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Isten éltessen, Magyarország!
Ezer évvel ezelőtt a magyarság "nyugati" világba történő betagozódása, a latin
kereszténység felvétele mellett, szükségessé tette az állam, az állami intézmények "nyugati" mintájú megszervezését,
a területi közigazgatás kiépítését is. A
korai püspökségek alapítása mellett
tehát párhuzamosan folyt az államszervezet kiépítése a vármegyék, várispánságok kialakításával. Mindennek
természetesen előfeltétele volt, hogy
I. Szent István királyunk tényleges hatalmat gyakoroljon az ország területe
felett, amelyet hatalomszilárdító harcai
során, Koppány, Ajtony és Gyula behódoltatása révén el is ért.
Első királyunk uralkodása fontos
mérföldkő nemzetünk történetében. A
pogány hitvilággal történő szakítás, a
latin kereszténység felvétele máig ható
fordulatot hozott a magyarság gondolkodásában. A kereszténység felvétele a
múlttal történő teljes szakítást jelentette, nemzetünk egyfajta "újjászületését",
mely döntés helyességét a történelem
igazolta. István meggyőződése volt,
hogy a "nyugat"- hoz történő csatlakozás, a kereszténység felvétele az egyetlen út, amely a nemzet fennmaradását
eredményezheti. Annak érdekében,

hogy magyarok ne térjenek le erről az
útról, minden eszköz felhasználását
lehetségesnek tartotta. "Ha a hit pajzsát megtartod, az üdvösség sisakját is
felveszed. E fegyverekkel legitim módon
küzdheted le a láthatatlan és látható ellenségeket" - áll Imre herceghez írt Intelmek első pontjában. Talán pont ez, az
imént idézett intelem jelentheti eszmei
hátterét annak, hogy hogyan lehetett
első királyunk egyszerre mélyen hívő
keresztény, másrészt keménykezű uralkodó. István Intelmeiben a katolikus hit
megtartása mellett a papok tiszteletét,
az igazság, a türelem, a jámborság és a
könyörületesség erényeinek gyakorlását
tanácsolja fiának, de inti arra is, hogy
tanács nélkül ne intézkedjék, hatalmát
harmóniában gyakorolja a főpapokkal,
főurakkal, ispánokkal és vitézekkel.
István az összefogás, és nem a széthúzás; az igazság, és nem a hazugság; az
együttműködés, és nem az ellenségeskedés embere volt, mert tudta, egy
nemzet pusztulásra ítélt, ha a széthúzás,
az ellenségeskedés és a hazugság vesz
erőt rajta.
A „nyugat” azonban, amelyhez István vezetésével a magyar nemzet ezer
esztendővel ezelőtt csatlakozott, nap-

jainkban a kereszténység „levételével”
párhuzamosan nemzeti - és idővel állami - létszerveződési kereteit is levedli, és különféle emberek - vagy inkább
divatos kifejezéssel élve: individuumok
- egyvelegeként egyre gyorsuló ütemben tűnik el, hogy helyét valami, ma
még csak körvonalaiban látható, de az
ezeréves „nyugat” szellemiségével szakító, teljesen új és más világnak adja
át. Nekünk, magyaroknak, az ezeréves
„nyugat” egyik utolsó – ma még úgyahogy ép – tartóoszlopának, éppen
ezért ragaszkodnunk kell keresztény
kultúránkhoz, mert ez az a szervező
és összetartó erő, amely megakadályozhatja nemzetünk pusztulását. Első
szent királyunk a „nyugat” szellemisége
jegyében erős alapokat lerakva kezdte
meg államunk, és nemzeti jövőnk építését. Hagyatéka a máig saját, szuverén
állami szervezettel rendelkező, élő magyar nemzet, amely éppen úgy, mint
mindegyik másik nemzet, nem mondhat le arról, ami az övé, és nem adhatja
fel saját nemzeti jövőjét. Mindezt kell
szemünk előtt tartanunk akkor, amikor
Szent István királyunkra, és művére, a
magyar államiságra emlékezünk.
dr. Holocsi Krisztián

Ipoly Feszt és Városnapok képekben

Az Ismerős Arcok zenekar, Rétvári Bence országgyűlési képviselő és a környékbeli
települések polgármesterei közösen éneklték el a Nélküled című számot

Bogányi Gergely zongorajátéka

2

Szobi Hírnök

Ipoly Feszt és Városnapok képekben
Szob Város Önkormányzata nevében köszönetet szeretnék
mondani mindazoknak a vállalkozásoknak, egyesületeknek
és magánszemélyeknek, akik a XX. Szobi Városnapok megrendezését és lebonyolítását pénzbeli vagy természetbeni
adományaikkal támogatták, vagy annak sikeréhez munkájukkal hozzájárultak.
Hálás köszönettel:
Ferencz Gyöngyi
polgármester
A hagyományőrzés is hangsúlyos szerepet kapott

A Follow the Flow az Ipoly Feszten

Beatrice - Nagy Feró fellépése

A város tortája

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Szobi SC

A gálamérkőzés kezdőrűgásának pillanata

Kisvasúti kőszállító csille, mint emlékhely Szobon

Szobi Hírnök

Önkormányzati
hírek
A képviselő-testület június 15-től
a kihirdetett veszélyhelyzet ellenére hatáskörét ismételten maga
gyakorolja. Június 14-ig a képviselő-testület hatáskörében eljáró
polgármester, majd június 15-től
a képviselő-testület június és július hónapokban az alábbi döntéseket hozta:
Beszámolók Június hónapban
a polgármester elfogadta a Szob
Járási Család- és Gyermekjóléti
Központ 2020. évi szakmai beszámolóját, a Börzsöny Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény 2020. évi
munkabeszámolóját, továbbá a
Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját.
TOP Plusz A polgármester
döntött arról, hogy Szob Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatára és a
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítésére a Pro Regio
Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (1146 Budapest,
Hermina út 17.) köt szerződést az
önkormányzat.
Közétkeztetés A polgármester döntött arról, hogy a Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési
Intézmény Központi Konyhájának 2021. augusztus 9. és 2021.
augusztus 31. közötti leállását
engedélyezi.
Kisvasút meglévő pályaszakaszának felújítása Szob Város
Önkormányzat Képviselő-testülete június 15-én megtartott ülésén
a „Kisvasút Szob-Márianosztra
szakasz felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek
minősítette, és az eljárás nyertesének a Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (2624 Szokolya-Paphegy 2
Hrsz.: 018/2) hirdette ki.
Kisvasút jegyárak A képviselő-testület a Börzsöny Kisvasút Fenntartó és Üzemeltető
Nonprofit Kft., mint a Börzsöny
Kisvasút Szob-Márianosztra vonalszakaszát üzemeltető társaság
javaslata alapján a Szob-Márianosztra közötti szakaszon
- a teljes áru vonaljegy 800 Ft-ról
1100 Ft-ra történő,
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- a teljes áru menettérti jegy 1500
Ft-ról 2000 Ft-ra történő,
- a kedvezményes vonaljegy 600
Ft-ról 900 Ft-ra történő,
- a kedvezményes menettérti jegy
1000 Ft-ról 1500 Ft-ra történő
emelését jóváhagyta.
Kisvasút telephelyének
felújítása Június 30-án megtartott ülésén döntött a képviselő-testület arról, hogy a Börzsöny
Kisvasút szobi telephelye és a
rajta lévő épületek felújításának
tervezési feladatai elvégzésére
Szesztay Domonkos e.v. tervezővel (4501 Kemecse, Szondi utca
69.) köt szerződést.
Külterületi közút felújítása A képviselő-testület júniusban döntött arról, hogy a
VP6-7.2.1.1-21 jelű „Külterületi
helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra „A Szob 083/8,
083/20, 0202/1, valamint 0176
hrsz-ú (Nyár utca – Bőszobi patak
közötti szakasz) külterületi közút felújítása” címmel pályázatot
kíván benyújtani. A képviselők
döntöttek arról is, hogy a mintegy 2100 méter hosszú útszakasz
felújítására vonatkozó pályázat
benyújtásához szükséges tervek
elkészítésével a VICAFER Kft-t
(2134 Sződ, József Attila u. 43.)
bízzák meg.
Közvilágítás A képviselő-testület a település közvilágítása korszerűsítésének kivitelezője kiválasztása érdekében közbeszerzési
eljárás megindításáról döntött és
felhatalmazta dr. Stráhl Tamás
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót (DATAFLY Tanácsadó és Szolgáltató Kft.) az
ajánlattételi felhívás EKR-rendszerben történő feladására. A
korszerűsítés keretében a közvilágítási lámpatestek energiatakarékos felújítása történik meg, de
a tenderdokumentáció szerint a
nyertes ajánlattevőnek vállalnia
kell a lámpatestek karbantartási
feladatainak ellátását is. Tekintettel arra, hogy kiírt közbeszerzési
eljárásnak része a közvilágítási
lámpatestek karbantartása is,
ezért az önkormányzat a lámpatestek karbantartását eddig
végző Magyarországi Települések
Közvilágítás Karbantartó Egyesületében meglévő tagságát 2022.
január 1. hatállyal megszüntette.
Pályázat A képviselő-testület
döntött arról, hogy pályázatot

nyújt be az önkormányzatok
rendkívüli támogatására kiírt pályázati felhívásra az önkormányzat működőképessége megőrzése
érdekében.
Utcabútorok A képviselő-testület a BME Urbanisztika
tanszéke által mentorált, a "Városépítészetért" Alapítvány operatív szervezésében 2021. július
5. és 10. közötti szobi építőtábor
keretében elkészített utcabútorok város közterületein történő
elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulást adott, illetve ezen utcabútorok kivitelezési költségeihez
összesen 890.000,- Ft támogatást
biztosított.
Városnapok A polgármester
XX. Szobi Városnapok megrendezéséhez érkezett (pénzbeni és
természetbeli) támogatásokról,
illetve a teljesített kifizetésekről
szóló tájékoztatóját a képviselő-testület június 30-i ülésén fogadta el.
Fkaszálás A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy a 12. számú főút Szob belterületi szakasza mentén található közterületek, illetve a Szob
- Zebegény közötti kerékpárút
környezetének fűkaszálási feladatainak elvégzésére Sztankovics
Ambrus e.v.-val (2635 Vámosmikola, Május 1. utca 30.) szerződést kössön.
Állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése
A képviselők döntöttek arról,
hogy a Magyar Falu Program
keretében felajánlott Szob belterület 872/2 helyrajzi számú
kivett vasútállomás megnevezésű, 205 m2 területnagyságú, a
Magyar Állam 1/1 tulajdonában
lévő ingatlan önkormányzati
tulajdonba kerülését támogatja.
A képviselő-testület javasolta és
kezdeményezte továbbá, hogy a
felajánlásban nem szereplő, de
Szob városa fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges 802/1
helyrajzi számú, kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület és garázs megnevezésű, 4155 m2 területnagyságú, a Magyar Állam
1/1 tulajdonában lévő ingatlan,
a 802/3 helyrajzi számú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 2036 m2 területnagyságú, a
Magyar Állam 1/1 tulajdonában
lévő ingatlan, valamint a külterü-

let 02/20 helyrajzi számú, kivett
anyagbánya, rét megnevezésű,
29213 m2 területnagyságú, a Magyar Állam 1/1tulajdonában lévő
ingatlan ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerüljön.
Rendezési terv A település
rendezési terve módosításának
előkészítéseként az önkormányzat a 891/39, 891/40, 891/41,
891/42, 905, 906, 907, 908, 909,
910, 911, 912, 913, 914, 915/1,
915/2, 915/3, 91761, 917/2,
917/3, 804/63, 592, 580/2, 578/6,
1075, 891/2 hrsz-ú belterületi,
és a 083 hrsz-al jelölt külterületi
ingatlanokat kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította.
Orvosi eszközök beszerzése Az önkormányzat tulajdonában lévő szűrőbusz orvosi
eszközeinek bővítése érdekében
kiírt közbeszerzési eljárást a képviselő-testület eredményesnek
nyilvánította, és az eljárás nyertesének az ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest Viza
utca 7/c. ép. fszt. B303) hirdette
ki. Kapcsolódó hír, hogy a szűrőbusz elhelyezésére szolgáló
mobilgarázs beszerzésére kiírt
közbeszerzési eljárást viszont az
önkormányzat megfelelő ajánlat
hiányában eredménytelennek
nyilvánította.
Tzifa A képviselő-testület júliusi ülésén döntött arról, hogy a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására
meghirdetett pályázati felhívás
szerinti, maximálisan igényelhető 142 (erdei) m3 keménylombos
tűzifa vásárlásához pályázatot
nyújt be.
Beszámoló A képviselő-testület a jegyző által előterjesztett
2020. évi gyermekvédelmi beszámolót elfogadta.
Börzsöny Ring és DuplaKanyar Az önkormányzat a
Dunkanyari Védegylet Alapítvány (2627 Zebegény, Jánoshegy
u. 12.) kérelmező részére ingyenes területhasználatot biztosított
a Duna-parton a 2021. szeptember 11-én megrendezésre kerülő „DuplaKanyar – Dunaknyar
Dupla Maraton” futóverseny -,
illetve a 2021. szeptember 25-én
rajtoló Börzsöny Ring kerékpáros túra lebonyolításához.
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FELHÍVÁS: termőföldek hasznosítási kötelezettségére
A termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény 5. §
(1) bekezdése kötelezően előírja
valamennyi termőföld használó
részére a termőföld hasznosítási
kötelezettségét.
A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles
a termőföldet művelési ágának
megfelelően termeléssel hasznosítani, vagy termelés lefolytatása nélkül a talajvédelmi
előírások betartása mellett a
gyomnövények megtelepedését
és terjedését megakadályozni
(hasznosítási kötelezettség). A

földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását
rendszeresen elvégezni, ha ez az
ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg
nem korlátozza (mellékhasznosítás).
Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
A Földhivatali Osztály 12.
(Vác) az előírt hasznosítási kötelezettség betartását rendszeresen, helyszíni szemlék során
ellenőrzi.

A kerékpárút nem autóút II.
Lapunk korábbi számában már
felhívtuk a lakosság figyelmét
arra, hogy a Szob és Ipolydamásd
között megépült kerékpárutat,
annak rendeltetésének megfelelően használják, azaz kerékpárral.
Egyre súlyosabb problémát okoz
ugyanakkor, hogy ezt néhányan
továbbra is figyelmen kívül hagyják, és gépjárműveikkel hajtanak
fel az útra a kifejezett tiltás ellenére, a fizikai akadályokat megkerülve.
Tisztelettel kérünk tehát ismételten mindenkit, hogy ne hajtson gépjárművel a kerékpárútra,
hiszen ezzel idő előtt komoly
károk keletkezhetnek annak burkolatában, nem is beszélve arról,
hogy balesetveszélyes, hiszen
az azon kerékpárral közlekedők

legkevésbé sem számítanak arra,
hogy autóval találják szembe magukat valamelyik kanyarban.
Hasonlóan sok jelzés érkezik
arról is, hogy a kerékpárút Köztársaság utcai szakaszán sok kerékpárral közlekedő figyelmen
kívül hagyja az útburkolatra a kerékpárosok számára felfestett jelzéseket, illetve a KRESZ általános
szabályait, nem követi a kötelező
haladási irányt, és a forgalommal
szemben közlekedik. Kérjük,
hogy a Köztársaság utcában kerékpárral közlekedők fokozottan
ügyeljenek a közlekedési szabályok betartására, hiszen csak így
kerülhető el, hogy balesetveszélyes helyzetek alakuljanak ki.
Szob Város
Önkormányzata

Mulasztás esetén a Földhivatali Osztály 12. (Vác) a földvédelmi bírságot a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett
földhasználóval szemben szabja
ki. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot
a tulajdonossal, haszonélvezet
fennállása esetén a haszonélvezővel szemben szabja ki. Ha az
érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint
több földhasználója van, vagy az
érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság
megfizetésének a kötelezettsége

a földhasználókat vagy a tulajdonosokat, illetve haszonélvezőket egyetemlegesen terheli.
A bírság mértéke a termőföld
ingatlan-nyilvántartás szerinti
aranykorona értékének kétezerszerese, illetve minimum 20.000
Ft.
A bírságot az azt kiszabó
határozat véglegessé válásától
számított 30 napon belül kell
megfizetni.
A fentiek alapján felhívjuk a
termőföld használók és tulajdonosok figyelmét a termőföldet
hasznosítási, valamint a felhívásban még felsorolt kötelezettségnek a betartására, mely
mindannyiunk közös érdeke!

Tájékoztatás országos ügyfélszolgálati
hálózat megnyitásáról
Tisztelt Szobi Lakosok!
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. 2021.
májusától jelentősen bővítette a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatban elérhető ügyfélszolgálati
irodák körét.
Az ügyfélpontokon intézhető, elsődlegesen ellátandó
ügyek köre a következők:
•
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási számlázás,
• pénzügyi rendezés
• díjhátralék behajtás
A
hulladékszállítással
(többlethulladék elszállítása,
eseti lomtalanítás, edényzet

cseréje vagy mozgatása stb.),
az adatváltozással (szerződéskötéssel-, -módosítással,
-megszüntetéssel), illetve az
egyéb technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a
megszokott módon, a közszolgáltatón keresztül továbbra is biztosított.
Szob település tekintetében a lakosság számára közvetlenül elérhető ügyfélpont:
Szob, Árpád u. 4. (Postahivatal).
Ügyfélfogadási idő:
Szerda: 13:00 - 17:00
Péntek: 08:00 - 14:00
dr. Holocsi Krisztián
jegyz
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Városfák ültetése 2021

Az alábbiakban Tóth Lajos
alpolgármester beszédét olvashatják, amely elhangzott a
Váronapokon, a Városfák elültetése alkamlából.
"Szob Város Önkormányzata
nevében tisztelettel köszöntöm a
városfák ültetésén megjelenteket.
Külön tisztelettel köszöntöm
a szülőket és nagyszülőket, végül
nagy szeretettel köszöntöm a kisgyermekeket.
Az idei városnapi ünnepség közösen került megrendezésre a második Ipoly Fesztivál programjaival. A Szobi Városnapok állandó
programja a városfák ültetése. Így
van ez a XX. Városnapon is.
A mai ünnepséget azoknak a
gyermekeknek szerveztük, akik a
2019. évi Városnapokat követően
születtek. Mint ismeretes, 2020ban a COVID járvány miatt elmaradtak a városnapi programok,
így idén az utóbbi két évben született gyermekek részére történik a
városfák ültetése. Elmondhatom,
hogy Szobon ez 47 családot érint,
hiszen ennyi gyermek született a
legutóbbi városnapokat követően.
Kedves Szülők!
Amikor az új családtag megérkezik, a régi életünknek egy jó
időre búcsút mondhatunk. Ne
szégyeljük, ha ez félelemmel tölt el
minket.
Minden életszakaszban vannak
olyan történetek, amire nem tudunk előre felkészülni. Ilyen a baba

érkezése is a családba. Nemcsak a
kialvatlansággal, az állandó aggodalommal és a felelősség súlyával
kell szembenéznünk, de azzal is,
hogy immáron a nő és férfi szerepünket kiegészíti egy új megszólítás: anya és apa leszünk, lettünk.
Még a leghatározottabb és legtalpraesettebb férfiakat és nőket is
elfogja a szorongás, amikor hazavisznek egy „kis csomagot” a kórházból, akire éveken át nekik kell
gondot viselniük. Hiszen jópofa
volt álmodozni, hogy milyen lesz,
hogy családdá válunk, ám most ez
a vágy ténnyé vált. Az óriási felelősség, az, hogy egy védtelen lény
mostantól éveken át csak tőlünk
függ, mindenkit szorongással tölt
el, és ezt nem kell szégyellni. Szülők
lettek, ne féljenek a szorongástól.
A mai rohanó világunkban az
érző ember számára fontos a család. Fontos, hogy családi és baráti
körben megünnepeljék gyermekük
érkezését. Ennek egyik szép példája a városfa ültetés, ahol kiválasztják azt a fát, és rákötik a szalagot,
amely Szob Városában a gyermekük tulajdona.
A családi ünnepségek fontos
állomásai az életünknek. Gyermekük megérkezése fontos pillanat a
szülők és nagyszülők számára.
Gratulálok gyermekükhöz és
kívánom, váljon valóra hozzá
fűzött minden reménységük.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!"

Termelői piac létesült Szobon
A XX. Szobi Városnapok keretében, 2021. június 18-án, pénteken került sor a "Szobi Helyi Termelői Piac" ünnepélyes megnyitó rendezvényére. A termelői piac pályázati támogatásból
(kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) a volt „Palmira” bolt épületének átalakításával, felújításával került kialakításra a Duna –parton a Park utca 1. szám alatt. A termelői piacot a Börzsöny-Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület üzemelteti.

Múzeumi hírek
Intézményünk 1961 óta működik jelenlegi helyén. Az épületet a második világháború után
Batics János kőfaragó emelte.
Az akkor elrendezésével és
homlokzataival
újszerűnek
számíó épületben a 21. század
elejére már számos probléma
jelentkezett. A pinceszint falai
a tavalyi évig olyan nedvesek
voltak, hogy a vakolat néhol
40, máshol 150 cm magasságig
levált, lehullott. Ehhez kellemetlen, dohos szag járult. A
nedvesség természetesen az itt
őrzöttt, bemutatott tárgyakra
is veszélyt jelentett. 2020-ban
a pinceszinten és a földszinten
összesen kb. száz négyzetméteren történt meg a régi burkolat
feltörése, cseréje és a helyiségek
vízszigetelése, a falak mellett
drénezés kialakítása. A vakolat
pótlása mellett egyúttal a legalsó rész hat tönkrement ablakát
is sikerült kicserélni. 2021 második felében az Emberi Erőforrások Minisztériumától a
Börzsöny Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény épület-felújítási
munkálataira kapott 1.940.000
forintos támogatásból főként

a hőszigetelést tudjuk javítani.
A földszinten egy 16 négyzetméteres előtér kerül majd
kialakításra. Innen az épület
három helyiségébe lehet majd
továbbjutni. E három helyiség
nyílászárói korszerűtlenek, de
egyben régiesek, hangulatosak
is. A létrehozott előtérnek köszönhető, hogy ezek épületen
belüli nyílászárókká válnak és
így nincs szükség cseréjükre.
Az új előtér felfogja és távol
tartja a hideget, emellett segítséget is jelent a folyamatosan
növekvő múzeumi anyag elhelyezésében. Itt is szeretném
megköszönni azok nagylelkűségét, akik adományaikkal
gazdagították helytörténeti és
néprajzi gyűjteményeinket.
Igyekszünk a felújítást úgy
lebonyolítani, hogy a múzeum
az ősz folyamán is folyamatosan látogatható maradjon.
Nagy szeretettel várunk minden szobit és minden Szobra
látogatót Somogyi Győző garfikus- és festőművész időszaki
kiállításán, továbbá állandó
kiállításainkon is.
Batizi Zoltán

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR 2021

Lomtalanítás
A DTKH Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Szob
településen a lomtalanítással kapcsolatos időpontok a következők:
Lomtalanítási igények leadása:
2021.08.23 – 2021.09.24.
Lomtalanítás várható időpontja:
2021.09.13 – 2021.10.29.
A lomtalanításhoz az online igénybejelentő űrlap, illetve a letölthető igénybejelentő űrlap a fent jelzett időszak alatt a következő linken érhető majd el: www.dtkh.hu
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Év végi eredmények a teljesség
igénye nélkül…
A 2020-2021-es tanévben a
pandémia miatt jelenléti tanulmányi versenyeket nem
rendeztek. Iskolánk tehetséges diákjai azonban az idei
tanévben is részt vettek különböző levelezős tanulmányi versenyeken.
Alsó és felső tagozatos tanulóink kedvenc levelezős
versenyei a Tudásbajnokság, a Szólánc, és a Kenguru.

Alsósaink:
2. o.
Szólánc: Hegedűs Mátyás,
Ujlaky Zoltán, Lusztig Nóra,
Kuha Luca, Bihari Kinga, Balázs Vince.
Kenguru: Jászai Emma,
Karaba Brendon, Bihari Kinga, Balázs Vince, Ujlaky Zoltán.
3.a
Szólánc: Krajovszki Dorina.

Kenguru: Krajovszki Dorina, Markó Csilla, Simon Bence, Stefán Bendegúz, Lengyel
Krisztián.
Tudásbajnokság: Stefán
Bendegúz – megyei döntő I.
hely, Blaskó Benjamin Noel
– megyei döntő III. hely,
Zsombok Lázár - megyei
döntő III. hely.
3.b
Szólánc: Száldobágyi Gellért,
Kiác Lilien Lotti.

Egészségtábori élmények
A szuper balatoni kalandomat
szeretném elmesélni ebben a
kis cikkben.
Az egész úgy kezdődött,
hogy megjelent egy pályázat,
amiben különböző témákban
lehetett rajzokat beküldeni.
Én a függőségek témában
adtam be rajzot. Nagyon élveztem az alkotást. A díj egy
balatoni táborozáson való
részvétel lehetősége volt. Szerencsém volt, bekerültem a
kiválasztottak közé. Összesen
30 gyerek alkotását válogatták
be a Vác és Vác környéki iskolákból.
Busszal utaztunk a táborba,
majd megérkezéskor elfoglaltuk a faházakat. 5 faház volt:
kettő fiúknak és három lányoknak. Első nap megismerkedtünk egymással. Könnyű
volt beilleszkedni, szinte egy
család lettünk. Ezután 6 fős
csapatokat alkottunk, a táborozás összes napján ezek a csapatok küzdöttek egymással.
Az első feladat egy színdarab
megírása és közös eljátszása
volt a többiek előtt. Ezután elmentünk a Balatonhoz fürödni, amit aztán minden nap
megismételtünk. Miután viszszajöttünk, vacsoráztunk és
utána jött az úgynevezett bátorságpróba. Ez azt jelentette,
hogy elmentünk egy erdőbe,
ahol a csapatok szétváltak és
a kijelölt helyükre elsétáltak.

Minden csapatnak volt egy
száma, eszerint adták a jelzéseket, hogy melyik csapatnak
mikor kell indulnia. Amint
egy csapat meghallotta az ő
jelzését, el kellett mennie egy
másik helyre, ahol meg kellett keresnie egy papírt, amin
rajta volt, hogy merre tovább.
Mindenkinek a lapra az volt
írva, hogy menjen a Koponya
völgybe és ott a koponyára tegye rá a csapat zászlóját. Miután ezzel megvoltak, visszaindulhattak a táborba.
A 2. nap 7:30-kor volt ébresztő és 8-ra kellett reggelizni
menni. Reggeli után az egyik
tanár tartott nekünk beszámolót a környezetvédelemről
és utána számháború volt.
Miután végeztünk a számháborúval, mindenki készített
magának egy kis dobozt meg
egy karkötőt vagy nyakláncot,
utána pedig mentünk ebédelni. Ezek után este a tábortűz
mellett ettünk pillecukrot,
szalonnát és jót beszélgettünk.

A 3. nap szintén 7:30-kor
keltünk. Elmentünk reggelizni, aztán elsétáltunk Balatonalmádiba, ahol kipróbáltuk
a rendőrcsónakokat. Nagyon
gyorsan mennek és nagyot
kanyarodnak! Utána visszasétáltunk Káptalanfüredre,
ahol strandoltunk. Ezután egy
rendőrnő beszélt nekünk a
közlekedésről a táborban. Ki
lehetett próbálni az úgynevezett részeg szemüveget. Azért
hívták részeg szemüvegnek,
mert aki felvette, mindenből
kettőt látott. Ezek után elmentünk vacsorázni, majd versenyek voltak. Nekem nagyon
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Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó:
Ferencz Gyöngyi
polgármester
Szob, Szent Imre u. 12.
Tel.: 27/570-690

Kenguru:
Száldobágyi
Gellért.
Tudásbajnokság: Száldobágyi Gellért – megyei matek
I. hely, angol I. hely, Toma
Dominik Noel – megyei környezet III. hely.
4.a
Szólánc: Patrik Rozina, Lind
Ádám.
Kenguru: Vanya Kitti,
Koczó Karina.
Tudásbajnokság: Vanya
Kitti, Koczó Karina, Huszák
Adrienn.
4.b
Szólánc, Kenguru: Krajovszki Dominik, Ziman Szabolcs.
tetszettek a kézügyességi, a
kincskereső és a horgászós
feladatok, de ezeken kívül
még rengeteg játék volt. Ezek
után aki még akart, ismét a
tábortűz mellé ülhetett.
Végül a 4. és egyben az
utolsó nap ismét 7:30-kor
keltünk. Reggeli után íjászat
volt délig. Mindenki nagyon
ügyes volt. Ebéd után összepakoltunk és indultunk haza.
Visszafelé még megálltunk
egy Mekinél és valamennyien
vehettünk magunknak valamit.
Mindenkinek nagyon
tetszett a tábor, szinte senki sem akart hazamenni.
Láthatjátok, hogy nagyon
izgalmas volt, ezen kívül új
barátokra is szert tettem és
a felnőttek is nagyon jófejek
voltak, akikkel nagyon jól
éreztem magam. Ajánlom
mindenkinek, hogy vegyen
részt az ilyen és ehhez hasonló táborokban. Hacsak
rajtam múlik, én jövőre is
megyek az Egészségtáborba.
Halmai Kata . b
Szobi Fekete István
Általános Iskola

Felelős szerkesztő:
dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-690,
email: holocsik@gmail.com
Lapelőállítás: Proxa Kft.,
2167 Vácduka, Petőﬁ utca 28.
Tel.:06-20/911-9077
Felelős vezető: Furucz Anita
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„Legyen az életed utazás, haladj afelé,
amire vágysz, hagyj magad mögött
mindent, amit cipelni nehéz”
Egy általános iskola életében
a ballagás hagyomány és az
egyik legmeghatóbb ünnep.
Az elköszönő diákok nyolc
év után egy új életet kezdenek. Mi pedagógusok pedig
reménykedünk, hogy megadtuk nekik azokat az alapokat, amivel további életükben
sikereket fognak elérni. Ez az
emlékezés ideje is. Felelevenítjük az elmúlt évek boldog
és kevésbé boldog pillanatait,
a sok mókát, kacagást, a tanulást, a versenyeket, a kirándulásokat. Büszkék vagyunk
rátok kedves Nyolcadikosok!
Mindannyiótokra! Iskolánk
legrangosabb kitüntései is
gazdára leltek.
A Fekete István Emlékplakettet a 2020-2021-es
tanévben Vigh Bence 8.b és
Patrik Zsófia 8.a osztályos
tanulók kapták. Bence nyolc
éven keresztül kitűnő tanuló volt. Rendszeresen vett
részt a Szólánc, a Bendegúz,
a Kenguru, és az Országos
Honismereti
tanulmányi
versenyein. Magyar, matematika, történelem és rajz
tantárgyakból kiemelkedő
eredményeket ért el megyei
és országos szinten egyaránt.
Bence a Fekete István Általános Iskolák országos versenyére a Kele napra készülő iskolai csapatnak állandó tagja
volt, és dobogós helyeket ért
el különböző kategóriákban.
Ötödikes korától a Diákönkormányzat tagja, nyolcadikban a DÖK elnöke lett. Öt
éven keresztül az Év tanulója
címet is megkapta.
Zsófi nyolc évig kitűnő tanuló volt. Rendszeresen vett

Vigh Bence
részt a Tudásbajnokságban,
különböző rajzpályázatokon.
Szívesen szavalt és az Iciri-Piciri Mesemondó versenyen
első helyezést is elért. A Kele
Napokon a népdal éneklő kategóriában három alkalommal is az első helyezést hozta
el. Több éven keresztül megkapta az Év tanulója címet.

A Közösségért érmet
a 2020-2021-es tanévben
Halmai Zsófia 8.b osztályos
tanuló kapta. Iskolánk ezt
az elismerést annak a diákjának adja, aki elsősorban
a felső tagozaton, a közösségért végzett munkájával
kivívja a nevelőtestület és a
tanulóközösség megbecsülését. Zsófi a felső tagozat
négy évében a Diákönkormányzat aktív tagja volt. A
Dök által szervezett programok, műsorok résztvevője és
szervezője egyaránt volt. Közösségi munkájáért elismerő
oklevélben részesült. A Kele
napi iskolai csapat oszlopos
tagja, az aszfaltrajzversenyekről előkelő helyezésekkel tért haza. Több alkalommal az Év tanulója címet is
megkapta.
Papdi Izabella 8.b és Golán

Halmai Zsófia
Panna 8.a osztályos tanulók
Nevelőtestületi dicséretben
részesültek. Izabella nyolc
éven keresztül kitűnő tanuló
volt. Megkapta az Év tanulója
címet. Részt vett a Madách
Gimnázium által szervezett
angol versenyen, és a Bendegúz matematika tanulmányi versenyén. Panna aktív
sportolója volt közösségünknek, büszkélkedhet Kele napi
kvízverseny I. helyezéssel, Év
tanulója címmel.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Papdi Izabella

Golán Panna és Patrik Zsófia

Kamarazene Szobon

Zenélő Dunakanyar Kikötőkoncertek

Előadják a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar kamara
együttesei. Művészeti vezető: Sándor Bence. Helyszín:
Luczenbacher-kastély díszterme. Időpont: augusztus 28.
17 óra. A belépés ingyenes.

2021. július 2-től szeptember 19-ig minden hétvégén, kivéve augusztus 20-án. Előadják a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar rézfúvós együttesei.
Művészeti vezető: Sándor Bence. Az együttesek Szobon
fellépnek minden pénteken 17 órakor, au új hajókikötőben.
A belépés ingyenes!

Minden elballagott diákunknak kívánunk sok sikert, erőt és egészséget az
előttük álló feldataikhoz!
Szívből kívánjuk, hogy valósítsák meg álmaikat!
„Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig hinni és remélni,
Így érdemes a földön élni.”
A Fekete István
Általános Iskola
neveltestülete
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A „Végvári vitézek” kiállításról
A Kossuth-díjas Somogyi
Győző „Végvári vitézek” című
kiállítása október 10-ig látogatható a Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjteményben. (A szobi lakosok számára
díjmentes a múzeum látogatása.) A páratlanul színes, látványos képek alkotója Somogyi
Győző évtizedeken keresztül
kutatta a magyar hadművészetet és hadviseletet. Hadtörténelmünk
különböző
korszakait bemutató könyvsorozata 16 kötetből áll. A jelenlegi szobi tárlat a „Mátyás
király hadserege 1458-1526” és
a „Végvári vitézek 1526-1686”
című könyvek képanyagából
készült. Ezzel a válogatással
nem csak a hazánkat számos
nemzedéken át védelmező
katonákra emlékezünk, hanem az 1544-ben a közeli
ipolyszalkai mezőn lezajlott ütközetre is. Buda eleste
(1541) után ez az összecsapás
volt a keresztények első jelentős győzelme az addig megállíthatatlannak tűnő oszmán
csapatok felett. E diadal az
ország lakosságának reményt
adott, a harcosoknak biztatást
jelentett. Tinódi Lantos Sebestyén, a török kor leghíresebb
énekmondója költeményben
örökítette meg a küzdelmet,
hogy ezzel is lelkesítse a végváriakat, a haza őrzőit. Az
összecsapásról nagyon kevés
levéltári adatot ismerünk, így
az énekmondónak a „Szalkai
mezőn való viadalról” című
műve a legfontosabb és legrészletesebb forrásunk. Az
alábbiakban Tinódi Lantos
Sebestyén versének kivonatát
olvashatják.
A költő műve elején tudatja, hogy véleménye szerint
a magyarokat bűneik miatt
sújtja az Isten a törökökkel. Ekkor (1544-ben) már
három éve a török császáré
Buda. 1543-1544-ben elesett
Vác, Visegrád, Nógrád, Esztergom, Székesfehérvár és
több tolnai, baranyai erősség.
Így az ország gallérja maradt
csak keresztény kézen. E gallér nyugati és északi felének
nemesei Habsburg Ferdinán-

Magyar György: Tinódi Lantos
Sebestyén
dot ismerték el uruknak, a
gallér keleti részén Erdélyben
és a hozzá csatolt részeken
Szapolyai János Zsigmond
uralkodott Szulejmán szultán adófizetőjeként. Tinódi
ezután beszámol a budai basa
portyájáról, mikor egészen
Miskolcig hatolt 4000 foglyot
és sok zsákmányt szerezve.
Senki sem szállt vele szembe. Ezután olvassuk azt, hogy
az esztergomi parancsnok,
a basa elé járulnak főemberei és engedélyt kérnek egy
portyához. 5 hónapja nem
kapták meg az alafát, azaz a
zsoldot, ezért akarnak zsákmányhoz jutni. A csupán száz
ember által védett Lévát szeretnék meglepni, teszik hozzá hamarosan. Az engedélyt
megkapva az esztergomi
1500 török lovas és gyalogos
a Garam mellett indulva eljutott Lévára és éjjel megrohanták a szinte védtelen várost,
ahol a fosztogatás közben tűz
keletkezett. A várkaput megpróbálták „bévágni”, azaz valószínűleg betörni. A védők
az egy szál ingben („imegbe”) küzdő Balassa Menyhárt
várkapitány (Balassi Bálint
nagybátyja) vezetésével viszszaverték őket. A támadók

foglyot nem, csak állatokat
hajtva sietve távoztak Léváról. Balassa és az Ipolyságról érkező kis segédcsapat a
török nyomába ered, hogy
nyugtalanítsa őket, esetleg
az állatokat visszaszerezze. A
költemény alapján úgy tűnik,
hogy a keresztény oldalon
nagyon gyorsan terjedtek a
hírek. Talán már a Léva felé
haladó török csapat hírét vitték meg a falvak lakói Nyáry
Ferenc surányi kapitánynak.
Az ő 450 útra kelt lovasához
két másik várból csatlakoztak
segítők.
Este vagy éjjel lehetett,
amikor Kürt faluban a Garamtól nyugatra várakozva
Nyáryék hiába vártak híreket
a török mozgásáról. A komáromiak ekkor haza is nyargaltak. A türelmesebb surányi
vitézek maradtak és ők látták
meg az éjszaka felgyújtott
Léva fényeit. Így már tudták,
merre van az ellenség. A komáromiakhoz futárt küldött
Nyáry és velük, valamint a
Vágsellyéről érkezett morva
lovasokkal sokat bolyongott,
hogy ráleljen a Léváról elindult esztergomiakra. Valószínűleg csatlakozott hozzá
Balassa Menyhárt csapata
és az ipolysági vitézek is, hiszen az ütközet kapcsán említi ezeket Tinódi. Valószínű,
hogy az ipolyságiak közt ott
volt az akkor még viszonylag
fiatal és ismeretlen, de hamarosan országos hírűvé váló
Thury György is. A törökökre
estefelé Ipolyszalka közelében
akadtak rá, amikor ezek már
átkeltek az Ipoly keleti partjára. Az esztergomi csapatvezérek úgy vélhették, hogy ha a
keresztények bosszút akarnak
állni, akkor az esztergomi révnél fognak várni a visszatérő
csapatra. Ezért próbálhattak
ravasz módon Szalka és Szob
érintésével a biztonságosabb
Dunántúlra eljutni.
Az összecsapás előtt Nyáry elmondta, hogy nem
egyenként, hanem rendezetten, egyetlen seregként
kell támadni. Nem szabad a
gyorsabb lovúaknak vagy a

bátrabbaknak előre vágtatni,
hanem be kell várni a többieket. Így a bátrak és a kevésbé
elszántak együtt harcolnak
majd. Ezután azt is megtiltotta, hogy a végső, biztos győzelem előtt bárki is abbahagyja
a harcot a zsákmányolás vagy
az esetleges török foglyokkal
való foglalatoskodás miatt. (A
pénzre éhes rosszul fizetett katonák eszerint korábban már
követtek el hasonló hibákat.
Fél évszázad múlva az Eger
közelében zajlott mezőkeresztesi csatát is megnyerni vélték
a zsákmányoláshoz hozzáfogott keresztény harcosok, de
a török így időt nyert a sorai
rendezésére. Végül a zsákmányoló magyar és nyugati
katonák csúfos vereséget szenvedtek a visszaforduló és újra
támadó mohamedánoktól.)
Nyáry 3 részre osztotta seregét, az egyik rész átkelt az
Ipolyon a török nyomában,
a másik kettő pedig távolabbi helyeken átkelve támadta
oldalba a mohamedánokat.
Ezek vezetője Sabán vajda azzal próbálta kitartásra
buzdítani embereit, hogy elmagyarázta, hogy a megfutamodókat a magyarok mind le
fogják vágni, így nincs értelme feladni a küzdelmet. Sabán a puskásokkal próbálta a
nyomukban érkezők átkelését
megakadályozni, de sikertelenül. Végül az 1500 törökön
a hasonló számú keresztény
(magyar és morva) lovas fényes győzelmet aratott a kisasszony ünnepe utáni napon,
azaz szeptember 9-én az úr
1544. évében. A nyerteseket
talán csak az szomorította el,
hogy a főbb törököknek mind
sikerült elmenekülniük.
Ez a kis győzelem nem állította meg a török terjeszkedését és nem számolta fel túlerejét. Ezt bizonyítja az is, hogy
néhány nap múlva már ismét
nagyobb muszlim csapat
portyázott a Börzsöny északi oldalán. A szalkai diadal
mégis fontos volt a kortársak
szemében, mert megmutatta,
hogy az ellenség erős ugyan,
de nem verhetetlen.
Batizi Zoltán
Börzsöny Közérdek
Muzeális Gyjtemény
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„Zeneórák zárt ajtók mögött” - Zeneiskolai
beszámoló az elmúlt tanévről 2020-21
2020. őszétől – mint ahogy
életünk sok egyéb területén
– megváltozott zeneiskolai
életünk is. Bár elvétve néhány
tanítási hét vagy tanuló online
tanításától és a márciusban
bevezetett Tantermen Kívüli
Digitális Munkarendtől, a zeneórák személyesen zajlottak.
Örömünket csak egy dolog
keserítette: a szülők, hozzátartozók nem jöhettek be az épületbe, a szokásos koncertek,
rendezvények hagyományos
formában elmaradtak. Igyekeztünk minden technikai
lehetőséget kihasználni, hogy
a kapcsolat ne szakadjon meg,
a szülők, nagyszülők betekintést nyerhessenek a gyermekek zenei tevékenységeibe.
A Microsoft o365 Teams alkalmazását ebben a tanévben már jóval többen vették
használatba. Örülünk ennek

azért, mert ez az a digitális
platform, ahol az online órák
megtartása mellett, a kapcsolatot folyamatosan tarthattuk
egymással. Mindemellett zenei anyagok, házi feladatok,
videó- vagy hangfelvételek
küldését is bonyolíthattuk
itt. Szeretnénk, ha a Teams
továbbra is használatban maradna a jövőben, sőt, a felület
sok-sok további lehetőségét is
kihasználnánk. Ezért veszünk
részt minden évben a Microsoft Innovatív Iskola Programban.
Az idei év Microsoft projektje - amelyről a honlapunkon is tájékozódhattak - egy
olyan útmutató és kisfilm öszszeállítása volt, melynek címe:
„Videó készítése okoseszközzel”.
Óriási segítség ez a zenészek
számára, hiszen hasznos tanácsokat, tippeket-trükköket

Örömmel tudatjuk kedves
Vásárlóinkkal, hogy Szobon, a
benzinkúton megnyílt a

tartalmaz minőségi videófelvételek készítéséhez. Mindezt
könnyen érthető formában.
Fontosnak tartottuk ezt az
összeállítást, hiszen ebben a
tanévben is több versenyen
vettek részt diákjaink. Ezekre
a versenyekre videók beküldését kérik a szervezők. A Fóti
Gitárversenyen, a Szobi Zongoraversenyen, a Népdalversenyünkön elért szép eredményekkel büszkélkedhettünk!
A hagyományos rendezvények közül a Tehetségeink
koncertje (2020. december) és
a Családi koncert (2021. május) is a „felhőbe” kényszerült.
Az online koncertek videói
megtekinthetők a zeneiskola
YouTube csatornáján, a honlapunkon és Facebook oldalunkon is. A Kodály Szakmai
Nap a Teams felületen online
konferencia keretében zajlott a környékbeli zeneiskolai
tanárok részvételével, neves
előadókkal.
A csendes, szerencsére tragédiák nélkül átvészelt tanévet, 259 tanulóval zártuk.
Tisztelettel tartozunk kitartó
és szorgalmas diákjainknak,
a szülőknek, akik mindenben
támogatják őket és a közismereti iskolák igazgatóinak,

tanárainak. Együtt, együttműködve tudjuk sikereinket
elérni.
Rozgonyi Sára édesanyjától
kapott üzenetünk:
„Hálásak vagyunk ennek
a zeneiskolának és kiváló tanárainak! Lányunk befejezi
általános iskolai tanulmányait
és mostanra életre szóló ajándékot kapott mindannyiuktól:
hűséges kísérőt élete legboldogabb és élete legnehezebb óráira: a zongora megszólaltatásának örömét.”
Bízunk abban, hogy a járványhelyzet
lassan-lassan
oldódik, és a következő tanévben személyesen élvezhetjük mindannyian a zene igazi
varázsát!
Várjuk szeptemberben régi
és új növendékeinket! A pótfelvételről, pótbeiratkozásról
és egyéb tudnivalókról 2021.
augusztus 20. után olvashatnak honlapunkon, Facebook
oldalunkon. http://www.szobmusic.hu/; https://www.facebook.com/szobizeneiskola
Addig is, további jó pihenést
kívánunk a zeneiskola tanárai
nevében!
Fehérné Szabó
Marianna
Szobi Kodály
Zoltán Alapfokú
Mvészeti Iskola
intézményvezet
-helyettes

Nyár az "Árpád17"-ben

KÉTÁLLÁSOS
ÖNKISZOLGÁLÓ
AUTÓMOSÓ ÉS A
KÉTÁLLÁSOS
ÖNKISZOLGÁLÓ
PORSZÍVÓ.
(habfürdő, bogároldó, kefés
mosó, fényesítő viasz program,
foltmentesen száradó öblítés)
A készülékek 100 és 200
forintos érmével működnek.
NYITVATARTÁS:
6 ÓRÁTÓL20 ÓRÁIG

2 intézmény…
6 hét…
240 együtt töltött óra…
134 fő táborozó…
18 önkéntes…
17 mese, 3 mesekerék, 20 gomba…
8 utcabútor és köztéri installáció
680 kilométer... (tájház, állat-

kert, strand)
32 Celsius fok átlaghőmérséklet
a felhasznált anyagok: fa, fém,
kő, textil, liszt, porcukor, vaj…
Úsztunk, főztünk, táncoltunk,
festettünk, építettünk…
Ami jó volt megjegyezzük, amin
kell alakítunk…
Jövőre? Veletek? Ugyanitt?
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Gasztrostaféta
Fonott kalács (vagy fonyott kalács)
Bihari Judit receptje
Hozzávalók:
A tésztához:
1kg finomliszt, 5 db tojássárgája, 10 dkg porcukor, 5 dl
tej, 4 evőkanál napraforgóolaj, 5 dkg élesztő, 1 evőkanál
kristálycukor, 1 csomag sütőpor, 1 csipet só.
A töltelékhez:
25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 4 evőkanál cukrozatlan kakaópor
A kenéshez:
1 db tojás, 5 dkg margarin
Elkészítés:
A tej felét meglangyosítjuk, beleteszünk 1 evőkanál kristálycukrot és belemorzsoljuk az élesztőt. Amikor megkelt,
összedolgozzuk a liszttel elkevert sütőporral, a tojások sárgájával, a porcukorral, az étolajjal, a tej többi részével és a
sóval. Jól kidolgozzuk és fél órát kelesztjük.
Elkészítjük a tölteléket. A margarint a porcukrot és kakaót habosra kikeverjük.
Ha megkelt, a tésztát hat részre osztjuk, és mindegyiket egymás után tepsi nagyságúra kinyújtjuk. Lekenjük a
csokis töltelékkel és feltekerjük. Hat feltekert csokis rudat
kapunk, melyeket kettesével összefonunk. A tepsit kivajazzuk, és a három kalácsot beletesszük. Lekenjük a felvert
tojással, majd fél órát kelesztjük.
Bekapcsoljuk a sütőt és felmelegítjük 200 fokra.
Ha megkelt a tészta kb. 30 perc alatt megsütjük. Még
melegen megkenjük olvasztott margarinnal. Nem vesszük
ki rögtön a tepsiből a kalácsot, hogy a kifolyt csokoládé ráragadjon az aljára. Langyosan már lehet fogyasztani.
A kihívottam Hajszán Nikoletta.

Olvastad?
Colleen Hoover - Confess (Vallomás). Azért választottam ezt a
könyvet, mert az írónő (a regényt
azoknak ajánlja, akik meglelték
a bátorságot, hogy bevallják az
igazságot) igazi vallomásokkal
és igazi titkokkal írta a könyvet,
nem pedig csak kitalálta, így számomra még mélyebb hatást ért el
olvasás közben (de ez igaz az öszszes CoHe könyvre is). A könyv
Owen és Auburn történetét vesézi
ki, akiket a sors hozott össze. Mi mindent érdemes kockára tenni a szerelemért? Auburn egy igazi harcos, aki
nem fél kimutatni, hogy mit meg nem tenne a kisfiáért.
Elköltözik, új munkát vállal és igyekszik pénzt gyűjteni a
jogi tanácsokra, mely a volt férje miatt szükséges. Owen
története pedig tényleg megdöbbenti az olvasót, amikor
kiderül, hogy miként kapcsolódik az élete Auburnéhez.
Tetszett, hogy a jelen és a múlt erősen összefonódik a
könyvben. Hihetetlen, hogy a főszereplők mi mindenre
képesek, azokért akiket szeretnek: gyermekükért, szüleikért, szerelmükért és a barátukért. A könyvben számomra nagyon tetszett, hogy az anonim vallomások ihletet
adtak Owen számára, és abból születhettek meg az igazi
festmények, melyekből a könyvben szerepel is pár kép. De
vajon a vallomás sokkal ártalmasabb lehet, mint maga a
bűn? A könyv végére az olvasó választ kap minden kérdésre. Auburn és Owen szerelme igazi és sorsszerű, mindenképp ajánlom olvasásra és ha már olvastad a történetet, akkor csekkold a sorozatot is!
A következő Olvastad? könyvajánló lehetőségét
Nagy Kingának adom át.
Bossányi Csenge

A téma az utcán hever
50 éve történt

A szobi járási tanács azon a meleg júniusi napon jutalomként,
mert „eredményesen” dolgoztunk, kapott egy méretes olajfestményt. V. I. Lenin portréját.
(A fiatalabbak kedvéért: nem
hatodik Lenin, mivel nem római
szám van Lenin előtt, hanem
Vlagyimir Iljics rövidítve!) A titkárság átadta a mezőgazdasági
osztálynak kirakás céljából, de
nem találtak megfelelő helyet,
átadták az ipari osztálynak. A
szegény portré megkezdte vándorútját osztályról-osztályra,
sehol nem volt hely. Így került
legvégén a művelődésügyi osztályra. Rakosgattuk mi is ideoda, egyik sarokból a másikba,
mindenütt útban volt. Kinek
adjuk. Kinek adjuk! Aha! Hát

a járási könyvtárban biztos van
hely, örülni fognak a kitüntetésnek. Így került a meghurcolt
festmény W. elvtárs kezébe.
Mivel egy igazgató nem fog létrázni, a helyettesét megbízta a
kép felrakásával. K. elvtársnő
néhány szög elgörbítése után sikeresen végzett a szögbeveréssel,
következett a kép felrakása. W.
elvtárs irányított, K. elvtársnő
pedig a létra tetején húzogatta
vízszintbe a képet. Most kicsit
jobbra! Nem jó, még egy kicsit
a vasút felé, ez sok, kicsit vissza!
Jöjjön le, kész!
Nézegetik balról, nézegetik
jobbról, csáléra állt. Újra létrázás, kezdődött elölről a procedúra. Szegény asszony a létra
tetején már nem bírta tovább.

Leszédelgett a jövőbe tekintő Leninnel. „Tudja mit? Ha ennyire
okos csinálja maga!” – felkiáltással megfogta a képet és ráverte W. elvtárs fejére. Lenin fejéből
az igazgató feje türemkedett ki,
még látványnak is szörnyű volt!
Ilyen állapotban jött be
hozzánk egy mártír, mögötte
a zokogó helyettesével, fején a
bűnjel. Elmesélte a történteket,
mi pedig alig bírtuk ki nevetés
nélkül. Pillanatok alatt elterjedt a hír, egymás után jöttek a
többi osztályról is megnézni ezt
a szörnyűséget, komoly képpel
újra elmondatták az esetet, máriapócsi zarándokhely lett percek alatt a művelődési osztály.
Az osztályvezetőnk komoly
képpel ezután bejelentette, hogy

az osztály azonnal fegyelmi bizottsággá alakul. Átmentünk a
másik szobába, ajtót becsuktuk
és kitört belőlünk a visszafojtott
röhögés. Elszívtunk egy cigarettát, majd komolyságunkat
megőrizve visszamasíroztunk.
W. elvtárs izzadt, K. elvtársnő
zokogott. Zord arccal közölte a
főnök: „Legszigorúbb szóbeli figyelmeztetésben részesült K. elvtársnő azzal, hogy kérjen most a
főnökétől bocsánatot! Fellebbezésnek helye nincs!” K. elvtársnő szemét törölgetve főnökéhez
fordult: „Igazgató elvtárs, soha
többet nem fogom Lenin elvtárs
képét a fejére húzni!”
Hogy legyen az írásomnak
csattanója elárulom, hogy november 7-én (NOSZF) jutalomosztáskor K. elvtársnő 100
forinttal több pénzt kapott a
főnökénél.
Ferenczy Emil
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