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Mai tudásunk szerint 176 éve 
nem mértek olyan magas víz-
állást Szobon, mint 2013. júni-
us 9-én. A hajnali órákban úgy 
tűnt, hogy a Duna 729 centimé-
terrel tetőzik, ugyanis több órán 
keresztül nem változott a vízál-
lás, azonban reggel 9 óra és dél 
között tovább emelkedve 732-
733 centiméteren ingadozva te-
tőzött a folyam. 

Mit is tehettünk mi szobiak e 
hirtelen reánk zúduló árhullám 
ellen? Idézzük fel az eseménye-
ket a történések sorrendjében.

Az első rendkívül rosszat sej-
tető és abszolút bizonytalanság-
ba ejtő hír június 1-jén érkezett 
azzal, amikor Füzesi Károly úr 
jelezte, hogy a Duna vízgyűj-
tő területén két hét alatt 4-5 hó-
nap csapadék mennyisége esett 
le. Mindezen vízmennyiség ta-
lálkozott az Alpok hegyeiben 
meglévő 5-6 méter vastag hó-
ban tárolt vízkészlettel. Már ek-
kor sejthető volt a veszély, de 
a hivatalos jelzések még napo-
kig várattak magukra. Ezen hí-
rek tudatában került összehívás-
ra az árvízzel várhatón érintett 
városrész lakossága június 2-án 
18 óra 30 percre egy tájékozta-
tó megbeszélésre a révállomás-
hoz. Ekkor a Duna még javában 
a medrében folydogált.

A veszéllyel érintett lakók-
kal történt megbeszélést köve-
tően június 3-án, hétfőn meg-
kezdődtek a kiköltöztetések a 
Park utcából és a Sport utcá-
ból. Megkezdődött az ingósá-
gok raklapokra történő felhe-
lyezése, ami munkában az volt 
a kiszámíthatatlan, hogy mek-
kora is lesz a várható vízállás. 
Valójában többen is kételked-
tek azon előrejelzésekben, mi-

szerint a 2002-ben mért legma-
gasabb vízállást 30-50 cm-rel 
is meghaladó áradás is lehet-
séges. A hétfői napon első fokú 
árvízvédelmi készültség elren-
delésére került sor. Ekkor ke-
rült megszervezésre a figyelő-
szolgálat, valamint jelzéssel élt 
az önkormányzat a közműszol-
gáltatók felé a várható árvíz-

nek a szolgáltatásaikat érintő 
veszélyeiről. Elkezdődött a ho-
mokzsákok megtöltése is.

Június 4-én reggel már a má-
sodfokú árvízvédelmi készültsé-
get is el kellett rendelni. A ko-
rábbi védekezésekben nem szo-
kásos munkagép beiktatásáról 
is dönteni kellett, hiszen olyan 
mennyiségű homokzsákkal és 
a helyszínen való védekezé-
si eszköz mozgatásokkal kel-
lett számolni, amihez elenged-

hetetlen volt egy homlokrako-
dó gép folyamatos helyszínre 
vezénylése. Ezen a napon pol-
gárvédelmi szolgálatra 21 sze-
mély kivezénylésére is sor ke-
rült. 24 órás szolgálat biztosítá-
sát kezdte meg a helyi polgárőr-
ség és a helyi rendőrőrs is. A ve-
szélyeztetett lakók kitelepítése, 
a homokzsákok megtöltése és a 

védművekbe történő beépítése a 
nap folyamán tovább folytató-
dott. Rendkívüli készséggel volt 
az önkormányzat segítségére a 
MÁV Zrt., a Szent László Gim-
názium és a Tigáz Zrt. Segítsé-
gükkel tudta ugyanis elhelyezni 
az önkormányzat a vízügy, a ka-
tasztrófavédelem és a honvéd-
ség szakértőit és azon kitelepí-
tett lakosokat, akik nem találtak 
rokonoknál, ismerősöknél elhe-
lyezésre. Délutánra megtörtént 
14 fő kitelepítése, akik közül 7 

főt az önkormányzat a Tigáz iro-
dáiba szállásolt el.

17 órakor az érintett lakók-
kal ismét egyeztető fórumra ke-
rült sor, aminek az adta indo-
kát, hogy ekkorra már az elő-
rejelző szolgálatok is rendkívü-
li árvízhullám érkezését prog-
nosztizálták. E találkozás alkal-
mával mindenki jelezhette azon 

kérését, igényét, amit az önkor-
mányzattól szeretne kapni.

A képviselő-testület az esti 
órákban rendkívüli ülést tartott. 
Az ülésen tájékoztatást kaptak a 
képviselők a védekezés helyze-
téről és a várható veszélyről, il-
letve a további teendőkről.

Június 5-én a délelőtti órák-
ban személyesen tekintette 
meg a védekezési munkálato-
kat Harrach Péter országgyű-
lési képviselőnk, és dr. Tarnai 

733 centiméteres 
vízállással tetőzött a Duna!

Az árvízzel elöntött utcákban csak csónakkal lehetett közlekedni
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Richárd, a Pest Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbí-
zottja. Ugyancsak a helyszínre 
érkeztek az ÁNTSZ szakdolgo-
zói, akik megtekintették az ár-
víz miatt kitelepítettek részé-
re az önkormányzat által kiala-
kított úgymond szükségelhelye-
zés körülményeit és feltétele-
it. Írásos tájékoztatót adtak át a 
védekezés, illetve az azt köve-
tő helyreállítás során betartandó 
egészségügyi követelmények-
ről, amely tájékoztató az érin-
tett lakók körében is kiosztásra 
került. 

A védekezésben részt vevők 
részére ettől a naptól kezdve az 
önkormányzat egyszeri meleg 
étel és kétszeri hideg élelem fel-
szolgálásával biztosított ellátást.

Csütörtök, június 6. A víz 
tovább emelkedik. Egy rend-
kívül aktív civil csoport telje-
sen önállóan a Táncsics Mihály 
utca és a Duna utca Duna felő-
li bevédését kifogástalan szak-
szerűséggel kialakította. A két 
védelmi vonal mintegy 140-
150 méteres hosszban, és né-
hol egy méter magasságban is 
védte a lakóépületeket az ár-
víztől. Ekkorra már közel 100 
ember látott el védelmi szolgá-
latot a homokzsáktöltés, a bú-
torszállítás, a raklapelhelyezés 
munkálataiban. Az ország ösz-
szefogását figyelembe véve ta-
lán nem különös, de mégis em-
lítést érdemel, hogy a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Gödöllői 
Járási Hivatalának Hivatalve-

zetője, valamint Harrach Péter 
országgyűlési képviselőnk két 
fiatal munkatársa is jelentkezett 
munkára. A nap folyamán lezá-
rásra került a Szob-Zebegény 
közötti kerékpárút a balesetve-
szély, és nem annyira az árvíz-
védelem miatt.

Június 7-én a harmadfokú 
árvízvédelmi készültség elren-
delésére került sor. A víz emel-
kedésével tovább folytatódott a 
lakosság kitelepítése. Lezárás-
ra került az Ipolysági út vasúti 
aluljáró alatti szakasza, hiszen 
tudva lévő, hogy a Duna víz-

szintjének emelkedésével visz-
szaduzzaszt a felszíni vízelve-
zető csatornarendszerébe, és a 
víz feljön az úttest fölé.

Június 8-án a védekezés már 
a Park, a Sport, a Táncsics Mi-
hály, a Duna, a Rév, az Árpád, 
az Arany János, a Zilahy Lajos 
utcákban, és a Széchenyi sétá-
nyon zajlott. A Táncsics Mihály 
és a Duna utcákban szivattyúk 
üzembe helyezésére került sor, 
a kiépített védelmi vonalakat 
a víz emelkedésével folyama-
tosan további homokzsákokkal 
erősítették meg. A nap végé-

re  megtöltésre került a 27 ezer 
100. homokzsák is és a kitele-
pítések is befejeződtek. Az ár-
vízi védekezés során összesen 
31 ingatlanból 64 személynek 
kellett elhagynia otthonát. Ezen 
felül volt olyan ingatlantulaj-
donos is, akinek lakáson belül 
fölső szintre kellett költöznie, 
neki azért nem kellett elhagy-
nia otthonát, mert házába az Ár-
pád utca felől volt „száraz” be-
járat. Mások úgy tudtak az in-
gatlanukba maradni, hogy a fo-
lyam felől homokzsákból gátat 
építettek (Táncsics Mihály utca 
és Duna utca vége), így tudták 
elkerülni az udvar és lakóházuk 
elöntését. És akadt olyan ingat-
lan is ebben az árvízben, ame-
lyiknél csak épp a kertet érte el 
a víz, de az apadásnál a lakó-
térben az aljzatburkolat, illet-
ve a padozat megsüllyedt. Volt, 
akinek az udvarában a garázst, 
a műhelyt, vagy éppen a gazda-
sági létesítményt árasztotta el a 
víz. Ahová csak kellett, igény 
szerint juttatott homokzsákot 
az önkormányzat. A védeke-
zés során megtöltött 27.100 ho-
mokzsákból összesen 26.500 
került felhasználásra.

Június 9. az idei árvíz fordu-
ló napja. Reggel 6 órakor úgy 
tűnt, hogy tetőzik a folyam 729 
cm-en, 43 cm-rel magasabban, 
mint a 2002-es árvíz alkalmá-
val. A délelőtt folyamán – 9 
órától – azonban újra elkezdett 
emelkedni a folyam vízszintje 
és 733 cm-en tetőzött valami-
kor déltájt. Este 19 órától meg-

Homokzsákokat raknak le a Rév utcában

Házakat öntött el az áradó Duna
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kezdődött az apadás, és 10-én 
reggelre egy bő arasznyit csök-
kent is a víz szintje. A nap fo-
lyamán lezárásra került a Tom-
pa Mihály utcai vasúti aluljá-
ró, mert azt elöntötte a csator-
nából feljövő visszaduzzasztott 
víz. Meg kell jegyeznünk, hogy 
erre emberemlékezet óta nem 
volt példa.

Délelőtt Nagymaros város 
segítségére átadásra került egy 
nagy teljesítményű (1000 liter/
perc) Honda típusú szivattyú.

Június 10-én már a folyam 
lassú apadásnak indult. Júni-
us 11-re már 75 cm-t apadt a 
víz. Megkezdődött a fertőtlení-
tő, tisztító és takarítószer szük-
séglet felmérése mind a közte-
rületek, mind a magáningatla-
nok tekintetében. Az ÁNTSZ ál-
tal írásban megküldött, a takarí-
tásra, fertőtlenítésre vonatkozó 
iránymutatást valamennyi víz-
betöréssel érintett ingatlan tulaj-
donosa megkapta. 11-én délelőtt 
dr. Nagy Magdolna járási tiszti 
főorvos tett látogatást a telepü-
lésen, és az árhullám utáni fer-
tőzésveszély elhárítása érdeké-
ben szükséges teendők tekinte-
tében kaptunk  újabb iránymuta-
tást és adott át írott szakanyagot.

Ugyan a Duna már apadt, 
azonban a figyelőszolgálat to-
vábbra is fennállt, működött. 
Folyamatosan ellenőrizték a 
védvonalakat és a szivattyúk 
működését. Ugyanígy az üre-
sen álló ingatlanok folyama-
tos őrzése vízről és szárazföld-
ről egyaránt biztosított volt. Eb-

ben polgárőrök, rendőrök, Szob 
alsó önkéntesei és a Ferryboat 
Kft. vállaltak folyamatos szol-
gálatot. Ekkor még mindig har-
madfokú volt az árvízvédelmi 
készültség.

Június 12-én, szerdán, rend-
kívüli ülést tartott a képvise-
lő-testület, amelyen a katasztró-
favédelem, a honvédség, a víz-
ügy Szobra delegált szakembe-
rei, a rendőrség, a polgárőrség, 
a Központi Műhely és a köz-
foglalkoztatottak vezetői, to-
vábbá a Táncsics Mihály utca, 
Duna utca védelmét biztosító 

civilek képviselete, valamint a 
Ferryboat Kft. ügyvezetője vet-
tek részt és tájékoztatták a kép-
viselő-testületet a védekezés so-
rán végzett munkájukról. A tá-
jékoztatást követően a képvise-
lő-testület köszönetét és elisme-
rését fejezte ki mindazért az ál-
dozatos és felelősségteljes mun-
káért, amit megtapasztalhatott 
az egész város a védekezésben 
résztvevőktől. 

Ugyanezen az ülésen alakult 
ki az az egyhangú képviselő-
testületi vélemény, hogy a vá-
ros déli részén lakókat ért árvízi 
csapás beárnyékolhatja a telepü-

lés valamennyi lakójának han-
gulatát. Ezért a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy nem illő, 
és a körülményekhez méltatlan 
lenne ebben a helyzetben város-
napi ünnepséget rendezni alig 
több mint két héttel a súlyos ár-
víz után. Minden bizonnyal nem 
tudnának felszabadultan örül-
ni és szórakozni még azok sem, 
akiket ez a lesújtó állapot köz-
vetlenül nem érintett.

Június 13-án az önkormány-
zat megbízásából megjelent a 
helyszínen egy statikus mérnök, 
aki megkezdte az ingatlanokba 
történő visszaköltözést lehető-
vé tevő statikai vizsgálatok el-
végzését valamennyi magán és 
önkormányzati ingatlan tekin-
tetében. Három magán tulaj-
donban lévő ingatlan kivételé-
vel valamennyi épületre a visz-
szaköltözhetőséget állapította 
meg. A gázszolgáltató az önkor-
mányzat felkérésére megkezdte 
a szolgáltatás visszakötését, és 
a mérőórák visszaszerelését. Az 
ELMŰ is elindította az elektro-
mos áram szolgáltatás visszaál-
lítását azokban az ingatlanok-
ban, ahol a mért oldalra vonat-
kozó érintésvédelmi szaknyi-
latkozat rendelkezésre állt. Az 
elektromos visszakötések mind 
a mai napig folyamatosan tör-
ténnek.

Június 14-én valamennyi in-
gatlanát elhagyó részére kiosz-
tásra került ingatlanonként 5 li-
ter hypo és egy flakon domestos 

A révállomás épülete már vízben áll

A védekezés munkálataiban nagy segítségre volt a rakodógép
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tisztítószer. A homokzsákok, il-
letve a raklapok helyszínről tör-
ténő elszállítása a nap folya-
mán nagy ütem zajlott. Délelőtt 
a képviselő-testület rendkívüli 
ülést tartott, amelyen 1.015.000 
forint rendkívüli, azonnali se-
gély kiosztásáról hozott dön-
tést. A képviselők két eltérő 
összegben állapították meg a 
segély mértékét. 35.000 forin-
tot kaptak azon lakott ingatla-
nok tulajdonosai, illetve lakói, 
akiknek a lakásuk lakrészét is 
elöntötte az árvíz. 17.500 forin-
tot kapott az a tulajdonos, illet-
ve lakó, akinek a lakása lakott 
részét ugyan nem érte el a víz, 
de a lakóépület mélyebben fek-
vő szintjét elárasztotta.

Szombaton, június 15-én az 
ökomenikus segélyszolgálat 
valamennyi, az árvízzel érin-
tett ingatlan tulajdonosának, 
illetve lakójának egy tisztító, 
tisztálkodó és fertőtlenítő sze-
reket tartalmazó egységcso-
magot adott át. Ezen a napon 
két nagyteljesítményű szivaty-
tyú érkezett a váci tűzoltóság-
ról a kerékpárút hatékonyabb 
iszaptalanításának elvégzése 
céljából. A szivattyúk átkéré-
sére azért került sor, hogy ne 
száradjon rá az aszfaltfelület-
re az iszap, mert annak eltá-
volítása a kiszáradás után na-
gyon nehéz és hosszadalmas 
feladat.

A vasárnap egyetlen emlí-

tésre méltó eseménye az, hogy 
délelőtt 10 órától megszünte-
tésre került az árvízvédelmi ké-
szültség.

Hétfőn, június 17-én felvo-
nultak a vámosmikolai tűzol-
tóautók is, és műszaki eszkö-
zeik segítségével - egy 40 bar 
nyomású vízsugárral - lemo-
sásra került valamennyi Duna 
felé csatlakozó út. Délután egy 
nagy teljesítményű fertőtlení-
tő autó is megérkezett és ezen 
lemosott útfelületeket fertőtle-
nítő oldattal permetezte végig. 

Ezzel gyakorlatilag - apróbb si-
mításokat kivéve – befejezett-
nek volt tekinthető a védeke-
zés, és az azt követő takarítás, 
fertőtlenítés. 

Időközben 50.000 forint la-
kossági felajánlás érkezett a 
Duna-parti játszótér felújításá-
ra. Ennek méltó megköszöné-
sére következő lapszámunkban 
térünk majd ki. Most csupán 
annyit, hogy az adomány be-
épül abba a felhasználási keret-
be, amelyből felújításra kerül-

nek a játszótér hintái. Némely 
játszóeszköz faelemei kicseré-
lésre és teljes átfestésre kerül-
nek, míg más eszközök eseté-
ben festéssel történik a felújí-
tás. Teljesen felújított formá-
ban szeretnénk átadni gyerme-
keinknek játszóterüket.

Összetömörítve a történte-
ket talán így foglalhattuk rövid 
írásba a 2013. júniusi dunai ár-
víz eseményeit. E néhány, so-
kaknak rendkívüli feszültsé-
gekkel terhelt nap legfontosabb 
üzenete, hogy az összfogás, a 
türelem, a megértés elkerül-
hetetlenek egy közössen vég-
zett munka hatékonysága ér-
dekében. Voltak ugyanis olyan 
periódusok, amikor 4-5 ko-
moly szállítójármű és munka-
gép dolgozott egy időben, és a 
közműszolgáltatókkal, az in-
gatlantulajdonosokkal, a la-
kókkal együtt több mint 100 
ember mozgott a védekezés 
helyszínein. A fegyelmezett, 
jól összehangolt és pontosan 
irányított munkavégzés és a 
jó szervezés elengedhetetlen 
kellékei az eredményesség-
nek. Legalább ennyire fontos a 
méltóságteli, nyugodt reagálás 
és a megváltoztathatatlan hely-
zet kulturált tudomásul vétele, 
ami lényegében mindvégig jel-
lemezte a veszéllyel leginkább 
érintettek viselkedését. 

Köszenet érte mindenkinek!
TiszTeleTTel:

RemiTzky zolTán
polgáRmesTeR

Homokzsákok töltése a Rév utca elején

Árvíz látkép az Ötlyukú híd Duna utca felőli oldaláról
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Veszélyes fakidőléshez riasz-
tották május 3-án koradélután a 
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjait, Cserni Tamást 
és David Balazicot a Gesztenye 
sorra. A helyiek a hivatásosok 
munkáját segítették és biztosí-
tották a terepet. 

Ismét téves riasztást kaptak a 
nagymarosiak május 8-án: a Mi-

hály hegyre hívták őket erdőtűz-
höz. A helyszínre ismét Cserni 
Tamás és David Balazic vonult 
ki, de nem találtak semmit.

Május 25-én, szombaton 14 
órakor a Nagymarosi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai a vízi 
rendőrség előtt gyülekeztek. Az 
akció keretében 16 óráig össze-
szedtek annyi szemetet a város-
ban, amennyit találtak.

Az idei évben ismételten 
megrendezte a Vidékfejleszté-
si Minisztérium és az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynök-
ség a „TeSzedd!”  környezet-
védelmi célú akciót. Az említett 
akció már évek óta több, mint a 

lakókörnyezetünk megtisztítá-
sára irányuló program. Az akció 
lebonyolításában történő rész-
vételre a szervezők felkérték a 
Magyar Tűzoltó Szövetséget, 
egyben számítottak az önkéntes 
tűzoltó egyesületek meghatáro-
zó közreműködésére is.

Május 28. és 31. között ön-
kéntes tűzoltóink autójuk-

kal és személyesen is részt 
vettek a Hungexpon meg-
szervezett MACH-TECH és 
INDUSTRIAUTOMATION 
kiállításon, ahol Nagyma-
ros mellett, Zebegényt és Szo-
bot is népszerűsítették. A Váci 
Tűzoltóparancsnokság munka-
társa, Medve Bea tűzoltóőrnagy 
a nagymarosiakkal közös stan-
don előadást tartott a szénmon-
oxid mérgezések megelőzésé-
ről és az erdőtüzek kialakulásá-
ról. A helyiek közül Cserni Ta-
más, Marsi Miklós, Grexa Nor-
bert, David Balazic és Flamich 
Andrásné is részt vett a rendez-
vényen.

Örömmel vettük Batizi Zoltán 
múzeumigazgató úr megkeresé-
sét, melyben arra kérte iskolánk 
pedagógusait, hogy látogassunk 

el  gyerekeinkkel a Börzsöny 
Múzeumba egy  múzeumpeda-
gógiai foglalkozásra.

Örültünk egy rendhagyó le-
hetőségnek, amelyben megis-
merkedhettek gyerekeink  a ré-
gész és a restaurátor munkájá-
val. 

A foglalkozás elején Kis Ber-
nadett régész és múzeumpeda-
gógus rövid, élvezetes, színes, 
mesés előadással és érdekes  ve-
títéssel keltette fel a gyerekek fi-
gyelmét a régész nem minden-
napi munkájára.  Kezükbe ve-
hették a gyerekek a régész mun-
kaeszközeit, fotókon megnéz-
hették a feltárás munkamenetét.

Hostyinszki Attila restaurátor 

a maga humoros, jókedvű elő-
adásmódjával kötötte le a gye-
rekek figyelmét. A kicsik földbe 
eldugott „kincseket” kerestek , 

majd ezeket próbálták össze-
rakosgatni. A nagyobbakkal az 
emberi koponya érdekessége-
it ismertette meg, és azt is meg-
tudhattuk, hogy miről lehet fel-
ismerni adott koponyáról, hogy 
férfié vagy nőé?

Batizi Zoltán igazgató úr a 

múzeum néprajzi és régésze-
ti kiállításaival ismertette meg a 
tanulókat.

Köszönjük szépen a lehető-
séget! Amennyiben lehetséges, 
úgy a jövőben is szívesen láto-
gatnánk a múzeumot múzeum-
pedagógiai foglalkozás kereté-
ben.

A szobi FekeTe isTván 
álTAlános iskolA TAnTesTüleTe

Veszélyes fakidőlés, téves 
riasztás, szemétszedés

Múzeumpedagógiai foglalkozás 
a Börzsöny Múzeumban 
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Megint eltelt egy tanév! Ilyen-
kor úgy érzem, rohannak az 
évek! Mintha tegnap nyitottuk 
volna meg a 2012/13-as tanévet, 
most pedig elérkezett az évzáró 
napja, és a gyerekek által annyi-
ra várt vakáció.

Nagy és hosszú utat tettünk 
meg a tanév kezdete óta, még 
ha rövidnek is tűnt az eltelt idő, 
most elérkezett a számadás ide-
je, az egész éves munkánkat 
mérlegre tesszük. Mi is az az ér-
téktöbblet, amit a szobi Fekete 
István Általános Iskolában meg-
szerezhettek a diákok tudásban, 
szociális és kulturális fejlődés-
ben?

Sikeres évet zárunk. E tan-
évben is voltak kiemelt rendez-
vények, mint az Almafesztivál 
egybekapcsolva egy országos 
közoktatási konferenciával. Le-
zártuk a referencia iskolai pá-
lyázatot a TÁMOP 3.1.7. pro-
jektet november 22-én a pro-
jektzáró nap alkalmával. Meg-
szerveztük az 1. tankerületi ma-
gyar kultúra napját.

Szervezett rendezvényeink 
voltak a sportversenyek, szín-
házlátogatások, farsang, Feke-
te István hét, BÉZS fesztivál, 
diáknap, tanulmányi kirándu-
lások, nyílt hét, egészségvédel-
mi nap mind a gyermekek fej-
lődését szolgálták. Diákigazga-
tót választottunk Demeter Dáni-
el 7. évfolyamos tanuló szemé-

lyében. Tanár-diák meccsre ke-
rült sor. A nyertes tanulók ez-
után a szülői csapattal mérkőz-
tek meg. Természetesen győztek 
a gyerekek.

Papírt és műanyagflakonokat 
gyűjtöttünk. 

Modern korszerű oktatási 
eszközökkel és módszerekkel, 
digitális tananyaggal tanítunk, 
ez már a 21. század iskolája. 

Tanulóink számára Angliába 
szerveztünk május elején angol 
nyelvi tanulmányutat. Köszönet 
érte Valentinné Gönczöl Julian-
na tanárnőnek.

Prof. Dr. Csapó Benő inté-
zetvezető egyetemi tanár meg-
bízásából a Szegedi Tudo-
mányegyetem longitudinális 
programjában partneriskola let-
tünk. Rendszeresen fogadunk 
tanítási gyakorlatra főiskolai 
hallgatókat.

Kilépve a város határain túl-
ra országos versenyeken vettek 
részt diákjaink jó eredménnyel. 

Országos megmérettetés a 
Fekete István Általános Iskolák 
versenye. Idén Berkesden vol-
tunk és ismét 1. helyezést ér-
tünk el. 

Helyezettek: Polczer Ro-
land: novellaírás II., Vígh Vik-
tória: novellaírás III., Nagy 
Dániel: novellaírás III., Mészá-
ros Jázmin: novellaírás I., Ju-
hos Izabella: rajzpályázat II., 
Koczó Kíra: fotópályázat III. 

Csintalan Zoltán: versmon-
dás: II., Pásztor Adél: hangos 
és értő olvasás II., Orosz Regi-
na: rajz II. 

TEREPVERSENY: II. Ve-
ligdán Felícia, Szabó Lőrinc, 
Frievald Ruben, Gimesi Martin.

Versenyek, országos méré-
sek: Történelem országos le-
velező verseny Csintalan Zol-
tán II. helyezett. Bendegúz le-
velezős tanulmányi versenyen 
Földi Erik 3. a osztályos tanu-
ló IX. helyezést ért el. A 2011. 
évi országos kompetencia mé-
rés eredményeként iskolánk 
az országos átlag fölötti ered-
ményt ért el. Nyolcadik osztá-
lyosaink kiemelkedő országos 
átlag feletti eredményeket értek 
el az írásbeli felvételi vizsgá-
kon.(magyar, matematika).

Regionális, megyei verse-
nyek: Tavaszváró focitorna – 
Vác: II. helyezés, Körzeti Tor-
na (Verőcétől Bernecebarátiig) 
- Nagymaros (13 évesek) I. he-
lyezés. Áprily-hét Visegrádon 
rajzpályázat Pásztor Adél (6. 
a) III. helyezés. Than Károly 
irodalmi pályázat Budapesten 
Brulich Bernadett (8. o.) külön-
díj. 

Verőcei betlehemi rajzpályá-
zat: II. helyezés Krasznai Ber-
nadett 6. a, III. helyezés Molnár 
Bianka 5. a, különdíj Veligdán 
Petra 5. a.

Városi pályázat: „Az én apu-
kám” című rajzpályázaton Pász-
tor Adél (6. a) I. helyezett, Kor-
mos Bianka (7. b) III. helyezett.

Helyi versenyek:
MESEMONDÓ VERSENY: 

1-2. osztály: I. Feleki Hanna 
1.a, II. Rózsahegyi Noémi 1.b, 
III. Kiss Gergő 2.b,.3-4.osz-
tály: I. Kantó Zsuzsanna 3.a, II. 
Bábik Zsófia 3.b, III. Mészáros 
Jázmin 3.b .

Papír és flakon gyűjtés: alsó 
tagozat: I. 2.b, II. 1.a, III. 4.o. 
felső tagozat: I. 6.a, II.  7.a, III. 
5.a.

Tavaszi futóverseny, alsó: 1. 
osztály: Szabári Bence, Feleki 
Hanna. 2. osztály: Roller Zol-
tán, Csernyánszki Edina. 3. osz-
tály: Pap Botond, Bábik Zsó-
fia. 4. osztály : Dolezsál Brúnó, 
Karaba Katrin.

Tavaszi futóverseny fel-
ső: 100 m: Abrudán Emili 6.a, 
Dutka Detre 7.a, 400 m: Macha 
Martina 7.b, Vörös Tamás 7.b, 
800 m: Abrudán Emili 6.a  De-
meter Dániel 7.a. 

Asztalitenisz: 5-6. osztály: 
I. helyezett Stefkó Kornél. 5-8. 
osztály: I. helyezett Abrudán 
Emilia, 7-8. osztály: I. helyezett 
Grézál Gergő.

Beszámoló a 2012/2013 tanév munkájáról
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Öröm a sok a szép és jó ered-
mény. 

A legjobb tanulmányi átlagot 
az alsó tagozaton a 2. b osztály 
4,46, a felső tagozaton az 6.a 
osztály 4,03 érte el. A legjobb 
magatartású a 4. o és a 6.a osz-
tály. A legszorgalmasabb az 1.a 
és a 6.a osztály 

 A jókra pedig büszkéknek 
kell lennünk. Nyílik a napló –
mérlegen a valóság - milyen is 
a bizonyítvány.

Kitűnőink és jeleseink:
1.a: Feleki Hanna, Ha-

lász Boglárka, Golán Áron, 
Niegreisz Gergő, Zatykó Vivi-
en, Szép Andor, Váci Virág, Mé-
száros Míra, Oravecz Emma. 
1.b: Jászai Kamilla, Rózsahegyi 
Noémi, Svéger Liliána, Kőszegi 
Szabina.

2.a: Varga Milán. 2.b: Boda 
Enikő, Néder Anna, Győrik Vi-
ola, Legény Boglárka, Horváth 
Bence, Szántó Bálint, Mádai 
Anna, Jakus Jusztina, Brulich 
Melinda.

3.a: Juhos Izabella,  Kan-
tó Zsuzsanna. 3.b : Bábik Zsó-
fia, Téglás Réka, Dutka Lehel, 
Mészáros Jázmin. 4.o. Báthori 
Anna, Pap Nóra, Sági Dominik, 
Bábik Anna, Vigh Viktória, Len-
csés Fatime.

5.a: Hidvégi Zsófia, Polczer 
Roland. 5.b: Nagy Dániel.

6.a: Pap Zsolt, Pásztor Adél, 
Valentin Réka.

6.b: Balogh Zsanna, Hornyák 
Rebeka, Sági Anna.

7.a: Valentin Zsófia.

A jók között a legjobbak min-
den évben megtisztelő elisme-
résben részesülhetnek. Így kap-
hatják meg az „Év tanulója”, az 
„Év sportolója” .

„ Az év tanulója”: 4. osztály:  
Vigh Viktória, 5.a oszt.: Hidvégi 
Zsófia, 6.a oszt.: Pásztor Adél, 
Valentin Réka, 7.a oszt.: Valen-
tin Zsófia.

„Az év sportolója”: II. kor-
csoport (5-6. osztály): Abrudán 
Emilia 6.a, Varga Márton 6.a. 
III. korcsoport (7-8. osztály): 
Macha Martina 7. osztály, 
Jeszenszki Ruben 8. osztály, 
Abrudán Edgár 8. osztály.

Az év legjobban sportoló 
osztálya a 7. a. 

Tantestületi dicséretben ré-
szesül tanulmányi munkájáért 
példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért Jaics Regina 8. o.

Bolyai matematika verseny 
(Ormándi Marika emlékver-
seny): Abrudán Edgár I. helye-
zés.

Ezek az eredmények érté-
kek, minták, referenciák. Gratu-
lálok valamennyi boldog nyer-
tes diáknak. És gratulálok a fel-
készítő tanári karnak a minőségi 
munkájukhoz. Köszönöm peda-
gógusi elhivatottságukat!

Itt szeretném megköszön-
ni Grósz Tiborné Erzsike néni 
munkáját, aki 40 év pedagógi-
ai munka után nyugdíjba vonul. 

Kívánok jó egészséget, békés 
boldog éveket, sok örömteli per-
cet még családja körében. 

Kollégáim és a magam nevé-

ben is ígérem, a jövőben is azon 
leszünk, azon munkálkodunk, 
hogy nevelő oktató munkánkat 
minél magasabb szinten végez-

zük. A ránk bízott gyerekek ke-
zébe továbbépíthető tudást, jó 
nevelést adjunk. Bátran mond-
hatom iskolánkban rend és fe-
gyelem van.

Kedves Szülők! Köszönöm 
odaadó önzetlen bizalmukat. 
Köszönöm az egész évben nyúj-
tott segítségüket rendezvényein-
ken.

Külön köszönöm Nagy 
Gyuláné Borika mindenkori se-
gítségét az iskolai élet minden 
területén.

Szeretném köszönetemet ki-
fejezni az iskola minden dolgo-
zójának, a pedagógusoknak, ta-
karítóknak, iskolatitkároknak, 
karbantartónak, informatikus-
nak, akik ezért az iskoláért és a 
gyerekekért dolgoznak. 

Köszönetemet fejezem ki a 
zeneiskola, a művelődési ház, 
a könyvtár, az óvoda és a Bör-
zsöny múzeum vezetőinek, dol-
gozóinak.

Köszönöm a vállalkozók tá-
mogatását, akik adományaikkal 
támogatták a szobi gyerekeket: 
Polónyi Éva, Orbán József, 
Bartók István.

Jó egészséget és szép nyarat 
kívánok minden családnak! 

JáRik izAbellA
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Hónapok óta erre a napra vártunk. 
Végre kiszabadulunk az iskolá-
ból… hurrá kirándulunk!!!!!! Az 
eredeti tervek szerint a Pap-sziget-
re mentünk volna, de az árvíz mi-
att sajnos nem mehettünk. Így Ani-

kó nénivel elkezdtünk a közelben 
szálláslehetőséget nézni. Hosszas 
keresgélés után Diósjenőre esett a 
választásunk… nem bántuk meg!

12-én reggel a Templom-té-
ren izgatottan gyülekeztünk vártuk 
az indulást. Négy szülő autókkal 
vitt minket Diósjenőre. Köszön-
jük Balog Józsi bácsinak, Roller 
Zoli bácsinak, Kakas Timi néninek, 
Hornyák Csaba bácsinak, hogy el 
is vittek és másnap értünk is jöttek!

Az út nem volt hosszú, igaz ki-
csit kerülni kellett, de alig egy óra 
múlva a Nógrádi várból csodálhat-
tuk a gyönyörű panorámát. A nóg-
rádi vár már a honfoglalás korában 
fontos védelmi hely volt, persze a 

fiúk a legmagasabb bástyára is fel-
másztak volna, ha lehet. Izgalmas 
volt, hogy ott ahol most mi sza-
ladgáltunk, alig kétszáz évvel ez-
előtt Széchenyi István is járt… ő is 
ugyanebben a szép kilátásban gyö-
nyörködött.

A várlátogatás után hamar 
Diósjenőre értünk, ahol a kem-
pingben elfoglaltuk a modern, für-
dőszobás, konyhás, kényelmes 
szállásunk. Vendéglátóink kedve-

Kirándulás Diósjenőre
sek, segítőkészek voltak.

A szülők hamarosan hazamen-
tek csak Zoli bácsi maradt a csa-
pattal.

A szoba elfoglalása után kicsit 
körülnéztünk a faluban, na persze 

vásároltunk is!
Délután bográcsban pörköl-

töt főztünk. Kiváló tűzgyújtó volt 
Patrik és még kiválóbb szakács 
Kristóf. A finom vacsi után a tábor 
mögött lévő halastavat jártuk kör-
be. Igyekeztünk Petikét megóvni 
nehogy ismételten beleessen, mint 
tavaly. Igazából azért néztünk kö-
rül, mert Anikó néni este ide ter-
vezte a Bátorságpróbát. Az este vi-
dámsággal, játékkal telt. A söté-

tedés után jócskán jutott egymás 
ijesztgetésére idő, minek követ-
keztében természetesen a tóhoz ki 
nem mentünk éjjel így a bátorság-
próbát a tábor területén rendeztük 
meg. Zoli bácsi elbújt, meg kellett 
keresni… volt nagy sikongatás és 
visítás.

Az éjszakai vircsaft után a reg-
geli ébredés kicsit nehezen ment, 
de azért sikerült.

A reggeli után Falujátékot ját-
szottunk a településen.

Csapatokat alkottunk. A csapa-
tok feladata volt megkeresni a pol-
gármestert, az iskola igazgatóját, 
az ottani 6. b osztály és a falu leg-
idősebb emberét.

A polgármester úr sajnos nem 
volt otthon, segédkezni volt az 
árvíznél így Repiczki Zsuzsan-
na jegyző asszonnyal beszélge-
tettünk. Köszönjük szépen Zsu-
zsa néninek a kedves fogadtatást, 
és a sok érdekes információt. Az 
iskolában a 6. b osztályosok kö-
zül csak kettő tanulóval találkoz-
tunk, de tőlük és osztályfőnökük-
től megtudtuk, hogy Zebegényben 
voltak osztálykiránduláson. Ha 
legközelebb erre járnak, szívesen 
látjuk őket az iskolánkban. A tele-
pülés legidősebb asszonya Bircsák 
Istvánné. Meglepetésünkre és 
nagy örömünkre a néni szívesen 
látott minket otthonában. Megcso-
dáltuk szépen rendben tartott kert-
jét, és meghallgattuk Bözsi néni 
remek énekhangját.

A kirándulást finom ebéddel 
zártuk a Mona Lisa pizzériában.

Természetesen szeretnénk meg-
köszönni Zoli bácsinak, hogy im-
már második alkalommal eljött a 
kirándulásra és segített Anikó né-
ninek kordában tartani minket!!!

Fáradtan, de sok szép élmény-
nyel tértünk haza… Köszönjük 
Diósjenőnek, ennek a festői kis fa-
lunak a szíves vendéglátást.

bAlogh zsAnnA, lAkATos noémi, 
Szőnyi Marcell, GiMeSi Martin, 

kuTAsi kRisTóF 6.b
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Árvízi köszönet
Ezúton szeretném kifejezni kö-
szönetemet a Duna, Vasút és 
a Táncsics Mihály utca árvíz-
zel szemben történő megvédé-
sében részt vevő minden em-
bertársamnak a végzett önzet-
len és kiváló munkájukért. Kü-
lön köszönet Vargáné Szikriszt 
Katalinnak (Netovább bolt) és 
Tomek Józsefnénak (Alsószobi 
Vegyesbolt) a részükről felaján-
lott és a védekezők által igény-
bevett élelmiszerért, üdítőért és 
ásványvízért. 

Természetesen minden tiszte-
let és köszönet megilleti fentiek-
hez hasonlóan a településünkön 
levonuló dunai árhullámmal 
szembeni védekezésben bármi-
lyen módon részt vállaló embe-
rek kiváló munkáját is.

Ezen összefogás és ilyen ma-
gatartás nélkül mindez nem si-
kerülhetett volna!

Köszönet és hála minden 
résztvevőnek!
 GyurcSok zoltán

Árvízvédelem = 
KÖSZÖNET, ILLETVE 

KÖSZÖNJÜK!
Az A-54 PGSE ezúton szeret-
ne köszönetét kifejezni azoknak, 
akik segítettek menteni a posta-
galamb versenyzéshez szüksé-
ges eszközök, felszerelések biz-
tonságba helyezését az árvíz mi-
att veszélyessé váló tűzoltószer-
tárból.

Elismerésre méltó a közfog-
lalkoztatottak hozzáállása, külön 
kérés nélkül jöttek segíteni, ami-
kor látták, hogy menteni szeret-
nénk azt, ami menthető.

Mivel javában folyik a ver-
senyszezon, helyet kellett keres-
ni a gyűjtésre, illetve órabontásra.

Ebben segített Krasznai Zol-
tán, aki helyet biztosított arra, 
hogy megoldható legyen a ver-
seny folytatása.

Tisztában vagyunk azzal, 
hogy az árvíz miatt nálunk sok-
kal-sokkal nehezebb helyzetben 
voltak családok, és egyedülálló 
emberek, de ismereteink szerint 
a mentésük, illetve segítségük a 
mienknél nagyobb erőfeszítést 
igényelt, ezért ezúton is elisme-
rés és köszönet a védekezésben 
közreműködőknek.

Lehetetlen a név szerinti fel-
sorolás, de aki ott volt – és nem 
bámészkodó volt -, az tudhatja, 
hogy őróla van szó!

F. J.

Amikor ezeket a sorokat papírra ve-
tem, már csak két hét van hátra az 
idei tanévből. Ilyenkor minden olyan 
intézményben ahol a diákok tanul-
nak, számot vetnek az év során elért 
eredményeikről, a programokról.

Szerencsére, itt a szobi intézmé-
nyekben olyan kiemelkedő teljesít-
ményeket ismerhettünk meg évről 
évre - és itt a Fekete István Általá-
nos Iskolára és a Kodály Zoltán Ze-
neiskolára gondolok elsősorban –, 
ahol van mit elemezni és van mire, 
és kire büszkének lennie az itt tanu-
ló diákságnak, a tantestületeknek, az 
igazgatóknak, a szülőknek és min-
den szobi embernek.

És nem csak az itteni alapfokú in-
tézményekben történnek szenzációs 
eredmények, de a szobi diákok bár-
mely középfokú iskoláikban is meg-
állva a helyüket szereztek, elsősor-
ban maguknak és szüleiknek, de 
minden bizonnyal valamennyi szo-
bi lakósnak is elismerést.

Had osszam meg önökkel, ked-
ves szobiak, azokat a kiemelkedő 
eredményeket, amelyeket önökhöz 
hasonlóan elsősorban a szóbeszéd 
alapján ismerhettem meg.

Mert mindig voltak és lesznek 
olyan diákjai a városunknak, akik 
számára fontos volt tudás. Beleásva 
magukat a kötelező penzumon felül 
valamely tantárgy magasabb szintű 
megismerésébe, és ha már ennyire 
elmélyedtek azokban az ismeretek, 
még meg is mérettetik magukat me-
gyei vagy akár országos versenye-
ken, és ha módjuk van akár nemzet-
közi mezőnyben is.

A minap a szomszédságunkban 
élő Néder Anita anyukája, a kerí-
tésen át, büszkén kiáltotta át, hogy 
Anita az országos kémia verseny-
ben a 9-10. osztályosok között, a ta-
valyi második helyezése után, idén 
az első helyet szerezte meg. Cso-
dás ez az eredmény mind a diák-
nak és mind a felkészítő tanárok-
nak. Anita már itt nálunk is tanúbi-
zonyságot tett a kémia – amúgy az 
én számomra mindig is nehezen ért-
hető tantárgyként jelent meg – irán-
ti szeretetének. Járik Izabella igaz-
gató asszony az, aki itt a mi isko-
lánkban a kémiát tanítja. A közös ta-
nulás - tanítás következményeként 
Anita az általános iskolások megyei 
kémia versenyén a legjobbak között 
volt található. A Boronkay György 
Műszaki Középiskola tanulójaként 

sem tagadta meg a kémiához fűző-
dő viszonyát. Kutassi Zsuzsanna ta-
nárnő támogatásával és segítségé-
vel már az első középiskolai tanév-
ében az országos kémia tanulmá-
nyi versenyben második helyezést 
ért el. Idén, azt a fiút sikerült maga 
mögé utasítani a versenyben, akitől 
az előző évben mindössze 2 ponttal 
kapott ki. Az idei versenyben Anita 
9 ponttal nyerte meg a kettőjük kö-
zötti versenyt és lett országos első. 
Ez igen, ez amolyan „férfiasan” szép 
női munka volt. Gratulálunk Anita 
ehhez a csodálatos eredményedhez.

A másik kiemelkedő eredményt 
egy fiatalember szállította nekünk. 
A zeneiskolánk egykori diákja, aki 
ma a váci Pikéthy Konzervatórium 
diákja, Nagy Dávid a tavasz során, 
Olaszországban, Trevizoban egy 
nemzetközi zenei versenyben min-
den kollégáját megelőzve - az ő ked-
venc hangszerével (marinba) - első 
helyezést ért el. Dávidot itt Szobon 
és más helyeken is többször hall-
hatták azok a zenét kedvelők, akik 
olyan szeretettel hallgatják Dávid 
virtuóz muzsikálását, mint magam 
is. Dávidnak is nagyon kijár a tisz-
ta szívből jövő gratuláció.

Szeretném megjegyezni, hogy 
négy évvel ezelőtt Brulich Berna-
dett Nyíregyházán az országos ma-
tematika versenyben, az ötödikesek 
kategóriájában 4. helyezésével je-
lezte, hogy milyen szintem „szereti” 
a matematikát.

De nem csak a szaktárgyi vagy 
zenei területen lehetünk büszkék ta-
nítványainkra. A sportban évtizedek 
óta voltak és most is vannak olyan 
gyermekek, ifjak, akik nem csak a 
maguk egészségéért, de a verseny-
sportolásban is nagyszerűen telje-
sítettek. Emlékezzünk csak Czibik 
Géza, Zvara József, Friedmann Ti-
bor, Demény Gábor, Makrai Lász-
ló futballistáinkra, akik első osztá-
lyú versenyzőkké váltak. Engedjék 
meg, hogy az általam legnagyobb 
szobi tehetségnek tartott focista ne-
vét is megemlítsem e sorok között, 
aki nem más, mint Zsigovits Lajos 
(természetesen ez a magam ítéle-
te). Bertényi Erika és Síklaky Mag-
di (a szobi gimnázium diákjaiként) 
a válogatottságig eveztek fel a dobo-
gókra. Erika hosszú időn keresztül, 
mint válogatott versenyző öregbítet-
te szűkebb pátriájának és az ország 
nevét. És a sort zárja a legkiválóbb 

eredménnyel rendelkező Molnár 
Péter kajakozó, aki Tokióban ifjú-
sági világbajnoki aranyérmet nyert.

De vissza a maiakhoz. Mert lát-
szik, hogy Szobon nem csak a múlt-
ban voltak kimagasló eredmények-
kel bíró fiataljaink, a megkezdett 
névsorba a maiak is kikövetelik a 
maguk helyét.

Ma a város legígéretesebb lab-
darúgó reménysége Abrudán Edgár 
(8. oszt. tanuló), aki reméljük, hogy 
nem csak a jövő nagy ígérete marad. 
Kajakban Jeszenszky Ruben (szintén 
a 8. oszt. tanulója) az, aki a verse-
nyeken igen előkelő helyezésekkel 
hívja fel magára a figyelmet.

Hogyan lettek és miért ők lettek a 
legsikeresebbek?

Mert volt kitartásuk, és igen elkö-
telezettek ahhoz a valamihez, amivel 
foglalkoztak. És a versenyekben erős 
hittel azt akarták, hogy ők legyenek 
az elsők. Tudták, hogy a gyakorlás, a 
sok-sok munka – még ha sokszor fájt 
is - előbb vagy utóbb eredményt, elis-
merést hoz számukra. Csak kitartó és 
egyenletes munkával lehet a csúcso-
kat elérni. Az ölünkbe soha sem hul-
lik a siker. A sikerért keményen, sok 
áldozattal, és ha olykor még konokul 
is, de meg kell dolgozni.

Természetesen rajtuk kívül so-
kan nekiveselkedtek már valami-
lyen területen, legyen az akár művé-
szeti, tudományos vagy sportmun-
ka, de vagy feladták idő előtt, vagy 
a sors rendelkezése miatt nem jutot-
tak fel a csúcsra. De legalább meg-
próbálták. És legyen ez minden kis 
és nagy gyermeknek jelzés, hogy ha 
az ember nagyot szeretne alkotni ah-
hoz az előbb felsorolt nevek életút-
ját kell választaniuk a könnyed szó-
rakozás helyett.

A tanévzáró bizonyítványosz-
tásakor biztos vagyok benne, hogy 
még nagyon sok olyan diáknak a 
nevét lehetne beírni ebbe a cikkbe, 
akik szép eredménnyel zárják majd 
a tanévet. De ez a cikk korábban író-
dott. Még nem, de hamarosan ismer-
tekké válnak azok a nevek.

Hinni szeretném, hogy csak lesz 
valaki, aki júliusban vagy augusz-
tusban, hozzám hasonlóan azt sze-
retné, hogy e helyi lapban megoszt-
ja a város valamennyi lakósával azo-
kat a jól teljesítő fiataloknak a neve-
it, akikre az eredményeik alapján ha-
sonlóan büszkék lehetünk.

Jl

Néder Anita és Nagy Dávid 
a dobogó legfelső fokán

(… avagy néhány gondolat egy – egy nagyszerű teljesítmény apropóján…)
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Balatoni emlékek
Vonattal érkeztünk Balatonboglárra,
Vízkarját a vén tó, ölelésre tárta.
Selymes, langyos vize, bőrünkre rácsorog,
Ember esze megáll, s tétován ácsorog!

Derékig voltunk bent, elmerengőn állva.
Megragadt, megölelt, e szép panoráma.
Mintha ezer lélek bújt volna beléje,
Úgy hatolt ez érzés, agyunk velejébe.

Szemben látni véltünk a finom párán át,
Badacsony hegységnek elmosott kontúrját.
Nyugaton – keleten, a láthatár széle,
Végtelennek tűnve, beolvadt az égbe.

Távol egy vitorlás, mintha szárnya lenne,
Mégsem rezdült a víz úgy haladt előre.
Nyugalom és béke, a hajó lakója,
Csak a vitorla az, ami duzzog rajta.

Túlpartnál hajó jött, mint éles késpenge.
A sima víztükröt, hosszan kettészelte.
Dudál kettőt – hármat, csak úgy ráérősen,
Azért hogy a stéghez szabadon elérjen.

Csodáltunk volna még, de leszállt az alkony,
Árnyak suhantak át a csendes vízparton.
Későn értünk haza, hevertünk az ágyon,
Hiába akartunk, elkerült az álom!

Mindez régen történt, elszálltak az évek.
De frissen élnek még, bennünk az emlékek!

Id. Virág Sándor, Szob 2013. május 1.

Kisiskolásoknak szóló ingyenes 
ismeretterjesztő kiadvány fog-
lalkozik a parlagfű terjedésével 
és a hatékony védekezés lehető-
ségeivel. A színes foglalkozta-
tó füzetet a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium (VM) és a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (NÉBIH) készítette.  

A „Parlagfű kisokos” játékos, 
vidám történeten keresztül is-
merteti meg a 8-10 éves korosz-
tállyal a jelenleg hazánkban leg-
elterjedtebb és legfőbb allergén 

Gyermekkoromat Letkésen él-
tem. Elemi iskolában Szilaba 
László igazgató és Békefi Mi-
hály kántortanító tanítvá-
nya voltam. A község plé-
bánosa Keresztes János 
Ipolytölgyesről járt Letkésre, 
papi tevékenység ellátására. 
E három személy tevékeny-
ségének köszönhetem eddi-
gi életem folyamán velem tör-
tént események átélését. Az 
elsőáldozás a letkési templom-
ban lett kiszolgálva részemre. 

Ez időtől kezdve a vasárna-
pi szent mise beépült az éle-
tembe. A vasárnapi szentmi-
sék mindig ünnepet jelentet-
tek. A templom vasárnapon-
ként megtelt, a munkában fá-
radt felnőttekkel, az isko-
lás gyerekekkel és a már fel-
nőtt fiatalokkal. Mindig jelen 
volt a két tanító is. A minist-
rálás az iskolásoknak csak rit-
kán volt lehetséges, mert a le-
génysorban lévők voltak az 
elsők e szolgálatban. Itt emlí-
tem meg Harangozó Laci bá-
csit, aki szigorú rendet tartott 
a fiatalok között. Emlékeze-
temben él még „Kati mányi-
nak” nevezett idős asszony, 
aki a vasárnap délután kez-
dődő litániát tartotta, ha nem 
volt jelen a plébános. Szor-
galmas, dolgos emberek él-
tek Letkésen. Egykori isko-
latársaim közül már csak né-
hányan élünk. Mindig örömet 
okoz, ha letkési emberrel ta-
lálkozom.

Az alig több, mint tíz esz-
tendeje megcsonkított ha-
zánkban szegény körülmé-
nyek között éltünk. Akkori-
ban még nem volt ránk sza-
badítva a média széles körű 
használata. Nem volt meg-
fertőzve különféle hazug esz-
mékkel mindennapi életünk. 
Nehéz munkával, sokszor 
nélkülözéssel, de békében és 
boldogabban éltünk a mainál. 
A faluban a mai meghatáro-
zás szerint csak egy kisebbség 
élt. Életvitelük a cigány kul-
túra szerint működött. Iskolá-
ban együtt tanultunk.

Nem voltak a mai szembe-
állított viszony történései. Az 

esetenkénti úgynevezett tánc-
mulatságokon a letkési cigá-
nyok húzták a talpalávalót. 
Békességben éltünk együtt. 
Ha példákat kell felhoznom 
mindig Letkésre hivatkozom. 
A hit gyakorlása, a munka be-
csületes végzése a családok 
összetartozása jó példát adott 
a későbbi nem egyszerű prob-
lémáim elviselésére. Így in-
dult életem, mely mentes volt 
minden idegen befolyástól. 
Új és felújított eszmék harca 
kirobbantotta a második vi-
lágháborút. Sok szenvedés, 
ember milliók halála jelzi em-
lékezetünkben. Majd hosz-
szú megszállás, mely ismét 
sok szenvedéssel és ember-
áldozattal járt. Új világ ígé-
retével megkezdtük a szocia-
lizmus építését, mely teljesü-
lés helyett félbe szakadt. Igaz, 
nem nyom nélkül. Megszüle-
tett egy hamis történelem ha-
zánkról. A megszállás alatt 
ezt tanították.

Ez idő alatt álmodoztunk. 
A keresztény Európáról. E he-
lyett egy keresztény gyökere-
it megtagadó demokratikus-
nak mondott közösségbe lép-
tünk. A mesterségesen tönk-
retett gazdaságunk következ-
ményeként elértük a feke-
te bárány státuszát. A hata-
lom megszerzése fontosabb a 
magyar haza érdekeinél. Egy-
re szaporodik azoknak a szá-
ma, akik az ország megmen-
tését hirdetik céljukként. Azt 
azonban nem mondják ki-
nek, minek a részére. Egyszer 
eljön majd az idő, hogy ha-
zánk tönkretételében jeleske-
dő résztvevők számot kell ad-
janak tevékenységükről. E rö-
vid visszatekintés, melynek 
napi vonatkozásait átéltem, 
arra ösztönöz, hogy hálás 
szívvel gondoljak Letkésen 
szerzett alapokra az akkor 
ott élő emberekre, barátaimra 
volt tanítóimra.

Isten áldását kérem a 
letkésiekre, valamint azokra, 
akik engem felkészítettek ta-
nításukkal és követendő pél-
dájukkal.

simon JózseF

Az ember visszanéz

gyomnövényt. Bemutatja a nö-
vény fejlődését, az általa oko-
zott pollenallergia tüneteit, va-
lamint arra is rámutat, ki, mit te-
het a gyom további szaporodá-
sának megakadályozásáért.

Az ismeretterjesztésre, a tájé-
koztatásra, szemléletformálásra, 
vagyis a megelőzés fontosságára 
hangsúlyt helyező foglalkoztató 
füzet az alábbi linkről tölthető 
le: http://www.kormany.hu/hu/
videkfejlesztesi-miniszterium/
parlagfu

„Parlagfű kisokos”
 

– ismeretterjesztés a parlagfű ellen
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Az ember 75. születésnapjának 
megünneplése boldog pilla-
nat életében. Számomra külö-
nös öröm volt, hogy ezen a na-
pon került sor az életmű kiállí-
tásomra. E kiállítás előkészíté-
sében sok hozzám közel álló is-
merősöm és munkáim becsülő-
je vett részt. 

Köszönettel és hálával tarto-
zom mindazoknak, akik hozzá-
járultak e feledhetetlen ünnep-
séghez. Megköszönöm város-
unk polgármesterének és mun-
katársainak figyelmességét, te-
vékenységét e programmal 
kapcsolatosan. A kiállítás tár-
gyainak elhelyezéséért, a hely-
ség biztosításáért a Börzsöny 
Múzeum vezetőjének, munka-

társainak, a Börzsöny Múzeum 
Baráti Körének. 

A kiállítást megnyitó 
Borosné Felföldi Mária ked-
ves, élethű mese elmondásá-
ért, mely életemről szólt. To-
vábbi köszönet Bartuszek Pet-
ra versmondásáért, Nagy Dá-
vid marinbán eljátszott művé-
szi zenéjéért. 

Köszönet az ünnepséget 
megörökítő bronz plakettért, 
amelynek készítője Szabó Imre 
művész úr. A megnyitó alatt 
boldog érzés töltött el, látva a 
nagyszámú megjelent érdeklő-
dőt. A részvételüket köszönve, 
tisztelettel emlékszem a kedves 
ünnepségre.

MicSei láSzló

ÖRÖK RANGADÓ
Pálya szélén álldogálok,
Bent néhány srác ténfereg.
Azt mondják, hogy futballisták,
Ember ezen elmereng!

Gondolatom messze szárnyal,
Nem zavarja cselekmény.
Elmosódva sípszót hallok,
Változott az eredmény?

Előttem nagy lelkendezve,
Felkacag egy kisgyerek.
Nézd Apu a kapus bácsi,
Mily édesen szendereg.

Majd a szomszéd a fülembe,
Csodálkozva belesú,.
Az a csatár tán a labdát
Kíméli, hogy mellé rúg!!

Tengerpartra vágyom régen,
Újra ott a gondolat.
Lubickolok a sós vízbe,
Kergetem a halakat.

Cápa vesz most üldözőbe,
Érzem szörnyű sorsomat.
Felriadok! Hajrá zöldek.
Kiáltok egy boldogat!

Kevés jóval kecsegtetve,
Közelednek egyesek,
Nade futás valószínű,
Ők lettek a vesztesek!

Otthon kérdik az eredményt,
Melyik volt a győztes fél?
Nagy lihegve dicsekedek,
Gyorsabb voltam, mint a szél!

Hogy unalmas a futballmeccs,
Arcátlanság, rágalom!
Íme, itt a bizonyíték,
Akad ott még izgalom!
Id. Virág Sándor Szob, 2013.május 25.

Születésnap és kiállítás

A Szobi Érdy János Könyvtár értesíti a város lakosságát, hogy a 
leselejtezett könyvek, és videokazetták árusítási idejét meghosz-
szabbította. Érdeklődni a könyvtárban nyitva tartási időben. 

Kunya Erzsébet
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

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

Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Humorsarok
- Aggodalomra semmi ok! - mondja az orvos a betegnek.  Ezzel a 
betegséggel elélhet akár 80 éves koráig is.

- De hiszen már 80 éves vagyok, doktor úr!
- Na látja, én megmondtam!

- Na milyen volt a jósnő?
- Csalódás. Mikor bekopogtam, megkérdezte hogy ki az?


