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Tájékoztató a 2014. október 12. napjára 
kitűzött helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására
Tisztelt Választópolgár!

2014. október 12. napján általános 
önkormányzati választásra kerül sor, 
ahol a település választópolgárai, kö-
zös ügyeik vitelére helyi önkormány-
zati képviselőket és polgármestert vá-
lasztanak az idei évtől kezdve a korábbi 
négy év helyett ÖT évre. Vegyen részt 
Ön is a választáson! Az alábbi rövid tá-
jékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy 
a választás legfontosabb szabályai is-
meretében élhessen választójogával.

A szavazás helye:

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az 
Értesítőben feltüntetett szavazókör-
ben szavazhat reggel 06:00 órától este 
19:00 óráig. 

Szavazni változatlanul csak szemé-
lyesen lehet.

Amennyiben egészségi állapota, 
vagy fogyatékossága miatt mozgásá-
ban gátolt, úgy mozgóurnát kérhet. Az 
ilyen irányú kérelmét 2014. október 10-
én (péntek) 16:00 óráig a Helyi Válasz-
tási Irodához (2628 Szob, Szent Imre u. 
12.) valamint 2014. október 12-én (va-
sárnap) 06.00-15:00 óráig a Szavazat-
számláló Bizottsághoz lehet benyújta-
ni.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás 
napján bejelentett tartózkodási helyén 
tartózkodik?

Ha a szavazás napján nem az állandó 
lakóhelyén, hanem a bejelentett tartóz-
kodási helyén (ideiglenes lakcímén) kí-
ván szavazni, akkor 2014. október 10-
én (péntek) 16:00 óráig kérheti a tartóz-
kodási hely szerinti szavazókörbe törté-
nő átjelentkezését abban az esetben, ha 
a tartózkodási helyét már 2014. június 

23-áig létesítette és legalább 2014. ok-
tóber 2-áig élő a tartózkodási hely.

Az átjelentkezéssel kapcsolatos ké-
relmét a www.valasztas.hu oldalon, le-
vélben, illetve személyesen nyújthatja 
be a Helyi Választási Irodához.

Mit vigyen magával a szavazáskor?

Ön csak akkor jogosult szavazni, ha 
a személyazonosságát és lakcímét meg-
felelően igazolja. A szavazáshoz, kér-
jük, vigye magával fényképes igazol-
ványát (személyigazolvány, útlevél, jo-
gosítvány) ÉS lakcímkártyáját. Eze-
ket a szavazatszámláló bizottság köte-
les ellenőrizni. Ezután megkapja az Ön 
jelenlétében lepecsételt szavazólapokat 
és borítékot, amelyek átvételét a név-
jegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás

Az alábbi szavazólapokat kapja majd 
kézhez:

1 db polgármester jelölti
1 db egyéni képviselő jelölti
1 db megyei listás.

A szavazólapot kérjük elsősorban a 
szavazófülkében kitölteni, hogy az Ön 
szavazásának titkossága biztosítva le-
gyen. A szavazólapot tollal töltse ki, 
egyéb esetben a szavazólap érvényte-
len.

Érvényesen szavazni az Ön által tá-
mogatott jelölt neve mellett lévő kör-
ben, két egymást metsző vonal elhe-
lyezésével lehet. (Pl.: +, X) A szavazó-
lapokat a borítékba kérjük helyezni. A 
borítékot a szavazóurnába kell dobni. 
(Amennyiben a szavazólapot a boríték 
használata nélkül közvetlenül a szava-
zóurnába dobja, az a szavazólap érvé-
nyességét nem érinti.)

Szob városban 4 polgármester-jelölt 
indul a választáson. A szavazólapon an-
nak az EGY jelöltnek kell a neve mel-
letti körben „X” vagy „+” jelet tenni, 
akit Ön polgármesternek szeretne vá-
lasztani. Amennyiben 1-nél több jelöl-
tet jelöl meg a szavazólapon (vagy sen-
kit nem jelöl meg), a szavazata érvény-
telen.

A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja értel-
mében 1001 és 5000 fő közötti lakos-
ságszámú településeken 6 fő képviselőt 
kell választani. 

Szobon 25 képviselő-jelölt indul a 
választáson. 

A szavazólapon annak a HAT vagy 
KEVESEBB jelöltnek kell a neve mel-
letti körben „X” vagy „+” jelet (két 
egymást metsző vonalat) tenni, aki-
ket illetve akit Ön képviselőnek szeret-
ne választani. Amennyiben 6-nál több 
képviselőt jelöl meg a szavazólapon 
(vagy senkit nem jelöl meg), a szava-
zata érvénytelen. Ha 6 főnél keveseb-
bet jelöl meg, a szavazata ettől függet-
lenül érvényes!

A megyei listás szavazólapon egy lis-
tára adhatja le érvényesen a szavazatát.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöl-
tését és ezt még a szavazólap szavazó-
urnába dobása előtt jelzi, a szavazat-
számláló bizottság a rontott szavazóla-
pot egy alkalommal kicseréli.

Kérjük, éljenek az Alaptörvényben 
biztosított jogaikkal és minél többen 
vegyenek részt az október 12-én tartan-
dó választáson!

Helyi Választási Iroda
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Polgármester-jelöltek kisorsolt sorrend szerint:

Petró Krisztián Szőke István Gyurcsok Zoltán Ferencz Gyöngyi

Képviselő-jelöltek kisorsolt sorrend szerint:

1. Lázár Sebestyén 2. Krasznai Zoltán 3. Stedráné 
Kárpáti Mónika

4. Boros József

5. Orbán József 6. Michalik Mártonné 7. Giber Gyula 8. Kiss Lóránt

9. Brulich Csaba 10. Járik László József 11. Nagy Gyuláné 12. Polónyi Éva

nem küldött képet

nem küldött képet
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13. Petró Krisztián 14. Mészáros László 15. Kalácska Ferenc 16. Ziman Zoltánné

17. Tóth-Dobra 
Andrea Zsuzsa

18. Bartók István 19. Fésűs József 20. Szabó László

Képviselőjelöltek kisorsolt sorrend szerint:

21. Tóth Lajos 22. Füzesi Károly 
István

23. Kalán Klára 24. Józsa Dóra

25. Kis György

nem küldött képet

Kérjünk, éljen állampolgári jogával 
és vegyen részt a 2014. október 12-én vasárnap 

megtartandó önkormányzati választáson!
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2012. év tavaszán a Szobi Fe-
kete István Általános Isko-
la és a kolozsvári János Zsig-
mond Unitárius Kollégium 
között testvériskolai együtt-
működés megkötésére került 
sor a szobi iskolában.

A szerződésben foglaltak 
között szerepelt a szobi és a 
kolozsvári iskolában tanuló 

diákok kölcsönös csereláto-
gatása, a magyar és a külhoni 
nevelés oktatás megismerése, 
a tehetséggondozás.

A szerződés megkötésének 
pillanatában azonnal meghí-

vást kaptunk egy erdélyi láto-
gatásra, Kolozsvárra.  A szí-
ves invitálás minden évben 
megismétlődött, de anyagi 
okokra hivatkozva nem tud-
tunk eleget tenni testvérisko-
lánk hívó szavának, mert az 

út anyagi fedezetét nem sike-
rült megoldanunk. Már-már 
úgy éreztem vége szakad az 
aláírt együttműködési meg-
állapodásnak, vége szakad a 
barátságnak. Az idei tanév-
ben elhatároztuk, hogy addig 
járunk támogatókat keresni, 
amíg rendelkezésre áll az az 
összeg, és végre a szobi gye-

rekek is eljuthassanak a hatá-
ron túlra. Szerencsére voltak 
olyan vállalkozók, magánsze-
mélyek, intézmények, akik 
az első szóra szívesen támo-
gatták a mi iskolánkat, pénz-

zel vagy adománnyal járultak 
hozzá az utazásunk létrejötté-
hez. 

Négy csodálatos, gyönyö-
rű, meghitt, hasznos és ba-
ráti napot töltöttünk Erdély-
ben, minden napnak megvolt 

a maga varázsa. Az első nap 
az odautazás napja volt. A bu-
szos utazás során megcsodál-
hattuk Hargita méltóságteljes 
hegyeit, völgyeit, Királyhá-
gón a kilátásban gyönyörköd-
tünk, majd Körösfő temploma 
következett. Diákjaink végig-
nézegették e táj hagyomány-
őrző ruháinak, mindenna-
pi haszon- és ajándéktárgyai-
nak sok-sok sátrát a körösfői 
főút mellett. Délután 4 órá-
ra érkeztünk meg Kolozsvár-
ra, ahol testvériskolai kapcso-
lattartónk Bodor Emese tanár-
nő várt bennünket nagy-nagy 
szeretettel. Testvériskolánk a 
város központjában található, 
régi patinás nagy múltú épü-
let, világhírű eredményekkel. 

A második napon Kolozsvár 
történelmének megismerése 
mellett bebarangoltuk ennek 
a nagy magyar városnak leg-
szebb épületeit, nevezetessé-
geit. A magyar téren az igaz-
ságos Mátyás király impo-
záns szobrában gyönyörköd-
tünk, majd szülőházához láto-
gattunk. Ezután a házsongárdi 
sírkertbe vezetett utunk, ahol 
több mint 250 nagyszerű ma-
gyar nyugszik. Mi az egyik 
legnagyobb magyar pedagó-
gus Apáczai Csere János sír-
emlékén helyeztük el a meg-
emlékezés koszorúját. Dél-
után megcsodáltuk a kolozs-
vári botanikus kert különle-

ges növényvilágát, a híres ko-
lozsvári magyar színházat és 
a magyar utcákat.  Este közös 
ismerkedési estet, játékos ve-
télkedőket rendeztek az itt ta-
nító pedagógusok kolozsvári 
gyerekek a szobi gyerekek ré-
szére. A kezdeti izgalom után 
a vidám játékban egyre köze-
lebb kerültek egymáshoz az 
erdélyi és az anyaországi gye-
rekek. Egy közös focirangadó 
zárta az estét, melyen tán élet-
re szóló barátságok szövőd-
tek. Jó volt nézni őket! A na-
gyobb gyermekek Julika né-
nivel még egy esti sétát is tet-
tek Kolozsvár főterén, ahol 
a kilencedikes líceumos fiúk 
vállalták az idegenvezetést.

Harmadik nap délelőttjén 
„tanultunk”. Gyerekeink be-
ülhettek a különféle tanítási 
órákra, sőt önmaguk kérték, 
hogy együtt tanulhassanak.

Edéd után a tordai sóbá-
nyát tekintettük meg, ahol az 
idegenvezetést Emese tanár-
nő biztosította. Nyolc emelet-

nyi mélységbe lifttel mentünk 
le. A sóbányában játszóterek, 
csónakázó tó és egy óriáske-
rék is volt felállítva. A gyer-
mekek kérésére mindenki, 
aki szeretett volna, egyet ke-
rekezni, felülhetett rá. A csó-
nakázó tó közepén, a pihenő-
helyen gyermekeink megle-
petéssel szolgáltak nem csak 
nekünk, de minden látogató 
számára. A kör közepén áll-
va Csintalan Zoli elszavalta a 
Walesi bárdokat, Csóka Zsófi-
val közösen énekeltük a Hal-
leluját, Legény Bogi, Néder 
Anna, Kiss Anett és Orosz Re-
gina magyar népdalokat éne-
kelt, majd valamennyien éne-

Testvériskolai látogatás 
Erdélyben Kolozsváron

Popa Márta, a testvériskola igazgatója Járik Izabella igazgatóval

Csoportunk Mátyás király szobránál Kolozsváron

A tordai sóbányában - Csintalan Zoli szaval
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keltük az Elindultam szép ha-
zámból című népdalt. Min-
den ott tartózkodó magyar lá-
togató odasereglett körénk 
és az összetartozás jegyében 
könnyezve együtt énekel-
tünk, visszhangzott a bánya, 
könnyek csillogtak minden-
ki szemében. A sóbánya után 

a tordai hasadékot másztuk 
meg, a lengőhidak és meredek 
hegyfalak próbára tettek ben-
nünket, de sikerült. A hasadék 
belsejében Szent László legen-
dájáról, a hasadék keletkezé-
séről Anikó néni mesélt.

Zárásként a Torda közeli 
Szind települést keretük fel. 
A helyi hagyományőrzők és 
a magyar állam 2011-ben egy 
emlékoszlopot állított azon 
II. világháborús katonák em-
lékére, akik ott, a szindi csa-
tában veszítették életüket. Itt 
a templomkertben lévő már-
ványoszlopon nagyapám 

neve is szerepel, aki a II. vi-
lágháborúban valahol itt esett 

el. Az ő emlékére helyeztük el 
az emlékezés virágos nemze-
tiszínű koszorúját. Éreztem, 
hogy gyermekeink mennyire 
átérezték e hősök idegen föld-
be temettetését, hogy a gyö-
kerek fontosak, meghatáro-
zóak és összekötnek. A test-
vériskolánkban tanító, min-

ket kísérő Bodor Emese val-
lástanárnő az itt levő unitári-
us templomban az unitárius 
vallás kialakulásáról beszélt, 
majd mindannyian felálltunk, 
kört alkotva, kéz a kézben 
egymást fogva elimádkoztuk 
a keresztények imáját, a Mi-
atyánkot. Valamennyien érez-
tük az áhítatot a mélyen lelke-
ket megérintő pillanatot. 

Sajnos elérkezett a negye-
dik nap a hazautazás napja. 

A búcsúzkodás hosszú ér-
zelmeket megindító ölelések-
kel teli volt. Nehezen indul-
tunk, de bízunk, hogy tavasz-

szal a testvériskolások viszo-
nozzák a látogatásunkat Szo-

bon. Hazajönni jó, de az él-
ményekkel teli négy nap em-
léke bizony a gyerekek bu-
szos kórusában egyre hango-
sabban követelte a „menjünk 
vissza” vágyukat. Kár lett vol-
na kihagyni, de inkább kérdez-
zék meg a gyerekeket, akikre 
nagyon büszke vagyok, peda-
góguslétem egyik legszebb él-
ményét most tőlük kaptam. 
Este 10 órakor az „Újra itt van 
a nagy csapat” hangos dalla-
mára megérkeztünk Szob vá-
rosba, ahol a szülők már vár-
ták a gyerekeket. A hosszú út 
után jól esett az ölelés, a vi-

szontlátás, öröm és kacagás.
Végezetül köszönetemet 

szeretném kifejezni a ve-
lünk utazó három szülőnek: 
Nagy Gyuláné Borikának, 
Mészárosné Heil Ildikónak és 
Gonda Hajnalkának. Köszö-
nöm a pedagógusok munká-
ját, aki segítettek: Valentinné 
Gönczöl Julianna, Molnárné 
Hőninger Anikó, Hockné 
Hruska Judit, Kelecsényi 
Rita, Sztruhárné Kőszegi 
Gabriella, Hanzelikné Mar-
cal Éva.

És ígéretemhez híven fel-
sorolom azon támogatók ne-
vét, akiknek segítségével a 

szobi gyerekek eljuthattak 
testvériskolánkba, Erdélybe 
Kolozsvárra: Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ, 
Szobi Tankerület, Remitzky 
Zoltán polgármester úr és a 
képviselő testület, Az önkor-
mányzat Szociális Bizottsága, 
Hidvéginé Dr Gáspár Edina, 
Dr Káposztássy Béla Plébá-
niai kormányzó, Szobi Szent 
László Plébánia - Karitasz, 
Piramis Építőház Göd, Ro-
mányik Ferenc polgármes-
ter, Bede Sándor, Csinta-
lan Zoltánné, Dr. Lőrincz 
Kálmán, Dr. Téglás Leven-

te, Együdné Némedi Renáta, 
Fésüs József, Garainé Mészá-
ros Andrea, Hegedűs László, 
Kakas Tibor, Lakházi Zsolt 
és családja, Lehoczky Ottó, 
Mádai Mihály és családja, 
Mészárosné Heil Ildikó, Nagy 
Gyuláné, Nagybörzsöny Köz-
ség Polgármesteri Hivatala, 
Antal Gyuláné polgármester, 
Polónyi Éva, Szikriszt Miklós, 
Magyar Posta szobi dolgozói, 
Papdi János és családja, Szo-
bi Italgyártó Kft., Zombori 
Gábor, dr Ledényi Renáta, 
Ocsovai Katalin, Realsys Kft. 
Dunakeszi.                                                                             

Járik izabella

Egy csoportkép testvériskolánkban

Szindben is jártunk

A Tordai hasadék egy érdekes geológiai képződmény
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1. nap: Reggel 6-kor indult 
izgatott, de álmos csapatunk 
Szobról. Irány Kolozsvár!

Hosszú és fárasztó út után, 
boldogan ugráltunk le a busz-
ról, hogy a király-hágói lát-
képben gyönyörködhessünk. 
Pár óra múlva pedig a körösfői 
unitárius templom tornyából 
csodáltuk a kilátást. A kelle-
mes vacsorát már a szállás-
helyünkön, a gyönyörű János 
Zsigmond Unitárius Iskolában 
költöttük el, majd esti sétára 
mentünk a környékre.

2. nap: Reggeli után bejár-
tuk Kolozsvár magyar és ro-
mán főterét, elsétáltunk Má-
tyás és Bocskai István szülő-
házához, majd kegyeletünket 
róttuk le Apáczai Csere János 
sírjánál, a házsongárdi teme-
tőben. Ebéd után meglátogat-
tuk a Kolozsvári Botanikus 
Kertet. Délután vártak minket 
a helyi diákok, ahol közös já-
tékok után már barátságok is 
kötődtek. No és persze kide-
rült, hogy a foci mindig ösz-
szehoz!

Este két lelkes kilencedikes 
diák segítségével felfedeztük 
Kolozsvár rejtettebb kincseit, 
a Barátság-hidat, a Kis-Sza-
most és a Fellegvárat.

3. nap: Reggeli után izgatot-
tan ültünk be egy-egy korosz-
tályunknak megfelelő órára, 
és kíváncsian figyeltük, ho-
gyan tanulnak testvériskolánk 
diákjai.

Ebéd után pedig csodás 
túrára indultunk. Először a 
tordai sóbányába mentünk, 
ahol lent a bányában óriáske-
rekeztünk, majd a 14 vissz-
hang hatalmas termében Csin-
talan Zoli elszavalta A wale-
si bárdokat. (Itt volt igazán 
jó magyarnak lenni!) Azu-
tán Csóka Zsófi, majd sorban 
Orosz Regi, Kiss Anett, Néder 
Anna és Legény Bogi káp-
rázatos előadásában volt ré-
szünk, akik magyar dalokat 
énekeltek. Könnybe lábadt 
szemmel, libabőrös karokkal 
és torkunkban dobogó szívvel 
hallgattuk őket, és nemcsak 
mi, hanem számos más láto-

gató is. Őszintén mondom, 
már csak ezért az egy élmé-
nyért érdemes lett volna el-
menni. Igazán büszke voltam, 
hogy ehhez a fantasztikus kis 
csapathoz tartozom!

A sóbánya után a Tordai-
hasadék vadregényes kanyon-
jában sétáltunk, égig érő szik-
lák között, függőhidakon és 
sziklapárkányokon. (Éva néni, 
büszkék vagyunk rád!)

Visszaérve, vacsora után 
lelkes kísérőink újra sétálni in-
vitáltak minket. Nem hiába. 
Büszke lehet rájuk iskolájuk, 
hogy szabadidejüket ránk ál-
dozva kísértek minket Kolozs-
vár zegzugos utcáin, mesélve 
nekünk mindenről, egész este: 
történelmükről, az épületek-
ről, az utcákról és Erdélyről.

4. nap: Reggeli után szomorú 
szívvel jártuk be a már isme-
rős helyeket, ajándékokat ke-
resgéltünk szeretteinknek, és 
búcsúztunk Kolozsvártól.

Ebéd után buszra szállva 
elindultunk haza, Magyaror-
szágra, azzal a feltett szán-
dékkal, hogy nem ez volt az 
utolsó erdélyi kirándulásunk, 
és hogy hamar visszatérhe-
tünk ide, ahol megdobban az 
ember szíve.

A hosszú hazaút után dalol-
va, nevetve öleltük szerettein-
ket ott, ahonnan négy csodás 
napja elindultunk.

Köszönjük, hogy létrejöhe-
tett ez a kirándulás mindazok-
nak, akik ezt segítették bár-
milyen formában, hiszen fan-
tasztikus élmény volt!

Köszönjük a tanároknak, 
hogy óvták és vigyázták gyer-
mekeinket (és hogy három éj-
szakát nem aludtak).

Köszönjük a kolozsvári 
testvériskolánk elképesztően 
kedves vendéglátását!

Köszönöm, gyerekek, hogy 
ilyen szuper kis csapat lettetek, 
és tényleg tök jó volt veletek!

Na és persze nem utolsó 
sorban köszönjük Iza néni-
nek, hogy mindezt erőn felül 
lehetővé tette számunkra!

Reméljük, folytatása kö-
vetkezik!

bori

Erdélyi kirándulás, 
egy résztvevő útinaplójából

Az új tanév a hagyományok-
hoz híven szeptember 1-jén, 
szentmisével kezdődött, ám 
nem maradt minden válto-
zatlan az iskola életében. 

A legfontosabb változá-
sok közé tartozik, hogy a 
2014-15-ös tanévben Vincze 
Imre vezeti a gimnáziumot. 

Igazgatóhelyettesként Vass 
Csaba atya segíti őt ebben. 
Barta Szabolcs atya pedig 
iskolalelkészként irányítja 
és szervezi a gimnázium lel-

ki életét.
Bár a kollégium idén szü-

netelteti működését, a taní-
tás zavartalanul folyik to-

Változások a Szent László 
Gimnáziumban
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Gyorsan elröppent az idei 
nyár, a vakáció, a nyaralás 
mára mindez már csak emlék. 
Hamar beköszöntött az ősz, 
igaz, hogy ezen a nyáron nem 
volt igazán jó idő, sokat esett 
az eső. Szeptember 1-jén, mint 
mindig elkezdődött egy új tan-
év. Bízom benne, hogy a diá-
koknak már hiányzott az is-
kola a barátok a tanulás, kipi-
henten és új erővel, energiával 
kezdik el az új tanévet. 

Az osztálytermeket a taná-
rok már feldíszítették, szép 
otthonos környezetben vártuk 
a gyermekeket. Az idei tanév-
ben is lesznek szakkörök, fel-
zárkóztató és tehetséggondozó 

foglalkozások. 181 napon át 
hív munkára a csengő szava. 
Az idei tanévben folytatódik 
iskolánkban a kompetencia-
alapú oktatás. Az 1-2., 5-6. év-
folyamon már az új NAT sze-
rint tanulnak a diákok. A 3., 7. 
évfolyamon öt testnevelés óra 
került bevezetésre, a 4. és a 8. 
évfolyamon a régi NAT sze-
rint folytatódik a nevelő-okta-
tó munka. 

Az évkezdés zökkenőmen-
tesen zajlott, hiszen a tan-
könyv ellátás átszerveződött, 
így minden gyermeknek a tan-
könyvcsomagja időben meg-
érkezett.  A tanulók tartós tan-
könyveket is használnak, ki 
megrongálja, annak ki kell fi-
zetni a tankönyv árát.

A napközi otthoni foglal-
kozás továbbra is biztosított a 
rászoruló gyermekeknek. Sok 
érdekes programmal, rendez-
vénnyel, versennyel várjunk 
a gyermekeket. Ismét lesz 

KELE nap, egészségvédelmi 
nap, sportversenyek, papír-
gyűjtés, mikulás, karácsony, 
farsang, diákigazgató válasz-
tás és suli buli.

A 8. osztályosok számára 
elkövetkezett az utolsó tanév.  
Nehéz év vár rájuk, hiszen ki 
kell választaniuk azt a közép-
fokú intézményt, ahol szeret-
nének továbbtanulni, de előt-
te még lesz felvételi, aztán év 
végén vizsga. Kívánom, hogy 
mindezek tudatában szorgal-
masan, tanulással és felelős-
ségtudattal, kitartással kezdjék 
meg az utolsó tanévet.  Legye-
nek példa az alsóbb évfolyam-
ok számára! Kívánom, emlé-

kezetes diákévet tudjanak ma-
guk mögött. Éljék meg az utol-
só tanév minden pillanatát! 

Külön köszöntöm az újon-
nan érkező első osztályos ta-
nulókat: Bihari Lilla, Együd 
Barnabás, Farkas István Tibor, 
Fekete Dorka, Figura Zsom-
bor, Földesi Levente, Hege-
dűs Dóra, Janoviczki Kincső, 
Jeszenszky Virág, Kántor Lil-
la, Petróczi Tamás, Rekli Kin-
ga Mira, Sági Benedek Tamás, 
Simon-Rozsnyai Ábel, Szeke-
res Fanni, Téglás Anna, Varga 
Dániel, Virág Nóra. 

 Ahhoz, hogy igazán emlé-
kezetes maradjon az iskolá-
ba lépés napja egy varázsce-
ruzát kaptak a gyerekek aján-
dékba. Legyen ez a varázsce-
ruza jó barát! 

Tisztelt 1. osztályos szülők!
Engedjék meg, hogy most 

Önökhöz szóljak. Szülőnek 
lenni csodálatos érzés, nagy-
szerű, de nem egyszerű fel-

Elkezdődött a tanév
vább intézményünkben, sőt, 
újabb programokba is bele-
kezdtünk. Pályázati támo-
gatásokat szerezve sikerült 
elérhetővé tenni diákjaink 
számára számos kulturális 
és sportrendezvényt. A szín-
ház- és operalátogatások, ki-
állítások, diákprogramok, a 
téli sítábor, a nyári vízi tábor 
nem csak a kultúra és a sport 
miatt fontosak, a csapatépí-
tésben is nagy szerepet ját-
szanak. A pályázatok segít-
ségével több diákunk tud 
részt venni a közösségi élet 
kötetlenebb formáiban is. 

Újdonságként elindítot-
tuk a szelektív hulladék-
gyűjtést az iskolában, a kör-
nyezettudatosabb életmód 
elsajátításának második lé-
péseként pedig októberben 
ökotréninget szervezünk a 
gödöllői Hulladékkezelő 
Központba.

Önkéntes kör alakult az 
iskolában, azok a diákjaink, 
akik szeretnének intenzíveb-
ben részt venni az iskola éle-
tével kapcsolatos tevékeny-
ségekben, vagy szociális te-
rületen segíteni, Szabolcs 
atya vezetésével és Csaba 
atya segítségével ezentúl be-
kapcsolódhatnak ezek szer-
vezésébe, lebonyolításába.

A tanév még alig kezdő-
dött el, már két fontos sport-
sikernek örülhettünk. Négy 
diákunk tagja annak a csa-
patnak, amely szeptember 
közepén Oroszlányban a ka-
jakpóló országos bajnok-
ságról saját kategóriájának 
győzteseként tért haza. A 
csapat edzője Ádám Krisz-
tián, iskolánk testnevelés-
tanára. A második sportsi-
ker váratlanul jött: tíz diá-
kunk életében először in-
dult sárkányhajó versenyen, 
a Tiszaújvárosi nyílt területi 
Iskolai Sárkányhajó Bajnok-
ságon és harmadik helyezést 
ért el. 

Így kezdődött a tanévünk, 
amit terveink szerint nem 
csak a kötelező tananyaggal 
gazdagabban zárunk majd le 
júniusban, hanem a világot 
jobban megismerve, közös-
ségben, emberségben meg-
erősödve is. 

adat. Kívánom, hogy sok örö-
mük legyen gyermekükben! 
Köszönöm, hogy megtisz-
telték iskolánkat bizalmuk-
kal. Legyen gyümölcsöző az 
együttműködésünk!

Tisztelt Szülők! A 2011. 
évi új köznevelési törvény ér-
telmében iskolánk egész na-
pos iskolaként működik. A 
gyerekek a délutáni foglalko-
zásokról csak írásbeli szülői 
kérésre igazgatói engedéllyel 
távozhatnak el. 

Tovább folytatódik az esti 
gimnáziumi képzés, az idei 
tanévben ismét érettségit 
szervezünk. 

Kedves Szülők! Az új tan-
év kezdetén kérem, hogy 
egymást segítve, támogatva, 
együttműködve kezdjük meg 

a közös munkát, ahol legfőbb 
érték a gyermek. Azon mun-
kálkodjunk, hogy erősítsük az 
iskola hírnevét! 

Kedves Kollégáim! Az új 
tanévben erőt, egészséget, ki-
tartást, sok sikert, türelmet, 
odaadó gyermekszeretetet kí-
vánok mindenkinek. Kívá-
nom, hogy céljaitok valóság-
gá váljanak, és egységes csa-
patként folytassuk tovább az 
elkezdett közös munkát. A 
jövő nemzedéknek nevelé-
se számunkra nagy kihívás, a 
változásokhoz való folyama-
tos alkalmazkodás, tenniva-
lók sokaságában bővelkedik 
az idei tanév. 

Minden kedves szülőnek, 
kollégának, gyermeknek si-
keres tanévet kívánok, sok 
mosolygó, örömteli gyermek-
arcot. Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! Igyekszünk rá-
szolgálni bizalmunkra. 
                           Járik izabella
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Szeptember 1-jén elkezdődött 
az új nevelési év a Szobi Nap-
sugár Óvodában. Mint minden 
évben, az idén is igyekeztünk 
valami újdonsággal előrukkol-
ni, ami tetszik majd a gyere-
keknek, és szülőknek egyaránt. 
Ennek előkészítéseként igény-
felmérést végeztünk tavasszal. 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy 
milyen új szolgáltatásokat ven-
nének szívesen igénybe, óvo-
dánkba járó gyermekeink szü-
lei. 

Első három helyen, az ide-
gen nyelv, az úszás, és az ovi-
foci állt. Az ovi-fociedzések, a 
pozitív szülői visszajelzések-
nek köszönhetően ebben az év-

ben is folytatódhatnak, hiszen 
éppen egy éve kezdtük el ki-
próbálását. 

Mivel a mai gyerekek saj-
nos nagyon keveset mozognak, 
sportolnak, ezért jelentett külön 
örömöt számunkra, hogy sokan 
kérték az ovis úszást. Ebben az 
évben még nincs lehetőségünk 
ezt az igényt kielégítenünk te-
lepülésünkön, (bízunk benne, 
hogy minél hamarabb megépül 
a szobi tanuszoda) így felvállal-
tuk, nem kis szervezés folytán, 
hogy a szobi kicsik is megkap-
hassák azt a lehetőséget, hogy 
szakszerű úszásoktatásban ve-
hessenek részt. Így akik éltek 
a lehetőséggel, és gyermekei-
ket beíratták erre a programra, 
azokat szeptembertől heti két 
alkalommal visszük szervezett 
úszásoktatásra. Már az első két 
alkalommal látható volt, hogy 
mennyire felszabadultak voltak 
és élvezték a vizet. 

Az angol nyelvvel, négy 
csoportban, játékos keretek kö-
zött ismerkedhetnek kicsinye-
ink. Ezekre a foglalkozások-
ra a délutáni időszakokban ke-
rül sor, nem akadályozva ezzel 
Helyi Pedagógiai Programunk-
ban szereplő céljaink, feladata-
ink megvalósítását.

Mindezek mellett tovább 

folyik óvodánkban Kunya 
Sándorné (Erzsi néni) vezeté-
sével a mazsorettoktatás, tán-
cos lábú lányaink és fiaink leg-
nagyobb örömére.

Tavasszal tettünk egy pró-
bát arra, hogy gyerekeinkhez 
közelebb hozzuk a természe-
tet, az erdőt-mezőt, testközel-
ből ismerhessék meg közvet-
len környezetünkben élő nö-
vényeket, állatokat. Ebben se-
gítséget kaptunk a Madárta-
ni Intézet egyik munkatársától, 
Demjén Tamástól, aki megmu-
tatta nekünk az erdőben elhe-
lyezett odúkat, melyben az első 
kirándulásunkkor még csak a 
fészken ülő madarakat, és le-

rakott tojásaikat figyelhettük, 
számlálhattuk meg. Követke-
ző sétánk, szinte teljes eufóri-
ában zajlott, hiszen már sejt-
hető volt, hogy ekkorra, a ki-
kelt fiókákat tudjuk majd meg-
figyelni. Ez akkora élményt je-
lentett nagycsoportosaink szá-
mára, hogy azt szerettük volna, 
ha ezt a kisebbek is átélhetnék. 
Mivel az erdős rész igen hosz-
szú túra során érhető el, ahova 
a kicsik még nem igazán tud-
nak eljutni, kértük Tamás segít-
ségét abban, hogy az óvodához 

közelebbi helyszínekre is pró-
báljunk meg odúkat elhelyez-
ni, hogy ezt az élményt minden 
óvodásunk számára tudjuk biz-
tosítani. Ennek eredményeként, 
ősszel, az óvoda udvarán álló 

platánfákon helyezünk el 2-3 
odút, és az ovi melletti park-
ban is, hogy kiscsoportosaink 
se maradjanak le erről a cso-
dáról. Ezeket folyamatosan lá-
togatva, állandó megfigyelése-
ket teszünk. Megfigyeljük a fé-
szekrakás, a tojásrakás, a kelte-
tés, majd a kikelt fiókák neve-
lésének folyamatát, fokozata-
it. Hány tojást raknak, mennyi 
ideig gondozzák fiókáikat, mi-
kor repülnek ki, és hagyják el a 
biztonságot jelentő odút?

Rengeteg tapasztalatot szer-
zünk arról, hogy milyen ma-
darak élnek és költenek a Bör-
zsönyben. Melyik madár mi-
lyen szapora, vagy éppen me-

lyik az, amit a kipusztulás fe-
nyeget? 

Azt gondolom, ezek a megfi-
gyelések, tevékenységek mara-
dandó élményt nyújtanak gyer-
mekeink számára, és nem utol-
sósorban olyan ismeretekkel 
lesznek gazdagabbak, amit más 
egyéb módon talán nem is tud-
nánk elsajátíttatni velük.

Végül, de nem utolsó sor-
ban szeretnék beszámolni ar-
ról, hogy nyáron a legnagyobb 
titokban, meglepetésként ké-
szült el só szobánk. Fenntar-

tó Önkormányzatunk nagylel-
kűségének köszönhetően elvé-
gezhettük egy kis helység meg-
felelő átalakítását, a szükséges 
eszközök beszerzését célunk 
megvalósításához, és szeptem-

ber 1-jétől lurkóink birtokba 
vehették a csodaszobát (ahogy 
ők mondják).  Köszönjük Nagy 
Gyulánénak (Borcsikának) is 
a csodálatos falfestést, amivel 
még szebbé, csodaszerűbbé va-
rázsolta kis szobánkat.

Mivel 5 csoportunk van, 
így minden napra be van oszt-
va, hogy melyik napon, melyik 
csoport használja a helységet 
pedagógiai asszisztensünk köz-
reműködésével. Ilyenkor ho-
mokoznak, mesét hallgatnak, 
kirakóznak, játszanak gyerme-
keink, kihasználva a mikro cso-
portos foglalkozás lehetőségét. 

Sajnos egyre több az aller-
giás, asztmás, különféle légúti 

betegségben szenvedő gyermek 
száma, akiknek gyógyulásában 
állapotuk javulásában segít-
het a só szoba klímája. Bízunk 
benne, hogy a téli náthás, beteg 
időszakokat könnyebben tud-
ják átvészelni kicsinyeink, erő-
södik immunrendszerük, eny-
hülnek a megfázás kellemetlen 
tünetei, erősödik szervezetük 
öngyógyító képessége, és ez ál-
tal az óvodából való hiányzá-
sok száma is csökken.

Itt köszönöm meg Szob Város 
Önkormányzatának támogatását, 
amivel folyamatosan hozzásegít 
ahhoz, hogy egyre színvonala-
sabb körülményeket biztosítha-
tunk kicsi ovisaink számára.

 A néhány hete elindított 
programok, úgy érzem elnyer-
ték gyermekeink, és a szülők 
tetszését egyaránt. Bízom ben-
ne, hogy az évkezdés nehézsé-
gein átzökkenve, egy sikeres 
nevelési évet tudhatunk majd 
magunk mögött. Ennek remé-
nyében kívánok minden kol-
légámnak sikeres évkezdést, 
erőt, kitartást az új feladatok, 
célok elérésében, és nagyon vi-
dám, önfeledt, új élmények-
ben gazdag óvodai évet minden 
gyermekünknek a Szobi Nap-
sugár Óvodában! 

Hámoriné ScHubauer mónika

Ismét újdonságokkal indult az év az oviban
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12. Ipoly Nap Ipolyságon (Šahy/SK)
A Börzsöny Múzeum Baráti Köre évek óta partnerként társult az ipolysági Honti Múzeum és Baráti Köre által rendezett Ipoly 
Nap konferenciához, és az ezt követő Ipoly folyó köszöntéséhez. Ipolysági barátaink rendezvényéhez tavaly Csukovits Anita 
néprajzkutató (Tragor Ignác Múzeum, Vác) a Börzsöny Múzeumban található népviseletekről tartott előadást. Idén pedig szin-
tén a gyűjteményünkben található népművészeti értékű textíliákról (ágytakarók, asztalneműk, stb.) mutatott be értékes prezen-
tációt. Ebben az évben augusztus 16-án Ipolyság városa, a Honti Múzeum és Baráti Köre után Árpási Zoltán vállalta, hogy a 
BMBK virágcsokrát helyezi el az Ipoly folyóban. Fésű József György

Idén nyáron készült el egy kis 
sétahajó Szobon, amelyet Fü-
zesi Károly átkelőhajóból ala-
kított át úgy, hogy 25-30 fő 
kényelmesen elférjen benne. 
Ahogy ezt megláttuk, rögtön 
éltünk azzal a kínálkozó le-

hetőséggel, hogy a Börzsöny 
Múzeum Baráti Körének tag-
jai, és a BMBK barátai fel-
hajózzanak ezzel Párkány-
ba (Stúrovo–SK) meglátogat-
ni a Párkányi Városi Múze-
umot. Csatlakozott hozzánk 

Bendik Béla többedmagával 
Ipolyságról (Šahy–SK), aki a 
Honti Múzeum és Galéria Ba-
ráti Köre elnöke. Időpontjául 
augusztus 23-át választottuk, 
amikor ugyan nem volt túl 
kegyes hozzánk az időjárás, 

de nem volt kegyetlen. Indu-
láskor esett az eső, ám me-
net közben elállt, és Párkány-
ban már szebb idő fogadott 
bennünket. A Dunán felfele 
hajózva nem mindennapi és 
helyszíni látványélmények-

ben volt részünk: Helembai-
zátony, Ipoly-torkolat, Hideg-
lelős-kereszt az Esztergomig 
elnyúló Visegrádi-hegység 
részeként, Helemba-sziget, 
Helembai-hegység, Garam-
torkolat, az esztergomi vár-
hegy a Bazilikával és az előtte 
felmagasodó Melocco Miklós 
által készített szoborral, vala-
mint a körülötte szépen meg-
újított építészeti környezet-
tel. Utunk során természete-
sen észre lehetett venni a du-
nai élőhelyhez alkalmazkodó 
madarakat, láthattuk közelről 
a magas vízállás ellenére bát-
ran kenuzókat, szállodahajó-
kat, teherhajókat, és szárnyas-
hajót. Többen közülünk előre 
tudták, hogy ez ritka alkalom 
a fotózás számára, éltek is 
vele sokan. A párkányi múze-
um vezetője várt minket a ki-
kötőhelyhez közeli intézmény 

Múzeumbarátok első sétahajó járata kicsiny alapterületén szakma-
ilag igényesen kialakított ki-
állítások (helytörténet, régé-

szet, néprajz, időszaki kiállí-
tás) rendkívül élvezetes és ta-
nulságos bemutatásával. Vé-
gezetül csak ajánlani tudjuk 
mindenki számára, különösen 
a Szobi Járás/Kistérség és a 
Dunakanyar iskolái számára, 
hogy egy ilyen kínálattal élni 
kéne. Mi mottóul ehhez (nem 
véletlenül) azt választottuk: 
Navigare necesse est…

Szöveg: FéSű JózSeF gy. 
Fotó: Varga imre
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Ha az ember nézi, hallgatja, 
olvassa a média híradásait, 
elképedve veszi tudomásul a 
világban történő keresztény 
üldözés, gyilkolások törté-
neteit.

Ugyancsak megütközve ol-
vassuk a hazánkban történő 
egyházellenes megnyilvánu-
lásokat. Szombathelyen kato-
likus iskola épült. N. Kósa Ju-
dit Flanc címen írt felháborí-
tó cikket.

Szerinte felesleges, mert a 
városban kevesebb a gyerek, 
az egyházi oktatást eddig is 
maradéktalanul ki tudták elé-
gíteni. Egyébként az ország 
alapvetően nem vallás gya-
korló. Nem tudom, hogy a 
betűvetésen kívül milyen is-
mereteket sajátított el a törté-
nelemről, mi késztette e för-
telmes cikk  megírására. 

Tudatáig nem jutott el, 
hogy Magyarország ezer  év 
óta keresztény ország. A val-

lásos emberek 1945 évben 
bekövetkezett változás óta 
számtalan vallásellenes ide-
ológiának voltak a befolyá-
sa alatt.

Az is ismeretlen, hogy a 
cikk írója egyáltalán tagja e 
valamely egyháznak. Írásá-
nak, talán célja valamelyik 
párt segítése.

Ugyancsak kereszténység 
elleni cikk olvasható Vágó 
István tollából. Az ismert te-
levíziós eddig tevékenységét 
méltatlanná tette gyenge poli-
tikai nyilatkozatával.

Ez a mentalitás jelen van 
korábbi, a vallásos emberek 
által tisztelt ország-vezetők-
kel, irodalommal foglalko-
zókkal kapcsolatban is. Mert 
az országért dolgoztak. Wass 
Albert,  Nyírő József, vala-
mint a többiek.

Aki a múltját megtagadja, 
az a jövőjét is elveszti.

 Simon JózSeF

Az A-54 Postagalamb Sport Egyesület 
Szob tudatja, hogy Márton Ferenc sport-
társunk, életének 65. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt. Letkés díszpolgárára 
családja mellett a vadásztársaság, az egy-
házközösség, valamint a település lakói és 

egyesületünk is kegyelettel emlékezett. Sírjánál a ko-
szorúk és virágok mellett, galambok felengedésével 
vettünk tőle végső búcsút. Emlékét megőrizzük.

A fóti önkormányzat szob-
rot állíttatott gróf Károlyi Ist-
vánnak, a megye főispánjá-
nak, aki elsőként szabadítot-
ta fel jobbágyait, a szabad-
ságharcban huszárezredet ál-
lított fel saját pénzéből, majd 
a bukás után várbörtönre ítél-
ték – igazi magyar hazafi 
volt. Ezt a szobrot vörös fes-
tékkel leöntötte valaki, meg-
gyalázta e nemes ember em-
lékét, látszólag érthetetlen 
okok miatt. A rendőrség nyo-
moz, a helybéliek felháboro-
dása határtalan.

Én ismerem az elkövetőt! 
Szülei dolgos emberek vol-
tak, reggel mentek dolgozni, 
este holtfáradtan jöttek haza, 
gyermekükkel nemigen tud-
tak foglalkozni. Amikor be-
íratták az iskolába, rögtön ki-
derült, hogy problémás a csa-
lád szemefénye. Nem érde-
kelte a tanulás, a tanítási órá-
kat állandóan zavarta, sok-
szor jött ki a tanító néni sír-
va az osztályteremből. Hogy 
a többieket ne zavarja, állan-
dó helye volt az utolsó pad-
ban, ott rajzolgatott, unatko-
zott, minden alkalmat megra-
gadott a rendzavarásra. Alig 
várták, hogy felsőbe men-
jen, majd ott csinálnak vele 
valamit. Sokat nem tudtak 
vele kezdeni, az intők, a be-
írások nem értek semmit. Ha 
valaki meg akarta buktatni, a 
kollégák könyörögtek, ne te-
gye tönkre a másik osztályt. 
Kedvenc órája a testnevelés 
és az énekóra volt. Az előb-
biben játék ürügyén kiélvez-
hette agresszivitását, az utób-
biban pedig éneklés ürügyén 
tönkretehette a harmóniát, a 
közös éneklés gyönyörűsé-
gét. Osztálykirándulásra nem 

vitték el, mert nem vállaltak 
érte felelősséget a tanárok. 
A szülők szemében minden-
ki hibás volt, csak a gyere-
kük nem.

A szakmunkásképzőből 
eltanácsolták. Aztán jött a 
rendszerváltás. Szakmája 
nem volt, semmihez nem ér-
tett, dolgozni meg nem na-
gyon akart. Hogyan lehetne 
kitűnni a sok ember közül? 
Minden kiálló testrészébe 
karikákat tettetett, a szem-
héjában legalább nyolc ka-
rika csillogott, még a fogai-
ban (!) is üveggyöngyök vil-
logtak. Az emberek rácso-
dálkoztak, aztán továbbra 
sem vették észre. Mivel le-
hetne kitűnni? Hallott vala-
mi Károlyi grófról, kinek a 
szobrát eltávolították a Par-
lament elől. Kit érdekel ez a 
Károlyi? A pestieknek nem 
kellett, bár voltak valamifé-
le tüntetések a szobor mel-
lett, de ez kit érdekel. ÉS 
most itt van Fóton Károlyi 
szobra! Híres leszek, teszek 
valamit a tespedtség ellen! 
Valahogy így gondolta Ká-
rolyi István szobrának leön-
tésekor. A felháborodáson 
megdöbbent, hiszen ő csak 
mert „nagy” lenni, kitűnni 
az átlagemberek közül. Most 
sunnyog, nem értik meg az 
emberek. A rendőrség nyo-
moz. Ő pedig nem büszkél-
kedhet tettével mások előtt.

Tanulság: Ha szobrot gya-
lázol, legalább tudd, miért te-
szed. És vegyél elő néhány 
történelem tankönyvet is, 
mert a tudás többet ér, és ki-
tűnhetsz az átlagból. Csak a 
tudással, fémkarikás orrod-
dal nem!

Ferenczy emil

Közel három hónapja újra ka-
jakos gyerekek szelik át a Du-
nát. Mint sportolni vágyó fiúk 
anyukája, már ennek is rendkí-
vül örültem, pláne amikor ki-
derült, hogy a magukban ked-
vet érző evezősöknek lehetősé-
ge van egy szlovéniai kajak-ke-
nu versenyen részt venni.

Fiúk és lányok izgatottan 
készültek az útra, és persze mi, 
kísérők is lázasan csomagol-
tunk. A verseny igazából egy 
négy napos sátorozós, hosz-
szú hétvégi élményről szólt. A 
reggeli borongós indulás után 
szinte egész úton esőben halad-
tunk, de mire a tengerhez ér-
tünk, elállt, és kis csapatunk a 
15 °C ellenére is megmártózott 
a tengerben.

Este izgatott megbeszélés 
után (vajon mi lesz a verse-
nyen) a csodálatos naplemen-
tében gyönyörködtünk. Más-
nap délelőtt már kicsit javult az 
idő, hát nosza, edzésre fel! Dél-
után a festői szépségű Piran-ba, 
egy kis kalózvároskába tettünk 
örökre emlékezetes sétát.

Szombaton délelőtt min-
dent beleadva eveztek kis ver-

senyzőink, mi pedig torkunk 
szakadtából ordibálva szurkol-
tunk nekik. Volt gyönyörű-bol-
dog győzelem és könnyes ve-
reség is, de hát nem ez volt a 
lényeg. Barátságokat szőttünk, 
csapatot építettünk, megtanul-
tunk küzdeni és versenyezni, 
és igazán jól éreztük magunkat.

Hazafelé volt még olaszor-
szági villámlátogatás, és léleg-
zetelállító kirándulás a Blend-i 
tóhoz. Útközben már úgy be-
szélgettünk, mint régi ismerő-
sök és jó barátok, és persze ez 
volt a lényeg!

Antal Marci (aranyérem), 
Baranyai Dani (5. helyezett), 
Kiss Gergő, Baka Panna, Gu-
lyás Heni, Nagy Dani, büszkék 
vagyunk rátok! Szép volt!

Takács Elemér edző bácsi, 
Antal János szakosztályvezető, 
a Váci Kajak-kenu Szakosztály 
Baráti Körének tagjainak pedig 
hálásan köszönjük a lehetősé-
get, és ezt a páratlan élményt! 
Reméljük, még lesz benne ré-
szünk.

…és fiúk-lányok, gyertek ti 
is kajakozni!

bori

Ha az ember nézi

Újra kajak

Egy „hős” szoborgyalázó
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2013. szeptemberében alakult 
lány-őrsünk. Öten vagyunk. 
Közösen választottuk a Vaní-
lia őrs nevet. Szeretnénk, ha 
bővülne kis csapatunk és len-
nének új tagok, ezért úgy gon-
doltuk leírjuk, mi történt ve-
lünk egy év alatt; hátha ked-
vet kaptok.

Az elmúlt évben több prog-
ramon is részt vettünk, pl. ok-
tóberben tökfaragással egy-
bekötött teaházat rendez-
tünk. Közösen karácsonyoz-
tunk egy délután a plébáni-
án, ahol meg is ajándékoztuk 
egymást, sütiztünk, játszot-
tunk. Az év nagy részében ké-
szültünk a kiscserkész ava-
tásra, amire 2014 augusztus 
utolsó hétvégéjén került sor. 
Előtte, nyáron, Bakonybélben 

a nagy cserkésztáborban vet-
tünk részt, ahol sok-sok él-
ménnyel gazdagodtunk; töb-
bek között azzal, hogy milyen 
nehéz, de remek dolog egy er-
dőben, szinte a semmiből egy 
táborhelyet kiépíteni: polcok-
kal, tartókkal, utakkal, ebéd-
lővel, stb. Mindezt úgy, hogy 
csak természetes anyagokat 
használtunk. Ezért is hasznos 
cserkésznek lenni; megtanul-
juk a környezetet kímélni.

A kiscserkész avatás Bör-
zsönyben volt. Kemencéről 
Börzsönybe túráztunk. A szál-
láshelyen meleg ebédet kap-
tunk; kis pihenés után pedig 
elkezdődött a próbáztatás. Ez 
egy meseerdő volt, vezetőink 
és a nagyobb cserkészek beöl-
tözve vártak minket különbö-

ző állomásokon, ahol az év-
ben tanultakat kérdezték me-
sés-játékos formában (népdal 
éneklés, cserkész csomó kö-
tés, növény felismerés, borí-
ték címzés, stb.). A végén el-
készítettük őrsünk zászlóját 
is. A hosszú nap után jólesett 
a pihenés.

Másnap a nagybörzsönyi 
templomban, szüleink részvé-
telével letettük a kiscserkész 
ígéretet. Büszkék voltunk 
magunkra, hogy idáig eljutot-
tunk; végre a cserkészek nagy 
családjába tartozhatunk; en-
nek jeléül cserkész nyakken-
dőt is kaptunk.

Idén folytatjuk a cserkésze-
tet, most már az újonc próbára 
készülünk, ami nagyon közel 
áll már a cserkészavatáshoz.

Ha szeretnétek megtapasz-
talni, milyen egy vidám cser-
készprogram, akkor szeretet-
tel várunk Titeket 2014. ok-
tóber 18-án, szombaton egy 
számháborúra. 9 órakor gyü-
lekezünk Szob-Alsó vasútál-
lomáson. Amit hozni kell: há-
tizsák, enni-innivaló, esőka-
bát és jókedv; játszós ruhá-
ban gyertek. Fiúkat, lányokat 
várunk második osztályostól 
hatodik osztályosig. Gyertek, 
mert jó lesz!

Szent láSzló 
cSerkéSzcSapat- vanília őrS

adri, réka, Viki, 
Jázmin éS zSuzSi

Információ: Tamás Dóra 
tdorka13@gmail.com 
06-30/482-0406

A hagyományhoz híven idén 
is elérkezett a hittan tábor ide-
je. Nem volt nagy kedvem el-
menni, de anyáék unszolásá-
ra elindultam a plébániára. Itt 
gyülekeztünk reggelente. Fi-
nom reggelivel vártak bennün-
ket. Vera néni gondoskodott 
róla, hogy soha ne legyünk 
éhesek, mindig igyekezett a 
kedvünkben járni.

Első nap elindultunk 
Márianosztrára kisvonattal. 
Megnéztük a pálosokról és a 
börtönről szóló kiállítást, majd 
a templomban egy érdekes 
előadást hallottunk. Ezután a 
játszótéren játszottunk egy ki-
csit és beszélgettünk. Egy nap 
telt el, nagyon jó csapat gyűlt 
össze. Rengeteg élménnyel 
tértünk haza.

Másnap már a test-
vérem is velem tartott. 
Kézműveskedtünk: sarukat, 
nyakláncokat, bőr tarsolyokat 
készítettünk.

Nagyon vártuk a szerdát, 
reggel megtelt a plébánia ud-
vara biciklikkel. Nagymaros-
ra készültünk: itt is kipróbál-
hattuk a játszóteret, majd a 
templom felé vettük az irányt, 
ahol Béla atya szentmisét 
mutatott be nekünk. Ezután 
fagyiztunk – jól esett a meleg-
ben a hideg finomság. 

Csütörtökön a gödi strand-
ra mentünk. Felpakoltunk há-
tizsákokba, kosarakba enni-in-
nivalót, még dinnyét is vit-
tünk; pokrócok, úszógumik, 
törülközők, szóval minden, 
amire ilyenkor szükség van. 
Béla atya is velünk tartott, ve-
lünk fürdött, bohóckodott a 
vízben. Felejthetetlen nap után 
fáradtan, de élményekkel teli 
értünk haza. Este jól esett a pi-
henés és alvás.

Erre nagy szükség volt, 
mert másnap a Kuha-tanyára 
mentünk, gyalogosan. Meg-
néztük az állatokat, Edit néni-
vel énekeltünk. Nagyon finom 
ebédet kaptunk, még palacsin-
ta is volt! Rohant az idő, már 
indulnunk kellett hazafelé. Az 
úton az élményeinket osztot-
tuk meg egymással.

Elérkezett a szombat, talán 
ezt vártuk a legjobban. Ismét 
várt a busz bennünket: Eszter-
gomba tartottunk. Megnéztük 
a Kincstárat – gyönyörű, amit 
ott láttunk, nem tudtam betel-
ni a sok kinccsel. Sétáltunk 
egyet, fagyit kaptunk. A bu-
szon hazafelé már sokan az es-
tét tervezték, ugyanis ott alud-
hattunk a plébánián. Délután-
ra előkerültek a hálózsákok, 
takarók, mindenki készült az 
esti tábortűzre, és a záró „buli-
ra”. Mikor visszaértünk Szob-
ra, a plébánia felől éreztük a 
friss kürtőskalács illatát…

A tábor zárása szentmi-
sével kezdődött. Az első pa-
dok megteltek velünk és szü-
leinkkel. Sokan ministráltunk 
is. Szentmise végén elköszön-
tünk családtagjainktól. Ezután 
sokat beszélgettünk a tábor-
tűz mellett. Dóri mesét olva-
sott a kisebbeknek, majd el-
csendesedtünk. Vasárnap reg-
gel jöttek értünk. Amilyen ne-
hezen indultam neki a tábor-
nak, olyan nehezen vettem ha-
zafelé az irányt.

Ezúton szeretném megkö-
szönni mindannyiunk nevében 
Béla atyának, Mónika néninek, 
Dudunak, Dórinak, Emmának, 
Márknak, Szilvi néninek, a se-
gítőknek az egész heti fáradsá-
gos munkáját. Vera néninek a 
sok-sok finomságot, hogy so-
sem hagyott minket éhesen. 
Sokszínű és változatos progra-
mokon vettünk részt, feltöltő-
dés volt ez a pár nap, jó szív-
vel gondolunk vissza rá. A kö-
zös imádkozások, a játékok és 
beszélgetések egyre közelebb 
hoztak minket egymáshoz. Az 
időjárás is nekünk kedvezett: a 
jó Isten tudta, hogy szívvel-lé-
lekkel szerveződött ez a tábor, 
és mi, gyerekek nem tudtunk 
betelni vele.

Sok minden nem került 
említésre, de mi tudjuk, hogy 
sokat kaptunk: testi-lelki fel-
töltődést. Már nagyon vár-
juk a következő tábort! Jövő-
re veletek, ugyanitt! És még 
több kispajtást várunk!

VigH Viktória

Cserkészetre fel! Hittantábor



Augusztus 9-én a Börzsöny 
Nehézgyalogság és a Zátony 
Söröző közös szervezésében 
került megrendezésre az Első 
Szobi Hagyományőrző Bemu-
tató és Vásár, ami a középko-
ri királyi udvarok, lovagi tor-
nák, a vassal és íjjal vívott csa-
ták korát hivatott megidézni.

A szervezést már hónapok-
kal korábban megkezdtük, ta-
lán az egyik legnehezebb fel-
adat a megfelelő dátum kivá-
lasztása volt, hiszen az ide ér-

kező fellépők igen elfoglaltak 
a nyári időszakban, sajnos így 
is volt olyan csapat, aki egyéb 
fellépései miatt nem tudott el-
jönni.

Július végére kialakult a 
szereplő gárda, ami 50-60 főt 
jelentet. A helyi vállalkozók-
nak köszönhetően napi há-
romszori étkezést tudtunk biz-
tosítani számukra. Vendégfel-
lépőink szerint a nagyhírű ha-
sonló fesztiválokon sem kap-
nak ilyen finom és bőséges el-
látást. A rendezvény helyszí-
néért pedig egyenesen oda-
voltak, szabadidejükben a 

„kőfalon” üldögéltek és cso-
dálták a gyönyörű tájat!

A rendezvényünket erede-
tileg két naposra terveztük, de 
több csapat csak szombatra 
jelezte érkezését, így sajnos a 
péntek esti felvonulás idén el-
maradt.

Az első alkalommal meg-
rendezett program része volt 
a vásártér is, ahol 16 árus por-
tékáiból, sokszínű kínálatából 
válogathatott az ide látogató és 
megismerkedhetett a gyertya-

készítés, tojásfaragás, üveg-
fonás és még sorolhatnánk 
mennyi kézműves termék el-
készítésének fortélyaival.

A szombati ébredés után a 
Duna-parton felállított sátor-
táborban éjszakázó fellépők 
izgalomban készülődtek a be-
mutatókra, miközben sorban 
érkeztek a többiek is. A Zá-
tony Sörözőben elkezdett ro-
tyogni a bográcsban az Újvári 
féle gulyás leves. Erre az al-
kalomra a Zátony is a meg-
szokottól eltérő ételkínálattal 
készült. 

A délelőtt folyamán Re-

mitzky Zoltán polgármester úr 
megnyitóját követően meg-
kezdődtek az íjász versenyek 
és a párbajok. Délután a csa-
patok mutatkoztak be. A leg-
színesebb és legviccesebb 
műsorral természetesen a he-
lyiek, a Börzsöny Nehézgya-
logság - Német Balázs veze-
tésével - készült. Profi színé-
szeket meghazudtolva adták 
elő idei műsorukat, nagy si-
kert aratva. Este a párbajok 
végére értünk, már csak dön-
tő volt hátra, és hogy az is el 
tudja képzelni, mi is történik 
egy ilyen párbajon, aki nem 
volt ott, néhány szóban meg-
próbálom bemutatni: a pár-
bajozók kíméletlenül ütötték 
vágták egymást, a páncélju-
kat nem kímélve hosszú per-
ceken keresztül, fáradhatatla-
nul! Miután győztest hirdet-
tünk, az élményt megörökítő 

I. Szobi Hagyományőrző Bemutató és Vásár

fotózkodást és csatát követő-
en a Danubius Táncegyüttes 
táncházával zártuk a napot.

Besötétedett mire a progra-
mok végére értünk, mi szer-
vezők is megpihentünk és egy 
tál gulyásleves mellett átbe-
széltük a tapasztalatainkat. 
Igaz több helyi lakosra számí-
tottunk, de összességében így 
is sokan látogattak el a prog-
ramra. Sok kerékpáros turista 
ezen a napon nem csak átte-
kert városunkon, hanem meg-
pihent, volt olyan is, aki egész 
napját itt töltötte. Itt marasz-
talta őket a szabadtéren be-
rendezett konyha által kínált 
finom falatok illata, a renge-
teg páncélos lovag és színes 
sátorok sora.

Egy dolog már biztos! Jö-
vőre ugyanitt! 

Köszönjük a támogatást: 
Szob Város Önkormányza-
ta, Éva Baker Kft, Car For 
Technik, Határ ABC, CBA, 
Kavalkád. 

Köszönet a segítségért: 
Heil Attila, Héri Bori, Járik 
Andris, Pálos Norbi, Szobi 
József Attila Művelődési Ház, 
Újvári Szabolcs.

Aki nélkül nem jöhetett 
volna létre ez a program: Né-
met Balázs, Egri Gábor , Bör-
zsöny Nehézgyalogság, Zá-
tony Söröző, Danubius Tánc-
együttes. 

(fotók: Tóth László)
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A Börzsöny Kisvasút 2014. 
augusztus 30-án tartotta a 
VII. Kisvasúti napját.  Az 
ünnepséget  Remitzky Zol-
tán, Szob város polgármes-
tere nyitotta meg. A rendez-
vényen megjelent és beszé-

det mondott Harrach Pé-
ter országgyűlési képviselő 
úr is. Beszédében méltatta a 
kisvasút eddig elért eredmé-
nyeit és hangsúlyozta a tér-
ség turisztikai vonzerejére 
gyakorolt pozitív hatását. 

A délelőtti ünnepélyes 
megnyitó és beszédeket kö-
vetően színes programmal 
folytatódott a nap (Danu-
bius Táncegyüttes, „Miki” 
a Citerás, a Nagybörzsönyi 
Hagyományőrző Énekkar 
fellépése). A gyermekeket 
ugrálóvár csúszdával, kör-
hinta és üzemelő modellvas-
út kiállítás várta. A vágányo-
kon három vonatszerelvény 
közlekedett, így biztosítva a 
zökkenőmentes és folyama-
tos utazási lehetőséget. Az 
estét a Crazy Granat kon-
certje zárta.

A rendezvény kitűnő-
en sikerült, köszönhe-
tően a támogatóinknak: 
Szob Város Önkormányza-
ta, Márianosztra Község 
Önkormányzata, COLAS 
Északkő Kft., COOP – Szobi 

ABC, Danubius Táncegyüt-
tes, Dunapart Üzletház, Éva 
Baker Kft., Grazy Granat, 
Karitasz Nagymarosi Szer-
vezete, Márianosztrai Bör-
tön és Fegyház, „Miki” a 
Citerás, Nagybörzsönyi Ha-

gyományőrző Énekkar, Or-
bán József, Szobi Érdy János 
Könyvtár, Szobi József Attila 
Művelődési Ház, Vasutas Te-
lepülések Szövetsége.

Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt me-
netrendszerinti és decembe-
ri ünnepi Mikulás, Karácso-
nyi és Szilveszteri járatain-
kon is! 

További információ: 
www.borzsonykisvasut .
uw.hu; +36202037660

  paulik JánoS

BörzSöny kiSvaSút ügyvezető 
igazgatóJa

Köszönet
Ezúton szeretném kifejezni hálámat, és megköszönni  a vá-
rosukban tevékenykedő  dr. Lőrincz Kálmán Atilla részére 
orvosnak, aki 2014. augusztus 12-én az életemet mentette 
meg, odaadó és lelkiismeretes  munkájával.

Ezen a napon a  fiammal és barátnőjével kirándulni vol-
tunk, amikor is egy-két méhecske megcsípett.

Zebegényben nem találtunk orvost, Szobon sem a rende-
lőintézetben. Míg egy ismerős mondta, hogy a Duna-par-
ton van egy rendelő, ahol van orvos, hála, volt. Mivel már 
az utolsó előtti percben voltam, több mint négy órás  keze-
lés, illetve fekvés után távozhattam csak. 

 cSiri  károly

 zeBegény, völgy utca 1. 

Gyermekkori képek
Ó! hányszor elmentem, hogy újra lássalak!
Hogy újra, meg újra szívembe zárjalak.
Faluszéli csöpp ház, dehogy is feledlek,
Emlékim sírjába, dehogy  is temetlek!

Szép letűnt gyermekkor, parányi bölcsője,
Mily féltőn őrizlek, emlékimbe vésve,
Kíséri éltemet, minden csobbanásod,
Harmatgyöngyben fürdő, gondtalan világod!

Nem csoda, ha képe egyre halványodik.
Immár negyedszáz év rajta porosodik.
De ha visszanézve elfújom a fátyolt,
Újra benne élek, feledve a távolt!

Mint csörtető patak, mely völgyeket szel át,
Mint csintalan láng, mely eléri a mohát.
Vagy mint a fürge gyík, érzi a napsugárt.
Úgy suhantam én is erdőn, mezőkön át!

Mókust szégyenítőn, táncoltam a fákon.
Bátorságom csak nőlt, a reccsenő ágon.
Félelem csirája, nem fészkelt még bennem,
Nem is hittem soha, hogy egyszer megterem!

Hogy bírt az életnek ennyi pajkossága.
Szorulni a testnek, ily piciny voltába?
Ennyi vidám derűt akkor termi az ég,
Ha felhőtlen, tiszta, makulátlan kék.

Most, hogy felidézem bizony irigykedve,
Forgatom tollamat, kérges tenyerembe!!

Szob 1970. február 23.
Virág Sándor
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Tizenharmadik éve készülnek, 
gyakorolnak a Star Team tán-
cosai, énekesei, hogy nyár vé-
gén színpadra lépve, szórakoz-
tassák barátaikat, ismerősei-
ket, városunk lakosait.

Az idei év készülődése köz-
ben több akadályt kellett leküz-
deni. A művelődési ház felújí-
tása miatt nem volt a próbák-
nak helye. Remitzky Zoltán pol-
gármester segítségével sikerült 
olyan termet találni, ahol dél-
utánonként a nagyok tökélete-

síthették, a kicsik életük első 
tánclépéseit tanulhatták meg 
Csatári Jennifer segítségével. 

Augusztus 31-én megtelt a 
József Attila Művelődési Ház, 
annak ellenére, hogy szerény 
lehetőség volt a szervezésre, a 
műsor meghirdetésére. A mű-
sor évről évre színvonalasabb, 
évente meglepetést, újdonsá-
got ad. 

A Star Team régebbi tánco-
sai, Nyéki Tamara, Pintér Zsó-
fia, Ziman Helga, Nagy Kin-

ga és Csatári Jennifer ismé-
telten számos új koreográfiá-
val szórakoztatta a közönsé-
get, mi több: a Chicago musi-
cal „Cellatangó”számát is elő-
adták Józsa Tamarával kiegé-
szülve. Tamara emellett retró 
zenét hozott: Koncz Zsuzsa, a 
Hungária együttes jól ismert 
számainak és ismert vadnyuga-
ti zenének is örülhetett a közön-
ség. A korábbi kis táncosok-

ból, immár „juniorok” lettek: 
Krenner Petra, Jankovics Lilla, 
Ocsovai Luca és Karaba Keti 
lelkesen, odaadással táncolták 
el számaikat. A Németország-
ból haza látogató Ocsovai Luca 
magas szintű előadói és ének-
tudásával is elvarázsolta a kö-
zönséget. A legfiatalabb éne-
kes a 9 éves, gyönyörűen ének-
lő Ocsovai Anna volt. Anna és 
nővére Luca, az „Elisabeth” 
musicalből előadott „Mama, 
mond hol vagy?” című be-

tétdala, meghatóan gyönyö-
rűre sikerült. Jászai Kamilla, 
Karaba Keti és Ocsovai Anna 
trióként is megmutatkozott: 
Beyonce ismert slágerére, a 
Single Ladies-re táncolva arat-
tak hatalmas sikert. A legkiseb-
bek csapatát Rábai Lili, Tóth-
Dobra Natália, Jászai Kamilla, 
Földesi Réka, Kovács Emma és 
Viczena Dorina alkották. A kö-
zönség együtt örült velük, ami-
kor Shakira ismert számára be-
tanult koreográfiájukat előad-

ták. Aranyosak voltak, hatal-
mas tapsot kaptak. 

Valamennyi közreműködőt, 
aki részt vett a két órás köny-
nyed szórakoztatásban meg-
illeti a köszönet. Külön kell 
szólni Csatári Jennifer mun-
kájáról, aki a sok nehézség el-
lenére összefogta a lelkes csa-
patot. További sikereket kívá-
nunk a Star Team-nek.

 p. l.

Emlékezzünk együtt! 

 

 

Meghívó 
 

Szob Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját 
a tizenhárom aradi vértanú emlékére tartandó ünnepségre 

Időpont: 2014. október 6. 17 óra 

Gyülekező a Szobi József Attila Művelődés Ház udvarán 

Kivonulás a Kopjafához 

Ünnepi Műsor 

Koszorúzás és az emlékezés virágainak elhelyezése 

Az ünnepi műsorban közreműködnek: 

Fekete István Általános Iskola tanulói 
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LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános li-
cit eljárás útján értékesítésre hirdeti meg a 
Szob, Kodály Zoltán utca 34. szám alatt ta-
lálható ingatlan emeleti, déli fekvésű, a Du-
nára panorámás, 139 m2 alapterületű laká-
sát. A lakásban három szoba, konyha, elő-
tér, gardrób és fürdőszoba található. Az in-
gatlanhoz terasz és garázs tartozik. Az elekt-
romos energia-, ivóvíz- és szennyvízcsator-
na-, valamint a vezetékes gáz közműhálózat 
a lakáshoz kiépített.

Kikiáltási ár: 9.300.000 Ft+ÁFA

Licit időpontja: 
2014. október 3. (péntek) 13.00 óra

Licit helye: 
Szobi Polgármesteri Hivatal 

emeleti tanácskozó terme

Licit lépcső: 100.000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bár-
mikor, előzetes időpont egyeztetés után a 
lakás megtekinthető. Az értékesítéssel kap-
csolatban érdeklődni lehet Remitzky Zoltán 
polgármesternél a 27/570-690-es telefon-
számon.

A liciten győztes leendő vevőnek a lici-
tálás helyén, a licit során kialakult bruttó 
vételár 10 %-át kell foglaló címén egy ösz-
szegben megfizetnie, amely a vételárba be-
leszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját 
követő 5 napon belül az adásvételi szer-
ződés megkötésére jogosult. Az adásvéte-
li szerződés aláírásával egyidejűleg köte-
les vevő a teljes vételárat megfizetni.

SzoB vároS önkormányzata
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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

Humorsarock
Megy János bácsi a szekérrel, a szekér mellett a ku-

tyája baktat. János bácsi meg időnként rácsap a ló hátá-
ra: „Gyí, te!”

Egyszer csak a ló megáll és rászól János bácsira:
- Te János, miért ütsz annyit, én is egy érző lény va-

gyok, nekem is fáj...
János bácsi beijed a beszélő lótól, futásnak ered, a 

kutyaja is vele. Mikor kifárad, leül pihenni. Ekkor meg-
szólal a kutya:

- Bazzeg, hogy megijedtem, mikor megszólalt a ló!

*****

Két barát találkozik az utcán.
- Képzeld, megnősültem! - mondja az egyik.
- Tényleg? És kit vettél el?
- Jézus Máriát!
- Ne hülyéskedj már!
- De komolyan. Itt a fényképe, nézd meg!
- Jézus Mária!

*****

Az új híd felavatása után odaállítanak egy rendőrt, 
hogy számolja meg, hány ember megy át a hídon.

A rendőr számolja:
- Egy darab, két darab, három darab...
Meghallja ezt egy járókelő, mondja a rendőrnek:
- Az embereket nem darabban számolják, hanem főben.
A rendőr számol tovább, most már jól:
- 4 fő, 5 fő, 6 fő, 7 fő, kedd, szerda...

*****

Szőke nő telefonál a Legyen ön is milliomos stúdiójá-
ból az anyjának:

- Szia anyu! Itt ülök a Legyen ön is milliomos stúdiójá-
ban, és nem tudom a választ az első kérdésre. Szerinted a 
számítógép, vagy a közönség segítségét kérjem?


