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Kedves Szobi Polgár!
Tisztelt Olvasó!

Engedjék meg, hogy köszönetet 
mondjak minden nagykorú szobi 
polgárnak, aki részt vett az október 
13-i önkormányzati választáson, 
élt választójogával és kinyilvání-
totta véleményét városunk további 
sorsát szem előtt tartva, függetle-
nül attól, hogy szavazatával éppen 
kit támogatott.

Külön szeretnék köszönetet 
mondani ugyanakkor mindazok-
nak, akik biztattak és bíztak ben-
nem, akik segítettek, támogattak. 
Köszönet Önöknek azért a meg-
tisztelő bizalomért, amellyel újabb 
öt esztendőre rám bízták települé-
sünk sorsának alakítását és irányí-
tását.

Gyakorló polgármesterként már 
újraválasztásom előtt is tudtam, a 
rám bízott feladat sokrétű, össze-
tett és legfőképpen felelősségteljes. 
Megbecsülve tehát az eddig elért 
eredményeket, és támaszkodva 
azokra, a kitűzött célok és a lehe-
tőségek közötti összhang megte-
remtésével igyekszem a jövőben is 
mindent megtenni városunk fejlő-
dése és fejlesztése érdekében.

Hiszem és remélem, hogy a kép-
viselő-testület valamennyi tagja, 
ahogy azt a mögöttünk hagyott 
önkormányzati ciklusban már volt 
szerencsém megtapasztalni, egy 
emberként áll a jövőben is váro-

sunk sorsát meghatározó közös 
ügyeink mellé. A sikerhez egysé-
ges akaratra, egységes közösségre 
van szükség.

Az előttünk álló öt éves időszak-
ban a képviselők támogatásán fe-
lül számítok minden jó szándékú 
emberre, aki városunk fejlődésért, 
fejlesztéséért szándékozik csele-
kedni, számítok az önkéntesek 
munkájára, a civil szervezetekre, 

amelyek munkája nélkül nem lehet 
teljes közösségünk, és számítok az 
Önök kritikáira, észrevételeire is, 
amelyek legalább annyira fontosak 
a helyes úton maradás szempont-
jából, mint az elismerő szavak.

Köszönöm megtisztelő bizalmukat!
Tisztelettel:

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Köszönöm megtisztelő bizalmukat!

Köszönet ÖnöknekKöszönet Önöknek
Köszönetet szeretnénk mondani minden szobi választópolgárnak, aki élt szavazati jogával, és bizalmá-Köszönetet szeretnénk mondani minden szobi választópolgárnak, aki élt szavazati jogával, és bizalmá-
val megtisztelt bennünket. Minden képességünkkel és tudásunkkal azon leszünk, hogy ezt a bizalmat val megtisztelt bennünket. Minden képességünkkel és tudásunkkal azon leszünk, hogy ezt a bizalmat 
megszolgáljuk, és az elkövetkezendő öt évben bebizonyítsuk Önöknek, hogy jó döntést hoztak!megszolgáljuk, és az elkövetkezendő öt évben bebizonyítsuk Önöknek, hogy jó döntést hoztak!

Tisztelettel és köszönettel: Tóth Lajos alpolgármester, Csimár Kinga, Féss József, Tisztelettel és köszönettel: Tóth Lajos alpolgármester, Csimár Kinga, Féss József, 
Krasznai Zoltán, Zentai Kornél és Zentai Tibor képviselk Krasznai Zoltán, Zentai Kornél és Zentai Tibor képviselk 

Az új képviselő-testület (balról jobbra): Tóth Lajos alpolgármester, Zentai Kornél kép-
viselő, Csimár Kinga képviselő, Ferencz Gyöngyi polgármester, Krasznai Zoltán képvi-
selő, Fésűs József képviselő és Zentai Tibor képviselő
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 Hagyományos őszi kirándulásunk 
Nagybörzsönybe idén is nagyon jól 
sikerült. Az ötödik osztályosok kis 
történelmi sétát tettek Nagybör-
zsönyben, ahol megismerkedtek az 
István templom legendájával, a bá-
nyászgazda házával, a vízimalom kü-
lönlegességével. Persze a szórakozás 

sem maradhatott el, egy kis játszótér 
és állatsimogatás tette különlegessé 
a napot. A finom börzsönyi lepény 
korgó hasunkat is teletöltötte. A 
Börzsöny kisvasút hozott haza min-
ket a vadregényes Börzsöny hegység 
szép őszi erdein keresztül.

 Az aradi vértanúkra emlékeztünk 
a diákönkormányzat tagjainak szín-
vonalas műsorával. 1849. október 
6-án Aradon  Haynau parancsára 
kivégezték a szabadságharc 13 hős 
tábornokát, Budán pedig Magyaror-

szág első miniszterelnökét, gróf Bat-
thyány Lajost.  A gyerekek megszó-
laltatták a vértanúkat, hallhattuk mit 
gondoltak és mondtak életük utolsó 
perceiben. Az iskolában mécsesek 
gyújtásával, a temetőben a kopjafá-
nál  egy-egy szál virág  elhelyezésé-
vel tisztelegtek a mártírok előtt.

 Október 16-a az újraélesztés nap-
ja. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
diákjaink képesek legyenek segíteni 
bajbajutott embertársaikon, ezért a 
hetedik osztályosokkal ellátogattunk 
a Szobi Mentőállomásra. A szaksze-
rű magyarázat után a legtöbb diák 
kipróbálta a szívmasszázst, megbe-
széltük, hogy a mentő hívásáig mi-
lyen teendőink vannak, illetve azt is, 

hogy mit kell mondani a telefonba, 
miközben szaksegítséget hívunk. A 
mentőállomás dolgozói felajánlot-
ták, hogy bármikor szívesen tartanak 
hasonló programot diákok és felnőt-
tek számára is, hogy minél többen 
legyenek képesek az újraélesztésre, 
munkájukat ezúton is köszönjük!

 A papírgyűjtés az elmúlt években 
mindig a legszórakoztatóbb prog-
ram volt iskolánkban. A gyerekek, 
tanárok és szülők lelkesen gyűjtötték 
a papírt, palackokat, kupakokat. Ez 
jó móka, kellemes fáradtság, kör-

nyezettudatos nevelés volt egyben. 
Sajnos már a legutóbbi alkalmakkor 
a műanyag flakonokat és kupako-
kat sem vették át. A papír ára egy-
re kevesebb lett. Így a kirándulásra 
és egyéb programokra megkeresett 
pénz is egyre kevesebb lett. A szol-
gáltatóval hadakozni kellett, hogy 
hozzák a konténert, később pedig 
hogy fizessék ki a pénzt. Tavasszal és 
most ősszel is sok problémánk akadt 
a konténert szállító cégekkel. Sajnos 
lehet, hogy idén utoljára gyűjtöttünk 
papírt! Persze nem adjuk fel! A szü-
lőknek, gyerekeknek, kollégáknak és 
persze Karcsi bácsinak, Robi bácsi-
nak is köszönjük a munkájukat!

 Az elsősök avatása egyik legszebb 
hagyománya iskolánknak. Idén októ-
ber 18-án ünnepélyes keretek között, 
szülők, tanárok és iskolatársak előtt 
fogadtuk „feketéssé” a legkisebbeket. 

 1956. október 23. az emlékezés 
ünnepe.  63 évvel ezelőtti forrada-
lom és szabadságharc eseményeit 
nyolcadikosaink a Vérrel virágzó 
című irodalmi, táncos, zenés műsor 

keretében elevenítették fel. A déle-
lőtti iskolai műsort követően délután 
a városi megemlékezésen a település 
érdeklődő polgárai is megnézhették 
a műsort.

 Szeptember 20-án az 5. a osztá-
lyosok a márianosztrai kőbánya nyílt 
napjára mentek. Eltöltöttek itt egy 
kellemes délutánt, megismerkedtek 
a bányászat érdekes mesterségével, a 
ma használt gépekkel.

 A Zene világnapján az iskolai kó-
rus kellemes, fülbemászó dallamok-
kal örvendeztetett meg minket. Ha-
gyományos zenei műfaj mellett egy 
vidám rappet, majd Járik Laci bácsi 
által komponált Iskoladalt hallgat-
hattuk meg. 

Iskolai hírek
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2019. október hónapban született Vanya Tamás és 
Grósz Judit Kinga, valamint Vacik Sándor és Boron-
csok Kitti Iván Sándor nevű gyermeke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti vá-
rosunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészséget, 
hosszú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi hírek

Az október 13-i önkormány-
zati választáson megválasz-
tott képviselő-testület 2019. 
október 28-án tartotta meg 
alakuló ülését Szobi József 
Attila Művelődési Házban. 

A polgármesteri köszön-
tő után Hőninger Anikó, a 
Helyi Választási Bizottság (a 
továbbiakban: HVB) elnöke 
mondta el a választásokkal 
kapcsolatos tájékoztatóját. 
A tájékoztatóból megtud-
hattuk, hogy Szobon 2 pol-
gármester jelöltet, illetve 17 
képviselő jelöltet vett a HVB 
nyilvántartásba. Valameny-
nyien független jelöltként 
indultak a választáson. A 
szobi névjegyzékben sze-
replő 2.185 fő választó közül 
1.095 fő jelent meg október 
13-án az urnák előtt, ami a 
választópolgárok 50,11%-a. 
A szavazás rendben lezaj-
lott, rendkívüli esemény 
nem történt. Az elnök asz-
szony elmondta, hogy a 
szavazóköri jegyzőkönyvek 
beérkezése és ellenőrzése 
után a HVB megállapította 
a választás eredményét. E 
szerint az érvényes szavaza-
tok 75,91 %-ával - azaz 813 
szavazattal - ismét Ferencz 
Gyöngyit választotta meg a 
település lakossága a város 
polgármesterévé. A képvi-
selő-testület tagja lett Krasz-
nai Zoltán (525 szavazat), 
Tóth Lajos (503 szavazat), 
Zentai Tibor (495 szavazat), 
Zentai Kornél (457 szava-
zat), Fésűs József (451 sza-
vazat) és Csimár Kinga (419 
szavazat).

A HVB elnökének tá-

jékoztatóját követően, az 
alakuló ülés törvény által 
szabályozott forgatókönyve 
szerint, először a megvá-
lasztott képviselők, majd a 
polgármester tette le eskü-
jét. Az eskütétel után kö-
vetkezett az alpolgármester 
megválasztása. A képvise-
lő-testület a polgármester 
javaslatára, titkos szavazás-
sal – ellenszavazat nélkül - 
Tóth Lajost választotta meg 
a város társadalmi megbí-
zatású alpolgármesterévé. 
Az alakuló ülés kötelező na-
pirendi pontja, hogy a kép-
viselő-testület megállapítja 
az újonnan megválasztott 
polgármester illetményét 
és költségtérítését. Ugyan 
a polgármesterek illetmé-
nyét és költségtérítését ma 
már jogszabály határozza 
meg, attól eltérni nem lehet, 
azonban a képviselő-testü-
letnek, mint a polgármes-
ter felett munkáltatói jogot 
gyakorló szervnek mégis 
határoznia kell az illetmény 
és a költségtérítés megálla-
pításáról. A képviselő-tes-
tület tehát a jogszabály ál-
tal meghatározott módon, 
a polgármester illetményét 

bruttó 548 400 forintban, 
míg költségtérítését bruttó 
82 300 forintban állapítot-
ta meg. Szintén az alakuló 
ülésen történtek krónikájá-
hoz tartozik, hogy a képvi-
selő-testület módosította az 
önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának 
a bizottsági szerkezetre vo-
natkozó rendelkezéseit. E 
módosítás szerint a jövőben 
öt bizottság (pénzügyi és el-
lenőrző bizottság, szociális 
és egészségügyi bizottság, 
kulturális, oktatási, ifj úsági 

Megalakult az új képviselő-testület és sport bizottság, ügyren-
di, összeférhetetlenséget és 
vagyonnyilatkozatot kezelő 
bizottság és településfejlesz-
tési bizottság) segíti majd a 
képviselő-testület munkáját. 
Az alakuló ülés záró mozza-
nataként a jegyző tájékozta-
tást adott a képviselő-testü-
let tagjait megillető jogokról 
és az őket terhelő kötelezett-
ségekről.

dr. Holocsi 
Krisztián jegyz

Köszönet a segítőknek 
Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani a Helyi Vá-
lasztási Bizottság és a Sza-
vazatszámláló Bizottságok 
választott és delegált tagja-
inak, valamint a Helyi Vá-
lasztási Iroda munkatársa-
inak, amiért az október 13 
–i önkormányzati választás 
helyi szervezésében és lebo-
nyolításában segítségemre 
voltak. Hálásan köszönöm 
segítőkész munkájukat! 

dr. Holocsi Krisztián, 
jegyz, HVI vezet
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Három generációval az egész-
ségért a Szobi járás hat telepü-
lésén címmel pályázatot nyert 
Szob, Ipolydamásd, Kóspallag, 
Nagybörzsöny, Ipolytölgyes és 
Kemence, melynek keretében 
2020 júliusáig több szűrővizs-
gálatot is szerveznek az érintett 
településeken a háziorvosok 
bevonásával, emellett szakvizs-
gálatokra is sor kerül majd.

Magyarország Alaptörvé-
nye szerint mindenkinek joga 
van a testi és lelki egészséghez. 
A jó egészség jelentős egyéni 
és társadalmi érték, ugyanak-
kor egyéni és társadalmi erő-
forrás is, melynek megőrzése 
és fejlesztése nemzeti érdek. 
A lakosság egészségi állapota 
alapvetően meghatározza egy 
nemzet sorsát és jövőre vo-
natkozó kilátásait, valamint az 
ország gazdasági versenyké-
pességét.

A program keretében a 

hét településen már elér-
hető többek között a bo-
ka-kar-index szűrés, a vasz-
kuláris demencia szűrés, 
a pitvarfi brilláció szűrése, 
légzésfunkció-szűrés, vércu-
kor-szűrés, testsúlyindex-szű-
rés, egészségiállapot-felmérés, 
vastagbéldaganat-szűrés. 

A pályázatba még bevon-
nak dietetikust, nőgyógyászt, 
bőrgyógyászt, urológust, pszi-
choterapeutát, proktológust, 
valamint védőnőket is. A tele-
pülések lakosai előadást hall-
hatnak majd a dohányzás és az 
alkoholfogyasztás veszélyeiről 
is. Emellett kiemelt hangsúlyt 
fektet a program az emlőszű-
résre is, hogy a hat településen 
élő nők, minél szélesebb kör-
ben részt vegyenek szűrővizs-
gálaton. 

A pályázat az Emberi Erő-
források Minisztériuma támo-
gatásával valósul meg. 

Röviden
Mvház  A képviselő-testü-
let a Szobi József Attila Műve-
lődési Ház és Szabadidő Köz-
pontban a nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése című 
pályázati projekt megvalósí-
tásához szükséges építési fel-
újítási munkák elvégzésére a 
DAMI Bt-vel (2631 Ipolyda-
másd, Fő út 3.) kötött szerző-
dést. A beruházás keretében 
a művelődési ház előtere, 
illetve az ifj úsági klubhelyi-
ség is megújul, amelyek kü-
lönféle közösségi programok 
színterei lesznek. E közösségi 
programok lebonyolításához 
szükséges informatikai és vi-
zuális eszközök beszerzésé-
re a REALSYS Kft -vel (2120 
Dunakeszi, Fő út 117.) szer-
ződött az önkormányzat.

Bursa Hungarica A képvi-
selő-testület még szeptember 
végén döntött arról, hogy csat-
lakozni kíván a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2020. 
évi pályázati fordulójához.

Óvoda A képviselő-testület 
október 2-i ülésén tárgyal-
ta meg és fogadta el a Szobi 
Napsugár Óvoda 2018/2019-
es nevelési évről készült be-
számolóját és a 2019/2020-
as nevelési évre vonatkozó 
munkatervét. Az ülésen meg-
jelent Hámoriné Schubauer 
Mónika intézményvezető a 
beszámolója szóbeli kiegészí-
téseként utalt arra, hogy bár 
kis csúszással, de január 1-jén 
elindult a bölcsőde, amely 
teljes kihasználtsággal mű-
ködik. A szakmai munkára 
áttérve elmondta, hogy az in-
tézmény egyik óvónője úszá-
soktatói tanfolyamot végzett 
el, aminek köszönhetően 
már 9 gyermeket megtanított 
úszni. Tájékoztatta továbbá a 
képviselőket arról, hogy a Ka-
tica csoport terme felújításra 
került a példátlan szülői ösz-
szefogásnak köszönhetően, 
de a többi terem felújítását is 
tervezik, amelyhez pályázati 
úton próbálnak forrást sze-
rezni.

Gazdálkodás A képvise-
lő-testület októberi ülésén 

ismerte meg és fogadta el az 
önkormányzat 2019. év I. fél-
évi gazdálkodásáról készült 
tájékoztatót. A tájékoztató-
ból kiderült, hogy az önkor-
mányzat pénzügyi helyzete 
továbbra is stabil, gazdálko-
dása kiegyensúlyozott.

Egészségügy A Három 
generációval az egészsé-
gért program végrehajtása 
keretében igénybe venni 
kívánt bőrgyógyász szakor-
vosi szolgáltatás ellátására 
Dr. Lőrincz Kende Kálmán 
(1118 Budapest, Torbágy u. 
14. 4/14.) orvossal, a sebész 
szakorvosi szolgáltatás el-
látására a MEDICARE 96 
Egészségügyi Szolgáltató 
Bt-vel (2627 Zebegény, Ady 
Endre u. 57.), a nőgyógyász 
szakorvosi szolgáltatás el-
látására Dr. Lőrincz István 
(1042 Budapest, Rózsa utca 
44. fsz. 4.) orvossal, míg az 
urológus szakorvosi szolgál-
tatás ellátására az IMBS Bt-
vel (2600 Vác, Kossuth utca 

11.) kötött szerződést a kép-
viselő-testület.

EFI Az Egészségfejleszté-
si Iroda által, óvodáskorú 
gyermekek részére szerve-
zett úszásoktatásra történő 
utaztatási feladatok ellátására 
Együd György egyéni vállal-
kozóval (2600 Vác, Szent-
györgyi Albert u. 16.) kötött 
szerződést az önkormányzat.

Új ÖNO: A „RE-START 
program” - foglalkoztatási 
akcióterv keretében megva-
lósuló szobi idős otthon fej-
lesztéshez szükséges kiviteli 
tervek, műszaki-közbeszerzési 
dokumentáció elkészítésére a 
Boltívbau Kft -vel (2643 Diós-
jenő, Dózsa Gy. u. 28/b.) kötött 
szerződést az önkormányzat.

Tájékoztatás: A képvise-
lő-testület októberben ismer-
te meg és fogadta el a 2019. 
II. negyedévben hozott hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatást.

Három generációval az 
egészségért program 

indult hat településen
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Hát elkezdődött… Bevallom, 
volt bennem némi feszültség, 
jóleső izgalom, hogyan alakul 
majd az első? Valóban eljön 
majd, aki ígérte? Elég lesz a 
hely és az idő? Aztán, hogy ez 
egy sport rendezvény ugye? 
Megfelelő lesz-e az általunk 
kitalált pontozás, s az elődön-
tők, döntők rendben zajlanak 
majd?

Mindenki legnagyobb 
megnyugtatására közlöm, 
hogy: IGEEEEEEN! Igen, el-
jöttek. Igen, elég volt. Igen, 
rendben volt. Nagyon rend-
ben volt. 

Amikor egy lehetséges 
program rajzolódik ki a fej-
ben, az elején csak egy kép je-
lenik meg a képzeletben, mint 
egy pillanatfotó, hogy valami 
ilyesmit jó lenne csinálni, ahol 
így és így, ennyi és ennyi, ilyen 
meg ilyen ember jól érzi magát. 
Aztán ebből az elképzelt pilla-
natfotóból indul ki a szervezés, 
a körülmények megteremté-
se, a buktatók kiküszöbölése. 
Végül állunk a nagy napon, a 

rendezvény zavartalanul fo-
lyik, és észrevétlen abban a 
pillanatképben találjuk ma-
gunkat, amiből az ötlet indult. 
Na ilyenkor jelez a szervezet 
fi zikálisan: libabőr és társai.

Az X Y Z Generációk 4 pró-
bájának első fordulója pont így 
alakult. Az ötlet az volt, hogy 
egy család három generációja 
(nagyszülő- szülő- gyermek) 
ad ki egy csapatot, és ezek a 
csapatok különböző próbaté-
teleknek teszik ki magukat, bi-
zonyítva, hogy az ő családjuk a 
legjobb, a generációjuk pedig 
állja a sarat. Nyolc család je-
lentkezett a pingpong kihívás-
ra, kíséretükben szurkolóik, 
családtagok, barátok. Batyus 
buli jellegűre hirdettük meg, 
rögtönzött büféasztalunk ha-
mar megtelt enni- innivalóval. 

Szeretettel köszöntés után a 
bírók bemutatásával és a ver-
senyszabályzat felolvasásával 
kezdtük el a délutánt. Először 
a csoportmérkőzések zajlottak 
le, majd az onnan győztesen 
kikerült csapatok az elődöntőt, 
végül a döntőt játszották. A 
meccsek három asztalnál foly-
tak, egy nagyszülői, egy szülői 
és egy gyerek asztal állt ren-
delkezésre. A végén csak egy 
maradhat…. viszont akadtak 
közben befejezetlen ügyek, így 
mikor már az eredményhir-
detésen is túl voltunk, a mér-
kőzések csak úgy, tét nélkül is 
folytatódtak. Azt gondolom 
mindenki egyet ért velem, 
hogy egy nagyon jól sikerült 
délután részesei lehettünk.

Szeretnénk megköszönni a 
családoknak, hogy eljöttek…
de ez nehéz, hiszen előfor-
dul, hogy egy család három 
generációja különböző nevet 
visel, így kit nevezzünk a ne-
vén? Szóval a csapatnevekkel 
fogjuk tiszteletünket tenni: 
Dunai Pergetők, Feleki Klán, 

XYZ Generációk 4 próbája - pingpong FlowerPowerWomen, Flower-
PowerMen, Kiáczék, Lehocz-
ky, Lisziék és az LK Bulls. Szép 
volt!!!

Továbbá szeretnénk meg-
köszönni a segítőknek, bírók-
nak: Kipilláné Gonda Mari-
ka, Zih Ági, Golán Krisztián 
és Nyéki Károly, nélkülük az 
öröm most nem lenne ilyen 
nagy.

Végül, de nem utolsó sor-
ban nagy-nagy szeretettel 
felhívjuk a fi gyelmet a kö-
vetkező kihívásra, a 4 próba 
novemberi fegyverneme a 
CSOCSÓ!!! November 23-án 
15 órától hívunk és várunk 
minden érdeklődőt az XYZ 
újabb fordulójára. Jelentkez-
ni személyesen a művelődési 
házban, telefonon 06 70 442 
6678 vagy a Facebook-on az 
XYZ – Generációk 4próbája 
csoportban.

A program a Magyar Falu 
Program keretében meghir-
detett, A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése című, 
MFP-NHI/2019 kódszámú 
pályázatból valósul meg.

Jas
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Eseménydús heteket hagytunk magunk 
mögött október hónapban. Hetedikén 
gyertyát gyújtottunk az aradi vértanú-
kért, majd 22-én megemlékeztünk az 
1956-os forradalom és szabadságharc 

hőseiről. A 11.A osztály tanulói adtak 
műsort. Az előadás roppant változatos 
volt: jelenetek, versek, tánc, vetített ké-
pek, a témához illő modern zeneszámok 
követték egymást. Gratulálunk a szerep-
lőknek, és köszönjük a színvonalas felké-
szülést.

Az Operakaland nevű programban 
idén is részt veszünk. Október 24-én is-
kolánk 36 tanulója láthatta Erkel Hunya-
di Lászlóját, majd a budai várban jártak 
egy fárasztó, de roppant érdekes és tartal-
mas ismeretterjesztő sétán.

A sportéletben is történtek jelentős 
események.

Ultimate freezbe edzésen, és versenyen 
a gimnázium csapata (2019.10.10)

Idén új sportágban próbálhatják ki ma-
gukat a gimnázium tanulói. Ez a minden-
ki által gyorsan elsajátítható, izgalmas, 
dinamikus sportág az ultimatefreezbe. 
A Magyar Repülőkorong Szövetség se-
gítségével mi is bepillantást nyerhettünk 
egy egyesületi edzésbe Budapesten. Este 
7 órától másfél órán keresztül profi  ko-
rongosokkal együtt edzhettek a gyere-
kek (10 fő), óriási kedvvel, elszántsággal. 
Későre járt, mikor hazaértünk, de meg-
érte az áldozat. Elhatároztuk, hogy részt 
veszünk Az I.MRKSZ MAGYAR KUPA 
ULTIMATE ÉS FREESTYLE REPÜLŐ 
KORONG VERSENYÉN, ahol U17-es 
fi ú korosztályba neveztünk.

I.mrksz Magyar Kupa Ultimate és 
Freestyle Repülő Korong Verseny 

(2019.10.19.)
Izgatottan vártuk a versenyt, több edzé-
sen is átestünk, igyekeztünk elsajátítani 
az alapokat. Tapasztalatunk még kevés 
volt, annál több motivációnk. Szombat 
reggel időben megérkeztünk a verseny 
színhelyére, Budára, a Pokorny Sportte-
lepre. Hosszú bemelegítés után három 
mérkőzés várt ránk. Végül sikerült mecs-

cset is nyernünk, nagyon büszkék vol-
tunk magunkra, a végére nagyon elfárad-
va vonhattuk le a tanulságokat. Legalább 
tíz fő kell egy versenyhez, szükséges lesz 
lány csapattagokra, hogy mix kategóri-
ában is elindulhassunk, sokat kell még 
edzenünk.

Mindezek ellenére nagyon szépen 
helytálltunk, nem adtuk fel egy percre 
sem, sokat tanultunk az egy nap alatt. Él-
ményekkel teli, értékes napot töltöttünk 
együtt, s nagyon várjuk, hogy lányok is 
jelentkezzenek a csapatba, és hogy minél 
hamarabb újra versenyezhessünk!

A CSAPAT: Sántha József 11/a, Hid-
végi Vince 11/a, Tóth Bence 11/a, Tőkei 
Kevin 11/a, Csabai Csaba 11/a, Grézál 
Csaba 11/a, Havasi Máté 12/a, Köleséri 
Zsombor 10/a, Együd Róbert 10/a, Murá-
nyi Hümér 10/a.

Fair Play Cup
Középiskolai Labdarúgó Program

2019.10.24.
2019 október 24-én labdarúgó tornán 
vettünk részt, ahol olyan játékosok szere-
pelhettek csak, akik ebben az évben nem 
rendelkeznek érvényes igazolással. Egy 
fi ú és egy lány csapattal érkeztünk a tor-
nára, ahol tavaly csak a fi úk vettek részt. 
A rendezvény két fordulós, tehát tavasz-
szal vár ránk egy újabb kör. 

A fi úk már rutinosan vették az akadá-
lyokat. „Vandálok” néven indultunk, és 
egy csoportba kerültünk a „Boró” csapa-
tával, akiktől szoros meccseken kétszer 
kikaptunk, majd kétszer játszottunk az 
„Imi gimi”-vel is, mindkét meccset nyer-
tük. Lányaink először mérettették meg 
magukat, s nem vallottak szégyent. Na-
gyon akartak, hajtottak, meccset is sike-
rült nyerniük. 

Fiú mérkőzések, zárójelben 
a gólszerzők:

1. Boró – Vandálok  2-1  (Hidvégi); 2. 
Vandálok – Imi gimi 3-1; (Koczó Domi-
nik 2, Köleséri Zsombor); 3. Boró – Van-
dálok  7-4  (Koczó Dominik 2, Köleséri 
Zsombor 2); 4. Vandálok – Imi gimi  3-1  
(Havasi 2, Köleséri Zsombor).

Lány mérkőzések, zárójelben 
a gólszerzők:

1. Angyalok – Balláb FC. 0-6; 2. Angya-
lok – Cukibabák 2-1 (Bernáth Luca, Sági 
Evelin);  3. Angyalok – Közgizik 0-3.

Akikre büszkék lehetünk:
Fiúk: Köleséri István 9/a, Köleséri Zsom-
bor 10/a, Sántha József 11/a, Hidvégi 
Vince 11/a, Havasi Máté 12/a, Koczó 
Dominik 12/a, Ujvári Tamás 12/a, Gasz-
ner Ádám 12/a, Ferenci Noel 12/a, 

Lányok: Sipos Kincső 9/ny, Néder 
Anna 9/ny, Podolecz Alexa 9/ny, Beke 
Katalin 9/ny, Bernáth Luca 9/a, Pantali 
Anna 9/a, Stedra Júlia 9/a, Zima Kincső 
10/a, Sági Evelin 10/a, Juhász Csenge 
11/a, Szalontai Kata 11/a

Pest Megyei Futsal Diákolimpia
V-Vi Korcsoport 

2019.10.25.
Egy fi ú csapattal érkeztünk Vácra a sport-
csarnokba, ahol részt vettünk az idei fut-
sal diákolimpia selejtezőjén. A lehető leg 
nehezebb csoportba kerültünk a Boron-
kay „B”, a Madách, és a Bernáth Kálmán 
iskolák csapataival. Sok reményünk nem 
volt, és nem is lehetett, az erőviszonyok 

adottak voltak. Ennek ellenére nagyon 
harcosan, sokat futva, és hibázva, a tava-
lyinál sokkal jobb teljesítményt nyújtva 
három kőkemény meccset játszottunk. 

Eredmények:
1. Szob – Boronkay „B” 1-9 (Sántha Jó-
zsef); 2. Madách – Szob 4-0; 3. Szob-Ber-
náth 1-6 (Csabai Csaba).

Szeretnénk megköszönni az isko-
lánknak, hogy részt vehettünk ezeken a 
sporteseményeken, támogattak minket 
anyagilag, és erkölcsileg is!

Novemberben kiemelten fontos prog-
ramok lesznek a Nyílt Napok. Szeretettel 
várjuk a helyi és környékbeli általános 
iskolák nyolcadikosait, hogy a továbbta-
nulási döntésükhöz segítséget nyújtsunk. 
November 13-án és 14-én, illetve 26-án 
lesz lehetőségük iskolánk meglátogatásá-
ra, amikor az igazgatói és tanulói tájékoz-
tatókon kívül óralátogatásra is szívesen 
látjuk az érdeklődőket. 

Köss ki Szobon!

Életképek a Szent László Gimnáziumból
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Ismét elkezdődött a Bajnoki 
idény.

Mivel átszerveződött a 
Megye Bajnokság, a Szuper 
Csoportosokkal egybeol-
vadva nehezebb lesz a dol-
gunk az idén.

Pest Megyét felosztották 
Északi és Déli csoportokra.

Észak: Dunaharaszti 
MTK I., Dunakeszi, Ve-
resegyház, Szob, Göd, Vác, 
Aszód.

Dél: Szigetszentmiklós, 
Dunaharaszti MTK II., 
Szentendre, Szigetbecse, 
Érd, Törökbálint, Gyömrő.

A 14 csapat a végén ke-
resztbe játszással dönti el a 
helyezettek sorrendjét.

A realitás a 4-5. hely a 
csoportban, és a 7-8, vagy 
9-10. helyezésért játszha-
tunk a végén.

Éppen ezért fontos volt 
a jó kezdés Vác ellen, és ez 
teljesült is, hiszen Szob SC - 
Vác SC 6,5 - 3,5.

Öt győzelmünket Repicz-
ki Tamás, Th úróczy Zsolt, 
Maisztorovics Péter, Szabó 
Gyuri Bácsi, Baranyi György 
szerezte.

Három döntetlent szerez-
tünk: Molnár Gábor, Virág 
Sándor, Csiba Benő.

Legközelebb a csoport 
legerősebb csapatához, Du-
naharaszti MTK I-hez láto-
gatunk el.

Változatlanul megren-
dezzük a Hírverő Sakkver-
senyeket. Legutóbb október 
19-én jöttünk össze egy 
barátságos játékra. Minden 
műkedvelő sakkozót, érdek-
lődőket szívesen látunk eze-
ken a versenyeken!

Legközelebb november 
16-án lesz Hírverő forduló.

Továbbra is a legjobb tu-
dásunk szerint igyekszünk 
helytállni minden sakkese-
ményen!

Csiba Ben
csapatvezet

Sakkos ősz, 2019.
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Október 18-án a Szobi József 
Attila Művelődési Házban ke-
rült sor a „Luczenbacherek – a 
Dunakanyar arisztokratái” című 
konferencia megrendezésére. Az 
esemény a 2003 októberében in-
dított „Mi Börzsönyünk” előadás-
sorozat negyedik állomása volt. 
16 éve a Börzsöny-hegységhez 
kapcsolódó földtani kutatások 
eredményeit hallgathatták meg 
az érdeklődők, néhány évvel ké-
sőbb a második konferencián 
pedig a hegység erdeiről, ezek 
múltjáról és jelenéről, értékeiről 
beszéltek a szakemberek. 2011 
nyarán a Mi Börzsönyünk 3. 
előadói a környékünk vizeiről 
adtak elő.

A Luczenbacher család fény-
korát az 1818-ban született Pál 
működésének idejére tehetjük. 
Ő – és a nála jóval korábban el-
hunyt öccse, János – nemcsak 
a saját vállalkozásaik számát és 
bevételét növelték meg, hanem 
szülőfalujukat is kivételes módon 
támogatták. Az erdei fakiterme-
lés, a gőzzel hajtott fűrésztelepek, 
a kőbánya, a gazdasági vasút, a 
téglagyár, az építkezések, a bo-
rászatuk, a hajóépítő műhely és 
a család dunai fl ottája nem csak 
az akkori szobiaknak adtak 
munkalehetőséget, hanem mesz-
szi vidékekről is vonzottak ide 
olyan családokat, melyek mára 
tősgyökeres szobiakká váltak. 
A Luczenbacherek a lakosság 
életszínvonalát nem csak a kifi -
zetett munkabérek által növel-
ték, hanem óvodát hoztak létre, 
támogatták az iskolát és lányne-
velő középiskolát is alapítottak a 
helységben. A szegénysorsú, csa-
lád nélküli betegek részére a falu 
szélén egy külön házat építettek. 
A Szobi Szörp a Luczenbacherek 
borászatát átvevő Steiner Bernát 
üzemét és technikáját felhasznál-
va kezdte működését a hatvanas 
években. 

A Mi Börzsönyünk 4. kon-
ferencia első előadója Batizi 
Zoltán gyűjteményvezető volt, 
aki bevezetőjében hangsúlyoz-
ta, hogy Szikriszt Antalnak a 
Luczenbacherekhez kapcsolódó 
hatalmas családtörténeti gyűjté-
sét használta fel a felkészüléskor. 
Szikriszt Antal munkája az a 4,5 
méter hosszú leszármazási ábra 

is, mely az 1735 táján Nagyma-
rosról Szobra költözött Luczen-
bacher Mihály több mint 200 
utódját mutatja be. A família tör-
ténetének kezdetei jelenleg még 
homályban maradnak. A 19. 
század közepén úgy tudták Szo-
bon, hogy Luczenbacher Mihály 
Belgiumból érkezett hazánkba. 
Most csak azt tudjuk róla bizto-
san, hogy 1730-1732-ben marosi 
lakos volt, majd 1735 táján Szob-
ra költözött. A 18. század köze-
pére a földbirtokos esztergomi 
káptalan elüldözte a középkori 
eredetű magyar református ősla-
kosságot. (Pár család, mint pl. a 
Kormosok és a Dutkák katolikus-
sá válva helyben maradtak.) Az 
üresen maradt házakat, pincéket, 
földeket a helyükre hívott felvi-
déki katolikus szlovákok kapták. 
Lehetséges, hogy a német erede-
tű Luczenbacher Mihály is egy 
szép és ingyen neki juttatott ház 
reményében került településünk-
re. A 18. század közepétől a 19. 
század végéig a szobiak többsége 
szlovák nyelvű volt, így a Luczen-
bacherek anyanyelve is ez lehetett 
több nemzedéken keresztül.

Dr. Prohászka Péter ré-
gész-történész az Érdy nevet fel-
vett Luczenbacher János régészeti 
munkásságát mutatta be számos 
cikkét ismertetve. A régészetben 
úttörőnek számító, a 19. század-
ban nemzetközileg is elismert 
szakember 1796-ban született 
Luczenbacher József és Czeczkó 
Mária fi aként. A gazdagabb ág 
vagyonát megalapozó Luczenba-
cher János anyagilag támogatta 
a szegényebb sorban élő uno-
katestvére fi ának iskoláztatását. 
Erre azért is lehetett szükség, 
mivel a későbbi Érdy Jánosnak 
sok testvére volt és az iskoláztatás 
akkoriban még a mainál is na-
gyobb anyagi terhet jelentett. Az 
ifj ú János szerzetesnek készült, 
de 1818-ban, 22 évesen kilépett a 
bencés rendből. Három év múlva 
megszerezte az ügyvédi képesí-
tést, de néhány év múlva felha-
gyott e szakmával és 25-30 éves 
kora közt a történelem kutatását 
választotta életcélul. Kutatása-
inak eredménye lehetett, hogy 
44 évesen a Magyar Nemzeti 
Múzeum éremtárának őrévé vá-
lasztották, majd 1846-tól az egész 

múzeum igazgatója lett.1848 leg-
elején Székesfehérvár belvárosá-
ban földmunkák során előkerül-
tek a Szent István által alapított 
Nagyboldogasszony-templom 
maradványai. Luczenbacher Já-
nos kapta a megtisztelő és igen 
komoly feladatot, hogy feltárja a 
több száz év alatt ide eltemetett 
magyar uralkodók és családtag-
jaik maradványait. A középkor 
kutatása mellett bronzkori ása-
tásokat is végzett. Szakszerű leí-
rásai, pontos és szép rajzai miatt 
publikációi 160-170 év múltán 
is elismerésre méltóak. A ha-
zai múltkutatásnak a 19. század 
közepe táján Érdy az egyik – ha 
nem a leginkább – meghatá-
rozó alakja volt. Dr. Prohászka 
Péter hangsúlyozta, hogy nem 
a képességei, hanem a szabad-
ságharc leverése utáni időszak 
politikailag és pénzügyileg is ne-
héz környezete volt az oka, hogy 
helységünk szülötte nem tudott 
olyan eredményeket elérni, mint 
a nála ifj abb nemzedékek, akik a 
kiegyezés utáni kedvezőbb idő-
szakban működhettek.

Dr. Habil. Kelent Judit az 
MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjának munka-
társa a 19. század közepe utáni 
gazdasági fellendülés nagyvál-
lalkozóit kutatva megállapítot-
ta, hogy Luczenbacher János 
(1818-1877) és Pál (1818-1900) 

testvérek a legjobb vállalkozói 
érzékkel minden új lehetőséget 
– kortársaikat megelőzve – fel-
ismerve küzdötték be családju-
kat az ország vezető rétegébe. 
Vagyonukat részben a vasútépí-
téseknek, részben a fejlődő fő-
városban talált lehetőségeknek 
(tűzifaeladás, építőanyag – tégla, 
kockakő, épületfa – árusítása, 
malomipari részvények, bér-
házaik bevétele, ingatlankeres-
kedés) köszönhették. Nemcsak 
hatalmas bevételük származott 
Budapestről, de Pál a város irá-
nyításában is szerepet vállalt. Ő 
az, aki bátyját túlélve a királytól 
1878-ban nemességet nyert, s őt 
hívta meg Ferenc József a nagy-
részt az arisztokraták számára 
fenntartott felsőházba. Pál lá-
nyutódai már bárók és grófok 
feleségei lettek. A hatalmas va-
gyon mellé így kiemelt társadal-
mi elismerés is járult.

Hadik András művészettör-
ténész a Luczenbacherek által 
épített, ill. a tulajdonukba került 
szobi és budapesti épületekről 
beszélt. Megállapította, hogy az 
1852-ben felépült szobi temető-
kápolna és az 1880-as években 
elkészült kastély tervezői (a ká-
polnáé Gerster és Fesl, a kastélyé 
Alpár Ignác) mind koruk elis-
mert, sőt élvonalbeli építészei 
voltak, azaz a család a legjob-
bakkal dolgoztatott Szobon. A 
Luczenbacherek a fővárosban 
épített bérházaik esetében már 
nem ragaszkodtak e színvonal-
hoz, megelégedtek az elismert, 
de nem kiemelt tervezőkkel.  

Batizi Zoltán

„Luczenbacherek – 
a Dunakanyar arisztokratái”

Társasjáték délután- gyerekeknek
(8-9 éves kortól)

Heti rendszerességgel, 
péntek délutánonként 
15 órától az Érdy János 
Könyvtárban társas-
játék összejövetelekre 
várjuk a gyermekeket. 
Több társasjátékot ki-
próbálunk, megszavaz-

zuk a kedvenceket, később bajnokságokat is rendezünk. 
Gyerekek! Gyertek, szóljatok a barátoknak, játszatok 
együtt. Első alkalom: november 22

Információ: 06 70 442 6678, muvhazszob@gmail.com
 
Szobi József Attila Művelődéi Ház
A program a Magyar Falu Program keretében meghir-

detett, A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című, 
MFP-NHI/2019 kódszámú pályázatból valósul meg.



Szobi Hírnök                                                                                                                                                  9

Gasztrostaféta
Zih Ági receptje

Elronthatatlan kelt tészta (sörkifl i) 
1 kg fi nom liszt

1 nagy evőkanál só
1 nagy evőkanál cukor

2 dl olaj
0.5 l tej

5 dkg élesztő 
10 dkg reszelt sajt 

puha vaj és egy tojás a kenéshez

Ez a recept na-
gyon régen van 
a birtokomban. 
Annak idején 
(megboldogult 
lánykoromban) 
sosem sikerült 
egy épkézláb kelt 
tésztát összehoz-

nom. Nem volt kellően könnyű és levegős, összeesett, túl 
száraz és sótlan volt. Fegyverként lehetett volna használni, 
főként vallatásokhoz. De... 

Hidd el ez a recept a tuti, ha minden hozzávalód langyos, 
és tudod meleg helyen keleszteni, akkor... meg tudod csi-
nálni! 

Egy kevés tejben, cukorral fel kell futtatni az élesztőt. 
Majd a lisztet, a maradék cukrot és tejet, sót, olajat és fel-
futtatott élesztőt össze kell gyúrni, majd letakarva egy órán 
át kell keleszteni. Ezt követően 6 cipóra kell osztani, ujjnyi 
kerek formára nyújtani, és megkenni puha vajjal vagy rá-
mával, majd nyolc felé vágni. Na, itt csalhatunk egy kicsit, 
gazdagíthatjuk a kifl ijeinket. Megtölthetjük baconnal, sajt-
tal, hagymával és egy pici borssal feltekerés előtt. Szabadon 
választott. A kolbászos variáció is nagyon fi nom.

A kész kifl iket megkenjük tojással és megszórjuk reszelt 
sajttal. 180°C-on aranybarnára sütjük. Körülbelül 45 perc. 
Ez a tészta nagyon jó édes keltnek is. A nagy evőkanál só 
helyett csak egy csipetnyit, az egy evőkanál cukor helyett 5 
evőkanál cukrot igényel. A töltelék lehet mák, dió vagy csak 
egyszerűen valamilyen lekvár. Sok sikert!

A stafétát egy kedves barátnőmnek adnám át, aki iste-
nien főz és süt. Nagyon sok mindent tőle tanultam: Véber 
Zsuzsa.

ÖNO Idősek Napja
Idén, október 29-én került sor intézményünkben lakóink 
megünneplésére.

Örömteli hangulatban zajlott összejövetelünk, ahol vi-
dám műsorokkal és énekléssel örvendeztettük meg időse-
inket. Köszönjük a Napsugár Óvoda "kis vakond" csoport-
jának, valamint a Vígh testvérek színvonalas előadását, hogy 
mosolyt csaltak lakóink arcára.

Köszönet Turcsik Mónikának, a Kiss Herceg virágboltnak, 
a Szobi Italgyártó Kft -nek, munkatársaimnak, hogy szebbé 
tették ünnepünket.

Könyvbemutató a 
könyvtárban

2019 november 22-én (pénteken) 17 
órától könyvbemutató a Szobi Érdy 
János Könyvtárban,melynek témája:

Puszták, majorok Szobon
 és környékén a 

18-20. században.
Előadó, a könyv szerzője: 

  Dr. Koczó József.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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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, 

email: holocsik@gmail.com
Lapelőállítás: 

Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, 

Mihály u. 6.
Tel.:06-20/373-0580

Felelős vezető: 
Furucz Zoltán

Köszönetnyilvánítás
Családom és jómagam nevében ezúton fejezem 
ki köszönetemet azoknak, akik szerettünk, néhai 
PETŐI GYULÁNÉ ERZSIKE halálhírére sza-
vakban, írásban részvétet nyilvánítottak, fájdal-
munkban enyhítést nyújtottak, valamint azok-
nak, akik 2019. október 19-én 11 órakor a szobi 
Újtemetőben temetésén részvétüket tették, sírjá-
nál virágot helyeztek el.

Tisztelettel: 
Melisekné Peti Éva és családja

Olvastad?
J.R.R. Tolkien – A Gyűrűk Ura

Számomra a könyvolvasás mindennapos tevékenység, 
így a rengeteg könyv közül nehéz volt kiválasztanom 
egyet.

Egy régi kedvencemre, J.R.R. Tolkien – A Gyűrűk 
Ura sorozatára esett a választásom.

Az angol Tolkien nagy részletességgel dolgozta ki az 
általa megálmodott fantasy világot – Középföldét. Kü-
lönféle furcsa népek élnek ebben a világban: tündék, 
emberek, törpök, hobbitok, orkok, entek stb. Minde-
gyik népnek van a saját kultúrája, nyelve, múltja.

A könyv fő témája a Jó és a Rossz harca. A különféle 
népek szövetséget kötnek a Rossz megállítására.

A történet egyik központi alakja Frodó, egy hobbit, 
akinek nagyon súlyos felelősség nyomja a vállát. El 
kell juttatnia az „Egy Gyűrűt” annak megsemmisítési 
helyére, miközben a gonosz erői vadásznak rá, hogy 
megszerezzék azt és gazdájuknak adják. Az „Egy Gyű-
rűt” a gonosz erők vezére, Szauron alkotta még a régi 
időkben, hogy a Hatalom Gyűrűit, ami a népek között 
van elosztva, irányítani tudja. Innen jön a könyv szál-
lóigéje is: „Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, 
Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen”.

Ha szereted a fantasy könyveket - azért olvasd el, 
ha még nem olvastál ilyen műfajt – akkor ezzel kezd, 
s megszereted!

Valentin Zsófia
A stafétát szeretném átadni Sági Annának!

 A téma az utcán hever
A ludvércek

Az emberiség történetének hajnalkorában – egyes tudósok sze-
rint – az emberek találkozhattak óriásokkal, törpékkel, tüzet oká-
dó sárkányokkal, szárnyas lényekkel.

Az ősember barlangrajzai megörökítették környezetét, meg-
döbbentő realizmussal ábrázolták az állatokat és nekünk furcsa 
alakokat, lényeket. A népi mondák is megörökítik, a Biblia is be-
szél az óriásokról (Mózes I. könyve 6, 2-4.), Szardínia szigetén a 
mai napig meg lehet csodálni sírjaikat, az általuk épített várakat, 
(G. Lilliu: Sardegna Nuragica) ők nuragnak nevezik ezeket az em-
bereket.

Amit nem tudunk megmagyarázni, attól még létezhet. Zalá-
ban ilyen „lény” a ludvérc. Három csoportra lehet osztani, me-
lyekről vannak ismereteim, személyes élményeim.

Az első csoportba tartoznak a mocsári ludvércek. Gyerekekre 
veszélyesek, mert elcsalják a mocsaras, lápos részekre, szürkület-
kor lámpásként világítanak. Eltűnnek majd felbukkannak. Lát-
ványként is gyönyörűséges, amíg a szem ellát égnek égő gyertya-
ként. A gonosz emberek lelkei ezek. (Mai ember már tudja, hogy 
az etángáz ég, a mese csak intés, ne menj a mocsárba!)

A második csoport a tréfás manók (törpék) világa. Egyik ré-
szük eldugja a gazda kaszáját, baltáját stb. Nem találják amikor 
szükség lenne rá. A többi manó gonoszabb: emberi fekáliával 
fröcskölik le a ház falát, ledöntik a kéményt, kidöntik a gazdasági 
épületek falát.

A harmadik csoport a legérdekesebb, ők a „kulcslyuk matatók”. 
Ha nem bántod ő sem fog téged bántani! Egyszer találkoztam 
vele, leírom az esetet.

Gimnazista voltam, augusztusban édesanyámhoz mentem a 
szünidőben. Első dolgom volt meglátogatni az egyik barátomat a 
falu szélén. Igen ám, nem értem oda, mert a zivatar olyan gyorsan 
elkapott, hogy az első házba kellett berohannom az eső elől. Csak 
a 90 éves Bábi néni volt otthon, aki leültetett és kérdezni kezdett, 
mit tanulok, mi szeretnék lenni, szóval múlattuk az időt. Villám-
lások, dörgés, esőfelhők, egyszóval ítéletidő volt. A konyhában 
ültünk, ajtó nyitva a verandára, amikor belebegett az a valami. 
Nagysága az iskolai földgömb volt, alul és felül kissé belapítva. 
Gyönyörű világoskék felszínét vörös körkörös „vérerek” hálóz-
ták be, majd átváltott zöldbe, sárgás fehérbe. Csodálatos látvány 
volt. „Kulcslyukmatató” – súgta Bábi néni. „Ne félj! Nem bánt!” 
Nem féltem, nagy nyugalom költözött a szívembe. „Nyúlj a hátad 
mögé, ott van a cirokseprű, csak lassan, aztán add a kezembe, csak 
lassan!” – suttogta. Megigézve tettem a kezébe, csak néztem, néz-
tem az a csodálatos gömböt. Bábi néni a seprűt lassan a gömb alá 
tolta, a gömb pedig rajta ült amikor óvatosan kezdte a konyhából 
kitolni. Az ajtóban néhány pillanatig még láthattuk, aztán eltűnt 
az esőben. „Látod ezért kell az ajtót mindig nyitva hagyni…”

Magyarázat nem volt. Akkor ludvércnek hívtam, pedig egy 
jámbor gömbvillám volt. Vagy nem? 

Ferenczy Emil
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