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Napjainkban, 2021. tavaszán, ami-
kor már második éve, egyre erősö-
dő dühvel tombol, és nap mint nap 
szedi újabb áldozatait a koronaví-
rus-járvány hazánkban, akkor ta-
lán sokunk gondolataiban felsejlik 
a gyermekkori meséinkből ismert 
halhatatlan királyfi  alakja, aki ha ma 
a valóságban létezne, biztosan nem 
kellene félnie a koronavírus okozta 
fertőzés lehetséges következményé-
től, a haláltól.

Gyermekkoromban nekem is az 
egyik kedvenc mesém a halhatatlan-
ságra vágyó királyfi  története volt, 
amelyben a királyfi nak számtalan 
próbatételt kellett kiállnia, különbö-
ző szörnyekkel megküzdenie, hogy 
elérje célját, megfejtse a halhatatlan-
ság titkát és elnyerje az örök életet. 
A királyfi nak sikerült, halhatatlanná 
vált. 

A mesevilágból visszatérve a va-
lóságba, azt hiszem, az emberiséget 
mindig is foglalkoztatta a halhatat-
lanság titkának megfejtése, és vala-
hol minden emberben ott lakozik a 
halhatatlanság utáni vágy. A keresz-
tény, hívő emberek úgy gondolják, 
hogy az Isten ültette belénk az örök 
élet utáni vágyat. 

A Szentírás tanítása szerint Isten 

ad életet minden teremtménynek, 
így az embernek is. A katekizmus 
szerint a testünket szüleinktől kap-
juk, míg a lelkünket Istentől. Isten 
azonban a földi életnél is nagyobbat 
akar adni az embernek: az örök éle-
tet, amely a feltámadás után követ-
kezik be. A keresztény ember nem 
azt akarja, hogy földi élete tartson 
örökké, hanem bízik abban, hogy 
halálát és feltámadását követően 

A húsvét örök titka örökké élhet majd Isten közelében. 
A feltámadásban való hit termé-

szetesen jóval több, mint megoldás, 
magyarázat arra, hogy milyen ér-
telemben lehetünk halhatatlanok. 
Nekünk, keresztényeknek Krisztus 
feltámadása nyújtja a reményt, hogy 
mi feltámadunk. A mai modern vi-
lágban a feltámadásban való hit sok 
ember számára próbatétel. A halál 
könyörtelen tényével szembesülve 
könnyen azt gondolják sokan, hogy 
az életnek is ezzel vége. Utána nem 
lehet tudni, hogy mi lesz. Lehet, 
hogy semmi nem fog következni. 

Hinnünk kell azonban húsvét 
örök titkában: lelkünk „halhatat-
lanságában”. Isten, ahogy új életet 
adott Fiának, Jézusnak, akit húsvét-
vasárnap hajnalra feltámasztott, úgy 
ad új életet majd nekünk is, amikor 
feltámaszt minket az örök életre. A 
feltámadásban való hit különleges 
erőt, segítséget ad nekünk az örök 
élet felé, amelyben találkozhatunk 
az örök szeretettel.

Örvendezzünk tehát húsvét ün-
nepén az örök élet ígéretének, ami 
minden elkövetett jócselekedet gaz-
dag és örök jutalma lesz mindazok 
számára, akik – ígérete szerint – 
hisznek Őbenne. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
áldott húsvéti ünnepeket a Szobi 
Hírnök minden kedves olvasójának!

dr. Holocsi Krisztián

A település minden 
lakójának áldott húsvéti 

ünnepeket kíván: 
Szob Város 

Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
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Ami ma (2021. február 27.) történt itt Szo-
bon, az még most is hihetetlen számomra. 
Elindítottuk a társadalmi munkára épülő, 
I. Városszépítő projektet, ami minden vá-
rakozásainkat felülmúlta. Két napra ter-
veztük az eseményt, de most már tudjuk, 
ahol Szobiak dolgoznak együtt, ott halad a 
munka. Hihetetlen, hogy mennyire precíz 
és gyors munkát végeztetek Ti mindany-
nyian, akik ott voltatok...

Büszke vagyok arra, hogy szobi va-
gyok, és hogy ilyen emberek vesznek 
körül, mint akik részt vettek a Duna-par-
tunk rendbetételében. Újra látjuk a Du-
nát, a Dunakanyar kezdetét, a túlpartot 
és a saját partunkat. Köszönöm, nagyon 
köszönöm és ezer hála Nektek! Nagyon kö-
szönöm a Lányok munkáját is, akik főztek 
és sütöttek, mindenkit kiszolgáltak. Köszö-
nöm Jászai Tibornak a különleges ebédet, 
Eta Zentainé édesanyámnak a reggelit.

Még picit daráljuk az ágakat, de a mun-
ka oroszlánrészét Ti már elvégeztétek. 
Van mit kipihenni. Tudom COVID van, 
de a lányoknak puszi, srácok pacsi... Isten 
királyok voltatok és vagytok. 

ui: A képeken láthatjátok az ilyen lett és 
ilyen volt ősszel és nyáron állapotokat.

Zentai Tibor

Azóta történt:
2021. február 28-án, vasárnap töretlen 
lelkesedéssel gyűltünk össze újra a Du-
na-parton, hogy befejezzük a munkát, 
de az ágdaráló gép nem osztotta lelke-
sedésünket, és pihenőnapot tartott. A 
csapat viszont nem tétlenkedett és egy 

kisebb ágdarálóval, melyet köszönünk 
Zsibrita Norbinak (Zsibinek), az ágak 
egy részét sikerült eltüntetni, valamint 
a kézi szerszámokkal elvégezhető mun-
kának is nekiugrottak az önkéntesek.

Krasznai Tomi a darálóba életet le-
helt, és következő hétvégén megint 
nekifutottunk a legszükségesebb mini-
mális létszámmal, de még mindig nem 
értünk a végére.

Gépkarbantartást követően, március 
utolsó hétvégéjén a maradék ágak dará-
lásával zárult az I. Városszépítő projekt.

Ezúton is szeretnénk mindenkinek 
köszönetet mondani, aki hozzájárult, 
hogy együtt szebbé tegyük városunk 
Duna-partját, név szerint hosszú lenne 
felsorolni, hiszen több mint 60 fő volt 
jelen. Terveink szerint ezt a szakaszt 
ősszel folytatjuk, az engedélyek beszer-
zését követően, de addig is tervezünk 
még közösségi-városszépítő progra-
mot.

Amennyiben a vírushelyzet engedi, 
Márianosztrával összefogva és ezzel 
már túlmutatva a településünk hatá-
rain, közös szemétszedést tervezünk a 
nosztrai úton, április 24-én.

Amennyiben szeretnél csatlakozni 
önkéntesként, támogatóként a tevé-
kenységeinkhez, keresd a facebookon 
a Szobért-Szobiakért csoportot, de ha 
nem vagy jelen a közösségi oldalon, 
telefonon és e-mailben is szívesen tájé-
koztatunk. +36 70 442 6678, muvhaz-
szob@gmail.com

Paluch Anita

Városszépítés
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Forgalmi rend változás
A folyamatos és biztonságos közlekedés biztosítá-
sának érdekében március 24-től, a Rév utca do-
hánybolt felőli oldalán “MEGÁLLNI TILOS” tábla 
került kihelyezésre! Kérjük, hogy az érintett utca-
szakaszon a megváltozott forgalmi szabályoknak 
megfelelően közlekedjenek.

A harmadik koronaví-
rus-fertőzési hullám drasz-
tikus erősödésére és a tö-
meges védettség eléréshez 
szükséges időre tekintettel, 
a Kormány március elején 
bejelentette a járványügyi 
korlátozások további szigo-
rítását. 

Városunkban az iskolák, 
a könyvtár, a művelődési 
ház, valamint a múzeum 
a szigorítások ideje alatt 
zárva tart. A könyvtárban, 
a művelődési házban és a 
múzeumban 2021. március 
31-ig rendkívüli szünetet 
rendeltünk el. Az óvodában 
biztosítjuk a gyermekfel-
ügyeletet, de a nevelők fo-
lyamatos megfertőződései 
miatt gyakorlatilag alig-alig 
tudjuk nyitva tartani az in-
tézményt. Ugyanígy nehéz-
kesen oldható meg a bölcső-
dei ellátás biztosítása is. 

A Szobi Polgármeste-
ri Hivatalban a személyes 
ügyfélfogadás szünetel, 
ezért kérem, hogy felmerülő 
ügyeikben telefonon kérjék 
munkatársaim segítségét, a 
személyes jelenlétet igény-
lő ügyekben pedig minden 
esetben előzetes időpont 
egyeztetés szükséges!

A szabadtéri sporttevé-
kenység és a munkavégzés 
lehetséges, azonban felelő-
sen gondolkodva azt a dön-
tést kellett meghoznunk, 
hogy Szob város játszótereit 
a járványhelyzet javulásáig 
lezárjuk.

Itt szeretnénk felhívni 
fi gyelmüket, hogy március 

8-tól szabadtéren kötelező 
az orrot és a szájat eltakaró 
maszk használata!

Az elmúlt egy év után és 
a járvány alóli felszabadu-
lás iránti remény küszöbén 
nagy lelki terhet rónak ránk 
az újabb szigorítások, mégis 
kérem Önöket, hogy a fi gye-
lem ne lankadjon, továbbra 
is fokozottan ügyelnünk kell 
saját és mások egészségére, 
de legfőképpen az idősekre 
és a szociálisan hátrányos 
helyzetűekre. A járvány elle-
ni védekezés mindannyiunk 
közös érdeke, ezért Szob Vá-
ros Önkormányzata tovább-
ra is kiemelt fi gyelmet fordít 
az arra rászorulókra: a CO-
VID helyzet alatt önmaguk 
ellátásában segítségre szo-
rulók – köztük az idősek, a 
hatósági házi karanténban 
vagy járványügyi megfi gye-
lés alatt álló személyek – 
továbbra is számíthatnak a 
segítségre!

Kérjük, fokozottan ügyel-
jenek az általános óvin-
tézkedések betartására! A 
közösségi terjedés megfé-
kezése érdekében továbbra 
is kerüljük azokat a helye-
ket, ahol zárt térben sokan 
vannak, lehetőleg tartsuk a 
szociális távolságot, gyakran 
és alaposan mossunk kezet. 
Vigyázzunk magunkra és 
egymásra, továbbra is visel-
jük felelősen az előttünk álló 
kihívásokat, mind egyén-
ként, mind pedig közösség-
ként!

Ferencz Gyöngyi 
polgármester

A Szob – Ipolydamásd kö-
zött megépült kerékpárút 
folytatásaként a napokban 
megkezdődik a kerékpárút 
szobi, belterületi szakaszának 
kiépítése. A munkálatok első-
sorban a Rév utcát és a Köz-
társaság utcát fogják érinteni. 
A kerékpárút Rév utcai sza-
kasza az útpályán kerül kije-
lölésre olyan módon, hogy az 
úttestet kiszélesítik, és mind-
két oldalán a megfelelő mére-
tű kerékpársávot felfestik. Ké-
rem, fokozottan ügyeljenek a 
körültekintő és biztonságos 
közlekedésre!

Bár alapvető szempont 
volt, hogy a zöldterületet 
a legkevésbé érintse a fej-

lesztés, azonban a biztonsá-
gos közlekedés feltételeinek 
megteremtése érdekében az 
egykori Határ Étterem előt-
ti tuja kivágását nem tudjuk 
elkerülni. Ezzel kapcsolatban 
biztosíthatom Önöket, hogy 
bár más növényfajtával, de a 
tuja pótlásáról mindenkép-
pen gondoskodunk.

Tisztelettel kérem megér-
tésüket és türelmüket a mun-
kálatokkal járó kellemetlen-
ségek miatt, bízunk benne, 
hogy a településünkön foly-
tatott fejlesztések mindenki 
megelégedését és örömét fog-
ják szolgálni.

Ferencz Gyöngyi 
polgármester

Tisztelt Lakosok, 
Kedves Szobiak!

Oltópont
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Pest Megyei 
Oltási Munkacsoport Szob Város Szakorvosi Rendelő-
intézetét a koronavírus elleni tömeges oltás végrehajtá-
sára oltópontnak jelölte ki. Emiatt a szakrendeléseken 
(kivéve a laboratóriumot) csak a sürgős eseteket tudják 
ellátni. Az előjegyzéssel rendelkező betegek ellátását a 
fentiek nem érintik.

A város belterületén 
folytatódik a kerékpárút 

építése

Hirdetmény a 2020-2021. 
tanévre szóló beiratkozásról
A 2021/2022-es tanévre szóló általános iskolai 

beiratkozásra 
2021. április 15-én (csütörtök) és 

2021. április 16-án (péntek) kerül sor.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok 

szükségesek:
- gyermek személyazonosságát igazoló 

hatósági bizonyítvány
- gyermek TAJ kártyája

- gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
- nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 

gyakorlására vonatkozóan.

A járványhelyzetre tekintettel idén 
elektronikus úton is intézhető a beiratkozás, 

ez esetben viszont a fenti dokumentumokat az 
első tanítási napon kell bemutatni.
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DTKH Nonprofi t Kft . tájé-
koztatja a Tisztelt Lakossá-
got, hogy 2021. április 1-től 
a házhoz menő zöldhulla-
dék gyűjtésének rendszere 
az alábbiak szerint módo-
sul:

A hulladékszállítási köz-
szolgáltatást jogosan igény-
be vevők számára - akik a 
szolgáltatásért az NHKV 
Zrt. részére díjat fi zetnek -, 
Társaságunk díjmentesen, 
ingatlanonként 2 db a zöld-
hulladék gyűjtésére alkal-
mas, zöld színű, emblémás 
zsákot biztosít. Első alka-
lommal a zsákokat 2021. 
március végén helyezzük el 
az ingatlanoknál.

Ezt követőn a minden-
kori begyűjtéssel egyidejű-
leg térítésmentesen a járat 
maximum 2 db zöld színű, 
lebomló,   emblémás   cse-
rezsákot biztosít azon ingat-
lanhasználóknak, akik he-
lyeznek ki zöldhulladékot.

További zsákokat (kék 
színű, lebomló, emblémás) 
az ügyfélszolgálatokon, il-

letve a zsákértékesítő part-
nereknél lehet beszerezni 
átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az in-
gatlanhasználó, vagy meg-
hatalmazottja által, a köz-
szolgáltatás számlafi zetője 
nevére, mely utólag a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkeze-
lő (NHKV) Zrt. által kerül 
kiszámlázásra.

Tehát a zsák átvételekor a 
helyszínen nem kell kifi zet-
ni az átvett zsákokat, a zsá-
kok ára – a korábbiakban 
meghatározott változatlan 
díjon - utólag, az NHKV 
Zrt. által kiállított, postai 
úton megküldött számlával 
kerül beszedésre, mivel a 
többlet közszolgáltatás dí-
jának utólagos kiszámlázása 
és a díj beszedése az NHKV 
Zrt. jogszabályi hatásköre. 

A kommunális többlet-
hulladékos zsákok átvétele 
is a fentiek szerint történik.

Fentiek alapján a kert-
gondozás során levágott 
füvet és egyéb lágyszárú 

növényeket, illetve a le-
hullott falevelet a DTKH 
Nonprofi t Kft . által térítés-
mentesen rendelkezésre bo-
csájtott zöld színű lebomló 
műanyag zsákban, illetve az 
ágnyesedéket (gallyak átmé-
rője legfeljebb 6 cm lehet) 
maximum 150 cm hosszú 
kötegekben összekötve (al-
kalmanként nem több, mint 
1 m3 mennyiségben), a zöld 
zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet 
nem szennyező módon.

Szállítási alkalmanként, 
ingatlanonként maximum 2 
db ingyenes zsák, valamint 
további „korlátlan” meny-
nyiségű megvásárolt, kék 
színű, DTKH emblémás le-
bomló zsák helyezhető ki.

A többlethulladék elszál-
lítására alkalmazott zsákok 
átvételével és igénybevé-
telével – a közszolgáltatási 
díjban nem fedezett – köz-
szolgáltatást vesznek igény-
be ügyfeleink. A zsák ára 
magában foglalja a begyűj-
tés, szállítás és kezelés díját, 

Szob Város Önkormányzatá-
nak egyik régóta dédelgetett 
álma látszik megvalósulni 
idén nyáron: a MAHART 
PassNave Személyhajózási 
Kft -vel az évek során folyta-
tott, mostanra eredményes 
tárgyalások után hajókikötő 
épül Szobon. 

A hajókikötő az elfogadott 
tervek alapján a kompátkelő 
mellett, az Ipolykapu Kem-
ping szomszédságában fog 
megépülni.

A MAHART dunakanyari 
körjáratok elnevezéssel több 
járatot is indít, városunkban 
a 2. számú körjárata, az Esz-
tergom - Szob - Zebegény - 
Szob – Esztergom útvonalon 
közlekedő kirándulóhajó fog 

kikötni. Bár jelenleg még ki-
dolgozás alatt van, a hajózási 
társaság hivatalos honlapján 
egy előzetes, tervezett menet-
rend már megtalálható, mi-
szerint július és szeptember 
között, péntek, szombat és 
vasárnapi napokon, naponta 
négy alkalommal érkezik já-
rat a kikötőnkbe. 

A Dunakanyar kiemelt tu-
risztikai célpont, ezért fontos, 
hogy ne csak közúton és vas-
úton, hanem hajóval is elérhe-
tő legyen, és ezzel is erősöd-

jön a térség idegenforgalmi 
vonzereje. Településünkön az 
elmúlt időszakban több olyan 
turisztikai jellegű fejlesztés is 
történt, mely növeli városunk 
vonzerejét: az EuroVelo6 ke-
rékpárút után kiépült a Szo-
bot Ipolydamásddal összekö-
tő új kerékpáros út, valamint 
folyamatban van a Börzsöny 
Kisvasút – a pályatest meg-
hosszabbítását is magába 
foglaló - fejlesztési projektje. 
Bízunk benne, hogy a felso-
rolt beruházások, valamint 
városunk természeti környe-
zete mind-mind hozzájárul-
nak majd ahhoz, hogy Szob a 
Dunakanyar egyik turisztikai 
gyöngyszeme legyen. (Fotó: 
Mahart)

Tájékoztató zöldhulladék 
gyűjtésről

azaz a zsák árának megfi ze-
tésével az ügyfelek a többlet 
szolgáltatás díját is megfi ze-
tik.

A zöldhulladék gyűjtésé-
hez szükséges zsákok átvé-
teléhez az alábbi dokumen-
tumok szükségesek:

Lakossági ügyfelek eseté-
ben:

• csekkes fi zetési mód 
esetén egy csekkszelvény 
bemutatása, amely önma-
gában is tartalmazza az azo-
nosításhoz szükséges vevő 
azonosítót az átadás-átvételi 
nyomtatvány kitöltéséhez,

• nem csekkes fi zetési 
mód esetén a számla 3. ol-
dala és az azon található 
vevő azonosító bemuta-
tása, mely igazolja a jogos 
igénybevételt és azonosítja 
az utólagos számla kiállítá-
sához szükséges paraméte-
reket. 

Közületi ügyfelek eseté-
ben a nyomtatványt – fentiek 
szerinti kitöltést követően -, 
bélyegzővel szükséges ellátni. 

A korábban megvásárolt 
kommunális és zöldhulla-
dék gyűjtésére szolgáló zsá-
kok továbbra is elszállításra 
kerülnek.

Hulladékszállítási naptár 
(Szob):

április 1. csütörtök 
kommunális

április 8. csütörtök 
kommunális

április 12. hétfő
zöld

április 15. csütörtök
 kommunális, szelektív
április 22. csütörtök

kommunális
április 29. csütörtök

kommunális 
május 3. hétfő

zöld
május 6. csütörtök

kommunális
május 13. csütörtök

kommunális, szelektív
május 20. csütörtök

kommunális
május 24. hétfő

zöld
május 27. csütörtök

kommunális

Hajókikötő Szobon
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Röviden:
A kihirdetett veszélyhely-
zetre tekintettel a képvi-
selő-testület február és 
március hónapban nem 
ülésezett. A vonatkozó 
szabályozás szerint a kép-
viselő-testület hatáskörét 
veszélyhelyzetben a pol-
gármester gyakorolja, aki 
február és március hónap-
ban, az alábbi döntéseket 
hozta:

KISVASÚT A Börzsöny 
kisvasút Szob-Mária-
nosztra közötti szakaszá-
nak felújítása elnevezésű 
pályázat keretében lehető-
ség nyílik a kisvasút gör-
dülő állományának felújí-
tására. A polgármester a 
kisvasút gördülő állomá-
nyának felújítását végző 
vállalkozás kiválasztására 
irányuló beszerzési eljá-
rást érvényesnek minősí-
tette és az eljárás nyertesé-
nek a NÉ&PA Kft -t (2635 
Vámosmikola, Alkotmány 
u. 20.) hirdette ki. 

FÉNYKERESZT Az ön-
kormányzat hozzájárult, 
hogy Bogányi Gergely a 
szobi „Kálvária-dombon” 
(Szob Város Önkormány-
zata tulajdonában lévő 
872/1 helyrajzi számmal 
jelölt ingatlanon) „fényke-
resztet” állítson fel, a kö-
vetkező kikötésekkel:

- a keresztet úgy kell el-
helyezni, hogy a környező 
épületek lakóit a fényhatás 
semmilyen körülmények 
között sem zavarhatja,

- a kereszt állításának, 
karbantartásának, továb-
bá esetleges javításának 
költségei teljes egészében 
a kérelmezőt terhelik.

ÓVODA A polgármester 
a Szobi Napsugár Óvoda 
és Bölcsödében a nyári, 
takarítási és karbantartási, 
valamint adminisztratív 
munkák elvégzésére 2021. 
augusztus hónapjában 

három hét (összesen 15 
munkanap) szünetet en-
gedélyezett.

SPORT A polgármes-
ter döntött arról, hogy 
92/2017. (IV. 26.) sz. Kt. 
határozattal elfogadott 
„Szob Város Önkormány-
zata Sportkoncepciója 
2017-2020” hatályát 2021. 
december 31-ig meghosz-
szabbítja. A sportkoncep-
ció hatályának meghosz-
szabbítását indokolta, 
hogy annak megléte fel-
tétele volt a futballpálya 
sportöltözőjének felújítá-
sára - beadott pályázatnak. 

BESZÁMOLÓK Elfo-
gadásra kerültek a Szobi 
Érdy János Könyvtár és 
Információs Központ, va-
lamint Szobi Polgármes-
teri Hivatal 2020. évben 
végzett munkájáról szóló 
beszámolók. A Szobi Érdy 
János Könyvtár és Infor-
mációs Központ 2021. évi 
munkaterve szintén jóvá-
hagyásra került. Március-
ban fogadta el továbbá a 
polgármester Szob Város 
Önkormányzat Kulturá-
lis, Oktatási, Ifj úsági és 
Sport Bizottságának, va-
lamint az Ügyrendi, Ösz-
szeférhetetlenséget és Va-
gyonnyilatkozatot Kezelő 
Bizottságának 2020. évi 
beszámolóját, illetve 2021. 
évi munkatervét.

VISSZAVONÁS Március 
2-án döntés született ar-
ról, hogy az önkormány-
zat visszavonja 12/2021. 
(II. 9.), és a 13/2021. (II. 
10.) számú határozatokat. 
E határozatok alapján ke-
rült volna sor az önkor-
mányzat tulajdonában álló 
Árpád utca 9. szám alatti 
ingatlan, illetve a mobil 
fóliaház értékesítését cél-
zó liciteljárásra, azonban 
e határozatok végrehajtá-
sa a súlyosbodó járvány-
helyzetre tekintettel nem 
volt lehetséges, ezért azok 
visszavonásra kerültek. A 

meghirdetett licitek nem 
kerültek megtartásra.

HELYI ÉRTÉKTÁR Az 
önkormányzat döntött 
arról, hogy Szob Város 
Önkormányzata a Helyi 
Értéktár Bizottságba Kipil-
láné  Gonda  Máriát  de-
legálja. A delegálás azért 
vált szükségessé, mert Ku-
nya Sándorné lemondott a 
Helyi Értéktár Bizottság-
ban viselt tagságáról.

Kapcsolódó hír, hogy a 
polgármester Szob Város 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete nevében el-
fogadva a Helyi Értéktár 
Bizottság javaslatát, támo-
gatta, hogy az alább felso-
rolt értékek a Szobi Érték-
tárba felvételre kerüljenek:

1. Szobi Szörp
2. Szobi vasútállomás és 

vasúti híd az Ipolyon
3. Börzsöny Múzeum

4. Szent László-templom 
Hungarikum értékű 

barokk orgonával
5. Luczenbacher-kastély

6. Kálvária és 
Kálvária-kápolna

7. Öregtemető-kápolna
8. Hideg-rét

9. Lujza Leányiskola 
épülete

K Ö Z B E S Z E R Z É S I 
TERV Elfogadásra ke-
rült Szob Város Ön-
kormányzat 2021. évre 
vonatkozó éves közbe-
szerzési terve.

FEDETT KIÜLŐ Az ön-
kormányzat engedélyezte, 
hogy a Krasza „105” Kft . 
(2628 Szob, Ipolysági u. 
1.) a Szob, Ipolysági u. 2. 
szám alatti ingatlan előtt 

bérelt közterületre fedett 
kiülőt helyezzen ki a kére-
lemben szereplő tulajdon-
ságokkal.

DUNAPARTRA TÖR
TÉNŐ BEHAJTÁS EN
GEDÉLYEZÉSE A pol-
gármester döntött arról, 
hogy legfeljebb 2021. de-
cember 31. napjáig, gép-
járművel történő behajtást 
biztosít a Széchenyi sétány 
Rév átkelő és Luczenba-
cher sétány által lehatárolt 
területére azon kérelme-
zők részére, akik a behaj-
tást csónak, illetve kishajó 
vízre bocsájtása céljával 
írásban kezdeményezik. 
Kérelmezők gépjárműve-
ikkel a kerékpárút mellett 
kijelölt zöld sávon közle-
kedhetnek. Az engedély 
nem jogosítja fel a kérel-
mezőt, hogy gépjármű-
vével az érintett területen 
parkoljon.

ÓVODAI BEIRATKO
ZÁS Az intézményt fenn-
fenntartó önkormány-
zat engedélyezte, hogy a 
Szobi Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde intézményben 
az óvodai és bölcsődei be-
iratkozásra 2021. április 
26-án és 27-én kerüljön 
sor.

FŰKASZÁLÁS A polgár-
mester a Szob város közte-
rületeinek fűnyírási és ka-
szálási feladatai ellátására 
kiírt beszerzési eljárást 
érvényesnek minősítette 
és  az    eljárás  nyertesé-
nek Lieszkovszki Krisztián 
egyéni vállalkozót (2628 
Szob, Diófa köz 1.) hirdet-
te ki.

Köszönet
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Danubius Tánc-
együttes tagjainak rendhagyó műsorukért, amelyet az 
1848. március 15-i forradalom évfordulója alkalmá-
ból készítettek. A megemlékező műsor megtekinthe-
tő a következő internetcímen: https://www.youtube.
com/watch?v=Ae4IbBLC7cI
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2019-ben a Magyar Falu 
program keretén belül a 
művelődési ház ismét átala-
kuláson esett át, melynek 
számlálhatatlan pozitív ho-
zadéka között egy közösségi 
„tankonyha” is kialakításra 

került. 
Ebben a konyhában 

kezdte meg a működését 
a JAMH Kicsi Háziasszo-
nyok. Gyakrabban a gyere-
kek, de sokszor édesanyák 
főztek, sütöttek, befőztek 
együtt.

A sors fi ntora, hogy mire 
összeállt a kemény mag, 
mire egyre több lett az ér-
deklődő, a művelődési há-
zat be kellett zárni, minden-
nemű programot be kellett 
szüntetni. Azóta, jobb híján 
a közösségi oldalon próbál-
juk tartani a kapcsolatot és a 
konyhai lelkületet magunk-
ban, egymásban. 

Itt hirdettünk meg egy 
húsvéti, tavaszi témájú ver-
senyt, bár ez nem a legjobb 
kifejezés. A lényege, hogy 
2021 április 5-ig fotókat 
várunk ünnepi ételekről, 

süteményekről, édes és sós 
falatokról. Cserébe öt sze-
rencsés résztvevőt egy-egy 
csodaszép köténnyel aján-
dékozunk meg.

Akinek felkeltettük az ér-
deklődését, az csatlakozzon 
a Kicsi Háziasszony JAMH 
nevű csoporthoz a faceboo-
kon és bátran töltse fel a fo-
tókat.

Sakkos téli 
álom 2020/21

Sajnos a vírus miatt lénye-
gében a bajnoki mérkő-
zések 2020 márciusa óta 
megszűntek. Az utolsó 
Hírverő Baráti Versenyünk 
2020. augusztus 20-án, 
Szent István napon zajlott 
le, mivel az enyhítések ak-
kor ezt megengedték. 

Azóta összejövetel nem 
volt, mindenki otthon ké-
szül, várjuk a folytatást.

Jelenleg 2021. április a 
tervezett folytatás ideje. 

Itt szeretnénk havi szin-
ten "Sakkos Visszaemléke-
zés" címmel mini sakkos 
régi emlékeket felelevení-
teni.

Egyik azóta is sokszor 
felhozott emlékünk:

1980-as években Virág 
Sándor kiváló játékosunk 
abban a megtiszteltetésben 
részesült, hogy részt vehe-
tett Anatolij Karpov világ-
bajnok sakk szimultánján 
Budapesten. Később meg-
boldogult volt sakkozónk, 
Csiff ári Jenő bácsi és Virág 
Sándor között ez a beszél-
getés zajlott le:

- Sikerült játszanom Kar-
povval... - mondta Sanyi.

- És mi lett az eredmény? 
- kérdezte Jenő bácsi, az 
örök optimista...

Csiba Ben 
csapatvezet

A sokoldalú alkotó 1938-
ban született Szobon, s 
napjainkig itt élt. Tanult 
Bolmányi Ferenctől, Kapicz 
Margittól, Szőnyi Istvántól, 
Gráber Margittól, Barcsay 
Jenőtől, Uitz Bélától. A rest-
aurálás mesterségét a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban 
Baki Győzőnél sajátította el. 

1954-ben volt az első 
kiállítása Nagymaroson. 
Önmagát mindenek előtt 
festőnek vallotta, a mun-
kásságára elsősorban a re-
alizmus jellemző. Olyan 
egyetemes művészetet kép-
viselt, melyet mindenki 
megérthetett. 

Egyszer úgy fogalmazott: 
„Nekem az az igazi öröm, 
az az igazi elismerés, ami-
kor a közönségnek tetszik 
az alkotásom. Amikor egy 
néni odajött hozzám és azt 
mondta, hogy olyan élethű 
az a Krisztus-fej, hogy be-
szélgettem vele, én ettől na-
gyobb elismerést nem tudok 

magamnak elképzelni.”
1964-ben a basaharci kel-

ta temető feltárásánál resta-
urátorként,1984-85 között a 
Budapesti Állami Operaház 
felújításánál farestaurátor-
ként dolgozott. Nagy büszke-
sége volt, hogy ő végezte el az 
ipolydamásdi templom teljes 
berendezésének a restaurá-
lását, az útszéli Nepomuki 
Szent János szobrának, a má-
rianosztrai műemlék jellegű 
Kálvária összes rekonstruk-
ciós munkáit, a kóspallagi 
templom 8 szobrának, va-
lamint a letkési templom 2 
szobrának, és a szobi temp-
lom 10 szobrának a felújítá-
sát is.

Képei szerte a világon meg-
találhatóak, Magyarorszá-
gon kívül Németországban 
van a legtöbb, de fellelhető az 
USA-ban, Kanadában, Gö-
rögországban, Hollandiában, 
Ukrajnában, Moszkvában, 
Ausztriában és Ausztráliában 
is.

1960 óta gyűjtötte Szob és 
a környező települések törté-
netét.

Munkája elismerésül az 
Ipolymenti Régió az év em-
berének választotta, 1996-
ban Szob Nagyközségért Dí-
szplakettet kapott. 

Tanítványai közül többen 
kerültek művészi pályára: kő-
szobrász, tanár-szobrász, fa-
szobrász, tűzzománc készítő, 
régész, ötvös, ékszerész, grafi -
kusok lettek.

Szob Város Önkormányza-
ta osztozik a család gyászában. 

Micsei László temetéséről a 
család később intézkedik!

Isten veled Laci bácsi, 
nyugodj békében!

A kötényért hajtok

Életének 83. évében elhunyt Micsei László, festő-, és 
szobrászművész, restaurátor, helytörténész

Szobi Hírnök
Szob Város  

Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:  

Ferencz Gyöngyi  
polgármester

Szob, Szent Imre u. 12. Tel.: 
27/570-690

Felelős szerkesztő: 
dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-690, 

email: holocsik@gmail.com
Lapelőállítás: Proxa Kft., 

2167 Vácduka, Petőfi  utca 28.
Tel.:06-20/911-9077

Felelős vezető: Furucz Anita
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„Jöhet a farsangi mulatság,
itt a trombita, na meg a sok 

fi nomság.
De a bál az már egy éve áll,
megváltozott ezalatt a világ.

Talán mi is megváltozunk,
s lesz önálló múltunk,

mert már lélegezni is alig 
tudunk,

maszkokkal elrejtjük szép 
arcunk.”

Idén minden rendhagyó 
módon történik az iskolá-

ban. A járványhelyzet miatt 
nem rendezhettünk hagyo-
mányos farsangi mulatságo-
kat, így alternatív formában 
ünnepeltünk.

A farsang napján az osz-
tályok más-más jelmezek-

ben pompáztak egész nap, a 
nyolcadikosok pizsiparty-t 
tartottak, az alsósok pedig 
jelmezeiket felvonulás kere-
tében mutatták be. Az osz-
tályok egy része délután is 
ünnepelt, közös pizzázással, 
játékkal, tánccal. 

Húshagyó kedden a telet 
hangos kiabálással, hangsze-
res zajkeltéssel űztük el, mi-
közben a rontást vivő bábot 
elégettünk. Közösen rákia-
báltuk az összes bajt, amit 
szeretnénk a téllel együtt 

elfelejteni, reméljük, hogy 
a tavaszunk felhőtlenebb 
és nyugalmasabb lesz, mint 
tavaly. Jövőre szeretnénk 
hagyományos farsangot ren-
dezni, hiányoznak a közös 
programok. 

Intézményünkre mindig jel-
lemző volt az új utak kere-
sése és az innovációk iránti 
érzékenység. 2013-ban az 
iskola egy TÁMOP pályá-
zat keretében vezetett be új 
pedagógiai elemeket, majd 
2018-ban kapcsolódtunk a 
Komplex Alapprogramhoz, 
valamint a Microsoft  Inno-
vatív Iskola programhoz. A 
projekteken belül az iskola 
pedagógusai számos to-
vábbképzésen vettek részt, 
melyek elemeit beépítették 
pedagógiai gyakorlatukba. 
A következő néhány hónap-
ban egy szakmai cikksoro-
zatot indítunk, melynek ke-
retében bemutatunk néhány 
jó gyakorlatot, melyet kol-
légáink hatékonyan hasz-
nálnak. Az innovációk célja 
egy olyan iskola kialakítása, 
amely megfelel a XXI. szá-
zad követelményeinek.

Első alkalommal egy 8. 
osztályos biológia órát mu-
tatunk be, melyet Filó And-
rea kolléganőnk tartott.

Az anyagcsere hosszú és 
összetett témakörének ösz-
szefoglalása nem egyszerű 
feladat. Idén a szobi nyol-
cadikosok egy forgószín-
padon találták magukat, 
mely minden állomásán az 
egy-egy szervrendszerről 
tanultakat ismételhették át. 
A csoportok egy random 
csoport generátor program 

segítségével alakultak, és az 
egyes állomásokon töltött 
idő végét egy projektorral 
kivetített időzítő alkalmazás 
jelezte, mindenhol 8 per-
cet töltöttek el a diákok. A 
feladatok vegyesek voltak, 
például csillagokat kellett 
alkotniuk a vér alkotóele-
meinek tulajdonságaival, a 
modellt kipróbálva le kel-
lett írni a ki- és belégzés 
folyamatát, vagy a kirakott 
tableteken az osztály Teams 
fi ókjába feltöltött linkeken 
található feladatokat kellett 
megoldani a táplálkozási 
szervrendszer témaköréből. 
A diákok kaptak egy részle-
tes feladatlapot, amely segít-
ségükre lesz az otthoni ta-
nulás során is, de az órán is 
dolgoztak rajta, ha tovább-
lépést jelző csilingelés előtt 
végeztek az állomáson. Egy 
ilyen órán a tanárnak nem a 
szereplés a feladata, hanem 
a hosszas előkészület után a 
háttérbe húzódás, a terem-
ben folyó munka kísérése, 
egy-egy segítő kérdés felté-
tele, illetve annak megfi gye-
lése, hogy melyik téma okoz 
nehézséget, melyet aztán a 
csoportmunka végeztével át 
is beszéltünk. 

Filó Andrea, 
biológia-földrajz 

szakos tanár
Moór Róbert, 

intézményvezet

A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK 
HÁZIORVOSI RENDELŐK: 

06-27/372-050 vagy 06-27/370-289 
HÉTVÉGÉN, ÉS RENDELÉSI IDŐN KÍVÜL 
TÉRSÉGI ORVOSI ÜGYELET: 06-27/370-073 

INFORMÁCIÓS ZÖLD SZÁMOK: 
06-80/277-455 vagy 06-80/277-456

 EBÉD IGÉNYLÉSE:
 06-27/370-372 

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: 
06-27/570-690 (12-es mellék)

POLGÁRMESTER: 
06-70/944-9321 

Pedagógiai innovációk a szobi 
Fekete István Általános Iskolában Iskolai hírek

www.szob.hu
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Szob Város Önkormányzata Ma-
gyarország Kormányának a „KE-
HOP-5.2.9-16-2017 Pályáza-
tos épületenergetikai felhívás a 
közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” felhívás-
ra benyújtott pályázaton 178 848 
061 millió Ft támogatásban része-
sült.

Azonosító: 
KEHOP-5.2.9-16-2017-00184

Pályázó neve: 
SZOB VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe:

 Szob város intézményeinek 
energiahatékonyságot 

célzó felújítási munkái
Szerződés száma: 

KEHOP-5.2.9-16-2017-00184
Támogatás összege: 

178 848 061 Ft
Támogatás intenzitása: 

98.359195 %
A projekt fi zikai 

befejezésének időpontja: 
2021.03.31.

Megvalósítási helyszínek:
- 2628 Szob, Iskola utca 2., hrsz: 

436, Általános Iskola
- 2628 Szob, Árpád utca 15., hrsz: 

575., Idősek Otthona
- 2628 Szob, Iskola utca 1., hrsz: 

438., „Meseház" épülete

Befejeződtek Szob város 
intézményeinek energiahatékonyságot 

célzó felújítási munkái 

Szob Város Önkormányzata a pályá-
zati forrásból az általános iskola, idősek 
otthona és "Meseház" nevű intézmé-
nyeknek energiahatékonysági felújítá-
sát és fotovoltaikus napelemes rendszer 
alkalmazásával megújuló energiaforrás 
hasznosítását valósította meg. A fej-
lesztés az épületek funkcióját nem érin-
tette, változatlan maradt. A fejlesztés 
során az épület energiatudatos hom-
lokzati felújítása, nyílászáróinak cseréje 
és tetőszigetelés, valamint fotovoltaikus 
napelemes rendszerrel megújuló ener-
gia hasznosítása valósult meg.

A műszaki és szakmai tervek sze-

rint megvalósult felújítással az épületek 
fenntarthatósága hosszú távon biztosí-
tottá vált. Jelentősen javul az energia-
mérleg, mellyel csökkennek a fenntar-
tási költségek.

Hajós elődeinkről
Sok szobi, sőt letkési és helembai 
is hallott már róla, hogy e három 
település hajózással foglalkozó la-
kói a régmúlt századokban külön-
leges helyzetben voltak. Mit jelent 
ez? I. (Nagy) Lajos király 1346-ban 
kiváltságlevelet adott ki e három 
helységben lakó, latinul „conditi-
onarius”-oknak minősülő királyi 
népek számára, amelyben leszögez-
te, hogy ezek peres ügyeit mindig 
a király vagy az általa kinevezett 
bíró előtt kell tárgyalni. A „condi-
tionarius” régi, már az Árpád-kor 
első felében kialakult állapot volt. 
A latin szó töve, a „conditio” ma-

gyarul „feltétel”-t jelent. A magyar 
királyság kialakításakor biztosan, 
de valószínűleg már a X. században 
is léteztek olyan falvak, népcsopor-
tok a Kárpát-medencében, melyek 
egy-egy foglalkozáshoz vagy egy-
egy termény, termék előállításához 
jobban értettek, mint az alávetett, 
szolgarendű lakosság átlaga. Ha e 
specializálódott csoportok termé-
kére vagy szolgáltatására szüksége 
volt az uralkodónak, akkor dönt-
hetett úgy, hogy e népeket bizonyos 
feltétellel, azaz „conditio”-val men-
tesíti a megszokott uralkodói adók 
(a gabona, bor, stb. adója) alól. Mit 

jelentett az 1346. évi kiváltságolás? A 
szobi, helembai és letkési „conditio-
narius”-ok ezután jogi ügyeiket már 
nem azon megye ispánja, vezetője 
előtt folytatták le, ahol a per tárgyát 
képező birtok feküdt vagy ahol ők, 
illetve ellenfeleik jogsértést követtek 
el, hanem mindig megkereshették 
az uralkodót, és ő vagy az általa erre 
a feladatra kijelölt személy hallgat-
ta meg a feleket és hozott ítéletet. A 
középkori oklevelekből látjuk, hogy 
egy-egy ügy esetében komoly segít-
séget jelenthetett a bírák jóindula-
ta, így a királyi kedvezmény fontos 
lehetett azoknak, akik gyakran for-
dultak bírósághoz. Hogyan juthat-
tak e nagy előnyhöz elődeink?

Tudjuk, hogy I. (Anjou) Károly 
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(másként Károly Róbert) király 
1323-tól Visegrádon székelt. Ennek 
köszönhetően e város, sőt a szem-
ben fekvő Maros is gyors fejlődés-
nek indult. Az uralkodó a várhegy 
lábánál, a Dunától két perces sétára 
építette fel palotáját és kísérete lakó-
helyét, valamint a hivatalok épüle-
teit. A bíráskodásban és a politikai 
tárgyalásokban aktívan részt vevő I. 
Károly, majd az 1340-es években fia, 
I. (Nagy) Lajos is többször látogatott 
el Visegrádról Damásdra, ahol a mai 
vár helyén vadászlakuk állt. A bőr-
szalagokon rugózó hintó 15. századi 
feltalálásáig az előkelők a szárazföl-
dön utazva, vagy lovon, vagy rázós 
szekereken kényszerültek legyőzni a 
távolságot. A vízi út sokkal kényel-
mesebb volt, a hullámokon ringa-
tózni nem jelentett megterhelést. És 
míg az utak egy-egy nagyobb zápor 
után sártengerré változtak, sokszor 
lehetetlené téve a közlekedést, addig 
a hajók és a csónakok esőben, és eső 
után is menetkészek voltak. Feltehe-
tő, hogy a szobi, helembai és letkési 
hajósok is részt vettek az uralkodó 
és kísérete Visegrád és Damásd köz-
ti szállításában. Az Ipolyon felevezve 
az előkelők a damásdi várhegy lábá-
nál kiszállva néhány méter séta után 
már célhoz is érhettek. Elképzelhe-
tő, hogy a fiatal I. Lajost egy sikeres 
vadászat utáni jobb hangulatában 
szólította meg a hajósok valamelyik 
elöljárója kérve, hogy segítse peres 
ügyeik számukra kedvező kimene-
telét. Az együtt töltött hajóutak po-
zitív emlékei késztethették a királyt, 
hogy kegyesen támogassa a kérést. 

Néhány évvel később, 1355-ben 
a Szobon és a két másik közeli falu-
ban élő királyi „conditionarius”-ai-
nak régtől meglévő vámmentességi 
kiváltságát erősíti meg oklevél ki-
adásával I Lajos. E diploma szerint 
a szobiak és társaik régtől vámmen-
tesek Pozsony és Szalánkemén közt 
mind személyük, mind áruik tekin-
tetében. Mekkora hasznot jelentett 
ez? 

A középkori Magyarországon a 
belföldi áruforgalom után is vámo-
kat kellett fizetni. Akár szárazföldön, 
akár vízen kívánt kereskedni valaki, 
általában 20-30 km megtétele után 
szinte biztosan érintett egy vámhe-
lyet. A Dunán haladókat kötelezték 
arra, hogy minden vámhelyen ki-
kössenek és áruikat bemutatva meg-

adják a vízi vámot. Sajnos nagyon 
kevés olyan irat maradt ránk, mely 
a hajózáshoz és még kevesebb, mely 
a vízi vámokhoz kapcsolódik. A 
rendelkezésre álló adatok azonban 
aktív vízi szállításra utalnak. A fi-
zetendő vámok mértéke időszaktól, 
vámhelytől és terméktől függött. A 
13. századtól gyakori az egy százalé-
kos vámtétel, de előfordult, hogy en-
nek többszörösét kellett fizetni. Ha 
valaki Szobról indulva Pozsonyba 
tartott, akkor útközben az 5-6 vám-
helyen, kikötőben a rakomány 5-10 
százalékát is kifizethette. A vámfize-
tés alól csupán néhány kedvelt ural-
kodói kolostor vagy püspökség, to-
vábbá néhány tucat fejleszteni szánt 
város mentesült a 13-14. században, 
ezek többsége is csupán egy-egy 
országrészben kapott mentességet. 
Általában ott, ahol a kereskedelmi 
forgalmuk nagyobb részét lebonyo-
lították.

A szobiak és társaik ezek szerint 
igen nagy távolságokat tettek meg 
a Dunán. Vámmentességi – és így 
feltételezhető kereskedelmi – körze-
tük egyik vége a nyugati határszélen 
levő Pozsonynál volt. Első olvasatra 
furcsa, hogy a másik végpont nem 
az ország déli határán levő Belgrád/
Nándorfehérvár lett, hanem a tőle 
kb. 40 km-re északra fekvő Szalán-
kemén. Emellett az is érdekes, hogy 
esetünkben nem nyugati eredetű, 
tőkeerős városi polgárok, hanem 
egyszerű falusi közösségek azok, 
akik távolsági kereskedőkként tűn-
nek elénk. Nehéz példát találni erre 
országunk középkori múltjában. 
Igaz, hogy egy fejlesztendő kisvá-
rosnak szól, de meglepően hasonló 
a nagyrészt sóbányászattal foglalko-
zó tordaaknai „hospes”-ek (bizonyos 
kiváltságokkal ellátott telepesek) 
1291. évi kiváltságlevele. Ekkor III. 
András a többi sótermelő erdélyi te-
lepüléshez (Désakna, Kolzsakna és a 
ma népzenéjéről híres Szék, az egy-
kori Székakna) hasonlóan a tordai-
akat is kivette a tordai megyésispán 
és az erdélyi vajda joghatósága alól, 
így ügyeikben csak a király vagy a 
tárnokmester ítélhet. Emellett az 
egész országban vámmentességet 
kaptak. Az ispánok joghatósága aló-
li kivétel és a vámmentesség emlé-
keztetnek a szobiak fél évszázaddal 
később írásba foglalt kiváltságaira. 
Ezek mellett a tordaiak csupán két 

másik (most nem említett) szabad-
ságjogot nyertek, így privilégiumuk 
nyomán helyzetük inkább hasonlít a 
szobi hajósok állapotára, mint a szá-
mos kedvezményt nyert „igazi” vá-
rosok (Buda, Visegrád, Maros, stb.) 
jogállására. 

A só ma csupán egy termék a bő-
ségesen ellátott boltok polcain. Egy 
a konyhában használt számos ízesí-
tőszer közt. A középkorban viszont 
a családok többségének a túlélése 
múlt azon, hogy volt-e elegendő só-
juk a kifogott halak és a télen levá-
gott állatok tartósításához. Ha nem 
lehetett tartósítani az ételt, éhínség 
köszöntött a lakosságra. A kutatók 
szerint egy-egy közép-európai la-
kosra évente kb. 10 kg sófogyasztást 
számolhatunk. Hazánk középkori 
sószükségletének a legnagyobb ré-
szét az erdélyi kitermelés szolgáltat-
ta. Mivel királyaink a saját termé-
küket akarták eladni és a külföldi 
(osztrák, lengyel és az adriai) sót 
nem akarták beengedni az országba, 
meg kellett oldaniuk e termék or-
szágon belüli „terítését”. A kockákra 
vágott só jelentős része I. István ki-
rály óta a Maroson érkezett Szeged-
re, ahol az Árpád-kor második felé-
től biztosan nagy raktár létezett. Az 
áru másik részével továbbhaladtak 
lefelé a Tiszán. E folyónak a Duná-
ba torkollásánál a Duna jobb part-
ján található Szalánkemén, ahol egy 
1277. évi oklevél szerint a vízen ér-
kező sónak jelentős sólerakata volt. 
Innen a szállítás már árral szemben 
történt egészen Pozsonyig. 

Valószínűleg a sószállításban 
való, talán már az Árpád-kor első 
felétől tartó aktív részvétel lehetett 
az oka annak, hogy elődeink régtől 
fogva (mint 1355-ben írták) Po-
zsonytól Szalánkeménig élveztek 
vámmentességet. A hosszú utakon 
számos üzletet köthettek, ellentétek 
alakulhattak ki, így érthető, hogy a 
meglévő vámmentességük mellett a 
pereik lefolytatásában kértek segít-
séget I. Lajostól 1346-ban. Lehetsé-
ges, hogy e kéréshez az ötletet azok 
a tordai és más erdélyi sótermelők 
adták, akik már rendelkeztek ilyen 
kedvezménnyel és a sószállítás ré-
vén kapcsolatba kerültek a mi hajó-
sainkkal.

 Batizi Zoltán 
(Börzsöny Közérdek Muze-

ális Gyjtemény) 
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Gasztrostaféta Olvastad?
A Kicsi Háziasszonyok receptje

QUICHE (ahogy a Kicsi Háziasszony képző táborban 
készítettük)

A quiche egy klasszikus 
francia étel: omlós tészta-
ágyon elhelyezett, gazdag 
feltéttel megpakolt, tej-
színes tojással összesütött 
lepény, közkedvelt étel, 
mivel szinte minden mara-
dék alapanyagból, gyorsan 
elkészíthető a család ízlése 
szerint.

A tésztaágy hozzávalói: (30 cm-es piteformához)
(a legjobb, ha minden hideg…igen, a liszt is!)

- 45 dkg búzafi nomliszt 
- 30 dkg vaj

- 150 ml hideg víz
- ízlés szerint só

A hűtött lisztbe belereszeljük a fagyos/hideg vajat, va-
lamint beleöntjük a fagyos/hideg vizet, ízlés szerint sót, 
és gyors mozdulatokkal összegyúrjuk, egy cipót készí-
tünk belőle, lefóliázzuk és legalább 30 percre hűtőbe 
tesszük.

A pihent cipót kinyújtjuk (egyszerű, ha két sütőpa-
pír között próbáljuk) akkorára, hogy egy piteformát ki 
tudjunk vele bélelni (a szélére is jusson), villával meg-
szurkáljuk, majd a tészta tetejére helyezünk egy sütőpa-
pírt, erre sütőbabot, gyöngyöt vagy bármilyen sütőálló 
nehezéket helyezünk, és 10-15 perc alatt elősütjük (va-
konsütés).

Töltelék:
- 400 ml tejszín

- 4 tojás
- 10 dkg vaj
- 10 dkg sajt

- fűszerek: só, bors…
- és bármi, mondom bármi, ami van, kedvenc, 

maradék…ilyenek lehetnek: sonka, sült maradék, 
póréhagyma, fokhagyma, spenót, cukkini, padlizsán, 

paradicsom…

A töltelékhez a vajon elindítjuk a hagymaféléket, zöld-
ségeket és a húsfélét (attól függően, hogy nyers vagy 
kész állapotban van-e a hús). Az elősütött tésztaágyról 
a nehezéket és a sütőpapírt eltávolítjuk, majd az elő-
készített töltelék alapot beletesszük. A tojásokat a tej-
színnel kikeverjük, belereszeljük a sajtot (de lehet túró, 
juhtúró, ricotta is), majd ezt a tojásos tejszínes keve-
réket a pitére öntjük. 180 C°-ra előmelegített sütőben 
20-25 perc alatt megsütjük. Ha szép aranybarnára sült, 
kivesszük a sütőből és legalább langyosra hűtjük, hogy 
szeletelni lehessen.

A stafétát Legény Anitának adom/adjuk át.

Frei Tamás: A megmentő
Néhány éve találkoztam a 
könyvvel és azonnal ma-
gával ragadott a történet. 
Sok könyvet olvastam, de 
ez volt az, amit nem tud-
tam letenni. Ahogy az író 
is fogalmaz, konspiráció, 
hatalom, szerelem, pénz, 
leszámolások és egy 
szövevényes összeeskü-
vés. Igazi különlegesség. 
Ajánlom mindenkinek, 
akit érdekel a politika és a 
rejtett összeesküvések.

Az író sokak számára 
ismerős lehet, Frei Ta-
más, Magyarország egyik 

legmeghatározóbb médiaszemélyisége a 90-es évektől. 
Tudósított a délszláv háborúról, szomáliai polgárhá-
borúról és adott helyszíni tudósításokat a kolumbiai 
drogháborúról is. Mindezeken túl számtalan interjút 
készített államfőkkel, meghatározó  politikusokkal, 
valamint fi lmsztárokkal. Manapság már ezeket az in-
terjúkat és tudósításokat csak felvételről tudjuk felidéz-
ni, azonban még mindig van kötődése az írónak Ma-
gyarországhoz, ugyanis egy sikeres kávézóláncot vezet, 
amelynek része például Szaúd-Arábia és Dubai is. A 
regényekben is tapasztalható a tudósítói tapasztalat, 
leírásai mindig pontosak, konkrétak és aktuálisak. A 
megmentő című könyve az első kötete egy négy részből 
álló sorozatnak.

Ebben az első könyvben megismerkedhetünk a 
főhőssel Andréval, aki egy legyőzhetetlen légiós, erős 
magyar kötődéssel. Illetve a légiót vezető Bernard Di-
dierrel, aki folyamatos feladatokat bíz Andréra. A kö-
tetben a magyar-orosz történelem is megjelenik, és ez 
mozgatja a szálakat. Politikusok, végrehajtók csatája 
és a főhősünk rejtélyes belső csatája önmagával egy új 
kezdet reményében. A történet sok helyszínen játszó-
dik, Teherán, Moszkva és Budapest, csak néhány hely-
szín a sok közül, de egyvalaki igazán nagy durranásra 
készül, de az, hogy ki és pontosan mi a célja, kiderül a 
könyvből.

Jó szórakozást kívánok!
A lehetőséget Kovács Kingának szeretném átadni.

Szabó Lrinc

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KEMPF 
VILMOS temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísér-
ték, és sírjára a megemlékezés virágát helyezték. 

Gyászoló család
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A címben szereplő népdal igen kedvelt, 
sokféle változatban él. Szövegében ta-
lálható a „kisze”, melyből a szokás elne-
vezése is él, leggyakrabban egy böjti étel 
nevére vezetik vissza, mely korpából ké-
szült savanyú levesféle. A „sódargömbőce” 
szintén étel, a húsvéti sonka. Ilyen meg-
világításban a szokás szépen a helyére 
kerül, böjt végére, húsvét elejére, virágva-
sárnapra.

A dalt olvasva, esetleg énekelve, alig-
ha szorul magyarázatra a kiszézés. Kife-
lé ami rossz, befelé ami jó. Ezért nem is 
magyarázatot szeretnénk e pár sorban 
közölni, csupán néhány érdekességet a 
virágvasárnapi kiszézés szokásáról.

 Az első és számunkra talán a legfon-
tosabb, amiben a legtöbb szakirodalom 

megegyezik, hogy a virágvasárnapi kiszé-
zés Hont, Nógrád, Pest megye települése-
in, az Ipoly menti falvakban élt a legélén-
kebben, legtovább. Szóval ezt nagyon is a 
magunkénak tudhatjuk.

Egyetlen szalmabábúban tömörül a 
betegségűzés, dögvész űzés, téltemetés 
és (milyen meglepő, hiszen fi atal lányok 
a főszereplők) házasság jóslás-varázslás. 
Nem szeretnék hosszan időzni a beteg-
ség, dögvész, temetés szavakon, jelen 
helyzetben éppen elég kézzelfogható ta-
pasztalatot gyűjtünk be e téren. 

Mennyivel vidámabb a házasság jós-
lás-varázslás!  Egyébként  is  szívet  me-
lengető tény, hogy a jeles napjaink nagy-
részéhez tartozik hasonló hiedelem, ami 
azt mutatja, hogy a paraszti kultúrában a 

Haj ki kisze haj, gyűjj be 
sódargömbőce kivisszük a betegséget, 

behozzuk az egészséget haj ki kisze, haj

házasság, a párkeresés központi szerepet 
töltött be a fi atal lányok életében. E va-
rázslás tekintetében kreativitásuk határ-
talan, ma már mókásnak tűnő szokása-
ikat irigylére méltó mély hittel végezték. 
Teljesen biztos vagyok benne, hogy ami 
ezekből eltanulható és bármilyen módon 
alkalmaztató: az „irigylésre méltó mély 
hit” abban amit csinálnak.

De nézzük ezeket a lányokat! Fiatalok, 
szépek, vidámak, tele reménnyel, élet-
tel (még mindig van mit tanulni tőlük). 
Összegyűlnek egyiküknél, szalmából 
életnagyságú babát készítenek, és felöl-
töztetik. Nem csak úgy dobálnak rá vala-
mit… természetesen változatos a paletta, 
hogy milyen módon öltöztették fel ezt a 
szalmababát, de környékünkön jellemző 
hogy rendkívüli igényességgel válogatták 
össze a viseletét. Egykori lánypajtásaiktól 
kértek ruhákat. Azoktól, akiknek „bejött” 
az előző évi varázslás, férjhez mentek 
farsangban, a falu újmenyecskéi adták 
a kisze ruháit. Aki adta, szívesen adta, a 
lányok kiénekelték. Azaz a falujárás alatt 
az énekek szövegeit úgy igazították, hogy 
mindenki tudjon róla: ez és ez az újme-
nyecske ruháját viseli babájuk. Aki nem 
adott, hát… nos igen, sajnos azt is kiéne-
kelték. ( Ja! Hogy szájára vette a falu? Elő-
fordult. A közösségi média ott is, akkor is 
működött, csak máshogy hívták.)

Miután a baba elkészült, énekszó-
val keresztülvitték a falun, végül a patak 
vagy folyó partján levetkőztették, s a víz-
be dobták. Patak vagy folyó híján a falu 
határában elégették. Helyenként változó 
rítusok kapcsolódnak a vízbe dobáshoz, 
elégetéshez, azonban a lényeg ugyanaz: 
semmisüljön meg, ússzon messzire, vál-
jék füstté minden rossz.

Együttesünk jó pár éve felvállalta, ma-
gáévá tette ezt a szép szokást. Sajnálatos, 
hogy az idei a második év, melyben min-
denféle korlátozásnak eleget téve nem 
tudjuk a kiszebaba varázslatát használni. 
Róka fogta csuka, ha nem űzzük el, itt ma-
rad, de nem tudjuk elűzni, mert itt van. 
Más lehetőségünk nincs, mint a meg-
előző évek felvételeit csodálni, és bízni 
benne, hogy mély hitünk a változásban 
átsegít e nehéz időszakon.

Danubius Táncegyüttes
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ILLÓOLAJ KLUB ALAKUL 
VÁRJUK A TERMÉSZETES ÉLETMÓD KEDVELŐK 

JELENTKEZÉSÉT!

Ma már nem álom egy olyan élet, amelyben egyszerűen 
találunk természetes megoldásokat.

Ha az életmódunkra összpontosítunk, az egészség elérése 
és megőrzése természetesen történik.

Az esszenciális olajokat az érzelmi és fi zikai jóllétet fokozó 
felhasználási módok széles körére alkalmazzák. Önállóan 

és komplex keverékek formájában is alkalmazhatók, a használójuk tapasztaltságától és a kívánt 
hatástól függően.

Nyugodt alvás (pici babáknál is), pihenés és stresszkezelés, mérgező anyagok csökkentése a 
közvetlen környezetünkben - számos területen megmutatjuk az esszenciális olajok jótékony hatását!

Aki szeretne csatlakozni, jelentkezzen a “Mindent az illóolajokról” Facebook 
csoporthoz a QR kód a Facebook oldalra visz. 

(A kód iOS okostelefon kamerájával beolvasható, mintha egy fotót szeretnénk 
készíteni a kódról. Androidos rendszernél QR kód olvasó applikáció szükséges.)

AZ ÁPRILIS 5IG CSATLAKOZÓK KÖZÖTT KISORSOLUNK 5 FŐT, AKI SZE
MÉLYRE SZABOTT ÉRTÉKES AROMA CSOMAGOT KAP AJÁNDÉKBA! :

Üdvözlettel - Illóolaj Klub Alapítók

Köszönet azoknak, 
akik húsvét alkalmából 

élelmiszer és pénz 
adományaikkal

segítettek a 
rászorulóknak. 

A Karitászcsoport  szét 
fogja osztani szokás
szerint és eljuttatja a 

szükséget szenvedőknek.
Szobi Karitász Csoport


