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A Kedves Olvasó, ha éppen 
a révátkelő, vagy a Széchenyi 
sétány felé vezet útja, maga is 
személyesen szemlélheti meg 
az épülő tanuszodát, amely két-
ség kívül napjaink legnagyobb 
beruházása városunkban, és 
éppen ezért a fi gyelem közép-
pontjában áll.

A Nemzeti Köznevelési Inf-
rastruktúra Fejlesztési Program 
keretében a Nemzeti Sportköz-
pontok és Szob Város Önkor-
mányzata közreműködésével 
megvalósuló beruházás ered-
ményeképpen egy Makovecz-
stílusú épülettel gazdagodik 
településünk. 

Aki tehát járt mostanában a 
révállomás környékén, láthat-
ta, hogy már körvonalazódik, 
miként fog kinézni az épülő 
tanuszoda. A fogadó épület 
falai már állnak, a 25 méteres 
medence oldalfalainak beto-
nozása zajlik, és épül a tanme-
dence-rész is. A fogadóépület 
felső szintjének magasságából 
készült felvétel alapján már 
mindenki képet alkothat arról, 
milyen lesz az új uszoda mérete.

A beruházás részeként ön-
kormányzatunk folyamatosan 
teljesíti minden vállalt kötele-
zettségét, az előzetes felméré-
sektől kezdve a parkolók ter-
vezéséig, majd megépítéséig. A 
szükséges közüzemi fejleszté-
seket is az önkormányzat vég-

zi, biztosítja a létesítmény víz-, 
villany- és gázellátását, valamint 
a szennyvízhálózatra történő 
csatlakozás lehetőségét. Ezért 
lehetséges aztán az, hogy a tan-

uszoda ugyan alapvetően állami 
beruházásként épül, azonban a 
fenti önkormányzatot terhelő 
kötelezettségek teljesítése miatt 
a városnak is mélyen a zsebébe 
kell nyúlnia.  Az anyagi áldoza-

tot az önkormányzat abbéli a 
meggyőződésében vállalta, mi-
szerint a tanuszoda elsősorban 
a diákoknak, az ifj úságnak épül, 
azaz minden, a tanuszoda beru-

házásra fordított forint a jövőbe, 
a város jövőjébe tett befektetés, 
s mint ilyen, valamilyen formá-
ban biztosan megtérül.

Az önkormányzat bízik ab-
ban, hogy ha az időjárás is ke-

Jó ütemben halad a tanuszoda építéseJó ütemben halad a tanuszoda építése
gyes lesz, és egyéb hátráltató 
körülmények sem akadnak, 
továbbra is megfelelő ütemben 
folytatódhat majd a munka, és 
az év végére a város és a járás 

polgárai már birtokba vehetik 
a tanuszodát, amelynek az üze-
meltetője a Nemzeti Sportköz-
pontok lesz.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző
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A végzősök számára eljött a nagy nap: 
elballagtak a gimnáziumból, előttük 
áll az új élet, ahol nem negyvenöt 
perces szakaszokból áll a nap, nem a 
megszokott szabályok, arcok között 
telnek az órák. Hogy mi lesz, az még 
titok, az érettségi vizsgák miatti iz-
galom határozza meg az elkövetkező 
heteket. Az április így a búcsúzásról 
szól, de a 12.a osztály még utoljára 
részt vehetett a gimnáziumi diákélet 
ünnepeiben.

Magyar Költészet Napja
Április 7-én ünnepeltük közösen 

a magyar költészet napját. A végzős 
osztály főszereplő volt, hiszen a fődí-
jért vetélkedett a 11.a osztállyal. József 
Attila verseit hallhattuk, láthattuk az 
előadásukban. Versfi lm, plakát, illuszt-
ráció, élő illusztráció, szavalás, éneklés 

– minden produkció arról győzte meg a 
nézőket és a zsűrit, hogy a költészet ma 
is él. Hogy a verset énekelve táncolni is 
lehet, hogy a verset jelnyelven is el lehet 
mondani, hogy egy vers bemutatásába 
mennyi egyéni ötletet lehet belevinni – 
csak néhány tapasztalat az idei magyar 
költészet napi ünnepünkről, mely egy-
ben vetélkedő is volt, amit a 11.a osztály 
nyert meg. Köszönjük a művelődési ház 
dolgozóinak a helyszínt és a segítséget, 
Csikós Balázsnak a hangosítást!

Április 11-én Zsigrai Mónika, isko-
lánk 11.a osztályos tanulója is döntőn 
vett részt: az Írószövetség József Attila 
születésnapjára szervezte az Arany Já-
nos szavalóverseny utolsó fordulóját. A 
magyar költészet napján tíz középisko-
lás diák szavalt el két szabadon válasz-
tott Arany verset. Mónikától a Szondi 
két apródja és a Hamis tanú című ver-
seket hallhattuk. A zsűri különdíjjal 
jutalmazta a szavalatát. Gratulálunk a 
felkészüléshez és a sikeres szerepléshez!

Nagyváradi tanári kirándulás
Rövid látogatást tettünk Nagyvára-

don, meglátogattuk Szabolcs atyát és 

Csaba atyát, akik mindketten évekig 
laktak Szobon és tanítottak a gim-
náziumunkban. Örömmel fogadtak 
minket a Szent Katalin telepi temp-
lomban, körbevezettek a plébánián, a 
templomban és megmutatták a várost. 
Szent László emlékét sok minden őrzi 
itt, legemlékezetesebb talán a herma, 
melyet a székesegyház kincstárában 
láttunk. 

Szent László évében a szobi Szent 
László Gimnázium tanárai Szent Lász-
ló városában, Nagyváradon jártak. – 
Ezekkel a szavakkal foglalta össze Sza-
bolcs atya kirándulásunkat.

Elballagtak a végzősök Michal atya előadása 
A lazaristák 2017-ben ünneplik fenn-

állásuk 400. évfordulóját. Ez alkalomból 
öt részből álló előadássorozat keretében 
mutatják be a rend alapítóját, lelkiségét 
és tevékenységét. A második előadás-
ban a vincés családról beszélt az iskola 
diákjainak és tanárainak Lipinski Michal 
atya, azokról a lelki családokról, akik az 
alapító szellemiségét és útmutatását kö-
vetve munkálkodnak szerte a világon.

Operakaland
A tavaszi Operakaland rendezvényén 

is jártunk. Az iskola fele együtt utazott 
az Erkel Színházba, hogy Erkel Ferenc 
Bánk bán című operáját megnézzük és 
meghallgassuk. A végzősök számára kü-
lönösen fontos volt, hogy még egyszer 

végigéljék a történetet, hiszen akár az 
érettségin is előkerülhet a mű. Katona 
József drámájának, Erkel Ferenc operájá-
nak kérdéseiről, Bánk jellemének külön-
legességéről beszélgettünk a Petőfi  Iro-
dalmi Múzeumban az előadás után egy 
múzeumpedagógus segítségével. Játékos 
feladatokkal jártuk körül a korabeli szín-
játszást, a mai értelmezéseinket, elvárá-
sainkat, gondolatainkat a Bánk bánról. 

Ballagás
Elballagott a 12.a osztály. Hosszú 

évek voltak, sok változással körülöttük 
és bennük. Kívánom, hogy minden 
egyes diákunk megtalálja a helyét és az 
örömét az életben, azt, amit lelkesedés-
sel tud tenni és amivel boldog, tisztessé-
ges emberként tud élni. 

Sok sikert az érettségihez és mindah-
hoz, ami utána következik!

Szent  László Gimnázium
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Röviden
Belső ellenőrzés A képvi-
selő-testület április 12-én meg-
tartott ülésén módosította az 
önkormányzat 2017. évi belső 
ellenőrzési tervét azzal, hogy 
felvette a belső ellenőrzéssel 
érintett intézmények közé Szob 
Város Szakorvosi Rendelőinté-
zetét is. Kapcsolódó hír, hogy a 
képviselő-testület április 26-án 
megtartott ülésén tárgyalta és 
fogadta el az önkormányzatnál 
és intézményeinél, valamint a 
Börzsöny Kisvasút Nonprofi t 
Kft -nél 2016. évben lefolytatott 
belső-, és egyéb (hatósági) el-
lenőrzésekről készült tájékoz-
tatót.

Helyreállítás A képvise-
lő-testület áprilisi ülésén dön-
tött arról, hogy Tompa Mihály 
utcai út- és árokkárosodások 
helyreállítási munkái kivitele-
zőjének kiválasztása érdekében 
közbeszerzési eljárást folytat 
le. A közbeszerzési eljárás le-
folytatásával a Novum Forum 
Tanácsadó és Szolgáltató Bt-t 
(székhely: 2724 Újlengyel, Pe-
tőfi  Sándor utca 1.,) bízta meg. 
A képviselő-testület április 26-i 
ülésén hagyta jóvá az ajánlat-
tevők részére megküldendő 
ajánlattételi felhívás szövegét. 
Az előzetes tervek szerint jú-
nius hónapban kezdődne meg 
az utcában a 3-4 hetet igény-
be vevő helyreállítási mun-
ka, amelynek következtében 
forgalomkorlátozásokra lehet 
számítani. Kérjük szíves türel-
müket és megértésüket a hely-
reállítási munka elvégzésének 
ideje alatt.

Rendőrség A képviselő-tes-
tület április 26-i ülésén tárgyal-
ta és fogadta el a Pest Megyei 
Rendőr-Főkapitányság Váci 
Rendőrkapitánysága 2016. évi 
tevékenységéről készült tájé-
koztatót. Az ülésen megjelent 
Latorovszky Gábor r. alezre-
des, váci rendőrkapitány, aki 
személyesen is tájékoztatta a 
képviselő-testületet a kapitány-
ság munkájáról, és válaszolt a 
feltett kérdésekre.

Tűzoltóság A képviselő-
testület áprilisi ülésén ismerte 
meg a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Váci 
Hivatásos Tűzoltó-parancs-

noksága 2016. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről készült beszá-
molóját. Az ülésen ismételten 
szóba került a Szobra tervezett 
katasztrófavédelmi őrs ügye 
is, amellyel kapcsolatban a 
katasztrófavédelem megjelent 
képviselői arról tájékoztatták 
a képviselő-testületet, hogy a 
szobi őrs kérdése továbbra is 
napirenden van, annak létjo-
gosultsága megkérdőjelezhe-
tetlen. Jelenleg azonban az őrs 
felállításához szükséges tech-
nikai feltételek és a szükséges 
létszám sem áll rendelkezésre, 
így az eredetileg tervezettnél 
lassabban tud felállni a szobi 
őrs. 

Civil tájékoztatók A kép-
viselő-testület áprilisi ülésén 
ismerte meg és fogadta el a 
településen működő Szobi SC 
Sakk Szakosztálya, az A-54 
PGSE Szob, valamint a Váci 
Kajak-Kenu Baráti Kör Egye-
sület Szobi Vízitelepe 2016. évi 
tevékenységéről és a 2017. évi 
terveiről készült tájékoztató-
kat.

Múzeum A képviselő-testület 
áprilisi ülésén ismerte meg és 
fogadta el a Börzsöny Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény 
2016. évi tevékenységéről és a 
2017. évi terveiről készült tájé-
koztatót.

Óvoda A képviselő-testület 
április 26-i ülésén döntött ar-
ról, hogy a csökkenő gyermek-
létszám miatt a fenntartásában 
működő Szobi Napsugár Óvo-
dában a 2017/2018-as nevelési 
évtől – a jelenlegi 5 csoport he-
lyett - 4 csoporttal folytathatja 
a működését.

Pályázat A képviselő-testü-
let döntött arról, hogy a kom-
pok-révek fenntartásának, 
felújításának támogatására ki-
írt felhívásra a helyi révátkelő 
biztonságos üzemének fenn-
tartása érdekében, továbbá az 
önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt felhívásra, a Duna-
parton lévő csónaktároló és a 
meglévő csónakház emeleti 
részének felújítása érdekében 
pályázatot kíván benyújtani. 
Ez utóbbi pályázat benyújtá-
sának feltétele, hogy a tele-
pülés rendelkezzen hatályos 
sportfejlesztési koncepcióval, 

ezért a képviselő-testület még 
áprilisban megalkotta az ön-
kormányzat 2017-2020 évekre 
vonatkozó Sportkoncepcióját.

Iskola A képviselő-testület 
megismerve a Váci Tanker-
ületi Központ fenntartásában 
működő Szobi Fekete István 
Általános Iskola intézmény-
vezetői munkakör elnyerésére 
benyújtott pályamunkákat, 
úgy döntött, hogy a kiíró felé 
Járik Izabella pályázót javasolja 
az intézmény vezetőjévé törté-
nő kinevezésre.

Határozatok A képvise-
lő-testület április hónapban 
kapott tájékoztatást a 2017. év 
I. negyedévben hozott határo-
zatai végrehajtásának állásáról.

Behajtás A képviselő-tes-
tület elutasította a Fővárosi 
Horgászegyesületek Szövetsé-
ge (1096 Budapest, Haller utca 
20.) azon kérelmét, amelyben a 
szolgálati gépjárművei részére 
a Szob, Széchenyi sétány terü-
letére csónak sólyázás céljára 
behajtási engedélyt kért.

Értékbecslés A képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a 

Szob, Ady Endre utca 802/1 és 
802/3 hrsz-ú, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal kezelésében lévő 
ingatlanok értékbecslésének 
elkészítését az Adjuster Kft -től 
rendeli meg. Az értékbecslést 
a fenti ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vé-
tele miatt a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. előtt folya-
matban lévő eljárás folytatása 
érdekében kell önkormányza-
tunknak elkészíttetnie. Az ér-
tékbecslés megléte nélkül nem 
születhet döntés a fenti ingat-
lanok esetleges önkormányzati 
tulajdonba adásáról.

Segítő Kezek A képvise-
lő-testület megismerve az 
Idősügyi Infokommunikációs 
Program megvalósítása érde-
kében a Segítő Kezek az Aktív 
Évekért Közhasznú Nonprofi t 
Kft -vel (1051 Budapest, Gábor 
utca 36.) kötendő együttműkö-
dési megállapodás tervezetét, 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy azt az önkormányzat ne-
vében aláírja. A megállapodás 
értelmében lehetőség nyílink 
településünkön jelenleg mun-
ka nélkül lévők időslátogató 
feladatkörben történő foglal-
koztatására.

Tisztelt Lakosság! 
Kedves Szobiak!

Az egyházi temetőben vál-
toztatásokra került sor, esz-
tétikai és gazdasági megfon-
tolásból, valamint a törvényi 
előírások betartása okán.

Május 10-től a kihelyezett 
nyitvatartási rend szerint lá-
togatható a temető, ami any-
nyit jelent, hogy nyári idő-
szakban 20.00 órától reggel 
6.00 óráig, téli időszakban 
18.00 órától reggel 7.00 óráig 
zárva lesz az egyházi temető.

A konténereket a bejára-
ti ajtó mellől a kápolnával 
szemben lévő vasútoldalba 
telepítettük át. Kérjük, hogy a 
zöldhulladékot ide helyezzék. 
A mécseseknek és műanyag 
virágoknak külön tárolót biz-
tosítottunk,  ideiglenesen vas-
hordó formájában. Folynak a 
tárgyalások a szállítóval, hogy 
ezeket 240 l-es kukára cserél-
hessük.  Kérjük a temetőt lá-
togató hozzátartozókat, hogy 
fentiek szerint szíveskedjenek 

elhelyezni a temetői hulladé-
kot!

Végül, de nem utolsó sor-
ban, engedjék meg, hogy egy, 
a hulladékgyűjtéssel kapcso-
latos félreértést tisztázzunk. 
Egyházközségünk a régi te-
mető területén lévő konténert 
kizárólag a sírokról lekerülő 
hulladékok számára helyezi 
el. Mivel azonban a legrit-
kább esetben fordul elő, hogy 
halottjaink előtt öreg bőrönd-
del, koszos függönnyel, lyu-
kas kerékpárgumival, üres 
konzerves dobozzal tiszte-
legjünk, ezért kérünk szépen 
mindenkit, hogy tartsa be a 
temető íratlan szabályait és a 
jövőben ne töltsék meg ház-
tartási szeméttel a konténert. 

Tagadhatatlan, hogy a 
hulladékfeldolgozás a XXI. 
század nagy feladata, hiszen 
egyre több a szemét…,de ne 
így oldjuk meg! 

Köszönettel:
Szent László  

Egyházközség Szob      

Változások az egyházi temetőben
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SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
pályázati felhívása!

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok 
elérésében pályázatot hirdet Szob település területén megvalósuló környezetvédelmi 

programok megvalósításának támogatására.

Pályázati feltételek:
- A pályázaton adószámmal rendelkező, állami, önkormányzati és egyházi fenntartású 
intézmények, civil szervezetek, egyesületek, önszerveződő közösségek vehetnek részt.

- A pályázónak igazolnia kell, hogy a pályázati úton elnyert forrást Szob településen 
végzett környezetvédelmi tevékenységre használja fel.

- A pályázat 2017 június 1.  –  október 31-ig tartó időszakban valósuljon meg.

Rendelkezésre álló összeg: 300.000.- Ft
Pályázatok beérkezésének időpontja: 2017. május 26.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2017. május 29.

Egyéb rendelkezések:
- A pályázatok egységes rendszerben történő elbírálásának érdekében a Kuratórium 

csak pályázati kiírásra érkezett pályázatot bírál el.
- A pályázó tüntesse fel az igényelt összeget és annak felhasználásának célját, a telje-

síteni vállalt feladatok pontos meghatározásával.
- A Közalapítvány a pályázat elbírálását követő 5 napon belül átutalja a támogatási 

összeget a nyertes pályázónak.

FONTOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK:
1. Pályázni írásos formában, magyar nyelven lehet.

2. A pályázatot 1 eredeti példányban, és 1 másolati példányban kell beadni a Közala-
pítványnak címezve, lezárt borítékban beadási határidőig. A pályázat fedőlapján a 
pályázó tüntesse fel a pályázat kiírójának a nevét, a pályázó címét, a kapcsolattartó 

személyét és elérhetőségét, bankszámlaszámát.
3. Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban felsorolt ösz-
szes mellékletet tartalmazó, aláírt pályázat fogadható be! Hiánypótlásra nincs mód.
4. Idegen nyelvű dokumentumok esetén be kell nyújtani a dokumentumok 

magyar fordítását is.
5. A támogatás nem használható fel:

- pénzügyi befektetésre (pl: árfolyam nyereséghez, illetve kamatképzéshez);
- a pályázó lebonyolítási díjára (rezsire)

- átírási költségre, illetékköltségre, hitelesítési díjra, jelzálogbejegyzés költségeire;
- közjegyzői, ügyvédi költségre, stb.

6. A közalapítvány fenntartja a jogot, 
- hogy a pályázatok értékeléséhez további dokumentumokat és információkat 

kérjen a pályázóktól, helyszíni személt tartson, illetve a támogatás folyósítását a 
pályázati kiírás keretei között további feltételekhez kösse; 

- a pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási szerződésben jogi biztosíté-
kokat kössön ki;

7. A pályázat eredményéről a Közalapítvány levélben értesíti a pályázókat.
8. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Kuratórium döntését nem köteles indokolni, 
és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. A támogatásban nem részesült pályá-

zatokat nem küldjük vissza.
9. A pályázat beadásának módja:

- postai úton: Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 
(2628 Szob Árpád u. 17.) 

- személyesen: Szobi Érdy János Könyvtár és Információ Központ
(2628 Szob, Árpád u. 17.)

A borítékra kérjük ráírni: 
Szobért-Szobiakért Közalapítvány környezetvédelmi pályázat

10. A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető: 
Golánné Beke Anita +36/30-2829-289

A pályázati adatlap beszerezhető a Szobi József Attila Művelődési Házban, 
vagy letölthető a www.szob.hu honlapról.

Szob, 2017. április 26.
Golánné Beke Anita 

kuratórium elnök

Tájékoztatás a település 
hulladékszállításában 

bekövetkezett változásról!
Településünkön 2017. április 1-től a Zöld Híd 
B.I.G.G. NKft . (továbbiakban: Közszolgáltató) 
vette át a hulladékszállítás feladatait, amely a 
különböző hulladékok vonatkozásában a kö-
vetkezők szerint valósul meg:
 Kommunális hulladék: szállítása to-

vábbra is heti rendszerességgel történik. A 
korábbi szállító által adott edények továbbra 
is használhatók. Az esetleg felgyülemlett több-
lethulladékot a Közszolgáltató által biztosított 
hulladéktároló gyűjtőzsákban kell kihelyezni, 
amely beszerzése térítésköteles. 
 Szelektív hulladék: szállítása 2 heti 

rendszerességgel történik a Közszolgáltató 
által igyenesen biztosított átlátszó műanyag 
gyűjtőzsákokban.

Fontos: a szelektíven gyűjtött hulladék tisz-
tán, kiöblítve, összetaposva kerüljön a zsákba. 
Meghirdetett gyűjtési napon reggel 6:00-ig kell 
kihelyezni.
 Zöldhulladék: szállítása 2 heti rend-

szerességgel történik, szintén a Közszolgáltató 
által biztosított műanyag gyűjtőzsákokban. 
A zsákokat térítéskötelesen, önköltségi áron 
hozza forgalomba, díját és értékesítési hely-
színeit a Közszolgáltató honlapján teszi közzé. 
A lebomló zsákban történő elszállítás mellett 
kötegelt elszállítás is biztosított. Az önkor-
mányzati és a közszolgáltatói zöldhulladék 
szállítás feladata három hónap átmeneti idő-
szak keretében kerül átadásra. Április hónap-
ban a korábbi rend szerint hetente szállított az 
önkormányzat, május és június hónapokban 
azonban már csak 2 hetente, július hónaptól 
kezdődően pedig a Közszolgáltató, a már meg-
jelent és a jelen tájékoztatóban meghirdetett 
feltételek szerint szállítja el a zöldhulladékot.

Fontos: a kijelölt gyűjtési alkalmanként leg-
feljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyez-
hető ki, az összekötegelt zöldhulladék pedig 
maximum 6 cm ágátmérőjű, 150 cm hosszú, 
maximum 1 m3 mennyiségű lehet.

Mindhárom fenti hulladékkörre vonatko-
zik, hogy csak a Közszolgáltató által biztosított 
gyűjtőzsákot szállítják el, az edények mellé 
kirakott hulladékok, illetve sérült, szétszakadt 
zsákok nem kerülnek elszállításra.
 Lomtalanítás: a háztartásban felgyü-

lemlett lomok szállítása évi 1 alkalommal, 
gyűjtőpontos lomtalanítás keretében valósul 
meg, így az eddigi gyakorlat szerinti közterü-
letre való kihelyezés és önkormányzati gyűjtés 
megszűnik. Szigorodik a gyűjtött lomok köre 
is, így járműalkatrész, abroncs, elektronikai- és 
veszélyes hulladék, építési törmelék, szelektí-
ven gyűjthető hulladékok nem kerülnek el-
szállításra. A gyűjtőpont(ok) a lomtalanítást 
megelőzően kihirdetésre kerülnek.
 Elektronikai hulladékgyűjtés: a lom-

talanítás feltételei szerint évi 1 alkalommal, 
előzetesen meghirdetett időpontban és gyűjtő-
pontokon valósul meg.

Fontos: Csak ép állapotú készülékek kerül-
nek elszállításra, az összetört, hiányos készülé-
keket a Közszolgáltató nem vesz át.
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Anyakönyvi hírek
2017. április hónapban

2017. április hónapban Orbán Tamás és Molnár Ildikó 
Anna Sára nevű gyermeke látta meg a napvilágot.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti város-
unk újszülött polgárát, kívánva neki jó egészséget, hosszú 
és sikerekben gazdag életet!

A Váci Rendőrkapitányság le-
hetőséget biztosít a közösségi 
szolgálat teljesítésére, bűnmeg-
előzési feladatok végrehajtásával 
a középiskolai tanulók számára.

A középiskolákkal megkötött 
együttműködési megállapodás 
alapján 6 turnusban 10-10 fő, 
napi 3 órában, heti 15 óra kö-
zösségi szolgálatot telesítenek. 
A program helye: Vác, Zrínyi 
Miklós u. 7.

A program ideje: 
I.    turnus: 2017.06.19-06.23;
 II.   turnus 2017.06.26-06.30.;
III.  turnus 2017.07.03-07.07.; 
IV.  turnus 2017.07.10-07.14.; 
V.   turnus 2017.07.17-07.21.; 
VI.  turnus 2017.07.24-07.28.
A program lebonyolításá-

ért felelős:    Kovács Sándor r. 
alezredes. Elérthetőség: Tel.: 
06-27/505-600 3507 mellék, 06-
20/2132454. E-mail: KovacsSa@
pest.police.hu

Jelentkezés: 06 27/505-600 
3551 mellék.

Legyélt Te is szobi Gyereksztár! 
A rendezvény ideje alatt felléphetsz a gyereknapi színpadon 
egyénileg vagy barátokkal, verssel, énekkel, tánccal, stb. A ze-
nés produkciókhoz feltétlenül hozd magaddal az előadáshoz 
szükséges zenét pendrive-on vagy CD-n. Jelentkezés déltől a 
helyszínen.

Kedves Nagymamák és Anyukák!
Az elmúlt évek Gyermeknapi rendezvényeire készített fi -

nom sütemények sikerére való tekintettel a gyerekek nevében 
kérünk Benneteket, amennyiben módotokban áll, készítsetek 
meglepetésként az idei programra is egy kicsi tányér - sok 
kicsi sokra megy alapon - aprósüteményt (ne krémest), vagy 
palacsintát lekvárral, nutellával, kakaóval stb. töltve. A fi nom-
ságokat a szokásokhoz hűen a program helyszínén kínáljuk az 
éhes gyermekszájaknak a nap folyamán. A sütiket a program 
teljes ideje alatt le lehet adni az információs sátornál. A hozott 
tálcák/tányérok aljára kérjük ráírni a neveket!

A gyerekek nevében köszönjük!!! 

Közösségi 
szolgálat a Váci 

Rendrkapitányságon

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy a 12127 j.  
számú, Szob bekötő út Dó-
zsa György úti szakaszán 
előreláthatólag 2017.05.23 
és 2017.05.25 között fel-
újítási munka zajlik majd, 
félpályás váltakozó irányú 
ideiglenes forgalomkorlá-
tozás kiépítése és jelzőőrös 

forgalomirányítás mellett. 
A felújítási munka pon-

tos megkezdésének, illetve 
befejezésének időpontjáról 
a www.utinform.hu elérhe-
tőségen tájékozódhatnak.  

A felújítási munka elvég-
zésének ideje alatt szíves 
türelmüket és megértésüket 
kérjük.

Útfelújítás

Az anyák napja világszerte ünne-
pelt nap, amely napon sok szere-
tettel köszöntjük az édesanyákat.

Óvodánkban is minden cso-
portban nagy izgalommal ké-
szültek a gyermekek az év egyik 
legmeghatóbb ünnepére. Ver-
seket, dalokat tanultak, szorgos 
kis kezeik ajándékot készítettek. 
Az óvoda minden csoportja 
anyák napi díszbe öltözött. Idén 
az ünneplés bensőséges és szere-
tetteljes légkörben zajlott. Halk, 
ráhangolódó zeneszó mellett, 
minden kisgyermek, személye-
sen, ölben ülve mondhatta, éne-
kelhette el édesanyjának a kö-

szöntőjét. Az édesanyák könnyes 
szemmel hallgatták gyermekeik 
megható szavait.

Szobi Napsugár 
Óvoda

Az édesanyákat köszöntöttük

2017 – Kodály emlékév. Ko-
dály Zoltán zeneszerző, nép-
dalgyűjtő, zenepedagógus 
születésének 135. és halálának 
50. évfordulójára országszerte 
megemlékezéseket rendeznek. 
Május 11-én, 17 órakor népes 
közönség gyűlt össze a zene-
iskola szabadtéri színpadán 
is. Ünnepélyes keretek között 
helyezte el a tanulók nevé-

ben Mádai Anna és Gyurcsok 
Hunor, majd Bogányi Gergely 
intézményvezető és Fehérné 
Szabó Marianna intézményve-
zető-helyettes az emlékezés ko-
szorúit. Ezt követően a hang-
versenyteremben - egy közös 
éneklést követően - a zeneisko-
lások Kodály művekből össze-
állított műsorát hallgathatta a 
tisztelt közönség. Bogányi Ger-

gely zongorajátéka után – meg-
lepetésként, az országban egye-
dülálló kezdeményezésként - a 
zeneiskola pedagógusai három 
Kodály vegyeskari művét szó-
laltatták meg Bogányi Tibor 
vezényletével. Az emlékév foly-
tatásaként, a Szobi Városna-
pokra kibővített, nagyszabású 
koncerttel készülünk. 

F. Szabó Marianna

Kodály Emléknap a Szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában
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Az előző számban megje-
lent írásban került említésre 
3 szobi férfi, akik 1617-ben 
a hódoltság idején a Hont 
vármegye által lefolytatott 
vizsgálat során tanúskodtak 
a Börzsöny erdeinek hasz-
nálatával, birtoklásával kap-
csolatban. Szob középkori, 
török kori múltját kutatva 
szerencsére számos más it-
teni lakosról is információt 
nyerhetünk. 1404-ben egy 
nagyobb szobi család sze-
repel egy periratban. A már 
korábban elhunyt Nagynak 
nevezett Tamásnak öt gyer-
meke kerül ekkor megne-
vezésre. Fia „Rigow”-nak 
(azaz Rigónak) nevezett Pé-
ter szintén sírba szállt már 
1404 előtt, négy lánya vi-
szont ekkor próbálta Rigó 
Péter egy jelentős értékű 
szőlejét megszerezni. A 
négy hölgyről ennyit tud-
ni: Erzsébet egy bizonyos 
szobi Lőrinc özvegye volt 
1404-ben, Katalin ekkor 
még élő férjét Zeuke (azaz 
Szőke) Miklósnak hívták, 
Margit Jakab özvegyeként 
szerepel, Ágota pedig Kosa 
fia István nejeként került 
említésre. A szőlőt, mely 
Szobon a Fodornak nevezett 
János szőleje mellett feküdt, 
végül nem sikerült megsze-
rezniük, mivel a nosztrai 
pálosok bizonyították, hogy 
Péter azt – özvegye Ilona 
beleegyezésével – rájuk 
hagyta. A 15. században 
gyakran előfordul, hogy 
még nem léteznek a mi fo-
galmaink szerinti vezeték-
nevek, hanem az apák más 
jelzővel szerepelnek, mint 
fiaik. Így lehet a fentebbi 
Nagynak nevezett Tamás-
nak a fia Rigónak mondott 
Péter. Előfordul azonban az 
is, hogy egy-egy családnév 
már öröklődik. Valószínű-
leg Szőke Miklós és neje Ka-
talin utódai a 150 év múltán 
a török iratokban szereplő 
szobi Szőkék. 1465-ben egy 
Hews László nevű férfit, 
1491-ben Thasol György bí-
rót, 1507-ben pedig Folnagh 
(Falunagy/Fónagy, azaz 
bíró) Mátyás bírót említe-
nek az oklevelek. A környék 
várait 1543-1544-ben elfog-

laló törököknek köszönhe-
tő településünk lakóinak 
első összeírása. A hódítók 
kitűnő, precíz nyilvántar-
tást vezettek az adóztatott 
lakosságról. Míg a magyar 
adószedők csak azt jegyez-
ték fel sokszor, hogy egy-
egy falu hány portával ren-
delkezik és így hány forint 
adót köteles fizetni, addig a 
muzulmánok igen részletes 
adójegyzékeket, török szó-
val deftereket készítettek. 
A Budai szandzsákba, azaz 
Budai vártartományba tar-
tozó Szob esetében is az álta-
lános gyakorlatot követték. 
A muszlim adószedő végig-
járta a helyi bíró és egy-két 
esküdt kíséretében a falut és 
minden háznál feljegyezték 
arab írással az ott lakó csa-
ládfők és felnőttnek tekin-
tett, azaz kb. 12-14 évnél 
idősebb fiaik nevét. Minden 
férfi 50 akcse adót fizetett. 
Emellett a helyiektől meg-
kérdezték, hogy általában 
mekkora termés várható a 
gabona, a bor, a hüvelye-
sek, a káposzta, a széna és 
még sok minden tekinteté-
ben. Az átlagos termés tize-
dét követelték a keresztény 
alattvalóktól, a rájáktól. (Ha 
valaki áttért, akkor azonnal 
adómentessé vált.) Tizedet 
kellett fizetni a disznók, a 
bárányok, a méhkasok után 
is. Az 1559. évi defterben 
86 szobi férfi került felso-
rolásra. Közülük 50 nős, 
azaz családfő, 36 pedig ezek 
nőtlen fia vagy testvére. Va-
lószínűleg 45-50 közt volt 
ekkor Szob házainak a szá-
ma. (1562-ben, három év 
múlva a török 48 házra vet 
ki adót.) A környékbeli tele-
pülések közül Maroson 320 
férfit, Szokolyán 122-t írtak 
össze 1559-ben. Az Ipoly 
völgyében viszont csak a 
156 férfival rendelkező 
Nagybörzsöny és a 180 férfi 
által lakott Szalka volt né-
pesebb Szobnál. Helembán 
44, Leléden 24, Bajtán 20, 
Letkésen 49, Mikolán 64, 
Bernecén 52, Barátin 38 
férfit írtak össze ekkortájt. 
A történészek szerint minél 
fejlettebb, városiasodottabb 
volt egy helység, annál több 

foglalkozásnevet találunk 
a családnevek közt. (Ekkor 
még sok Varga nevű való-
ban lábbelit készített és a 
Kovácsok kovácsoltak. Ha a 
kovács egyik fia mészáros-
ként dolgozott, gyakran az 
új mesterség ragadt rá csa-
ládnévként. Ha az ő fia vö-
rös hajú volt, őt lehet, hogy 
Vörösnek kezdték hívni.) A 
mezővárosokban ugyanis 
már meg tudott élni egy-két 
kézműves, míg a kis falvak-
ban mindenki földműves 
volt, legfeljebb egy-egy ko-
vács képviselte az „ipart”. 
Szobon 1559-ben Kovács, 
Varga, Szabó és Mészáros 
fordult elő. Ez és lélekszá-
ma alapján a falusi szinttől 
már elmozdult helységnek 
tekinthető, de nem volt 
még mezőváros. (A közel-
ben Maros, Szalka és Bör-
zsöny azok, amelyek ekkor 
kiérdemelték a mezőváros 
címet.) Szobon 1559-ben 
a legnépesebb család vagy 
inkább rokonság a Zongor 
volt. 5 háztartásban éltek 
Zongorok, mindenhol egy 
apát és egy fiút, azaz ösz-
szesen 10 főt regisztráltak 
a hódítók. (A Zongor szó 
egy sólymfajtát jelölt.) A 
többi népesebb rokonság: 
7 Tocsik nevű élt összesen 
3 háztartásban, 5 Szakál 3 
háztartásban, 5 Varga 2 he-
lyen és 4 Bartos nevű férfi 3 
háztartásban. Az apa vagy 
távolabbi ős neve is sokszor 
vezetéknévvé vált. Berta-
lan volt a névadója a Bar-
tos családnak, egy Dénestől 
eredhetett a Dienes család, 
de találtak Szobon Dimitre 
(Demeter), János, Miklós, 
Miksa, Misa és Vince ve-
zetéknevű férfiakat is.  A 
származási hely ismerhető 
fel valószínűleg a Tolmácsi, 
Csáni (Csányi), Göd és a ne-
hezen kiolvasható Beki csa-
ládnévnél. Mivel a törökök 
az arab írás egy változatát 
használták, így sokszor bi-
zonytalan egy-egy arab írás-
sal lejegyzett magyar név 
olvasata. Ennek oka, hogy 
a magánhangzókat sokszor 
nem is jelölik, hanem csak a 
szó mássalhangzói kerülnek 
a papírra. A problémát fo-

kozta, ha az írnok csúnyán, 
gyorsan írt, vagy ha az irat 
mára szakadozott vagy fol-
tos lett. A már 1507-ben 
szereplő Fölnagy név jelen-
tése falunagy, azaz bíró, a 
Nemes név viselői pedig ta-
lán nemesek voltak. (A tö-
rököt ez nem hatotta meg, a 
nemesektől is adót szedett.) 
A település egyetlen szláv-
nak tűnő neve a Tocsik. A 
Kis, Szőke és Szakál csalá-
dok küllemükről kaphatták 
nevüket. 

Az 1559. évi török defter 
szobi nevei (a fiak mindig 
nőtlenek): Zongor Petre és 
fia Imre, veje Vitális, Varga 
Máté és fia András, fia Mik-
lós, testvére Máté nőtlen, 
Varga András nős, Szakál 
Mihály és fia Gergely, Szakál 
Lukács és fia István, Bartos 
Sebestyén nős, Miksa Ferenc 
nős, Zongor Tomás és fia 
Matiás, Beki (?) János és fia 
Tamás, Miklós Alberd és fia 
Gergel, Bak (?) Simon nős 
és testvére Pál nőtlen, Göd 
Máté nős, Bakó László nős, 
Kajtás Petre nős, Nemes Ba-
lázs és fia Bálind, Dimitre 
Antal és fia Máté, testvére 
Alberd nős, Sipos Petre és 
fia Gergely, fia János, Tarsol 
Tomás és fia Jakab, Vas 
Bertalan nős, Szakál János 
nős, Tocsik Antal és fia Já-
nos, testvére György nőtlen, 
Zongor Petre és fia András, 
Tocsik János és fia Matiás, 
fia Benedek, fia Tomás, Tol-
mácsi Alberd és fia László, 
Misa Miklós nős, testvére 
Petre nőtlen, Misa Antal 
nős, testvére Balázs nős, Di-
enes Borbás és fia Orbán, 
Fölnagy Tomás és fia Ger-
gely, fia Imre, Zongor János 
és fia Pál, veje Máté, Csáni 
András nős, Zongor Pál és 
fia János, Kovács Sebestyén 
és fia Vince, Bartos Pál és 
fia Bálind, Tanú Pál és fia 
Tomás, Tas Petre nős, Szőke 
Bálind nős, Tátos (?) Simon 
és fia Imre [Imre áthúzva!], 
fia Gergel, János Simon és 
fia Imre, Kis Máté és fia 
Lőrinc, Szabó Borbás és fia 
Bertalan, Bartos Domokos 
nős, Mészáros Együd és fia 
Gergely. (A deftert átírta, 
közölte Káldy-Nagy Gyula).    

Batizi Zoltán 
Börzsöny Közérdekű 

Muzeális Gyűjtemény

Az első név szerint ismert szobiak
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Márianosztra szakrális emlékei 
közül a római katolikus temp-
lom és kolostor határainkon túl 
is ismertségnek örvend. A kö-
zépkori Isten házát és kolostort 
I. Lajos király alapította, de ezt 
a török időkben teljesen lerom-
bolták. 1711-ben egy Kurpecz 
nevű pálos atya kérte vissza 
Széchényi György esztergomi 
érsektől a települést, és kezdte el 
újjáépíteni a templomot. 1725-
ben elkészült a Szent Borbála 
kápolna is, amelyet parókiális 
egyházként használtak. 1777-
ben a Kálvária-dombon a pálos 
rend két kápolnát épített a Szen-
vedő Krisztus és a Fájdalmas 
Szűzanya tiszteletére. Azonban 
a kalapos király rendjüket is 
feloszlatta, fehér barátok csak 
1989-ben kapták vissza ősi 
templomukat. A 20. században 
a Szeretet Nővérei működtek a 
településen. A plébániát 1993-
ban a váci egyházmegyéhez 
csatolták, a Magyarok Nagyasz-
szonya plébániatemplom pedig 
2012-ben Bazilika Minor címet 
kapott.

Egyházi anyakönyvezés: 
1712-től róm. kat. egyház-
község, 1784-től róm. kat. 
plébánia; 1895: evangéli-
kus Börzsöny; református 
Nagymaros; izraelita Ipoly-
ság.

A község lakossága a 
2011. évi népszámlálás ada-
tai szerint 1389 fő, ebből 

katolikus 611, református 
54, evangélikus 13 lélek.

Pálos kolostorból börtön
Az egyik legrégebbi magyar 

büntetés-végrehajtási intéz-
mény épületét 1352-ben Nagy 
Lajos király a magyar alapítású 
pálos rend kolostorának építtet-
te. A mellette lévő templomot 
Szűz Mária tiszteletére szentel-
ték fel. A kialakuló település a 
későbbiekben a „mi Máriánk” 
után kapta a Márianosztra el-
nevezést. A rendet 1786-ban 
feloszlatták, a kolostorépület a 
kincstár tulajdonába került.

Az 1848-1849-es szabadság-
harc leverése után Magyaror-
szágon az osztrák büntetőjog 
lépett hatályba, ennek megfe-
lelően nagyszabású börtönépí-
tés kezdődött országszerte. Az 
üresen álló kolostorépületet a 
kormány 1858. évtől kezdődő-
en 40 évre kibérelte és országos 
női fegyintézetté szervezte, mű-
ködtetését a Szent Vince-rend 
irgalmas nővéreire bízta. A „Ke-
resztény Szeretet Lányai” 1858. 
augusztus 15-én érkeztek az 
elhagyatott kolostorépületbe, 
és megkezdték a felkészülést az 
elítéltek fogadására. 

1858. október 17-én megtör-
tént az átadás, az első főnöknő 
Wágner Paula volt, aki 21 nő-
vérrel vette át az  intézetet. Az 
év végéig 344 elítéltet szállítot-
tak ide. A külső őrzést 4 férfi  őr 

látta el. A börtönben a nővérek 
gazdálkodtak, eltartották ma-
gukat és a fogvatartottakat, ezt 
az állam által adott „fejkvótából” 
és a megtermelt javakból tették 
közel 100 éven keresztül. 1949 
májusában az intézet állami tu-
lajdonba és igazgatásba került, a 
nővéreket menesztették. A női 
elítélteket innen Sátoraljaúj-
helyre és Kalocsára szállították, 
helyükre férfi  fogvatartottak 
kerültek.

Pilismarót majd 
Nagymaros fi liája

Márianosztra Pilismarót 
református eklézsia fi ókjaként 
tűnik fel a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület Névtá-
rában 1882-ben. 1883 és 1885 
között az állami női fegyház 
és a község a palánki egyház-
megye anyaegyházaként szere-
pel. Lelkipásztora: Nagy József. 
1886-tól 1888-ig Nagymaros 
fi ókegyháza a magyar királyi 
országos női fegyház és a köz-
ség, Várady Bálint lelkésszel. 
1886-ból származó pecsét fel-
irata: A mária nosztrai m. kir. 
orsz. nőifegyintézet ref. lelki-
pásztori hivatala pecsétje 1886. 
1889-ben a község nem szere-
pel, de a következő két évben 
ismét együtt említik, a lelkész 
továbbra is Várady Bálint. 1892 
és 1896 között annyi a változás, 
hogy nincs helyben lelkész, ha-
nem Nagy Lajos, az anyaegyház 

prédikátora a fegyházba járó 
lelkigondozó. Az 1897. évi név-
tárban a fegyház nincs említve, 
a következő évben ugyancsak a 
község és a börtön együtt alkot-
ja a fi ókot, s Nagy Lajos a kijá-
ró lelkész. 1899-ben a fi óknak 
nincs saját lelkésze.

1905-től a márianosztrai or-
szágos női fegyintézet missziói 
egyház státust kap, de lelkészét 
még nem említik. 1906-tól 
1928-ig Szekér István az eklézsia 
lelkipásztora. A lelkész 1928-
ban Budapesten hunyt el. 

A fegyencnők (számuk 
350–600 fő) közül a református 
gyülekezethez tartozók száma 
általában 60 és 100 fő között 
alakult. Legmagasabb létszám 
1889-ben 99 fő, legalacsonyabb 
28 fő 1891-ben. A községben 6 
és 11 fő között mozgott a helvét 
hitvallást követők száma. Espe-
res úr a jegyzők társaságában 
jún. 30-án részt vett Mária-
nosztrán a protestáns fegyenc-
nők vallásvizsgáján. A fegyenc-
nők valláserkölcsi nevelése a 
legjobb kezekben van. Szükséges 
lenne, hogy az egyházmegye a 
fegyencnőknek juttasson néhány 
példányt a Koszorú című füze-
tekből.

1910-ben a 604 elítéltből 82 
református, s 3 szülést és 2 ha-
lálesetet anyakönyveztek. 1926-
ban és 1928-ban Márianosztra 
már csak Nagymaros szórvá-
nyaként szerepel a Névtárakban 
96 lélekkel.

Dr. Koczó József

Református börtönmisszió a női fegyházban

KÖSZÖNJÜK! 
Mint ahogy az már évek óta 
sikeresen megvalósul, a szo-
bi Ipolyvölgyi Sporthorgász 
Egyesület szervezésében idén 
is elvégeztük folyóink part-
ján a tavaszi nagytakarítást. 
Az április 22-én lebonyolí-
tott szemétszedés alkalmával 
22 természetbarát tisztította 
az Ipoly és a Duna-partját 
Ipolydamásdtól az Ötös-hí-
dig bezárólag. Munkájuk 
eredményeként az összegyűj-
tött és bezsákolt hulladék 
megtöltött egy 5 m3-es kon-
ténert, melyben a kidobott 
hűtőtől a gépkocsi ülésig sok 
érdekesség fellelhető volt. Bár 
évről-évre javul a helyzet, 
azonban megfi gyelhető, hogy 
minden évben sikerül egy 
ekkora konténert megtölteni. 

A horgásztanya környezetét 
is takarosabbá varázsolták a 
résztvevők. A szemétszedés 
befejeztével Kazinczi Ferenc 
által elkészített nagyszerű 
gulyást kóstolhattunk. Az 
Ipolyvölgyi Sporthorgász 
Egyesület nevében szeret-
nénk megköszönni minden-
kinek, aki személyes megje-
lenésével vagy támogatásával 
elősegítette az eredményes 
munkát, valamint időt szánt 
környezetünk megtisztítá-
sára:  Dutka Ákos, Mészáros 
Attila, Huszák Károly, Kutasi 
Péter, Ziman Sándor, Kazinc-
zi Ferenc, Moravcsik Ildikó, 
Rekli Ferenc, Gyürki Béla, 
Sipos Tamás, Czibere László, 
Egri Géza, Heil László, Kor-
mos József, Lukács Zoltán, 
Kiss Zoltán, Paulik József, 
Nagy László, Gíber Gyula, 

Zachar Róbertné, Zachar Ró-
bert, Ferenci Péter.

Külön köszönet Környe-
zetvédelmi bizottságunk 
vezetőjének, Kunya Gergely 
horgásztársunknak a szemét-
gyűjtést megelőző munkájá-
ért. 

Támogatóinknak szintén 
köszönetünket szeretnénk 
kifejezni, hiszen nagyban 
megkönnyítették a rendez-
vény lebonyolítását hathatós 
segítségükkel: Fővárosi Hor-
gászegyesületek Szövetsége, 
Kalácska Húsbolt, Kavalkád-
Italdiszkont, 105 söröző, Tur-
csik Mónika zöldséges, Éva 
Baker Pékség, Dunapart Üz-
letház, Alsószobi Vegyesbolt, 
Egér-Dami Bt., Gazdabolt.

Köszönettel:                                                         
az IVSHE vezetősége 

Hogy vagy mindig?
Ezzel a szlogennel indítjuk út-
jára zenés nyári esték progra-
munkat a Köztársaság utcai 
zenepavilonnál, melynek első 
alkalmához az Acoustic Rock 
Jam szolgáltatja a muzsikát. 
Klasszikus rock slágerek két szál 
gitáron, melynek húrjait Molnár 
Péter – Stula és Terman Lász-
ló pengeti. Várunk szeretettel 
minden zenekedvelőt, családot, 
baráti társaságok erre a kelle-
mes kikapcsolódásra 2017. jú-
nius 3-án, szombaton este 20:30 
órától. 

További információ a Szobi 
József Attila Művelődési Ház 
irodájában, vagy a 06 70 442 
6678-as telefonszámon.

Rossz idő esetén a koncert a 
Zátony Sörözőben kerül meg-
rendezésre.
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A téli, száraz edzéseket – mikor 
az időjárás is engedte – vég-
re felváltották a vizes edzések. 
A Dunában a lapátolás nem 
mindig volt hálás feladat, hi-
szen április hónap szeszélyes és 
bolondos volt, még hó is meg-
viccelte a gyerekeket. A gye-
rekek az iskolai mindennapos 
feladatok mellett heti öt vagy 
hat nap edzésen vesznek részt, 
mely edzéseket Glózer Gergely 
edző tart. A győri Graboplast 
Maraton Magyar Bajnokság-
ra készülve, májusban ezek az 
edzések már reggeli edzésekkel 
is kiegészülnek. Kajakosaink 
reggel hatkor már a habot szelik 
a Dunán, 8-kor iskolába men-
nek és az iskola végeztével újra 
a Dunán kajakoznak.

A tavaszi szünetben sem láb-
lógatással ütötték el az időt ka-
jakosaink, hanem egész napos, 
kemény edzésekkel erősítették 
állóképességüket. 2017. ápri-
lis 15-én a szombati délelőtti 
edzést követően – meghálálva a 
gyerekek megfeszített munkáját 
– a kajakos szülők húsvéti meg-
lepetéssel készültek.

Séfk ént sem utolsó Lind 
György és lelkes segítői babgu-
lyást készítettek. Az anyukák és 
nagymamák által készített – kü-
lön köszönet Pásztor Dávidnak, 
aki szintén saját kezűleg készí-
tett - süteménnyel örvendez-
tették meg a csónakház melletti 
füves részen egybegyűlt kajakos 
szülőket és gyermekeket. A csa-
ládias hangulatban, közösen 
eltöltött idő, a fenséges ízű gu-
lyáslevessel és ínycsiklandozó 
fi nomságokkal megspékelve, 
egyszerűen tökéletes volt. Ki-
váló volt a szervezés, a jelenlévő 
szülők odatették magukat úgy, 
hogy a húsvéti kajakos nap ne 
csak egy nap legyen a sok közül.

A nap persze nem múlhatott 
el anélkül, hogy a húsvéti nyúl 
- szobi kajakos viszonylatban 
- Glózer Gergely edző ne kö-
szöntette volna a kis kajakoso-
kat. Az ajándék kis fi gyelmesség 
volt, melynek nagyon örültek a 
gyerekek. Az ebédet és ajándé-
kozást követően, hogy a nap 
korán véget ne érjen, egy apa-
gyermek focimeccs is kereke-
dett. A mérkőzés igen komoly 
volt, a fi úk-lányok gyűrték tisz-

tességesen az apukákat, de ez is 
kevésnek bizonyult, hiszen az 
apák mégiscsak győzedelmes-
kedtek a gyerekek felett. Sok 
segítőnek – fontos megemlíteni 
a szülők, nagyszülők mellett a 
Szobi Szörp Zrt. és Paluch Anita 
segítségét - és az összetartó csa-
patnak hála, fantasztikus dél-
utánt tölthettek együtt kajakos 
szülők és gyermekek.

A támogató hozzáállás nem 
ért véget a húsvéti kajakos nap-
pal, hiszen az elmúlt hónapban 
csupa segítő kezek formálták 
gyarapodó csapatunk jövőjét. 
Kammerer Zoltán csónakmo-
torral támogatta egyesületün-
ket, melynek beüzemelésével a 
gyerekek biztonságos és gyors 
követése már nem csak ideává, 
hanem valósággá vált. Mészáros 
Miklós ügyintézésének és Mol-
nár Péter kajakosunk anyagi 

támogatásának köszönhetően, 
a csónakmotor megbízhatóan 
üzemel.

Fontos előrelépés történt 
egy régi ügyet érintően, hi-
szen egy hosszú és minden 
fél számára méltatlan vita 
kompromisszumos rende-
zéseként, vontát – kajakok 
szállítására alkalmas szállító 
eszközt – kapott az egyesület. 
A szállító eszköz megszerzése 
tekintetében sokat tett Ferencz 
Gyöngyi polgármester asszony 
és Zentai Kornél. A kapott esz-
közt feljavította Veligdán Péter, 
Pásztor Dávid és Bartók István 
egyesületi tag. A csónakra 
nemcsak új motor került, ha-
nem beülő, melynek elkészíté-
sében Mészáros Miklós szintén 

szót és köszönetet érdemel.
2017. április 29-én mindezek-

nek hála már gördülékenyebben 
tudtak a gyerekek menni az Új-
pesti-öbölben rendezett A-Híd 
Építő Kupára. A kupa az év első 
nagy volumenű versenye, mely 
előszobája a hivatalos orszá-
gos kajakos versenyeknek. Az 
A-Híd kupa népszerűségét az 
okozza, hogy mintegy szintfel-
mérő a fi atalok számára. Felmé-
ri, hogy sikerült-e a felkészülés a 
téli edzéseken.

A száraz edzéseken való tisz-
tességes felkészülés fi zikailag jó 
állapotba hozta a gyerekeket. A 
vizes edzések hiánya a kupán 
mérhető volt. Még néhány hó-
nappal ezelőtt érmekkel gaz-
dagon tértek haza a gyerekek a 
Héraklész fi zikai versenyről, ez 
az A-Híd kupán már szolidan 
sikerült. A gyerekek lelkese-

dése és edzéshez való kitartó 
hozzáállása töretlen, így a nyári 
versenyek biztosan eredménye-
sebbek lesznek.

A résztvevő gyerekek: Ara-
di Álmos, Aradi Bátor, Baranyi 
Dániel, Bezeczky Márton Pál, 
Gulyás Henrietta, Kiss Gergő, 
Lind Botond, Motyovszky Pat-
rik, Patrik Gergő, Szántó Bálint, 
Téglás Kamilla és Veligdán Péter.

Azonban nemcsak verseny-
ző gyerekek, hanem kajakosa-
ink közül szurkolóként is nem 
egy gyermek volt jelen: Aradi 
Alexandra, Baka Panna és Mé-
száros Benedek. Köszönet nekik 
is, hogy jelenlétükkel és hang-
jukkal bátorították a többieket.

A kicsik párosa (Lind Bo-
tond - Bezeczky Márton pá-

rosa) első közös versenyükön 
hatodikként értek célba, érmet 
ők vihettek haza. A többiek is 
komoly küzdelmekben vettek 
részt, igen nagy létszámú me-
zőnyökben kajakoztak, de ér-
met most szerezni nem tudtak. 
Újpesten közel 900 utánpót-
láskorú kajakost neveztek, így 
dicséretet ők is mindenképpen 
megérdemelnek.

Alig kipihenve az újpesti 
kupát, május elsején, a Retro 
majálison vettek részt a kajakos 
gyerekek. A délelőtti edzés után 
kipattanva a kajakból kajakos 
egyen pólóba bújva, transzpa-
renst szorongatva vonultak fel 
a szobiakkal a városban. A nap 
nem ért véget a felvonulással, 
hiszen a városi főzőversenyen 
kajakosaink is részt vettek. 
Szakácsként Veligdán Péter és 
Mészáros Miklós remekelt, hi-
szen kuktaként a szülőkkel, 
első helyezést értek el. A fensé-
ges halászléhez a halat Ferencz 
Gyöngyi és Veligdán Péter adta, 
melyért ezúton is köszönet illeti 
őket. A városjátékon is aktívan 
részt vettek a kajakos gyerekek, 
és Szob alsó csapatát erősítve, 
együtt elsők lettek. Bezeczky 
Márton ugyanaznap – Nőtin-
csen futott a „Fut a Nőtincs” 
rendezvényen, ahol - szobi ka-
jakos pólóban - 10 km-es távon, 
1 óra 2 perc alatt teljesítette a tá-
vot. A lefutott idejével az ezüst-
érmet szerezte meg.

A fentiek tükrében 2017. év 
tavasza eseménydúsan és re-
mekül telt el a szobi kajakosok 
számára. A szobi kajak egyesü-
let nemcsak lehetőséget nyújt 
az aktív sportoláshoz, verseny-
zéshez, hanem egy olyan kö-
zösséghez tartozhat gyermek és 
általa a szülő, ahol garantáltan 
mindig történik valami, és ha 
még vita is alakul, a csapat ösz-
szetart, vagy legalábbis keresi az 
utat a megoldáshoz. 2017. má-
jus 28-án 14 órától, a gyerek-
napon lehetőség lesz a kajakos 
életérzés megtapasztalásához, 
illetve aki szeretné gyermekét 
beíratni kajak edzésekre, aznap 
megteheti. 2008-2009-es kor-
osztálynál idősebb gyermekek 
jelentkezését várjuk. A jelent-
kezés feltételeiről, gyereknapon 
a kajakos pavilonnál kihelyezett 
prospektusból lehet tájékozód-
ni, illetve személyesen Glózer 
Gergely edzőtől, vagy a jelen 
lévő kajakos szervezőktől.

Bezeczky Anikó

Váci Kajak-Kenu Baráti Kör
Szobi Kajak-Kenu szakosztály tavaszi hírei
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Hosszan kígyózik a sor, valami baj lehet a pénztárgéppel. A 
fél személyzet összegyűlt a gép körül, mindegyik átment sze-
relőbe, adják és kipróbálják a tanácsokat, de az az átkozott 
pénztárgép nem akar elindulni. Már bevásároltam én is, a kí-
gyó legvégén állok, látom, hogy egy idősebb úr toporog a cse-
mege pult előtt. A pult mögött senki. Nézegeti az óráját, arca 
fehérből vörösre vált, toporog, egyre idegesebb. Megint óra-
nézés, színváltás. Vonathoz menne? Vagy az autóbuszhoz? A 
kígyósor áll, a pult üres. Valaki beszól a raktárba, jön a válasz: 
„mindjárt megyek!”. Peregnek a percek. Pontosabban szólva a 
sláger szavaival: „Megáll az idő...”. Az úriember fel-alá masíroz, 
a színek változnak az arcán. Nagyon ideges. És akkor megje-
lenik a pult gazdája. Felnéz, látja az egyedüli vásárlót: „Tessék 
parancsolni!” Nincs válasz, az emberünk csak nézi a hölgyet, 
csak nézi hangtalanul. „Mit tetszik kérni?” Az úr felfújja az ar-
cát, majd vészjósló hangon megkérdezi: „Tudja ki vagyok én?” 
A kérdés válasz nélkül marad. Újra megkérdezi, hangja fenye-
gető: „Tudja ki vagyok én?” Néhány másodperc után megér-
kezik a válasz: „Nem, nem tudom!” „Gondoltam rögtön! Akkor 
megmondom: Én vagyok a vevő! Érti? A vevő!” Köszön, karján 
az üres kosár, indul a kijárat felé. A pénztárgép is hajlandó volt 
együttműködni velünk. Még a nap is kisütött. 

(Idegen szavak használata 1)
A vasúti jegypénztárnál futottak össze, már régen nem láthat-
ták egymást, mert puszi-puszi, és jön a kérdés: „Hová mész 
Julika?” „Csak ide Pestre a kórházba…” „A kórházba? Ki van 
ott neked?” „Ne is mondjad! Az unokám…” „Unokád? Hát mi 
történt vele?” „Ne is kérdezd! Tisztára alkomonista lett…”

(Idegen szavak használata 2)
Tisztességben megőszült emberek az asztal körül, süt a nap 
kellemesen, előttük a fröccs, kortyolgatják a nedűt. Új téma 
bukkan fel, az atomerőmű. Komoly képpel magyarázza a leg-
fi atalabb az erőmű működését. Röpködnek az ionok, kritikus 
mennyiség, felezési idő, radioaktivitás, még Teller Ede és a töb-
bi Nobel-díjas tudós is cuppantana ott a fent egy felhő szé-
lén, ha hallgatnák a négy „atomtudós” eszmecseréjét. Közben 
jön a második kör. A második ember a hűtőelemek cseréjét 
boncolgatja. Mindenki bólogat. Aztán jön a következő soros 
atomtudós. Mélyen belekortyol a fröccsbe, megtörli a száját, 
köszörüli a torkát mielőtt megszólalna: „Uraim, én ebben a té-
mában ladikus vagyok, de elmondom a véleményemet.” A sze-
gény ionok meg csak keringenek….

(Használati utasítás)
Szülinapomra kaptam. Öröm rátekinteni. Formatervezett, 
kézhez simuló, szinte légiesen könnyű, pillanatok alatt betölti 
funkcióját, ez a kis szerkentyű biztosan nem hazai gyártmány. 
Nini, még egy kis cédula is jár hozzá! Akkor lássuk mit írtak 
hozzá a gyártók! „Üvegbontó” Nahát, ez a mütyür nem sör-
nyitó, de nem ám! Valami lehet igazság benne, mert tényleg 
nem a sört nyitom, hanem az üveget. Német cég importálta 
valahonnan, ők tették rá a magyar szöveget. Nézzük tovább! 
„Mosogatógépben nem mosható!” Csak így. Más tanácsot nem 
írtak rá. Agysejtjeim zakatolnak. Európában ezek szerint csak 
hazánkban használjuk rosszul a sörnyitót, mi kimossuk hasz-
nálat után. Természetesen mosógépben, csak nem tudom mi-
lyen márkájú mosóport kellene használnom.

Ferenczy Emil

Gasztostaféta
Oroszkrém torta Marikától

Ezt a tortát Biharkeresztesen élő Marika sógornőmnél 
ettem előszőr, és úgy ízlett, hogy gyorsan el is kértem 
a receptjét.

Párszor már én is elkészítettem, egyáltalán nem bo-
nyolult, és a családom nagyon szereti.

Íme a recept: 6 tojásból kerek piskótalapot sütünk.
Erre mindenkinek biztosan megvan a jól bevált

receptje, ezért ezt most nem is írom le.

A krém receptje:
Hozzávalók: 
3 egész tojás

8 evőkanál kristálycukor
2 dl tej

8 dl habtejszín
1 kis csomag mazsola
1 csomag zselatin por

2 csomag vaníliás cukor
Elkészítése: A zselatint 1 ½ dl hideg vízzel feloldjuk. 

A tojást a cukorral és a tejjel, állandóan kevergetve kö-
zepes sűrűségűre főzzük.

Azután levesszük a tűzről, és a forró krémbe beleke-
verjük a vaníliás cukrot és a zselatint.

Ezt a krémet hagyjuk kihűlni, és (a krémet nem sza-
bad nagyon kihűteni csak langyosra, mert ha nagyon 
lehűl akkor megkocsonyásodik) közben felverjük a 8 
dl habtejszínt, amihez óvatosan hozzákeverjük a tojá-
sos krémet, és az 1 kis csomag mazsolát.

A piskóta karikát 3 karikára szeljük, megtöltjük, és 
be is vonjuk a fenti krémmel.

Díszíthetjük ízlés szerint. (pl: kiwi, mandarin, vagy 
csokiforgács stb…)

A stafétát Wenczler Zitának adom át.

A téma az utcán hever III.
(Tudja ki vagyok?)

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester

2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
Tel.: 27/570-690

Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-690, e-mail: holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

A Szobi Hírnök júniusi számában megjelen-
tetni szánt írások leadási határideje: 

 2017. június 4.,vasárnap.
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Atomenergia - lehetőségek:
Alapvetőnek tűnő kérdés, hogy feltétlen szükségünk van e 
atomenergiára? Nem csak az én véleményem, hogy az egész 
világnak szüksége van rá, Magyarországnak pedig különösen!

Hazánk most is versenyt fut az idővel. Jelenlegi erőművűnk 
garantált élettartama 25 év volt. Hajdan olyan jól építettük meg, 
hogy feltehetőleg a dupláját is teljesíti, de 2032-35-ben végleg 
le kell állítanunk. Ez pedig nem semmi, az ország energiaszük-
ségletének 40-50%-a! Vagy importáljunk áramot és fi zessünk 
érte 160%-al többet mint ma?

A ma működő Paksi atomerőmű létesítéséről szóló állam-
közi egyezményt 1966. december 28-án kötöttük meg, és az 
egyes blokk próbaüzeme 1982. december 28-án kezdődött el. 
A létesítés 15 évbe tellett. Szükségünk volt rá! Nem tudtuk, de 
az országos áramkorlátozási tervek már készen voltak arra az 
esetre, ha az indítást hónapokkal el kell halasztani. Az új erőmű 
építésére ugyanannyi időnk van mint hajdan: 15 év.

Az emberi faj fennmaradásának alapvető kérdéseinek egyi-
ke, lesz e elegendő energiánk? A fajfennmaradás kérdéskörét 
érdemben elsőként Th omas Robert Malthus angol matema-
tikus vizsgálta: 1798-ban jelent meg "Tanulmány a népesedés 
törvényéről" című könyve. Alapvető tétele volt, hogy míg az 
élelmiszertermelés időben csak számtani sor szerint növelhető, 
a népesség mértani sor szerint növekszik. Ennek eredménye, 
hogy az idő előrehaladtával egyre kevesebb élelmiszer jut egy 
embernek, és ez a létszámnövekedést korlátozza. Becslése sze-
rint, az emberiség létszáma a Földön az egy milliárd főt nem 
lépheti túl.

Napjainkban tudjuk, hogy az élelmiszer termelés mérta-
ni sor szerint is növelhető, hiszen már kereken hétmilliárdan 
vagyunk. Az exponenciálisan növekvő élelmiszer termeléshez 
exponenciálisan növekvő energiatermelés és felhasználás szük-
séges. A XX. század elejétől a világ energiatermelése évente ke-
reken két százalékkal nő. Az is világosan látszik, hogy Földünk 
technológiailag fejletlen területein általános az éhezés, és éven-
te milliók halnak éhen.

Célszerű áttekintenünk a szóba jöhető energiatermelési le-
hetőségeket, mire érdemes koncentrálnunk a jövőben. A táblá-
zat néhány anyagfajta energiasűrűségét mutatja be.

Az energia emberi hasznosításának eredményeként a föld-
felszín is melegszik. Ez alól az úgynevezett megújuló energia-
hasznosítás sem teljesen kivétel. A napenergia és a biomassza 
hasznosítás is a Föld felmelegedése irányába hat. A "megújulók" 
közül csak a víz és a szél az, amelynek hasznosítása nem növeli 
a globális felmelegedést.

A nap- és a szélenergia nem akkor keletkezik, amikor éppen 
szükségünk van rá. Az energiatárolás alapvető gondot jelent. A 
táblázat alapján nyilvánvaló, hogy kémiai alapú akkumuláto-

rokkal ez megoldhatatlan. Jelentős mértékű energiatárolásra a 
szivattyús vízerőművek váltak be eddig leginkább. Nota bene: a 
Bős-Nagymaros vízerőmű terveiben éppen ez váltotta ki a leg-
nagyobb ellenzéki tiltakozást - "tönkreteszik a Prédikálószéket".

Meddig növelhető az emberiség energiatermelése és felhasz-
nálása? A legelső választ erre a kérdésre valószínűleg Freeman 
Dyson Nobel díjas fi zikus és matematikus adta meg: 1960-ban 
írt "Search for Artifi cial Stellar Sources of Infrared Radiation" 
című cikkében általánosságban megfogalmazta, hogy egy 
bolygón történő energiafelhasználás - a felszíni hőmérséklet 
növekedése miatt - egy meghatározható értéket nem léphet 
túl. (A széndioxid  légköri koncentrációjának növekedése csak 
hab a tortán.) Tehát egy "szupercivilizáció", a számára hasznos 
energiatermelést naprendszere egész terében kénytelen foly-
tatni. Hosszú idő után csillagának teljes kibocsátott energiáját 
fel akarja majd használni. Ennek érdekében, egy gömbhéjjal 
(Dyson gömb) burkolja be a rendszert. E feltételezést alátá-
masztja a SETI program (földön kívüli intelligencia keresése) 
kudarca - a Dyson gömb szükségszerűen árnyékolja a rend-
szert, elektromágneses hullámok sem ki, sem be nem juthat-
nak.

Ahhoz, hogy egy faj tartósan fennmaradjon, egyedszámá-
nak tendenciózusan növekednie kell. Ez a tétel valószínűleg az 
emberiségre is igaz. Energiatermelésünket tehát - hosszú idő 
távlatában - folyamatosan növelnünk kell. Ez csak akkor lehet-
séges, ha meghódítjuk a Naprendszert. A fúziós energia rutin-
szerű hasznosítása ehhez pedig elengedhetetlen.

Lehet, hogy egyszer majd az emberiség "szupercivilizációt" 
alkot. Ennek valószínűségét nagymértékben meghatározza, 
hogy mit tartunk fontosnak? Személyes és gyors gazdagodást, 
személyes hatalmat, a szexet, a gasztronómiai élvezeteket, az 
ivás vagy kábítószerezés nyújtotta élményeket, a fegyverkezést, 
a reklámokat, a csetelést, a szájtolást, a nagy sportrendezvénye-
ket, csillogó-villogó kütyüket, a popzenei rendezvényeket, a 
tanuláson alapuló valódi ismeretszerzést, a munka sikerélmé-
nyét, a család nyújtotta örömöket, a szeretet isteni parancsát, a 
harmonikus emberi és természeti környezetet, stb. Alapvetően 
ezeknek az emberi  törekvéseknek a sokasága határozza meg, 
hogy összességében mire mekkora energiát fordítunk.

Személyes meggyőződésem, hogy ha néhány évtizeden be-
lül nem létesítünk energiatermelő fúziós reaktort, az emberiség 
nem juthat el a "szupercivilizációs" szintre. A népesség stagnál, 
majd csökken, végül kihal. Másik lehetőség, hogy végül bené-
pesítjük a Galaxist.

Energia és környezetvédelem XX.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

Helyreigazítás
Lapunk 2017. áprilisi számának 7. oldalán megjelent „Extra 
Recept Húsvétra” című írás szerzőjének neve hibásan került 
feltüntetésre. A recept szerzőjének neve helyesen: Renge 
Anna Mária.

Figyelem: MÁV Info
A Dunakeszi – Szob, és a Nagymaros-Szob állomások között 
végzett pályakarbantartási munkák miatt 2017. május 19-e és 

21-e, valamint május 26-a és 28-a között  a vonatok módosított 
menetrend szerint közlekednek. 

A fenti napokon érvényes, módosított menetrend 
a www.szob.hu honlapon megtekinthető.
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Az idei évben is sok előkészület 
előzte meg a Retro Majális ren-
dezvényünket, amely a környék-
ben igazi unikumnak számít. 
Az esemény közeledtével egyre 
gyakrabban néztünk rá az idő-
járás előrejelzésekre, hiszen erre 
a programra nincs esőterv. Ha 
rossz az idő, egyszerűen elma-
rad, de az igen szeszélyes ápri-
lisnak búcsút intve egy kellemes 
májusi napra ébredtünk. A csa-
pat már órákkal a rendezvény 
előtt nekiállt terepet rendezni, és 
minden időben a helyére került. 
Kezdésként a focisták vették 
birtokba a műfüves pályát, már 
jócskán délután volt, mire kiala-
kult a végleges sorrend a csapa-
tok között.

A majális ideje alatta hokedli 
és sámli kiállítás volt megtekint-
hető. A könyvtár fi lléres könyv-
vásárt tartott.

Gyűltek a résztvevők, és két-
százegynehány fő részvételével 

11 órakor el is indult a zenés 
felvonulás a kajakosok felveze-
tésével, A Danubius Táncegyüt-
tes tagjai viseletben vonultak, a 
sort pedig a csettegősök zárták. 
Ez nekünk szervezőknek egy 
szusszanásnyi időt ad arra, hogy 
még egyszer átgondoljuk a nap 
további részét. 

A felvonulás során a pékség 
előtt kis meglepetés várta a fel-
vonulókat, ami egy új színfoltja 
volt a rendezvénynek.

A felvonulók között szét-
osztásra kerültek a sör-, virsli-, 
üdítő jegyek, amelyeket a nap 
további részében válthattak be. 
A felvonulás is része volt a vá-
rosjátéknak oly módon, hogy 
a virslijegyek beváltásakor a je-
gyet a felvonuló abba a kerületi 
urnába dobta be, amelyiket erő-

síteni szerette volna a játékban.
A megnyitón Ferencz Gyön-

gyi polgármester asszony kö-
szöntötte a rendezvény részt-
vevőit, és a közelgő anyák 
napja alkalmából az édesanyá-
kat, a nagymamákat, majd a 
hagyományokhoz híven a béke-
galambok reptetésére került sor.

Az ebéd után kezdődött a vá-
rosjáték: bográcsos főző-, ügyes-
ségi és sportversenyek. Kicsik és 
nagyok is részt vettek a felada-

tokban, pontokat szereztek a 
városjátékban.

A városjáték tavaly a város-
napok alkalmával került meg-
rendezésre, de úgy gondoltuk, a 
Retro Majálison több résztvevőt 
tudunk bevonzani, ami be is iga-
zolódott.

Az eredmények az alábbiak 
szerint alakultak:

Asztalitenisz verseny (egyéni 
verseny volt, de a részvétel bele-
számított a városjáték végered-
ményébe).

Férfi : I. Stedra Miklós, II. 
Paluch Gyula, III. Tóth László.

Női: I. Csiszár Adri, II. Zih 
Ágnes, III. Virág Fruzsina.

Gyermek: I. Hajnal Balázs, II. 
Stedra Júlia, III. Papp Nóri.

Kispályás Foci: I. OSAS FC, 
II. Bicikli, III. Merki, IV. Spartan 

Brotherhood (Nagymaros).
Bográcsos főzőverseny 

(egyéni értékelés volt, de a rész-
vétel itt is beleszámított a város-
játék végeredményébe) I. Kaja-
kosok, II. Herfl i, megosztott III. 
Zátony és Spartan Brotherhood 
(Nagymaros).

A városjátékban további ver-
senyszámok voltak: séta vagy 
kerékpározás az ötöshídig és 
vissza, labirintus ügyességi já-
ték, Pampalini célbadobós játék. 
Ezeknél a versenyszámoknál 
a legtöbb résztvevővel rendel-
kező kerület kapta a magasabb 
pontszámot. Utolsó verseny-
számként egy kis nosztalgikus 
elemekkel tarkított kérdéssor-
ra kellett helyesen válaszolni a 
Retro Tudáspróba keretein be-
lül. 

A városjáték végeredménye a 
következőképp alakult: I. Szob-
alsó, II. Belváros, III. Giribi, IV. 
Préskert-Homokdűlő, V. „Cs” te-
lep, VI. Érdy.

Bizonyára sokan tisztában 
vannak vele, hogy egy rendez-
vény előkészítéséhez és lebo-
nyolításához mennyi közremű-
ködőre és segítőre van szükség, 

akik idejüket és energiájukat 
nem sajnálva járulnak hozzá a 
program sikeréhez. Szeretnénk 
köszönetet mondani ezúton is: 
Szob Város Önkormányzatának, 
hogy megteremtette az anyagi 
feltételeket; Csontos Györgynek 
és a Központi Műhely dolgozó-
inak a szállítási, tereprendezési 
feladatok ellátásáért és a felvonu-
lás autós felvezetéséért; a Szobi 
Fekete István Általános Iskolának 
a műfüves focipálya és a ping-
pong asztal biztosításáért; a Szo-
bi Rendőrőrs dolgozóinak és Szob 
Város Polgárőr Egyesületének a 
felvonulási útvonal biztosításá-
ért; a PGSE A54 Galambászklub-
nak, hogy galambjaik reptetésé-
vel színesítették a Retro Majálist; 
a Börzsöny Múzeum Baráti Kö-
rének a hokedli és sámli kiállítá-
sért; az Ipolyvölgyi Sporthorgász 
Egyesületnek az üstért; a Herfl i 
Söröző és Pizzériának a sörcsa-
pért; Juhász Lacinak és Polónyi 
Évának a felvonulóknak kínált 
péksüteményekért; Bartók Pisti-
nek, hogy töretlen kitartással bí-
ráskodik a focitornán; Szölgyén 
Szilvinek, hogy levezényelte az 
asztalitenisz versenyt; Horváth 
Károlynak, hogy most is itt volt 
és segített a színpadállításban; 
Kipilláné Gonda Marinak, hogy 
mindenhol ott van, ahol szükség 
van rá; Kunyáné Lantai Anitá-
nak a sörcsapolásért; Drobni 
Ágnesnek a kerékpár és séta ver-
senyszámban való segítségért.; 
és végül de nem utolsó sorban, 
Zombori Edinának, aki az utolsó 
pillanatban is segítségünkre volt.

Reméljük, senkit nem ha-
gyunk ki a felsorolásból és min-
denki, aki velünk töltötte a na-
pot, jól érezte magát.

Találkozunk a többi rendezvé-
nyen is!

Panita

Éljen május elseje!
Avagy a munka ünnepe a szervező szemével
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