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Hetvenöt évvel ezelőtt a len-
gyel menekültek nagy szám-
ban jelentek meg, és kaptak se-
gítséget az Ipoly mentén is. A 
Vámosmikolaiakért Kulturális 
Egylet több civil szervezet bevo-
násával felhívást tett közzé az év-
forduló kapcsán méltó megemlé-
kezések szervezése érdekében. A 
programhoz csatlakozott a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Köre, és 
Szobon egy emléktábla elhelye-
zését javasolta, amelyet Szob Vá-
ros Önkormányzata magára is 
vállalt.

Az ez évi városnapok prog-
ramja között szerepel a második 
világháború idején hazánkba me-
nekült lengyel testvéreink tiszte-
letére, a menedéket adó  - egykori 
- Határ vendéglő épületének fa-
lán emléktábla elhelyezése.  

Ezen az ünnepségen lengyel 
testvérvárosunk, Lacko küldött-
sége is részt vesz. 1939-ben a né-
met és szovjet támadás következ-
tében hazája elhagyására kény-
szerült lengyel állampolgárok 
nagy számban érkeztek hazánk 
területére. Az Ipoly völgyében 
üresen álló, egykori csehszlo-
vák laktanyák alkalmasak voltak 
a menekültek elhelyezésére. A 
menekült lengyel testvéreink ha-
zánk számos más településén is 
nyertek elhelyezést. Környékün-
kön többek között Ipolyszalkán, 
Letkésen és Vámosmikolán. 
Ipolyszalkán tisztek és néhány 
közkatona, Vámosmikolán pedig 
többségében zsidó menekültek 
éltek. A menekülteket, különösen 
a vidéken élő emberek  együttér-
zéssel és szeretettel fogadták. (Itt 
szeretném megjegyezni, hogy ezt 
a szeretetet turistaként mi is átél-
hettük a háború utáni lengyelor-
szági látogatásaink alkalmával.) 

Az ipolyszalkai laktanyában, 
ahová lengyel menekülteket szál-
lásoltak el, magyar katonai őrség 
adott szolgálatot. (Mellékelem 
az őrségről készített fényképet.) 
A laktanya magyar parancsno-
ka 1942-ben  Vitéz Simon József 
tartalékos főhadnagy volt. A szol-

gálatvezető Bodor Imre balassa-
gyarmati illetőségű őrmester, és 
még egy névre emlékszem, Laki 
Lajos Gézára, aki a lengyel me-
nekültek részére a vezetékes víz-
ellátás biztosításában működött 
közre. A menekültek egyébként 
jó kapcsolatokat alakítottak ki 

Ipolyszalka lakóival. A menekül-
tek lengyel orvosa több alkalom-
mal járt nálunk Garamkövesden 
és lelkiismeretesen foglalkozott 
beteg húgom gyógykezelésével. 
Történt egy alkalommal, hogy 
bemehettem a közkatonák szo-
bájába, ahol a fekvőhelyén tér-

Lengyel menekültek
den állva imádkozott a fiatal me-
nekült katona. A vasárnapi Szent-
miséken is rendszeresen, csopor-
tosan vettek részt, a misék végén 
a lengyel himnuszt is hallottam 
énekelni. Erre visszaemlékezve 
kértem, hogy a templom ének-
kara az emléktábla avató ünnep-
ségen, majd a vasárnapi Szent-
misén énekelje el a lengyel him-
nuszt. 

Hazánkban több könyv je-
lent meg, amely a Magyarorszá-
gon menedékre talált lengyelek 
és a  magyar lakosság kapcsola-
tát, a több éves együttélés mozza-
natait mutatja be. Pamiec - Emlé-
kezés címen Krystyna Lubczyk és 
Grzegorz Lubczyk kiadott egy két 
nyelven írott könyvet, számtalan 
fénykép bemutatásával. A könyv-
ből a köszönet és hála nyilvánul 
meg a magyar nép és az akkori 
állami vezetés felé. Ők nem fe-
lejtik el, ismerik a hála fogalmát.

A magyar nemzet is őrzi tör-
ténelmi emlékezetében a II. vi-
lágháború alatt lengyel testvére-
inket ért megpróbáltatásokat, en-
nek egyik kifejeződése a szobi 
emléktábla elhelyezése.

Az Isten áldása legyen a len-
gyel nemzettel.

Simon JózSef

Az emléktábla, amelyet az egykori Határ vendéglő falán 
helyezünk el a városnapok keretében

Egy megsárgult fénykép: az ipolyszalkai laktanya magyar katonai őrségének tagjai
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LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljá-
rás útján értékesítésre hirdeti meg a Szob, Ko-
dály Zoltán utca 34. szám alatt található ingat-
lan emeleti, déli fekvésű, a Dunára panorámás, 
139 m2 alapterületű lakását. A lakásban három 
szoba, konyha, előtér, gardrób és fürdőszoba ta-
lálható. Az ingatlanhoz terasz és garázs tartozik. 
Az elektromos energia, ivóvíz és szennyvízcsa-
torna, valamint a vezetékes gáz közműhálózat a 
lakáshoz kiépített.

Kikiáltási ár: 13.950.000 Ft+ÁFA

Licit időpontja: 
2014. július 8. (kedd) 15.00 óra

Licit helye: 
Szobi Polgármesteri Hivatal 

emeleti tanácskozó terme

Licit lépcső: 100.000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármi-
kor, előzetes időpont egyeztetés után a lakás 
megtekinthető. Az értékesítéssel kapcsolatban 
érdeklődni lehet Remitzky Zoltán polgármester-
nél a 27/570-690-es telefonszámon.

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás 
helyén, a licit során kialakult bruttó vételár 10 
%-át kell foglaló címén egy összegben megfizet-
nie, amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját köve-
tő két héten belül (14 naptári nap) az adásvéte-
li szerződés megkötésére jogosult. Az adásvételi 
szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a vevő 
a teljes vételárat megfizetni.

Szob VároS Önkormányzata

Zsúfolásig megtelt az Ipoly-
völgye egyik szép települése, 
Letkés római katolikus temp-
loma 2014. június 15-én dél-
előtt. A hívek nagy szeretet-
tel várták - a környező tele-

pülésekről is érkeztek -, hogy 
meghallgassák Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetest, aki 
szokásához híven a szeretet 
éltető, megtartó erejéről szólt 
prédikációjában. 

Szentháromság vasárnap-
ján Csaba testvérrel együtt 

koncelebrálta a szentmisét 
Izrael Pál letkési plébános, 
szolgálatot végzett Medgyes 
Tibor vámosmikolai diakó-
nus, valamint Bozsai Gá-
bor és Germuska György 

akolitusok (oltárszolgák). A 
szentmisét követően szere-
tet-vendégség keretében ta-
lálkoztak a hívek Csaba test-
vérrel, melyen részt vett Ko-
vács István, Letkés polgár-
mestere és Simon Barnabás 
alpolgármester is.

Egyszer volt, hol nem volt az üveghegyen innen, a Duna ka-
nyarulatában, egy Szob nevű városkában, volt egyszer és van 
is egy néptánc együttes, akiknek egy kis csoportja június első 
hétvégéjén pünkösdölni indult. Hófehér ruhában, virágkoszo-
rúval a fején, kipirulva, gyönyörűen, házról-házra járva, jókí-
vánságokat énekelve körbesétálták a kicsi városkát.

Aki látta őket, még most is róluk beszél. 
Aki hallotta őket, még most is könnyezve emlékezik.
Aki ott volt közöttük, soha nem felejti el. Ez a mese igaz. Ott 

voltam, részese lehettem, velük sírtam, velük örültem. És soha 
nem felejtem.

Böjte Csaba testvér 
az Ipoly-völgyében

Frigyesy Ágnes tudósítása és képriportja
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Kedves ballagó nyolcadikosok!
Fontos és jelentős ese-

mény egy diák életében a 
ballagás. Véget ért egy sza-
kasz, és kezdődik egy újabb. 
Búcsúztok egymástól, taná-
raitoktól, az iskolától. Tud-
juk, hogy nem könnyű ma út-
nak indulni, riaszt az isme-
retlen. Bízunk benne, hogy 
mindannyian megtöltötté-
tek tarisznyáitokat olyan ér-
tékekkel, emlékekkel, ame-
lyek majd megsegítik a kö-
vetkező lépéseiteket. Az eb-
ben a korban megszerzett tu-
dás, az örömök és bánatok, a 
nagy barátságok majd meg-
határozzák felnőttkorotokat. 
A mai nehéz időszakban nem 
könnyű jó tanáccsal szol-
gálni, mert nincsenek kiszá-

mítható, jól kitaposott utak, 
amelyek mindenki számára 
elérhetőek és járhatóak.

A fiatalságotok, naiv láza-
dásotok, tettre készségetek le-
hetnek a legfőbb útravalók a 
tarisznyátokba. Mi pedagógu-
sok, szülők tudjuk, milyen ne-
héz elengedni valakinek a ke-
zét, s csak reménykedünk ab-
ban, hogy nem veszítitek el a 
helyes irányt ebben a mai, ve-
szélyekkel és csábításokkal 
teli világban. Fontos, hogy az 
életben vegyétek észre a jót 
és tudjátok megkülönböztet-
ni a rossztól. El kell szakadni 
a gondtalanságtól és sok fel-
adatot többnyire egyedül kell 
megoldanotok. „De jó lesz 
majd” – gondoljátok, és nem 
is tudjátok, milyen gyanútla-

nul léptek át az olykor igen ne-
héz nagybetűs felnőtt világba.

Eddig tanáraitok, szülei-
tek jó vezető módjára vele-
tek voltak általános iskolai 
tanulmányaitok során. Ez az 
út azonban korántsem ért vé-
get. Hiszen valamennyien to-
vábbtanultok. Majd néhány 
év múlva, amikor emlékeitek 
között kutatva rátaláltok bal-
lagó tarisznyáitokra, a tab-
lóra, a ballagási meghívóra, 
akkor döbbentek rá, hogy az 
idő önmagában semmit sem 
ér, csak akkor válik jelentős-
sé és értékessé, amikor tarta-
lommal töltjük meg. Jusson 
eszetekbe, hogy a tartalom-
mal megtöltött idővel, utato-
kon tovább vándorolva min-
dig többek és többek lesztek.

„Az idő múlhat, a szépség 
és a jóság, a szeretet és az 
igazság nem múlik el az év-
századokkal, nem múlik el az 
emberekkel, hanem örökös, 
mint a testetlen valóság, s 
ezekből annyit kap mindenki, 
amennyit megérdemel.”

Fekete István 

A nagy út előtt még egy-
szer pillantsatok hátra, mond-
jatok köszönetet tanáraitok-
nak, szüleiteknek, a támoga-
tásért és biztatásért.

Kedves búcsúzó nyolcadi-
kosok!

Engedjétek meg, hogy is-
kolánk nevelői nevében kí-
vánjak nektek céljaitok eléré-
séhez erőt, egészséget, sok si-
kert.

Higgyetek ezután is a sze-
retetben, legyen hitetek, le-
gyetek igazak és tiszták.

Járik izabella

Ballagó nyolcadikosaink: 
8/a

Bartók Krisztián
Bartuszek Emese

Demeter Dániel Tamás
Dörnyei Dániel

Dutka Detre
Foltin Márió Dominik

Grezál Gergő
Hallai Martin
Márton Zalán

Medveczki Ágnes
Nagy Brigitta

Németh Annabella
Niegreisz Dániel

Pap Norbert
Valentin Zsófia

Ziman Franciska

Ballagó nyolcadikosaink: 
8/b

Golán Mihály
Janik Alexandra

Kantó Tibor
Kiss Anett Klaudia

Kiss Gergő
Koczó Kíra

Kormos Bianka
László Tamás

Macha Martina Mária
Molnár Anna Zsófia

Mrenna Barbara
Nyéki Barnabás Tamás

Orosz Regina
Szabó Lőrinc László
Valent Evelin Edit

Vörös Tamás 

Ballagás, egy régi szép szokás…
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Kevés olyan jeles nap van egy 
iskola életében, melyet azo-
nos lelkesedéssel várnak a di-
ákok és a tanárok egyaránt.  Ez 
nem más, mint a tanévzáró ün-
nepély. Öröm, ujjongás, nincs 
tovább, jöhet a vakáció a nya-
ralás. Minden évben más él-
mény a tanévet zárni, hiszen 
még alig aludtunk néhányat 
a szeptemberi első csengőszó 
óta, és máris elérkezett az év 
vége, és minden diák azt várja 
már, hogy kimondjam az elbo-
csátó szép szavakat. Ezt meg is 
fogom tenni, de előtte egy rö-
vid számvetést végzünk, nyílik 
a napló mérlegen a valóság, ki 
hogyan tette a tanévben a dol-
gát. Én úgy érzem, elégedettek 
lehetünk, hiszen alapvető cél-
jainkat teljesítettük, eredmé-
nyes tanévet zártunk. Továbbra 
is a kompetenciaalapú oktatá-
si programcsomag alapján fo-
lyik a tanítás-tanulás. Minden 
osztály projektorral, laptoppal 
felszerelt, digitális tananyago-
kat alkalmazunk. Korszerű, 
modern az iskolánk, és ahogy 
láthatják korszerű műfüves pá-
lyával bővült, amit köszönünk. 
A 21. század iskolája. A szep-
tembert az 1. és 5. osztályosok 
már az új nemzeti alaptanterv-
vel kezdték, új tantárgyként je-
lent meg: a hit és erkölcstan. 

Minden évfolyamon beve-
zetésre került az 5 testnevelés 
óra. Diákjaink ingyenes szak-
körökben vehettek részt, rajz, 
foci, kosár, kézilabda, ének-
kar, középiskolai előkészítők, 
angol, színjátszó, IVK. Aki el-
akadt valamelyik tárgy rejtel-
meiben felzárkóztató foglalko-
zásokon vehetett részt. A tan-
év során hangversenyre, múze-
umba, színházba, sportrendez-
vényekre, úszásoktatásra vittük 
tanítványainkat. Megszervez-
tük az első énekes, táncos te-
hetségkutató versenyt. Ismerd 
meg Szobot címmel városjá-
tékot szerveztünk a diákok-
nak, melyet összekötöttünk az 
almafesztivállal. Diákigazga-
tót választottunk Kakas Bálint 
személyében.  Hagyományos 
programjaink között szerepelt 
a Fekete István témahét a Kele 

napja, BÉZS fesztivál, egész-
ségvédelmi nap, diák és gyer-
meknap. Szervesen bekapcso-
lódtunk a város kulturális éle-
tébe az ünnepi megemlékezé-
seket (okt. 23., márc. 15.) nagy 
sikerrel a diákjaink adták. 

Nagy hangsúlyt fektettünk 
az olvasóvá nevelésre, a könyv-
tári órákat a városi könyvtár-
ban tartottuk, köszönjük Kunya 
Sándorné Erzsike segítségét.  
Év végén több napos osztályki-
ránduláson vettek részt a gye-
rekek. Legtöbb programunk-
nak a művelődési otthon biz-
tosított teret, igyekeztünk min-
den közösségi programra meg-
hívni a szülőket, hozzátartozó-
kat. 

A tanulók eredményes ver-
senyeihez nagyban hozzájárult 
a pedagógusok lelkiismeretes 
felkészítő munkája, melyet ez-
úton a tanulók nevében is meg-
köszönök. Köszönöm peda-
gógusi elhivatottságból faka-
dó munkájukat, szabadidejüket 
feláldozó önzetlen tevékenysé-
güket. 

Mindent megteszünk azért, 
hogy munkájukra, életükre igé-
nyes, boldog, sikeres tanulókat 
neveljünk. Köszönöm az isko-
la technikai dolgozóinak a pon-
tos, precíz szorgalmas munká-
ját. 

Köszönöm a szülők és 
SZMK elnökének áldozatos 
munkáját. A különböző rendez-
vények lebonyolításában sok 
segítséget nyújtottak. Köszö-
nöm Nagy Gyuláné Borika ön-
zetlen, odaadó segítségét, min-
dig számíthattunk rá!

A helyi intézmények közül 
évek óta szoros kapcsolatunk 
van a Gyermekjóléti Szolgá-
lattal, Nevelési Tanácsadóval 
segítik munkánkat a védőnők, 
rendőrök a járási gyámhivatal 
dolgozói. A Kodály Zoltán Ze-
neiskolával és a Napsugár óvo-
dával szintén szoros az együtt-
működés a gyermekek érdeké-
ben. Köszönöm Fidel Balázs 
rendőr törzszászlós, Polónyi 
Éva és Ferenc Gyöngyi képvi-
selő asszony önzetlen segítsé-
gét. Köszönöm dr. Téglás Le-
vente fogorvos segítségét az is-

kolafogászaton.
Tudom, hogy a nyári szünet 

a gyerekeknek öröm, de a szü-
lőnek sokszor probléma, ezért 
is biztosítottuk a rászoruló 
gyermekek számára a felügye-
letet június végéig. 

Kívánom, hogy tartalma-
san vidám hangulatban teljen a 
nyári szünet, minden családnak 
kellemes nyári szünetet, szép 
és kellemes nyaralást kívánok. 

Eredményeink:

ORSZÁGOS VERSENY 

A Fekete  István Általános Is-
kolák versenye. Idén Kőbá-
nyán voltunk és az összesített 
eredmények alapján ismét 1. 
helyezést értünk el. 
 
I. helyezést ért el: Mádai Anna 
3.b - versírás, Vigh Viktória 5.o 
- elbeszélés írás, Lencsés Dáni-
el  5. o. - fotókészítés, Polczer 
Roland 6.a - könyvborító, Mol-
nár Zsófia 8.b - riportkészítés, 
Orosz Regina; Koczó Kira 8.b 
- társasjáték készítés, Bata Eni-
kő 3.a - rajzverseny,  - II. he-
lyezést ért el: Valentin Réka 
7.a - prezentáció, - III. helye-
zést ért el: Legény Boglárka 
3.b - ének, Krasznai Brenda, 
Valentin Réka 7.a - társasjáték 
készítés, Golán Áron 2.a - báb-
készítés, Horváth Péter 5.o; 
Frievald Ruben 6.a; Abrudán 
Emília 7.a; Szabó Lőrinc 8.b 
– csapatverseny, Jakus Jusz-
tin 3.b – szépolvasás. - Külön-
díj: Néder Anna 3.b – kollázs, 
Pásztor Adél 7.a – riportkészí-
tés.

 
TITOK levelező csapatver-
seny - németnyelv: VIII. he-
lyezés: Sági Anna, Pap Zsolt, 
Stefanek Patrik, Kakas Bálint, 
Szőnyi Marcell, Véber Adri-
enn; - IX. helyezés: Orosz Re-
gina, Koczó Kira, Molnár Zsó-
fia, Kiss Anett.

 
Bendegúz levelező tanulmá-
nyi versenyen: Szántó Bálint 
3.b környezetismeret 15. hely; 
Földi Erik 4. a környezetisme-
ret 19. hely; Szántó Bálint 3.b 

matematika 32. hely.

MOZAIK tanulmányi ver-
seny - általános műveltség: 
Néder Anna 3.b 185. h; Mádai 
Anna 3.b 197. h.; Jakus Jusz-
tin 3.b 218. h; Legény boglár-
ka 3. b; 291. h;  Mészáros Jáz-
min 4.b 348. h; Marics Doroty-
tya 3.b 470. h.

MOZAIK tanulmányi ver-
seny - környezetünk: Mészá-
ros Jázmin 4.b 297. h; Szántó 
Bálint 3.b 340. h; Néder Anna 
3.b 346. h; Marics Dorottya 3.b 
386. h; Bábik Zsófia  4. 625. h.

MOZAIK tanulmányi ver-
seny - matematika: Szántó 
Bálint 3.b 800. h; Néder Anna 
3.b 841. h;  Mészáros Jázmin 
4.b 947. h; Marics Dorottya 
3.b; 1366.. h; Bábik Zsófia  4. 
1368. h.

Szivárvány tanulmányi ver-
seny - matematika: Zatykó Vi-
vien; Oravecz Emma; Szilágyi 
Emese 2.a  részt vettek, döntő-
be nem jutottak.

REGIONÁLIS, MEGYEI 
VERSENY

Áprily-hét Visegrádon rajz-
pályázat: Gombos Noémi I. 
helyezés; Koczó Kira 8.b  II. 
helyezés; Krasznai Brenda  7.a 
különdíj; Halász Rebeka  4.o  
különdíj.

„Szólánc” nyelvtan-helyes-
írás versenyen: Bábik Anna 
5.o   II. helyezés, Vígh Viktória 
5.o IV. ,  legszebben író helye-
zés: Lencsés Fatime  5.oVI. he-
lyezés; Báthori Anna 5.o VII. 
helyezés.

Térségi mesemondó verseny: 
Bábik Zsófia II. helyezés; Kan-
tó Zsuzsanna III. helyezés. 

Kaán Károly Természetisme-
reti versenyen: Bábik Anna    
XI. helyezés; Tóth Kristóf 
XVII. helyezés.

„Olvass velünk” irodal-
mi pályázat, csapatverseny: 
Molnár Zsófia, Koczó Kira, 
Orosz Regina középmezőny-
ben végeztek; Valentin Réka; 
Mihály Kinga; Ruszó Vivien 
részt vettek.

Kezdődik a vakáció!
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VÁROSI „Karácsonyi tör-
ténet” PÁLYÁZAT.  Iro-
dalmi pályázatok száma: 42; 
rajzpályázatok száma: 85.

 
HELYI VERSENYEK

Petőfi Sándor szavalóver-
seny, 1-2. évfolyam: Halmai 
Zsófi 1.b  I. helyezés; Kősze-
gi Szabina 2.b II. helyezés; 
Niegreisz Gergely 2.a III. he-
lyezés; Lind Botond Álmos 
1.a III. helyezés. - 3-4. évfo-
lyam: Bábik Zsófia 4.b  I. he-
lyezés, Kantó Zsuzsanna 4.a  
II. helyezés; Jakus Jusztin 3.b 
III. helyezés. Emléklap  (4. 
h)  Kulcsár Dániel 3.a. - 5-6. 
évfolyam: Csintalan Zoltán  
6.a  I. helyezés; Bábik Anna 
5.o  II. helyezés; Győrik Péter 
6.b III. helyezés. - 7-8. évfo-
lyam: Abrudán Emília 7.a  I. 
helyezés, Balogh Zsanna 7.b  
II. helyezés; Bartuszek Emese 
8.a III. helyezés. Emléklap (4. 
h.) Macha Martina 8.b.

Mesemondó verseny, 1-2. 
évfolyam: Zatykó Viven  I. 
helyezés; Szölgyén Kitti II. 
helyezés; Svéger Liliána III. 
helyezés. - 3-4. évfolyam: 
Kantó Zsuzsanna  I. helyezés; 
Jakus Jusztina II. helyezés; 
Bábik Zsófia - Mészáros Jáz-
min III. helyezés.

Bolyai matematika ver-
seny (Ormándi Mária em-
lékverseny), 5. évfolyam: 
Bábik Anna I. helyezés; 
Vígh Viktória II. helyezés; 
Báthori Anna Fédra III. he-
lyezés. - 6. évfolyam: Tóth 
Kristóf  I. helyezés; Győrik 
Péter II. helyezés; Grexa 
Nóra  III. helyezés. - 7. év-
folyam: Valentin Réka, Pap 
Zsolt I. helyezés; Precup 
Alexandra II. helyezés; 
Szőnyi Marcell III. helyezés. 
- 8. évfolyam: Valentin Zsó-
fia I. helyezés; Kantó Tibor 
II. helyezés; Orosz Regina, 
Szabó Lőrinc III. helyezés.

Almafesztivál - sütemények 
versenye - győztesek, felső 
tagozat: I. Nagy Dániel; II. 
Molnár Zsófia, Ziman Fran-
ciska; III. Hidvégi Zsófia, 
Frievald Ruben. - alsó tago-
zat: I. Jakus Jusztin; II. Janik 
János; III. Kanalas Karina.

Őszi papír- és flakongyűj-
tés, alsó tagozat: I. 4.a 830 
kg; II.  1.a  828,5 kg; III. 2.a  
687 kg. Felső tagozat : I.   8.a  
1497 kg; II.  7.a   760 kg; III. 
8.b  733 kg.

Tavaszi papír- és flakon-
gyűjtés, alsó tagozat: I. 3.b  
1673 kg; II.  1.a  1536  kg; III. 
4.b 805 kg. Felső tagozat: I.   
7.a  2172 kg; II.  8.a  1605 kg; 
III. 6.a 1106 kg.

 
SPORT-  ÉS EGYÉB 

KULTURÁLIS VERSENYEK 
(országos, megyei, városi)       

Futball eredmények: Miku-
lás-kupa (U15)– Vácrátót  2. 
hely; Farsang-kupa (U15)– 
Vácrátót 1. hely.

Sződi futóverseny – 2014. I. 
korcsoport: Szilágyi Emese 9. 
helyezés; III.  korcsoport: Ko-
csis György 26. helyezés; IV. 
korcsoport: Macha Martina 
7. helyezés

Őszi futóverseny - 2013. ok-
tóber 9., 1. osztály: I. Pap 
Boldizsár, II. Nagy Bertalan, 
III. Mácsai Dániel, I. Patrik 
Zsófia, II. Halmai Zsófia, III. 
Golán Panna. - 2. osztály: 
I. Szabári Balázs, II. Luk-
ács Zoltán, III. Szép Andor, I. 
Zatykó Vivien, II. Együd Ber-
nadett, III. Szilágyi Emese. - 
3. osztály: I. Sági Gergely, II. 
Szántó Bálint, III. Roller Zol-
tán, I. Csernyánszki Edina, II. 
Vörös Anasztázia, III. Mádai 
Anna. - 4. osztály: I. Kolozs 
Dominik, II. Szabó Levente, 
III. Gombos Kevin, I. Bábik 
Zsófia, II. Fidel Erika, III. 
Nagy Adrienn.

Tavaszi futóverseny  - 2014. 
május 19., 1. osztály: I. Pap 
Boldizsár, II. Nagy Bertalan, 
III. Vígh Bence, I. Franyó 
Lili, II. Patrik Zsófia, III. 
Halmai Zsófia. - 2. osztály: 
I. Szabári Balázs, II. Lukács 
Zoltán, III. Szép Andor, I. Já-
szai Kamilla Anna, II. Zatykó 
Vivien, III. Együd Berna-
dett. - 3. osztály: I. Sági 
Gergely, II. Kanalas Zalán, 
III. Baranyi Dániel és Jakus 
Jusztin, I. Csernyánszki Edi-
na, II. Vörös Anasztázia, III. 
Mádai Anna. - 4. osztály: 

I. Pap Botond, II. Gombos 
Kevin, III. Kolozs Dominik és 
Szabó Levente, I. Fidel Eri-
ka, II. Bábik Zsófia, III. Ha-
lász Rebeka.

BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

Kitűnő: 1.a  Golán Panna, 
Horváth Zsófia, Patrik Zsó-
fia, Szölgyén Kitti Noémi, 1.b  
Halmai Zsófi, Papdi Izabel-
la, Vígh Bence, 2.a  Mészáros 
Míra Kata, Oravecz Emma, 
Szép Andor, Váci Virág Evelin, 
2.b  Együd Bernadett,Laura 
Jászai Kamilla Anna, Kősze-
gi Szabina, 3.b  Mádai Anna, 
Jakus Jusztin Hunor, 4.a  Kan-
tó Zsuzsanna Izabella, 4.b  
Bábik Zsófia, Dutka Lehel, 
Mészáros Jázmin, 5.o  Bábik 
Anna Sára, Lencsés Fatime, 
Vígh Viktória, 6.a  Hidvégi 
Zsófia, Polczer Roland, Tóth 
Kristóf,  7.a  Pásztor Adél, 7.b  
Sági Anna Liza, 8.a  Valentin 
Zsófia.

Jeles: 1.a  Lind Botond Ál-
mos, Pukli Bence, Kata Mi-
lán, 1.b  Franyó Lili, Kalácska 
Kristóf, 2.a  Feleki Hanna, 
Niegreisz Gergely, Zatykó Vi-
vien Angelika, 2.b  Svéger Li-
liána, Szabári Balázs, Szőnyi 
Viola, 3.a  Kulcsár Dániel, 
3.b  Bata Enikő, Brulich Me-
linda, 4.b  Kolozs Dominik, 
Nagy Adrienn, Téglás Réka, 
5.o: Báthori Anna Fédra, 7.a  
Valentin Réka, Garai Kin-
ga, 7.b  Hornyák Rebeka, 8.b  
Molnár Anna Zsófia,  Szabó 
Lőrinc László.

Év tanulója: 3.b: Mádai 
Anna, Jakus Jusztin Hunor 
4.a: Kantó Zsuzsanna Iza-
bella, 4.b: Bábik Zsófia, Mé-
száros Jázmin, 5.o: Bábik 
Anna Sára, Vigh Viktória, 6.a: 
Hidvégi Zsófia, 7.a: Pásztor 
Adél, Valentin Réka, 8.b Sza-
bó Lőrinc László.

Fekete István Emlékpla-
kett:  8.a Valentin Zsófia, 8.b 
Molnár Anna Zsófia.   

Év sportolója: 5-6. évfo-
lyam: Stefkó Kornél 6.a, 
Karaba Cintia 5.o, 7-8. év-
folyam: Dörnyei Dániel 8.a, 
Abrudán Emília Anna 7.a

Járik izabella

Az örömöm leírhatatlan volt! 
Megnyertük, megnyertem! 
Én lettem 2014-ben a diák-
igazgató! A választás és az azt 
megelőző néhány nap, szá-
momra felejthetetlen volt. Az 
osztály, a 7.b egy emberként 
állt mögöttem. Szerveztünk, 
nyomtattunk, verset írtunk, 
táncot tanultunk. 

Izgatottan vártuk június 
6-át. Reggel a tornateremben 
gyúlt össze a felső tagozat di-
ákserege. Minden jelölt még 
egyszer elmondhatta a prog-
ramját. Ezután következett a 
szavazás. Nagyon izgultunk! 
A szavazatszámláló bizottság 
Iza néni vezetésével ismertet-
te a választás eredményét. Hi-
hetetlen volt számomra! Én 
lettem a diákigazgató! Iza né-
nitől megkaptam a megbízá-
somat. Aztán a tanárok is át-
alakultak diákokká, minden 
rendetlenkedésünket, rossza-
ságunkat viszontláttam.

A nap folyamán volt aka-
dályverseny, suli-buli a torna-
teremben. Célom, hogy jövő-
re is megnyerjem a választást, 
így én lehetnék, aki két egy-
mást követő évben diákigaz-
gató lehet!

Köszönöm mindenkinek a 
segítségét! Köszönöm a tá-
mogatást!

„Bálint a mi vezérünk, 
mert mi ő rá felnézünk! Na-
gyon szeret mulatni, együtt 
szoktunk bulizni! Ti is gyer-
tek bulizni, együtt fogjuk nyo-
matni.”

kakaS bálint

Diákigazgató 
lettem!
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Immár 5. alkalommal lehet-
tünk részesei az általános is-
kolai BÉZS fesztiválnak.

Számomra mindig öröm ez 
a nap, hiszen egészen külön-
leges produkciókat nézhetek 
meg, az elsősöktől a hatodi-
kosokig minden osztály sze-
repel. A gyerekek ilyenkor 
igazán nem mindennapiak. 
Meseszépek a színes szok-
nyák kavalkádja, a különle-
gesre fonott hosszú hajak, a 
fehér ingek fekete mellény-
nyel, kalappal vagy épp nyak-
kendővel.

Higgyétek el gyerekek ez 
mindenkinek jól áll! Idén, is 
mint minden alkalommal ed-
dig voltak igazán kuriózum-
nak számító előadások. Ta-

más bácsi és énekkarosai, 
Beethoven Örömódáját éne-
kelték el, mely bízvást mond-
hatom mindenkinek a lelkéig 
hatolt. Az üveges táncon a ki-
csi harmadikosok olyan ügye-
sen pörögtek-forogtak fejü-
kön az üveggel, hogy azt gon-

doltam ez nem is olyan bo-
nyolult. (Itthon kipróbálva ki-
derült, nagyon is sok gyakor-
lást igényel.) A színjátszók kis 
szösszenetei elgondolkodtat-
tak bennünket, az élet „nagy” 
dolgairól, és volt ahol tény-
leg elhittem a kis színésznő-
nek, hogy mindjárt sírva fa-

kad. Csodálatos volt a hatodi-
kosok által előadott árnyjáték. 
Tátott szájjal egymás mögött 
kukucskálva, ágaskodva néz-
tük, nehogy lemaradjunk va-
lamiről (jövőre a művelődési 
házban kellene megrendezni, 
többen elférnénk). 

Meg kell még említenem 
a kicsi elsősöket, mert ezt az 
ügyességet és főleg lelkese-
dést igazán öröm látni a gyer-
mekeken és persze Iza néni 
kétujjas füttyét és mosolyát, 
amit pedig ritkán látni felnőt-
teken. Hát és persze a meg-
lepetés záróműsort, melyben 
tündéri egérkék és egy iga-
zán szerephű macska cicáz-
tak, másodikosaink előadásá-
ban. (Marika néni csúcs volt!) 

Bocsánat, ha csapongó gon-
dolataimból valaki kimaradt, 
pedig én legszívesebben sze-
mély szerint mesélnék min-
denkiről. Persze ehhez ke-
vés lenne az újság. Szeretném 
még megemlíteni nem utolsó 
sorban Nagy Izabella táncta-

nár nénit, aki szinte az összes 
osztály táncát betanította. Ir-
datlan sok munka volt benne.

Gratulálunk és köszönjük!

És köszönöm, köszönjük, 
mi szülők ezt a szép napot és 
kívánunk jó pihenést a nyárra 
minden pedagógusnak.

Nevelő-oktató munkánk 
szerves része a könyvtári 
órák, amelyek célja tanuló-
ink tájékozottságának növe-
lése, nemcsak általunk törté-
nő információ átadással, ha-
nem önálló ismeretszerzé-
sek módjának, igényének ki-
alakításával, valamint olva-
sóvá nevelés és az innova-
tív gondolkodás kialakítása 
gyermekeinkben. 

A tanév során az alsó és 
felső tagozat számára lehe-
tővé tettük a könyvtári is-
meretek bővülését azáltal, 

hogy a tantermi és iskolai 
könyvtárunkat felfedezhet-
ték, használhatták, könyve-
ket kölcsönözhettek.

Ezzel készítettük elő az 
Érdy János Könyvtár és In-
formációs Központba törté-
nő látogatásunkat.

Nagy örömünkre szol-
gált az Intézmény vezetőjé-
nek személyes meghívása, 
amellyel a tanév folyamán 
többször is éltünk.

Az elmúlt tanévben rend-
szeresen voltak órák nem-
zeti évfordulóinkról, termé-
szeti értékeinkről, népszo-
kásokról, lakóhelyünk neve-
zetes személyeiről, épülete-
iről.

A könyvtári órák min-
dig más élményt nyújtanak 
a gyerekeknek, más a hely-
szín, mások a feladatok, sza-
badabb, mozgalmasabb a 
könyvek keresése miatt. 

Kunya Sándorné Erzsi-

ke és munkatársai fáradtsá-
got és energiát nem kímél-
ve készültek ezekre az alkal-
makra. Nemcsak a színvo-
nalas foglalkozások, a me-
sék birodalma, színes ke-
resztrejtvények, játékos fel-
adatok, diavetítés, hanem 
közvetlen gyermekszerető 
személyisége is elvarázsol-
ta tanítványinkat. Mindezek 
hatására már az első láto-
gatások után nagyon sokan 
beiratkoztak a könyvtárba, 
rendszeres kölcsönzővé és 
olvasó taggá váltak.  

Nagy segítség volt szá-
munkra, hogy a kötelező ol-
vasmányunk teljes példány-
számát biztosították szá-
munkra azáltal, hogy a meg-
lévő könyvállományt néhány 
napon belül jelentős számú 
új Kormos István: Vackor 
könyveivel bővítette.

Ez az együttműködő kap-
csolat hosszú távon is bizto-
sítja majd gyermekeink szá-
mára az élményszerű köny-
vek által nyújtott informá-
ciószerzést, az elektronikus 
kommunikációs eszközök 
használata mellett.

Köszönjük Járik Iza-
bella igazgatónőnek és 
Kunya Sándorné könyv-
tárvezetőnek a támogató 
segítségét, hogy tanuló-
ink ilyen élménnyel gaz-
dagodhattak.

Katona Andrea, 
Sztruhárné Kőszegi Gabriella 
első osztályos osztályfőnökök

Újra BÉZS-nap az iskolában Felfedező úton….
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Ismét elkövetkezett a júni-
us vége, a szobi városna-
pok ideje, amellyel idén két 
egyházi ünnepünk is egy-
beesik: a Kálváriakápolna 
és a Plébániatemplom bú-
csúja. Előbbit idén szombat 
este tartjuk, utóbbit vasár-
nap reggel.

Az emberi életben az évről 
évre hagyományosan meg-
ült családi és egyházi ünne-
peknek egyfajta stabilizáló 
szerepe van, mivel a gene-
rációk szüntelen változásá-
ban egyfajta átvezetést és át-
menetet biztosítanak. A foly-
tonos változás új és új ellen-
téteket generál, amire ünne-
peink hagyományos rendje 
nyugtatólag hat. Az ünnepen 
megpihenhetünk, néhány ősi 
szokást változatlanul és hű-
ségesen őrzünk, másokat 
újakkal cserélünk fel. Emlé-
keket idézünk fel, és lelassít-
juk az idő rohanását.

A megszokott rítusok is-
métlése lelkileg tehermen-
tesít bennünket attól, hogy 
újra és újra ki kelljen ta-
lálnunk az ünnepi együtt-
lét mikénjét. A szertartá-
sosság és a hagyományos-
ság mind egyénileg, mind 
közösségileg támogatást je-
lent a nehéz életszakaszok 
és krízisek idején. Gondol-
junk egy hirtelen veszteség 
vagy temetés esetére, ami-
kor az idősebb,  tapasztal-
tabb családtagok a megszo-
kott módon kezdik el intéz-
ni a temetés és a családi ösz-
szejövetel rendjét. Ugyanez 
a helyzet az örömteli ünne-
peink idején. 

Liturgikus szertartása-
ink mindezek mellett fon-
tos szerepet tölthetnek be a 
világ fennálló rendjének át-
formálásában is. Nemegy-
szer hordozzák ugyanis ma-
gukban a megújulás és a 
változás csíráit. Könyör-
géseinkben néven nevez-
zük ugyanis a meglévő ne-
hézségeket, imádkozunk a 
szükséget szenvedőkért, de 
ugyanakkor magunkat is 

emlékeztetjük arra, hogy fe-
lelősek vagyunk embertár-
saink és közösségünk bol-
dogulásáért.

Felszabadító élmény 
megélni, hogy az ünneplés-
ben mindenki egyenlő, hi-
szen kétkezi munkás és ta-
nár, jól menő vállalkozó és 
kisnyugdíjas mindnyájan 
egyenlőek Isten színe előtt. 
A liturgikus közösségben 
megtapasztalt szolidaritás a 
javak jobb elosztásáért való 
elköteleződésre hív: akinek 
több adatott, az éljen fele-
lősséggel vele, és segítsen 
enyhíteni a környezetében 
élők szükségein. 

A Kálvária búcsún Is-
ten gyöngéd szeretetét idéz-
zük, amikor Jézus Szíve ün-
nepén misére gyülekezünk 
a Luczenbacherek temetke-
zési kápolnája körül annak 
tudatosítására, hogy ennek 
a szeretetnek a képviselői-
vé kell válnunk hétköznap-
jainkban. Elszánásunk ilyen 
vagy olyan formában évti-
zedek óta megmutatkozik 
abban is, hogy a pénztelen-
ség és néhányak felelőtlen, 
pusztító magatartása ellené-
re közösségünk néhány tag-
ja gondozza, őrzi, fenntartja 
a település történetének és 
hitéletének ezt a fontos em-
lékhelyét.

Templomunk védőszent-
jének ünnepén hálát adunk 
Istennek, hogy sok ne-
hézség ellenére mindmá-
ig megtartotta népünket, és 
Szent László példáján erő-
södve megújítjuk elkötele-
ződésünket a hitben és sze-
retetben. 

Átimádkozva, figyel-
mesen ünnepelt szertar-
tásaink a Szentlélek mű-
ködésének eszközei: néha 
erősítenek és nyugalmat 
adnak, máskor felforgat-
nak és valami teljesen újat 
kezdenek el szüntelen si-
ettetve Isten országának 
elérkeztét.

dr. kápoSztáSSy béla

plébániai kormányzó

Kettős búcsú
Lopás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást a Váci 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya B. Gyula 23 éves 
váci lakos ellen.

 A rendelkezésre álló ada-
tok szerint a férfi 2014. júni-
us 3-án 12 óra 45 perc körü-
li időben Verőce egyik utcá-
jában kitépte a sértett nyaká-
ban lévő aranyláncot, majd a 
helyszínről elmenekült.

A nagymarosi körzeti meg-
bízott az adatgyűjtés és a sér-
tett által adott személyleírás 
eredményeként egy váci zá-

logháznál intézkedés alá von-
ta a 23 éves férfit, akinél meg-
találták azt a zálogjegyet is, 
mellyel a nyakláncot az üzlet-
ben leadta.

Így a sértett az ékszert a 
bűncselekmény elkövetése 
után két órával visszakapta.

 B. Gyulát a járőrök a Váci 
Rendőrkapitányságra előállí-
tották és gyanúsítottként hall-
gatták ki.

 Ellene a további eljárást 
– szabadlábon hagyása mel-
lett- a Váci Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztálya folytat-
ja le.

A körzeti megbízott Vácon 
fogta el a 23 éves férfit 

Rám köszönt az este
Rám köszönt az este, szelíd nyugalommal.
Én szemezek csupán, a fehér falakkal.
Elkerül az álom, nem jön a szememre,
Súlyos gondolatok, esnek a fejemre!

Irigylem a pókot, ringó hálójában,
Léggyel viaskodik, együgyű álmában.
Ablak felé fordul, most a tekintetem,
Úgy rémlik, távolból, ti üzentek nekem!

Mi történik otthon? Hogy múlik az idő?
Fejemben kíváncsin, lüktet az agyvelő!
Távolról vonatfütty, szeli át a csendet.
Kéménye füstfelhőt, pöfékel, eresztget.

Lépések kopognak, folyosó végéről.
Víz csobban csevegve, a mosdó mélyéről.
Sokasodik a zaj, majd egyre eltompul.
Igaz a nagy harang, már éjfélre kondul.

Végül megadóan, betoppan az álom.
És én  önfeledten, Ti veletek játszom.
Várakat  építünk, kocsit tologatunk.
Mesekönyv lapjáról, verseket szavalunk.

Fülsértő a zörgés, ajtó csapkodástól.
Kipirul az arcunk, a sok ugrálástól.
TV macit várjuk, a képernyőjéről,
Lelopom a nullát, negyven év végéről!

Ahogy jött, elillant, elrepült az álom.
Cserben hagyott engem,
                                           Istenem, de bánom!

Törökbálint, 1981. febr. 13. 

                                    id. Virág Sándor 
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Június 4-én volt a trianoni szé-
gyentelen békediktátum évfor-
dulója. Ezen a napon néhány te-
lepülésen megemlékezést tartot-
tak, volt ahol emlékművet állí-
tottak a tragédiára emlékezve. 
Hazánk egyik településén két be-
széd is elhangzott. 

Végig hallgatva mindkét be-
szédet - bár ne tettem volna -, 
szomorú következtetést vonhat-
tam le. Nem Trianonról szólt a 
beszédet előadók mondaniva-
lója. Ehelyett a magyar nép bű-
nei lettek felsorolva. A történel-
mi tényekkel köszönő viszony-
ban sem voltak az elmondottak. 

Egy politikus, hovatartozása sze-
rint azt mond, amit akar. Füg-
getlenül attól, hogy igazat mond 
vagy sem. 

Egy történész azonban, ha 
nem tudja eldönteni, hogy párt-
hovatartozás alapján, vagy tör-
ténészként kíván nyilatkozni, 
nevetség tárgyává teszi magát. 
Vagy nem ismeri a történelmet, 
vagy megmásítja a történteket. 
Emlékezni csak a tények alapján, 
nem pedig koholt vádak alapján 
szabad.

Utolsó dolog az áldozatokat 
bűnbakokként beállítani…

Simon JózSef 

Nem hiszem, hogy sokan ke-
resgélnének a www.szob.
hu  honlap vendégkönyv-
ében.  Rendszeresen 1-2 lá-
togatót mutat a számláló, bár 
a zebegényi jegyző ügy és 
a lekvár főzés idején, napi 
szinten bőségesen jelentek 
meg hozzászólások. A ven-
dégkönyv 9. oldalától vissza-
felé bárki megtekintheti, aki 
rendelkezik internet hozzáfé-
réssel. Ifj. Klein Zoltán 2014. 
május 21-én kelt bejegyzését 
olvasva („Frissültek a jegy-
zőkönyvek. Köszönjük.”) el-
kezdtem megnyitni a közzé-
tett anyagokat. 

Már a 381/2014. számú 
nyílt képviselő-testületi ülés 
jegyzőkönyvének 9. oldalán 
olvasottak alapján azonnal 
az jutott eszembe, hogy is-
mét kezdődik!!!!!  Ezzel  arra 
utalok, hogy 2011-től a Köz-
ponti Konyha ellen egyfaj-
ta „hadjárat” kezdődött  ki-
szervezés címszóval. Szeren-
csére az akkori képviselők 
többsége nemmel szavazott 
a „tönkretételre”, valamint a 
lekvárfőzésre.

A hivatalos közérdekű do-
kumentumokból idézhet-
ném szó szerint két képvise-
lő hozzászólását, de inkább 
lefordítnám: „valaki, vala-
kinek valamit mondott, hogy 
valaki valakiknek mondja el 
a valamit”. 

Jó lenne tudni, hogy a 
megszólaló képviselők tet-
tek-e arra kísérletet, hogy 
személyesen (előfizetéssel) 
leellenőrizhessék a hírforrá-
saikat?

Ez az újabb „támadás” 
annál is furcsább, hogy nagy 
volumenű felújításról, esz-
közbeszerzés stb. sorsáról 
döntött felelősen a képvise-
lő-testület. Nagyon helye-
sen. Ráadásul a jelenlegi ál-
lapotok ellenére is jelentősen 
megnövekedett a szolgálta-
tást igénybevevők száma. 

Az új kormányrendelet tar-
talma szerint szeptembertől 
valóban elindulhat majd egy-
fajta elégedetlenségi hullám. 
Se só, se cukor, se rántott hús, 
teljes kiőrlésű lisztből készült 
kenyér stb.. Nagyon szépen 
hangzik a zöldség-gyümölcs, 
és a tej-tejtermék emelésének 
az előírása, de arról nem ren-
delkeznek, hogy a térítésmen-
teseknek milyen forrásból fe-
dezhetik a költségeket, illetve 
így mennyivel lesz drágább a 
térítési díj.

 (De bekerülhet a menzák-
ra a vaddisznópörkölt. Annyi 
vaddisznóhús van már Ma-
gyarországon, hogy a vidék-
fejlesztési tárca vizsgálja an-
nak lehetőségét, hogy bevon-
ják a vadhúst a közétkezte-
tésbe.)
       Egy objEktív ElőfizEtő

Két éves a kisunokám
Mintha tegnap történt volna,
Az hogy megszülettél.
És ma arra ébredtünk fel,
Már két éves lettél!

Úgy elszaladt ez a két év,
Észre alig vettük.
Igaz hogy ez másképp legyen,
Semmit sem tehettünk!

Azért történt egy két jó is,
Nem múlt el hiába.
Nap mint nap, ha rátekintünk,
Erre a kislányra.

Megnőtt, szépült, okosodott!
Könnyes szemmel nézzük.
Ahogy azt a sok szép verset,
Elcsicsergi nékünk!

Van még benne, sok halandzsa,
De ő biztos érti.
Olyan szépen össze rakja,
Már ezért megéri!

Egészségben, boldogságban,
Még száz évet éljen!
Ne ismerd a nélkülözést,
A jövőtől ne féljél!

Szeresd, tiszteld, Szüleidet,
Mamádat, Papádat.
Akkor biztos elkerüli,
Szívedet a bánat!!

Szob, 2010. jan. 8.
                                         id. Virág Sándor

JegyzőkönyvekJúnius 4.: Trianon

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 
Gyurcsok Zoltán képviselő úr 2014. júli-
us hónapban az alábbi időpontokban tart 
képviselői fogadóórákat a polgármesteri 
hivatal emeleti tanácskozó termében:

2014. július 4-én, pénteken 
17-től 18 óráig

2014. július 18-án, pénteken 
17-től 18 óráig

Képviselői fogadóóra
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Vasárnap délelőtti nyüzsgés-
forgás a konyhában, jön Már-
ta unoka ebédre, nagymama 
szeme fénye! Kevés lesz a 
cérnametélt – közli nejem rö-
viden. Irány a bolt. A polcok 
tele különféle tésztafélékkel, 
de nekem csak a „cérnácska” 
kell. A szokott helyén nem ta-
láltam. Cérnácska, cérnács-
ka… - dünnyögöm, de nem 
látom sehol. Egy fiatal árufel-
töltő kislány szolgálatkészen 
ugrik mellém, megkérdezi, 
mit keresek. Cérnácskát – fe-
lelem. Néz rám, csak néz, az-
tán kinyögi: „Ez élelmiszer-
bolt, mi ilyent nem tartunk.” 
Most én nézek rá. Nem tarta-
nak cérnácskát? Múlt héten itt 
vettem, mi az, hogy nem tar-
tanak? „Talán tessék megpró-
bálni a rövidáru boltban…” 

Meghallotta egy idősebb kol-
leganője beszélgetésünket, 
odapattant a polchoz és levett 
egy zacskóval. „Íme, a Cér-
nácska!” Szegény kislány za-
vartan súgja a fülembe: „Tet-
szik tudni azt hittem, hogy így 
tetszik beszélni, mint az apu-
kám. Ő szokta mondani anyu-
kámnak ebéd után, van egy 
kis söröcske vagy borocska is 
nekem?”

Amikor az 1970-es évek 
elején először jártam Spa-
nyolországban barátaim meg-
hívtak egy kétnapos kirándu-
lásra a Pireneus nyugati ré-
szébe. Gyönyörű táj, római 
emlékek, a szállásunk is ódi-
vatú turista hotel volt. A va-
csora idejére érkeztünk meg, 
kézmosás és már az asztalnál 
ültünk. Mivel négyen voltunk 

A szobi József Attila Műve-
lődési Házban 2014. júni-
us 10-én, este 18 órai kez-
dettel ünnepélyes körülmé-
nyek között, közönségtalál-
kozó keretében megnyitot-
tuk a Váci Kajak-kenu Baráti 
Kör kajak-kenu sportot nép-
szerűsítő kiállítását. A kiál-
lítás megnyitóján bemutat-
kozott a Szobi SC Kajak-ke-
nu és Sárkányhajó Szakosz-
tálya. A megjelent szülőket 
és gyermekeket, valamint ér-
deklődőket Kammerer Zol-
tán olimpiai bajnok, világ- és 
Európa-bajnok kajakos, a 
szakosztály szakmai elnök-
helyettese, Rozner Tamás a 
szakosztály elnöke, valamint 
Antal János szakosztályve-
zető tájékoztatta a kajakszak-
osztály újjá alakulásáról és 
június 16-tól megkezdődő 
edzésekről. 

Június 14-én, szombaton 
10 órától a Szobi SC Kajak-
kenu és Sárkányhajó Szak-
osztálya és a Váci Kajak-kenu 
Baráti Kör nyíltnapot tartott a 
szobi szabadidő és sportköz-
pont előtti Duna-parton.

A magyar nyelv varázsa
ingyen járt a vacsora mellé 2 
liter bor. Istenem! Egy gusz-
tustalan, zavaros lötty, le-
gyek(!) és muslincákkal „dí-
szített” bort, terjengett az ecet 
szaga körülötte. A felszolgá-
lónak reklamáltak a barátaim, 
de a pincérnő csak azt hajto-
gatta: „Nem értem, nem ér-
tem!” Kérték az igazgatót, ezt 
megértette, mert perceken be-
lül ott volt. Elmondtuk, hogy 
a bornak nevezett valami min-
den csak nem bor. „Nem ér-
tek spanyolul csak baszkul!” 
Kézzel, lábbal (és több nyel-
ven) magyaráztunk, de ő nem 
értett spanyolul. Akkor döb-
bentem rá, hogy mire megy 
ki a játék. (abban az időben, 
a szomszédban sem szolgál-
tak ki néhány helyen, ha ma-
gyarul szólaltam meg!) Elun-

tam az egyoldalú vitát. Feláll-
tam, elővettem az útlevelemet 
és az orrá alá dugtam. Aztán 
azt mondtam neki mélyen a 
szemébe nézve: „Magyar tu-
rista vagyok, de Ön meg egy 
soviniszta baszk!” Majd ma-
gyarul mondtam tovább: „Ez 
a bor sz*r!” Uramisten! Az 
arca eltorzult, elkezdett ug-
rálni, odahívta az összes pin-
cért: „Mondtam, mondtam, 
hogy a magyarok a baszkok 
rokonai!” Megértettem ezt 
az embert, ez a bor sz*r!” Tu-
dott ez a jó ember spanyo-
lul, persze hogy tudott. Más-
nap megnéztem a szótárban, 
a sz*r magyar szó baszk vál-
tozatát, annyit jelentett: rossz. 
Íme, egy csúnya magyar szó 
milyen nagy örömet jelentett 
baszk barátomnak. Így let-
tünk mi magyarok a baszkok-
kal nyelvrokonok. Egy ronda 
szó alapján…
 ferenczy emil

Kajakos ünnep a szobi Duna-parton
A nyíltnapon az érdeklődő 

gyermekek kipróbálhatták a 
kajakozást, kenuban evezhet-
tek, megismerkedtek a szak-
osztály edzőjével, Takács 
Elemérrel is. A szülők érdek-

lődéssel hallgatták a szakosz-
tály terveit, sokan megtekin-
tették az új külsőt és belsőt 
kapott csónakházat és vizes-
blokkot. 

A szülők érdeklődéssel 
nézték gyermekeik első pró-
bálkozásait a vízen, küzdel-
müket a kajak- és kenulapá-
tokkal.

A nyíltnapon – mindannyi-
unk örömére - vendégünk volt 
Molnár Péter, Szob szülötte, 
világbajnoki bronzérmes és 

európai ezüstérmes kajakos.
A délelőtt folyamán az edző 

és segítői alig győzték a gye-
rekek kenuztatását, a kajakok 
kipróbálását - a sok érdeklődő 
miatt -, így még Molnár Péter 

is beállt a segítők sorába, akik 
részt vettek a rögtönzött ka-
jakoktatásban, a kicsinyek és 
szülők nagy örömére.

A jó hangulat emeléséhez 
hozzájárult Wichmann Tamás 
olimpikon, világbajnok ke-
nus, aki megismertette a szo-
biakat a híres „Wichmann gu-
lyással”, amit saját kezűleg 
készített el a nyíltnap részve-
vői részére. A vendégek és a 
gyerekek közösen fogyasztot-
ták el a finom ebédet.

A nyíltnapon a résztvevő 
gyerekek és az érdeklődő kö-
zönség részéről is jó fogadta-
tást kapott, ami rendkívül jó 
alapot szolgáltat a remény-
teli folytatáshoz. A kezdődő 
edzésekre szép számmal irat-
koztak be gyerekek a nyílt-
napon. A további érdeklődő 
gyerekek később is jelentkez-
hetnek az edzések időpontjá-
ban az edzőnél a sport- és sza-
badidő központban. 

Ismét lesz kajakoktatás és 
kajakos gyerekek Szobon! 

Ehhez kívánok sok sportsi-
kert az ifjú sportolóknak!

Az edzések időpontja: hét-
főn, szerdán és pénteken dél-
előtt 9-11 óráig.

Köszönjük a segítséget a 
nyíltnap megrendezéséhez: 
Szob Város Polgármestere és 
Képviselőtestületének, József 
Attila Művelődési Ház dolgo-
zóinak, Váci Kajak-kenu Ba-
ráti Körnek, Molnár Péter vi-
lágbajnoki bronzérmes és eu-
rópai ezüstérmes kajakosnak, 
Karsai Gergőnek és Karsai 
Kingának, Polónyi Éva vál-
lalkozónak.

antal JánoS 
szakosztályvEzEtő
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Mire képes egy nő, hogy meg-
őrizze titkát? Titokzatos, fél év-
százada feladott levél érkezik a 
Londonban élő Edith édesany-
jához, aki a küldemény láttán 
könnyekben tör ki. A feladó he-

lyén a kenti Milderhurst-kastély 
címe áll. Edie rádöbben, hogy 
anyja, Meredith szenvtelen tá-
volságtartása mögött egy ré-
ges-régi titok bújik meg. Ami-
kor néhány hónap múlva Edie 
Milderhurst közelében jár, hir-
telen ötlettől vezérelve elhatá-
rozza, hogy megnézi a kastélyt.

Kate Morton újabb kitű-
nő regénye a múlt eltemetett 
titkainak varázslatos történe-
te: romantikus thriller, mely-
nek szövevényében izgalma-
san keverednek odaadó sze-
relmek, sorsfordító árulások 
és kísértő emlékek.

A pénz sosem elég. Jordan 
Belfort becsületes tőzsdeügy-
nökként kezdte pályafutását, 
de az amerikai álom őt is utol-
érte. 

1987-et írunk. A Wall 
Street a világtőzsde epicent-
ruma, ahol a zabolátlan mo-
hóság és az ócska csillogás 
közepette tucatjával bukkan-
nak fel és tűnnek el a milli-
omosok. Jordan ebből a kö-
zegből indul, és a kilencvenes 
évek amerikai pénzügyi vilá-
gának leghírhedtebb figurá-
jává válik. A válság hamvai-
ból építi fel saját brókercégét, 

amely egy atombomba haté-
konyságával gyűri maga alá 
egész Amerikát. Ő lesz a Wall 
Street farkasa - annyi pénzt 
keres és annyit költ luxusau-
tókra, jachtokra, drogokra, 
nőkre, amennyit földi halan-
dó elképzelni sem tud. Kor-
rupció és bűnök szegélyezik a 
sikeréhez vezető utat, és FBI 
ügynökök lihegnek a nyomá-
ban. Fiatal tőzsdeügynökök 

istenítik és vakon teljesítik az 
utasításait. 

Jordan nagyon magasra jut, 
ahonnan nagyon mélyre zu-
han - végül csalás és pénzmo-
sás vádjával 20 hónap letöl-
tendő börtönbüntetésre ítélik. 
A Wall Street farkasa hihetet-
len, de igaz történet, melyből 
Martin Scorsese készített fil-
met Leonardo DiCaprio fő-
szereplésével.

M. Kiss Csaba, Kásás Ta-
más: Kása avagy egy pólós 
világsztár életének első har-
minchat éve.

A párizsi feleség. Hadley 
halk szavú, huszonnyolc éves 
nő, aki már-már lemond arról, 
hogy valaha is szerelmes és 

boldog lehet, amikor 1920-
ban Chicagóban megismer-
kedik Ernest Hemingway-
jel. Rabul ejti a jóképű fiatal 
férfi lobbanékony természe-
te és szenvedélyes vágya, 
hogy íróvá váljon. A rövid 
udvarlást és a gyors házas-
ságkötést követően hajó-
ra szállnak Párizs felé, és 
hamarosan az ott élő ame-
rikaiak - köztük Gertrude 
Stein, Ezra Pound, F. Scott 
és Zelda Fitzgerald - színes 
és szeszélyes társaságának 
ünnepelt párja lesz belőlük.

A kávéházak szabados er-
kölcsű világa azonban ellen-
tétben áll a család és a mo-
nogámia hagyományos ér-
tékeivel. Hadley féltékeny-
séggel és önbizalomhiány-
nyal viaskodik, Ernest pedig 
ígéretes írói karrierjének el-
indításán fáradozik. Párizs 
tele van csábítással, és a há-
zaspárnak szembesülnie kell 
a veszéllyel: Hemingway 
árulása az irodalomtörténet 
egyik legszebb szerelmének 
végét jelentheti.

Új könyvek a könyvtárban!
Az ördög keze - José 

Rodrigues Dos Santos. 
Tomás Noronhát is elérte a 
válság. A megszorítások kö-
vetkeztében elbocsátja az 
egyetem, és kénytelen mun-
kanélküli segélyt igényelni. 
A munkanélküli központból 
hazafelé menet megszólít-
ja egy régi, gimnáziumi ba-
rátja, akit ismeretlen szemé-
lyek üldöznek. A menekülő 
barát elrejtett egy kompro-
mittáló DVD-t, amely lelep-
lezi a válság felelőseit, és 
Tomásnak meg kell fejtenie 
egy rejtjeles szöveget, hogy 
megtalálja.

José Rodrigues dos 
Santos a tőle megszokott 
szédületes kalandokon ke-
resztül vezet el minket a 
nagypolitika és a pénzügyi 
világ legszűkebb berkei-
be, és ezzel ismét bebizo-

nyítja, hogy a történetszö-
vés nagymestere. De Az ör-
dög keze nem csupán lé-
legzetelállító krimi: valós 
adatokkal és információk-
kal szolgál a gazdasági vi-
lágválságról, segít megér-
tenünk annak okait, meg-
ismernünk a felelőseit és 
meglátnunk, mi várhat ránk 
a jövőben.

Ezeken kívül sok jó 
könyv található könyvtá-
runk polcain. 

Gyere be hozzánk és ol-
vass te is!



Szobi Hírnök                                      Hirdetés                                                       11

Szénabála bértárolás 
fedett szín alatt! 

Tel.: 06-30/940-6139

XI
V.



12                                                        Hirdetés                          Szobi Hírnök

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
Lagziban Juliska néni a boldogságtól sugárzik, és 

elérzékenyülve mondja az ifjú párnak:
- Drága gyerekeim! Azt kívánom, úgy süssön rátok a 

boldogság fényes napja, ahogy annak idején apátokra és 
rám sütött!

Józsi bácsi a bajusza alatt morogja:
- Na, gyerekeim, akkor ti sem fogtok napszúrást kapni!


