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Idén a május 17-18-i hétvégén 
a Múzeumok Majálisa nevet 
viselő budapesti rendezvényen 
a megjelent több mint száz mu-
zeális intézmény sátrait, prog-
ramjait végiglátogatva számos 
érdeklődő a szobi Börzsöny 
Muzeális Gyűjtemény, meg-

szokott nevén a Börzsöny Mú-
zeum számára ajándékozta az 
Év Múzeuma címet. Május 17-
én szombaton került átadásra a 
hivatalos Év Múzeuma díj, ezt 
ünnepélyes keretek közt buda-
pesti és szombathelyi muzeális 
intézmények nyerték el. 

Mivel érdemelték ki a szo-
biak a látogatóktól kapott, 
nem hivatalos minősítést, és az 
egyéb dicsérő szavakat?

A Múzeumok Majálisának 
lényege, hogy az ország mi-
nél több kiállítóhelye, gyűj-
teménye, múzeuma egyszer-
re mutatkozhasson be a Nem-
zeti Múzeum tágas kertjében. 
Ezen, a világon egyedülálló 
kétnapos fesztiválon a szer-
vezők már tizennyolc éve bi-
zonyítják sikeresen azt, hogy 
a múzeumok nem csupán tár-
gyak bemutatását vállalják fel, 
hanem napjainkban már olyan 
helyszínek, ahol nemcsak kul-
turális értékeket kaphatunk, 
hanem minden korosztály jól 
érezheti magát. 

A látogatókat minden intéz-
mény a saját anyagához, témá-
jához kapcsolódó programok-
kal, foglalkozásokkal várta. Az 
évente idevonzott körülbelül 
húszezer kíváncsiskodó jelen-
tős részét kisgyermekes csa-
ládok teszik ki, így az aprósá-

gokra számos múzeum sátrá-
ban kiemelt figyelmet fordíta-
nak. Volt, ahol kifestők, kirakós 
játékok, óriás makettek várták 
őket, máshol műveltségi kvíz 
vagy érdekes társasjátékok áll-
tak rendelkezésre az élvezetes 
és értelmes időtöltéshez. A kö-
zeli színpadon igen változatos 
(gyermek és felnőtt közönség-
nek szóló) zenei és táncos prog-
ramok követték egymást. Az ar-
culatok valamelyes egységesí-
tését célozta, hogy a szervezők 
idén azt kérték a megjelenő in-
tézményektől, hogy lehetőség 
szerint a XIX-XX. század for-
dulójához kapcsolódó témákat, 
tárgyakat, történeteket tárjanak 
a közönség elé.

A Börzsöny Múzeum az 
év múzeuma „közönségdí-
ját” rendhagyó módon érde-
melte ki. Golánné Beke Ani-
ta, Nagyné Héri Borbála és 
Kunya Sándorné Erzsike a hét-
vége során a szobi Danubius 
Táncegyüttestől kapott, 1900 
környékén használt népviselet-

ben a magunkkal vitt palackos 
gáztűzhely mellett szorgos-
kodtak. Az első napon nagy-
börzsönyi szilvalekváros, tö-
pörtyűs pogácsát sütöttek, va-
sárnap pedig ipolydamásdi 
krumplis pogácsa ínycsiklan-
dozó illata vonzotta a sátrunk-
hoz a kíváncsiskodó vendége-
ket. A csodás ízek mellett kü-
lönleges színfoltot jelentett az, 
hogy vasárnap az ifjú közön-
ség – először egy régi lavórban 
megmosakodva – saját kezével 
gyúrhatta és nyújthatta a pogá-
csa tésztáját, majd a szagga-
tó formával is próbálkozhatott. 
Az érdeklődők közül többen is 
elkérték a recepteket, mások – 
köztük tanítók és idegenveze-
tők – szobi és környékbeli ki-
rándulásokat kezdtek el tervez-
ni a segítségünkkel. Szobi höl-

gyeink szombaton és vasár-
nap a sütés-kóstolás mellett le-
hetőséget adtak a szobi múze-
umban látható népi motívumok 
színezésére is a sátorban (a szí-
nezendő mintákat nagyon so-
kan haza is vitték).

Az első nap fakanalakból és 
különböző színű, mintájú tex-
tíliákból gyönyörű babákat ké-
szítethettek a gyermekek és az 
édesanyák. A többször elhang-
zott vélemény az volt, hogy 
nálunk van a legjobb program. 

Erre mutatott az is, hogy a mi 
asztalaink környékén állandó-
an tolongott a közönség. Az ér-
deklődő felnőttekre gondolva 
négy, a környékünkhöz kap-
csolódó előadással is készül-
tünk. Gyenes Tamás az álta-
la készített pásztorfurulyákon 
kísérte bernecebaráti népvise-
letbe öltözött felesége, Nagy 
Ágnes énekét. Dr. Koczó Jó-
zsef helytörténet-kutató Vá-
mosmikola 1880 és 1930 közti 
történetét mutatta be. Fésű Jó-
zsef György a Börzsöny Múze-
um Baráti Köre képviseletében 
az ipolydamásdi és helembai 
farsangról és téltemetésről mu-
tatott be Tóth László által ké-
szített filmfelvételeket. Batizi 
Zoltán szobi gyűjteményve-
zető pedig környékünk előző 
századfordulón fennálló nem-

zetiségi viszonyairól készített 
anyagot.

Az, hogy a fővárosi és vi-
déki közönségtől sok elismerő 
szót és köszönetet kaphattunk, 
leginkább lelkes és tehetséges 
segítőinknek volt köszönhe-
tő, így elsősorban nekik, mel-
lettük pedig az anyagi hátte-
ret biztosító szobi önkormány-
zatnak szeretnénk köszönetet 
mondani a támogatásért.

Batizi zoltán - 
Fésű JózseF GyörGy

A szobi múzeum nyerte az Év Múzeuma címet?

Pogácsaszaggatás. A recepteket lapunk 9. oldalán közöljük

Standunk előtt mindig nagy volt a forgatag
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Köszönet a segítőkész munkáért
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a szavazatszámláló 
bizottságok – mind a megbízott, mind a delegált – tagja-
inak, valamint a Helyi Választási Iroda munkatársainak, 
amiért a 2014. május 25-i európai parlamenti választás 
szervezésében és lebonyolításában segítségemre voltak.

Hálásan köszönöm segítőkész munkájukat!

dr. Holocsi Krisztián
HVI vezető

Gyurcsok Zoltán fogadóórája
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy Gyurcsok 
Zoltán képviselő úr 2014 június hónapban az aláb-
bi időpontokban tart képviselői fogadóórákat a pol-
gármesteri hivatal emeleti tanácskozó termében:

2014. június 6-án, pénteken 17-től 18 óráig,
2014. június 20-án, pénteken 17-től 18 óráig.

Szobi Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alap-
ján pályázatot hirdet a Szobi Napsugár Óvoda 

ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű, GYES időtartamára, előreláthatólag 2017. május 
31-ig közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Szent 
Imre utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi feladatok el-
látása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus
• óvodapedagógusként szerzett - 1 év alatti szakmai ta-
pasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázati elbírálásnál előnyt jelent: főiskola, óvoda-
pedagógus, gyógypedagógus, logopédiai végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladó-
vevény,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati 
elbírálásban résztvevők megismerhetik,
• végzettséget igazoló oklevél másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 
legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának ideje: 2014. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Hámoriné Schubauer Mónika nyújt, a 06-27/370-176-os 
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szobi Napsugár Óvoda 
címére történő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre 
utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 70/2014., valamint 
a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus, vagy
• elektronikus úton Hámoriné Schubauer Mónika részére 
a ovi.szob@freemail.hu e-mail címen keresztül,
• személyesen: Hámoriné Schubauer Mónika, Pest me-
gye, 2628 Szob, Szent Imre utca 10.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok 
elbírálásáról az intézményvezető a fenntartó egyetérté-
sével dönt
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.szob.hu - 2014. május 19.
• Szobi Hírnök júniusi száma
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informá-
ció: az intézménybe történő új kinevezés esetén 4 hónap 
próbaidő kerül kikötésre

Június 1-étől ismét lehet ka-
jakozni Szobon. A Szobi SC 
Kajak Szakosztálya elindítja 
tevékenységét, ismét lesznek 
edzések a Duna-parti Szabad-
idő Központban, megújult kö-
rülmények között.

A Váci Kajak-kenu Bará-
ti Kör (http://www.vacika-
jakkenubke.hu/) szervezésé-
ben 2014. június 10-én a ka-
jak-kenu sportot népszerűsítő 
vándorkiállítás érkezik Szob-
ra, a Fekete István Általános 
Iskolába. 

A kiállítás ünnepélyes 
megnyitója június 10-én 18 
órai kezdettel kerül megren-
dezésre, amely egyben kö-
zönségtalálkozó is lesz. A 
megnyitóra meghívott vendé-
gek: Wichmann Tamás olim-
pikon, világbajnok kenus és 
Kammerer Zoltán olimpiai 
bajnok, világ- és Európa-baj-
nok kajakos. 

A kiállítás az ezt követő hé-
ten tekinthető meg az általá-
nos iskolában. 

Június 14-én, szomba-
ton délelőtt 10 órai kezdet-
tel népszerűsítő, szakosztály-

nyitó rendezvényt tart a Szo-
bi SC Kajak Szakosztálya a 
Váci Kajak-kenu Baráti Kör-
rel közösen Szobon a Duna-
parton, a Szabadidőközpont 
területén. A rendezvényen ki-
próbálhatóak és megtekinthe-
tőek lesznek a különféle vizes 
sportokban használt sportesz-
közök. A kajaksport iránt ér-
deklődő szülők és gyermekek 
a helyszínen beiratkozhatnak 
az induló edzésekre is.

Szeretettel várunk a ren-
dezvényeken minden érdek-
lődőt, sportolni szerető gyer-
meket és szülőt!

A rendezvényekkel és a 
sportolási lehetőséggel kap-
csolatos kérdéseket az aláb-
bi elérhetőségeken lehet 
megírni, illetve feltenni: 
antaljanos7@gmail.com, te-
lefonon a 06-30/856-6311-es 
számon.

Végezetül egy kis kedvcsi-
náló azoknak, akiknek van le-
hetősége megnézni az alábbi 
kisfilmet:  www.youtube.com/
watch?v=eSmbnRabNjg.

Antal János 
szakosztályvezető, Szobi SC

Szobon újra lehet kajakozni
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Aláírták a 
megállapodást

Szob Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 
68/2014. (V. 06.) K.t. számú 
határozatával felhatalmazta 
a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy a Szobra tervezett tan-
uszoda létesítményének meg-
valósítása tárgyában a Nem-
zeti Sportközpontokkal az 
együttműködési megállapo-
dást írja alá.

Maga a megállapodás a 
tanuszoda létesítésének tár-
gyában keletkezett első olyan 
dokumentum, amely lénye-
gében arról szól, hogy mind 
Szob Város Önkormányzata, 
mind pedig a Nemzeti Sport-
központok intézménye együtt 
kívánnak működni egy vi-
szonylag igen rövid alatt tör-
ténő uszodalétesítmény beru-
házásának megvalósításában.

Ezen említett megállapo-
dást május 20-án, illetve 29-
én a felek alá is írták.

Önkormányzati hírek
Nyári gyermekétkeztetés 

A képviselő-testület április 15-i ülésén döntött 
arról, hogy a nyári gyermekétkeztetési prog-
ram megvalósításához szükséges forrás bizto-
sítása érdekében pályázatot nyújt be. A igény-
felmérést követően az önkormányzat benyúj-
totta pályázatát. 

Amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy 
29 gyermek, két hónapon át történő ingye-
nes nyári étkeztetésére nyílik majd lehető-
ség napi egyszeri meleg étel  (ebéd ) bizto-
sításával.

Megkezdődhet művelődési ház 
előterének helyreállítása

A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a József Attila Művelődési Ház-
ban a 2013. évi dunai árvíz okozta károk ki-
javítására, és az épület helyreállítására - a be-
kért árajánlatok alapján - a szerződést a Tamis 
Dekor Kft-vel (2610 Nőtincs, Szondi utca 3.) 
kösse meg. 
A felújításhoz szükséges forrás 90%-át vis 
maior pályázati keretből elnyert támogatás 
fedezi, a további 10%-os önrészt az önkor-
mányzat költségvetéséből biztosítja. Az épít-
kezési munkák tervezetten július 14-től au-
gusztus 15-ig tartanak majd.

Kistraktort vásárol az önkormányzat 

A közmunkaprogram mezőgazdasági prog-
ramlábának megvalósításához szüksé-
ges kistraktor beszerzésére a szerződést az 
INTERUSZ Külkereskedelmi Kft-vel (1146 
Budapest, Hungária krt. 125.) köti meg az ön-
kormányzat. A lefolytatott beszerzési eljárás 
eredményeképpen az önkormányzat egy db, 
új, KIOTI CK22 típusú kistraktort vásárol. 
A traktor beszerzését 100 %-ban támogatja a 
közmunkaprogram pályázata.

Kiválasztották a konyha felújítását 
végző kivitelezőt

A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy az önkormányzat fenntartásá-
ban működő Központi Konyha - és annak ét-
termi része – felújítására,  és eszközbeszer-
zési munkáira - a bekért árajánlatok alapján 
- a szerződést a Veresmester Ingatlanfejlesz-
tő Kft-vel (2112 Veresegyház, Gyermekliget 
utca 32.) kösse meg. Mint ismeretes, az ön-
kormányzat pályázati forrásból 14,7 millió fo-
rintot nyert el a konyha felújítására, amelynek 
keretében egy nagy teljesítményű villanytűz-
hely beszerzése is megtörténik. Az építkezé-
si munkák tervezetten július 1-jén kezdődnek 
augusztus 18-án fejeződnek be.

Röviden
Társulás. A képviselő-testület áp-
rilis 15-én megtartott ülésén fogad-
ta el az Észak-Kelet-Pest és Nóg-
rád Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa által 2014. február 4-én jó-
váhagyott - módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt - Társulási 
Megállapodását, továbbá a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát.

Bizottság. A képviselő-testü-
let megtárgyalta, majd elfogadta a 
Szociális és Egészségügyi Bizott-
ság, valamint a Településstratégi-
ai, Ügyrendi, Összeférhetetlensé-
get és Vagyonnyilatkozatot Keze-
lő Bizottság 2014. évi munkaprog-
ramjait.

Gyalogátkelő. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a város préskerti 
lakóövezetét határoló 12-es főköz-
lekedési úton az ott lakók számá-
ra a legmegfelelőbb helyen gyalo-
gos átkelőhelyet létesít. A megvaló-

sulás előkészítő munkálatai (terve-
zés, engedélyeztetés stb.) megkez-
dődtek. 

Rév. A képviselő-testület a „Kom-
pok, révek fenntartásának, felújítá-
sának támogatása” című pályáza-
ton való részvételről döntött. A pá-
lyázat benyújtásra került.

Tájékoztatók. A képviselő-testület 
április 29-én megtartott ülésén is-
merte meg és fogadta el a Börzsöny 
Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető 
Nonprofit Kft., a Szobi Érdy János 
Könyvtár és Információs Központ, 
a Börzsöny Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény 2013. évi tevékenysé-
géről készült tájékoztatókat. 

Sportegyesület. Április 29-i ülésü-
kön fogadták el a képviselők a Szo-
bi SC Tenisz Szakosztályának, a 
Kajak Szakosztályának és a Sakk 
Szakosztályának, valamint a Posta-
galamb SE  2013. évi tevékenysé-
géről és a 2014. évi terveiről készült 
tájékoztatókat.

Közalapítvány. Szob Város Ön-

kormányzat Képviselő-testülete a 
Szobért-Szobiakért Közalapítvány 
2013. évi egyszerűsített éves beszá-
molóját április 29-i ülésén megis-
merte és tudomásul vette. 

Közbeszerzési terv. A képviselő-
testület az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét elfogadta. 

Védőnő. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a védőnővel tör-
tént előzetes megállapodás alap-
ján 2014. július 1. napjától határo-
zatlan időre – a jelenleg Kóspallag 
Község Önkormányzatánál dolgo-
zó – Kőházy Andreát (2623 Kisma-
ros, Bojtorján u. 12.) kívánja védő-
női munkakörben  foglalkoztatni.  
A testület felhatalmazta a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy döntésé-
vel kapcsolatos valamennyi mun-
kajogi és hatósági intézkedést te-
gye meg.

Teniszpálya. A képviselő-testü-
let megismerve a szabadidő köz-
pont tenisz- és kézilabda pályái-
nak a 2013. évi dunai árvíz okoz-
ta károk helyreállítási munkála-

tai elvégzésére benyújtott kivi-
telezői ajánlatokat, úgy döntött, 
hogy a kiviteli munkálatok el-
végzésére a Művészkert Kft-vel 
(2100 Gödöllő, Szkíta krt. 22/b.) 
köt szerződést.

Futópálya. A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a labdarúgó pálya 
körüli salakos futópálya és sportöl-
töző vis maior keretből történő, ár-
víz utáni helyreállítási munkáira a 
szerződést a Művészkert Kft-vel 
(2100 Gödöllő, Szkíta krt. 22/b.) 
köti meg. 

Beszámoló. A képviselő-testület 
május 20-án megtartott ülésén a 
Szobi Városfejlesztő Kft. 2013. évi 
mikrogazdálkodói egyszerűsített 
éves beszámolóját elfogadta.

Elfogadták a beszámolót. Szob 
Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete április 29-én megtar-
tott ülésén fogadta el az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetés-
ének végrehajtásáról készült zár-
számadást, illetve a könyvvizs-
gálói jelentést.
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A Szobért-Szobiakért Köz-
alapítvány az elmúlt év nya-
rán pályázatot nyújtott be a 
Leader vidékfejlesztési alap-
ra a Széchényi sétányon ki-
alakított szabadidő központ-
ban található, leromlott állagú 
csónakház földszinti részének 
felújítására. A közalapítvány 
szándéka az épület felújításá-

val az, hogy új lendületet ad-
jon a jelenleg vegetáló, azon-
ban annál nagyobb hagyomá-
nyokkal és múlttal rendelkező 
szobi vízisport-életnek. 

Az épület földszinti részé-
nek felújítási munkálatai jól 
haladnak, azonban az emele-
ti részen található fa felépít-
mény rendbe hozatalára egy-
előre nem áll rendelkezésre 

elegendő forrás. Éppen ezért 
döntött úgy a képviselő-tes-
tület, hogy a csónakház felső 
szintjén lévő, jelenleg favá-
zas felépítmény helyére egy 
új, végleges létesítmény ki-
alakításához szükséges forrás 
elnyerése céljából pályázatot 
kíván benyújtani.
 Kapcsolódó hír, hogy a csó-

nakház mellett található csó-
naktároló épületének vakola-
tában az árvíz következtében 
keletkezett károk kijavítása is 
megtörtént május hónapban. 

Az önkormányzat bízik ab-
ban, hogy megkezdődött inf-
rastrukturális fejlesztések, hely-
reállítások lendületet adhatnak 
a helyi kajak-kenu sportélet is-
mételt felvirágzásának.

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány a helyi közbiztonság ja-
vítása érdekében térfigyelő kamerák kihelyezésére forrást 
nyert el a Leader vidékfejlesztési alapból. A beruházás meg-
valósítása a végéhez közeledik, a kamerák kihelyezése már 
nagyrészt megtörtént, üzembe helyezésük folyamatban van. A 
kamerák a polgármesteri hivatal környezetét, a Szent László, 
illetve a könyvtár előtti teret, a szakorvosi rendelőintézet kör-
nyékét,  a szabadidő központot, illetve a város Zebegény felő-
li bejáratát figyelik majd.

A 2013. évi júniusi dunai ár-
víz nem kímélte az elöntött 
területeken található városi 
utakat sem. Szob Város Ön-
kormányzata az elmúlt évi 
dunai árvíz okozta útkárok el-
hárítása, illetve a helyreállítá-
sa érdekében vis maior pályá-
zatot nyújtott be. 

A pályázat sikeres volt, 

amelynek eredményeképpen 
a napokban megtörtént a Park 
és a Sport utcák, valamint a 
Rév köz útburkolatának hely-
reállítása. 

A kivitelezési munkálatokat 
a beszerzési eljárás keretében 
kiválasztott OTYS Úttechni-
kai Kft. (2030 Érd, Bádogos 
utca 57.) végezte el. 

Térfigyelő kamerák a 
város több pontján

Az átalakított csónakház földszinti homlokzati része

A felújított csónaktároló. Kijavították az árvíz okozta károkat

Utak helyreállítása

A Park utca új aszfaltburkolata. Már nagyon ráfért a javítás

Megkezdődött a csónakház felújítása
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Minden évben van egy nap, 
amikor a gyermekeket ünne-
peljük. Szobon ez a nap is egy 
kicsit különleges, hisz itt még 
a szülőben megbújó gyermeki 
én is előbújik a családi 7 pró-
ba megmérettetésein.

Idén is, mint az elmúlt 
években mindenkor, a Duna-
parton került megrendezésre 
a gyereknap. Szerencsére az 
időjárás nekünk kedvezett, pa-
naszra nem lehetett okunk.

Már a délelőtt sem telt ese-

ménytelenül, hisz a megnyitó 
után az ovisok kedves műso-
ra köszöntötte az egybegyűlte-
ket, utána a néptáncosok elő-
adásában gyönyörködhettünk.

Amit viszont nagy izga-

lommal vártak a gyerekek, az 
a hatalmas ugrálóvár volt. A 
gyerekek szinte egymás után 
állták ki a sort újból és újból, 
hogy felmászhassanak és nagy 
örömmel csúszhassanak le. A 
boldogság az arcukon leírha-
tatlan volt. Mindenki sorra ke-
rült, hiszen egész nap a lurkók 
rendelkezésre állt a „gumivár” 
(a szülők nagy örömére ingye-
nesen).

Sokan indultak az aszfalt-
versenyen is. Az indulók szá-

mának láttán úgy gondolom, 
hogy ez az egyike azoknak a 
játékoknak, ami ki nem ma-
radhat a gyereknap programjá-
ból. A kedves szervezők még 
arra is odafigyeltek, hogy sen-

ki se maradjon le a délutáni 
programokról, így ebédszüne-
tet iktattak be az események 
közé. 

Elérkezett a várva várt dél-
után, ahol már tényleg bein-
dult a móka, ahol nagy volt a 
nyüzsgés. Volt édességhorgá-

szat, arcfestés, lufihajtogató 
bohóc, kézműves foglalko-
zás, színpadon hulla-hopp és 
ugrálókötél verseny,  és persze 
vattacukor – jegyért -, amiért 
a gyerekek előszeretettel ver-
sengtek. 

Elgondolkoztatóak voltak a 
találóskérdések is. Ami újdon-
ságnak számított és nagy si-
kert aratott, az a hajókázás a 
Dunán. Annyira népszerű volt, 
hogy a nap végére plusz két 

„Amikor a felnőtt is 
gyermeknek érezheti magát”

időpontot be kellett iktatni a 
programba. Köszönet érte Fü-
zesi Károlynak és Füzesi Pé-
ternek, akik lehetővé tették a 
felejthetetlen élményt mind a 
gyermekek, mind pedig a szü-
lők, nagyszülők számára!

Sokan kipróbálták magu-

kat a lovagi tornán, itt is sokan 
ügyeskedtek. Volt, aki még 
különdíjat is kapott pajzstar-
tásból.

Ami a legtöbb embert meg-
mozgatott, az az ügyességi 7 
próba volt. Ebben a játékban 
egyénileg, párosan és család-
dal lehetett részt venni. A ver-
senyszámok között voltak új 
dolgok. Ilyen volt például a 
jenga-torony építés, amiben 
még a szél is közreműködött, 
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hiszen nem egy játékosnak 
döntötte fel a tornyát, de hála a 
lágy szívű bírának, megenged-
te a torony újjáépítését. Vicces 
volt a teke is, puha labdával 
elég nehéz flakonokat feldön-
teni. Lássuk be, nem egy köny-
nyű feladat. A 7 próba egyik 
legnehezebb feladata (szá-
momra legalább is) a leguru-
ló dió elkapása csukott szem-
mel. Persze a gyerekek ezt az 
akadályt is könnyebben vet-
ték, mint a felnőttek. Nem hi-
ába, ők még frissek, fiatalok, 
ügyesek, bár a felnőttek is is-
mét gyerekké változtak, ahogy 
az ügyességi feladatokat vé-
gezték. 

Ahogy vártunk az egyes 
ügyességi faladatokra, min-
denki a másikat leste, a tak-
tikákat figyelte, hogy lenne a 
legjobb teljesíteni. Persze a 
családi versenyben részt vevő 
szülők között ment a szurka-
piszka, de csak olyan vicces 
módon. Mindenki jót derült a 
beszólásokon. A gyerekek is 
kérdezgették egymást, te hogy 
teljesítetted ezt vagy azt a fel-
adatot? Nagy volt az izgalom. 

Aranyosak voltak, ahogy 
két játék közben futottak édes-
séget horgászni, vattacukor je-
gyért versenyezni, vagy csak 

éppen a szomjukat oltották. 
Akárhova nézett az ember, 
mindenhol jókedvű, mosoly-
gós gyerekeket, felnőtteket lá-
tott az ember.

A nap végére maradt a vár-
va várt eredményhirdetés, 
amit nagy izgalommal várt 
mindenki. A helyezettek gyö-
nyörű emléklapot és sok édes-
séget vihettek haza. A csa-
ládi verseny győztese pedig 
egy nagyon finom és gyönyö-
rű csokitortát nyert. Köszönet 
érte Borikának!

Persze az elengedhetetlen 

zoknicsata is sorra került a gye-
rekek legnagyobb örömére.

Ahogy én láttam, elég sok 
embert mozgatott meg ez a nap 
és mindenki jókedvűen, fárad-
tan tért haza. Nagyon köszön-
jük a szervezőknek, akik ösz-
szetartják ezt a kis várost a re-
mek programokkal és termé-
szetesen sok-sok köszönet az 
ovónéniknek és tanítónéniknek 
is, akik munkájukkal hozzájá-
rultak a nap lebonyolításához! 
Felejthetetlenné tették minden-
ki napját! Köszönjük!

Kliment móniKa

Jöjj, elevenítő Lélek!
 

Húsvét után az ötvenedik napon (gö-
rögül Pentekoszté) a Szentlélek el-

jövetelét ünnepeljük az egyházban. A Lé-
lekét, aki hitünk szerint ott volt a világ 
teremtésekor, a Lélekét, akinek pecsétjét 
kapjuk meg a keresztségben. 

A Pünkösd előestéjének olvasmánya a 
bábeli torony építésének története, mely 
szerint  az emberi közösség elhatározza, 
hogy Isten helyére teszi magát, és ösz-
szefogva elkezd építeni egy égig érő tor-
nyot. A történet vége ismert: az építők 
nyelve összezavarodik, és megértés híján 
képtelenek lesznek befejezni azt, amit el-
kezdtek. 

A többi olvasmányunk ezzel szemben 
arról szól, hogy Isten elküldi a Szentlel-
ket, aki erővel és értelemmel tölti el a ta-
nítványokat, sőt, az őket hallgató külön-
böző népek fiai immár anyanyelvükön 
hallják és értik azt, amit hirdetnek nekik.

Hogyha elég figyelmesek és okosak 
vagyunk, észrevehetjük, hogy az élet kü-

lönböző területein ma is ilyen különböző 
lelkek működnek. 

Hiszen ott, ahol az emberek magányo-
sak, kapcsolataik elszürkültek, ellaposo-
dottak és kaotikusak ott, ahol az egység 
helyett gyűlölködés van, vajon van-e két-
ség afelől, hogy milyen lélek irányít? És 
ott, ahol egyetértés, egység és béke ho-
nol, vajon melyik lélek az úr?

Keresztelésünkkor szüleink, kereszt-
szüleink hozták meg helyettünk azt a 
döntést, hogy Istenhez tartozzunk, meg-
kaptuk a Szentlélek eltörölhetetlen pe-
csétjét, ám felnővén ezt a döntést nekünk 
is meg kell hoznunk. 

A kérdés végső soron az, hogy aka-
runk-e az Isten Lelkével élni, teszünk-e 
érte, hogy elevenen működjön ben-
nünk, hogy saját életünk és közössé-
geink élete felelősségteljes szeretetben 
bontakozhasson? Pünkösdkor erre a 
kérdésre próbálunk újból és újból igent 
mondani.

dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

A fülemülék 
üzenete

Van a könyvespolcomon egy 
könyvsorozat, három kötetből 
álló. Gyakran előkerül, szin-
te minden reggel. A kávés-
bögrém tartozéka lett. Mert 
míg a kávé némileg próbálja 
a szervezetet beindítani, ad-
dig néhány sor elolvasásával 
a lelkemet is el tudom indíta-
ni egy-egy nap kezdetén. Re-
ceptre íratnám mindenkinek, 
ha tehetném. A sorozat címe: 
Egy csepp emberség - gondo-
latok fél hét után három perc-
cel a Kossuth Rádióban.

Szeretném megosztani a 
legutóbb olvasottakat, mond-
juk, hogy a gyereknap utóira-
taként, felnőtteknek:

„Egy madártani tudós 
megfigyelései közben egy ér-
dekes jelenségre lett figyel-
mes. Amikor a fülemülefiókák 
kibújnak a tojásból, a fülemü-
leapukák éjjel-nappal énekel-
nek nekik. Tudni kell, hogy a 
fülemüléknél csak a hímek 
énekelnek. És ennek a tudós-
nak nem hagyott nyugtot a 
kérdés, miért énekel a füle-
müleapuka éjjel-nappal? Mi-
ért nem elég csak nappal? Ki-
vett három fiókát a hímek kö-
zül. Bevitte a lakásba és táp-
lálta őket. Három hét múlva 
visszarakta őket. Majd eljött 
a kirepülés ideje, és ez a há-
rom,  akinek hiányzott az apu-
kás három hét, olyan rikácso-
ló hangot adott, hogy a nős-
tények elmenekültek tőlük. 
Ilyen helyzetben nincs házas-
ság, nincs fészek, nincs nem-
zedék, nincs folytatás. Mert 
az a kis állat azzal a csöpp 
agyával tudja, nekem hat he-
tem van, hogy beleénekeljem 
a szükséges dallamot a fiókák 
fejébe, hogy legyen folytatás, 
hogy biztosítsuk a jövőt.”

Ez Zimányi József Naomi 
című könyvéből egy gondo-
lat.

Azóta töröm a fejem, hogy 
eleget éneklek-e és a megfele-
lő dallamot dúdolom-e a gye-
rekeimnek?

                                                            Jas
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Tisztelt Szobi Polgárok!
Ezúton szeretném meg-

osztani önökkel a 2014. má-
jus 25-én szerzett gyermek-
napi élményeimet. Aki is-
mer, tudja jól, aki nem, an-
nak elárulom, hogy szere-
tem a szobi városi rendez-
vényeket, melyek minden 
alkalommal összetoboroz-
zák városunk lakóit, kikap-
csolódást teremtenek a hét-
köznapi „robot” mellett. 
Ilyenkor mindenki szakít 
egy kis időt arra, hogy csa-
ládjával, gyermekeivel le-
sétáljon a játszótérre a szín-
pad elé és eltöltsön egy kel-
lemes, vidám hangulatú na-
pot. Mi is így tettünk, bíz-
va abban, hogy a gyermeke-
im örömét nem rontja el az 
időjárás. 

Mint minden évben, most 
is kitett magáért a szerve-
zők csapata és már 10 órá-
tól rengeteg programot kí-
náltak. Az igazi nagy prog-
ram a 7 próba volt, melyen 
egyénileg, párosan és nem 
utolsó sorban családdal le-
hetett nevezni. A feladatok 
érdekesek, és ami a legfon-
tosabb, mindenki számá-
ra megoldhatóak, kis erőfe-
szítéssel teljesíthetőek vol-
tak. Már korábban, ami-
kor meghirdetésre került a 
gyermeknapi program, kez-
dett mozgolódni a város és 
készült a megmérettetésre, 
hiszen minden gyermeknap 
legnagyobb kihívása a csa-
ládi verseny. Mi is nevez-
tünk és végre azzal szembe-
sültem, hogy állandó „ve-
télytársaink” mellett egyre 
többen jelentkeztek a ver-
senyre. Jó volt látni, hogy 
az emberek arcán mosoly 
ragyog, mindenki elfelejti a 
hétköznapi gondjait és azért 
jön el, hogy gyermekének 
örömet szerezzen. 

Persze mi, felnőttek sem 
unatkoztunk. Egy-egy fel-
adatmegoldó hely előtti kis 

sorban állás közben ment 
a csata, természetesen csak 
szóban húztuk egymást, 
hogy a végén ki nyeri meg 
a versenyt. Mindenki arra 
törekedett, hogy hazavihes-
se a szervezők által biztosí-
tott AZ ÉV CSALÁDJA ván-
dorkupát. 

Persze a versenyben nem 
csak a nyerés volt a leg-
főbb szempont, hanem az, 
hogy a gyermekeket buz-
dítsuk, drukkolva nekik 
egy-egy feladat végrehajtá-
sa közben, egyszóval érez-
zék azt, hogy ez az ő nap-
juk. No és persze a vetély-
társszülők hátráltatása is jó 
hecc, ezért mindenki kapott 
hideget, meleget a másik-
tól, a többi szülő nagy örö-
mére, ami persze a verseny-
feladatokat felügyelő Nap-
sugár óvoda munkatársnői-
nek is mosolyt csalt az ar-
cára, ezzel feledtetve, hogy 
ők bizony most nem kikap-
csolódnak, hanem dolgoz-
nak azért, hogy a családok 
jól érezzék magukat.

A versenyek végezté-
vel, a leadott lapokon fel-
jegyzett pontokat összesí-
teni kellett a szervező csa-
patnak, mely időigényes a 
nagyszámú jelentkező és 
a különböző kategóriák-
ban indulók miatt. Ez jó in-
dok volt arra, hogy a sráca-

A Szent László Gimnáziumban 
április 11-én, a Magyar Költé-
szet Napján tartottuk a műveltsé-
gi vetélkedőnk döntőjét. Ebben az 
évben a 10.a osztály győzött, ez-
zel elnyerték a fődíjat: az osztály-
kirándulást Törökmezőre, a ka-
landparkba. Erről így írt Bohus 
Marcell, a győztes csapat tagja: 

Kalandpark
Rengeteg energiát, időt fektet-
tünk bele, hogy elérjünk a célhoz, 
a győzelemhez, azaz a kirándu-
láshoz. Már az eredményhirdetés 
is igen kalandosra sikerült, hiszen 
a különbség mindössze egyetlen 
egy pont volt a két osztály között. 
Ezúton is gratulálunk még egy-
szer a másik osztálynak! 

Mivel a vetélytársaink is igen 
felkészült, igényes, eredményes 
produkcióval rukkoltak elő, így 
korántsem voltunk annyira biz-
tosak a győzelemben, de sikerült! 
Megnyertük, elértük a várva vált 
célunkat. 

Egy számomra fontos idézettel 
folytatom.: „Ha egy centiméter-
rel nyersz vagy egy kilométerrel 
is nyersz, teljesen mindegy, mert 
ha nyersz, akkor nyersz.” 

Osztályfőnökünk gondosan 
tervezte meg és valósította meg a 
kirándulásunkat a törökmezői ka-
landparkba. Többen hangoztat-
ták, hogy jobb lett volna egy mozi 
vagy valami nekünk való. 

Kalandpark??? Ugyan, nem 
vagyunk mi óvodások! De hát az 
élet - mint sokszor - most is ránk 
cáfolt.

- Tíz méter magasban? Ugyan 
már, gyerekjáték! 

Igen az volt, amíg nem szem-
besültünk azzal, hogy mindössze 
egy drótkötél, és két kapcsoló, de 
nem utolsósorban csak fentről vi-
gyáznak ránk. Mókásra sikere-
dett kirándulás volt ez, amikor le-
győztük félelmeinket és megis-
mertük jobban egymást. A próba-
tételek végeztével kipróbálhattuk 
az igazán nagy adrenalinnal járó 
„csúszást” is. Azt hiszem, jó pár-
szor libabőrösek lettünk a kihívá-
sok során.

A legnagyobb élmény mégis 
az volt, hogy sokat nevettünk, fel-
hőtlenül szórakozhattunk együtt.

A kis osztályunk így a végé-
re egy összetartó nagy csapattá 
vált! Hálás köszönettel tartozunk 
azoknak a diáktársainknak, akik 
segítettek a produkcióink megva-
lósításában, tanárainknak, igaz-
gató úrnak és szeretett osztályfő-
nökünknek!

Ismét egy vidám hangulatú 
gyermeknap volt Szobon

inknak vegyünk egy fagyit, 
hisz ez mégis csak az ő nap-
juk, és ha már ott vagyunk, 
megigyunk a vetélytársak-
kal egy jó sört.  

Megkezdődött az ered-
ményhirdetés, amit min-
den induló nagy várakozás-
sal fogadott. Azt, hogy kik 
nyerték a különböző ver-
senyeket, most nem sorol-
nám fel, hisz nem is az volt 
az összejövetel igazi célja. 
Egyet azért elárulok: jövőre 
is részt fogok venni és mi-
vel vándorkupáról van szó, 
magammal viszem a 2015. 
évi gyermeknap helyszíné-
re, hogy ismét egy évig bir-
tokolhassam, vagy ha sike-
rül másnak jobb eredményt 
elérnie, akkor örömmel át-
adhassam neki és családjá-
nak.

És végezetül, de nem 
utolsó sorban szeretném 
megköszönni mindazoknak, 
akik részt vettek a gyermek-
napi program előkészülete-
iben, a lebonyolításában, 
bízva abban, hogy ők is jól 
érezték magukat. Gondola-
taim papírra vetése köszön-
hető még a Mészáros és a 
Patrik családnak, akik je-
lenlétükkel mindig emelik a 
verseny hangulatát.

Köszönöm.
    
szántó Jenő és a CsipetCsapat



8                                                     Önök írták / Közélet                                Szobi Hírnök

Végy egy hagyományt, minél 
régebbi, annál ízesebb lesz a 
végeredmény, mint a jó ko-
nyaknál (a mi esetünkben egy 
10 éves hagyományt vettünk). 
Dolgozz bele szervezőket és 
egy pár csepp kreativitást, 
majd tedd hűvös szobába 1-2 
hónapra, magától „felfut”. 

A pihentetés ideje alatt el-
készítjük a következő réte-
get: önkéntesekre és támoga-
tókra lesz szükség. Tedd fél-
re a mérőpoharat, nem kell, 
hiszen ezekből amennyi van, 
annyit keverjünk bele. Válo-
gatni, szemezgetni, darabolni 
sem kell, ezek a hozzávalók 
úgy tökéletesek, ahogy van-
nak (főként hogy vannak).

Csavard fel a sütődet „ta-
vasz” fokra, hogy felmele-
gedjen. A két réteget pakold 
egymásra, ne félj, remekül 
passzolnak majd! Amíg sül, 
készítsd elő a tálalást, nagyon 
fontos. A legjobb, ha akad va-
lahol az örökség között egy 
kipróbált darab, nagy és zöld, 
mondjuk egy gyönyörű Du-

na-part. Egy olyan, amit már 
nagyanyáink is használtak és 
tovább tudjuk adni unokáink-
nak.

Közvetlen a tálalás előtt dí-
szítsd a tetejét azzal, amid van: 
arcfestés, ugrálóvár, bohóc lu-
fikkal, játékok, vattacukor, 
versenyek... aki nem fél újíta-
ni, halmozhat rá sétahajózást 
is, ettől kissé pikáns lesz.

Tehát tálald fel szépen, a 
Duna-parton, játszó téren, ne 
vágd fel, ezt egybe kínáljuk, 
mindenki annyit tör le belő-
le magának amennyit szeret-
ne. Móka tartalma miatt a 14 
év alattiak fogyasztják szíve-
sen (de ne lepődj meg, ha né-
hány felnőtt is megkóstolja). 
Nyomokban nevetést, vidám-
ságot is tartalmaz, az arra ér-
zékenyeknek ne kínáljuk.

Különleges, szezonális, ha 
igazán nagyot akarsz „ütni”, 
készítsd május utolsó vasár-
napján.

Sok sikert, örömet a készí-
téshez: 

JAS

Amikor elolvastam az Egy 
emlékmű előítélete címen 
megjelent írást (2014. áp-
rilisi szám), első reagálá-
som a megdöbbenés, majd 
a felháborodás volt. Miért? 
A cikk írója nem bizonyít, 
nem érvel, csak igazságta-
lanul ítélkezik, azt is sértő 
módon. 

Ezért szeretnék most egy 
régen volt szegedi szobor-
ról írni, ugyanis a körülmé-
nyek kísértetiesen hason-
lítanak. Szegeden – a Ko-
mócsin-család hitbizomá-
nyának székhelyén – elfe-
lejtettek 1959-ben a város-
vezetők emlékművet állíta-
ni a Tanácsköztársaság 40. 
évfordulójának tiszteleté-
re. A következő évben ke-
rült erre sor nagy ünnepség 
keretében. 

A szoborról lehullott a 
lepel, szegény kivezényelt 
szegediek pedig döbbenten 
szemlélték az emlékművet. 
Felül teljesen pucér nőalak 
ökölbe szorított kezét az 
égnek emelve áll egy szél-
ütött, földön haldokló liba 
előtt! Szögletes, kemény 
vonalvezetésű tervezés, a 
kubizmus művészeti stílus-
ból ötvözött ábrázolás. 

Mi ez? Döbbenet, ta-
nácstalanság, főleg a liba 
miatt. Amikor a Római Bi-
rodalom legnagyobb ter-
mészettudósa először lá-
tott struccot – id. Pliniusra 
gondolok –, az összefogla-
ló könyvében azt írta, hogy 
a zsiráf és a szúnyog ke-
reszteződéséből szárma-
zik ez az állat. (Azt nem 
írta, melyik volt az apa!) 
Nos, ez a szoborbeli madár 
a földtörténeti őskor óri-
ás denevérének és az ősko-
ri hattyú nászából származ-
hatott! 

Az avatás után meg-
indult a szóbeszéd, a pu-
cér nő vajon mit mondhat? 

„Állj meg villamos, elütöt-
ted a libámat!” „Elloptad 
a blúzomat, de a libámat 
miért bántottad!” 

A Dél-Magyarország 
szerkesztőségébe garma-
dával érkeztek az olva-
sói levelek, mindenki csak 
a szoborról beszélt. Az új-
ság nem győzte közölni a 
szakértők, művészettörté-
nészek, kritikusok pozi-
tív véleményét. A nőalak 
Magyarország jelképe. A 
Habsburg-házat pedig a 
döglődő keselyű (és nem 
liba) jelképezi. Az ősziró-
zsás forradalom elzavarta a 
királyt, Magyarország köz-
társaság lett, ezt ábrázolja a 
szobor korszerű módon. 

Hogy mi a kapcsolat az 
1918-as és az 1919. márci-
usi események között, elég 
zavaros válaszokat kaphat-
tunk. 

A lényeg az, hogy az 
emlékmű ellenzőjére sen-
ki nem sütötte rá, hogy a 
nép ellensége, imperialista 
ügynök, pártellenes, a tő-
kés rendszer imádója, nem 
magyar ember, stb. A fen-
ti események 1960-ban tör-
téntek, akkor még nem volt 
„puha” a Kádár diktatúrá-
ja!

A megdöbbenésem oka 
pedig az volt, hogy 2014-
ben ilyent olvashattam a 
megjelent cikkben: „Sajná-
latos, hogy idegenszívű em-
berek eléggé el nem ítélhe-
tő módon demonstrálnak a 
szobor ellen.” 

Ez a mondat magyar 
nyelvre lefordítva annyit 
jelent, hogy aki tiltakozik 
a német megszállás emlék-
művének tervezett felállítá-
sa ellen az bizony nem ma-
gyar! Hát itt tartunk? A li-
bás asszony szegedi szob-
rát 1992-ben szép csend-
ben elbontották.

Ferenczy Emil

Május 10-én a szobi Börzsöny 
Múzeumban  „A természet és 
én” megnevezéssel Ferenczy-
Glózer Ili festőművész kiállí-
tását nyitotta meg Fáy And-
rás festő- és restaurátor mű-
vész a Szépművészeti Múze-
um főmunkatársa. Megnyi-
tó beszédében megemlékezett 
Zebegényi találkozásukról, 
megismerkedésükről és az 
idő óta tartó szakmai kapcso-
latukról. Kedves közvetlen-
séggel említette a művésznő 
festői elkötelezettségének kö-
rülményeit. A kiállított fest-
mények művészi értéke bizo-
nyítja a megnyitón elhangzott 

méltatást. A festmények meg-
tekintése után nem maradt el 
a képek készítőjének dicsére-
te és munkájának elismerése.  
A sok szép alkotást megtekin-
tők a beszédek között Tóth 
Tímea és Tóth Edit kellemes 
zene számait hallgathatták a 
résztvevők.

A kiállítás június 14-ig lát-
ható, akit érdekel a festészet, 
feltétlen szakítson időt a meg-
tekintésére.

Megköszönve a művész-
nő munkáját, további munká-
jához erőt, egészséget kívá-
nunk.

Simon József

Egy emlékmű utóéleteEgy elronthatatlan recept

Ferenczy-Glózer Ili 
festőművész kiállítása a 
Börzsöny Múzeumban

A levélírók álláspontja nem feltétlenül egyezik szerkesztősé-
günk véleményével, de a szabad véleménynyilvánítást tiszte-
letben tartva közöljük ezen írásokat.
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Idén a majális felhívásá-
ban szerepelt néhány ké-
rés a szervezők részéről, 
ami nem mondható hagyo-
mányosnak a település ren-
dezvényein. Egy-egy dol-
got ugyan szoktunk kérni 
a rendezvény látogatóitól, 
mint például gyere retro ru-
hába, de ez most kicsit több 
volt. A majálisok és pik-
nikek hangulatát szerettük 
volna újra megidézni azzal, 
hogy most először több dol-
got is kértünk, mégpedig: 
hozz magaddal pokrócot a 
kényelmes piknikezéshez, 
barátokat, családot a jó tár-

sasághoz, szabadtéri játékot 
az aktív időtöltéshez, pik-
nikkosarat tele minden jó-
val, finom falatokkal. 

Ipolydamásdi 
burgonyás 

borsos pogácsa
4 db közepes krumplit megfő-
zünk, kihűtjük, majd lereszel-
jük vagy krumplinyomón át-
törtjük.

1 dl langyos tejben 2,5 dkg 
élesztőt 1 ek. cukorral felfut-
tatjuk.

60 dkg liszthez hozzáöntjük 
a krumplit, 175 g tejfölt (régen 
aludttejjel készült) 1 olvasztott 
ráma kockát, 1 és ½ ek. csapott 
sót, ½ ek. borsot.

Összedolgozzuk a tésztát 
és meleg helyen legalább egy 
órát, de lehet egy éjszakát is pi-
hentetni.

2 ujjnyira nyújtjuk, tetejét to-
jással megkenjük, szezámmaggal 
vagy sajttal megszórjuk és pirosra 
sütjük nagy lángon, erős tűznél.

(Petrovics Pálné, Annus 
néni, Ipolydamásd)

Nagybörzsönyi 
szilvalekváros 

töpörtyűs pogácsa 
(Griebal kiehal)
40 dkg zsíros darált töpör-

tyűt elkeverünk 1 ek. ecettel 
és 20 dkg finomliszttel, össze-
gyúrjuk, kerekre nyújtjuk.

3,5 dl tejben 2 csapott ek. 
cukorral 4 dkg élesztőt felfut-
tatunk.

50 dkg liszthez 3 tojás sár-
gáját, 5 dkg sót teszünk, a liszt 
közepébe öntjük a felfuttatott 
élesztőt és hólyagosra dagaszt-
juk. A tállal letakarva 10 percet 
pihentetjük.

2 felé vesszük a tésztát és 
kerekre nyújtjuk. 

A tészta egyik felét a deszká-
ra, rá a töpörtyűs tészta, majd a 
másik sima tészta. A szélét ki-
csit összenyomkodjuk.

4 részt összehajtjuk. Negyed 
óránként ujjnyi vastagra nyújt-
juk, majd újra hajtjuk 2x. Ez-
után 1 cm-esre nyújtjuk a tészta 
egyik felét, szilvalekvárból kis 
halmokat rakunk rá, majd rábo-
rítjuk a tészta másik felét. Pogá-
csa szaggatóval kiszaggatjuk. 
Tojással megkenjük a tetejét.

Erős tűznél forró sütőben 
megsütjük.

(Grósz Tiborné, Sári néni, 
Nagybörzsöny)

Az idei Retro Majális

Sajnos pokrócból idén 
még csak egyet láttunk, de 
reméljük jövőre már töb-
ben is csatlakoznak a kala-

pos hölgyhöz, aki komolyan 
vette a felhívásunkat. Csa-
ládból és barátokból nem 
volt hiány, amit a felvonu-

lók sorának hossza is bizo-
nyított. Az ebédre készített 
gulyás ízletes, a csapolt sör 
kellemesen frissítő volt. A 

délutáni versenyekben ki-
csi és nagy is megméret-
te magát, de igazán két kü-
lönleges színfoltja volt idén 
a rendezvénynek. Az egyik a 
Börzsöny Múzeum és a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Köre 
által összeállított retro kiál-
lítás, mely A szobi járás 25 
éve címet viselte, a másik a 
kertmozis filmvetítés volt, 
ahol a Csinibaba című ma-
gyar remekművet kacaghat-
ta végig a közönség.

Ezúton is köszönetet sze-
retnénk mondani mind-
azoknak, akik hozzájárultak 
a rendezvény előkészítésé-
hez, lebonyolításához és si-
kerességéhez.

a szervezőK
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Be kell vallanom, hogy már 
hosszú ideje nem nézege-
tem a www.szob.hu vendég-
könyvének bejegyzéseit, mert 
valóban nem találhatóak friss 
írások.

DE!!!! Kíváncsiságból sze-
rettem volna megnézni, hogy 
történt-e változás. Rendkívü-
li örömmel olvastam egy új 
bejegyzést Bakó Dóra részé-
ről, amit most szó szerint be-
másolok:

„Ahogy évek óta, idén is 
megrendezték a Múzeumok 
majálisát a pesti Múzeum-
kertben, itt felvonul az ország 
szinte valamennyi kiállítóhe-
lye. Van egy rangos verseny 
is, melynek végén kiosztják az 
Év múzeuma díjat.

Gyerekeimmel évek óta 
körbejárjuk a sátrakat, lá-
tunk-tanulunk sok szépet és 
érdekeset, és meg szoktuk sza-
vazni a mi kis házi versenyünk 
győztesét. Idén nem volt vita, 
utcahosszal nyert a Börzsöny 
Múzeum: munkatársai olyan 

kedvességgel és csodás kéz-
műves foglalkozással kápráz-
tattak el bennünket, aminek 
nem volt párja az egész Mú-
zeumkertben. Nincs fényes 
plakettünk, amit átadhatunk, 
csak csillogó gyerekszemek, 
és az öröm, amit csak egy sa-
ját készítésű baba jelenthet 
egy kisgyereknek.

Szívből gratulálok ahhoz 
az elhivatott és értékes mun-
kához, amit a múzeum mun-
katársai végeznek: büszke le-
het rájuk a városuk!”

A fenti elismerő monda-
tokhoz csak annyi kiegészí-
tést tennék, hogy a Börzsöny 
Múzeumot és a Börzsöny 
Múzeum Baráti Körének ak-
tivistáit is megilleti a gratu-
láció.

Az ilyen városunkat érin-
tő elismerés a Szobi Hírnök-
ben való megjelenésre is ér-
demes, hiszen nem mindenki 
rendelkezik internetes hozzá-
féréssel.
 F. J.

Értesítés sírhelyek megváltásáról
A Szobi Római Katolikus Plébánia értesíti a hozzátartozókat, 
hogy a lejárt sírhelyek jegyzéke a templomban és az egyházi 
temetőben kifüggesztve, illetve a plébánia honlapján (www.
szobiplebania.hu) megtekinthető.

A törvények egy év türelmi időt biztosítanak minden csa-
ládnak a sírhely megváltására. Ezt követően az üzemeltetőnek 
jogában áll újra felhasználnia a területet. Azok, akik nem kí-
vánják újraváltani a családi nyughelyeket, lemondó nyilatko-
zat kitöltésével jelezhetik szándékukat.

A nyilatkozat letölthető a honlapról, illetve irodaidőben a 
plébánián is kérhető.

Képviselő-testület

Az ember a mindennapi ese-
ményeket a televízió hír-
adójából ismeri meg. A bő-
vebb ismeretek céljából álta-
lában a meghívott vendégek 
és a műsorvezető beszélgeté-
séből igyekszik részleteseb-
ben megismerni. A vendég 
véleményét igyekszik a néző 
megismerni. 

Ez után alkot véleményt 
a tárgyalt témával kapcso-
latban. E beszélgetés nem a 
kérdező véleményéről kell, 
hogy szóljon. Sajnálatos mó-
don ez nem mindig így törté-
nik. A közelmúltban Ifj. He-
gedűs Lóránt református lel-
kész volt Adurák Csaba ven-
dége. A beszélgetés tárgya a 
Hazatérés temploma előteré-

ben elhelyezett Horthy-szo-
bor elhelyezésével kapcsola-
tos téma volt. A beszélgetés 
közben a kérdező olyan kö-
zönséges hangon állította le 
a vendég kérdésre adott vála-
szát, amely hangnem sokakat 
emlékeztetett a megszállás 
alatti kihallgatások stílusára.

Kemény kiállására nincs 
magyarázat. Vendéggel szem-
ben sértő, sem az emberi mél-
tósághoz, sem a műsor veze-
tőjéhez nem méltó cseleke-
det volt. Egyébként a szobor 
elhelyezésén részvevő refor-
mátus gyülekezetet is mélyen 
sértő viselkedés volt a durva 
beszólás. Sajnos nem egyedü-
li eset.

simon JózseF

Restelkedve olvastam a Kál-
váriáról szóló tudósítást, mert 
nem volt tudomásom (szerin-
tem ebben nem lehetek egye-
dül) az ott folyó évek óta tar-
tó felújító, illetve helyreállító 
munkálatokról.

Olvasható, hogy milyen 
károkat okoztak a vandálok.

Rendkívül bosszantó, 
sőt felháborító, hogy létez-
nek olyan fiatalok (nem hi-
szem, hogy középkorúak, 
vagy nyugdíjasok randalí-
roznának), akiket egy ilyen 
hely sem tart vissza az esz-
telen rombolástól. (Vélemé-
nyem szerint családi nevel-
tetésükben is lehetne keresni 
ezt a fajta antiszociális maga-
tartást.)

Ezeket a károkozásokat 
próbálják már több évtizede 
összefogással és egyéb fel-
ajánlásokkal elhivatott sze-
mélyek megszüntetni. 

Sajnos ezek a hírek nem 
kaptak eddig nagyobb nyil-
vánosságot. A cikk olvasá-
sa után talán többen is eltöp-
rengenek azon, hogy tényle-
gesen tennünk kell a város 
meglévő értékeinek meg-
óvásában.

Teljes mértékben egyetér-
tek a cikk utolsó soraival:

„Mindannyiunk érde-
ke, hogy megóvjuk Szobnak 
e jelképét, hiszen ha szép, a 
mi környezetünk színvonalát 
emeli, ékesíti.”

eGy szobi laKos

Szomorú hír
2014. május 19-én vett végső búcsút Márianosztrán 
Tasnádi Györgytől a gyászoló család,  rokonok,  bará-
tok, ismerősök. 

Személyében a Börzsöny Múzeum Baráti Köre is el-
veszítette egy alapító tagtársát.

Temetésén Borosné Felföldi Mária és Kiss László 
márianosztrai polgármester megható megemlékezéssel 
idézte fel életének fontos állomásait, széleskörű elhiva-
tott tevékenységének eredményeit. 

Őrizze emlékét a tisztelet, szeretet és megbecsülés. 
Nyugodjon békében!

Szerencsés véletlen Nem egyedüli eset

Köszönet Szabó Dórának

 A falugazdász fogadóórája
Tóth Péter falugazdász értesíti a település lakosságát, 
hogy heti rendszerességgel, keddi napokon, délelőtt   9 
órától  11 óráig ügyfélfogadást tart a Szobi Polgármes-
teri Hivatal (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) emeleti ta-
nácskozó termében.

A falugazdász telefonos elérhetősége: 
70/489-3943
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A város honlapja:
www.szob.hu
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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

Humorsaro(c)k
Nagydarab  kamionos betér a fogadóba. Látja, hogy 

egy vézna ürge ül a
sarokban, előtte  egy pohár sör.
Odamegy, felkapja a poharat, és kiissza.
Az ürge sírva fakad.  A kamionos megsajnálja:
- Ugyan már csak vicceltem, kérek helyette  másikat. 

Miért sír?
- Már hogyne sírnék, amikor ma semmi nem jön össze. 
Reggel nem csörgött az órám elaludtam, ezért elkés-

tem a munkahelyről. 
A  főnököm észrevette, abban a pillanatban kirúgott. 

Indulnék haza, nincs az autóm, ellopták.
Hazamentem taxival, hát a legjobb barátomat az ágy-

ban  találom a feleségemmel.
Erre lejövök ide a csehóba, kérek egy sört, belerakok  

egy csomó arzént.
 Erre maga jön és kiissza......!


