.

A havi Hírverő fordulók
rendszeresen zajlanak.
Már most készülünk a
jövő évi Városnapon tartandó 80 éves jubileum
színvonalassá tételére. Több
tervünk van, sakkszimultán a zeneiskolában, vagy
nosztalgiamérkőzés a másik
legrégebbi
sakkcsapattal:
Nagykáta csapatával, esetleg
egyéni díjazásos sakktorna
a környékbeli csapatok játékosaival. Még nem dőlt el,
melyik verziót tudjuk megvalósítani.
Köszönjük az önkormányzat, valamint az egyéni
támogatók segítségét sakkéletünkhöz.
Csiba Benő
csapatvezető

Új menetrend: a gyorsítottak egy
része megáll Dunakeszin
A december 9-étől életbe lépő 2018/2019-es vasúti menetrend mától elérhető és letölthető a MÁV-csoport weboldalán, valamint az utasok előre tájékozódhatnak a belföldi és
a nemzetközi vonatok indulási és érkezési idejéről az online
menetrendi keresőben is. Újdonság, hogy több, a szobi vonalon közlekedő gyorsított vonat ezután megáll Dunakeszin is.
A vonatok menetrendje már letölthető és megtekinthető
a MÁV-csoport honlapján, a Belföldi utazás/Menetrendek,
illetve Nemzetközi utazás/Menetrendek menüpontokban,
továbbá az internetes menetrendi keresőben.
A belföldi vasúthálózaton csak kisebb módosítások lépnek életbe. A jelentősebb újdonságok, változások között
szerepel többek között, hogy a Budapest–Vác–Szob vonalon több gyorsított vonat megáll Dunakeszi állomáson is –
az utazási igények kiszolgálása és a kapacitások egyenletesebb biztosítása érdekében.

Anyakönyvi hírek

2018 augusztus hónap végén született Szedlár Bálint és Szegner
Rita Botond Dávid nevű gyermeke. 2018. szeptember hónapban
született Bordás Péter és Fürtös Barbara lánya Lotti, Gerendai
Márk és Nagy Beáta fia Lőrinc, Németh Tamás és Boros Erika
lánya Vica, Kondás Róbert és Czeglédi Mónika lánya Kiara Zoé.
Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti városunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészséget, hosszú és sikerekben
gazdag életet!
És egy gólyahír a távoli Németországból
Örömmel tudatjuk, hogy családunk legifjabb tagja, Dobra Péter
és Faragó Noémi kislánya, Virág augusztus 7-én megszületett.

Közhírré tétetik…

A tisztelt olvasók eddig csak
évente kb. kétszer értesülhettek az A-54 PGSE életében zajló munkáról és eseményekről.
Rendszeresen beszámoltunk a díjkiosztóinkról, ahol
a kerületben és az egyesületben elért eredmények alapján serlegekkel ismertük el
az elért eredményeket.
Most azonban még az
idei díjkiosztó előtt is szeretnénk tudatni, hogy a
lipcsei nemzeti versenyén
egyéniben Kliment Gyula
és segítője, Molnár Péter a
győztes. A Magyar Postagalamb Sportszövetség lapjában egy egész oldalas cikk
jelent meg az élete legnagyobb postagalambász sikerét elérő Kliment Gyuláról.
A másik szövetségi újságcikkben ez olvasható: „Az
ország nyilvánosságát felhasználva, szeretettel kívánok
köszönetet mondani Pásztor
István (Szob) barátomnak,
aki évek óta segít terményeivel a galambászatomban.”

Az idézett sorok a lipcsei
nemzeti verseny csapatbajnokától, Hindulák Antaltól
(Mezőkövesd) származnak.
A lipcse nemzeti versenyen 1093 versenyző 12.600
galambja indult egyéniben
és csapatban. A dúctávolságok a földrajzi helyszínek
szerint (az egész ország):
559-836 km.
Egyesületi tagtársai tudják, hogy ilyen eredmény eléréséhez bizonyos értelembe
vett megszállottság szükséges. Ha ez nem párosul tervszerű munkával, nem születnek jó eredmények.
Eszükbe sem jut feltételezni szabálytalanságokat.
Tisztában vannak vele, hogy
Gyula, Péterrel együtt jóval
többet tesz galambjaikért,
mert erre többféle lehetőségük van. Például magántréningek, speciális takarmányozás, stb.
További kitartást és sok
erőt kívánunk a folytatáshoz
minden egyesületi tagnak.
F. J.

Szobi Hírnök
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25 éve „becsöngetnek” Szobon
Huszonöt év nem olyan sok
idő egy gimnázium életében. Leérettségizik, felnő
néhány generáció, tanárok
jönnek, mennek - olyan
sok változás nem feltétlenül
történik ennyi idő alatt. De
ha ez az első 25 éves jubileum, akkor a változás sokkal
szembetűnőbb lehet, főleg
olyanoknak, akik az új iskola első éveiben koptatták a
padokat. Ott voltak az iskola
és a kollégium alakulásánál
és miután otthagyták a gimnáziumot nem nagyon követték annak életét. Ezért is
volt külön öröm számunkra, hogy az öregdiákok az
iskolát alapító lazarista rendi atyákkal, jelenlegi és régi
tanáraival, diákjaival és dolgozóival együtt ünnepelhették ezt a jeles évfordulót. A
találkozó egyik nem titkolt
célja volt, hogy az iskola és
annak volt diákjai szorosabb
együttműködés keretében
tudják a jövőben a gimnázium életét támogatni.
Szerencsére az előzetesen
beharangozott színes, egész
napos program sok öregdiákot és tanárt vett rá, hogy
ismét találkozzunk Szobon.
Az ünnepi beszédek, Beer
Miklós püspök úr által celebrált szentmise, az alapító
lazarista atya Sebestyén Imre
emléktáblájának avatása, elsős diákok eskütétele, mind
hozzájárultak ahhoz, hogy
ezt a jeles évfordulót méltóképpen megünnepeljük.
Ez a tanárokkal együtt
töltött rövid délután és iskolalátogatás vezetett minket arra a felismerésre, hogy
a 25 év tulajdonképpen az
iskolává válás folyamata
volt. Sok átalakulás történt
ezen időszak alatt Szobon.
Ha emlékeim nem csalnak a
gimnázium 1999-ben kapta
meg az épületet, addig a zeneiskola termeiben és a kastélyban tanultunk. Akkor
óriási változás volt átköltözni és egy helyen tanulni. Az-

óta persze az épület, a kert
teljesen megújult és még egy

aktív szerepet vállaló tanároknak és diákoknak kö-

Úgy hallottam az iskola
diákcsalogatója a „köss ki
Szobon” szlogen. Sok változás, fejlődés történt azóta,
de most se tennék máshogy,

Az alapító lazarista atya, Sebestyén Imre emléktáblájának avatása és az elsős diákok eskütétele
uszoda is „kinőtt” a földből
az iskola mellett.
A délutáni program keretében egy, az iskola színjátszó köre által előadott színvonalas komédiát néztünk
meg a művelődési házban,
ami nagy sikert aratott a jelenlévők között. Este a bőséges finom vacsora után
formálisan is megalakult
az öregdiák klub. Majd a jó
hangulat fenntartása érdekében a Crockodeal együttes
késő estig tartó koncertje
és bulija következett. Ezzel párhuzamosan Barta
Szabolcs lazarista tartományfőnök atya esti kastélylátogatásra, vagy még
inkább időutazásra is invitálta az öregdiákokat. Mivel
a kastély, amely régebben a
kollégium és iskola is volt
egyben, semmit sem változott ennyi év után. Vannak
elképzelések a hasznosításról, reméljük, hogy ezek a
gyakorlatban is megvalósulnak majd. Jó lenne, ha ismét
élettel telne meg.
Azt hiszem minden résztvevő nevében mondhatom,
hogy kiválóan éreztük magunkat az ünnepségen. Ezt
elsősorban a szervezésben

szönhetjük. Reméljük hos�szabb távon is gyümölcsöző
lesz az együttműködés az iskola és az öregdiákok között.

Szobon kötnék ki.
Sztankó Benedek,
öregdiák
1996-2000-es évfolyam

2018. december 20.
csütörtök, 16:30:
Dr. Jászberényi József:
Leggyakoribb időskori pszichológiai
és pszichiátriai problémák
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