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Sajnálatos módon településünk 
esetében nem ritkák a természe-
ti katasztrófák – elég, ha csak az 
elmúlt évtized egyre hatalma-
sabb dunai árvizeire gondolunk 
-, mégis döbbenten állunk az 
idén nyáron történtek előtt.

Szoros egymásutánban, júni-
us 9-én, július 17-én, majd júli-
us 23-án söpört végig vihar vá-
rosunkon. Az első két esetben 
a lezúduló jégeső tett kárt gyü-
mölcsösökben, gépjárművekben, 
műanyag előtetőkben, míg a har-
madik alkalommal az orkánerejű 
szél okozott hatalmas pusztítást. 
Fákat csavart ki tövestül, vagy 
tört félbe, házakról sodorta le a 
cserepeket. A kidőlt fák, letört 
ágak leszaggatták a távvezeté-
kek kábeleit, utakat tettek járha-
tatlanná, épületekben, kerítések-
ben okoztak jelentős károkat. Az 
elektromos légvezetékekre dőlt 
fák, ágak miatt egész utcák ma-
radtak áram nélkül. Az új teme-
tőben a félbetört fenyőfák rádől-
tek a sírokra, számos síremléket 
összetörve, megrongálva ezzel. 

Több intézmény is sérült a vi-
harban, ezek helyreállítása, il-
letve a helyreállítás megszerve-
zése jelenleg is zajlik. Az óvoda 
épülete szenvedte el a legsúlyo-
sabb kárt. Az udvaron lévő pla-
tánfa egyik ága ráesve az épület 
tetőfedésére, cserepeket tört ösz-
sze és átszakította az aula fölötti 
födémszerkezetet.
Folytatás a 2. oldalon

VIHAROS NYÁR: 
háromszor  

csapott le a vihar 
településünkre

15 évesek lettünk, mármint 15 
éve nyerte el a település a vá-
rosi jogállást. Jubileumi szüle-
tésnap ez, amelyet 2015. június 
26-27-28-án, a XV. Szobi Vá-
rosnapok alkalmával ünnepel-
tük meg. Különleges program-
sorozat volt ez, amelynek ke-
retein belül számos hagyomá-
nyos és rendhagyó esemény ke-

rült megrendezésre, kellemes 
kikapcsolódást biztosítva min-
den korosztály számára.

Az ünnepségsorozat első 
napja az általános iskola kiállí-
tásával kezdődött, amelyet kö-
vetett a mazsorettek felvonulá-
sa és bemutatója, majd az ün-
nepélyes megnyitó. A megnyi-
tó keretén belül Ferencz Gyön-
gyi polgármester adta át a kép-
viselő-testület által 2015. év-
ben adományozott kitüntetése-
ket. Bogányi Gerely Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas zongoramű-
vész, a városi zeneiskola igaz-
gatója díszpolgári címet kapott, 
Fésű József György és Járik 
László Szob város közéletéért 
díszplakettet vehetett át.

Születésnap nem telhet el tor-

ta nélkül, ezért egy kis összefo-
gással elkészült a város tortája, 
amelyből mindenki kapott egy 
szeletet. A napot két könnyűze-
nei koncert és egy spirituális él-
ményt nyújtó tűzugrás zárta.

Szombat reggel korán indul-
tak az események. Kilenc órától 
focitorna és kajak verseny vet-
te kezdetét, valamint a csende-

sebb sportok kedvelői sakkoz-
hattak is. A nap folyamán me-
ridián torna, mentőkutyás be-
mutató, kézműveskedés, kiállí-
tás, komolyzenei koncert, szín-

padi táncos programok, táncjá-
ték, utcabál, laser-show várta az 
érdeklődőket.

A vasárnapi templombúcsút 
követte a tavaly, a lengyel me-
nekültek emlékére felavatott 
emléktábla koszorúzása az egy-
kori Határ vendéglő falán, és az 
egyik legkedvesebb esemény a 
városfák ültetése. A délutánt egy 

néptáncbemutató szí-
nesítette. A városna-
pok záró programja 
az ünnepi beszéd és 
a fúvós együttes kon-
certje volt.

Bízunk abban, 
hogy az ünnepség-
sorozat három nap-
ja alatt megrendezett 
sokszínű programok 
közül mindenki talál-
hatott olyat, amely az 
érdeklődési körének 
megfelelő volt. Re-
méljük, hogy a XV. 
Szobi Városnapok a 
maga ünnepélyes ke-
retei között, minden 
kedves résztvevő 
számára tartalmas, 

élményekben gazdag 
kikapcsolódást nyújtott.   

Az önkormányzat köszöne-
tet mond minden támogatónak, 
segítőnek és közreműködőnek! 

PALUCH ANITA

Bogányi Gergely városunk díszpolgára
A városnapok keretében kitüntető címeket adtak át

Ferencz Gyöngyi polgármester felvágja a város tortáját
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VÍZGAZDÁLKODÁS A kép-
viselő-testület 2015. júni-
us 23. napján megtartott 
ülésén döntött arról, hogy 
a Gödöllő-Vác Térségi 
Környezetvédelmi, Beru-
házó és Szolgáltató Víz-
gazdálkodási Társulattal 
(a továbbiakban: Társu-
lat) 2014. június 18. nap-
ján megkötött üzemelteté-
si szerződés 1. számú mó-
dosítását jóváhagyja. A 
módosítással – egyebek 
mellett - pontosításra ke-
rült az önkormányzat által 
a Társulat részére fizeten-
dő hozzájárulás kiszámítá-
sának módja.

ITS A képviselő-testület 
júniusi ülésén ismerte meg 
a Szob Város Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégi-
ája (a továbbiakban: ITS) 
elkészült dokumentumait 
és az egyeztetési időszak 
alatt érkezett észrevétele-
ket, állásfoglalásokat. A 
képviselő-testület határo-
zatában kifejezésre juttat-
ta, hogy az ITS-ben foglalt 
fejlesztési elképzelésekkel 
egyetért, továbbá felha-
talmazta a polgármestert, 
hogy az ITS tervezetét a 
Belügyminisztérium ré-
szére megküldje, és az eh-
hez szükséges egyetértési 
nyilatkozatot aláírja. 

PÁLYÁZAT A képviselő-
testület az Emberi Erő-
források Minisztere által 
meghirdetett „Közműve-
lődési érdekeltségnövelé-
si támogatás” című felhí-
vásra a Szobi József Atti-
la Művelődési Ház és Sza-
badidő Központ nagyter-
mének (színpad és néző-
tér) felújítására pályázat 
benyújtásáról döntött.

URNAFAL A képviselő-tes-
tület júniusi ülésén dön-
tött arról, hogy Bazsik 
László egyéni vállalko-
zóval (2112 Veresegy-

ház, Andrássy út 36/c) köt 
szerződést a szobi Új te-
metőben létesítendő 2 db 
40 férőhelyes urnafal épí-
tésére. Az urnafalak léte-
sítését egyrészt a temet-
kezési szokások megvál-
tozása (urnás temetés túl-
súlya), másrészt a temető-
ben még meglévő üres te-
rületek lecsökkenése indo-
kolják.

ÜZEMSZÜNET A képviselő-
testület a fenntartásában 
működő Központi Konyha 
üzemének leállását 2015. 
augusztus 3-tól 2015. au-
gusztus 21-ig terjedő idő-
szakban engedélyezte.

CSATORNA-FELÚJÍTÁS A 
képviselő-testület, mint a 
Szob, Diófa utca 1066/131 
hrsz-ú közterület (utca és 
úttest) tulajdonosa a Ta-
nács Közműkonzultációs 
Kft., mint tervező kérel-
mére tulajdonosi, forga-
lomtechnikai és közútke-
zelői hozzájárulását adta 
a Diófa utcában végzendő 
közműcsatorna (szenny-
víz) vezeték rekonstrukci-
ójához, azzal a kikötéssel, 
hogy a beruházó DMRV 
Zrt. a munka befejeztével 
a közterület burkolatának 
eredeti állapotát visszaál-
lítja. 

MEGYEI ÉRTÉKTÁR A kép-
viselő-testület júniusi ülé-
sén támogatta a szobi He-
lyi Értéktár Bizottság azon 
javaslatait, hogy a „szobi 
Mária-kút”, a Csák-he-
gyi „ricer-ipar” emléke-
zete, a „Római kori kikö-
tőerőd” és a „Szobi Révát-
kelő Hely” a megyei ma-
gyarság értéktárba felvé-
telre kerüljön. A képvise-
lők emellett kezdeményez-
ték a szobi Helyi Értéktár 
Bizottságnál a „Szobi Kál-
vária-panoráma” megyei 
magyarság értéktárba tör-
ténő felvételhez szükséges 
javaslat-tervezetet össze-
állítását is.

Folytatás az 1. oldalról
Mindezek alapján talán túlzás 

nélkül kijelenthetem, hogy a jú-
lius 23-án a koraesti órákban vi-
har után katasztrofális körülmé-
nyek alakultak ki a településen. 
A jelentősnek mondható anyagi 
károk mellett, mégis talán a leg-

fontosabbnak azt tartom, hogy 
emberéletet nem követelt a vi-
har. Az épületekben, utakban, 
parkokban esett károk idővel 
helyrehozhatók, kijavíthatók, 
ugyanez azonban emberi életről 
nem mondható el.

 A vihar elvonultát követő-
en, feleszmélve a történtek mi-
atti sokkhatásból, az emberek 
nyomban nekifogtak a legsúlyo-
sabb, emberi életet veszélyeztető 
károk helyrehozatalához, az út-
testekre dőlt fák eltakarításához, 
az elsodort tetőcserepek vissza-
pótlásához.  Örömteli volt meg-
tapasztalni, hogy a lakók egy-
másnak segítve tettek rendet, 

dolgoztak a károk elhárításán, és 
nem mástól (pl. katasztrófavéde-
lem, önkormányzat) várták csak 
a segítséget. Érkeztek az önkor-
mányzathoz segítséget kérő tele-
fonok, üzenetek, azonban ezek 
száma, aránya elenyésző volt a 
pusztítás nagyságához képest. 

Az önkor-
mányzat rendel-
kezik az ingatla-
nai tekintetében 
biztosítással, ezért 
remélhető, hogy 
az elszenvedett 
károk egy részé-
nek helyreállítási 
költségeit a bizto-
sító megtéríti. Az 
olyan káresemé-
nyek tekintetében 
pedig, amelyek-

re biztosítás nem köthető, az ön-
kormányzat vis maior támogatási 
kérelmet kíván benyújtani a Bel-
ügyminisztériumhoz. 

Bízva abban, hogy a jövőben 
hasonló csapás nem éri város-
unkat, köszönöm meg minden 
érintett Szobi Polgárnak a vi-
har utáni állapotok kezelésében 
tanúsított helytállását, a közterü-
letek összetakarításban résztve-
vőknek pedig az áldozatos mun-
káját. Külön köszönet a Nagy-
marosi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek.

TISZTELETTEL: 
FERENCZ GYÖNGYI 

POLGÁRMESTER
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Elhangzott 2015. június 28-án  
vasárnap, a városfák ültetésé-
nek alkalmából.

„Szob Város Önkormányza-
ta nevében tisztelettel köszön-
töm a városfák ültetésén meg-
jelenteket. 

Külön tisztelettel köszöntöm 
a szülőket és nagyszülőket. Vé-
gül nagy szeretettel köszöntöm 
a kisgyermekeket.

Kérem, hallgassuk meg 
Koncz Zsuzsa egyik szép dalát. 
(Mama, kérlek meséld el ne-
kem…)

A mai ünnepséget azoknak a 
gyermekeknek szerveztük, akik 

a 2014. évi városnapot követő-
en születtek.

Mikor megszületik egy vár-
va-várt gyermek, az élet dolgai 
új értelmet nyernek. Apaszív, 
anyaszív dobban meg egy pár-
ban, új fénnyel ragyognak a vi-
lágra hárman.

Igen, a kisgyermek érkezé-
se örömet jelent a családoknál. 
Elmondhatom, hogy Szobon ez 
25 családot érintett, hiszen eny-

nyi gyermek született az elmúlt 
egy évben.

Az önkormányzat a hagyo-
mányok hívén idén is megszer-
vezte a városfák ültetését. Mint 
látják, ez az Árpád utcában tör-

ténik, miáltal az utca is szebb, 
egységesebb képet mutat.

Az ünnepség elején lejátszott 
dalból annyit emelnék ki, hogy 
„Mama, kérlek mondd el ne-
kem…”

Kedves Szülők! Kérem, 
mondják el gyermeküknek – 
mikor nagyobbak lesznek és 
megértik – hogyan is történt 
2015. június 28-án a faültetés, 
melyik fa az övék. Gondozzák, 
és legyenek büszkék arra, hogy 

Tóth Lajos alpolgármester úr köszöntője
Szob városában van egy saját 
fájuk.

Engedjék meg, hogy ezek le-

gyenek az én záró mondataim.
Kívánok a szülőknek gyer-

mekeik felelősségteljes felne-
veléséhez nagy kitartást és na-
gyon sok örömet. A mai nap le-
gyen az itt megjelent gyerme-
kek napja, amikor csak ők a jók 
és szépek, és nem utolsó sor-
ban, fontosak.

Köszönöm megtisztelő fi -
gyelmüket.”

TÓTH LAJOS
ALPOLGÁRMESTER

Rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatási kérelem benyújtásáról döntöttek 
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás (a továbbiakban: Társulás), amelynek ön-
kormányzatunk is tagja, 100 %-os tulajdonosa a Zöld 
Híd Régió Nkft-nek. A Társulásnak, mint a Kft. tulaj-
donosának 2015. szeptemberéig törzstőke pótlást kelle-
ne végrehajtania a társaságnál, mintegy 610.197.000 fo-
rint összegben. Szob településre, mint a Társulás tag-
jára vetített törzstőke pótlás összege létszámarányosan 
5.767.426 forint lenne. Erre – más önkormányzatokhoz 
hasonlóan - Szob Város Önkormányzatának nincs pénz-
ügyi fedezete.

A Társulás elnöke, Dr. Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere ezzel kapcsolatban azzal a kéréssel keres-
te meg a tagönkormányzatokat, hogy a törzstőke pótlás 
megvalósítása érdekében a szükséges forrás előtereme-
tésére pályázatot nyújtsanak be a Belügyminisztérium-
hoz, az önkormányzatok számára fenntartott, rendkívüli 
önkormányzati támogatás keret terhére.  

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
mindezek fi gyelembevételével döntött úgy, hogy támo-
gatási kérelmet terjeszt elő a Belügyminisztériumnál.

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN JEGYZŐ

Új ultrahang készülék megvásárlásához 
nyújt támogatást az önkormányzat

Sajnálatos módon a szobi kistérség járóbeteg szakellátását biztosító szakorvosi 
rendelőintézetben jelenleg egy rendkívül elavult ultrahang készülék áll a betegek 
rendelkezésére, amellyel csak korlátozott vizsgálatokat lehet elvégezni. 

A térségi betegellátás színvonalát javítandó, mindenképpen szükséges a szak-
orvosi rendelőintézet részére egy korszerű ultrahang készülék beszerzése. Egy 
ilyen készülék megvásárlásával a térségben élők ellátása jelentős mértékben ja-
vulna, hiszen egyrészt jóval komolyabb vizsgálatok elvégzésére lenne lehetőség 
(amely mint tudjuk, életeket menthet), másrészt mindezt helyben, jelentős utazási 
költségeket, és időt spórolva tehetnék meg. 

Egy korszerű ultrahang készülék beszerzésének költsége - felszereltségtől füg-
gően - 7-10 millió forint, amelynek költségét sem a rendelőintézet, sem pedig a 
fenntartó önkormányzat magára vállalni nem tudja.  Az ultrahang készülék meg-
vásárlásakor természetesen lehetőség van részletfi zetést kérni, azonban kezdő 
részletként a vételár 30%-át kell befi zetni, amely önmagában is jelentős összeg.

A Szobi kistérséget alkotó 13 település önkormányzatai között egyfajta össze-
fogás körvonalazódik abban a tekintetben, hogy az ultrahang készülék kezdő rész-
letének összegét lakosságszám arányosan átvállalják, kifi zetik. Az önkormányzat-
ok képviselő-testületei sorra hozzák meg döntésüket a településükre eső rész vál-
lalása tekintetében, de azzal a feltétellel, hogy a pénzt csak akkor utalják át, ha már 
az összes tagönkormányzat döntött a hozzájárulásról.

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete júniusi ülésén hozta meg dönté-
sét a Szobra eső 663.090 forintos hozzájárulás vállalásáról.

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN JEGYZŐ
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Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közalkal-
mazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A 
§. alapján pályázatot hirdet a Szobi Érdy János Könyvtár és 
Információs Központ 

KÖNYVTÁR IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETŐ) MUNKAKÖR 
BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartalma: a vezetői megbízás határozott 
időre, 2020. október 31-ig szól 
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2628 Szob, Árpád utca 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok: Az intézmény vezetőjeként közreműködik a 
jogszabályban meghatározott alapfeladatok, valamint az intéz-
mény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásában, szakmai-
lag irányítja és vezeti az intézményt, az intézmény alkalmazottai 
felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jut-
tatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
- főiskola, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, 
vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirá-
nyú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzett-
ség,
- a felsőfokú szakirányú végzettségének és a szakképzettségé-
nek vagy a szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevé-
kenységének megfelelő jogviszonyban töltött legalább öt éves 
szakmai gyakorlat, vagy 2009 után szerzett főiskolai könyvtáro-
si képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat,
- a kultúráért felelős miniszter által „a kulturális szakemberek 
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés fi -
nanszírozásáról” szóló rendelet szerint akkreditált, államháztar-
tási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam, vagy jogász, köz-
gazdász szakképzettség,
- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyide-
jűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- büntetlen előélet, nem áll nyilvános könyvtárban végezhető 
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatály 
alatt, 
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázati eljárásban előnyt jelent: legalább 5 év vezetői 
gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizs-
gát igazoló okiratok másolata,
- szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentu-
mok,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam el-
végzését igazoló okirat másolata, vagy jogász. közgazdász szak-
képzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, 
hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven be-
lül vállalja,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésé-
nek vállalásáról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a 
pályázat megtárgyalását, és nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. november 1. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásnak határideje:
2015. szeptember 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Ferencz Gyöngyi polgármester nyújt, a 0627/570-690-es te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásnak módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szob Város Önkormányzata 
címére történő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca 
12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot:  K/1248/2015, valamint a beosz-
tás megnevezését: könyvtáros
- Személyesen Ferencz Gyöngyi polgármester részére (Pest 
megye, 2628 Szob, Szent Imre utca 12.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók személyes meghallgatását követően a képvise-
lő-testület dönt a pályázatokról, figyelembe véve a szakmai 
bizottság véleményét
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. október 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelen-
né nyilvánítására. 
A pályázati kiírás további közzétételi helye, ideje:
- NKI (Közigállás) internetes honlap: 2015. augusztus 18. 
- www.szob.hu – 2015. augusztus 18.
- Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2015. augusz-
tus 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.
szob.hu honlapon szerezhet.

LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljárás útján 
értékesítésre hirdeti meg a Szob, Kodály Zoltán utca 34. 
szám alatt található, mindösszesen 794 m2 területű ”ki-
vett lakóház és udvar” megnevezésű ingatlan ½ tulajdo-
ni hányadát, amelyhez tartozik egy emeleti, déli fekvésű, 
139 m2 alapterületű lakás, Dunára néző panorámával. A 
lakásban három szoba, konyha, előtér, gardrób és fürdő-
szoba található. Az ingatlanhoz terasz és garázs tartozik. 
Az elektromos energia, ivóvíz- és szennyvízcsatorna, va-
lamint a vezetékes gáz közműhálózat a lakáshoz kiépített.

Kikiáltási ár: 7.320.000 Ft 

Licit időpontja: 2015. szeptember 3. (csütörtök) 15.00 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanács-
kozó terme

Licit lépcső: 100.000 Ft
 
A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előzetes 
időpont egyeztetés után a lakás megtekinthető. Az értéke-
sítéssel kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz Gyöngyi 
polgármesternél a 27/570-690-es telefonszámon.
A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a licit 
során kialakult vételár 10%-át kell előleg címén egy ösz-
szegben megfi zetnie, amely a vételárba beleszámít.
A liciten győztessel a licitálás időpontját követő két hé-
ten belül köt adásvételi szerződést az eladó. Az adásvéte-
li szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a vevő a teljes 
vételárat megfi zetni.

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet Szob Város Önkormányzat I. számú há-
ziorvosi körzetének 

HÁZIORVOS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2628 Szob, Árpád utca 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: Szob Város Önkormányzat I. számú, vegyes házior-
vosi körzetében a jogszabályban meghatározott háziorvosi felada-
tok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
- egyetem, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. 
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. ren-
delet, a 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltéte-
lek megléte,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- háziorvosi munkakörben töltött, legalább 1-3 év szakmai tapasz-
talat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolata, 
szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint hozzájárulása pá-
lyázatának nyílt, vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő meg-
tárgyalásához 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkoráb-
ban 2015. október 1. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. szeptember 18.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Ferencz 
Gyöngyi polgármester nyújt, a 0627/570-690-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Szob Város Önkormányzata címére tör-
ténő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca 12.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: K/1493/2015, valamint a munkakör megnevezését: HÁZI-
ORVOS
- Személyesen: Ferencz Gyöngyi polgármester, Pest megye, 2628 
Szob, Szent Imre utca 12.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázók személyes 
meghallgatását követően, a Képviselő-testület dönt a pályázatokról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A ki-
író fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvání-
tására.
A pályázati kiírás további közzétételi helye, ideje:
- NKI (Közigállás) internetes honlap - 2015. augusztus 18.
- www.szob.hu – 2015. augusztus 18.
- Szobi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2015. augusztus 18.
A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.szob.hu 
honlapon szerezhet.

A 15. Szobi Városnapok ide-
jén mennem kellett ránézni 
a Dunakanyar Kajakosainak 
és Kenuzóinak a Találkozó-
jára több okból is. Főképpen 
azért, mert az 1960-as évek-
ben volt szerencsém körbeka-
jakozni a Szentendrei-szigetet 
többször is. Egyik felejthetet-
len élményem ebből az idő-
ből az, hogy amikor a Lupa-
„szigetet” beborította a víztö-
meg, akkor nyaraló épületek 

között lapátolhattam. Nem 
rablóként, hanem csodálkoz-
va. Jó volt látnom, hogy Göd, 
Nagymaros, Verőce „evezős” 
küldöttei hozzátartozóikkal 
együtt milyen szépen elfértek 
a mi Duna-partunkon a szobi-
akkal együtt, és jól érzik ma-
gukat. 

Közben észrevettem, hogy 
amikor a part mentén vissza-
forduló versenyzők hajráznak 
a célhoz közelítve, akkor ter-
mészet közeli part mentéből 
vízi-szárnyas jószágok me-
nekülnek csoportosan a nyílt 
víz felé úszólábaikkal. A na-
gyobb termetűek pedig terel-
getik, karéjozzák a kisebbe-
ket, védelmezve a számuk-

ra zavart keltő evezőcsapás-
ok miatt.

Mit tesz Isten, miközben 
ezt nézem és fotózom, megáll 
mögöttem Selmeczi-Kovács 

Ádám verőcei polgár, akinek 
két fi a is versenyzik épp e na-
pon itt. Akiről azt is illik tud-
ni, hogy a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Dunakanyar Táj-
egység vezetője. Aki nem-
csak elismert természetvé-
delmi szakember, hanem hí-
res madarász, és kiváló ter-
mészetfotós. Kérdezem tőle, 
hogy kit kell tisztelnünk ezek-
ben a társélőlényeinkben, mi-
előtt levadkacsáznám őket? 
Azt mondta, hogy ők a Nagy 
bukók (Goosander, Mergus 
merganser), akik hazánkban a 
Dunakanyarban fordulnak elő 
addig, ameddig élőhelyüket 
nem babrálja szét az Ember.

FÉSŰ JÓZSEF GYÖRGY

Nem Képzelt Riport a szobi 
Duna partjáról
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A TÁMOP-3.1.4-12/1-2012 /0136 
azonosító számú, A szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény innovatív fejleszté-
se című projekt kedvezményezett-
je a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, a megvalósításban 
érintett intézmény a Szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Isko-
la. A projekt megvalósítás ideje 
2013. július 1-jén kezdődött és az 
eredeti 2015. június 30-i projekt-
zárás időpontja egy sikeres szer-
ződésmódosítással 2015. október 
31-e lett. 

A projekt szakmai tartalmát 
alapvetően a pályázati kiírás hatá-
rozta meg, ennek megfelelően va-
lósultak meg az azokhoz kapcso-
lódó projekt beszerzések, közbe-
szerzések is.

Az 2014. október elejétől in-
dult diákprogramjaink legna-
gyobb részét sportrendezvények 
tették ki, mint a sportkirándulá-
sok vagy a mindennapos testne-
velés részét képező mozgásprog-
ramok. Ezek a tevékenységek kü-
lönböző „témák” köré szerve-
ződtek. Voltunk kirándulni „fo-
lyópart mentén”, kincset keres-
tünk „zenei geocaching” kereté-
ben, jártunk a Hegyestetőn Nagy-
marosról, vagy „tanösvényeken” 
túrázhattunk, Nagybörzsönyben 
„kisvonatozhattunk”. Testnevelő 
tanárok bevonásával. „váltófutás 
közben bolondozhattak”, „játsz-
hattak kötelekkel”, ügyességi fel-
adatokat végezhettek, „mint az ál-
latok” vagy „tollaslabda-, és fo-
cibajnokságon” mérethették meg 
tudásukat. 

Pszichológusok rendszeres 
foglalkozásokat tartottak vala-
mennyi telephelyen 3 témában, 
természetesen korosztályuknak 
megfelelő formában. (A készség-
fejlesztésről, a konfl iktuskeze-
lő-képességről, illetve az egyé-

ni megküzdő-képességről, szerfo-
gyasztási problémák, az illegális 
és legális szerek okozta kockáza-
tok megelőzéséről.)

Három alkalommal Szobon ta-
lálkozhattunk olyan nagyrendez-
vény keretében, ahol helytörténe-
ti ismereteiket bővíthette, iskola-
pszichológusok előadásit tekint-
hette meg, és együtt mozoghatott 
iskolánk valamennyi diákja.

Nemzetiségi, népismereti prog-
ram keretében először néptáncok-
kal majd népzenészekkel ismer-
kedhettek meg szobi tanulóink.

 Az egész iskolát érintő, vala-
mennyi telephelyen megvalósult 
ismeretterjesztő egészségnap mel-
lett elsősegélynyújtó tanfolyamon 
szerezhettek tanulóink rendkívül 
hasznos tudnivalókat. További di-
ákképzések voltak komplex köz-
lekedési ismeretek (baleset-meg-
előzés, egészségfejlesztés) és in-
formatikai témában is, valameny-
nyi telephelyünkön.

Zenetanáraink lebonyolításá-
ban bővíthették nyelvtudásukat az 
idegen nyelvi hetek keretében. A 
tanultakat koncerteken, bemutató-
kon, közös órákon is bemutatták.

A német és angol nyelvi tábo-
rok hihetetlen jó élményeiről fo-
tók és az iskola hangversenyter-
mében rendezett kis kiállítás tár-
gyai magukért beszélnek.

Pedagógus továbbképzéseink 
feszített tempóban indultak ez év 

januárjában. 1-1 fő budapesti kép-
zései mellett a tantestület egészét 
(19 fő) vagy nagy részét (15 fő) 
érintő képzések valósultak meg. 
Ezek különböző szakterületeken, 
akkreditált továbbképzések kere-
tében tanúsítvány megszerzését is 
jelentették számunkra: pl. pálya-
orientáció, tehetséggondozás, in-
formatika, tanulási technikák té-
mákban.

A projekt harmadik fő ágát a 
korszerű oktatási módszerek, jó 
gyakorlatok, új tartalmak beszer-

A szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény innovatív fejlesztése

zése és bevezetése alkotja, amely-
nek gyakorlati megvalósítására, 
adoptálására 2015. szeptemberé-
től kerül sor.

A tanórai, illetőleg az egész na-
pos iskolai oktatás megvalósítását 
elősegítő szemléltető tan- és segéd-
eszközök, a mindennapos testneve-
lés bevezetését segítő sporteszkö-
zök beszerzése sikeresen lezárult.

A nyár végén erdei iskolákkal 
valamint az ősz folyamán továb-
bi programokkal és szakmai fel-
adatok lebonyolításával a projekt 
megvalósítása folytatódik tovább.

Növendékeink részére szerve-
zett programok és képzések lebo-
nyolítása a tisztelt szülők és az in-
tézményünk telephelyein működő 
általános iskolák szoros együtt-
működését kívánja. Köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik le-
hetővé tették és teszik a gyerme-
kek részvételét ezeken a rendez-
vényeken kötelező iskolai felada-
taik mellett. Továbbra is számí-
tunk támogatásukra!

Segítséget és további infor-
mációkat iskolánk honlapján ta-
lálhatnak: http://szobizeneiskola.
webnode.hu/

ZENEISKOLA
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Kunya Erzsó és „csapata” is-
mét felejthetetlen élmények-
kel gazdagította az általuk 
szervezett nyári táborban részt 
vevő gyermekeket.

Minden szülő, nagyszü-
lő tudja, hogy mekkora gon-
dot jelent a nyári szünet, ami 
a gyermekeknek nagy öröm, 
de a két és fél hónapos szünet-
re ennyi szabadsága senkinek 
nincs. Erre az időszakra több-
féle megoldás létezik: nagy-
szülők, táborok, vagy a kul-
csos gyerek (ennek hátrányai 
ismertek).

A táborban amellett, hogy 
lefoglalják őket, új élménye-
ket, tapasztalatokat, barátokat 
szerezhetnek.

A választásnál sokat jelent, 
hogy a program mennyire ve-

szi fi gyelembe a különböző 
korosztályok érdeklődési kö-
rét, személyiségét. Rendkívül 
fontos dolog pl. az „újoncok” 
bemutatása, a többiek el- és 
befogadó magatartása. Ebben 
is példaértékűt tapasztalhat-
tunk. 

A Könyvtári tábor ilyen ér-
telemben is tökéletes választás 
lehetett volna az ország bár-
mely településén.  Számtalan 
változatos, szórakoztató, de 
egyben hasznos foglalkozá-
sokat találtak ki a gyermekek-
nek. Kreativitásuk nem ismert 
határokat. 

Nem kell annál nagyobb el-
ismerés, mint az, hogy reg-
gel „rohanvást” indultak a 
táborba. Az utcán egymás-
nak kiabáltak: a „könyvtáros-

ba” jössz? Sőt az is előfor-
dult, hogy 16 óra után is ott 
maradtak, mert a megkezdett 
gyöngyfűzést be akarták fe-
jezni. 

A hosszú ideig tartó napi él-
ménybeszámolók során a szü-
lők, nagyszülők pontosan tud-
hatták, hogy a felnőttek és a 
fi atal segítők a legnagyobb 
gondossággal és odafi gyelés-
sel vigyáznak a gyermekekre. 
Mennyire tudtak örülni a jól 
sikerült, saját maguk által elő-
állított tárgynak. Napi szinten 
szerepelt a tudatos környezet-
védelem is.

A rendkívüli kánikulai idő-
járást is nagyon szervezetten, 
strandolásokat közbe iktatva 
„vészelték” át. 

Remek ötlet volt az is, hogy 
a Visegrádi Nemzetközi Palo-
tajátékok jegyében készültek 
a kézműves foglalkozáson a 

kellékek. A Börzsöny Nehéz-
gyalogság tagjai a lovagi torna 
és az íjászat elméleti ismerte-
tése mellett gyakorlati foglal-
kozást is vezettek.  A lányok is 
örömmel és sikeresen „vitéz-
kedtek”.

A táborzáró csúcspontja a 
vízibomba-csata mellett az 
„aranyrögök” beváltása volt. 
Fontos döntéseket kellett hoz-
niuk, hogy mire „költik” a 
megszerzett „aranyat”. 

Csak a legnagyobb tiszte-
lettel és köszönettel lehet elis-
merni a táborvezetés munká-
ját. Az évről-évre tapasztalt si-
kerességük egyik bizonyítéka 
az is, hogy mindig egyre nö-
vekvőbb gyermeklétszám je-
lentkezik a „könyvtáros”-ra. 

Reméljük, és bízunk benne, 
hogy jövőre ismét találkozhat-
nak a gyerkőcök.

 Köszönünk mindent!

A nagy meleg megterhelő min-
denkinek, de sokkal inkább az 
idős embereknek. Szerettük vol-
na kicsit könnyebbé tenni ezeket 
a nehéz napokat lakóink számá-
ra. Összefogtunk hát a zenével 
összekötött bográcsozás meg-
szervezésének. Délelőtt a lakók 
izgatottan segédkeztek az elő-
készületekben. Együtt készítet-
tük el az alapanyagokat a főzés-
hez, napközben lezúduló jégeső 
mit sem rontott a hangulatun-
kon, alig vártuk, hogy kitisztul-
jon az égbolt. A fi nom ételt kol-
leganőnk Jolika kitartóan ösz-
szeállította, és kevergette a nagy 
melegben. Közben megérkeztek 
vendégeink, Ferencz Gyöngyi 
polgármester asszony és Meny-
hárt Ottóné intézményveze-

tőnk. Az este fényét emelte Éli-
ás Benő, aki zenéjével, énekkel 
vidította a társaságot, olyannyi-
ra, hogy sok gondozottunk mit 
sem törődve fájdalommal, bi-
zony táncra is perdült. De azok 
a gondozottak, akik tolókocsi-
hoz kötöttek, bizony nevetgélve, 
hangosan énekelve rettentően él-
vezték az összejövetelt. Volt itt 
mindenféle fi nomság, bográcso-
zás, sütemények, pogácsák, fi -
nom italok. Nekünk, gondozók-
nak, nagy boldogságot okozott, 
hogy gondozottjaink ilyen re-
mek hangulatban töltötték a dél-
utánt, egész sötétedésig.

Szeretnénk megköszönni a 
segítséget: Határ ABC, Gond-
viselés Patika, Éva Baker Kft, 
Bonanza Bt.

Továbbá szeretnék köszöne-
tet mondani kolléganőimnek, 
hogy fáradtságot nem kímélve, 
sütöttek, főztek, terítettek, szer-
vezkedtek, hogy a lehető legjobb 
hangulatban teljen a délután!

Szob, 2015. július 17.
MAJER ORSOLYA

„KÖNYVTÁROS” TÁBOR

Meguntuk a kánikulát az idősek otthonában!
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Rohamléptekben halad a vas-
útbarát berkekben „transzbör-
zsönyi” kisvasútra keresztelt 
vonal építése Márianosztra 
és Nagyirtás között, miután 
az Ipoly Erdő Zrt. munkatár-
sai átadták a munkaterületet 
a kivitelezőknek. A beruhá-
zás a korábban már megle-
vő, de a hetvenes évek végé-
re teljesen felszámolt kisvas-
úti pályaszakasz megújítását 
tűzte ki célul, mely a jövőben 
nem fát, vagy követ, hanem 
a Börzsöny–hegység termé-
szeti értékeire vágyó turistá-
kat fogja szállítani. A pálya-
szakasz helyreállításával egy 
6,9 km hosszú szakasz köti 
majd össze a két már műkö-
dő erdei vasutat, így lehető-
vé válik majd, hogy Szob-
ról egészen Nagybörzsönyig 
utazhassunk az ország legna-
gyobb szintkülönbségét le-
küzdő kisvasúton. Az új be-
ruházással a Börzsöny-hegy-
ség végérvényesen az ország 
kisvasúttal legjobban ellátott 
tájegysége lesz. 

A pálya kiépítését az Eu-
rópai Unió is támogatja 600 
millió forinttal. A beruházás 
megvalósításához természe-
tesen szükség van a pályán 
gördülő járművekre és az azt 
kiszolgáló épületekre is, amit 
az Ipoly Erdő Zrt. biztosít sa-
ját forrásaiból.

A KMOP - 3.1.1/E-2013-
0001 sz. „Márianosztra - 
Nagyirtás közötti kisvasút 
teljes, turisztikai célú hely-
reállítása” címet viselő pro-
jekt hozzájárul a térségi kör-
nyezetbarát turizmus mi-
nél szélesebb körű elter-
jesztéséhez, ugyanakkor ép-
pen Márianosztra közelségé-
ből fakadóan, a zarándoktu-
rizmus igényeit is szolgálja. 
A kisvasúti pálya kivitelezé-
si munkái - melyet az Ipoly 
Völgye kisvasút konzorcium 
végez el - várhatóan idén ősz-

szel befejeződnek.
A valamikor mintegy 20 

km hosszú, több szárny-
vonallal rendelkező Szob–
Nagybörzsöny kisvasút utol-
só szakaszán 1992-ben állt 
le a forgalom, úgy tűnt, az 
enyészeté lesz a vonal… - tá-
jékoztatott a Nagybörzsöny–
Szob Erdei Kisvasútért Köz-
alapítvány. Közleményükben 
leírják, hogy 1996/97-ben 
Nagybörzsöny, Márianosztra 
és Szob önkormányzata ál-
tal életre hívott közalapít-
vány által kitűzött cél viszont 
most, 2015-ben megvalósul-
ni látszik.

"Bekezdéseken át sorol-
hatnánk azokat, akik 1996 
óta számtalan pozícióból se-
gítették az ügyet a Tolmács-
hegyi csúcsfordító – a tolt 
menetű világritkaság-sza-
kasz – műemlékké nyilvání-
tásában (2000), a nagybör-
zsönyi (2002, 2012–2014), 
majd a szobi szakasz újjá-
építésében (2006–2007), a 
Nagybörzsöny–Nagyirtás 
szakasz nemzeti vagyonba 
emelésében (2013), de első-
sorban ki kell emelni Szob, 
Márianosztra és Nagybör-
zsöny önkormányzatának, 
polgármestereinek cikluso-
kon átívelő állhatatos kiál-
lását, erőfeszítéseit, Harrach 
Péter segítségét, aki 1998 óta 

a térség országgyűlési képvi-
selőjeként a hitünk szerint a 
nemzet legszebb hegyi park-
ját fejlesztő, a múlt értékét 
új, turisztikai szereppel újra 
élővé tevő kisvasút rehabi-
litációs terveinket felkarol-
ta, támogatta, s a kormányok 
felé képviselte – szinte kü-
lönleges, hogy a Szob–Nagy-
börzsöny kisvasút helyreál-
lítást a Horn, az Orbán, a 
Medgyessy és a Gyurcsány 
kormány is kiemelten támo-
gatta, de a teljes áttörés az 
elmúlt időszakban követke-
zett be –, s persze nem feled-
kezhetünk meg Füri András, 
a Duna–Ipoly Nemzeti Park 
igazgatójának a kisvasutat 
támogató kiállásáról sem" - 
olvashatjuk a tájékoztatóban.

„Harrach Péter képvise-
lő 2013 februárjában a szo-
bi és a nagybörzsönyi sza-
kasz összekötése, azaz a 
Márianosztra–Nagyirtás 
szakasz újjáépítése érdeké-
ben tárcaközi, magas szintű 
értekezletet szervezett, ahol 
bemutathattuk a Börzsönyön 
átvezető kisvasút teljes hely-
reállításának ipartörténeti, 
természetvédelmi, turisztikai 
jelentőségét. Ennek eredmé-
nyeképpen (is) a Miniszter-
elnökség felkarolta ügyünket, 
s 2013 őszén – javaslatunkra 
– az Ipoly Erdő Zrt. belépésé-

vel megkezdődött a közel sem 
egyszerű projekt előkészíté-
se, amely immár célegyenes-
be fordult" - zárul a közala-
pítvány kommünikéje.

A kisvasutak múltja
Ahhoz, hogy megértük, 

miért van szükség a két, már 
működő vonal újbóli össze-
kötésére, érdemes áttekinte-
ni a börzsönyi kisvasutak tör-
ténetét. A Dunakanyar szom-
szédságában, a Börzsöny 
hegyvidékének nyugati lábá-
nál fekvő, látnivalókban gaz-
dag település, Nagybörzsöny 
határából Nagyirtásra ka-
paszkodó kisvasút története 
rendkívül mozgalmas múltra 
tekint vissza. A nagybörzsö-
nyi kisvasúthálózat 1908-tól 
épült ki a letermelt faanyag 
elszállítására, 1912-ben Szob 
és a Csák-hegyi andezit bá-
nya között kőszállítási céllal 
fektettek le síneket. A fűtő-
ház és a kőzúzda Szobon lé-
tesült. A kitermelt követ nagy 
darabokban rakták a kisvas-
úti kocsikba. A válogatás, 
fi nom kőzúzalék készítése 
Szobon történt. Itt adták fel 
a kőszállítmányokat a MÁV 
szerelvényeire, majd a Duna-
parti-rakodón uszályokra. 

Az Ipolypásztóhoz kap-
csolódó nagybörzsönyi há-
lózat Trianon után nagyvas-
úti kapcsolat nélkül maradt, 
ezért az erdőbirtokos eszter-
gomi érsekség 1922–24 kö-
zött, a 420 m magas Vízvá-
lasztó (Nagyirtás) nyergén 
át összekötő vonalat épített 
Kisirtás és a Csák-hegyi kő-
bánya (Szob) között. A szint-
különbséget a Tolmács-hegy 
oldalában csúcsfordítópár 
építésével, Nagyirtás és a 
Bezina-völgy között merész 
hajtűkanyarokkal küzdötték 
le.

1953-tól a Szob-Mária-
nosztra szakasz a MÁV keze-
lésébe került, megszervezték 
a Szobi Gazdasági Vasutat. A 
Nagybörzsönyi Állami Erdei 
Vasúttal nem a Csák-hegyi, 
hanem a Bezina-völgyben 
található kőbányánál volt az 
üzemeltetési határ.

Az államosítás után 1957-
ben Kisirtásról levezették 

Megkezdődött a Szob–Nagybörzsöny 
kisvasút még hiányzó Márianosztra–
Nagyirtás szakaszának újjáépítése
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a síneket Nagybörzsönybe. 
1969-ben a Nagybörzsöny–
Nagyirtás szakaszon az er-
dőgazdaság szezonális, hét-
végi személyforgalmat veze-
tett be. 1975-ben nagy tervek 
körvonalazódtak, az Állam-
vasút a kőbányába futó vonal 
átépítését tervezte szabvá-
nyos nyomközre, de egy har-
madik sínszál beépítésével a 
kisvasút közlekedését is biz-
tosítani kívánták. Személy-
vonatok futottak volna Szob-
tól Nagybörzsönyig. Ezen 
év végén azonban egy bal-
esetre hivatkozva megszün-
tették a forgalmat Nagyirtás 
és Márianosztra között, így 
a tervek örökre papíron ma-
radtak. A két vasút újra elsza-
kadt egymástól, azóta itt a sí-
nek jórészt eltűntek.

Az 1980-as évekhez kap-
csolódik a szobi kisvasút 
nagy forgalmi fellendülése: 
ekkor kezdték el nagy tömeg-
ben fuvarozni a követ a ter-
vezett nagymarosi duzzasz-
tómű építéséhez. Ebben az 
évben kapta meg Szob Sáros-
patakról a megszűnt Hegykö-
zi Kisvasút öt Mk48,20 soro-
zatú dízelmozdonyát, mely 
erőgépek már alkalmasak 
voltak a megnövekedett for-
galmú vasútvonal kiszolgá-
lására. A gát építéséhez na-
gyobb darabok kellettek, az 
ide szánt kövek egyenesen 
a Duna-partra utaztak, ahol 
szállítószalagok segítségével 
az uszályok gyomrába kerül-
tek.

A nagymarosi építke-
zés megszűntével már csak 
a MÁV igényeinek kiszol-
gálása maradt, de az is egy-
re kevésbé, hiszen csökkent 
a pályafelújítások mennyi-
sége. Időközben kitört a pri-
vatizációs láz, a MÁV elad-
ta a kőbányát. Az új tulajdo-
nos már közúton fuvarozott, 
így a szobi vonal megrende-
lés nélkül maradt, így a bör-
zsönyi kisvasutak történeté-
ben 1992 volt a leggyászo-
sabb év: a nagybörzsönyi és a 
szobi vonalrész is megszűnt. 
Szerencsére néhány évvel 
később, 1996-ban a térség 
önkormányzatai közalapít-
ványt hoztak létre a Szob–

Nagybörzsöny kisvasút tel-
jes turisztikai célú helyreál-
lítása érdekében. A települé-
sek összefogtak a kisvasút-
barátokkal, a természetjárók-
kal, a Börzsöny környezet-
barát turizmusáért tenni aka-
ró civilekkel – először a leg-
épebben megmaradt Nagy-
börzsöny–Nagyirtás szakasz 
megmentéséért, turisztikai 
hasznosításáért.

A számtalan levél, fény-
kép, videó fi lm, tervdoku-
mentáció, beadvány, kér-
vény, tanulmány, eljárás és 
bejárás, értekezlet, fórum, 
újságcikk, tv-riport stb. alig-
alig lendítette előre a kisvas-
út ügyét, hacsak azzal nem, 
hogy a nagybörzsönyi kis-
vasút megmentése már-már 
országos hírű természetjáró, 
kisvasútbarát közügy lett. A 
„kisvasútmentők” elszántak 
és kitartóak voltak. Erejüket 
a média rokonszenve mel-
lett megsokszorozta az, hogy 
minden érdekelt szerv, mi-
nisztérium (pl. az 1997-ben 
alakult Duna–Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatósága, az Orszá-
gos Műemlékvédelmi Hiva-
tal, a GM, az FVM stb.) elvi-
leg támogatta a felújítást.

A nagybörzsönyi kisvas-
út kezelői joga 1 Ft-os, jelké-
pes összegért 1998. március 
16-án az Ipolyerdő Rt.-től a 
település önkormányzatához 
került. 1997 és 2001 között 
számos akadályt leküzdve, a 
Pest Megyei Területfejleszté-
si Tanács és több minisztéri-
um támogatását megszerez-
ve minden feltétel összeállt a 
legszükségesebbekre kiterje-
dő felújítás megkezdéséhez.

2000-ben a hazánkban 
utolsóként fennmaradt csúcs-
fordítós Kisirtás–Nagyirtás 
vonalrészt ipartörténeti mű-
emlékké nyilvánították. A 
forgalom felvétele érdekében 
elengedhetetlen helyreállítá-
sok, a hidak újjáépítése után 
a Nagybörzsöny–Nagyirtás 
szakasz újraindítására nagy, 
közös sikerként 2002. szep-
tember 7-én került sor.

A kisvasút Kisirtásig a 
Hosszú-völgyi-patak menti 
árnyas tölgyeseket, bükkösö-
ket követi, majd Kisirtás rét-

jéről – a tolt menetű, csúcs-
fordítós szakaszon át – felka-
paszkodik Nagyirtás 400 m 
magas nyergébe.

Nagybörzsöny a kisvasút 
nélkül zsákfalu lenne. 2003-
ban a Nagybörzsöny–Szob 
Erdei Kisvasútért Közala-
pítvány és az érintett ön-
kormányzatok a PEA-ROP 
(Pályázatelőkészítő Alap – 
Regionális Operatív Prog-
ram) keretében összeállítot-
ták „A Szob - Nagybörzsöny 
kisvasút teljes, turisztikai 
célú helyreállítása” c. pályá-
zatot. Szob önkormányzata 
vállalta a beadását – nyertes-
nek bizonyult!

Az I. ütemben a Szob - 
Márianosztra szakasz tel-
jes újjáépítésére nyílt lehető-
ség, a használatba vételi en-
gedélyt követően 2009 nya-
rán üzembe állt, a nagyvas-
út állomástól a felújított Má-
ria-kút forrását és az egyko-
ri Csák-hegyi siklóvasút alsó 
állomását magamögé hagy-
va ér fel a Márianosztra ha-
tárában kialakított állomásá-
ra, ahonnan nagyszerű kilátás 
nyílik a környékre.

2008 júniusában a kor-
mány – amikor a vasútvo-
nal-bezárásoktól volt hangos 
a közélet – a Szob–Nagy-
börzsöny kisvasút teljes re-
konstrukcióját kiemelt pro-
jektként nevesítette, így a II. 
ütem, a Márianosztra–Nagy-
irtás vonalrész helyreállítása, 
a Nagyirtás–Nagybörzsöny 
szakasz teljes pályafelújítása, 
a projekt befejezése karnyúj-
tásnyi távolságra látszott.

Sajnos a munka megkez-
dését a projektgazda, Szob 
önkormányzatának önrész-
forrás hiánya, sok más egyéb 
nehézség, s persze a világmé-
retű recesszió, illetve a jegy-
ár bevétellel nem fedezhe-
tő működési költségek fi nan-
szírozásának megszűnése le-
hetetlenné tette. A Magyaror-
szág-Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Prog-
ram keretében „Nagybör-
zsöny és Cierny Balog (Fe-
ketebalog) erdei kisvasutak 
együttműködése, összehan-
golt turisztikai célú fejleszté-
se és közös szlovákiai és ma-

gyarországi vonzerők kiala-
kítása” címmel benyújtott 
közös pályázat két ütemé-
nek eredményeként viszont 
2012–2014 között teljes fel-
újításra került a Nagybör-
zsöny–Nagyirtás pályasza-
kasz és a nagybörzsönyi vég-
állomás.

Harrach Péter, a térség or-
szággyűlési képviselője által 
a 2012., 2013., majd a 2014. 
évi költségvetéshez benyúj-
tott módosító javaslata ered-
ményeképpen a nem MÁV és 
nem erdőgazdasági üzemel-
tetésű erdei kisvasutak mű-
ködési fi nanszírozása – így a 
nagybörzsönyi kisvasúté is – 
megoldódott.

A Nagybörzsöny–Nagyir-
tás vonal – mint műemlék-
vasút – közalapítványunk 
kezdeményezésére 2013. 
július 1. óta a Nemzeti Va-
gyon része. A Márianosztra–
Nagyirtás szakasz újjáépíté-
sével a turisták a közeljövő-
ben birtokba vehetik, kirán-
dulásaikba szőhetik a Bör-
zsönyben, a Duna–Ipoly 
Nemzeti Parkban kanyargó, 
vadregényes útvonalú teljes 
Szob–Nagybörzsöny kisvas-
utat, amely hazánk egyedi, 
hegyvidéki, ökoturisztikai 
kínálatának fő attrakciója 
lesz. Üröm az örömben, hogy 
a pálya újjáépítéséhez szük-
séges 23,38 kg/fm tömegű, 
a mi „i” rendszerűhöz ha-
sonló sín Lengyelországból 
érkezik, és csak az idő szű-
kössége miatt nem Kínából. 
Szerencsére a betonaljak itt-
hon készültek, a Lábatlani 
Vasbetonipari Zrt. termékei.   

Felhasznált irodalom: 
http://www.turizmusonline.
hu/belfold/cikk/ujraepul_a_
kisvasut_a_borzsonyben

h t t p : / / w w w . f a t a j .
hu/2015/05/041/201505041_
KisvasutBorzsony.php

Molnár M. 2013. A bör-
zsönyi kisvasutak két évtize-
de. Indóház Vasúti magazin 
IX. évf. 2013. február: p.50-
53.

http://www.kisvasut.hu/
Nagybörzsönyi Kisvasút

Paulik János vasútiüzem-
vezető (Szobi EV) közlései
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A 2015. évi Múzeumok Éjsza-
káján, június 20-án a szobi Bör-
zsöny Múzeumban az érdeklő-
dők megtekinthették a Zilahy La-
jos kisregényéből és rendezé-
sében készült Valamit visz a víz 
című fi lmalkotást Karády Katalin 
és Jávor Pál főszereplésével. Ho-
gyan is kötődik Szobhoz a szer-
ző és a fi lm? A vetítést követő be-
szélgetésen ez volt a téma.

Nagyszalonta második leghí-
resebb irodalmár szülötte, a Bihar 
megyei dzsentrifamíliából szár-
mazó Zilahy Lajos (1891-1974) a 
jogi pálya felé tette meg első, nem 
túl lelkes lépéseit. Hamar kiderült 
azonban, hogy inkább az iroda-
lom szorgos művelésével, sem-
mint a jogi szigorlatok abszol-
válásával tölti idejét, s ez a csa-
ládot felettébb aggasztotta. Még 
első könyvének megjelenését is e 
szavakkal fogadta az amúgy elér-
zékenyült anya: "Szép, szép ez, 
fi am, de azért csak akkor lesz be-
lőled ember, ha leteszed a dokto-
rátust..."

A budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetem jogi karán 
szerzett diplomát. Az első világ-
háborúban a Lemberg körüli har-
cokban súlyosan megsebesült, 
felmentették a katonai szolgálat 
alól. Az 1916-ban megjelent első 
kötete jórészt háborús verseket 
tartalmazott. Idővel ő is felismer-
te, hogy nem lírai alkat, s ettől 
kezdve újságcikkeket és novellá-
kat jelentetett meg, majd színpadi 
szerző lett. 1922-ben látott napvi-
lágot első, fi noman erotikus és lí-
raian érzelmes szerelmi regénye, 
a Halálos tavasz, mely átütő si-
kert aratott, és máig tartó népsze-
rűségének egyik forrása.  Ezt kö-
vetően mind a bestsellerhez köz-

elálló regényeit, mind színdarab-
jait nagy érdeklődés kísérte. Ki-
tűnőek Iskolája néven alapítványt 
létesített tehetséges fi atalok szá-
mára. Ő még ahhoz a lelkében is 
nemes gondolkodásúak közé tar-
tozott, akik úgy tartották, hogy a 
vagyon és a rang kötelez. A pénzt 
nem önös célokra, hanem a kö-
zösség javára kell fordítani. Fel-
ajánlásának hatása a Györffy-
kollégium megalapításában csak-
úgy szerepet játszott, mint a népi 
kollégiumok háború utáni mű-
ködésében.  Pegazus néven saját 
fi lmvállalatot alapított, melynek 
első munkája a Halálos tavasz 
volt, Karády Katalinnal és Jávor 
Pállal a főszerepben. Zilahy saját 
bútorait használta fel, s a fi lm vi-
déken játszódó részeit szobi bir-
tokán forgatták. A mű kasszasike-
re három további regénye, köztük 
a Valamit visz a víz megfi lmesíté-
sét is lehetővé tette. Nem is olyan 
idősek még azok a szobiak, akik 
gyerekként a határban kószálva a 
Zilahy-tanya romos falai között 
bújócskáztak. Később az épület 

maradványait balesetveszélyre 
hivatkozva ledózerolták.

Zilahy Lajos 1947-ben hiva-
talos útra az Egyesült Államok-
ba utazott, és nem tért vissza. 
Egyes források szerint itthonról 
“súgták meg” neki, hogy jobban 
teszi, ha kint marad. Amerikában 
ugyan biztos megélhetést nyúj-
tott számára műveinek tisztelet-
díja, mégis keservesen viselte az 
emigrációt. Hazavágyott. A hat-
vanas évek elején házat vásárolt 
az akkori Jugoszláviában, Újvi-
déken, és gyakran elsétált a ha-
tárig, hogy átnézhessen Magyar-
országra. 1973-ban végre haza-
látogatott, és feleségével, Bárczy 

Valamit visz a víz…

Piroskával be is adta hazatelepe-
dési kérelmét. Erre azonban már 
nem kerülhetett sor, 1974. de-
cember 1-jén Újvidéken meg-
halt. Végakarata szerint hamva-
it Budapesten, a Farkasréti teme-
tőben helyezték el. Saját magá-
ról 1967-ben így nyilatkozott: 
“Amerikában engem kommunis-
tának mondanak, ti otthon reak-
ciósnak neveztek – hát nem tu-
dom, melyik a nagyobb marha-
ság.”

 A Valamit visz a víz forgatá-
sára 1943-ban került sor Szobon. 
A mű cselekménye egyszerű: Já-
nos, a felesége meg a kisfi uk bol-
dogan éldegélnek a nagy folyó 
mellett piciny, de takaros házuk-
ban. János halász, szereti a termé-
szetet és a családját. És ekkor az 
idillt megzavarja valami, valami 
váratlan, valami szokatlan. Egy 
titokzatos asszonyt sodor part-
ra a víz. Befogadják, felgyógyít-
ják. A sejtelmesen szép Anada je-
lenléte teljesen feldúlja János lel-
két... A fi lm külső jelenetei meg-
örökítik az akkori Duna-part és 
az Ipoly-torkolat természeti szép-
ségét. Látható a templom, néhány 
utcarészlet, a révkapitány háza, a 

Csengődi Borozó épülete, a mai 
Széchenyi köz. A belső felvéte-
lek sem stúdióban, épített díszle-
tek között készültek, hanem való-
ságos, ma is meglévő part men-
ti házakban, udvarokban. A fi lm-
ben szobiak is szerepeltek. A ha-
lászjelenetek résztvevői, az ut-
cai járókelők között sok szobi la-
kos feltűnik. Még Karády Kata-
lin dublőze is szobi fi atalasszony 
volt (a vízbefúlásos – kimentéses 
jelenetben). A halászat képei do-
kumentumértékűen megőrizték a 
hagyományos dunai halászeszkö-
zöket és – módszereket.

A Börzsöny Múzeum Bará-
ti Köre egy kiadvány készíté-
sét tervezi, amelyben a fi lmmel 
kapcsolatos visszaemlékezések, 
fotók, egyéb dokumentumok 
lesznek összegyűjtve. A fi lm ve-
títését követő beszélgetés részt-
vevői számos adatot elmondtak 
már, illetve vállalkoztak az in-
terjúkra –amelyeket előre is kö-
szönünk nekik –, de akinek nem 
állt módjában eljönni a vetítés-
re, és tudna még információval 
szolgálni, kérjük, segítse mun-
kánkat!

BOROSNÉ FELFÖLDI MÁRIA



Még mindig napelem:
Amint az előző folytatásban 

láthattuk, nagy hatásfokú nap-
elemekkel egy családi ház vil-
lamos energia ellátásának beru-
házási költsége nem térül meg. 
Arra gondoltam, megkeresem a 
legolcsóbb ajánlatokat, hátha el-
érhető a tíz éven belüli megtérü-
lési idő.

Az olcsó napelemek hatásfok 
adatait fenntartással kell kezel-
ni: általában az AM1.5 (1000W/
m2) szabvány szerinti metodi-
kával mért adatot adják meg. 
Direkt napsütésnél a tényle-
ges hatásfok az adatlapi érték-
nek nagyjából csak a 70%-a. 
Polikristályos szilícium nap-
elemek esetén tehát 11% hatás-
fokkal számolhatunk. Az előző 
folytatásban leírt számítási me-
todikával meghatározva, az át-
lag teljesítmény: 6,7W/m2.

A napelemek egyenáramot 
szolgáltatnak. Háztartási készü-
lékeink döntő többsége 230V 
50Hz-es váltakozó feszültség-
gel működik. A napelemeken 
kívül tehát kell egy úgyneve-
zett inverter, amely a napelem-
táblák egyenfeszültségét meg-
felelő váltófeszültségre alakít-
ja át. Ezek hatásfoka igen jó, át-
lagosan 95% körüli. Veszteséget 
okoz még a kábelezés ohmikus 
vesztesége is. Nem tévedhetünk 
sokat, ha egy polikristályos szi-

lícium napelemekkel felépülő 
rendszer Szob térségére átszá-
molt átlagos teljesítményét 6W/
m2 értékkel kalkuláljuk.

A raktárról szállítható legked-
vezőbb rendszert, amit a NET-
en találtam, egymillió-kétszáz-
ezer forintért kínálták. Az enge-
délyeztetés, a szerelés és a ki-
egészítő anyagok költsége még 
háromszázezer; összesen más-
fél millió. A napelemek teljes fe-
lülete 25,6 m2 és az ebből szá-
mított átlagos hasznos teljesít-
mény 154W - egész évre vetítve 
1350kWh villamos energia.

Az EUROSTAT1 adatai sze-
rint 2014-ben,  a háztartási vil-
lamos energia ára Magyaror-
szágon 0,115 €/kWh (34,50Ft/
kWh) volt. A rendszer tehát 
évente 46.575 forint megtakarí-
tást eredményez. Az elvi megté-
rülés tehát több mint 32 év. A tíz 
éves garanciára is tekintettel, ez 
egy veszteséges beruházás.

Gazdaságosság:
Jogos a kérdés, miért éri meg 

Németországban a házak tetejé-
re napelemeket szerelni, nálunk 
pedig nem? Elsősorban az árkü-
lönbség miatt: az EUROSTAT 
szerint, 2014-ben a lakossá-
gi áramár Németországban 
0,297€/kWh volt, a magyaror-
szági árnak majd háromszorosa. 
A napelemes beruházások álla-
mi támogatása is jelentős; egy-
részt pályázni lehet beruházá-
si támogatásra, másrészt a beru-
házó állami ártámogatást is kap-
hat és a napelemek által termelt 
áramtöbbletet az energiaszolgál-
tatók hatósági áron kötelesek át-

venni. Mindezeket fi gyelembe 
véve, a beruházás időpontjában 
kalkulált megtérülési idő 5-6 év 
körüli.

A napenergia növekvő hasz-
nosítására több körülmény is 
kényszerít bennünket:  A Föl-
dön a fosszilis energiahordozók 
mennyisége fogy, energiafo-
gyasztásunk pedig folyamatosan 
nő. Számos szcenárió hasonló 
képet fest. A táblázat a SHELL 
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2000 2010 2020 2030 2040 2050
Kőolaj 147 176 186 179 160 141
Földgáz 88 110 133 134 124 108
Kőszén 97 144 199 210 246 263
Nukleáris 28 31 34 36 38 43
Biomassza 44 48 59 92 106 131
Napenergia 0 0 2 26 62 94
Szélenergia 0 2 9 18 27 36
Egyéb megújuló 13 19 28 38 51 65
Összesen 417 530 650 733 814 881

Az emberiség éves energiafelhasználása [exaJoule]

által publikált "Scramble" mo-
dell2 adatait tartalmazza.

Nemcsak energiafelhaszná-
lásunk, hanem a fajlagos ener-

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

giaár is folyamatosan nő. Jól 
példázza ezt a Magyar Ener-
gia Hivatal által közzétett árgör-
be3, amely a nemzetközi kőolaj 
és földgázárak 1990-2011. köz-
ti alakulását mutatja be Európa 
egészére.

Aligha vonhatjuk ki ma-
gunkat a világtendenciák ha-
tása alól: nálunk is emelked-
nie kell az energiaáraknak, és 
a napelemek által termelt áram 
ára versenyképes lesz. Nem-
zetgazdasági okokból célszerű 
lesz lakossági tőkét is bevon-
ni az áramtermelésbe, ez pedig 
csak állami támogatásokkal 
ösztönözve remélhető. Sum-

mázva a helyzetet: várhatóan 
még öt-tíz év, hogy  a napele-
mes energiatermelés költsége 
- családi ház szinten - megté-
rüljön.

1http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Energy_price_
statistics
2Shell energy scenarios to 2050 (48. ol-
dal)
3http://www.mekh.hu/gcpdocs/201211/
MEH_HU_press_quality_v2.pdfAkkumulátor nélküli napelemes rendszer vázlata
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Kedves Szobi Polgárok!
Engedjék, engedjétek meg, 

hogy megosszam Önökkel, 
Veletek a szombati élménye-
met!

2015. július 25-én meg-
rendezésre került az I. Szo-
bi Amatőr Sárkányhajó Ver-
seny, melyen kis városunk 
jelentős létszámmal képvi-
selte magát.

A 8 induló csapatból, há-
rom szobi illetőségű volt, 
azaz 48 fővel vettünk részt 
a versenyen és rengetegen 
szurkoltak nekünk. 

A szervezésben és a ver-
seny lebonyolításában 
„Meszi és Csiki” barátunk 
segített, melyért külön kö-
szönet illeti őket.

És akkor a részletekről… 
A „Zátony team” csapata 

már jóval a verseny előtt ösz-
szeverbuválódott, teljes lét-
számmal, külön erre a cél-
ra készített egyenpolóban 
feszítve jelent meg a neve-
zésnél. Vízre szálltak, gya-
koroltak – hisz gyakorlat te-
szi a mestert – majd nagy 
reményekkel álltak rajthoz. 
Ők az 5. helyen fejezték be 
a versenyt.

A második csapat ösz-
szehozása már kissé nehe-
zebben ment. A „Szobi Ve-
gyes” még a verseny kezde-
tekor, sőt talán az első indu-
láskor sem volt még teljes, 
de a szobiak ezt is megol-
dották, a végén még többen 
is foglaltak helyet a kelleté-
nél, így nekik még egy for-
dulót kellett teljesíteniük, 
bár szerintem az, hogy ket-
tővel többen voltak nem lett 
volna probléma, hiszen el-
sősorban anyukák, lányok 
és gyerekek eveztek, min-
den tudásukat latba vetve.

A „Sárkányok Férjei” 
csapat volt az igazi meg-
lepetés. Őket egy péntek 
esti pacalpörkölt készítése 
közben hoztam össze. Igaz 
másnapra volt aki (Boby) 
elfelejtette, hogy neki is 
indulnia kell a hajóban, 
de délre az érintett 16 fő 
– némi kívánnivalót hagy-

va maga után – megjelent a 
verseny kezdetére. 

Tudván azt, hogy egyi-
künk sem ült még sárkány-
hajóban, megejtettük a pró-

bakört. Sokat nem mentünk 
(két kisebb kör), nehogy el-
fáradjunk a nagy küzdelem 
idejére. A próbakör már na-
gyon jó hangulatban zajlott, 
kineveztük a doboslányt, il-
letve a kormányos fiút ál-
landó segítőinknek, akik 
igen sokat tettek a vég-
eredmény elérésében, me-
lyért mindannyian köszö-
netünket fejezzük ki. Az 
első két körben, a sorsolás 
eredménye alapján a Body 
Art csapattal kellett meg-
küzdenünk. A versenyünk 
során Csiki hangszóróiból 
üvöltött az AC/DC, mely-
nek üteme zenei stílusa tel-
jes mértékben ráillett csa-
patunk gyorsaságára és tel-
jesítőképességére. A két fu-
tam során mindkétszer, kb. 
fél, egy méter hátránnyal 
siklottunk, hangsúlyozom 
siklottunk át a célvonalon. 
Nem a mentség miatt, de 
megjegyzem a Body Art le-

A nagy sárkánycsata!
génysége gyakorlott sár-
kányhajósok voltak, így vé-
leményem szerint, ha a fu-
tamidőt is figyelembe vesz-
szük szép eredmény volt ez 
azoktól, akik a Sárkányok 
Férjei csapatban foglaltak 
helyet. Az első két kör alatt 

gyűjtött tapasztalatok átbe-
szélése egy hideg sör fo-
gyasztása közben történt, 
ami szintén nagy erővel lát-
ta el csapatunkat. Amikor 
megtudtuk, hogy eredmé-
nyeink alapján a 3. helyért 
küzdhetünk majd, minden-
ki átértékelte a helyzetet és 
mivel erre nem számítot-
tunk, meg akartuk szerez-
ni a bronzérmet. Nagy re-
ményekkel feltüzelve ül-
tünk hajóba a Vác csapatá-
nak ellenfeleként, akik el-
mondásuk szerint hetente 
több alkalommal gyakorol-
nak, sőt járnak versenyek-
re is. Már a rajthoz történő 
forduláskor bíztatott a Du-
na-partján állva, ülve druk-
koló táborunk. Elhangzott 
a rajt és a Sárkányok Férjei 
teljes erőbedobással, óriá-
si lapátszámokkal elindult. 
Közben a tömeg a parton, a 
hajó legénysége, leánysága 
a hajóban, minden lapáthú-

záskor SÖR-SÖR kiáltás-
sal bíztatta egymást és ön-
magát. Oldalra pillantva azt 
vettem észre, hogy folya-
matos előnyre teszünk szert 
a váciakkal szemben. Min-
den erőnket beleadva, teljes 
küzdelemben végül, nagy 

meglepetésre egy szinte tel-
jes hajóhosszal repültünk 
át a célvonalként felállított 
bólyasoron, megszerezve a 
hőn áhított 3. helyezést. 

A nagy sikerre való te-
kintettel, folyamatos gra-
tulációk özönében kerestük 
fel azt a helyet, ahol az út 
porát torkunkról megszűn-
tethetjük és vártuk, hogy 
mindannyian a dobogóra 
állhassunk.

Mindent egybevetve, úgy 
gondolom, hogy egy na-
gyon szép, izgalmas napot 
éltünk meg, amin a szobi-
ak megint csak helytálltak, 
ezzel öregbítve városunk-
ról alkotott képet és ismé-
telt példaértékként a lako-
sok nagy számú összefogá-
sát.

Köszönöm mindenkinek 
mind a Sárkányok Férjei, 
mind pedig a magam nevé-
ben.

SZÁNTÓ JENŐ
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Aki ismer az tudja, hogy min-
dig van valami a fejemben 
amit szeretnék megvalósítani 
Szobon, főleg rendezvénye-
ket és főleg a Duna-parton. 
Most sokan fogják mondani, 
hogy kicsit haza beszélek de 
nem feltétlenül van így. Imá-
dom a Duna-partunkat; ott 
nőttem fel és  Szob legszebb 
és leglátogatottabb része a 
Duna-part. Máig azt mon-
dom, hogy a Duna-partunk 
nincs méltó módon megbe-
csülve, rengeteg érték rejlik 
benne amit egyáltalán nem 
használunk ki!

Tavaly részt vehetem egy 
Sárkányhajó versenyen. Előt-
te azt se tudtam, hogy van 
ilyen lehetőség a környéken. 
Nagyon megtetszett és azon-
nal el akartam hozni Szob-
ra! Sajnos az első szervezés 
túl sokba került volna, nehéz 
elképzelni mennyi engedély 
kell hozzá és azok milyen 
drágák! Tudtam, hogy az el-

sőre nehéz lesz összeszedni 
a csapatokat, nem is jelent-
keztek annyian, hogy meg-
térüljön a szervezés, ezért 
le is kellett fújjam a rendez-
vényt. Pár héttel később vi-
szont a Váci Dunai Sárká-
nyok egy olyan ajánlattal áll-
tak elő, amibe sokkal bátrab-
ban bele mertünk vágni. Így 
elkezdtük másodjára is meg-
szervezni az Első Szobi Ama-
tőr Sárkányhajó Versenyt! 
Jelentkezések itt se jöttek túl 
nagy intenzitással, de a ver-
senyre csak sikerült három 

szobi csapatnak kiállni és 
a Márianosztra Fegyház és 
Börtön csapatnak is egy ré-
sze szobi lakos volt!

A négy vendég csapattal, 

így összesen nyolc csapat 
versenyzett. Az időjárás elő-
rejelzés nem volt túl biztató. 
Pár nappal a verseny előtt pe-
dig Szobot elérte egy óriási 
vihar, ami nyomait ott hagyta 
a Duna-parton. Önkormány-
zat dolgozói elkezdték kita-
karítani, de a Zátony csapata 
még péntek esete sepregetett 
és gallyakat szedett, hogy va-
lahogy kinézzen a Duna-part, 
mégis csak rengeteg vendég 
jön hozzánk a versenyre.

A verseny jó hangulatban 
telt, a csapatok kóstolgatták 

egymást, beszólogattak egy-
másnak, persze ezt senki nem 
vette komolyan. Néha egy - 
egy beszállás kicsit el is hú-
zódott ezek miatt. Már a ver-
seny közben többen jelezték, 
hogy jövőre szeretnének be-
ülni valahova, vagy csapatot 
indítani! Sajnos végül az idő-
járás közbe szólt, vagyis nem, 
de nagyon fenyegetve éreztük 
magunk egy vihartól, ezért 
a szervezőség úgy döntött, 
hogy felgyorsítjuk a versenyt 
nehogy bárkit is a vízben ér-
jen a vihar. Kicsit hamarabb 
lett vége, de ez az értéken 
semmit nem rontott! Külön 
öröm volt számomra, hogy a 
Szobi Sárkányok Férjei csa-
pat dobogós helyet ért el!

Engedjétek meg, hogy elmeséljem 
a Sárkányhajó verseny történetét!

Szeretném megköszöni 
mindenkinek, minden ver-
senyzőnek, szurkolónak és 
szervezőnek, a Váci Dunai 
Sárkányoknak, hogy segítet-

tek egy pici álmom megva-
lósításában! Külön köszönet 
Füzesi Károlynak és Mádai 
Misi bácsinak, ápoló nénink-
nek, Agonács Lászlóné Ta-
más Ilonának, hogy beáldoz-
ták a napjuk és biztosítottak 
minket! Köszi mindent Nor-
bi! 

Remélhetőleg jövőre is si-
kerül megrendeznünk ezt a 
versenyt, még több indulóval, 
még több szurkolóval és ha-
gyomány lesz belőle! Talán 
jövőre sikerül megrendeznünk 
az idén anyagi okok miatt el-
maradt Börzsöny Nehézgya-
logsággal közös hagyomány-
őrző rendezvényünket is! 

És még vannak ötleteim!
SZERVEZŐ
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Tisztelt Telekszomszédok!
Mindenek előtt elnézést kérek azoktól az olvasók-
tól, akiket nem érint a cikkben általam leírt ügy, de 
talán mindannyiunknak tanulságos lehet. Nekünk 
feleségemmel azért, mert a legkörültekintőbb in-
gatlanvásárlás is kiválthat másokban ellenszenvet.

Mezőgazdasági vállalkozóként társammal a 
2000-es évek legelejétől bérbe vettük az akkor a 
szobi önkormányzat tulajdonában álló Papláb-dű-
lőben elhelyezkedő, közel nyolc hektáros szántót, 
gyümölcsös (almás) telepítése céljával. A bérleti 
szerződés megkötését követően kimérettük a bér-
bevett területet. A bérbeadó önkormányzat kérését 
fi gyelembe véve nem kerítettük le a teljes terüle-
tet, annak déli oldalán mintegy 70 méternyi sávot 
elhagytunk, azt nem telepítettük be gyümölcsfák-
kal, mert az önkormányzat távlati elképzelése sze-
rint ott lakótelkek kialakítását tervezte.

Közel egy évtizeden át így műveltük a terüle-
tet, bár a teljes terület után fi zettük a bérleti dí-
jat. 2011-ben eladási ajánlattal keresett meg az ak-
kori önkormányzat, az addigi bérlet helyett. Az 
ajánlatot feleségemmel megvitatva, úgy döntöt-
tünk, hogy megvesszük az addig bérelt területet. 
Az adásvétel az önkormányzat és közöttünk létre 
is jött. Ezt követően az idei évben újra kimérettük 
az immár tulajdonunkban lévő ingatlant a végleges 
kerítés elhelyezésének szándékával. Ezen a ponton 
keletkeztek az érdeksérelmek, mert az általunk ed-
dig művelésbe nem vont terület déli oldali határa 
szinte egybeesik a Homokdőlő utca ingatlanainak 
északi oldali kerítéseivel. A homokdűlő utcai la-
kók ugyanakkor egy volt szekérút elhagyását vár-
nák el tőlünk a telkek között. Hangsúlyozom, a ha-
tárcövekek most is szinte centiméterre ugyanoda 
kerültek, ahova a 2000-es évek elején helyezte el a 
földmérő. Soha nem volt, és most sem szándékunk 
a másét birtokolni, de sajátunkat viszont maradék-
talanul birtokba kívánjuk venni. Következésképp 
úgy gondoljuk, hogy az érintett homokdűlő utcai 
lakóknak a telkük északi oldalról való megköze-
lítéséhez az önkormányzattal, illetve egymás kö-
zötti egyezséggel lehetne megtalálni a megoldást. 
Természetesen mi magunk sem zárkózunk el egy 
adásvételi egyeztetéstől az út kialakításához szük-
séges földterület eladása tárgyában, amennyiben a 
kezdeményezők minden egyéb (térképészeti, föld-
hivatali stb.) költséget is viselik.

Lehet, hogy az általam írtak magánügynek tűn-
hetnek, de talán az is lehet, hogy többeket érintő és 
sokaknak tanulságos közügy.

ORBÁN JÓZSEF
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓ

Arisztotelész, hitvédelem és logika
Megfogadtam, hogy apologetikai cikkekhez nem fűzők 
kommentárt. Most sem, viszont szeretnék néhány ki-
egészítést fűzni a „Vélemény: Isteni építészet” jegyzet-
hez. (Megjelent az előző számban.)
A jegyzet írója sorszámosan indít : „… sűrűsödnek a 
kereszténységgel kapcsolatos tudósítások. Csakhogy 
ezek nem a kereszténység mellett, hanem az ellen fejtik 
ki tevékenységüket.” Pontosítsunk, mert így értelemza-
varó fogalmazás! A tudósítás hír, eset, történés kiírása. 
Tudósítást nem lehet valami ellen írni, a tények közlé-
se még nem negatív esemény. Hogy miként élt Jézus 
Krisztus, mivel foglalkozott, miért keresztényellenes 
magatartás? Épeszű kutató, történész, vulgármarxista 
filozófus sem vonja kétségbe názáreti Jézus történe-
ti létét. Az evangéliumnak kutatása, értelmezése nem 
bűn, hiszen a hit és a tudás közötti ellentmondások az 
idő haladtával csökkennek.
A jelen fogalmazványom inkább a jegyzetben szereplő 
multimilliomos vállalkozó okfejtésére irányul, aki egy 
épület megtervezésére íratott ki pályázatot. A határidő 
lejárta után összehívott sajtótájékoztatón „egy búza-
szálat húzott elő és ezen a búzaszálon végig magyaráz-
ta, hogy azon minden megtalálgató, amit a pályázat-
ban kért a tervezőktől. Ezt a növényt isten készítette. 
Márpedig, ha művelt alkotott, akkor létezik”. Legvégül 
megköszönte, hogy megszemlélték Isten teremtő erejé-
nek bizonyítékát. 
Nagyon rossz példát közölt nekünk a jegyzet írója, ez 
az eset – ha egyáltalán megtörtént! – kb. 1000 évvel 
vetné vissza a hitvédelmet. 
A logikát tanítók már az első órán bemutatják az okfej-
tés legszebb példáját, amikor megcáfolhatatlan tények-
ből következtethetünk a szigorúan vett igazságra, tény-
re. Nézzük a példát! 1. tény, cáfolhatatlan tény: Minden 
ember halandó. 2. tény, cáfolhatatlan tény: Arisztote-
lész ember. 3. tény, cáfolhatatlan következtetés: Arisz-
totelész egyszer meg fog halni! 
Bár az Isten létét nem lehet klasszikus szillogizmus for-
májában bevezetni, a vállalkozó mit állított? 1. A búza-
szálat Isten készítette (ez nem tény, ezt kellene bizonyí-
tani!) 2. Művet alkotott az Isten (ez nem tény, ezt kelle-
ne bizonyítani!) 3. Tehát a fentiek alapján Isten létezik! 
Súlyos logikai hiba, a neve önmagában való körforgás. 
(A kisördög azért megkérdezné, mi van akkor, ha a be-
mutatott búzaszál génmódosított?) 
Csak félve merek az olvasóknak könyvet ajánlani, mi-
vel a cikkíró így zárja jegyzetét, hogy az egyházellene-
sek „… a keresztény vallás tönkretétele érdekében és 
számos könyv ajánlgatásával végzik tevékenységüket.”
Az első könyv szépirodalom a városi könyvtárban ki-
kölcsönözhető. Bán Mór: „Hunyadi – ötödik könyv – A 
mennydörgés kapuja” a nagy hitvédő, Marchiai Jakab 
Ferences szerzetes, pápai inkvizítor tetteiről naturalis-
ta leírások az eretnekekkel vívott harcának idejéből. A 
másik könyv lebilincselő okfejtésű olvasmányos szak-
könyv írója Horváth Tibor jezsuita professzor a Toron-
tói Teológiai Főiskolán. Cím: A kinyilatkoztatás kriti-
kája, Róma 1977.

FERENCY EMIL



Mindannyiunk számára köz-
tudott, hogy a parlagfű pol-
lenje az arra érzékenyeknél 
súlyos allergiás megbetege-
dést válthat ki, ezért a növény 
irtása, a földterületek fertő-
zöttségének eredményes visz-
szaszorítása törvényileg előírt 
feladat. A parlagfű-pollenal-
lergia kialakulásának megelő-
zése, a földterületek parlagfű 
fertőzöttségének visszaszorí-
tása, embertársaink egészsé-
gének megóvása közös fel-
adatunk.

Mint ismeretes a termőföld 
használója, illetve tulajdono-
sa köteles az adott év június 
30. napjáig a parlagfű növé-
nyen a virágbimbó kialaku-
lását megakadályozni, és azt 
követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig fo-

lyamatosan fenntartani.
A földi felderítéseket júni-

us 30. napját követően kezd-
ték meg a földhivatalok me-
zőgazdász munkatársai – el-
sősorban az előző évek ta-
pasztalatai és a bejelentések 
alapján összeállított – útvo-

nalterv alapján. A földi fel-
derítések hatékonyabbá té-
tele érdekében az idei év-
ben is sor kerül a légi felde-
rítésre, melynek eredménye-
képpen – az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján – várha-
tóan több száz hektárnyi par-

Az Országgyűlés elfo-
gadta a hadigondozásról 
szóló 1994. évi XLV. tör-
vény módosításáról szóló 
T/4972. számú törvényja-
vaslatot. 

A törvénymódosítás - ki-
bővítve az eddigi jogosul-
tak körét - támogatást kí-
ván nyújtani a második vi-
lágháborúban elesett, eltűnt 
és hadifogságban elhunyt 
katonák és munkaszolgá-
latosok özvegyeinek és ár-
váinak, illetve mindazok-
nak, akiknek férje, édesap-
ja 1938. november 2-a és 
1945. május 9-e között a 
volt magyar királyi honvéd-
ség és csendőrség köteléké-
ben szolgált, függetlenül ál-
lományviszonyától és rend-
fokozatától, és attól, hogy a 
II. világháborút lezáró Pá-
rizsi Békeszerződés követ-
keztében más ország állam-
polgárává vált.

A törvénymódosítás meg-
nyitja a hadigondozotti jo-
gosultságot azon magyar ál-
lampolgárok - volt hadiár-
vák, volt hadigyámoltak és 
volt hadigondozott család-
tagok – számára is, akiket 
1949. január 1-jét megelő-
zően nyilvántartásba vet-
tek, azonban pénzellátá-
sát nagykorúvá válása mi-
att, vagy 1949-ben politikai 
okból megszüntették, kérel-
mét elutasították, vagy ké-
relmét politikai okból elő 
sem terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a 
gondozottak körébe kerülnek, 
akiknek férje Magyarország-
ról vonult be, de – lakhelyvál-
tozás nélkül – jelenleg más 
állam polgára.

A járadék megegyezik a 
hadigondozotti ellátásra jo-
gosultak havi rendszeres jára-
dékának összegével, mely az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 30%-a. 

A rendszeres havi járan-
dóságot igényelni lehet a 
kérelmező lakóhelye sze-
rint illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal já-
rási (fővárosi kerületi) hi-
vatalában, külföldön élő és 
Magyarországon lakóhely-
lyel, tartózkodási hellyel 
nem rendelkező kérelmező 

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.: 27/570-531, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

2167 Vácduka, Petőfi  utca 28.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán
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Kötelező a parlagfű-mentesítés! Légi 
felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok

esetében Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál. 

Az eljárás során a jogo-
sultság hadi eredetét egyko-
rú szolgálati, katonai, kórhá-
zi iratokkal és hatósági iga-
zolásokkal, ezek hiányában 
más hitelt érdemlő módon 
kell igazolni. A járási hiva-
tal a kérelemről határozattal 
dönt, amelynek alapján a ké-
relmező lakóhelye szerint il-
letékes kormányhivatal fog-
ja a járadékot folyósítani, 
vagy a nyugdíjjal együtt, 
vagy ennek hiányában önál-
lóan. 

FELHÍVÁS: Kibővült a hadigondozotti 
ellátásra jogosultak köre

lagfűvel fertőzött termőföld-
terület tulajdonosa/használó-
ja volt kénytelen a törvény ál-
tal rendelt szankciók viselésé-
re. A parlagfűvel fertőzött te-
rületek tulajdonosai/haszná-
lói ugyanis a fertőzött terület 
nagyságától függően 50 ezer 
forint és 5 millió forint közöt-
ti bírságra számíthatnak.

Mindezekre tekintettel kér-
jük a Pest megye területén 
termőföld tulajdonnal, vagy 
földhasználati joggal rendel-
kezőket, hogy a megadott 
időpontig végezzék el a te-
rületeik parlagfű mentesíté-
sét, hiszen ezzel nem kizáró-
lag a növényvédelmi bírság 
kiszabását kerülhetik el, ha-
nem segítséget nyújthatnak a 
környezetükben élő allergi-
ás megbetegedésben szenve-
dő gyermeknek, felnőttnek és 
idős embernek.

PEST MEGYEI KORMÁNYHI-
VATAL FÖLDHIVATALI 

FŐOSZTÁLY
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