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Újjáépült Magyarország leg-
vadregényesebb hegyvidé-
ki erdei vasútja a Börzsöny-
ben. A Márianosztrát és 
Nagyirtáspusztát összekötő, 
csaknem hét kilométer hosz-
szú pályaszakaszt új állomás- 
és fogadóépületek, illetve vas-
úti járművek teszik turisztikai 
célállomássá. A beruházás ki-
emelt uniós pályázati összeg-
ből, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium támogatásából, 
valamint az Ipoly Erdő Zrt. 
saját forrásaiból valósult meg.

Kiss László, az Ipoly Erdő 
Zrt. vezérigazgatója ünnepi 
köszöntőjében a természeti és 
kulturális értékek fenntartá-
sának, a közösségi élet fellen-
dítésének fontosságára hív-
ta fel a figyelmet. „A környe-
zet adta lehetőségeket ki kell 
használni, erre a Börzsönyben 
rengeteg lehetőség rejlik. A kis-
vasút-hálózat fejlesztésén túl a 
közeljövőben tervezzük továb-
bi kerékpározható utak építé-
sét, a pálos kolostor felújítását, 
valamint a turistaház-hálózat 
fejlesztését is” – tette hozzá a 
vezérigazgató.

„A teremtett világ szépsé-
gét meg kell őrizni, ugyanak-
kor tovább is kell gazdagíta-
ni azt” – fogalmazott beszé-
dében Harrach Péter, a térség 
országgyűlési képviselője. A 
politikus felhívta a figyelmet 
az ember és a természet el-
választhatatlan kapcsolatára, 
majd kiemelte az idegenfor-
galom fejlesztésének szüksé-
gességét, ami a helyi lakosok 
számára a legfőbb megélhe-
tést biztosítja.

Nagy István, a Földműve-
lésügyi Minisztérium parla-
menti államtitkára hangsú-
lyozta: a magyarországi kis-

vasút-hálózat egyedülálló 
nemzeti örökség. A Szob-
Nagybörzsöny vonal össze-
hangolásával hazánk leghosz-
szabb kisvasút-hálózata jött 
létre, elősegítve a régió kör-
nyezetbarát közlekedésének 
fejlesztését.

A kisvasutat - megköszön-
ve az építők és mindenki más 

munkáját - Beer Miklós me-
gyéspüspök áldotta meg.

Az Ipoly Erdő Zrt. be-
ruházásában megvalósult, 
Márianosztrát és Nagyir-
tás-pusztát összekötő, 6477 
méter hosszúságú, keskeny 
nyomtávú erdei vasút felújí-

tásával megvalósult az év-
tizedeken át hiányzó össze-
köttetés a Szob-Márianosztra 
és a Nagybörzsöny-Nagyir-
táspuszta kisvasúti vonalak 
között. Az 1,1 milliárd forin-
tot meghaladó értékű fejlesz-
téshez az EU kiemelt pályáza-
ta 600 millió, a Földművelés-
ügyi Minisztérium 300 mil-

lió forint összegű támogatást 
nyújtott, amit az erdőgazda-
ság a saját forrásaival egészí-
tett ki.

A beruházás során kiegé-
szítették és megerősítették a 
vasúti pálya földművét, elké-
szültek a vízelvezetést biztosí-

tó műtárgyak, új ágyazati kő-
rétegre új sínpár került. Aka-
dálymentes peronok, kitérők 
épültek a megállóhelyeken. 
Zöldmezős kivitelezésben ké-
szültek el az állomás- és fo-
gadóépületek Márianosztrán 
és Nagyirtáspusztán. Az új, 
célzottan a pályára tervezett 
gördülőállományt egy sze-
mélykocsi, egy korszerű die-
sel motorkocsi, majd később 
egy zéró helyi kibocsátású 
elektromos motorkocsi fogja 
alkotni.

Az új pálya műszaki tartal-
ma, vonalvezetése és tájeszté-
tikai értéke egyaránt különle-
ges. A 203 méter szintemel-
kedés, a 32 ezrelék átlagos, 
valamint a 46 ezrelék legna-
gyobb lejtés igazi kuriózum. 
A nyomvonal 108 ívvel illesz-
kedik a tagolt terephez, me-
lyekből 22 igen szűk – a meg-
engedett legkisebb, 40 méter 
sugarú.

A már üzemelő két kis-
vasút (Szob-Márianosztra és 
Nagybörzsöny-Nagyirtás) 
összekötésével Szob és Nagy-
börzsöny között Magyar-
ország leghosszabb fővona-
lú hegyvidéki erdei vasútvo-
nala jött létre, összehangolt 
menetrenddel.

Átadták az erdei vasutat a Márianosztra 
és Nagyirtáspuszta közötti szakaszon
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Idén a napocska is ránk mosolygott 
gyermeknapon és a délután folyamán 
szinte egy felhő sem zavarta meg a sok 
játékban a gyermekeket. Számos prog-
rammal vártunk minden kicsit és ki-
csit nagyobbat is. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni támogatóinknak, part-
nereinknek és segítőinknek, hogy ve-
lünk voltak és élményekben gazdag 
nappal lephettük meg az aprónépet.

Köszönjük: 
Borinak - arcfestés
Zih Áginak - hajfonás
Napsugár Óvoda óvónénieinek 
- 7 próba, lepényevő verseny
Szobi Kajak-Kenu Szakosztálynak 
- kajakozás, 7 próbák
Szántó Jenőnek - csocsóbajnokság
Nyéki Karcsinak - íjászkodás
Farkas Dórinak - trambulinozás
Tóth-Dobra Andinak
– nyeremény felajánlás
Éva Baker Kft-nek - lepények, kenyér
Herfli Söröző és Pizzériának - napernyők
Kovács Szilviának (Letkés virágüzlet, 
Simon Attila gázfutárnak
– nyeremény felajánlás
Napsugár Óvodának - gyermekjátékok
Zátony Music Pubnak 
- fagylaltok és mosdóhasználat

Szobi Nyugdíjasok Klubjának - sörpadok
Gellert-Vígh családnak
Szob Város Önkormányzatának
Horváth Karcsinak
Tóth Lajos alpolgármesternek,
valamint a szülőknek, nagyszülőknek 

a sok finom süteményt és palacsintát.
Végül, de nem utolsó sorban a jó-

tékonysági farsangi bál résztvevőinek. 

Továbbá mindenkinek, aki bármilyen 
módon hozzájárult a gyereknap sikeres 
megszervezéséhez, lebonyolításához.

Ezen az eseményen avattuk fel a 
csocsóasztalt is, melyet a művelődé-
si házban a gyerekek ingyenesen hasz-
nálhatnak a továbbiakban. 

Paluch Anita

Az idei gyermeknap margójára
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Városnapi útlezárás
A 2016. június 25-26-án megrendezésre kerülő város-
napok ideje alatt az alábbi forgalomkorlátozásra hívom 
fel figyelmét. 

2016. június 24. péntek 20 órától az Árpád u. - Szent 
László utca kereszteződése teljes szélességében lezárás-
ra kerül, ezért az Árpád u. mindkét irányból zsákutcá-
vá válik.

2016. június 25. szombat 9 órától az pénteki útlezárás 
kibővítésre kerül, a művelődési ház előtti útszakasz tel-
jes szélességében és a parkoló is lezárásra kerül a ren-
dezvény teljes idejére, 2016. június 26. 5 óráig.

A rendezvény ideje alatt a parkolási lehetőségek kor-
látozottan állnak majd rendelkezésre, ezért aki teheti, 
érkezzen gyalogosan.

Paluch Anita

Magyarországon 1952. óta 
köszöntjük a pedagóguso-
kat. Ekkor, tanév vége felé 
köszönik meg diákok, fenn-
tartók a szeptember óta tar-
tó munkát.

Kell ez az ünnep és álta-
lában véve minden ünnep, 
hiszen felgyorsult világunk-
ban mindig sietünk valaho-
vá, rohanunk. Popper Péter 
ezt mondta: „A túlhajszolt-
ság legnagyobb átka, hogy el-
veszi örömünket, örömtelen 
kötelességgé válik sok min-
den, ami önmagában életünk 
örömforrása lehetne.”

Az önkormányzat meghí-
vóján ez olvasható: „A peda-
gógus nem lehet elkeseredett, 
megtorpant ember, mert a 
pedagógusnak egyetlen ka-
rizmája van: a jövőbe vetett 
hit optimizmusa.”

Június 3-án a Luczen-
bacher kastély dísztermé-
ben gyűltünk össze óvó-
nők, általános, zeneiskolai, 
gimnáziumi pedagógusok, 
az intézményt segítő dolgo-
zók. Csodálatos helyszín az 
ünneplésre! Dr. Kunay Vik-
tor CM Missziós Társaság 
Lazaristák Tartományfő-
nökének, és Ferencz Gyön-

gyi polgármester 
asszony (képün-
kön) köszöntő be-
szédei után követ-
kezett a gyerme-
kek, diákok mű-
sora. Az ovisok-
tól verset, éneket, 
a kisiskolásoktól 
egy színvonalas 
gyertyás előadást, 
a gimisektől egy 
stand up comedyt, 
citerajátékot, és a 
zeneiskola részé-
ről gitár és furulya 
szólókat hallhat-
tunk, láthattunk. 
Ügyes verselés-
sel, fegyelmezett 
mozgásos jelenet-
tel, zenével emel-
ték az ünnep han-
gulatát.

Majd egy-egy 
szál fehér szegfűt kaptunk, 
itt illatozik az asztalomon, 
szép emlék.

Ezt követően egy kis ha-
rapni és inni való mellett 
következett az oldottabb be-
szélgetés, felfedezve a rég 
nem látott kollégákat.

Jól éreztük magunkat!
Jó volt egy kicsit megállni 

a mindennapok szürkeségé-
ben, ünnepelni, megérezni, 
hogy településünk megbe-
csült pedagógusa/tagja va-
gyok… Nekem erről szólt az 
a péntek délután!

Köszönet érte a szerve-
zőknek, diákoknak.

egy nyugdíjas pedagógus

Egy emlékezetes péntek délután:
a pedagógusokat köszöntötték

Városfák ültetése
Városunk immár több mint egy évtizedes hagyományaként 
a városnapok alkalmával kerül sor az elmúlt egy évben szü-
letett gyermekek tiszteletére az ún. „városfák” ültetésére. Az 
önkormányzat szeretné, ha város minden újszülött gyerme-
kének lenne egy fája a településen. Úgy gondoljuk, ezek a 
fák jelképezik, mennyire fontosak a gyermekek városunk 
életében. 

A 2015-ös városnapok óta eltelt idő alatt született 23 
gyermekek tiszteletére - az idei városnapok alkalmával - a 
Szent Imre utcában tervezzük a faültetést.

Az önkormányzati dolgozók közreműködésével a napok-
ban megkezdődnek a tereprendezési-, előkészítési munká-
latok, amelynek során az utca mindkét (páros és páratlan) 
oldalán, az 1-15 szám alatti ingatlanok előtt a meglévő fák 
kivágásra, és az új facsemeték elültetésre kerülnek. 

Ferencz Gyöngyi polgármester

Búcsúi szentmise 
a kálvárián

Június 5-én tartotta temp-
lom búcsúját Szob város ka-
tolikus közössége a kálvária 
kápolnánál.

Ez alkalommal került sor 
az általános iskolások év végi 
hálaadására, a tedeumra. 
A szentmisét a kápolnában 
örök nyugalomra helyezett 
építtető, Luczenbacher Pál és 
felesége, valamint a még élő 
leszármazottakért ajánlottuk 
fel. Az időjárás, amely dél-
előtt a szokásos felhős idő-
vel kezdődött, estére ragyo-
gó napsütésre változott, így 
kellemes időben vehettünk 
részt az ünnepi misén. Az 
énekkar tagjai virágcsokor-
ral és ajándék átadásával kö-
szönték meg Kluháné Tóth 
Editnek, az énekkar vezető-
jének áldozatos munkáját, 
amivel az énekkart felkészíti 
a szereplésekre. 

Ezek után a jelenlévő-
ket saját készítésű sütemé-
nyekkel és üdítővel kínálták 
az ünnepre készülők, ame-
lyet ezúton is köszönünk. 
Kedves baráti beszélgetések 
után, jó érzéssel és kedves 
emlékkel vettünk búcsút a 
kálvária kápolnától.

Simon József
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l Gazdálkodás. A képviselő-testület má-
jusi ülésén kapott tájékoztatást az önkor-
mányzat 2016. év I. negyedévi gazdálko-
dásáról. A tájékoztatóból kiderült, hogy 
az önkormányzat fegyelmezetten és taka-
rékosan gazdálkodik, feladatai ellátása ér-
dekében hitelfelvételre egyelőre nem kény-
szerült. A gazdálkodásról alkotott teljes 
képhez az is hozzátartozik, hogy az ülé-
sen az éves költségvetés tervezésekor elő-
re nem látható, és így nem tervezett, mű-
ködéssel kapcsolatban felmerült kiadásai 
fedezése érdekében pályázat benyújtásáról 
döntöttek a képviselők a települési önkor-
mányzatok rendkívüli önkormányzati tá-
mogatására kiírt pályázati felhívásra. 

l Kisvasút. Az önkormányzat résztulajdo-
nában lévő Börzsöny Kisvasút Fenntartó és 
Üzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi gazdál-
kodásáról készített beszámolót májusi ülé-
sén tárgyalta és fogadta el a képviselő-tes-
tület. Paulik János ügyvezető tájékoztatá-
sa szerint a társaság számos nehézséggel 
küzd, azonban a kisvasút menetrendsze-
rinti üzemelése továbbra is biztosított. El-
mondása szerint a társaság pénzügyi prob-
lémáin felül, a közeli jövőben további meg-
oldandó feladat lesz az elhasználódott pá-
lyaszakaszok felújítása, amelyhez jelentős 
forrásokra lenne szükség. Az ügyvezető úr 
a források felkutatása érdekében kérte az 
önkormányzat segítségét is. 

l Családsegítés. A képviselők a májusi ülé-
sen tárgyalták a Kistérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szob 2015. évi te-
vékenységéről készült tájékoztatót. Az ülé-
sen megjelent Ujlaky Zoltán intézmény-
vezető személyesen válaszolt a képvise-
lők kérdéseire, illetve arról is tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy az általa vezetett 
intézmény jelentős átalakuláson ment át a 
jogszabályi változásoknak való megfelelés 
érdekében. Az idei évtől az intézmény ille-
tékességi területe, valamint az általa ellátott 
feladatok száma bővült. Januártól az intéz-
mény elnevezése is megváltozott: Szob Já-
rási Család- és Gyermekjóléti Központ né-
ven látja el régi és új feladatait a továbbra 
is a kistérségi többcélú társulás fenntartá-
sában működő szervezet.

l Városnapok. A képviselő-testület május 
26-i ülésén véglegesítette és hagyta jóvá a 
XVI. Szobi Városnapok alkalmára Paluch 
Anita szervező által összeállított program-
sorozatot.

l Útfelújítás. A képviselő-testület májusi 
ülésén döntött arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani az önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására ki-
írt pályázati felhívásra az Arany János utca 
(497 hrsz) önkormányzati tulajdonban 
lévő, a zeneiskolától a Szent Imre–Táncsics 
Mihály utcák kereszteződéséig tartó sza-
kaszának felújítása céljával. A képviselők 
döntöttek arról is, hogy a pályázat támoga-
tásban részesítése esetén a beruházás meg-
valósításához szükséges 15 %-os önrészt az 
önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

l Gyermekorvos. A képviselő-testület má-
jusi ülésén tekintette át a település gyer-
mekorvosi ellátásának elmúlt féléves ta-
pasztalatait. A képviselő-testület a tapasz-
talatokat is figyelembe véve úgy döntött, 
hogy az ellátást megszervező Szob Város 
Szakorvosi Rendelőintézete részére a szük-
séges anyagi forrást 2016. év II. félévében 
is biztosítja. 

l Gyermekvédelem. A képviselő-testü-
let májusi ülésén tárgyalta és fogadta el a 
gyermekvédelem területén a 2015. évben 
az önkormányzat által végzett tevékeny-
ségről készített jegyzői beszámolót.  

l Vasútállomás. A képviselő-testület má-
jusi ülésén tárgyalta a MÁV Zrt. önkor-
mányzatunk részére, a településen találha-
tó vasútállomások, vasúti ingatlanok kör-
nyezetének ellenszolgáltatás fejében törté-
nő rendben tartására tett ajánlatát. A kép-
viselők úgy döntöttek, hogy az ajánlatban 
szereplő feladatok teljes körű ellátását (kü-
lönböző épület karbantartási munkák, fű-
nyírás stb.) kapacitás hiányában nem tud-
ja vállalni, azonban felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy egyeztetéseket folytasson a 
MÁV Zrt. képviselőjével a társaság részére 
végzendő fűnyírás részleteiről, illetve a jö-
vőbeni együttműködés feltételeiről.

l MÁV laktanya. A képviselő-testület dön-
tött arról, hogy a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi  a Ma-
gyar Állam tulajdonában lévő, Szob 732 
helyrajzi számon felvett, kivett melléképü-
let és irodaház megnevezésű (a közbeszéd-
ben MÁV laktanyaként elnevezett) 0.1074 
ha területű ingatlan 1/1 tulajdoni hánya-
dának ingyenes önkormányzati tulajdon-
ba adását.

l Támogatási szerződés. A képviselő-tes-

tület, megismerve a Magyar Kajak–Kenu 
Szövetség (1138 Budapest, Latorca utca 2.) 
és Szob Város Önkormányzata között a 
2628 Szob, Széchenyi sétány 577/3 hrsz-ú 
ingatlanon létesítendő csónakház tárgyá-
ban kötendő támogatási szerződés ter-
vezetét, felhatalmazta a polgármestert, 
hogy azt az önkormányzat nevében aláír-
ja. Kapcsolódó hír, hogy a képviselő-testü-
let a csónakház I. ütemének tervezési (épí-
tész, épületgépész és elektromos) munkái-
nak elvégzésével az ÖKO-ARCH Építésze-
ti Szolgáltató Kft-t (2621 Verőce, Karinthy 
Frigyes utca 10.) bízta meg. 

l Óvodai fejlesztés. A képviselő-testü-
let májusi ülésén bízta meg az O-PMM 
Projekt és Marketing Menedzsment Kft-t 
(2713 Csemő, Árpád utca 1/A.,), hogy a 
VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati fel-
hívásra a Szobi Napsugár Óvoda infrast-
rukturális fejlesztése címmel benyújtandó 
pályázat előkészítési feladatait (koncepcio-
nális terv, teljes energetikai számítás, terve-
zői költségbecslés, megalapozó dokumen-
tum elkészítése stb.) végezze el. 

l Közbeszerzés. A képviselő-testület jú-
nius 9-én megtartott ülésén a Gondosko-
dás összefogással SZEBK kemencei és szo-
bi telephelyeinek fejlesztési munkái kivi-
telezőjének kiválasztása érdekében lefoly-
tatott - a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerin-
ti uniós értékhatár alatti, hirdetmény nél-
küli - közbeszerzési eljárást eredményes-
nek nyilvánította. A kemencei telephely 
vonatkozásában nyertes ajánlattevőnek a 
GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói 
Kft-t (2085 Pilisvörösvár, Erkel F. u. 16.), 
míg a szobi telephely vonatkozásában a 
DAMI Bt-t (2631 Ipolydamásd, Fő u. 3.) 
hirdette ki.

l Ágaprító gép. A képviselő-testület júni-
usi ülésén a város közterületein keletkező 
ághulladék feldolgozása érdekében ágaprí-
tó gép beszerzéséről döntött. A gép meg-
vásárlásához a forrást a 2016. évi közfog-
lalkoztatási program keretében elnyert tá-
mogatás biztosítja. 

l Konyha. A képviselő-testület a fenntar-
tásában működő Központi Konyha 2016. 
augusztus 1. és augusztus 26. közötti leál-
lását a szükséges karbantartási munkák el-
végzésének idejére engedélyezte.

l HEP. Szob Város Önkormányzata 2013. 
évben megalkotott Helyi Esélyegyenlősé-
gi Programjának felülvizsgálatáról készí-
tett dokumentum végleges formáját júniu-
si ülésén fogadta el a képviselő-testület.

Önkormányzati hírek
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A Magyar Nemzeti Múzeum 
hatalmas kertjében idén 21. 
alkalommal került megren-
dezésre a Múzeumok Majá-
lisa. A május 21-én és 22-én 
itt megjelenő több mint száz 
hazai múzeum, gyűjtemény, 
kiállítóhely és egyéb muzeá-
lis intézmény egy-egy sátrat 
vagy sátorrészt használva 
megpróbálta értékes és ér-
dekes tevékenységét úgy be-
mutatni, hogy az minél több 
arra járó kíváncsiskodó szá-
mára emlékezetes legyen. 

A Múzeumok Majálisa 
az ország különböző része-
in működő múzeumi dolgo-
zók számára jó alkalom arra 
is, hogy egymással találkoz-
hassanak, régi ismeretsé-
gek frissülhessenek. Emel-
lett a régi barátok, kollégák 
intézményei itt egyben ver-
senyeznek is. A majális két 
napja alatt kimondatlan ver-
seny folyik a látogatókért, a 
látogatók figyelméért. 

Mindenki tudja, hogy a 
rendezvényen megforduló 
több ezer érdeklődő azokat 
a múzeumokat fogja a közel-
jövőben meglátogatni, ame-
lyek sátrai a legérdekesebb 
programokkal, információk-
kal rendelkeznek, és amelyek 
a legjobb időtöltést biztosít-
ják. A szobi Börzsöny Köz-
érdekű Muzeális Gyűjtemény 
sikeres megjelenését a koráb-
bi évekhez hasonlóan nagy-
számú szobi és környékbeli 
önkéntes segítette elő. 

Tudva, hogy a majálison 
magas a kisgyermekes csalá-
dok aránya, Kipilláné Gonda 
Mária, Kunya Sándorné, 
Nagyné Héri Borbála és 
Paluch Anita a gyermekek 
szórakoztatásával (is) foglal-
kozott. A korábban általuk a 
Dunából gyűjtött köveket, 
csigákat és kagylókat nagy 
örömmel és lelkesedéssel 
festették, ragasztották össze 
a fiatalok az első napon. 

Vasárnap a népi motívu-
mokat – és a múzeumunk 

címét is – tartalmazó lapo-
kat színezhették ki. Szüleik 
ezalatt alaposan szemügyre 
vehették a sátrunkat, ahol a 
Csák-hegyi kőbánya múlt-
ját bemuta-
tó fénykép-
sorozat és 
rövid törté-
neti leírás 
mellett a 
Paluch Gyu-
la által ké-
szített élet-
hű makettel 
büszkélked-
hettünk. Ez 
utóbbi egy 
kőzúzó 1:15 
a r á n y b a n 
k i c s i n y í -
tett mása, 
mely gomb-
jait min-
den korosz-
tály öröm-
mel kapcsolgatta a motor-
ját vagy világítását szabá-
lyozva. 

A sátor közepén lévő asz-
talon a múzeumunk népraj-
zi anyagából származó 16 
régi tárgy feküdt. E ma már 
nem használt eszközök ne-
vének, funkciójának meg-
fejtése volt a vállalkozó ked-
vű látogatók feladata. Ha jó 
eredményt értek el, akkor a 
hölgy segítőink által készí-
tett ajándékkal – és a szobi-
akhoz kapcsolódó kellemes 
emlékekkel – távozhattak. 

A hétvégén a központi sá-
torban 4-5 tudományos elő-
adásra és néhány színpa-
di szórakoztató produkció-
ra került sor. Büszkék lehe-
tünk rá, hogy e „központi” 
programok jelentős részét a 
szobiak szolgáltatták. Kuti 
Andrea vezetésével a Danu-
bius Táncegyüttes gyermek 
és felnőtt csoportja is fellé-
pett vasárnap délután, dél-
előtt pedig az Árpási Imre, 
Batizi Zoltán és Fésű József 
György által szerkesztett, a 
Börzsöny-hegység nemes-

fém- és kőbányászatát be-
mutató tudományos előadá-
sok hangzottak el. Az, hogy 
városunkat és múzeumun-
kat színvonalasan képvisel-

Múzeumok Majálisa hettük, a fentebb említette-
ken kívül az alábbi segítő-
inknek, támogatóinknak is 
köszönhető: Giber Mihály, 
Szmolong Edvin, Varga Imre 
(fotózás), Szob Város Önkor-
mányzata, Szobi Kistérség 
Önkormányzatainak Több-
célú Társulása. 

M. László festőművész barátomnak
Nem tudod barátom, mily boldoggá tettél.
Azzal, hogy baráti körödbe felvettél.
Baráttá fogadtál, megosztod tudásod,
Így lettél barátom, én pedig barátod!

Így lett e kapcsolat, testvérré avatva,
Álszent képmutatást, csirájába fojtva.
Szomjuzom szavadat, mint kiszáradt mező,
Melyből a műveltség, bénitón megnyerő!

Különcködő mondják, kik fel sem is fogják,
Így hallották mástól, ezért így is mondják.
Nem róvom meg őket, lehet hogy tudatik,
Ily magas értelem láttán megütközik!

Született nyers agyuk, ugyan mit is szolgál?
Segítse létüket a megszokott normán.
E szürke tudatból, ki kiemelkedik,
Azt ők bánton-balgán, különcnek bélyegzik!

Ne adj a szavukra, járd a magad útját,
Mélyítsd a tudásod feneketlen kútját.
Egyenes derékkal, büszkén nézz szemükbe,
Hátha egy kis szikra kigyúl így eszükbe!

Szob 2016 június 15.

                                                            Id. Virág Sándor
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Mit szűrök le a tudományos világ kel-
léktárából a Szentlélekhez szóló mon-
danivalómhoz? Egy sommás megál-
lapítás: minél jobban fejlődik a tudo-
mány, annál könnyebb hinni!

1. Milyenek ismerjük a Szentlelket a 
Bibliából? A Szentlélek tűz, szél, ga-
lamb alakjában mutatkozott meg a 
bibliai leírásokban.

Az Isten, különösképpen a Szentlé-
lek láthatatlan, sőt elképzelhetetlen is-
teni személy. Őt nem lehet az alkotá-
saiból sem könnyen felismerni, példá-
ul úgy, mint a teremtő Atyát. A Fiúis-
ten látható emberi alakot öltött.

De ki a Szentlélek? A Bibliából ki-
olvasva Őt a Szentháromságon belül a 
kapcsolatok istenének szoktuk nevez-
ni. Jézus megkeresztelésekor, mint egy 
galamb lebeg felette. Pünkösdkor szél-
zúgás, lángnyelvek formájában jelenik 
meg. Ez a láng nem éget, nem vakít, 
hanem felbátorít, csak a szíveket heví-
ti. Jézus a Tábor hegyi megdicsőülés-
kor alig leírható fényjelenségben je-
lenik meg. Az Isten már Mózesnek is 
fényben jelent meg az égő csipkebo-
kornál.

2. A tudományosan vizsgált jelképek 
teljesen megfelelnek a Szentlélek Bib-
liából megismert valóságnak a kifeje-
zéséhez! A vörösen izzó színes lángok 
fényhullámokból, az elektromágneses 

energia egyik különös fajtájából jön-
nek létre. A színérzékelés valósága a 
szín fizikai és kémiai valóságával ellen-
tétben pszichofizikai valóság. Mit je-
lent ez? Egy kékeszöldre festett terem-
ben a dolgozók 15 fokos hőmérsékle-
tet már hidegnek érezték, azonban egy 
vöröses narancs teremben csak 11-12 
fokon kezdtek el fázni. Ez a tény tudo-
mányos alapon bizonyítja, hogy a ké-
keszöld szín mérsékeli a vérkeringés 
impulzusát, a vöröses narancs viszont 
aktivizálja. 

A lángnak van egy komponense, 
amely még nem éget, de erősen fény-
lik. A láng égő gáz, lehet világító, vagy 
nem világító. A nem világító az nem 
meleg, a világító az hevíthetővé tehető. 
A szél kapcsolatban van a melegedés-
sel. A két alapvető oka a légköri áram-
lások kialakulásának a terepfajták elté-
rő mértékű melegedése és a bolygó for-
gásából származó Coriolis-erő.

A galambok tájékozódása könnyen 
kapcsolatba hozható fentiekkel. Akár 
elektromágneses alapon tudnak tájé-
kozódni, akár a szagok alapján, mind-
kettő kapcsolata világos az eddigiek-
kel. A fény egyrészt elektromágneses 
jelenség, a szag pedig bomló gázból 
keletkezik, mely máskülönben a láng 
alapeleme.

3. Minden együtt van a jelképekben, 
ami a Szentlélek valóságáról is megis-

merhető. Csak megismétlem az első 
pontban kifejtetteket:

Az égő csipkebokor világított, de 
nem égett el. A pünkösdi tűzláng, 
vagyis a Szentlélek sem éget kívülről, 
csak belülről hevíti az apostolokat, és 
a pünkösdi tömeget. Ez a melegség, 
a Szentlélek melege az első pünkösd-
kor, és azóta is kapcsolatokat teremt, 
eltűnik a ridegség, érthetővé válnak a 
dolgok, a nyelvek, leomlanak a gátak 
az emberek között, mindenki egy-
másra talál, mint, aki haza talál. A 
galamb nem csak hazatalál, hanem a 
szelídség, a béke szimbóluma is, ez-
által teremt kapcsolatokat. Nem cso-
da, ha a Szentlélek megjelenítésének 
eszköze.

4. Milyen döbbenetes, hogy mindent 
az utóbbi évszázadig nem tudta az em-
beriség, mégis évezredek óta ezeket a jel-
képeket használja. Ez engem meggyőz 
egy felsőbb szellem, felsőbb lélek, a 
Szentlélek létezéséről és valóságának 
egyre mélyebb megértéséről.

Igaz pünkösd elmúlt, de nem, csak 
ünnepelni kell, hanem a megismert 
valósággal élni, annak pedig az ideje 
most következik a pünkösd utáni hét-
köznapokban. Építsünk segítő, éltető, 
baráti kapcsolatokat a Szentlélek segít-
ségével!

Hefler Gábor plébános 

Lapunk áprilisi számában adtunk tá-
jékoztatást a háztartásokban keletke-
ző kerti hulladék elszállításának vá-
rosunkban érvényes szabályairól. Az 
azóta eltelt időszak tapasztalatai azt 
mutatják, hogy szükséges erről ismé-
telten tájékoztatást adni annak érde-
kében, hogy az elszállítás zökkenő-
mentessége biztosítható legyen.

Tájékoztatjuk tehát a Tisztelt La-
kókat, hogy a növényi eredetű kerti 
hulladékot (pl.: falomb, levágott fű, 
kaszálék, növényi nyesedék, egyéb 
növényi maradványok) az önkor-
mányzat dolgozói minden hétfőn 12 
óráig ingyenesen elszállítják. 

Az elszállítás feltételei 
a következők:

- kizárólag kerti hulladék lehet, 
egyéb - pl. műanyag, építési törme-
lék stb. - hulladékot nem tudunk el-
szállítani, 

- a kerti hulladék szállítható for-
mában (lezárt műanyag zsákban) ke-
rüljön a házak elé kitételre, - faágak, 
gallyak maximum 1,5 méter hosszú-
ságúra vágva, maximum 40 cm át-
mérőjű kévékbe legyenek kötegelve, 

- az elszállítatni kívánt kerti hul-
ladék az ingatlan előtt hétfő reggel 7 
óráig kihelyezésre kerüljön. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a 
kerti hulladék elszállítás céljából (a 
házak elé) történő kihelyezése ese-
tén, a fenti szabályok betartására fo-
kozottan ügyeljenek, ezzel is előse-
gítve az önkormányzat dolgozóinak 
munkavégzését.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet 
továbbá arra is, hogy az avar és a ker-
ti hulladék égetést településünkön 
minden hó utolsó szombatján egész 
nap lehet végezni szélcsendes idő-
ben. 

Ferencz Gyöngyi 
polgármester

Tájékoztatás a kerti hulladék elszállításának feltételeiről

Internetes böngészés egy,
Szentlélekről szóló cikk megírásához
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 „Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 
/ Most gyertek szabadmellű örömök, / S 
pusztuljatok bilincses iskolák!”

E sorokat Ady Endre írta több mint 
száz évvel ezelőtt, de valljuk be kedves 
felnőttek, ezt éreztük mi is annak ide-
jén júniusban, s egyáltalán nem baj, 
hogy ezt gondolják most is a gyerekek. 
Így van ez rendjén!  

Minden szeptemberben mikor el-
kezdünk egy új tanévet, arra gondo-
lunk, milyen hosszú lesz az előttünk 
álló kilenc hónap, de így visszatekint-
ve csak egy röpke pillanat. 

Most elérkezett a tanév vége, eljött 
a számadás ideje. A bizonyítványban 
lévő jegyek, értékelések megmutatják, 
hogy mit sikerült elérni a gyerekek-
nek a 2015/2016-os tanévben. Remé-
lem tisztelt anyukák, apukák, nagyszü-
lők és hozzátartozók, büszkék lesznek 
a csemetéjükre!

 Drégelypalánki Szondi György Álta-
lános Iskola Mikszáth Kálmán Tagisko-
lája által meghirdetett rajzpályázat (il-
lusztrációrajzolás): 3. Ziman Dorina 
Vanda 7. o. 

„Iciri-Piciri” Mesemondó Verseny: 
Kántor Lilla 2. o. I. hely, Halmai Zsó-
fi 3.b 2. hely, Feleki Hanna 4.a 3. hely, 
Patrik Zsófia 3.a különdíj

Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet rajzpályázat (képregény rajzo-
lás): Hidvégi Zsófia, Kazinczi Rebeka, 
Frievald Ruben László (8.a)  országos 
II. hely

Görgey Artúr Országos Történelem 
Csapatverseny: Frievald Ruben László, 
Csintalan Zoltán, Árpási Zoltán (8. a)  
országos 16. hely 

Térségi Magyar Nyelvtan és Rajz 
Verseny: Vigh Viktória 7. o. - nyelv-
tan, I. helyezés, Bábik Anna Sára  7. o. 
- nyelvtan,  II. helyezés, Báthori Anna 
Fédra 7. o. - rajz  II. helyezés

Őszi futóverseny (alsó tagozat), I. év-
folyam: 1. Halmai Kata 1.b, Varga Dá-
niel 1.a, 2. Horváth Melissza 1.a, Kun 
Zoltán 1.a, 3. Varga Nóra 1.b, Mádai 
Ádám 1.b, - II. évfolyam: 1. Janoviczki 
Kincső, Együd Barnabás, 2. Virág Nóra, 

Földesi Levente. 3. Szekeres Fanni, Far-
kas István Tibor, - III. évfolyam: 1. Hal-
mai Zsófi 3.b, Pap Boldizsár 3.b, 2. 
Franyó Lili 3.b, Nagy Bertalan 3.a, 3. 
Farkas Heidi, 3.b, Patrik Zsófia 3.a, 
Vigh Bence 3.b, - IV. évfolyam: 1. Együd 
Bernadett Laura 4.b, Lukács Zoltán 4.b, 
2. Jászai Kamilla Anna 4.b, Báthori Le-
vente István 4.a, 3. Váci Virág Evelin 
4.a, Golán Áron 4.a

Váci I. Géza Király Közgazdasági 
Szakközépiskolában megrendezett ma-
tematika verseny: Vigh Viktória 7. o. 
III. hely;  Bábik Anna Sára 7. o.  IX. hely  

Iskolai versmondó verseny, 1-2. év-
folyam: 1. Lengyel Dániel 1.a, 2. Balla 
Panna 1.b, 3. Virág Nóra 2. o. - 3-4. évfo-
lyam: 1. Laczkó Alexandra 3.a, 2. Feleki 
Hanna 4.a, 3. Jászai Kamilla  Anna 4.b, 
Halmai Zsófi 3.b - 5-6. évfolyam: 1. Mé-
száros Jázmin 6.b, Kantó Zsuzsanna 
Izabella 6.a, 2. Győrik Viola 5.b, 3. Kul-
csár Dániel 5.a, 7-8. évfolyam: 1. Ziman 
Dorina Vanda 7. o., 2. Frievald Ruben 
László 8.a, 3. Faragó Cintia Dóra 8.b

Teleki Pál Országos Földrajz - Földtan 
verseny megyei II. forduló: Tóth Kristóf 
8.a IX. helyezés

Bendegúz Nyelvész Országos Verseny 
megyei II. forduló: Bábik Anna Sára 7. o. 
VIII. hely, Vigh Viktória 7. o. XX. hely

BENDEGÚZ Országos Tanulmányi 
Verseny: Földi Erik Axel 6.a megyei VI. 
hely - természetismeret, Győrik Péter 
Dominik 8.b megyei VII. hely - bio-
lógia, Demcsik Dániel 6.a megyei VII. 
hely - történelem, Zih Ádám 7. o.  me-
gyei VIII. hely - matematika, Szántó 
Bálint 5.b megyei X. hely - természet-
ismeret

Országos Honismereti Verseny: Bábik 
Zsófia 6.b országos I. hely, Vigh Viktó-
ria 7. o. megyei III. hely, Bábik Anna 
Sára 7. o. megyei IX. hely, Mészá-
ros Jázmin 6.b megyei XVIII. hely, 
Solymosi Botond 6.b megyei XIX. hely

XV. KELE Nap Galgamácsa – Fekete 
István Általános Iskolák Országos Talál-
kozóján az összesített eredmények alap-
ján I. helyezést értünk el: népdal éneklő 
3-4. évf.: Patrik Zsófia 3.a I. hely, nép-

dal éneklő 5-6. évf.: Mészáros Jázmin 
6.b II. hely, kvíz (csapatverseny): Bábik 
Zsófia 6.b, Mádai Anna 5.b, Vigh Vik-
tória 7. o., Frievald Ruben László 8.a I 
hely, szépolvasó verseny: Jakus Jusztin 
Hunor 5.b III. hely, irodalmi verseny: 
Vigh Bence 3.b I. hely, fotó: Hidvégi 
Zsófia 8.a I. hely, videó (csapatver-
seny): Veligdán Petra 8.a, Frievald 
Ruben László 8.a, Hidvégi Zsófia 8.a I. 
hely, videó: Frievald Ruben László 
8.a III. hely, mesemondó 1-2 évf.: 
 Halmai Kata 1.b I. hely, mesemondó 
3-4 évf.: Feleki Hanna 4.a III. hely

TITOK országos levelező tanulmá-
nyi verseny (történelem): Hidvégi Zsó-
fia és Frievald Ruben László 8.a XVI. 
hely, Csintalan Zoltán 8.a XXIV. hely, 
Parák Rebeka és Faragó Cintia Dóra 
8.b XXVII. hely

TITOK országos levelező verseny  
(német nyelv): Lakatos Szabina 6.a és 
Bezeczky Enikő Zsófia 6.b XIX. hely,

SZÓLÁNC nyelvtan - helyesírási ver-
seny: Bábik Zsófia 6.b I. hely, Ziman 
Regina Ivett 5.a. VI. hely

Tavaszi futóverseny (alsó tagozat) - 1. 
évfolyam: 1. Varga Dániel 1.a, Halmai 
Kata 1.b, 2. Kun Zoltán 1.a, Horváth 
Melissza 1.a, 3. Mádia Ádám 1.b, Ko-
vács Kamilla 1.a, Varga Nóra 1.b - 2. év-
folyam: Forgács Zalán 2. o., Janoviczki 
Kincső 2. o., 2. Földesi Levente 2. o., 
Szekeres Fanni 2. o., 3. Együd Barnabás 
2. o., Téglás Anna 2. o., - 3. évfolyam: 
1. Pap Boldizsár 3.b, Franyó Lili 3.b, 2. 
Nagy Bertalan 3.a, Patrik Zsófia 3.a, 3. 
Vigh Bence 3.b, Halmai Zsófi 3.b, - 4. 
évfolyam: 1. Szabári Balázs 4.b, Farkas 
Tamara 4.a, 2. Lukács Zoltán 4.b, Váczi 
Virág Evelin 4.a, 3. Báthori Levente Ist-
ván 4.a,  Szép Andor 4.a, Jászai Kamil-
la Anna 4.b

BENDEGÚZ Tanulmányi Verseny 
2015/2016. évi eredmények: Jeszenszky 
Virág (matematika) ezüst, Leskó Ádám 
(matematika) arany, Sági Benedek 
(matematika) arany, Aradi Alexandra 
(környezetismeret) arany, Nagy Ber-
talan (matematika) arany, Patrik Zsó-
fia (matematika) ezüst,  Szölgyén Kitti 
Noémi (anyanyelv) ezüst, Halmai Zsó-
fi (matematika  - anyanyelv - iroda-

Iskolánk eredményei számokban
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lom, szövegértés) arany - arany - arany, 
Nagy Bálint (matematika) arany, Papdi 
Izabella (matematika)  ezüst, Vigh Ben-
ce (matematika) arany, Együd Berna-
dett (környezetismeret) arany, Horváth 
Dorina (környezetismeret) bronz, Ka-
nalas Karina (matematika) ezüst

„Tűzről pattant” alkotói pályázat: Bi-
hari Lilla 2. o. (rajz)                     megyei I. 
hely és országos különdíj, Zih Ádám 7. 
o. (kollázs) megyei I. hely, Rózsahegyi 
Renáta 7. o. (kollázs) megyei II. hely

Bolyai matematika verseny Ormándy 
Mária tanárnő tiszteletére - 5. évfolyam: 
1. Mádai Anna, 2. Bata Enikő, 3. Szán-
tó Bálint, Győrik Viola,  Kulcsár Dáni-
el, - 6. évfolyam: 1. Mészáros Jázmin, 2. 
Dutka Lehel Ákos, 3. Földi Erik Axel, - 
7. évfolyam: 1. Vigh Viktória, 2. Bábik 
Anna Sára, 3. Zih Ádám, - 8. évfolyam: 
1. Tóth Kristóf, 2. Polczer Roland, Stefkó 
Kornél, 3. Hidvégi Zsófia

Kitűnő tanulók - 2. o.: Bihari Lil-
la, Hegedűs Dóra, Kántor Lilla, Leskó 
Ádám, Sági Benedek, Téglás Anna, - 
3.a: Horváth Zsófia, Szölgyén Kitti, Pat-

rik Zsófia - év tanulója, - 3.b: Halmai 
Zsófi, Kalácska Kristóf, Papdi Izabella, 
Vigh Bence – év tanulója, - 4.a: Mészá-
ros Mira, Oravecz Emma, Szép Andor, 
Váci Virág Evelin, - 4.b: Együd Berna-
dett - év tanulója, Kőszegi Szabina - év 
tanulója, - 5.b: Bata Enikő – év tanuló-
ja, Brulich Melinda Barbara – év tanu-
lója, Jakus Jusztin Hunor – év tanulója,  
Mádai Anna – év tanulója, - 6.b: Bábik 
Zsófia – év tanulója, Mészáros Jázmin 
– év tanulója, Dutka Lehel Ákos, - 7.o: 
Bábik Anna Sára – év tanulója, Vigh 
Viktória – év tanulója, - 8.a: Tóth Kris-
tóf – év tanulója

Kiválóan teljesített - 1.a: Lengyel Dá-
niel, Zih Hanna, - 1.b: Halmai Kata, 
Balla Panna, Simon-Kovács Jázmin, 
Szölgyén Flóra

Jeles tanulók - 2. o.: Figura Zsom-
bor, Földesi Levente,  Jeszenszky Virág,  
Petróczi Tamás, Rekli Kinga, Szekeres 
Fanni, - 3.b: Franyó Lili, - 4.a: Feleki 
Hanna - év tanulója, - 4.b:  Balogh Pat-
rik, Svéger Liliána, Rózsahegyi Noémi, 
- 5.a: Kulcsár Dániel – év tanulója, Váci 
Marcell, - 7.o: Lencsés Fatime

Év sportolója - 3-4. évfolyam: Jászai 
Kamilla Anna 4.b – jeles tanuló, - 5-6. 
évfolyam: Baranyi Dániel 5.a, - 7-8. év-
folyam: Pap Bálint  7. o. 

Év végi eredmények - legjobban ol-
vasók (alsó tagozat):  1.a Lengyel Dá-
niel (187 szótag/perc), 1.b Simon-
Kovács Jázmin (157), 2. o. Téglás 
Anna (255), 3.a  Szölgyén Kitti Noémi 
(259), 3.b  Papdi Izabella (282), 4.a  
Váci Virág Evelin (323), 4.b  Svéger 
Liliána (293)

Kiemelkedő közösségi munkájáért kö-
zösségi emlékéremben részesült: Parák 
Rebeka 8.b, Faragó Cintia Dóra 8.b

Iskolánk legmagasabb kitüntetését, 
a Fekete István Emlékplakettet kapták: 
Hidvégi Zsófia 8.a – kitűnő tanuló, 
Frievald Ruben László 8.a

A nyári szünetre minden kedves 
családnak jó pihenést, kellemes vaká-
ciót kíván a Fekete István Általános Is-
kola nevelőközössége nevében:

Járik Izabella igazgató

Nemzetünk tragédiája
Az 1920. június 4-én aláírt trianoni „békeszerződés” vagy ponto-

sabban fogalmazva, diktátum aláírása következtében országun-
kat feldarabolták. Az elcsatolt területeken élő honfitársaink a szom-
szédos államok uralma alá kerültek. Erre a tragédiára emlékeznek 
minden évben, június 4-én az ország magyar érzelmű polgárai. Így a 
szomszéd községünkben, Zebegényben is. E megemlékezés az ide za-
rándokló emlékezőkkel együtt jelentős számú magyar érzelmű embe-
rek együttesét jelenti. Aki csak egyszer is részt vett ezen a megemléke-
zésen, soha nem felejti el a Trianon által okozott tragédiánkat.

Hazánkban  talán öt település van, ahol hasonlóképen rendeznek 
megemlékezést. Az idei évben – Mándli Gyula úr tudósítása alapján, 
amelyet az interneten képekkel is bemutatott -, Nagymaroson is méltó 
megemlékezést tartottak. Az összejövetelen megmutatkozott a nagy-
marosi emberek magyarságtudata. Elgondoltató, hogy a különböző 
helyszíneken megtartott megemlékezésekről, a népesebb összejövete-
lekről a televízió állomások egyike sem adott helyszíni közvetítést. 

Úgy tűnik, nem lényeges eseményként tartják számon. Azt sem tud-
ni, hogy városunkban miért feledkeztünk meg tudatosítani a fájó tria-
noni tragédiát. Kérdésként vetődik fel, hogy az oktatási intézmények-
ben az ifjúságnak mit tanítanak Trianonról? A napjaink közéletét 
uraló nagy tüntetések közepette van-e idő foglalkozni a témával.

Érdemes lenne városunkban is legalább évente egy közös megemlé-
kezést tartani nemzetünk múlt századi tragédiájáról. Talán összetar-
tóbbak lennénk.

Simon József

Alföldi barátnőm ihlette: 
Tárkonyos (Katuska) 

ragu egytálétel
Ennek a receptnek az előnye az egy-
szerűség, hiszen körülbelül 20 perc 
alatt elkészül a következőképpen: 

egy csirkemellet csíkokra vágunk, és 
kis olajon megpirítjuk. Sózzuk, bor-
sozzuk, majd rádobunk egy összeda-
rabolt paradicsomot, egy paprikát, és 
négy-öt darab gombát. Pár perc alatt 
összerottyantjuk, majd nyakon öntjük 
egy pohár tejföl, két- három evőkanál 
mustár, egy – két evőkanál morzsolt 
tárkony, só, pici cukor keverékével. 

Összeforraljuk és kifőzött tetszőleges 
tésztával tálaljuk. Isteni, nagy nyári 
melegben ebédre vagy vacsorára.

Jó étvágyat hozzá!

A gasztrostafétát 
pedig továbbadnám: 

Kutasiné Juditkának
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Véget ért egy év, elérkezett a 
számvetés ideje. Az előző év-
hez képest ismét bővült után-
pótlás csapataink száma. A 
2015/2016-os évadban 6 kor-
osztályban (U7, U9, U11, 
U13, U14, U16) folyt a gyere-
kek felkészítése és versenyez-
tetése. Ezen csapatokban a 
helyi általános iskola jelenlegi 
és egy-két éve végzett diákjai 
szerepeltek kizárólag. 

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség versenyrendszerében 
72 gyermek rendelkezett ver-
senyengedéllyel és sportor-
vosi igazolással. Rajtuk kí-
vül körülbelül hat-nyolc fiatal 
járt hét közben edzésre azok 
közül, akik nem versenysze-
rűen, csak a játék szereteté-
ért űzik a sportágat vagy év 
közben csatlakoztak csapata-
inkhoz. Összesen tehát nyolc-
van 16 év alatti gyerek mozog 
rendszeresen sportegyesüle-
tünkben. 

Korosztálytól függően heti 
két-három edzést is tartot-
tunk, hogy felkészülten érkez-
zünk a versenyekre, bajnoki 
fordulókra, valamint hozzá-
szokjanak focista lurkóink a 
rendszeres testmozgáshoz.

Nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy az idei évben Verő-
cétől Bernecebarátiig 7 és 16 
éves kor között a legerősebb 
labdarúgó utánpótlás bázis-
sal mi rendelkeztünk, melyet 
a Bozsik-tornák, U14-es és 
U16-os csapataink eredmé-
nyei igazolnak. 

U7, U9, U11, U13

Az előző évekhez hason-
lóan idén is részt vettünk a 
Bozsik Egyesületi Program 
tornáin. A helyi óvodával és  
általános iskolával együtt-
működve focistáink nagy ré-
sze a Bozsik Intézményi Prog-
ram tornáin is szerepelt. Ját-
szottunk Nagymaroson, 
Vámosmikolán, Vácrátóton 

és Szobon az év folyamán. 
Ezek a gyermek labdarú-

gó események korosztályon-
ként évente 10-16 alkalmat 
biztosítottak a versenyzés-
re. Mivel cél az önfeledt já-
ték, ezért sorrendet nem ké-
szítettek a csapatok között, 
de a szobi focisták a mérkő-
zések közel háromnegyedén 
győztesen hagyták el a játék-
teret. Úgy gondolom, 
hogy ez kimagasló tel-
jesítménynek minő-
sül. Ellenfeleink vol-
tak Kismaros, Nagy-
maros, Vámosmikola, 
Bernecebaráti, Foci 
Suli Vác, Dunaka-
nyar Régió UFC, és a 
Sződliget csapatai. 

A tavalyi évvel el-
lentétben már a baj-
nokság kezdetétől tel-
jes jogú tagjai voltunk 
a Pest megyei bajnok-
ság Északi csoportjában folyó 
küzdelmeknek. Ebben a kor-
osztályban is csak a helyi is-
kolába járó fiatalok szerepel-
tek csapatunkban, ellentét-
ben a többi sportegyesülettel, 
amelyek több iskolából, illet-
ve településről állítják össze 
keretüket. A Vác VLSE, Gödi 
SE, Balassagyarmat PFC szin-
tű csapatokkal nehéz felvenni 
a versenyt, de több mérkőzé-
sen bizonyították fiataljaink, 
hogy lelkesedéssel ez sikerül-
het. A Foci Suli Vác, Szende-
hely FC, Nagymaros FC, Ve-
rőce SE csapatai ellen pedig a 
győzelmek is kísérték utun-
kat. 

Végül szoros versenyben 
a 7. helyet szereztük meg, 
melynél a jövőben egy pici-
vel nagyobb lelkesedéssel elő-
rébb is tudunk majd végezni. 

A szezon során pályá-
ra lépők névsora: Győrik Pé-
ter, Darányi Patrik, Dolezsál 
Brúnó, Foltin Milán, Karaba 
Katrin, Kovács-Farkas Nor-
bert, Ormándi Márk, Pap Bá-

lint, Sági Dominik, Pap Bo-
tond, Szabó Levente, Gom-
bos Kevin, Bodnár Levente, 
Jakus Jusztin, Kanalas Zalán, 
Sági Gergely, Szántó Bálint, 
Szabári Balázs.

Legeredményesebb gól-
lövőink (14 mérkőzés): Pap 
Bálint 21 gól (góllövőlista 4. 
hely), Ormándi Márk 7 gól, 
Gombos Kevin 6 gól.

U16

Szintén a helyi iskola jelen-
legi és egy-két éve végzett nö-
vendékei alkotják a szobi csa-
patot. A nyár elején két cso-
port összevonásából (nyugat 
és észak) alakult ki a bomba-
erős Északi csoport, amelybe 
mi is besorolást nyertünk. El-
lenfeleink között volt a Duna-
keszi Vasutas, a Pilisvörösvári 
UFC, a Foci Suli Vác, a Nagy-
kovácsi és a Solymár egye-
sült csapata, a Gödi SE, a Vi-
segrád, a Piliscsaba, a Kisma-
ros, a Kisnémedi, a Pilisszán-
tó és a Szokolya korosztályos 
fiataljai. 

Három csapat kiemelke-
dett a mezőnyből (Dunake-
szi, Pilisvörösvár, Nagyková-
csi - Solymár), de a többieket 
sikerült magunk mögé utasí-
tani. Így, ha nem is tudtunk 
a dobogós helyekre odaér-
ni, a 4. helyezés bravúrosnak 
mondható. 

Csak halkan jegyzem meg, 
ha a nyáron nem vonják ösz-

sze a nyugati és északi cso-
portot visszalépések miatt, 
akkor az első három helyen 
végző csapat nem is a mi baj-
nokságunkban szerepelt vol-
na. A sportban viszont nincs 
„ha”, úgy hogy marad a gratu-
láció a gyerekeknek és edző-
iknek, amiért ilyen szépen tel-
jesítettek egész évben. 

Íme a szezon során pá-
lyára lépők névsora: Dörnyei 
Dániel, Gimesi Martin, 
Heffentrager József, Kakas 
Bálint, Stefkó Kornél, Var-
ga Márton, Csintalan Zoltán, 
Dörnyei Gergő, Lázár Csaba, 

Némedi Mátyás, Richter Már-
ton, Tóth Kristóf, Győrik Pé-
ter, Dolezsál Brúnó, Karaba 
Katrin, Ormándi Márk, Pap 
Bálint, Pap Botond, Sági 
Dominik, Szabó Levente.  

Legeredményesebb góllö-
vőink (22 mérkőzés): Gimesi 
Martin 38 gól (góllövőlista 2. 
hely), Stefkó Kornél 19 gól, 
Dörnyei Dániel 11 gól, Richter 
Márton 8 gól

A fenti kis írásból kiderül, 
az utóbbi időszak legsikere-
sebb évét hagytuk magunk 
mögött a focizó gyerekek és 
csapataink számát tekintve 
egyaránt. 

Köszönjük a gyerekeknek, 
edzőiknek (Bartók István, 
Karaba József, Klement Gergő, 
Hramcsák Tihamér), a Szobi 
SC vezetőségének, támogató-
inknak az egész éves lelkese-
dést és segítséget. Mindenki-
nek jó nyarat és pihenést kí-
vánunk! 

 
Szobi SC utánpótlásának 

focistái, edzői, vezetői

Szobi Sport Club utánpótlás 
labdarúgás 2015/2016
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A szobi Ipolyvölgyi Sporthor-
gász Egyesület szervezésében 
idén is megrendezésre ke-
rült házi horgászversenyünk 
az Ipolyon. A verseny lebo-
nyolítására még a pontytila-
lom előtt, április 30-án került 
sor. A verseny szokásos hely-
színén az idei évben annyi vál-
toztatást eszközöltünk, hogy 
nem a Miseréti-patak befo-
lyásától felfelé kezdődően je-
löltök ki a versenypályát, ha-
nem a horgásztanyától felfelé 
eső folyószakaszon. 

Utólag visszagondolva, ez 
egy helyes és szerencsés dön-
tésnek bizonyult. A horgász-
versenyen tulajdonképpen az 
évi szokásos létszámmal vet-
tek részt egyesületünk tag-
jai, hiszen összesen 29 fő hor-
gász ragadott horgászbotot 
versenyzési céllal, ami az elő-
ző évek számaihoz hasonló 
létszám. A 14 év alatti gyer-
mekhorgász korosztály 7 fővel 
képviseltette magát. 

A horgászhelyek sorsolását 
követően mindenki elfoglal-
ta a horgászhelyét és egy-két 
akadályt leküzdve 07:30-kor 
megkezdődött a 11:30-ig tar-
tó verseny.

Versenyünkön egy hor-
gászbottal és annak végszere-
lékén egy darab egyágú ho-
roggal volt mód horgászni. 
Minden horgásztársunk nagy 
reménnyel telve állt „rajthoz”.

A verseny során a verseny-
bírók folyamatosan járták a 
horgászhelyeket annak ér-
dekében, hogy a tilalmi idő-
vel védett halakat mérlegel-
jék, és azok mihamarabb visz-
szakerüljenek éltető elemük-
be. Mindeközben a horgász-
tanyán gőzerővel készült a gu-
lyás Kazinczi Feri vezetésével. 
A hírek eközben egyre jöttek: 
ki, hol, mit fogott, elég lesz-e 
vagy sem, itt már négy jász 
van, ott csak kettő, de a szeb-
bikből… 

Sajnos a verseny előtti eső-
zések miatt az Ipoly folyása 
felgyorsult, ami nem kifejezet-
ten kedvezett a horgászatnak, 

és a versenypálya felső szaka-
szán horgászó versenyzők hal-
fogási esélyei radikálisan le-
csökkentek. A tapasztalat azt 
mutatta, hogy halmozgás ki-
zárólag az alsó, patakbefolyó 
alatti szakaszon volt érzékel-
hető, innen kerültek ki (a fel-
nőtt kategória) dobogós hor-
gászai, valamint a többi, ered-
ménnyel horgászó horgásztár-
sunk is ezt a vízszakaszt vallat-
ta – több-kevesebb – sikerrel.

Ahogy telt az idő, egyre in-
kább látszott, hogy szinte ki-
zárólag a kanyar környéki fo-
lyószakasz lesz a nyerő, való-

színűleg a meglassuló víz mi-
att ide húzódott a hal. A felső 
szakaszon a legjobb pecások is 
az üres vizet horgászták.  

Gyermekhorgászaink is 
megküzdöttek a feladattal, 
hiszen a patakbefolyó felet-
ti – gyermekek részére kije-
lölt – vízszakasz sem volt ide-
álisnak mondható halfogás 
szempontjából, ennek ellené-
re mégis sikerült kivarázsol-
niuk néhány halat az amúgy 
üresnek tűnő vízből.

A verseny végét jelző duda-
szót követően a versenybírók 
minden horgászállást végig-
jártak, a helyszínen mérlegel-
ték a kifogott halat és jegyez-
ték az eredményeket. A hor-
gásztanyára eközben folyama-
tosan érkeztek a verseny részt-
vevői és izgalmas beszélge-
tések zajlottak, mindenki ta-
lálgatott, hogy a felső szakasz 

miért volt „üres”, sokan meg-
osztották az elképzeléseiket 
a halmozgással és persze an-
nak hiányával kapcsolatban 
is. Mindenkinek volt monda-
nivalója, a bosszankodástól az 
örömön át egyes vicces esete-
kig. Igazi méhkashoz hason-
ló zsongás alakult ki, míg a fo-
gási eredmények összesítését 
várta a pecás közösség.

Az eredmények összesíté-
sét követően megszületett a 
végeredmény. Mint ahogy az 
már többen tudni vélték az 
előzetes számítgatások alap-
ján, a horgásztanyától felfelé 

számított tízegynéhány hor-
gászhely adta a felnőtt kategó-
ria dobogós helyezéseit. 

Versenyünkön az alábbi 
horgásztársaink végeztek dobo-
gón: I. Ocsovszky Ferenc (2395 
g), II. Nagy Gyula (1475 g) 
(legnagyobb hal – 860 g), III. 
Sipos Albert (765 g).

A verseny történetében itt 
álljunk meg egy szóra, mert 
érdemes. Ocsovszky Feri és   
eredménye tulajdonképpen 
nem ért senkit váratlanul, hi-
szen évek óta eredményesen 
szerepelnek a versenyeken. 

Az eredményhirdetés 
előtti beszélgetős „zson-
gásban” Nagy Gyula bácsi 
azonban a rá jellemző vicces 
stílusban, fülig érő mosoly-
lyal elmesélte, hogy 30 éve 
jár versenyre és sosem fogott 
semmit. Ez számára a „meg-
tört jég” esete, hiszen most 

eredményesen horgászott. 
Mindenki kíváncsian vár-

ta az eredményeket, és ami-
kor a második helyezést el-
érő horgászként Nagy Gyula 
bácsi neve elhangzott, óriási 
ováció és taps tört ki körünk-
ben, nagyobb, mint az utób-
bi években a győzteseknek ki-
járó tetszésnyilvánítás. Mind-
ezt tetézte még, hogy a ver-
senyen fogott legnagyobb hal 
díját is Gyula bácsi érdemel-
te ki, így igazán elmondhat-
juk, hogy nagyon jól megtört 
az a jég, még ha 30 évet is kel-
lett rá várni. Őszinte örömmel 
gratuláltunk Gyula bácsi ered-
ményéhez. 

Gyermekhorgászaink is si-
kerrel horgásztak a pálya azon 
szakaszán ahol alattuk és felet-
tük a felnőtt horgászok még 
csak halat sem fogtak. A gyer-
mekek – még ha csak pár da-
rab apróhallal is (sneci, géb) – 
mégis produkáltak halfogást, 
gratulálunk nekik!

A gyermek kategória dobo-
gósai: I. Barkóczy Noémi, II. 
Mundi Ádám, III. Bezeczky 
Márton.   

Reméljük, hogy felnőttként 
is ilyen kitartással űzik majd a 
halakat!

Az eredményhirdetést kö-
vetően az időközben elké-
szült kiváló ebéd elfogyasztá-
sára került sor, majd kötetlen 
beszélgetéssel zárult a verseny. 

Összességében elmond-
hatjuk, hogy eredményes ver-
senyt zártunk, reméljük jövő-
re ettől csak jobb lesz. 

Az egyesület nevében sze-
retnénk köszönetet mondani 
alábbi sporttársainknak, ba-
rátainknak, ismerőseinknek a 
verseny lebonyolításában vég-
zett önzetlen munkájukért: 
Mészáros Attilának (Csucsu), 
Nyéki Károlynak, Golán Ka-
talinnak, Huszák Károlynak, 
Kutasi Péternek, Ferenci Pé-
ternek, Ziman Sándornak, 
Kazinczi Ferencnek, Moravcsik 
Ildikónak.

az IVSHE vezetősége

Horgászverseny Szob 2016
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Egy nagyszabású közösségi 
játékra invitálunk minden 
szobi lakost a XVI. Szobi 
Városnapok alkalmából. A 
városjátékban 6 kerület ver-
senyez egymással (1 kerület 
= 1 csapat) 13+1 feladatban, 
hogy elnyerje a városnapi 
kerületi vándorkupát, ame-
lyet a következő városnapig 
birtokol.

Kerületenként az alábbi 
versenyekre várjuk 2016. jú-
nius 24-ig a jelentkezéseket:

- bográcsos főzőverseny 
helyi alapanyagokból (kerü-
letenként 1 bogrács),

- házi tündér, nagymama 
sütije (kerületenként 2 nagy-
mama által készített 1-1 sü-
temény),

- legszebb porta verseny 
(kerületenként 2 porta),

- kötélhúzás (kerületen-
ként 4 férfi és 4 nő alkot 1 
csapatot),

- feleség és férjcipelő ver-
seny (kerületenként 2 pár fe-
leség-, 2 pár férjcipelő),

- sakkverseny (kerületen-
ként 1 fő),

- 100 m sprintfutás (fel-
nőtt férfi 1 fő, felnőtt nő 1 fő, 
gyermek korosztályonként 
1 fiú, 1 lány 9-10 év/11-12 
év/13-14 év/15-16 év,

- 4000 m-es 4–es váltó-
futás 1000 m/fő (kerületen-
ként 1 fő férfi, 1 fő nő, 1 fő 
14-16 éves fiú és 1 fő 14-16 
éves lány alkot egy csapatot),

- asztalitenisz verseny, fel-
nőtt (kerületenként 1 fő fér-
fi, 1 fő nő),

- sajttábla ügyességi játék 
(3-5 fő felnőtt, 3-5 fő gyer-
mek),

- sör-virsli ivó-evő váltó 
verseny (kerületenként 3 fő 
felnőtt),

- közös bemelegítés (mi-
nél több résztvevő kerületen-
ként),

- kerékpározás (minél több 
résztvevő kerületenként),

- szobi 13+1 totó (korlát-
lan résztvevő kerületenként).

J e l e n t k e -
zés és továb-
bi információ 
személyesen 
a művelődési 
házban nyitva 
tartási időben 
(kedd - szer-
da - csütör-
tök: 12-18 óra, 
péntek: 10-21 
óra) vagy a 06-
70/442-6678-
as telefonszá-
mon név, lak-
hely és kor-
hoz kötött ver-
senyek esetén 
születési dá-
tum megadása 
mellett.

A jelent-
kezések ak-
tuális állását folyamatosan 
közzétesszük a Facebook 
városnapi eseményénél, va-
lamint megtekinthető a mű-
velődési házban.

Az eseménnyel és a város-
napokkal kapcsolatos továb-
bi részletek a Facebookon a 
XVI. Szobi Városnapok ese-
ménynél.

Gondolatok a városjáték-
hoz. Többen érdeklődtek, 
hogy a lakcímkártyán sze-
replő címet figyelembe vesz-
szük-e a városjátékban. Ez 
egy olyan közösségi játék, 
aminek a célja, hogy min-
denki megtalálja az álta-
la kedvelt tevékenységek és 
aktívan - ne csak látogató-
ként, hanem résztvevőként 
- együtt töltsük el az ünne-
pet, játsszunk és jól érez-
zük magunkat, hozzájárul-
junk egy közösség sikeré-
hez, régi és új kapcsolato-
kat ápoljunk. Erre az idő-
re tegyük félre az ellentéte-
inket, előítéleteinket és ne 
törődjünk vele, hogy ehhez 
vajon mit szólnak mások. A 
verseny nem másokról szól, 
hanem rólunk. Lehetőség, 
hogy megmutassuk tehet-

ségünket egy-egy verseny-
számban, programban. 

Ha valaki egy másik ke-
rület csapatát szeretné erősí-
teni, lehetőség van rá, hogy 
oda nevezzen. 

Valamint sokan vannak, 
akik már nem itt élnek, de 

a család, a régi élet ide köti 
őket és hazaérkeznek a vá-
rosnapokra, nekik is lehető-
ségük van, hogy Szobon élő 
szülő, nagyszülő, rokon, ba-
rát csapatát erősítsék.

Várjuk a jelentkezéseket! 
Szólj a szomszédnak is!

Városnapi Városjáték: szólj a szomszédnak is!
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