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A szobi személyhajó kikötő 1982-ben 
történt bezárását követően, közel négy 
évtizedes szünet után most, 2021. má-
jusában, a MAHART PassNave Sze-
mélyhajózási Kft . kivitelezésében ké-
szült el az új szobi kikötő. Az 1982-ben 
bezárt szobi kikötő még a Luczenba-
cher család kastélya alatti Duna-szaka-
szon helyezkedett el, a most újranyitott 
pedig a révátkelő közelében, az Ipoly-
kapu Kemping alatti Duna-szakaszon 
került kialakításra.

A kikötő újranyitása újabb mér-
földkő városunk turizmusának fejlő-
désében, hiszen ezzel településünk be-
kapcsolódott a reneszánszát élő dunai 
sétahajózás vérkeringésébe.

A MAHART tájékoztatása szerint, 
júniustól szeptember végéig minden 
pénteken, szombaton és vasárnap köz-
lekedik a Dunakanyar körjárat hajó 
Esztergomból Szobon át Zebegény-
be, majd onnan vissza. Naponta két 
hajó indul Esztergomból, egy délelőtt 
10 órakor, a másik délután 16 órakor. 
Szobon a délelőtti járatra 10:45 órakor 
(illetve Zebegényből visszafelé 11:20 
órakor), a délutáni járatra pedig 16:45 
órakor (Zebegényből visszafelé 17:20 
órakor) lehet felszállni.

A jegyárak sem nevezhetőek meg-
fi zethetetlennek, hiszen 1000 forintért 
vehetünk részt a körutazáson, 500-500 
forintért a kerékpárunkat és a kutyán-

Négy évtized után létesült újra Négy évtized után létesült újra 
személyhajó kikötő településünkönszemélyhajó kikötő településünkön

Pest Megyei Hírlap - 1985. szeptember 20.

kat is magunkkal vihetjük. A MÁV 
arcképes igazolvánnyal rendelkező 
utasoknak, a 2021. évre vonatkozó 
Kajla útlevéllel rendelkező diákok-
nak a nyári szünetben, és a 2 év alatti 
gyermekeknek az utazás ingyenes. A 
délelőtti járat esetében Zebegényben 
átszállhatunk a Visegrádi körjáratra is.

Jó utazást, kellemes kirándulást kí-
vánunk mindenkinek!

Szob Város Önkormányzata

Épül a kikötőÉpül a kikötő

Az első hajó érkezése az új kikötőhözAz első hajó érkezése az új kikötőhöz
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Amikor a harmadik hullám „becsek-
kolt” az esélytelenek teljes nyugal-
mával ültünk az addig összeállított 
programjaink felett. Egy éve játsszuk 
ezt a nótát… dallamtapadt. Aztán az 
enyhítés... szépen lassan. Lehet? Nem 
lehet? Kinek? Kint, vagy bent? Ha 
bent, akkor hogy? Ha kint, akkor ki? 
Csak az aki? Vagy az is annak számít, 
aki egyébként nem is számíthat rá? 

Így álltunk a gyereknap előtt. Pus-
káztunk másoktól, ötleteltünk, ke-
rülgettük a forró kását. Úgy, hogy 
közben ezt vártuk a legjobban: ki-
nyithassunk, tele legyen a ház, gye-
rekek rohangáljanak, rajzoljanak, 
ugráljanak, táncoljanak, énekeljenek. 

Csatakosra izzadva üljenek be az 
előadásra, hatalmas kerek szemek-
kel várva a csodát. És tudjátok mit? 
A csoda ott volt…”kopogtatás nélkül 
bejött”.

A városkerülésben, a múzeumban, 
a lufi kban, az aszfaltkréták színeiben, 
Vitéz László hupplájában, a több hó-
napos kihagyás után előszőr játszó 
zenekar húrjaiban…ott volt a csoda.

Milyen illata volt? Porcukor…
vaj…kókusz…csokoládé…gyü-
mölcs…novella…perec, popcorn, 
lekvár. 

Ez volt A CSODA. Ti voltatok….

Nézzétek:

Gyereknap egy év kihagyás után
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Önkormányzati 
hírek

A kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel a képviselő-testü-
let április és május hónapban 
nem ülésezett. A vonatkozó 
szabályozás szerint a képvise-
lő-testület hatáskörét veszély-
helyzetben a polgármester 
gyakorolja, aki április és má-
jus hónapban, az alábbi dön-
téseket hozta:

VIRÁGOSÍTÁS Szob Vá-
ros Önkormányzata a tele-
pülés közterületei virágosí-
tási feladatainak ellátására 
a LIZA-LÉNA Kertészettel 
(946 35 Búcs, Harangláb u. 
163.) kötött szerződést.

KISVASÚT Döntés szüle-
tett arról, hogy a kisvasút 
Szob-Márianosztra közötti 
szakaszán elvégzendő felújí-
tási munkák kivitelezőjének 
kiválasztása érdekében az 
önkormányzat közbeszer-
zési eljárás folytat le. A nyílt 
közbeszerzési eljárás indító 
iratait a polgármester jóvá-
hagyta, és felhatalmazta az 
eljárás lebonyolításával meg-
bízott független akkreditált 
közbeszerzési szaktanács-
adót az ajánlattételi felhívás 
EKR-rendszerben történő 
feladására. 

ORVOSI ESZKÖZÖK 
BESZERZÉSE Szob Vá-
ros Önkormányzata az 
SKHU/1802/3.1/053 (RE-
BOOT) számú pályázati pro-
jekt keretében beszerzendő 
orvosi eszközök műszaki 
specifi kációjának elkészíté-
sére, valamint közbeszerzési 
eljárás keretében beérkezett 
ajánlatok szakmai bírálatá-
nak elvégzésére a SYNTRON 
Mérnökiroda Kft -vel (1036 
Budapest, Bécsi út 67.) kötött 
szerződést. A polgármester 
az elkészült műszaki specifi -
káció alapján döntött a nyílt 
közbeszerzési eljárás megin-
dításáról, és felhatalmazta az 
eljárás lebonyolításával meg-
bízott független akkreditált 

közbeszerzési szaktanács-
adót az ajánlattételi felhívás 
EKR-rendszerben történő 
feladására. 

RENDŐRSÉG Az önkor-
mányzat a Pest Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Váci Ren-
dőrkapitányságának 2020. évi 
tevékenységéről készült írás-
beli beszámolóját elfogadta.

HATÁROZATOK 2021. I. 
negyedévben hozott önkor-
mányzati határozatok vég-
rehajtásáról szóló jegyzői 
tájékoztatást a polgármester 
elfogadta.

KÖZVILÁGÍTÁS Az ön-
kormányzata a "Szob város 
közvilágításának rekonstruk-
ciója" elnevezésű projekthez 
kapcsolódó közbeszerzési 
tanácsadói feladatok ellátá-
sára a DATAFLY Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft -vel (1149 
Budapest, Vezér u. 149/b.) 
kötött szerződés.

FÁK GALLYAZÁSA A ka-
tasztrófavédelem által élet- és 
vagyonbiztonságot veszé-
lyeztető állapotúnak minő-
sített, a Széchenyi-sétányon 
található közterületi fák faá-
polási és fakivágási munká-
inak elvégzésére Tajti Gábor 
(2621 Verőce, 5429 hrsz.) mi-
nősített faápoló egyéni vállal-
kozóval kötött szerződést az 
önkormányzat. 

FUTÓVERSENY Az ön-
kormányzat támogatta, 

hogy a koronavírus-járvány-
nyal összefüggésben meg-
hozott központi korlátozó 
rendelkezésekre, valamint 
a járványhelyzet alakulásá-
ra tekintettel, a Proathlon 
Bt. (1011 Budapest, Tart-
say Vilmos utca 24. III. em. 
3., továbbiakban: Szervező) 
szervezésében megrendezés-
re kerülő Panorámafutás el-
nevezésű amatőr futóverseny 
2021. május 28-29. helyett, 
2021. augusztus 14. napján 
kerüljön megrendezésre.

BIZOTTSÁG Szob Vá-
ros Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Szociális és 
Egészségügyi Bizottságának 
2020. évi beszámolóját, vala-
mint a 2021. évre vonatkozó 
munkatervét a polgármester 
jóváhagyta.

ÚTFELÚJÍTÁS A Szob, 
Szent Imre utca útbur-
kolat-helyreállítási mun-
kálatainak elvégzésére az 
önkormányzat a PENTA 
Általános Építőipari Kft -vel 
(2100 Gödöllő, Kenyérgyá-
ri út 1/e.) kötött szerződést. 
Az út helyreállítása részint a 
DMRV Zrt., mint az utat a 
csatornavezeték cseréjéhez 
felbontó társaság, részint az 
önkormányzat fi nanszíro-
zásában valósult meg. Az 
önkormányzat szerződése a 
Szent Imre utca - Ipolysági 
utcai torkolatától a Táncsics 
Mihály utcai kereszteződésig 
tartó szakaszának - félpályás 
helyreállítására  vonatkozott.

TERMELŐI PIAC FEJ
LESZTÉSE Az önkor-
mányzat támogatta, hogy a 
Börzsöny-Duna-Ipoly Vi-
dékfejlesztési Egyesület (a 
továbbiakban: Egyesület) az 
önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Szobi Termelői Piac 
épületének (2628 Szob, Park 
u. 1., 599/1 hrsz.) fejlesztésére 
a Magyar Falu Program Falu-
si Civil Alap keretében „Civil 
közösségi tevékenységek és fel-
tételeinek támogatása” című 
(FCA-KP-1-2021/1-001075 
kódszámú) felhívásra pályá-
zatot nyújtson be. Támogat-
ta továbbá, hogy a pályázat 
támogatásban részesülése 
esetén, annak elszámolását 
követő 5 éves fenntartási idő-
szakban a fejlesztéssel érin-
tett ingatlant az Egyesület 
ingyenesen használhassa.

ÓVODA FEJLESZTÉSE Az 
önkormányzat pályázatott 
nyújtott be a Magyar Falu 
Program keretében a Szobi 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
fejlesztésre. Az önkormány-
zat az intézmény csoportszo-
báinak, vizesblokkjainak és 
konyhájának felújítására igé-
nyelt támogatást a pályázat 
keretében.

LAKOSSÁGI VÍZ ÉS CSA
TORNASZOLGÁLTATÁS 
Szob Város Önkormányzata, 
a szolgáltató DMRV Zrt-vel 
együttműködve pályázatot 
nyújtott be a „Lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatás tá-
mogatására” kiírt pályázati 
felhívásra. A pályázat célja 
azon települések támogatása, 
amelyekben az önkormány-
zati, az állami, illetve egyéb 
víziközmű-szolgáltató által 
végzett lakossági közműves 
ivóvízellátás, szennyvízelveze-
tés és -tisztítás költségei a vízi-
közmű-szolgáltatás lakossági 
felhasználásból származó ár-
bevételt jelentősen meghalad-
ják. A pályázat támogatásban 
részesülése esetén, az elnyert 
forrást a szolgáltatást végző 
társaság (DMRV Zrt.) részére 
az önkormányzatnak át kell 
adnia.

Új aszfaltburkolatot kapott a Szent Imre utca
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INGATLANÉRTÉKESÍTÉS 
Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljárás útján 
értékesítésre hirdeti meg a szobi 083/93 hrsz. alatti, külte-
rületen található, szántó művelési ágú 7428 m2 alapterületű 
(25,85 AK) ingatlanát. 

Kikiáltási ár: 1.110.000 Ft. (bruttó)
Licit időpontja: 2021. június 24-én 

(csütörtök) 14.00 óra.
 Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal

 Jegyzői Iroda. 
Licit lépcső: 50.000 Ft. 

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, 
előzetes időpont egyeztetés után az ingatlan megtekinthető. 

Az értékesítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz 
Gyöngyi polgármesternél a 06-27/570-690-es telefonszá-
mon. A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a 
licit során kialakult bruttó vételár 10 százalékát kell foglaló 
címén egy összegben megfi zetnie, amely a vételárba bele-
számít. A liciten győztes a licitálás időpontját követő két 
héten belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés meg-
kötésére jogosult. A vevő a teljes vételár megfi zetésére az 
adásvétel kamarai jóváhagyásáról szóló értesítés átvételét 
követő 5 napon belül köteles.

Szob Város Önkormányzata

Hulladékgyűjtési naptár
2021.

június-szeptember
június 17. csütörtök - kommunális 

június 24. csütörtök   - kommunális 
  

július 1. csütörtök -  kommunális 
július 5. hétfő  - zöld 

július 8. csütörtök  - kommunális, szelektív 
július 15. csütörtök  - kommunális 
július 22. csütörtök  - kommunális 

július 26. hétfő - zöld 
július 29. csütörtök  - kommunális 

  
augusztus 5. csütörtök  - kommunális, szelektív 

augusztus 12. csütörtök  -  kommunális 
augusztus 16. hétfő - zöld 

augusztus 19. csütörtök  - kommunális 
augusztus 26. csütörtök - kommunális 

  
szeptember 2. csütörtök  - kommunális, szelektív 

szeptember 6. hétfő - zöld 
szeptember 9. csütörtök  - kommunális 

szeptember 16. csütörtök  - kommunális 
szeptember 23. csütörtök  - kommunális 

szeptember 27. hétfő -  zöld 
szeptember 30. csütörtök -  kommunális, szelektív 

2021. április hónapban született: Petőfi  Zsigmond és 
Illés Luca Fülöp nevű gyermeke.

2021. május hónapban született: Kovács Attila és Si-
mon Sylwia  Ármin, valamint Ziman Máté és Gombos 
Henrietta Szofi a  nevű gyermeke.

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

 

Anyakönyvi hírek
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A várhatóan száraz nyár 
kellő óvatosságra kell, hogy 
intsen mindenkit, ha tűz-
gyújtásról van szó. A kiszá-
radt aljnövényzet, a kerti 

hulladék fokozottan tűzve-
szélyes, ezért kellő körülte-
kintést igényel, ha egy dél-
utáni szalonna sütögetéshez 
gyújtunk tüzet, vagy akár 
a kerti hulladékot akarjuk 
megsemmisíteni.

A szabadtéri égetéssel 
kapcsolatosan fő szabály, 
hogy tilos szabadtéren éget-
ni, kivéve ott, ahol azt jog-
szabály külön megengedi.

Háztartási hulladékot 
(műanyagot, gumit, stb.) 
égetni sem belterületen, sem 
külterületen nem szabad, 
még tüzelő- és fűtőberende-
zésben elégetni is TILOS!

A saját tulajdonú, belte-
rületi ingatlanon található 
tűzhely, vagy grillsütő hasz-
nálata nem tiltott a tűzgyúj-
tási tilalom (fokozott tűzve-
szély) idején sem. Az ilyen 
– nyílt lángú – berendezé-
sek, eszközök használata, 
tűz gyújtása az ingatlanon 
belül az általános égetési 

szabályok betartása mellett 
történhet:

- tüzet csak szélcsendes 
időben szabad gyújtani;

- a tüzet nem szabad fel-

ügyelet nélkül hagyni, de a 
még ki nem hűlt parazsat, 
hamut sem;

- csak akkora tüzet gyújt-
sunk, amekkorát folyamato-
san felügyeletünk alatt tu-
dunk tartani;

- a tűzrakás helyének ki-
választásakor is körültekin-
tőnek kell lennünk, hogy ne 
legyenek a közelben köny-
nyen lángra kapó éghető 
anyagok, legyen az akár ru-
hanemű, száraz avar, galy-
lyak, vagy hulladék.

- amint feltámad a szél, a 
tüzet el kell oltani: gondos-
kodni kell arról, hogy ké-
szenlétben legyen a tűz oltá-
sára alkalmas anyag, eszköz 
(pl. víz, homok, lapát);

- az égetés befejezése után 
a tüzet gondosan el kell olta-
ni, meg kell győződni arról, 
hogy tényleg elaludt, a ha-
mura távozás előtt lehetőleg 
földet kell szórni.

Erdő kétszáz méteres 

körzetében lévő külterületi 
ingatlanokon azonban tilos 
a tűzgyújtás tűzgyújtási ti-
lalom (fokozott tűzveszély) 
időszakában.

Az aktuális tűzgyújtási 
tilalomról (fokozott tűzve-
szélyről) a NÉBIH EI hiva-
talos honlapja www.erdo-
tuz.hu weboldal, valamint 
az onnan is elérhető szak-
mai honlapok tájékoztat-
nak. A tűzgyújtási tilalom a 
közzétételtől a visszavonásig 
él. Az említett honlapokon 
az éppen aktuális állapot 
látható.

A hatályos jogi szabályo-
zás értelmében tilos a kerti 
hulladék égetése. A tiltás 
alól az önkormányzat helyi 
rendeletben adhat felmen-
tést, mely Szob város vo-
natkozásában a következőt 
jelenti:

Az avar és a kerti hul-
ladék ártalmatlanítása el-
sősorban komposztálással 
történhet, azonban, ha más 
mód nincs, az avar és ker-
ti hulladék égetést minden 
hó utolsó szombatján egész 
nap lehet végezni szélcsen-

des időben, ám csak olyan 
helyen és területen ahol az 
égetés személyi biztonságot 
nem veszélyeztet, vagyoni és 
környezeti kárt nem okoz. 
Égetni a szomszédos telken 
lévő épülettől 10 m, saját 
telken lévő épülettől 5 m tá-
volságon belül nem szabad. 
Ügyelnünk kell rá, hogy a 
keletkező hő és füst a kör-
nyéken lévő zöld növénye-
ket, fát, bokrot ne károsítsa. 
Az elégetendő avar és kerti 
hulladék nem tartalmazhat 
más, kommunális, illetve 
ipari eredetű hulladékot (pl.: 
műanyag, gumi, pvc). Az 
égetést csak olyan 18 éven 
felüli személy végezheti, aki 
fi zikailag és szellemileg is 
alkalmas arra, hogy veszély 
esetén megfelelően tudjon 
cselekedni. Avart és kerti 
hulladékot magánszemélyek 
csak saját telkükön égethet-
nek, közterületen nem. 

A tüzek 99 százaléka 
emberi gondatlanság, rosz-
szabb esetben szándékosság 
következménye, ezért az 
erdő- és vegetációtűz elleni 
legjobb védekezés az odafi -
gyelés.

Forrás: BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
és Szob Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
25/2011. (XII. 01.) számú 
rendelete Szob város környe-
zetvédelméről

Pásztor-Hegyes Mónika

A tűzgyújtás szabályairól

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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Hat hetente tart fogadóórát 
Vácon, a rendőrkapitányság 
épületében a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Áldozatsegítő 
Szolgálata. 

Kevesen tudják, hogy az 
áldozati státusz igazolását  a  
feljelentéskor kell kérni, a bűn-
cselekmény elkövetését követő 
8 napon belül, de legkésőbb - 
indoklással - 45 napon belül 
lehet kérelemmel fordulni a 
Pest Megyei Kormányhivatal 

Áldozatsegítő Szolgálatához. 
Ez esetben jogi és anyagi se-
gítséget is kaphatnak az áldo-
zatok - ezekről is tájékoztatnak 
a szolgálat munkatársai a foga-
dóórán.

Ha Ön úgy érzi, segítségre 
szorul, keresse fel a szakem-
bereket a Váci Rendőrkapi-
tányság épületében (2600 Vác, 
Zrínyi Miklós utca 7.) az aláb-
bi időpont valamelyikén: 2021. 
június 23. 9 órától 11 óra 30-ig. 

Vácra jön az 
Áldozatsegítő Szolgálat!

Egy 2021-ben induló éves 
hagyományteremtő ren-
dezvény, amely a Dunaka-
nyar gyönyörű környeze-
tében, az ország minden 
tájáról érkező szörpmeste-
rek zamatos italaival felejt-
hetetlen élményt nyújt az 
ide látógató családoknak.

A fesztivál az ország-
ban első alkalommal kerül 
megrendezésre a bogyós 
gyümölcseiről méltán hí-
res Dunakanyar egyik 
legszebb településén, Szo-
bon. A kiállítók és a láto-
gatók számára is hiány-
pótló rendezvény, melyen 
igyekszünk egyensúlyt 
teremteni a szakmai és a 
szórakoztató programok 
között.

Célunk a szörpöt az 

egyetemes kultúra része-
ként bemutatni, egy világ-
szinten is egyedülálló kör-
nyezetben, felejthetetlen 
fesztiválélményt nyújtva 
minden magyar és külföldi 
látogatónak.

Frissülj fel és érezd jól 
magad! Keressen minket 
az interneten is: szorpfesz-
tival.com,  www.facebook.
com/szorpfesztivalszob.

Szörp és Gyümölcs 
Fesztivál a XX. Szobi 

Városnapok keretében
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„Egészségtábor 2021” címmel 
környezetvédelmi, addikto-
lógiai és baleset-megelőzési 
rajzpályázatot hirdetett a Te-
rületi Összefogással a Meg-
előzésért Alapítvány, a Vác 

Város Baleset-megelőzési 
Bizottság és az Egészséges 
Ifj úságért Alapítvány.

A pályamunkákat három 
témakörben várták:

1. Madarak, akiket na-

gyon szeretek (környezetvé-
delem)

2. Külső hatások és az én 
belső világom kapcsolata 
(függőségek megelőzése)

3. A biztonsági öv életet 

2021. június 4-én délután 
a Szobi Napsugár Óvodá-
ban megrendezésre került 
a nagycsoportos óvodások 
ballagása. Idén a vírushely-
zet alakulása lehetőséget 
adott arra, hogy szélesebb 

közönség előtt búcsúztassuk 
el gyermekeinket. A 26 isko-
lába készülő nagycsoportos 
lelkesen készült a fellépésre. 
Verset tanultak, és egy ze-
nés, dobolós produkcióval 
is készültek. Igyekezetük 

határtalan volt, imádtak 
próbálni, ami a produkción 
meg is látszott.

Kívánjuk, hogy ez lel-
kesedés az iskolai évekre is 
megmaradjon!

Sziasztok!

Szobi diákok sikere ment (baleset-megelőzés)
A szakmai zsűri által 

30 képzőművészeti alko-
tás készítője június 10-től 
június 13-ig négynapos 
Balaton-parti „Egészségtá-
borban” vehet részt.

A díjnyertes, valamint a 
további kiállításra méltó pá-
lyázati művek június 14-ig 
megtekinthetők a váci Ma-
dách Imre Művelődési Köz-
pontban.

Balatoni táborozást nyert 
több tanulónk is a Szobi 
Fekete István Általános Is-
kolából: Halmai Kata 6. b, 
Hegedűs Dóra 7. o., Szekeres 
Fanni 7. o.

A kiállításon megcsodál-
hatjuk még a következő ta-
nulók alkotását: Simon-Ko-
vács Jázmin 6. b, Szűcs 
Franciska 6. b, Rekli Kinga 
7.o.

Gratulálunk tanulóink-
nak! Élményekben gazdag 
táborozást kívánunk!

Ballagás az oviban
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Az újság múlt havi számából 
kiderült, hogy Szob, Helem-
ba és Letkés hajózással fog-
lalkozó királyi népei 1346-
ban a pereik intézéséhez 
kaptak jelentős királyi segít-
séget. Ezután bárhol, bárki-
vel szemben indult bírósági 
eljárásuk, csak a király vagy 
az általa külön erre a célra 
kijelölt személy ítélkezhe-
tett az ügyükben. 1355-ben 
vámmentességet kaptak a 
Dunán Pozsonytól Szalán-

keménig, azaz a Tisza tor-
kolatáig. Pontosabban ezzel 
a kiváltsággal régóta éltek, 
csak nem volt korábban 
írásba foglalva.  Az 1277-
ben említett szalánkeméni 
királyi sólerakat, amely az 
Erdélyből a Maroson át ér-
kező só tárolására szolgált, 
azt sejteti, hogy elődeink 
nemcsak a 14. század köze-
pén, hanem már korábban 
is aktívan foglalkoztak a 
fehér arany dunai szállításá-
val. Forrásaink szerint a 12. 
században vált rendszeressé 
a dél-erdélyi sónak a Ma-
roson Szegedig történő vízi 
szállítása. Ez után – vagy 
már ekkor – alakulhatott 
ki a Szalánkeménig való to-
vábbítás, hogy innen a Du-
nán felfelé indulhasson az 
áru. Legutóbb a forrásokat 
bemutatva megjegyeztem, 
hogy a só szállításával is fog-
lalkozó erdélyi sóbányászok 
jogi helyzete emlékeztet leg-
inkább az Ipoly-mentén élt 
elődeink körülményeihez. 
Az erdélyiek is kiharcolták 

azt, hogy pereikben csak a 
király vagy a tárnokmes-
ter ítélhet, azaz akkor sem 
voltak hátrányban, ha ott-
honuktól távol egy másik 
megye lakóival gyűlt meg a 
bajuk. Ez azoknak volt fon-
tos segítség, akik gyakran 
keltek útra és útjaikon gyak-
ran akadt jogi problémájuk.

Sajnos nem rendelke-
zünk olyan oklevéllel, mely 
a szobiakat vagy társaikat 
sószállítóknak nevezné, 

ez csak valószínűsíthető. 
1346-ban latinul a hajós 
(„nauta”) szót használták 
velük kapcsolatban – meg-
jegyezve, hogy a nép nyel-
vén „kolonthas”-nak hív-
ják őket. Az 1355. évi irat 
szerint e királyi hajósokat 
„saytias”-nak mondják. 
Szerencsére fennmaradt 
egy oklevél, mely bizonyít-
ja, hogy elődeink valójában 
komoly távokat tettek meg 
a Dunán. 1325-ben a győri 
káptalan (a püspök mellet-
ti előkelő papok testülete) 
előtt a Győr mellett Gönyű 
birtokosa pénzben kárta-
lanította a helembai királyi 
hajósok közé tartozó Pált és 
három fi át: Miklóst, Pethét 
(a Pethe a Péter becézése) 
és Chuchot (Csucsnak ej-
tették?) 3 márka súlyú ezüst 
és egy aprómarha eltulajdo-
nítása, továbbá más károk 
okozása miatt. Szerencsére 
ez a dokumentum a hajó-
zás formájáról is tájékoztat, 
hiszen a helembaiakat „a 
király úr hajósai vagy evező-

sei” meghatározással illeti. E 
szerint árral szemben eve-
zőket használva haladtak. 
A három márka kb. 70 dkg 
tömeget jelent. Ennyi ezüst 
egy szerényebb vagyonú ne-
mes vérdíja volt ekkoriban, 
de ennyibe került környé-
künkön egy ekealja, azaz 
kb. 50 hektár szántóföld is, 
tehát Pál és fi ai nem tartoz-
tak a legszegényebbek közé.

Szintén a hajósok tehe-
tősségét mutatja az az 1261. 

évi oklevél, mely szerint a 
„Lethkes falubeli csónako-
sok” a mai Garamkövesd 
északi részén feküdt Hort 
föld birtokosaiként peres-
kedtek ennek határai miatt 
a szomszédokkal. A letkési-
ek is nyilván királyi népek, 
azaz szolgai állapotúak vol-
tak ekkor, faluközösségük 
mégis földbirtokkal rendel-
kezett. E meglepő helyzet-
hez hasonlót a 13. század 
második felében a nyugati 
eredetű, környékünkön le-
települt vendégek esetében 
találtam csak. Ekkoriban 
egy-egy gazdagabb eszter-
gomi német polgár a város 
környékén szántót, szőlőt 
vagy kaszálót vett. A Diós-
jenőre telepedett németek 
közül többen együtt „üz-
lettársakként”, vagyis kö-
zös „vállalkozást” folytatva 
1274-ben és 1282-ben két 
szomszédos birtokot is bér-
be vettek. Az ipolyszalkai 
németek pedig földéhségük 
miatt már 1252-ben ado-
mányba kérték a királytól 

a Kiskeszi és Pásztó közti 
Kérd birtokot. A megszer-
zett kiterjedt területeken 
termelt gabona és bor, vala-
mint az itt felnevelt állatok 
jelentős része piacra kerül-
hetett. Az Ipoly torkolat-
vidéke a középkorban az 
ország szívének számított, 
főként mivel a közelben 
volt Esztergom, az érsekség 
központja és egyben a hazai 
kereskedelem jelentős góc-
pontja. Nem messze feküdt 
Vác, a másik egyházi szék-
hely, és könnyen elérhető 

volt Óbuda, Buda, valamint 
Pest is. A környékünkön 
megtermelt élelmet akár 
a németek, akár a királyi 
hajósok könnyen értékesít-
hették az ország szívében. 
Utóbbiak saját vízi jármű-
veiket használva a szállítá-
sért sem fi zettek másnak. 
Persze a szobiak és társaik 
messzebbről is hozhattak 
ide kereskedelmi cikkeket 
– a són kívül. Az állatkeres-
kedelemre mutat az, hogy 
1325-ben a helembaiaktól 
egy aprómarhát (talán ju-
hot vagy kecskét?) is elvett a 
gönyűi földesúr.

1222-ben a Német Lo-
vagrendnek a Maroson és 
az Olton lefelé vámmente-
sen sót vivő hajói a vissza-
úton, árral szemben más 
árukat vittek, amelyek után 
szintén nem kellett vámot 
fi zetni. Ha szobi hajósaink 
és szomszédaik valóban sót 
szállítottak a Tisza torkola-
tától a Dunán felfelé, akkor 
logikus, hogy Pozsonyból 
vagy Győrből visszatérve 

Hajós elődeink a kései középkorban

Vízi járművek Komáromnál 1600 táján
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Horgásztársak!
A szobi Ipolyvölgyi Sporthorgász Egyesület ré-
széről tájékoztatlak benneteket, hogy 2021. jú-
nius 1-től az engedélyek Horgásztanyán történő 
leadására és átvételére az eddigi péntek 17 órától 
19 óráig terjedő időszaktól eltérően kerül sor. 

Mivel a tagság szinte teljes egésze az okmá-
nyait megújította már a 2021. évre, ezért nem 
indokolt minden pénteken ebben az időszakban 
a folyamatosan a Horgásztanyán tartózkodnunk, 
hiszen az utóbbi pár alkalommal már szinte sen-
ki sem keresett fel bennünket.

Amennyiben valaki részéről igény mutatkozik 
okmányok váltására, úgy a 30/350-5194 telefon-
számon el tudtok érni, és megbeszélés szerint 
kiállítom részetekre a kért okmányokat, vagy 
információval tudok szolgálni azokkal kapcso-
latban.

Megértéseteket köszönöm! Az engedélyváltás-
sal kapcsolatos kérdéseitekre szívesen válaszo-
lok!

Kazinczi Ferenc
gazdasági felels

nem üresen jöttek, hanem 
olyan árut hoztak, amely 
akár a központi városok-
ban, akár a Délvidéken jó 
áron eladható volt. Lehet-
séges, hogy nem csak saját 
árujukat pakolták a sajkák-
ba, hanem bérszállítást is 
vállaltak. Nem bizonyítja 
elődeink sókereskedelmét, 
de érdekes az, hogy a Letkés 
melletti Szalkán az 1570. évi 
török összeírás két Sós csa-
ládot is megemlít. Talán a 
szalkai Rácz (azaz szerb) és 
Alföldi nevek is a délvidéki 
kapcsolatokra mutatnak. 
Mellettük, Szalkán élt 1570-
ben az igen ritka családne-
vet viselő Szurkos Albert, 
aki talán a hajók tömítését 
végezte vagy ehhez a szur-
kot előállította, illetve be-
szerezte. Persze lehetséges, 
hogy 1570-re az egykori, 

középkori hajózásnak már 
bealkonyodott és a török 
uralom alatt már csak a ne-
vekben élt az emléke. 

Az biztosnak tűnik, hogy 
a 15. században még fontos 
volt hajósaink számára a 
vámmentesség és a bírás-
kodási kiváltság. Ezeket a 
jogokat 1406-ban és 1436-
ban Zsigmond, 1465-ben 
Hunyadi Mátyás, 1491-ben 
pedig II. Ulászló királyok 
erősítették meg új és új ok-
leveleket készíttetve kan-
celláriájukon. (Ennek költ-
ségét a kedvezményezettek 
állták.) A szobiak, letkésiek 
és a helembaiak már a 14. 
század végén is kivételesnek 
számítottak Hont vármegye 
déli felén azzal, hogy nem 
kerültek eladományozásra. 
Az uralkodók jobban ra-
gaszkodtak hozzájuk, mint 

a többi, magánkézbe adott 
környező faluhoz. Valami 
miatt kivételesen hasznos-
nak tűnhettek. Az 1500. 
év táján a damásdi királyi 
várhoz tartozott a három 
település, melyek lakóit az 
1436. és 1465. évi oklevelek 
már „hospes”-nek nevezik. 
Ez a korban sok jobbágy 
által irigyelt viszonylag sza-
bad jogállás volt.

Érdekes, hogy II. Ulászló 
1491. évi kiváltságlevele ki-
adása után néhány évvel már 
elfordult korábbi kegyeltjei-
től. Az 1498. évi országgyűlés 
több városokkal, polgárság-
gal kapcsolatos rendelkezést 
is hozott – királyi elnöklet 
alatt. Az 1498. évi XXXIX. 
törvénycikk (magyarra for-
dítva) így szólt: „Visegrád 
városának és tartozékainak 
és hasonlóképen Damas vára 

tartozékainak a szabadsága, 
mivel ez az ország szabadsá-
gának sérelmére van, egysze-
rűen szűnjék meg.”  Sajkásaink 
talán a sókereskedelemben 
vagy az áruszállításban talál-
tak olyan vetélytársakra, akik 
kieszközölhették e korlátozó 
jogszabályt. Az is lehetséges, 
hogy az ország pénzügyi ve-
zetői a megcsappant kirá-
lyi jövedelmek növekedését 
várták a vámmentességek 
eltörlésétől. (1498-ig Viseg-
rád lakói az országban teljes 
vámmentességet élveztek.) 
Lehetséges, hogy 1498 után 
is szelték még a Duna habjait 
elődeink, de erről már nem 
rendelkezünk írott adatok-
kal.

Batizi Zoltán, 
Börzsöny 

Közérdek Muzeális 
Gyjtemény

www.facebook.hu/szobiinfo
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Gasztrostaféta Olvastad?
Legény Anita receptje
Brokkoli alapú pizza

A brokkolit rózsáira szedtem, majd sós vízben kb. 
5-10 percig főztem, amíg megpuhult. Eközben a 
csirkemellet apró kockákra vágtam, majd serpenyő-
ben kókuszzsíron pár percig elősütöttem. Fűszerez-
tem sóval, borssal, oregánóval, kurkumával. Amikor 
a brokkoli megpuhult, a vizet leöntöttem róla, picit 
hűlni hagytam. Hozzáadtam a többi hozzávalót: 2 
evőkanál zabpehelylisztet, 2 evőkanál barna rizslisz-
tet, 1 teáskanál útifűmaghéjat, 2 darab tojást. Sóztam, 
borsoztam, megszórtam fokhagymaporral és őrölt 
köménnyel, majd botmixerrel pépesítettem (villával 
is összetörhető). Akkor jó, ha tésztaszerűen összeáll 
a massza (ha híg, picit várjunk, mert az útifűmaghéj 
és a zabpehelyliszt vesz fel folyadékot). Ha túl hígnak 
találjuk, akkor adjunk hozzá még egy kevés lisztet. A 
sütőt előmelegítjük, közben a tésztát sütőpapírral ki-
bélelt tepsin vagy pizzasütőn kerek formára alakítjuk. 
Pizzafeltétnek én csirkemellet, gombát, bacon szalon-
nát, sajtot (növényi) szórtam rá, de ez mindenkinek 
ízlés szerint variálható. Ezt követően kb. 20 perc alatt 
készre sül. Ha kivesszük a pizzát a sütőből, még mele-
gen tehetünk rá pl. paradicsomot, rukkolát. A recept 
pofonegyszerű, így bátran ajánlom minden kezdő, 
kísérletezni vágyó fi gyelmébe, mindenkinek, aki egy 
kicsit visszaszorítaná a feldolgozott élelmiszerek fo-
gyasztását.  A recept beilleszthető fogyókúrázók-di-
étázók, egészségesen táplálkozók, valamint életmód-
váltók étrendjébe is. 

Gluténmentes
Tejfehérje- és laktózmentes

Cukormentes
Élesztőmentes

Jó étvágyat kívánok hozzá!

A stafétát Bihari Juditnak adom át!

Az én választásom Brit-
tainy C. Cherry - Csend-
folyó című könyvére 
esett, mert az írónő ké-
pes arra, hogy karakte-
rei és történetei mélyen 
megérintsék az olvasót. 
A könyv már az első pil-
lanattól kezdve magába 
szippantott. Maggie és 
Brooks (meg persze a 
családjuk) történetét is-
merhetjük meg, akiket 
gyerekkoruktól kezdve 
végigkövethetünk.

A könyv elején még 
adott egy kislány és kisfi ú, akik nem estek első pillan-
tásra szerelembe, de ahogy a történetben idősebbek 
lesznek a főszereplők, úgy alakul át szép lassan náluk 
egy gyerekkori barátság szerelemmé. A kislány Mag-
gie eltökélten az esküvőjüket tervezgeti és természe-
tesen az akkori kisfi ú Brooks fejet is hajt rá. (Nekem 
ezek az oldalak elég sok mosolyt csaltak az arcomra!) 
Ahogy halad előre a történet, sajnos Maggie életében 
beüt egy olyan tragédia, ami meghatározza/megnyo-
morítja az életét, ezáltal képtelen kimozdulni a ház-
ból, vagy egyáltalán megszólalni! Innentől a könyv-
ben jön a fájdalom, de közben úgy érzi az olvasó, 
hogy megszakad a szíve, de mégis tökéletesnek érzi a 
dolgokat. Nemcsak Maggiere, de az egész család éle-
tére is hatással lesznek a történtek. Brooks fájdalma is 
elég fontos szerepet kap a könyvben, mert szép lassan 
beleszeret a sérült Maggiebe. (Ezeket a helyzeteket a 
könyvben egyszerre imádtam és gyűlöltem!) Aztán az 
élet megint közbeszólt és Brooks világhírnevet szerez, 
ennek ellenére próbálják a közös szokásaikat megtar-
tani (papírcetlik/levelek/könyvek), akkor is, ha távol 
vannak egymástól. Vajon a rengeteg tragédia ellenére 
a páros együtt marad és küzdenek egymásért? Elég 
erős-e a szerelmük ahhoz, hogy leküzdjék a múlt ár-
nyait? Maggie újra beszélni kezd és elmondja, hogy 
kislány korában mit láthatott, ami befolyással volt az 
egész életére. A könyvet az írónő szavaival ajánlom: 
"Azoknak, akik hozzám hasonlóan sodródnak a hul-
lámokkal. És azoknak, akik horgonyként segítenek ab-
ban, hogy mégis hazataláljunk."

A következő Olvastad? cikksorozatot 
Bossányi Csengének szeretném továbbadni!

Kovács Kinga

www.szob.hu
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Úrnapi virágszőnyeg 
Szobon

Köszönet mindenkinek a virágszirmo-
kért! Köszönet a korai kelésért, a sok 
hajlongásért, a férfi ak buzgó levéltépke-
déséért! Segítségetek nélkül mindez nem 
jöhetett volna létre.

Szobon a XIX. század elejétől (ma 
élő szobi hírforrások alapján a második 
világháborút megelőző évektől) már ké-
szítették az Úrnapi virágszőnyeget. Nagy 
öröm, hogy az idei évben is megvalósul-
hatott. Jövőre, veletek, ugyanígy… Hála 
és köszönet! 

Szent László plébánia

www.youtube.com/watch?v=bfnAROrRHc4www.youtube.com/watch?v=bfnAROrRHc4
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