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Immár 11. éve, hogy május 
utolsó vasárnapján – idén ez 
május 26-ra esett - Szobon 
Gyermeknapot tartunk. De 
nem csak úgy egy-két prog-
rammal, hanem igazi prog-
ramkavalkáddal, amit nem 

csak a helyi gyerkőcök, de a 
környékbeliek is látogatnak. 
Idén sem volt ez másképp. 

Déltől vártuk az apróné-
pet a már hagyományosnak 
mondható, és az új prog-
ramokkal. Volt ugrálóvár, 

aszfaltrajzverseny, arcfestés, 
hajfonás, környezetvéde-
lemmel kapcsolatos prog-
ram, 7 próba, lufihajtógató 
bohóc, interaktív meseelőa-
dás, lepényevő verseny, és 
még sok más, beleértve az 

Rendhagyó gyermeknap volt az idei
Határon túli gyermekek is részt vettek a programokon

Köszönet
Ez úton is szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik hozzájárultak a gyermeknapi programok 
megvalósításához, sikeréhez: a Vadiúj Vadnyugat Jóté-
konysági Bál támogatói és résztvevői, Éva Baker Kft., 
Herfli Söröző és Pizzéria, Kis Herceg Virágkertészet, 
Nádas Falatozó és Bor Bár, Szobi Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde óvó- és dadus nénijei, Szikriszt Tüzép, Zá-
tony Music Pub, Zih Ágnes, Zöld Híd. Valamint mind-
azoknak, akik áldozatos munkájukkal segítettek.

Szob Város Önkormányzata

ízletes ebédet is. A progra-
mokon természetesen in-
gyenesen vehettek részt a 
kicsik és a nagyobbak egy-
aránt.

Az idei gyermeknap új-
donsága volt, hogy azon 
részt vettek a szlovákiai 
Kisgyarmat (Obec Sikenič-
ka) település népes képvi-
selői is, abból az apropóból, 
hogy önkormányzatunk 
Kisgyarmat településsel kö-
zösen pályázatot nyújtott 
be az INTERREG Szlová-
kia-Magyarország program 
keretében – szobi vonat-
kozásban - a gyermeknapi 
rendezvény támogatására, 
illetve a Duna-parti ját-
szótér új játszóeszközeinek 
(képünkön) beszerzésére. A 
pályázat 42.300 euró támo-
gatásban részesült, amely 
fele-fele arányban illeti a 
két települést. (A szlovákiai 
Kisgyarmat településen az 
elnyert forrásból egy kilátó 
épül meg, amelyet ünnepé-
lyes keretek között adnak 
majd át július végén.) Az 
idei gyermeknap költsége-
inek fedezéséhez tehát je-
lentős segítséget kaptunk 
az Európai Unió Európai 
Regionális Fejlesztési Alap-
jából.

Szob Város 
Önkormányzata

Szob Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a település valamennyi
lakóját a XIX. Szobi Városnapok és az Ipoly Feszt programjaira! Részletek a 12. oldalon.
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A szobi Szent László templom 
orgonájának felújításával és a 
szobi katolikus egyházközség 
anyagi helyzetével kapcsolatos 
érdeklődésekre és hozzászólá-
sokra a következő tájékozta-
tást tudjuk adni:

Az orgona felújítását át 
kellett ütemezni. A kivitelező 
nem fogott bele abba az or-
gona rekonstrukciós-felújítási 
munkába, amiről tervek és 
műemléki engedélyezés szü-
letett, hisz a rendelkezésre állt 
összegből határidőre nem vál-
lalt el valamiféle részfelújítást, 
mert az árajánlati összeg ennél 
jóval magasabb - 10 milliós 
nagyságrendű a különbség - a 
teljes munkához. A Váci Egy-
házmegye illetékese úgy dön-
tött, hogy az orgonára szánt 
önkéntes adományokat nem 
bántva – ami a plébánia kasz-
szájában rendelkezésre áll 
- az adományozó szándékát 
tiszteletben tartva az erre ka-
pott közel 15 millió forintot a 
templom felújítására fordítja. 
A toronysisak és a torony álla-
pota már régóta az életveszé-
lyes felé közelít. Az egyre szél-
sőségesebbé váló időjárások 
miatt nem lehet sokáig húzni 
a rendbetételét. Januárban a 
viharos szél feltépte a bádogot 
a toronysisakról  - mint pár éve 
az oratóriumról a jobb oldali 
imahely tetejéről -, ami az alat-
ta lévő épületrészek, így az or-
gona beázásával is fenyegetett. 

Mint ismeretes, a templom 
közvetlen közelében van az 
iskola és számos lakóépület. 
Napi szinten több száz em-
ber, gyermek halad át a téren 

a templom mellett. Nem vál-
lalható fel a további kocká-
zata annak, hogy bármine-
mű tragédia bekövetkezzen. 
2018-ban egy maximum 15 
millió forintot elnyerhető pá-
lyázatot nyújtott be a plébánia 
a templom toronysisakjának 
állagmegóvására, remélve a 
teljes összeg elnyerését. Ebből 
6 millió forintot nyert el csu-
pán, amely a felújítás  teljes 
költségvetésének töredékét fe-
dezi csak (kb. az állványozást). 

Ezért az a döntés született, 
hogy az eredetileg az orgoná-
ra szánt 15 millió forintot és a 
pályázaton nyert  6 milliót  a 
váci megyéspüspök nagylelkű-
en az egyházmegye büdzséjé-
ből még kiegészíti 26,5 millió 
forinttal, hogy így támogassa 
a már igen ramaty állapotban 
levő toronysisak és torony 
rendbetételét, hogy annak tel-
jes felújítása is így valóban el-
kezdődhessen és be is lehessen 
fejezni. 

Épületeink elöregedtek, 
amiket megörököltünk. Most 
elsődlegesen azokkal a prob-
lémákkal kell foglalkozni, 
amik a legégetőbbek. Az or-
gona felújítását ezen okok 
miatt is kellett átütemezni. 
Az orgona felújítására önkén-
tes adakozásokból összegyűlt 
pénz (1.433.390,-Ft) egy kü-
lön alszámlán van kezelve, 
és az orgona rekonstrukci-
ójára kerül felhasználásra. 
Az orgona felújítása nem ke-
rült elvetésre. Fontos, hogy, 

Tájékoztató a szobi katolikus 
egyházközség fejlesztéseiről

amit lehet őrizzünk meg. 
Bízunk abban, hogy egy ké-
sőbbi pályázatból megvaló-
síthatjuk annak is a rendbe 
tételét. Ehhez, most úgy érez-
zük, hogy kérhetjük az ada-
kozók és a hívek megértését. 
Az egyházközségünk anyagi 
helyzetével kapcsolatos ész-
revételekre reagálva: Szobon 
jelenleg 1760 fő vallja magát 
katolikusnak és ezzel szem-
ben 100-110 fő fizet önkén-
tes egyházi hozzájárulást un. 
„egyházadót”, mely 2018-ban 
1.620.900.- Ft, a perselypénz 
1.823.710.- Ft volt. E két bevétel 
együttes összege 3.444.610.- Ft, 
havi szintre lebontva 287 ezer 
Ft. 

Ez a bevétel nagyságrendi-
leg egy átlagos család költség-
vetéséhez hasonló. Ebből kell 
fenntartani az épületeinket, 
az egyházi temetőt, működ-
tetni a templomot, plébániát. 
A jelenleg folyó munkálatok-
ra  - temetőkápolna felújítása, 
ravatalozásra alkalmassá tétele; 
plébánia homlokzatának város-
képi megfelelése - a pályázati 
önrész biztosításához 8 millió 
forint visszatérítendő kölcsönt 
kellett felvennünk. Ennek ki-
gazdálkodása is nagy terhet ró 
anyagi lehetőségeinkre nézve.

A fejleményekről igyek-
szünk tájékoztatni az érdek-
lődőket a plébánia facebook 
oldalán, lehetőségeinkhez 
mérten. Itt lesz megtekinthető 
a temetőkápolna, a plébánia, a 
templomtorony és reménye-
ink szerint az orgona felújítási 
munkálatairól készült fotóso-
rozat is.

Szobi Szent László 
Római Katolikus 

Plébánia
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Röviden
Rendőrség A képviselő-tes-
tület április 25-én megtartott 
ülésén ismerte meg és fogadta 
el a Pest Megyei Rendőr-Fő-
kapitányság Vác Rendőrkapi-
tányság 2018. évi tevékenysé-
géről készült tájékoztatót. A 
kapitányság képviseletében az 
ülésen megjelent dr. Horváth 
Imre alezredes megköszön-
te az önkormányzatnak az új 
rendőrőrs létrehozása érdeké-
ben nyújtott segítségét, majd  
elmondta, hogy a településen 
2017. évhez képest, 2018-ban 
tovább csökkent az elkövetett 
bűncselekmények száma. El-
mondta továbbá, hogy terveik 
szerint az év folyamán meg-
duplázzák a térségben „be-
vethető” traffipax készülékek 
számát a közúti bűncselekmé-
nyek számának visszaszorítása 
érdekében.

Háziorvos A képviselő-tes-
tület áprilisi ülésén ismerte 
meg és fogadta el Dr. Lőrincz 
Kálmán Attila háziorvos tájé-
koztatását a települési egész-
ségügy területén végzett mun-
kájáról.

Múzeum Áprilisi ülésén tár-
gyalta és fogadta el a képvise-
lő-testület a Börzsöny Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény 
2018. évi tevékenységéről és a 
2019. évi terveiről készült in-
tézményvezetői  tájékoztatót. 
Az ülésen a képviselő-testület 
döntött arról is, hogy a Bör-
zsöny Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény jelenleg vagyon-
kezelésben álló vagyonele-
meinek térítésmentes önkor-
mányzati tulajdonba adását 
kezdeményezni kívánja.

Tájékoztató A képviselők 
áprilisi ülésükön ismerték meg 
és fogadták el a jegyző 2019. I. 
negyedévben hozott képvise-
lő-testületi határozatok végre-
hajtásáról szóló tájékoztatóját. 

Sportcsarnok A képvise-
lő-testület áprilisi ülésén dön-
tött arról, hogy a Kiss Lenke 
Kosárlabda Suli Sportegyesü-
let (1046 Budapest, Erdősor 
utca 16.) által a szobi 580/2 
hrsz-ú ingatlanon, a tanuszo-
da mellett található sportcsar-
nok felújítására benyújtandó 

TAO pályázat támogatásban 
részesülése esetén hozzájárul 
ahhoz, hogy a TAO törvény-
ben meghatározottak szerint 
az 580/2 hrsz-ú ingatlanra, 15 
év időtartamra a Magyar Ál-
lam javára a TAO támogatási 
összeg mértékéig az ingatlan 
nyilvántartásba jelzálogjog ke-
rüljön bejegyzésre.

Katasztrófavédelem A 
képviselő-testület májusi ülé-
sén tárgyalta és fogadta el a 
Pest Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Váci Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságának 
2018. évi tűzvédelmi tevékeny-
ségéről készült beszámolóját.
 
Közvilágítás Májusban 
döntöttek a képviselők arról, 
hogy az önkormányzat 2019. 
július 1. napjával csatlakozni 
kíván a Magyarországi Telepü-
lések Közvilágítási Közhasznú 
Egyesülethez. Az Egyesület-
hez történő csatlakozástól az 
önkormányzat azt várja, hogy 
a települési közvilágítás rend-
szerében felmerülő meghi-
básodások javítása a jövőben 
gyorsabban, ésszerű időn belül 
történik majd meg.

Közalapítvány A képvi-
selő-testület májusban 8 303 
ezer forint mérleg főösszeggel 
fogadta el a Szobért-Szobia-
kért Közalapítvány 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámo-
lóját. 

Kisvasút Májusi ülésén is-
merte meg és fogadta el a kép-
viselő-testület a Börzsöny Kis-
vasút Fenntartó és Üzemeltető 
Nonprofit Kft. 2018. évi gaz-
dálkodásáról készített beszá-
molóját, valamint a Kft. 2018. 
évi egyszerűsített éves beszá-
molóját 5 466 ezer forint mér-
leg főösszeggel. Kapcsolódó 
hír, hogy a nyugállományba 

vonuló Paulik János ügyvezető 
utódaként Nagy Miklóst (2627 
Zebegény, Nyúl u. 27.) válasz-
totta meg a képviselő-testület 
2019. június 1. napjával a Bör-
zsöny Kisvasút Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjévé.

Piac A képviselő-testület – 
mint a Szob, Park utca 1. szám 
alatti, 599/1 hrsz-ú ingatlan 
1/1 hányadú tulajdonosa – 
hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy a Börzsöny-Duna-Ipoly 
Vidékfejlesztési Egyesület 
(székhely: 2628 Szob, Köztár-
saság u. 2.) által felveendő, a 
Helyi termékértékesítő piac 
és üzletház pályázat megvaló-
sításához szükséges megelő-
legező hitel és járulékai visz-
szafizetésének biztosítékául, a 
Szob, Park utca 1. szám alatti, 
599/1 hrsz-ú, kizárólagos ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan szolgáljon. 

Előfinanszírozás A kép-
viselő-testület döntött arról, 
hogy az Európai Unió által 
támogatott (Kisprojekt Alap, 
Vidékfejlesztési Program), 
folyamatban lévő fejlesztési 
programjai előfinanszírozásá-
ra 7 millió Ft összegű, tárgyé-
ven belül visszafizetendő hitelt 
vesz fel a Regionális Fejleszté-
si Finanszírozó Zrt-től (1027 
Budapest, Kapás u. 6-12.).

Városnapok A képvise-
lő-testület június 11-én meg-
tartott ülésén döntött arról, 
hogy a 2019. évi Városna-
pokhoz kapcsolódó rendez-
vényszervezési feladatok el-
látására a Zsarnóczay Kft-vel 
(2600 Vác, Tabán u. 18.), míg 
a Városnapokhoz kapcso-
lódó étkeztetési feladatok 
ellátására a Kopigastro Ven-
déglátó és Szolgáltató Kft-vel 
(2628 Szob, Árpád u. 20.) köt 
szerződést.

Tájékoztatás a 
játszótéri eszközök 

ellenőrzésének 
eredményéről

A Pest Megyei Kormány-
hivatal Érdi Járási Hivatala 
2019. április 24-én, „Játszó-
téri eszközök üzemeltetési 
feltételeinek piacfelügyeleti 
ellenőrzése” tárgyában hely-
színi ellenőrzést tartott te-
lepülésünkön.

Az ellenőrzéshez kapcso-
lódóan megküldött határo-
zatában 5 db játszótéren 
(Duna part, Kodály Zoltán 
utca, Akácfa utca, Homok-
dűlő utca, Préskert utca) 
lévő játszótéri eszközök 
használatát az egyes eszkö-
zökre vonatkozó megfele-
lőség-értékelési ellenőrzés 
elvégeztetésének feltételé-
hez kötötte, ezért a játszó-
téri eszközök az ellenőrzés 
elvégeztetéséig átmenetileg 
nem használhatók!

A játszótéri eszközök 
megfelelőség-értékelési el-
lenőrzésének elvégeztetése 
érdekében a szükséges in-
tézkedéseket önkormány-
zatunk megteszi. Ugyan-
akkor meg kell jegyeznünk 
azt is, hogy az e játszóte-
reken lévő eszközök még 
a rendszerváltozást meg-
előzően kerültek telepítés-
re, így minden bizonnyal 
többségében nem felelnek 
meg a jelenleg hatályos 
szabvány előírásainak, azaz 
a végleges megoldást ezen 
eszközök cseréje jelente-
né. A játszótéri eszközök 
ismételt üzembe helyezé-
séig, illetve amelyek eseté-
ben ez már nem lehetséges, 
azok cseréjéig kérjük, hogy 
a vonatkozó jogszabályok-
nak minden szempontból 
megfelelő Duna-parton (a 
tanuszoda előtt), valamint 
a Kossuth lakótelepen lévő 
játszótereket használják!

Megértésüket megkö-
szönve.

Tisztelettel: 
Szob Város

 Önkormányzata

2019.  április hónapban született Járik András és Udvari 
Brigitta Mária Benedek nevű, valamint Kuha László és 
Tóth Edit László nevű gyermeke.

2019. május hónapban született Kovács Attila és Si-
mon Sylwia Kincső nevű kislánya.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti váro-
sunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészséget, hosz-
szú és sikerekben gazdag életet! 

Anyakönyvi hírek
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Tisztelt Lakosság!
 

A közterületi hulladékgyűj-
tő edények célja, hogy a napi 
közlekedésünk, a mindennapi 
életünk során a közterületi tar-
tózkodásunk ideje alatt kelet-
kező hulladéknak helyet adjon, 
elkerülve a környezetünk, kö-
zös életterünk hulladékkal való 
szennyezését. A közterületi hul-
ladék felhalmozódásának elke-
rülése érdekében igyekszünk a 
gyűjtő edényeket rendszeresen 
és folyamatosan üríteni. Ennek 
ellenére egyes helyszíneken, ut-
cákban sok esetben már az ürí-
tést követő napon ismételten tele 
vannak az edények, amelyek - az 
eredeti rendeltetésüktől  eltérő-

en -  ömlesztett vagy bezsákolt 
háztartási hulladékkal kerülnek 
feltöltésre (pl. csomagolópapí-
rok, tojáshéj, kutyakonzerv). 

Ilyen, rendszeres probléma-
ként jelentkező helyszínek pl. a 
Szob alsó vasútállomás, a Köz-
társaság utca, a P+R parkoló és a 
Duna-part. A kommunális hul-
ladék elszállítása önkormányza-
tunknak is jelentős összegbe ke-
rül, nem beszélve arról, hogy a 
háztartási hulladékkal feltöltött 
edények az eredeti céljukat nem 
tudják teljesíteni, így a szemét az 
edények körül gyűlik össze.

Szintén visszatérő probléma 
a  Szent Imre utcában találha-
tó üveghulladék gyűjtő sziget 
használatához kapcsolódó, nem 

Ipoly Feszt néven új rendez-
vény indul útjára öt magyar-
országi és két felvidéki tele-
pülésen. Az Ipolymenti térség 
természeti kincseit és kultu-
rális sokszínűségét bemutató 
fesztivál június 21-23 között 
kerül megrendezésre.

A fesztivál célja, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet az Ipoly 
mentére és a Börzsöny vidéké-
re, amely egy kicsit elfeledett, 
ugyanakkor az egyik leginkább 
természetközeli térsége az or-
szágnak. Egy kulturális nemzet 
és közösség vagyunk a folyó két 
partján – mondta Rétvári Ben-
ce, az Emmi politikai államtit-
kára, az Ipoly Feszt fővédnöke 
a programsorozatot bemutató 
budapesti sajtótájékoztatón.

Márta István, a Magyar 
Fesztiválszövetség elnöke ar-
ról beszélt, hogy az Ipoly Feszt 
megrendezésének ötlete tavaly 
szeptemberben az Ipolyon 
tartott hídkoncerten született. 
Kitért arra, hogy Magyaror-
szág ezen részén, Váctól észak-
ra nem igazán van fesztivál, 
ugyanakkor például a Művé-
szetek Völgye és az Ördögkat-
lan példája azt mutatja, hogy 
minőségi programmal bárhol 
vonzani lehet a látogatókat.

A háromnapos ingyenes 
esemény mintegy száz prog-
ramja Szobon, Márianosztrán, 

Vámosmikolán, Kemencén, 
Ipolydamásdon, valamint 
a szlovákiai Ipolyságban és 
Ipolyszalkán lesz. A nyitókon-
certet június 21-én Bogányi 
Gergely zongoraművész adja a 
Vox Humana Énekkar közre-
működésével a kemencei kato-
likus templomban, utána Nagy 
Feró és a Beatrice játszik a szobi 
nagyszínpadon.

“A kemencei templomban ját-
szottam lemezre Chopin összes 
zongoraművét 2010-ben, ami 
életem egyik legintenzívebb idő-
szaka volt, akusztikailag rendkí-
vül különleges helyszín ez. Szá-
momra nagy öröm, hogy a szobi 
zeneiskola igazgatójaként tíz éve 
részese lehetek e gyönyörűséges 
térség kulturális és zenei életének” 
– mondta Bogányi Gergely.

Nagy Feró kiemelte: egy 
ilyen fesztiválon az a legjobb, 
hogy az emberek összejönnek 
a környékbeli településekről, jól 
érzik magukat és eszmét cserél-
nek egymással. Az Ipoly Feszten 
fellép még mások mellett Hevesi 
Tamás, Freddie, a Ladánybene 
27, a Vác Civitas Szimfonikusok 
zenekar, a Talamba Ütőegyüttes, 
a Bagossy Brothers Company, 
lesznek családi és gyerekprogra-
mok, túrázás, gazdag a gasztro-
nómiai kínálat.

Zámbó Emese, a fesztivál 
igazgatója hangsúlyozta: a ren-

dezvénnyel közösségeket akar-
nak építeni. ”Azt szeretnénk, 
ha az emberek felfedeznék az 
itteni kincseket, a természeti 
adottságok mellett a helyi kéz-
művesek, kereskedők áruit, a 
helyi vendéglátást, és sikerül-
jön beindítani az ide irányu-
ló turizmust. A fesztivál saját 
programjaival rákapcsolódik a 
részes települések hagyományos 
városi és falunapjaira” – mond-
ta Zámbó Emese.

A legtöbb program június 22-
én szombaton lesz az Ipoly Fesz-
ten, minden településen már 
délelőtt elkezdődnek a progra-
mok. Lesz kispályás focitorna, 
sárkányhajózás, családi kenutú-
ra az Ipolyon, lehet utazni a ke-
mencei erdei múzeumvasúttal 
is. A legkisebbeket Dudó bohóc, 
a Langaléta garabonciások vá-
sári komédiái szórakoztatják, de 
lesz óriáscsúszda, előadást tart a 
Magyar Népmese Színház.

A túrázók kemencei indu-
lással a Börzsöny nyugati ge-
rincén vehetnek részt vezetett 
túrán a Hazajárók című műsor 
vezetőivel, Kenyeres Oszkárral 
és Jakab Sándorral. A gaszt-
ronómiai kínálatban szerepel 
bográcsgulyásozás, palacsin-
tasütés és tócsnikészítés is.

További információk a face-
book/ipolyfeszten érhetők el. 
(szöveg: MTI)

éppen példamutató magatartás. 
Rendszeresen előfordul, hogy 
az összegyűjtött üvegek nem a 
konténerbe, hanem a konténer 
mellett kerülnek elhelyezésre, és 
ha ez még nem lenne elég, egyéb 
hulladékoktól is (pl. papír-, 
egyéb kommunális hulladék, 
nyomtató stb.) itt „szabadulnak” 
meg egyesek . 

Szeretnénk nyomatékosan 
felhívni a figyelmet arra, hogy ez 
a hulladékgyűjtő nem általános 
hulladéklerakó, hanem a szelek-
tíven gyűjtött üveghulladék elhe-
lyezésére szolgáló gyűjtő sziget.

A fentiek alapján kérjük, 
hogy a háztartásokban keletke-
ző kommunális hulladékot ne a 
köztéri hulladékgyűjtő edények-
ben helyezzék el, míg a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken pe-
dig csak az oda illő hulladékot 
gyűjtsék!

Köszönettel: Szob
 Város Önkormányzata 

Felhívás a közterületi 
hulladékgyűjtők használatához!

Fesztivállal mutatják be az Ipolymente kulturális sokszínűségét Vannak 
hétköznapok 

és vannak 
ünnepnapok

Településünk várossá nyil-
vánításának 19. évfordulója 
megünneplésére készülünk 
a június 21-én kezdődő XIX. 
Városnapok alkalmával. Az 
ünnepre készülve – akárcsak 
otthon - legjobb arcunkat kí-
vánjuk mutatni,  rendbe tesz-
szük magunkat és környeze-
tünket, vendégeket hívunk és 
várunk.

Ahhoz, hogy e jeles ünnep 
alkalmából településünk a 
legszebb arcát tudja mutatni, 
elengedhetetlen, hogy az ön-
kormányzat mellett a lakos-
ság is egy pici részt vállaljon 
a város közterületeinek rend-
betételében. Ehhez elegendő 
mindenkinek csak annyit ten-
nie, hogy a háza előtt rendet 
pakol, és egy kicsit kitakarít. 

Tisztelettel kérünk tehát 
minden kedves szobi ingat-
lantulajdonost, hogy a háza 
előtti terület rendbetételével 
járuljon hozzá településünk 
várossá nyilvánítása 19. év-
fordulójának méltó módon 
történő megünnepléséhez.
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A magyar irodalmat és Balassa 
Bálint veresit kedvelők 2019 má-
jusának végén emlékeznek arra, 
hogy a török kor e nagy költője 
425 évvel korábban, 1594. május 
30-án elhunyt az Esztergomot 
ostromló táborban. A magyar 
katolikus egyház központját pró-
bálta meg visszaszerezni ekkor a 
Habsburgok soknyelvű hadsere-
ge.  Az utókor által tizenöt éves 
háborúnak elnevezett hihetetle-
nül véres időszak 1591-ben kez-
dődött. Az ekkortájt évről-évre 
hadba vonuló magyar férfiak már 
egy csonka országban nőttek fel, 
hiszen 1541-ben Budát, majd a 
következő években az ország kö-
zépső harmadát is elfoglalták a 
hatalmas létszámú török seregek. 
Míg apáik, nagyapáik tehetetlen 
beletörődéssel szemlélték hazá-
juk elfogyását, addig az 1591-től 
induló nagy háború vitézei már 
bátran, sőt önbizalommal vonul-
tak a kontyosok ellen. Többsé-
gük, a fiatalok és a középkorúak 
már az 1566 utáni úgynevezett 
hosszú béke idején nőttek fel. Ek-
kor, Szigetvár és Gyula bevétele 
után a gyengülő oszmán biroda-
lomnak már nem volt ereje újabb 
magyarországi hadjáratokra, sőt, 
1571-ben egy nagy vízi csatában 
Lepanto közelében a Földkö-
zi-tenger feletti egyeduralmát is 
elvesztette. A hosszú béke idején 
ágyúval nem volt szabad várakat 
ostromolni, de a hadakozás ösz-
szes többi fajtája előfordult, így az 
úgynevezett békeévekben szinte 
hetente történtek portyázások, 
fosztogatások az ellenfél kárá-
ra. Az akkortájt élő magyar fiúk 
számára a „szórakoztatóipart” 
Tinódi és más énekmondók je-
lentették, akik lantjukat pengetve 
büszkén regéltek a „békeévekben” 
a törököt rémületben tartó legen-
dás várkapitányokról és főurak-
ról. A hódoltságban néha Szege-
dig, Szabadkáig, Pécsig portyázó 
(sokszor éhező és lerongyolódott) 
huszárok és hajdúk által elért 
számos diadal miatt a megszálló 
törökök védekezésbe szorultak, 
csak a váraikban érezhették ma-
gukat biztonságban. A magyarok 
ekkor már jól ismerték ezt az el-
lenséget, tudták, hogy nem lehe-
tetlen legyőzni és arról álmodtak, 
hogy az új háborúban sikerül 
visszavenni tőlük nemcsak Bu-
dát, hanem az egész országot is. 
1593-ban már fél Nógrád megyét 

és több somogyi várat sikerült 
felszabadítani.  1593 novembe-
rében Balassa Bálint vezette azt a 
kis sereget, amely a családjától 18 
éve elfoglalt Divény várát vissza-
vette a pogányoktól. A török is ért 
el sikereket, de 1594 májusában 
az esztergomi ostromgyűrűben 
mindenki amiatt ujjongott, hogy 
a budai basa hadait sikerült Turá-
nál egy nagy csatában megverni. 
A prímási város alatt állók tudták, 
hogy ennek bevétele után szabad 
az út Buda felé. A bátran harcoló 
Balassa Bálint a május 19-i ro-
hamban súlyosan megsebesült, 
egy golyó mindkét combját át-
járta. E sebesülések miatt hunyt 
el tizenegy nappal később. Köl-
tészete tisztelői megütközhetnek 
azon, hogy az akkor a táborban 
lévő – és a magyarokat egyéb-
ként igencsak tisztelő – Nikolaus 
Gabelmann krónikás ezt jegyezte 
fel latinul az elesetteket felsorol-
va: „Valentinus Balassy, Hunga-
rus sed impius”. Azaz: „Balassy 
Bálint, magyar, de istentelen. Az 
impius szó jelenthet még gonoszt 
vagy gaz(ember-)t is. A költő élet-
rajzát kutatók sok adatot találtak 
meggondolatlan és katasztrofális 
kisebb katonai akcióiról, részeges-
kedéseiről, női kalandjairól, há-
zastársi hűtlenségéről, apai gon-
datlanságáról. Ez érthetővé teszi, 
hogy kortársai többsége miért nem 
tisztelte és kedvelte azt, akit a kései 
utókor a magyar irodalom csilla-
gaként tart számon. 

Erőszakos, féktelen természe-
téről részletes adatokat nyújt egy 
ellene folyt per iratanyaga. E sze-
rint még a sokak által igen tisztelt 
atyja, Balassa János adott kölcsön 
száz forintot egy bócabányai (Lip-
tó megyei) bányavállalkozónak, 
Göppel Dánielnek. Apja halála 
után Bálint minden gazdatisztjé-
től, birtokkormányzójától és apja 
adósaitól is haragosan és türel-
metlenül pénzt követelt. Göppel 
urat nem ismerte, csak levelezett 
vele jussát követelve. A vállalkozó 
szépeket ígért levelében, de pénzt 
nem küldött. Balassa azt vála-
szolta, hogy nagyon megbánja az 
adós, ha nem veszi őt komolyan. 
Mivel Göppel csak nem nyúlt az 
erszényéhez, Balassa pert indí-
tott, amely végén Göppel ismét 
kötelezte magát a fizetésre. Elmúlt 
ez a határidő is, de a pénz nem 
jött. 1578-ban a 24 éves Balassa 
Bócabányán lovagolt át embere-

ivel, mikor szembe jött vele egy 
férfi, akiről hamar kiderült, hogy 
Göppel Dánielnek hívják. A pe-
ches adós rémülten ígérte, hogy 
hamarosan fizetni fog. A későbbi 
per német szövegét Takáts Sándor 
történész így adta vissza: „Balas-
sa erre szablyát vont s megereszti 
a nyelvét a káromlásra. Alighogy 
Göppel uram a mezítelen kardot 
meglátta, szaladásra fogta a dol-
got. … Néhány ugrással elérte a 
közelben lévő tócskát és beleugrott. 
S mivelhogy a víz mély volt, nya-
kig elmerült benne. Mivel Balassa 
attól tartott, hogy adósa a vízbe 
fúl, szép szóval kifelé csalogatta. 
Göppel azonban nem mozdult, 
míg Balassa fölvetett kézzel meg 
nem esküdött, hogy nem bántja őt. 
Erre aztán Göppel uram is kimá-
szott a vízből s megfogadta Balas-
sának, hogy pünkösdre megfizeti 
tartozását. Ez az újabb halasztás 
mód nélkül fölingerelte Balassát. 
Tűztől gyulladt tekintettel fordult 
Göppel felé s haragszóval kiáltá: 
Nem! Addig nem várok! A széllel 
fuvatom szét házad hamvát … E 
fenyegetés után Balassa továbblo-
vagolt. Balassa Bálint május 25-én 
éjjelidőkor vitézeit Göppel házára 
küldé. A vitézek darabokra vag-
dalták az ajtókat s Göppel Dánielt 
megkötözve [Liptó-]Újvárba vit-
ték. A nagy tumultus alkalmával 
Göppel felesége úgy megijedt, hogy 
koraszülöttet hozott a napvilágra. 
Legalább Göppel panaszlevelében 
ezt állítja. Viszont Balassa Bálint 
tagadja a dolgot. Szerinte Göp-
pel uram már húszéves házas, de 
gyermeke idáig nem volt. Balassa 
emberei Göppelt Újvárba vitték s 
ott elzárták. Hat napig ült már a 
tömlöcében, mikor egy nemes em-
ber kifizette helyette az adósságot, 
még pedig Göppel állítása szerint 
21 forinttal többet, mint kellett 
volna.” Göppel ezután is csak úgy 
szabadult ki Balassa hatalmából, 
hogy írást adott arról, hogy sem-
miféle panaszt nem fog tenni az 
ügy miatt. Ennek ellenére a meg-
hurcolt adós hamarosan minden 
lehetséges helyen feljelentette ko-
rábbi hitelezőjét. A fennmaradt 
iratanyag szerint a per hosszú és 
indulatokkal teli volt. Sajnos a 
bíró döntést eddig nem találták 
meg a történészek, így nem tud-
ni, hogy nagy költőnknek sike-
rült-e büntetés nélkül megúsznia 
az általa elkövetett önbíráskodást.  

Batizi Zoltán

Balassa Bálint ismeretlen arcaÖnkormányzati 
épületek 

energetikai 
korszerűsítése

A napokban kapta önkor-
mányzatunk a hírt, hogy a 
Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Program 
(KEHOP) keretében, ön-
kormányzati tulajdonú épü-
letek energetikai korszerűsí-
tésére benyújtott pályázata 
178 millió forint támoga-
tásban részesült. A pályá-
zaton elnyert forrásból az 
általános iskola -,  a mese-
ház (vagy kisiskola) -  és az 
idősek otthona épületeinek 
energetikai korszerűsítése 
valósul meg. A korszerűsí-
tési munkálatok várhatóan 
az év második felében kez-
dődhetnek el.

Kondi-park 
létesül a

 Duna-parton
A Duna-parton lévő Sza-
badidőközpont fejlesztési 
programja keretében ön-
kormányzatunk pályázatot 
nyújtott be egy szabadtéri 
kondi-park létesítésére. A 
pályázat támogatásban ré-
szesült, amelynek köszönhe-
tően várhatóan szeptember 
hónapban kezdődhet meg a 
létesítmény telepítése.

Köszönet a 
segítőknek

Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani a Szavazat-
számláló Bizottságok meg-
bízott és delegált tagjainak, 
valamint a Helyi Választási 
Iroda munkatársainak, ami-
ért a május 26-i európai par-
lamenti választások szerve-
zésében és lebonyolításában 
segítségemre voltak. Hálá-
san köszönöm segítőkész 
munkájukat! 

dr. Holocsi Krisztián, 
jegyző, HVI vezető
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„… a magam vizein horgász-
gattam, a magam erdeiben 
vadászgattam, ahova másnak 
nem volt sem horgászengedé-
lye, sem vadászjegye, és most 
már nem is lehet soha, mert 
ezek a vizek elapadtak, ezek 
az erdők elmúltak, és csak ál-
maimban és írásaimban élnek, 
ha nem is »örökké«, de talán 
sokáig, nagyon sokáig.” 

Fekete István: 
Barangolások

Iskolánk 18 éve minden 
tavasszal részt vesz az orszá-
gos Fekete István Általános 
Iskolák találkozóján, a Kele 
napon. Idén Mosonmagyaró-
váron került megrendezésre a 
verseny.

Már november közepétől 
elkezdtük a felkészülést. Ez a 
munka majdnem 5 hónapig 
tartott. Márciusig a levelező 
versenyek feladatait oldották 
meg diákjaink, közben meg-

alakultak a helyszíni verse-
nyeken résztvevő csapatok. 
Egy–egy, Fekete István által 
írt művet kellett feldolgoz-
niuk(Vuk, Tüskevár, Ba-
rangolások…). Tanulóink 
edzettek, énekeltek, Fekete 
István életéről, munkásságá-
ról gyűjtötték az informáci-
ókat, kvíz vetélkedők felada-
tait oldották meg, keresték 
a legmegfelelőbb szövegeket 
a szépolvasáshoz, rajzoltak 
illusztrációkat egy-egy alko-
táshoz, verset, mesét, interjút 

írtak, készültek az informati-
kai pályázatok az életműről, 
hasznos anyagokból szobro-
kat készítettek, barangoltak a 
természetben. 

Minden kompetenciaterü-
letet megmozgattunk!

Levelezős versenyek:
Alsó tagozat

Rajzverseny: Németh Csen-
ge 2.a – különdíj; Viczena Do-
rina Réka 4.b - I. helyezés.

Meseírás: Varga Nóra 4.b - 
III. helyezés.

Május 9-én volt a Szólánc nyelv-
tan – helyesírás levelező verseny 
megyei döntője Szobon, a Szobi 
Fekete István Általános Iskolá-
ban. Az ünnepélyes megnyitón 
elhangzott, hogy éppen 25 éve 
zajlott az első vetélkedő. Ferencz 
Gyöngyi polgármester, Verebé-
lyi Ákos tankerületi igazgató és 
Moór Róbert iskolaigazgató be-
széde után Tóthné Borszéki Ág-
nes, a verseny szakmai felelőse 
tájékoztatta a jelenlévőket. Szép 
pillanat volt, amikor az egyik 
zsűritagunk, Duhonyi Tiborné 
idei Kazinczy-díját is megtap-
soltuk.

A megye 13 településéről 
érkeztek azok a tanulók, akik 
továbbjutottak az első három 
forduló megoldása után. Vác-
ról, Örkényből, Kókáról, Tápió-
szecsőről, Vecsésről, Ináncsról, 
Visegrádról, Nyáregyházáról, 
Nagykőrösről, Gödről, Mendé-
ről, Szentendréről és Szobról ér-
keztek a megyei döntőbe jutott 
3. 4. 5. és 6. osztályos diákok.

A szobi diákok rövid műsor-
ral kedveskedtek a versenyzők-
nek. Hegedűs Dóra saját költe-
ményét szavalta el, Veres Gerda 

lendületes furulyajátékkal káp-
ráztatta el a közönséget, vége-
zetül Kőnig Ákos szavalt egy 
verset arról, milyen lenne, ha ő 
is rossz gyerek lenne. 62 tanuló 
mérte össze a tudását aznap. A 
feladatlapok javítása a helyszí-
nen történt, addig a versenyzők 
és kísérőik megismerkedhettek 
Szob nevezetességeivel.

Külön öröm számunkra, 

hogy a hatodik évfolyamon 
első egy szobi diák lett, Vigh 
Bence (képünkön) 6. b osztályos 
tanuló.

Szépírásért dicsérő oklevelet 
kapott Simon-Kovács Jázmin 4. 
b osztályos tanuló.

A versenyen oklevél díja-
zásban részesült szobi tanulók: 
Hegedűs Dóra 5. o, Simon No-
émi 4. b, Szölgyén Flóra 4. b, Si-
mon-Kovács Jázmin 4. b.

Örültünk, hogy e nemes ve-
télkedő helyszíne Szob lehetett. 
Reméljük, vendégeink is kelle-
mes élményekkel tértek haza.

Köszönjük, hogy a rendez-
vényt szobi intézmények és vál-
lalkozók is támogatták.

Támogatók: Váci Tankerü-
leti Központ, Szob Város Ön-
kormányzata és intézményei, 
Polónyi Éva, Börzsöny Mú-
zeum, Szobi Római Katolikus 
Plébánia, Szobi Fekete István 
Általános Iskola nevelőtestülete 
és tanulói, Szobi Polgárőr Ala-
pítvány.

Kele nap, Mosonmagyaróvár
2019. április 13.

Felső tagozat
Interjúkészítés: Hor-

váth Dorina 7.b, Együd 
Bernadett 7.b - I. helyezés;                              
Győrik Viola 8.b, Mádai Anna 
8.b, Néder Anna 8.b - II. he-
lyezés.

Versírás: Hegedűs Dóra 
5.o. - I. helyezés; Fekete Dor-
ka 5.o. - III. helyezés;  Győrik 
Viola 8.b - III. helyezés.

Rajzverseny: Vígh Bence 
6.b - különdíj, Leskó Lili Eme-
se 6.a - III. helyezés.

Informatika: Szántó Bálint 
8.b - I. helyezés.

Helyszíni versenyek

Alsó tagozat
Kompetencia alapú iro-

dalmi vetélkedő: Simon No-
émi 4.b, Finta Dominik 4.b,  
Szölgyén Flóra Anna 4.b - II. 
helyezés.

Népdaléneklés: Virág Ta-
más 3.b - különdíj.

Szépolvasó: Veres Gerda 
Liliána 3.b - III. helyezés.

Felső tagozat
Szépolvasó: Petróczi Ta-

más 5.o. - különdíj; Svéger 
Liliána 7.b - különdíj.

Kompetencia alapú irodal-
mi vetélkedő: Győrik Viola 
8.b, Bata Enikő 8.b, Mádai 
Anna 8.b - I. helyezés.

Aszfaltrajzverseny: Hal-
mai Kata 6.b, Leskó Lili Emese 
6.a - II. helyezés; Rózsahegyi 
Noémi 7.b, Néder Anna 8.b - 
II. helyezés.

Barangolások: Szekeres 
Fanni 5.o., Laczkó Alexandra 
6.b, Horváth Dorina 7.b, Mé-
száros Sára 8.a - III. helyezés.

67 helyezésből 18-at kap-
tunk. Legeredményesebb 
osztályok: 4.b - 5 tanuló, 8.b 
9 tanuló.  4 első, 4 második, 
6 harmadik hely, 5  különdíj. 
Tizennégy iskola versenyzett.

Összesített eredményként 
az országos II. helyezést érte 
el iskolánk. Nagyon büszkék 
vagyunk tanulóinkra! Gra-
tulálunk a kiváló teljesítmé-
nyekhez!

Legeredményesebb tanu-
lónk: Győrik Viola 8.b.

A záróünnepségen Szántó 
Bálint informatika pályázatát 
vetítették le és elszavalták He-
gedűs Dóra versét!

Hanzelikné 
Marcal Éva

programfelelős

Szólánc nyelvtan – helyesírás vetélkedő 
megyei döntője Szobon
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A kedd reggeli (2019. május 7.)
készülődés nagyon izgatottan 
telt, mivel mindenki tudta, hogy 
pár óra múlva már úton leszünk 
Szlovákiába a Felvidék felé. A 
busz a P+R parkolóba érkezett 
Sanyi bácsival, a buszsofőrrel 
és Henivel, az idegenvezetővel. 
Első megállónk Oroszka volt, 
ahol a hadtörténeti múzeumot 
látogattuk meg, amelyben az 
1. és 2. világháború tárgyainak 
százai tárultak elénk. A csoport 
itt kétfelé oszlott és két szakértő 
úriember vezetésével járta be e 
neves múzeum termeit. Őszin-
tén elég megrázó élmény volt, 
egykori katonák mindennapi 
tárgyai közt járni és kicsit áté-
rezni azt, amit ők mindennap 
érezhettek. E síri és nyomasztó 
hangulatban kicsit elgondolko-
dik az ember vajon milyen ér-
zés lehetett azzal a tudattal élni 
mindennapjukat vagy álomra 
hajtani fejüket, hogy nem tud-
ták mit hoz a holnap és hogy 
akármelyik pillanatban landol-
hat egy golyó a mellkasukban, 
belegondolva rettenetes és fé-
lelmetes is. Oroszka után célba 
vettük Bajmóc várát, ahol egy 
egyórás túra keretén belül kör-
bejártuk ezt a hatalmas és gyö-
nyörű építményt. Jobb híján ad-
tak mellénk egy idegenvezetőt, 
aki végig egy szót sem szólt és 
Heni kapott egy papírt, amin a 
magyar szöveg volt a várról és 
ezt olvasta fel nekünk. Ez sem 
volt könnyű feladat, mivel ren-
geteg hiba volt a mondatokban. 
Végül megérte a sok fáradságot, 
mivel tényleg egy gyönyörű 
várat tekinthettünk meg. Ezt 
követően, pár percet buszoz-
tunk és már meg is érkeztünk 
a Hotel Hokejkába, ahol egy kis 
kavarodást követően elfoglaltuk 
a szállást, majd vacsoráztunk és 
egy kis szabad program után, 
eltettük magunkat másnapra. 
Csomagjaink összekészítését és 
a reggelit követően ismét buszra 
szálltunk és elindultunk az az-
napra kitűzött úti céljainkhoz, 
azaz a bányavárosok felé. Első 
állomásunk Körmöcbánya volt, 
ahol nem sokat időztünk, mivel 
jóval kisebb város volt, mint az 
utána következők. Ezért egy kis 
városnézés és szabad program 
után ismét útnak indultunk. Új 
úti célunk Besztercebánya volt. 

Itt az egész program gyakorla-
tilag szabad programmal, azon 
belül pedig városnézéssel telt. 
A város egyébként csodálatos, 
nekem az egész kiránduláson ez 
tetszett a legjobban. Én egy ki-
sebb csoporttal végig a főtérben 
és egy pár környező utcában 
gyönyörködtem. A városnézés 
fénypontja a főtér felett maga-
sodó toronyba való felmenetel 
volt. Csodálatos panoráma tá-
rult a szemünk elé, nagyon saj-
nálhatják, akik kihagyták ezt a 
lehetőséget, tényleg csodálatos 
volt a kilátás. A nap utolsó prog-
ramja a selmecbányai bányában 
zajlott, ahol az egész csapat lám-
pát és sisakot ragadva menetelt 
le a bányába egészen 60 méter 
mélységig. A velünk tartó szak-
ember nagyon színvonalas tör-
ténetekkel és információkkal 
színesítette utunkat. A bánya-
látogatást követően egy 3 órás 
útra indultunk a szállás felé. 
A táj egyébként gyönyörű volt 
mindenhol, akár merre jártunk, 
ámulatba ejtett a látkép. Ami ez 
után következett, arra senki sem 
számított a gyermekek közül, 
hiszen következő szállásunk, 
Imrikfalván egy tó, pontosab-
ban egy tengerszem mellett he-
lyezkedett el. Ám ez a nap sem 
ment le hibátlanul, mivel eléggé 
megcsúsztunk, így a vacsorával 
egy órát késtünk, és ezek után 
még kiderült, hogy a csoport 
nem egy, hanem mindjárt há-
rom külön házban fog meg-
szállni. Így egy egyórás szerve-
zés következett. Mire mindent 
sikerült elrendezni, 9 vagy fél 10 

magasságában elfoglaltuk a szo-
báinkat. Mire mindenki ágyba 
került már fél 12 felé járt az idő. 
Másnap ismét a természetben 
gyönyörködhettünk, ám ezút-
tal nem csak a tájban, hanem a 
gombaszögi barlang ámulatba 
ejtő formáiban és színeiben is. 
A barlang minden cseppköve 
csodálatos, ám a barlang még-
is szalma cseppköveiről híres, 
hiszen ezek rendkívül ritkák 
és ilyen hosszúak talán egy-két 
helyen fordulnak elő a világon. 
A barlang megtekintése után 
elindultunk Betlérre azon belül 
pedig az Andrássy kastélyba. E 
nemes építmény belső felderíté-
se előtt néhányan megnéztük a 
hatalmas és szépségben gazdag 
kert egy részét. Azért csak egy 
részét, mivel a birtok körülbe-
lül 57 hektár. Szóval az angol 
kert egy részének felderítése 
után bementünk a kastélyba. 
Az angol kert remek előjel volt 
a továbbiakra nézve. Az And-
rássy család egykori lakhelyé-
re betoppanva világossá vált, 
hogy az épületet legjobban a fa 
berakások és a festmények jel-
lemzik. A kastély azon kevesek 
közé tartozik, amelyekben még 
az eredeti tulajdonosok bútorai 
találhatóak. Ez annak köszön-
hető, hogy az Andrássyak emig-
rálása után a falusiak vigyáztak 
a kastélyra. Az építmény egyéb-
ként pompás és nem sokszor 
találkozik hasonlóval az ember. 
Betlér után Rozsnyó volt célba 
véve, ám a rossz idő közbeszólt, 
így tanáraink úgy döntöttek, 
kapunk egy kis szabadidőt. Né-

hányan felmentünk a  város tor-
nyába megcsodálni a panorá-
mát, illetve Európa legnagyobb 
négyzet alakú főterét. Ezek után 
visszamentünk a szállásra, és 
mivel nagyon korán volt, ezért 
több óra szabad program majd 
vacsora következett. Az utolsó 
nap reggelén már mindenki ar-
cán látszott a fáradtság, de ettől 
függetlenül lelkesen vágtunk 
neki a napnak. Első megállónk 
a Madách kastély volt, ahol egy 
érdekes programon vettünk 
részt, amely nagyrészt Az ember 
tragédiája köré épült. Nagyon jó 
volt, hogy már most betekintést 
nyerhettünk e remek magyar 
műbe. Következő, egyben utol-
só megállónk Ipolytarnóc volt, 
ahol egy 4d-s mozival kezd-
tünk. Ez mondanom sem kell, 
hogy megalapozta a hangulatot 
a tanösvény további részére. 
Ám nem egy ember izgult azért, 
hogy a mozi és a tanösvény vé-
gigjárása után egyből indulha-
tunk-e tovább, hiszen a busz de-
fektet kapott, végül szerencsére 
a problémát sikerült orvosolni.  
Érdekes volt megfigyelni, hogy 
néhány leletből mennyi min-
den megállapítható, és hogy egy 
fadarabból vagy lábnyomból 
mennyi hasznos információ ki-
nyerhető. A foglalkozás végén 
mindenki mosollyal az arcán 
szállt fel a buszra, hiszen 2 óra 
út volt hátra Szobig. Hiába él-
veztük a túra nagy részét, attól 
függetlenül mindenki elfáradt 
és szeretett volna minél hama-
rabb hazaérni. Összességében 
jól éreztük magunkat, hiszen 
szép környezetben töltöttünk el 
4 napot a barátainkkal. Nyilván 
nem minden program tetszhe-
tett mindenkinek, ettől függet-
lenül szerintem mindenkinek 
volt olyan, amire szívesen em-
lékszik vissza. 

Igyekeztem minden prog-
ram pozitív tulajdonságait 
kiemelni. Mikor hazaértünk, 
tagadhatatlanul jó volt látni az 
ismerős tájat és a szüleinket. 
Innen is szeretném megkö-
szönni Heninek, hogy minden 
városhoz érdekes információkat 
gyűjtött és osztott meg velünk, 
Sanyi bácsinak, hogy épségben 
hazahozott minket és végül, de 
nem utolsó sorban a tanáraink-
nak, akik végig vigyáztak ránk. 
Összességében felejthetetlen 
utazást zártunk. 

Feleki Hanna 7.a

Kalandozás a Felvidéken
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Csütörtökön ünnepélyes ke-
retek között nyitották meg 
Kóspallagon az első közneve-
lési Alkotó Műhelyt, a telepü-
lés iskolájának használaton kí-
vüli szárnyában. A fejlesztésre 
azt követően került sor, hogy 
a Váci Tankerületi Központ a 
Klebelsberg Központ pályá-
zatán 8 millió forintos támo-
gatást nyert, melyet 3 millió 
forinttal egészített ki.  Az alko-
tóműhely egy olyan hely, ahol 
a diákok tapasztalás útján, a 
mai kor szellemét követve sa-
játítják el a tananyagot, isme-
rik meg önmagukat, egymást 
és az őket körülvevő világot a 
„mindenki jó valamiben” elve 
alapján.

Az ünnepségen először Ve-
rebélyi Gábor Ákos, a Váci Tan-
kerületi Központ igazgatója 
mondott beszédet. Kiemelte: 
az alkotó pedagógiára épülő 
műhely, az első ilyen Magyar-
országon, eddig csak hasonló-
ak léteztek. Szeretnék elérni, 
hogy ez egy országos minta 
legyen és a jövőben bekerül-
hessen a tantervbe is.

- Egy fontos dolgot szeret-
nék mindenképpen kiemelni, 
mégpedig azt, hogy azon túl, 
hogy a régió felzárkóztatását 
szeretnénk biztosítani, a sajá-
tos nevelési igényű gyerekek-
nek is esélyt kívánunk adni. 

A tankerület vezetője leg-
végül köszönetet mondott 
mindazoknak, akik támogat-
ták mind szellemi tudásukkal, 
együttműködésükkel, mind 
pedig eszközökkel a projektet.

Rétvári Bence, a térség or-
szággyűlési képviselőjének 
szavait Báthory Gábor tolmá-
csolta a helyszínen. Kiemelte: a 
mai nap egy ünnep, hiszen egy 
komolyan átgondolt, modern 
oktatásügyi fejlesztést avatnak 
fel. A Kornis Gyula Terv a váci 
és szobi járásokat igyekszik se-
gíteni több területen, köztük 
az oktatás fejlesztésében is – 
hangzott el.

Az alkotóműhelyt a fejlesz-
tés első ütemében elsősorban 
a Szobi Fekete István Általá-
nos Iskola és tagintézményei 
diákjai fogják használni, de a 

tankerületi központ középtá-
vú távú célja az is, hogy minél 
szélesebb körben elérhetővé 
tegye a diákok és pedagógusok 
számára a fejlesztést. Az iskola 
igazgatója, Moór Róbert sze-
rint nem csak a diákok képzé-
se, hanem a tanároké is fontos.

- Munkánk akkor mond-
ható sikeresnek, ha elkészül 
egy program, amely szerve-
sen illeszkedik az iskola pe-
dagógiai programjába, ha az 
alkotópedagógia teljesen át-
hatja az intézmény működését 
– mondta. Hozzátette: a jelen-
kor kihívásait a kor szellemét 
követve tudják csak átadni a 
pedagógusok. Ezért a szobi 
intézménynek és tagintézmé-
nyeinek tanárai több tovább-
képzésen és műhelymunkán is 
részt vettek, vesznek. Tapasz-

talatai azt mutatják, hogy az 
alkotópedagógián keresztül, a 
diákok sokkal reálisabb képet 
kapnak önmagukról, mint az 
iskolapadban ülve. 

A beszédeket követően ke-
rült sor a jelképes kulcs átadá-
sára is, amely 3D nyomtatóval 
készült. 

A rendezvény, - melynek 
ideje alatt is folyt az alkotás a 
műhelyben -, egy kerekasztal 
beszélgetéssel zárult, melyet 
dr. Bajzáth Angéla, az ELTE 
Digitális Pedagógiai Mód-
szertani Központ nemzetközi 
elemzője, az ELTE Neveléstu-
dományi Tanszékének adjunk-
tusa vezetett. A beszélgetés 
alatt felmerült többek között, 
hogy az alkotópedagógia arra 
ad lehetőséget, hogy felfedez-
zük egy-egy diák képességeit, 
hogy ki, miben jó. Elhangzott 
az is, hogy ma a fiatalok flash-
ben tanulnak, vagyis az inter-
netet használják mindenhez, 
ezért másképpen kell őket ok-
tatni. A kerekasztal résztvevői 
egyetértettek abban, hogy ma 
naponta születnek és tűnnek el 
szakmák, és ezzel a tanításnak 
is lépést kell tartania. 

Az alkotóműhely szak-
mai megnyitója egy kétnapos 
programsorozat első állomá-
sa is volt egyben. A megnyi-
tót követő napokban a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem 
(MOME) szakmai műhelyfog-
lalkozásán vehettek részt a tan-
kerületből a kiemelt figyelmet 
igénylő tanulók, akik a „LEGO 
táncoltatás” és a „fényre fordu-
ló napraforgó” projektekben 
próbálják ki a fafeldolgozó, az 
elektronikai, robotika műhe-
lyek eszközeit és lehetőségeit.

A Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem szakmai háttérbá-
zisként közreműködik a tan-
anyagok fejlesztésében, egyes 
programok lebonyolításában, 
a pedagógusok továbbkép-
zésében, valamint nagyér-
tékű eszközök térítésmentes 
használatát biztosította (pl. 
lézervágó) az alkotóműhely 
számára.  További kiemelt 
együttműködő partner még 
a Váci Szakképzési Centrum 
Boronkay György Műszaki 
Szakgimnáziuma és Gimná-
ziuma is. Diákjaik a műhely- 
és nyári szakmai gyakorlatuk 
terhére – segítőként és men-
torként - vesznek részt az al-
kotó tevékenységekben.

A szobi általános iskola diákjainak közreműködésével 
nyílt meg az Alkotó Műhely Kóspallagon

Olvastad?
Voltál már úgy, hogy egy köny-
vet befejeztél, becsuktad és nem 
akartad elengedni? Hogy ültél 
még felette, benne percekig, vagy 
napokig? Hogy az utcán szembe 
jövőkben a szereplőket láttad, 
elképzelted, hogy ilyen lehetett 
a hősöd? És később is, amikor a 
semmiből beugrott egy esemény, 
vagy egy kérdésre az életből kap-
tad meg a választ? Legszíveseb-
ben kiabálnál egy nagyot, hogy 
ezt  mindenkinek el kell olvas-
ni! A felvillanyozó felismerés, 
amikor találkozol valakivel, aki 
szintén olvasta… összekacsintás, 
félszavak, mint a közös titok és 
élmény! Igen egy csapat vagytok, 
mindketten ott voltatok. Régen, a 
könyvtári könyvek kartonján ve-
zetve volt, hogy kinél volt már ez 
vagy az a könyv. Én mindig meg-

néztem, mert érdekelt, hogy kik 
azok, akikkel egy könyvet fújok. 

Kicsit több mint egy éve elin-
dult itt egy állandó rovat, aminek 
mi lettünk a szerkesztői, lakosok. 
Most, a Gasztrostaféta mintájára 
szeretnék egy Olvasóstafétát elin-
dítani. A menete, lényege ugyan-
az: osszuk meg kedvenceinket, 
a táplálék után jöjjön a szellemi 
táplálék. Mindenki csak annyit 
ír kedvenc könyvéről, amennyit 
szeretne, amennyit szükségesnek 
érez. Lehet régi nagy kedvenc, de 
lehet újdonság is. A végén pedig 
kérjen fel valakit, aki a követke-
ző lapszámban szintén bemutat-
hatja kedvencét. Ötletgazdaként 
elkezdem:

OLVASTAD?
Gimesi Dóra: A tündér csiz-

mája
Kevés idő jutott mostanában a 
magam kedvére olvasni. Hiá-

nyérzetemet csökkentette azon-
ban, hogy lánykámnak min-
den este mesélek, mesélünk. A 
könyvtárunk gyerekirodalom 
részlege túlzás nélkül : fantasz-
tikus. Itt akadtam rá (egyéb más 
gyöngyszemek mellett) A tündér 
csizmájára. 5-7 éves gyerekek-
nek, áll az ajánlaton, szerintem 
azonban érdemes próbálkozni, 
engem pont annyira lenyűgö-
zött, mint a gyerekeimet. A me-
seszövésében a hagyományos 
elemek keverednek a modern 
kiegészítőkkel. Kedves, néhol 
vicces, a vége megható és csoda-
szép az illusztrációja. A történe-
tet semmiképp nem szeretném 
felvázolni, de ha valaki elolvassa, 
később szívesen beszélgetnék a 
főszereplőről. Tudom ki az! 

A stafétát Orosz Reginának 
szeretném átadni.

Jas
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A tanórán túli rendezvénye-
ink sora áprilisban a Köl-
tészet Napjával kezdődött. 
Hagyományosan a Magyar 
Kultúra napi vetélkedő to-
vábbjutó osztályai csaptak 
össze a döntőben a győzele-
mért. Komoly felkészültség-
ről kellett tanúbizonyságot 
tenni a csapatoknak. Végül 
a 12. osztály győzött, ami jól 
is van, hiszen így szépen bú-
csúztak az iskolától.

Húsvét előtt rendszerint 
lelkigyakorlatot szoktunk 
tartani – de mivel ez már ko-
rábban, a jezsuita atyák szer-
vezésében már lezajlott -, 
így a néphagyományoknak 
szenteltük a húsvéti szünet 
előtti napot.  Volt tojásfestés, 
írókázás, ajtódísz készítés, a 
fiúk pedig locsolóverseket 
rögtönöztek – a népköltészet 
nagyobb dicsőségére. Kö-
szönjük Likmus Kati közre-
működését!

Április végén az Öregdi-
ák Klub szervezésében nagy 
munka kezdődött az isko-
la udvarán. Tereprendezés, 
padok készítése és festése, a 
kőkerítésre pedig felkerült 
az immár közismert tobor-
zó szlogenünk: Köss ki Szo-
bon! Menet közben persze 
kiderült, hogy raklapbútort 
korántsem olyan könnyű ké-
szíteni, mint ahogy az a fa-
cebook háromperces videói 
alapján látszik, és a betonfal 
is úgy eszi a festéket, hogy 
nem is hinné az ember. De 
a jelenlévők a végsőkig ki-
tartottak, győzték jó kedvvel 
és energiával. (És a paprikás 
krumpli is kifogástalanul 
sikerült.) Köszönet minden 
szervezőnek és résztvevő-
nek: az öreg és a jelenlegi 
diákoknak, szülőknek, taná-
roknak egyaránt.

Május 3-a a végzősök 
nagy napja volt: a ballagás. A 
hűvös idő ellenére igen sok 
családtag, barát tisztelte meg 
tanulóinkat azzal, hogy el-
jöttek erre a nagy esemény-
re. Ballagónóták, virághal-
mok, gyanúsan csillogó 
szemek… Évente ismétlődik 

és mégis mindig más. Min-
dig más, újabb és újabb gye-
rekek jutnak el idáig … hogy 
a következő héten megkezd-
jék életük első komoly erő-
próbáját: az érettségi vizsgát! 
Hétfőn magyarból, kedden 
matematikából, szerdán tör-
ténelemből, csütörtökön an-
golból, pénteken németből, 
a következő héten pedig va-
lamelyik választott tárgyból 
írásbeliztek. A szóbeli majd 
június második felében lesz.

Május elején a víziren-
dőrök tartottak előadást 
a folyó veszélyeiről. A víz 
mentén élőknek ezzel min-
denképpen tisztában kell 
lenniük, de az igazi élményt 
az előadást követő motor-
csónakázás jelentette. Egy 
hét múlva egy pszichológus 
tartott vetítéses oktatást a 
testképzavarról, a hozzá kö-
tődő pszichés megbetege-
désekről, az anorexiáról, a 
bulimiáról stb. Szerencsére 
– mint elhangzott -, ezek a 
kényszerbetegségek inkább 
a nagyvárosi környezet-
ben élőknél gyakoribbak, 
a természettel harmóniá-
ban élő, vidéki életmódú 
embereknél ritkábbak, így 
a mi diákjaink kevésbé ve-
szélyeztetettek. De nem árt 
vigyázni!

Egy nemzetközi környe-
zetvédelmi projekt keretében 
igen érdekes és égető prob-
lémákkal ismerkedhetnek 
meg tanulóink környezet-
gazdálkodási előadásokon, 
illetve a koltai (Szlovákia) 
hulladéktároló meglátogatá-
sa során. Döbbenetes és el-
gondolkodtató látvány volt 
a napról napra növekedő 
szeméthegyek (Szó szerint 
hegyek!) képe. A program 
következő eseménye az esz-
tergomi komposztáló üzem 
meglátogatása lesz. Hátha ott 
valami vigasztaló és remény-
keltő is elhangzik majd!

Június elsején öregdiák 
találkozó volt, az utolsó he-
tekben lezajlottak az év végi 
vizsgák, és egy-kettőre itt volt 
a tanévzáró is.

Búcsúzni fáj, ha búcsúzni muszáj…
„Volt egy fiú s egy forró délután

Eltévedt végleg az élet útján
Eltévedt fiú olyan, mint bármelyikünk

Szerette az életét és az álmait

Elindult ő a fények útján
Elhitte az álmok furcsa hangját

Csalóka színét

De ugye eljössz még,
Ugye eljössz még,

Ha hallod majd az elefánt-dübörgést
Ugye eljössz még. talán eljössz még
Mi várunk rád, ha szól a dübörgés”

Karthago: Requiem
 

2019. április 6-án végső búcsú miatt mentünk az Új 
temetőbe.

Sokakat megdöbbentett Laczkó János Sumesz vá-
ratlan halálának híre. Idő előtti távozásával hatalmas 
űrt hagyott maga után. Akik ismerték, és jó viszony-
ban voltak vele nem csalódtak benne soha. Nehéz volt 
elfogadni, hogy átlépett azon az örök kapun, melyen át 
nincs többé visszatérés. 

Mindig segítőkész volt, kreatív problémamegoldá-
sai sok embernek segítettek. Közéleti szereplésének 
eredményeire többen emlékezhetnek. Bár nem volt 
kitűnő tanuló, bámulatos memóriával rendelkezett. 
Kapásból sorolta a családi és baráti események dátu-
mait, és az azokhoz fűződő emlékeket. Volt munka-
társairól, akár kőbányában, akár a művelődési házban, 
név szerinti történetei voltak, amiket mások szívesen 
hallgattak. Szép időszakai voltak életének ezek az évek. 
Nagy focista ugyan nem lett, de szívvel-lélekkel vett 
részt a labdarúgó szakosztály életében. Hosszú ideig 
rendszeresen járt a mérkőzésekre, de térdműtétje után 
ritkábban lehetett látni. 

Kissrác korától voltak nyulai, galambjai. Pontos 
megfigyelések alapján tenyésztette a nyulakat. Ko-
moly tervei voltak a fehér és fekete galambokkal, bár 
versenyezni nem akart. Sokat beszélt tanult fiairól. 
Levéltárcájában mindkét fiáról volt egy-egy emlékeze-
tes fénykép, vagy újságcikk. Büszke volt rájuk, imádta 
unokáit. Igyekezett nekik bemutatni a vidéki életet, az 
állatokkal való foglalkozást.  Korábbi súlyos, mond-
hatni halálos betegségét sikerrel legyőzte. Utólag ezt 
is mások számára humorosan mesélte, nem árulta el, 
hogy milyen kínokat és méltatlan helyzeteket élt át ez 
alatt az idő alatt. Pozitív gondolkodása és hozzáállása 
példa értékű volt.

Utolsó útján a család mellett barátok, egykori játé-
kostársak, galambászok, osztálytársak, munkatársak, 
szomszédok és ismerősök rótták le kegyeletüket és kí-
sérték utolsó útjára.

Sírjánál a koszorúk és virágok mellett, galambok fe-
lengedésével vettek tőle végső búcsút. 

       
Emlékedet megőrizzük: 

Barátaid

Programok a Szent 
László Gimnáziumban 

április és május havában
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A téma az utcán hever
Szülőcsatorna és két cent rum

Izgalmas könyv van a kezemben. A nemzetközileg ismert tudósnő, 
(professzor) szakember a kultúrtörténetben, antropológus és néprajz-
tudós visszamegy időben az emberi történelem kezdeteihez, amikor 
még az ember barlangokban élt. Náluk a dárda a fejlődés csúcsa. Bö-
lénycsordák és vadtulkok, mamutok legelnek a távolban, a barlangban 
lobog a tűz, sikongás és nyöszörgés a tűz mellett. Vajúdik egy asszony, 
körülötte a női segítők. Megérkezik a „sámánasszony”, nézelődik, az-
tán kimondja: a szülőcsatornában keresztbe feküdt a gyerek!

Eddig olvastam, rögtön visszalapoztam a címoldalhoz. Ki volt a 
könyv szakmai lektora... Nincs lektor! Ilyen mondatot csak a fordító 
adhatott a szereplő szájába. Hogy női sámán nincs, ez még hagyján. 
Fordíthatta volna angolból a vajákos, füvesasszonyt, gyógyító asszonyt, 
de a sámánt nem. Boncolást nem ismerhették, így a szülőcsatornát (or-
vosi műszó!) sem ismerhették. Pláne a keresztet! Itt hagytam abba a 
trilógia olvasását, mert amit közvetített az hiteltelen volt.

Ha írunk valamit, ha emlékezünk régi dolgokra a korabeli szavakat 
használjuk vagy inkább ne írjunk semmit. Minden korszaknak (kor-
nak) vannak sajátos szavai, aztán vagy elkopnak idővel, vagy megma-
radnak, esetleg más jelentéssel. A „jampec” szó divatos volt már Karin-
thy Frigyes írásaiban is. Mihaszna ficsúr volt nála. A háború után a 
köznyelvben is elterjedt. Hangoskodó, nyugati mintára próbált öltöz-
ködni és táncolni, csapottvállú zakó és csőnadrág. A 70-es évekre ez a 
szó kikopott a nyelvünkből.

A falu végén található kurta kocsmában (azért kurta, mert megkur-
tították az államot, vagyis nem adózott!) Petőfi Sándor (ha volt erre 
pénze) nem kérhetett egy fröccsöt, mert nem ismerhették még a szódát. 
Egy „icce” bort kért (kb. 7 dl) Rózsa Sándor betyár is.

Az idő múltán változtak a mértékegységek elnevezései, de a szoká-
sok szívósak! A háború után egy füstös kocsmában, ha valaki kért egy 
kis rumot (3 cl) szól nélkül adták, úgyszintén a felest (5 cl) is. A centili-
tert senki nem mondta (manapság is ritkán!) azért, mert a poharakat 
államilag hitelesítették, és vékony gravírozott vonal jelezte a mértéket. 
Két centiliter nem volt a poharakon. Aki ennek ellenére is ennyit kért az 
csak kereskedelmi ellenőr lehetett. Hatósági ember, a kocsmában csend 
lett. Nincs lárma, zaj, beszélgetés.

A visszaemlékezésekben sokszor vétünk ilyen hibákat, de ha elkövet-
jük az az írás hitelét rontja!

A „korsó” is űrmérték a mai napig, de csak a sörre (5 dl).
Tessék kipróbálni, ha nem hiszik el. Kérjen egy korsó sört, azonnal 

kiszolgálják a pultnál vagy az asztalnál. Aztán kérjen egy korsó bort 
„barátjának”… Nem lesz azonnal.

Ferenczy Emil

Gasztrostaféta
Kuti Andrea recepjte.

Ananászos csirkemell
Négy személyre 2 szép nagy filézett csirkemellre, 1 ana-
nászkonzervre, 1 nagy tejfölre, ízlés szerint reszelt sajtra, 
szerecsendióra, és a tál kikenéshez némi vajra lesz szükség.

A csirkemelleket felszeletelem (nagyobb, 1-1,5 cm-es 
szeletekre). Az ananászkonzervről leöntöm a levet, és a lé 
felét a tejföllel elkeverem.

Egy nagyobb lapos jénai tálat kikenek vajjal. Belefekte-
tem a csirke szeleteket, és minden szeletre ráreszelek kevés 
szerecsendiót.

Rárakom az ananász darabokat, leöntöm a tejfölös ana-
nász lével, megszórom a reszelt sajttal. Alufóliával lefedve 
előmelegített sütőbe teszem, és 30 percig párolom.

Ezalatt készítek hozzá párolt rizst és egy finom salátát.

A gasztrostafétát Oravecz Nórának adom át.

Hagyományainkhoz hűen 
idén is megtartottuk a Szobi 
Nyugdíjasok Klubja majálisát. 
A helyszínt a Szobi József At-
tila Művelődési Ház biztosí-
totta, ahol minden adott volt 
egy kellemes, közös naphoz.

A rendezvényünk előtti na-
pon lakodalom volt az intéz-
ményben, és így mi is része-
sülhettünk a „morzsaparty” 
süteményeiből és frissítőiből, 
melyet ezúton is köszönünk 
az ifjú párnak: Ledvényi Ale-
xandrának és Fésűs Norbert-
nak. Sok boldogságok kívá-
nunk nekik!

Szeretnénk köszönetet 
mondani mindenkinek, aki 
hozzájárult a rendezvény 
létrejöttéhez és lebonyolítá-
sához: Bonanza Használtru-
ha Kereskedés, Erzsike Virág 

Ajándék, Family Vegyeskeres-
kedés, Fésűs József képviselő, 
Gondviselés Patika, Herfli 
Söröző & Pizzéria, Kalácska 
Hentesbolt, Kis Herceg Vi-
rágkertészet, Krasznai Zoltán 
képviselő, Nádas Falatozó és 
Bor Bár, Nefelejcs Virágüzlet, 
Polónyi Éva képviselő, Ruha-
bánya Használtruha, Szobi 
Italgyártó Kft., Tóth Lajos al-
polgármester, Turcsik Mónika 
e.v.

Végül, de nem utolsó sor-
ban köszönjük Szabadkai 
Gyurinak, hogy elkészítette 
a finom gulyást és Csányiné 
Évának a lángost.

Igazán tartalmas napot 
töltöttünk együtt, reméljük, 
hogy jövőre is találkozunk.

Szobi Nyugdíjasok 
Klubja vezetőség

Amint a téli záró cikkemben ír-
tam, 2019. tavasza több esélyt 
adott nekünk.

Január végén a sereghajtó Tö-
rökbálint ellen sikerült 6,5 - 3,5 
arányban győznünk.

Február elején Nagykáta - Szob 
6 - 4, ez fordítva is lehetett volna, 
de mivel szerzett pontra megy, 
ezért ez az eredmény még nem túl 
rossz. A listavezető Szigetszentmi-
lós ellen nem sok reményünk volt 
márciusban, 2 - 8 lett a vége.

Április 7-én Gödön sikerült 
korrigálni. Göd SE - Szob  4,5 
- 5,5. Ezzel összességében nem 
vallottunk szégyent, háromszor 
sikerült győznünk, háromszor 

szoros eredményt értünk el, a két 
listavezető esetében a papírforma 
jött be. Ez a 9 csapatos mezőny-
ben a 6. helyezésre volt elegendő.

A 80 éves "születésnapi ün-
nepségen" a Városnapok kereté-
ben június 22-én tartandó sakk-
szimultánunkon Mihók Olivér 
nemzetközi sakknagymester lesz 
a vendégünk. Jelenleg a helyszín 
még nem biztos, azt az időjárás és 
az érdeklődő sakkbarátok száma 
fogja meghatározni. 

A Hírverő sakkversenyek ha-
vonta zajlanak, főleg a jó időben 
több résztvevővel.

Csiba Benő Sakk
 Szakosztály vezető

Majális a Nyugdíjas Klubban

Szobi sakk

Helyreigazítás
Lapunk áprilisi számában 
„Mi egy büszke nemzet 
vagyunk, nem szeretnénk 
birodalmi alattvalók len-
ni” címmel megjelent cik-
künkben a szobi általános 
iskola tévesen Szobi József 
Attila Általános Iskola-
ként került megjelölésre. 
Az iskola helyes megneve-
zése ezzel szemben Szobi 
Fekete István Általános 
Iskola.  

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 u. 6.

Tel.:06-20/373-0580
Felelős vezető: 
Furucz Zoltán
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A 2018/2019-es nevelési évben 
kolléganőmmel szerettünk 
volna egy kicsit újítani és egy 
új hagyományt teremteni óvo-
dánkban, ezért megszervez-
tük a gyerekeknek a nevelési 
év utolsó napján az óvodában 
alvós „Pizsiparty”-t, melyet a 
dinoszauruszok téma köré épí-
tettünk. 

Ezt az eseményt egy körül-
tekintő, alapos tervezés, szer-
vezés előzte meg, mivel ilyen 
még nem volt az intézmény-
ben. Az intézményvezető a 
kezdetektől fogva támogatott 
minket az esemény szervezé-
sében és lebonyolításában is. 
A második szülői értekezleten, 
januárban, tájékoztattuk a szü-
lőket a terveinkről. A szülők 
többsége támogatta az ötletet. 
Nagyon lelkesek voltunk és 
elkezdtük tervezni, szervezni 
a programot, ötleteket gyűj-
töttünk az internetről és más 
intézményekben dolgozó, 
hasonló programok szerve-
zésében jártas kollégáktól. A 
kolléganőmmel és a dajka né-
nivel közösen állítottuk össze 
ennek a napnak a menetét lé-

pésről-lépésre haladva, hogy a 
program zökkenőmentes, gör-
dülékeny legyen. 

A „Pizsiparty”-ra végül is 
a csoport fele, 11 gyermek je-
lentkezett. A várva várt napon 
az óvodába délután visszaérke-
ző gyerekeket a „dzsungelben” 
fogadtuk. Dínós fejdíszben, 
dínós jelvénnyel a nyakunk-
ban fagyiztunk, játszottunk 
az újonnan épült játszótéren, 
svédasztalos vacsorát fogyasz-
tottunk dínós tányéron, dínós 
pohárból ittuk világítós szí-

vószállal a piros „lávadzsúzt”, 
sütiztünk, táncoltunk, kincse-
ket kerestünk zseblámpával, 
fejlámpával az udvaron, meg-
néztük a só-liszt gyurmából 
készült hegyből kitörő vulkánt, 
buborékot fújtunk óriás bubo-
rékfújóval.

A sok-sok, érdekes, válto-
zatos tevékenység után a gye-

„Pizsama party” a Szobi Napsugár Óvoda 
és Bölcsőde Katica csoportjában

rekek megmosakodtak, fogat 
mostak, pizsamába bújtak és 
egy esti mese meghallgatása 
után, kellemesen elfáradva el-
aludtak. Mindenkit meg tud-
tunk nyugtatni, senki nem sírt, 
senki nem akart haza menni. 
Reggel hét órakor a gyerekek 
felkeltek, felöltöztek és elfo-
gyasztották a reggelit. A reg-
geli után, a talált kincsekkel, 
ajándékokkal és sok-sok él-
ménnyel gazdagodva vidáman 
indultak haza a szüleikkel. 

Úgy gondolom, hogy a 
résztvevő gyermekeknek, egy 
életre szóló élményben volt ré-
szük. A szülők megköszönték 
a gyermekeiknek szervezett 
programot. Az óvodavezető-
től és a kollégáktól elismerést, 
dicséretet kaptunk. A „Pi-
zsiparty” nagyon jól sikerült, 
ezért szeretnénk hagyományt 
teremteni az óvodánkban és 
minden évben, a lehetőségek 
figyelembevételével megismé-
telni ezt a feledhetetlen ese-
ményt.

Katica csoportos óvó 
nénik, Dajka néni
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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait a XIX. Szobi Városnapok és az Ipoly Feszt programjaira!
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