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A mögöttünk hagyott néhány hétben egyez-
tetés egyeztetést követett a szobi tanuszo-
da beruházás előkészítésével kapcsolat-
ban, amelyeken az önkormányzat képvise-
lői mellett a Nemzeti Sportközpontok ve-
zetői, tervezők, szakértők és Harrach Péter 
országgyűlési képviselőnk vett részt.

Ezek során bemutatásra kerültek a tanuszoda tí-
pustervei, amelyek Makovecz-stílusban készültek, 
és igen tetszetősek.  Megtudhattuk, hogy az építés 
becsült költsége nettó 300 millió forint lesz, ami-
hez a városnak nem kell önerőt biztosítania, illet-
ve azt, hogy a majdani üzemeltetés költségeit is az 
állam viseli. 

Ezzel szemben viszont az uszoda helyszínéül ki-
jelölt Széchenyi-sétányon lévő szabadidőközpont-
ban a tereprendezési munkálatok, valamint a köz-
mű-csatlakozási lehetőségek megteremtésének, il-
letve a - már folyamatban lévő - geodéziai vizsgá-
latok elvégeztetésének a költségeit az önkormány-
zat finanszírozza. 

A megismert tervek szerint az uszoda épületé-
ben a 10x6 méteres gyermekmedence és a 25x15 
méteres nagymedence mellett egy infraszauna is 
helyet kap majd. Az épület medencét körülölelő 
oldalfalai levehetőek lesznek, így a tanuszoda a 
nyári hónapokban strandként is üzemelhet.

A szobi tanuszoda projekt, mint a település jö-
vőjét alapjaiban meghatározó, stratégiai jelentősé-
gű beruházás előkészítése kapcsán jelenleg a geo-
déziai vizsgálatok folynak, amelyeket követnek 
majd a tereprendezési munkák. 

Reményeink szerint az építkezés még ez év 
őszén megkezdődhet, és 2016 szeptemberétől már 
a megépült uszodában tanulhatnak úszni gyerme-
keink.

Ferencz Gyöngyi polgármester

Várhatóan jövő szeptemberre 
készül el a szobi tanuszoda

Szeretettel várjuk Önt is az idei 
Városnapokon június 26-28. között!
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Május 28-án, csütörtökön 
18.30 órai kezdettel a Szo-
bi József Attila Művelődési 
Házban a képviselő-testület 
városfórumot tartott a ké-
szülő Szobi Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégia (a to-
vábbiakban: ITS) lakossági 
megismertetése céljával. 

Sokat beszélünk és írunk 
róla, de mi is valójában az az 
ITS? Legegyszerűbben talán 
úgy fogalmazhatnánk meg, 
hogy a település egész köz-
igazgatási területére vonat-
kozó fejlesztési terv, straté-
gia.  Kicsit bővebben kifejt-
ve, az ITS „helyi szinten ha-
tározza meg mindazokat a 
célkitűzéseket és feladatokat, 
amelyek a helyi önkormány-
zat költségvetési lehetőségei-
vel összhangban, a helyi tár-
sadalmi, környezeti és gazda-
sági adottságok átfogó figye-
lembevételével a helyi önkor-
mányzat által nyújtandó fel-
adatok biztosítását, színvona-
lának javítását szolgálják”. 

Nos e stratégia lakossá-
gi megismertetésének nyi-
tányaként szervezett fórum 
igen családias hangulatban, 
alig 40 fő részvétele mellett 
zajlott. A polgármesteri kö-
szöntőt és felvezetőt köve-
tően dr. Virág Tünde, az ITS 
dokumentumainak készítő-
je röviden ismertette a szo-
bi ITS tervezetét, illetve azo-
kat a szempontokat, céltéte-
lezéseket, amelyeket a terv 
készítése során figyelembe 
kellett és lehetett venni. Ezt 
követően a megjelent lako-
sok tehették fel kérdéseiket, 
illetve fejthették ki vélemé-
nyüket a tervezetről.

El kell mondanunk, hogy 
a stratégia végleges elfoga-
dására csak a lakossági, il-
letve a különböző szakható-
ságokkal lefolytatott egyez-
tetési folyamat lezárását kö-
vetően kerülhet sor.  Az el-
készült ITS tervezetet, an-
nak jelentőségére való te-
kintettel tehát mindenkép-

pen szükséges és indokolt 
megismertetni a település 
lakosságával, hiszen e stra-
tégia csak annyiban lehet si-
keres, amennyiben a helyi 
lakosság magáénak érzi azt, 
és támogatja annak megva-
lósulását. Mindehhez elen-
gedhetetlen, hogy a straté-
gia megalkotásában vélemé-
nyének, ötleteinek, javasla-
tainak megfogalmazásával 
maga is részt vegyen. 

Itt szeretném felhív-
ni a Tisztelt Olvasó figyel-
mét arra, hogy az ITS ter-
vezete megtekinthető a pol-
gármesteri hivatalban, illet-
ve letölthető a www.szob.hu 
weboldalról is.  A stratégi-
ához kapcsolódó vélemé-
nyek, észrevételek, javasla-
tok megtételének határideje: 
2015. június 25. 

Kérjük, minél többen él-
jenek-e lehetőséggel.

Ferencz Gyöngyi 
polgármester

Már véleményezési szakaszban van 
a Szobi Integrált Településfejlesztési 

Stratégia megalkotása

Nem kenyerem sem a beszéd, sem 
az írás. Nagyon indokolt az az al-
kalom, amikor szót kérek vagy tol-
lat ragadok. Most azonban szüksé-
gét látom annak, hogy figyelmüket 
adott tényre hívjam fel.

1990 óta kisebb megszakítások-
kal, de gyakorlatilag folyamato-
san van módom választott telepü-
lési képviselőként megélni a he-
lyi eseményeket, történéseket. Min-
dig is elkötelezett voltam a települé-
si sport, és a helyi labdarúgás iránt. 
Ezért is volt többek között az, hogy 
az elmúlt ciklusban megtettem min-
den tőlem telhetőt a megépült mű-
füves pálya megvalósulásáért. Most 
pedig a tanuszoda közeljövőbeni 
megépülése indított az írásra, még-
pedig a köszönetnyilvánítás szándé-
kával.

Úgy gondolom, településünk va-
lamennyi lakója nevében mondha-
tok köszönetet Harrach Péter képvi-
selő úrnak, aki épp ezen uszoda já-
rásunkban történő megépülése ér-
dekében tett komoly lobbi lépéseket, 
hiszen az országos tanuszoda-prog-
ram első ütemében mindösszesen 
23 uszoda épül meg. Mostanra vált 
számomra halaszthatatlanná annak 
a köszönetnyilvánításának közzété-
tele, amelyet Harrach Péter képvise-
lő úr településünkért tett szolgálatá-
ért kell mondani.

Elég, ha csak a városi jogállás 
megszerzésének pályázati eljárá-
sában tett segítő lépéseire utalok, 
vagy később a közműfejlesztések 

lobbiaiban tett segítségét említem, 
és szinte véget nem érő lehetne a fel-
sorolás, amit most is, mint a telepü-
lésfejlesztési bizottság elnöke élek 
meg, illetve idézek fel. Úgy gondo-
lom, a település választóitól kapott 
képviselői megbízatásom minden-
képp arra ösztönöz, hogy az itt élők-
nek felhívjam figyelmét országgyű-
lési képviselőnk fáradhatatlan, tele-
pülésünk érdekében végzett segítő 
munkájára.

Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat valamennyien, hogy egy 
olyan képviselőt tudhatunk az or-
szággyűlésben minket képvisel-
ni, mint a kereszténydemokrata 
Harrach Péter frakcióvezető úr.

Orbán József
képviselő

Köszönetnyilvánítás

Lesz nyári 
gyermekétkeztetés
Szob Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete május 
7-én megtartott ülésén dön-
tött arról, hogy a „gyermek-
szegénység elleni program ke-
retében” meghirdetett nyá-
ri gyermekétkeztetés  támo-
gatásának felhívására pályá-
zatot nyújt be 605.440 forint 
támogatási igénnyel, amely-
hez legfeljebb 132.440 forint 
önerőt biztosít. 

Az önkormányzat pályá-
zatát június elején az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
támogatásban részesítette, 
ami azt jelenti, hogy átlag-
ban 39 gyermek, két hóna-
pon keresztül történő ingye-
nes nyári étkeztetésére nyí-
lik majd lehetőség napi egy-
szeri meleg étel (ebéd) biz-
tosításával.
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Amint arról lapunk hasáb-
jain korábban már hírt ad-
tunk, önkormányzatunk 
az idei évben is pályázatot 
nyújtott be, és támogatást 
nyert el telepü-
lési közfoglal-
koztatási prog-
ram megvalósí-
tására. 

A 2015. évi 
közfoglalkoz-
tatási program 
keretén belül új 
elemként jelent 
meg a telepü-
lési járdák fel-
újítása, építése. 
E program ke-
retében kap új, 
viacolor bur-
kolatot a járda 
az Arany János 
utca szakorvo-
si rendelőinté-
zet előtti szaka-
szán. Korábban bejeződött 
már az Új temető előtti jár-
da I. szakaszának építése, de 
még a nyáron megkezdődik 
majd a Meggyfa utcában is a 
járdaépítés.

Szintén a közfoglalkozta-
tási program keretében kez-
dődött meg a révátkelőnél 

egy új közösségi tér és pi-
henőpark kialakítása, de to-
vábbra is folytatódik a bel-
vízelvezető árkok tisztításá-
nak programja is.

Bár az elmúlt évhez ké-
pest némileg kisebb ter-
mőterületen, de az idén is 
tevékenykednek közfoglal-
koztatottak a mezőgazda-
sági programban.  A me-
zőgazdasági programelem 
keretén belül fóliasátorban 
legényvirág és büdöske, le-

vendula, őszirózsa, napvi-
rág és paprikavirág   pa-
lánta magról és magoncról 
való nevelése történik. Az 
itt nevelt virágpalánták a 

város közterületein kerül-
nek kiültetésre, elősegít-
ve ezzel is parkjaink szeb-
bé, virágosabbá tételét. 
A szabadföldön megter-
melt bab, burgonya, hagy-
ma, borsó, paprika, para-
dicsom és retek elsődleges 
felvevőpiaca továbbra is az 

önkormányzati 
konyha.

A közfoglal-
koztatási prog-
ram egyes prog-
r a m e l e m e i b e n 
jelenleg 54 fő 
dolgozik, ez né-
hány fővel ke-
vesebb, mint a 
program indulá-
sakor volt. 

Örömteli, hogy 
a programot el-
hagyók szinte ki-
vétel nélkül azért 
léptek ki, mert 
állást kaptak a 
munkaerőpiacon. 

Jehodek Brigitta

Értékteremtő közfoglalkoztatás
Közmunkások építenek járdát a város több utcájában

Pályázat a 
központi 
konyha 

felújítására
A képviselő-testület pályázat 
benyújtásáról döntött a fenn-
tartásában működő Közpon-
ti Konyha infrastrukturális fej-
lesztésére, akadálymentesíté-
sére, illetve ehhez kapcsolódó 
eszközbeszerzésre. A pályázat-
hoz, annak támogatásban ré-
szesülése esetén, mindössze-
sen 5 % önerőt kell biztosíta-
nia az önkormányzatnak. A 
pályázat tartalmazza a konyha, 
illetve az éttermi rész megkö-
zelíthetőségének akadálymen-
tesítését, a konyha légtechni-
kai-szellőztető rendszerének 
kiépítését, valamint a  műkö-
déshez szükséges eszközök be-
szerzését a hűtőszekrénytől az 
éttermi asztalokig.

Pályázat 
útburkolat 
felújítására

Az önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt pályázati felhívás 
keretében lehetősége nyílt az 
önkormányzatnak pályáznia 
elhasználódott, leromlott álla-
potú útszakaszok aszfaltbur-
kolatának felújítására. Az ön-
kormányzat évek óta szeret-
né megoldani a település egyes 
szilárd útburkolattal nem ren-
delkező utcáinak (pl. Meggy-
fa utca) aszfaltozását, azon-
ban az elmúlt években egyál-
talán nem volt ilyen célra pá-
lyázati kiírás, és sajnálatos mó-
don az idei kiírásban is csak a 
már burkolattal rendelkező 
útszakaszok felújítására lehet 
pályázni. Ezért döntött úgy 
a képviselő-testület, hogy az 
erősen megsüllyedt, töredezett 
burkolattal rendelkező Pető-
fi utca aszfaltburkolatának fel-
újítására nyújt be pályázatot.  
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Május utolsó napján, 
immár 12. alkalom-
mal rendeztük meg 
a városi gyermekna-
pot a Duna-parton. 
Ez a nap a Szobi Jó-
zsef Attila Művelődé-
si Ház és Szabadidő 
Központ, a Szobi Érdy 
János Könyvtár és In-
formációs Központ, a 
Szobi Napsugár Óvo-
da, helyi civil szer-
vezetek és a szobi la-
kosok összefogásával 
szerveződik. 

Délelőtt féltizen-
egykor vidám han-
gulatú megnyitón 
Ferencz Gyöngyi pol-
gármester asszony 
köszöntötte e jeles 
nap alkalmából a ki-
csiket és a rendezvé-
nyen megjelent na-
gyobbakat is. Ezt kö-
vetően néptánc be-
mutató következett a 
Danubius Táncegyüt-
tessel, majd a Napsu-
gár Óvoda apróságai 
üdvözölték versekkel 
a gyermeknapot.

A megnyitó után 
kezdődhetett a móka, 
ami égész nap tartott. 
Volt aszfaltrajz ver-
seny, kézműves foglalkozás, arcfestés 
Borcsival, hajfonás Zih Ágival, sétaha-
jókázás a Dunán a Füzesi Károly és Fü-
zesi Péter jóvoltából, de megjelent kö-
rünkben a lufihajtogató Dávid bohóc 
is.  Mindezek mellett a lepényevő ver-
seny - amihez a finom lepényeket az 
Éva Bakertől kaptuk -, a buborék buli, 
a trambulinozás, az édességhorgászat 
sem maradhatott el. Igazi színfoltja volt 
a napnak az íjászkodás és a lovagi pró-
bák a Börzsöny Nehézgyalogság vitézei-
vel, valamint az egyéni, páros és csalá-
di 7 próba, az „év családja” vándorku-
páért. Egész nap üdítő, vattacukor, zsí-
ros kenyér, palacsinta és kürtös kalács 
várta  a megéhezett és megszomjazott 
gyermeksereget. 

Este felé, a mazsorett csoport bemu-

tatója után következett a nap folyamán 
lezajlott versenyek eredményhirdeté-
se, a díjak között rengeteg ajándékkal 
és persze sok-sok csokival. A napot egy 
óriási zoknibomba-csatával zártuk.

Köszönjük a támogatást és a segítsé-
get: a Szobi Fekete István Általános Is-
kolának, Fidler Riának, Gonda Haj-
nalkának, a Mádai családnak, a Szik-
riszt Tüzépnek, Tóth Lajos alpolgármes-
ternek, a  Z & H Kft-nek (Határ ABC), 
a Zátony sörözőnek, valamint mind-
azoknak, akik palacsintát készítettek, és 
azoknak is, akik részt vettek a február-
ban megrendezésre került Jótékonysági 
Farsangi Bálunkon.

Panita

Röviden
l Gazdálkodás A képviselő-testü-
let május 28-án megtartott ülésén a 
polgármester asszony tájékoztatta a 
képviselőket az önkormányzat 2015. 
év I. negyedévi gazdálkodási tevé-
kenységéről. A tájékoztatóból kide-
rült, hogy az önkormányzat szigo-
rú, fegyelmezett gazdálkodás mellett 
végzi munkáját, amelynek köszön-
hetően pénzügyi helyzete stabil, hi-
telállománya nincs.

l SZMSZ A képviselő-testület má-
jus 28-i ülésén a Szobi Polgármesteri 
Hivatal 2015. június 1-jétől hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 
jóváhagyta. Az új szabályzat értel-
mében a polgármesteri hivatalban az 
eddigi 4 iroda helyett a jövőben csak 
3 működik majd, és az egyes irodák 
által ellátott feladatok tekintetében is 
történtek változások. 

l Gyermekvédelem A képviselő-
testület májusi ülésén ismerte meg 
és fogadta el a jegyző 2014. évi gyer-
mekvédelmi feladatairól készült be-
számolót. 

l Családsegítő  A Kistérségi Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2014. évi tevékenységéről készült tá-
jékoztatót a képviselő-testület májusi 
ülésén tárgyalta. Az ülésen megjelent 
Ujlaky Zoltán, az  intézmény vezetője, 
aki szóban is tájékoztatta a képviselő-
ket a szolgálat tevékenységéről. 

l Kisvasút A képviselő-testü-
let szintén májusi ülésén tárgyal-
ta és fogadta el a Börzsöny Kisvas-
út Nonprofit Kft. 2014. évi gazdasá-
gi tevékenységéről készült beszámo-
lót,  Az ülésen megjelent Paulik Já-
nos, a társaság ügyvezetője, aki szó-
ban tájékoztatta a képviselőket a kis-
vasút működéséről, az üzemeltetés 
aktuális kérdéseiről, illetve a társaság 
előtt álló feladatok elvégzéséhez kér-
te a képviselő-testület segítségét.

l Révátkelés A képviselő-testü-
let a kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatására kiírt pá-
lyázati felhívásra támogatási kére-
lem benyújtásáról döntött. A pályá-
zat támogatásban részesülése esetén 
az önkormányzatnak 20 %-os önerőt 
kell biztosítania.

Vidámsággal, játékkal, önfeledt 
szórakozással telt a gyermeknap
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A kedves olvasó hallott 
rendhagyó fizikaóráról, iro-
dalomóráról, de ünnep-
ségről? Mitől rendhagyó a 
rendhagyó? A választ meg-
adta a Szobi Fekete István Ál-
talános Iskola. 

Évtizedek óta először 
meghívták a nyugdíjas kol-
légákat is 
erre az ün-
n e p s é g r e , 
többségük el-
jött. Az eme-
leti zsibongó 
adott helyet 
az aktív fiata-
loknak (a ta-
nári karra cé-
loztam) és a 
nyugdíjasok-
nak. Beszél-
gettünk, ölel-
keztünk, tab-
lókat néze-
gettünk, ami-
kor Járik Iza-
bella igazga-
tónő elkezdte 
a köszöntő-
jét mondani. 

Semmi frázis, semmi álpá-
tosz! Egyszerű szavakkal be-
szélt a munkánkról és arról, 
hogy jó együtt lenni. 

Jelen és a múlt. Ezt egé-
szítette ki Bánkúti Ferenc ny. 
tanár, aki felidézte az isko-
la régmúlt eseményeit, nagy 
tanári egyéniségeket, szóval 

kötetlen formában hallhat-
tunk rövid iskolatörténetet. 
Aztán jött a következő rend-
hagyó! Járik László ny. Igaz-
gató közel két évi kutató-
munka alapján elkészítette 
az iskola tanárainak és igaz-
gatóinak névsorát (ábécé 
sorrendben!) 1900-tól nap-

Pedagógusnap rendhagyó módon

A Szobi József Attila Művelődé-
si Házban június 3-án egybegyűlt 
meghívottakat Ferencz Gyöngyi pol-
gármester köszöntötte. Szabó István, 
Pest Megye Közgyűlésének elnöke 
beszélt arról, hogy mit jelent és je-
lenthet számunkra a települési, kis-
térségi, megyei, ágazati és országos 
értékeink feltárása és bemutatása, 
mondjuk így röviden a Hungaricum-
törvény kapcsán. Török István, a Pest 
Megyei Értéktár Bizottság elnöke is-
mertette, hogy ez a folyamat me-
gyénkben most hol tart, és milyen 
eredménnyel. Dr. Horváth Zsolt, a 
Pannon Térség Fejlődéséért Alapít-
vány elnöke országos példákkal il-
lusztrálta a sikeres megoldásokat.

Ambrus Vilmos etnográfus olyan 
szakmai és módszertani kérdéseket 

tárt elénk, amelyek minden saját te-
lepülési értéktár létrehozására vállal-
kozónak fonto-
sak. Dénes-Varga 
Zsuzsa, a Nem-
zeti Művelődési 
Intézet Pest Me-
gyei Irodájának 
vezetője a végén 
nemcsak ismer-
tette az ebben el-
foglalt segítő sze-
repüket, hanem 
tartalmas mű-
helybeszélgetést 
hozott létre ezen 
a rendezvényen. 

Szob Város Önkormányzata el-
kötelezte részvételét ebben, és létre-
hozta települési értéktár bizottságát: 

Fésű József György, Golánné Beke 
Anita, Kunya Sándorné, Nagyné 
Héri Borbála, Paluch Anita szemé-
lyében. Ez a bizottság szakértők be-
vonásával készíti el Szob Város Ér-
téktárát (természeti és kulturális 
örökségének lajstromát), amely ter-

mészetesen közmegbeszélés tárgyát 
is képezi majd.

FJGy

PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR 
KONFERENCIA SZOBON

jainkig, ezt egy igényes kivi-
telű tablón rögzítették. Re-
mek ötlet, remek kivitelezés!

Mondanom sem kell, 
hogy az iskola tanulóinak 
műsora is hangulatos, jól 
szerkesztett, jól kivitele-
zett (előadott) volt. Tiszta, 
csengő gyermekhangok, fel-
szabadultság. Gratulálok a 
szerkesztőnek!

A fehér asztalnál (udvar, 
árnyas fák, madárfütty) 
pohárköszöntőt Ferencz 
Gyöngyi polgármester asz-
szony mondott. Őszinte és 
egyszerű szavak, sallang-
mentes jókívánságok és 
gondolatok. 

Sok pedagógusnapon 
vettem részt életemben, de 
ilyen jó hangulatún még 
nem! A bográcsos „királyi” 
pazar volt, úgyszintén a pe-
dagógus nagymamák „süti” 
csodái is emelték a szin-
tet. Várom Völgyesi Ibi néni 
kapros-túrós receptjét! 

Rendhagyó ez az írás 
azért is, mert életem első tu-
dósítása, ígérem, nem fogok 
műfajt váltani.

Ferenczy Emil
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Itt a tavasz vége, közeledik a 
nyár, és ez azt jelenti, hogy 
újabb két osztály mond bú-
csút a szobi Szent Lász-
ló Gimnázium és Kol-
légiumnak. A sor a 
2010-ben érkezett nyel-
vi előkészítősökön és a 
2011-ben érkezett négy 
osztályos gimnazistá-
kon van. Sok évet jár-
tunk ide, a mindennap-
jaink az iskoláról szól-
tak: a korai kelések, a 
fél nyolcas kezdés, dol-
gozatok, felelések, lec-
keírások, vonatút illetve 
buszút haza, osztálytár-
sak és tanárok. 

Az évek munkájának 
meglett a gyümölcse, 
ezt tanárainknak kö-
szönhetjük. Így lehet, hogy 
többen nyelvvizsgával távo-
zunk, merünk emelt szintű 
érettségit tenni biológiából, 
szociológiából, történelem-
ből, sőt van olyan vállalko-
zó szellem is, aki matemati-
kából. 

A tanulás mellett volt más 
„dolgunk” is, akadály- és 
kultúrversenyeken mérhet-
ték össze tudásukat az osz-
tályok. Ezek mellett az osz-
tály- és iskolakirándulások 

nem csak az osztályokat, de 
az egész iskolát összehoz-
ták. Iskolán kívüli program 

keretében rengetegszer vol-
tunk színházban, bejutot-
tunk az Erkel Színház ku-
lisszái mögé, pesti „túrá-
kon” vettünk részt, kirán-
dultunk az Alacsony-Tátrá-
ban és utazgattunk Európá-
ban, így Erdélybe, Rómába, 

Strasbourgba és Prágába is 
eljutottunk.  

Az ittlétünk alatt tanára-
ink is fontos szerepet töltöt-
tek be életünkben, ezt volt, 
hogy pozitívan, volt, hogy 

negatívan értékeltük. Ren-
geteg időt és energiát fek-
tettek belénk, hogy egy nap 

eljussunk az érettségiig. És 
most itt vagyunk. Izgul az 
egész évfolyam, mert ettől 
függ a jövője. Vannak, akik 
egyetemre, főiskolára je-
lentkeztek, van, aki OKJ-s 
képzésre megy. Az érettsé-
gi mindannyiunk számá-

ra sorsdöntő és nagy tét-
je van. 

Ballagunk egy teljesen 
más életbe. Kikerülünk a 
szobi gimnázium vigyá-
zó és féltő kezei közül. Az 
iskola elenged bennünket 
azzal, hogy teljesítettük, 
amit megkívántak tőlünk 
és megtanultuk a leckét, 
így már tovább mehetünk 
és tovább kell mennünk. 

Személy szerint írha-
tom, fájó szívvel hagyom 
itt a gimnáziumot, na-
gyon szép öt évet kaptam 
tőle és tanáraimtól. 

Ezúton is szeretném 
megköszönni tanáraim-

nak a sok segítséget, türel-
met, erőt, hogy idáig eljut-
hatott az egész évfolyam. 

Csóka Zsófia Eszter, 
az iskola egyik ballagó diákja

Ballag már a vén diák tovább 
a nagybetűs ÉletBe

Szobi tanulók 
sikere a 

Szólánc megyei 
versenyen

Ismét sikeresen szerepel-
tek a szobi tanulók a Szólánc 
nyelvtan-helyesírási verseny 
megyei fordulójában. 

Második alkalommal 
kapcsolódtunk be a Pest 
megyei szervezésű, 2. osz-
tályosoktól 6. osztályosokig 
meghirdetett tanulmányi 
versenybe.

Három forduló sikeresen 
megoldott feladatai után a 
legjobbak kerülhettek a me-
gyei döntőbe. A folyamatos 
felkészülés az év során lehe-
tőséget adott arra, hogy a te-
hetséges tanulókkal a tan-
órai kereteken túl is foglal-
kozzunk. A nyelvi játékok, a 
szabályok és kivételek meg-
ismerése és alkalmazása a 
helyesírásban, a szövegal-
kotási gyakorlatok kiváló le-
hetőséget adnak arra, hogy 
fejlesszék a gyerekek anya-
nyelvi kompetenciáját. En-
nek hasznát nemcsak a ver-
senyen, hanem a mindenna-
pi életben is kamatoztathat-
ják tanulóink. 

Az öt ötödikes diákból 
hárman és a négy hatodikos 
diákból ketten jutottak be a 
megyei döntőbe. Egy ötödi-
kes tanulónk családi okok 
miatt sajnos nem tudott részt 
venni az utolsó fordulóban.

Kik azok, akikre büszkék 
lehetünk?

Az ötödik évfolyamon II. 
helyezést ért el Bábik Zsófia, 
III. helyezett lett Mészáros 
Jázmin, felkészítő tanáruk 
Bella Zsuzsanna.

A hatodik évfolyamon I. 
helyezést ért el Vigh Viktó-
ria, II. helyezett lett Bábik 
Anna, felkészítő tanáruk 
Sesztayné Zeke Gyöngyi. 

Gratulálunk, és további 
sikereket kívánunk a kivá-
lóan teljesítő tanulóinknak!

Sesztayné Zeke Gyöngyi
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Hagyomány, hagyaték, örök-
ség – szavak, amelyek majd-
nem ugyanazt a jelentést 
hordozzák magukban. Ér-
tékek mind, amelyek lehet-
nek tárgyiak, vagyis kézzel 
foghatók, mint például egy 
ruhadarab, egy bútordarab, 
egy szerszám, és lehetnek 
szellemiek, amelyek kézzel 
nem foghatók, de érezhetők 
és ugyanúgy átörökíthetők. 

Ez lehet egy gondolat, 
magatartás vagy viselkedés, 
eszme vagy gondolkodás, de 
idetartozik nyelvünk, ide-
tartoznak táncaink, éneke-
ink, mondáink és meséink, 
ételeink és gyógyászatunk 
és folytathatnám felsorolá-
sukat a végtelenségig. Ezek 
a szellemi kincsek minden-
képpen óriási – több év-
ezred során kialakult 
– tudást és tapasztala-
tot jelentenek, amelyet 
atyáink hagytak ránk, 
és amelyek egy népet 
nemzetté tesznek. 

Ez egy olyan kincs, 
amelyet nem vehetnek 
el tőlünk, de mi magunk 
elveszíthetünk, illetve 
elfelejthetünk. Olyan 
értékek ezek, amelyeket 
őriznünk kell, és amely 
még a leggondosabb 
őrzés ellenére is az idő 
haladtával megváltozik, 
elhalványul és megko-
pik.  A paraszti kultú-
rában a tradicionális ta-
nulási folyamat - vagyis az 
apáról fiúra örökítés - volt a 
jellemző az élet minden te-
rületén, mind a munka te-
rületén, mind a tánc, mind 
a zene hagyományozódásá-
ban egyaránt.

 A gyermekek annak el-
lenére, hogy szeretnek vala-
mivel foglalkozni, igénylik 
az állandó megmutatkozási 
lehetőséget, az ösztönzést, a 
munka eredménye kapcsán 
az elismerést, a dicséretet. 
Fontos megtalálni minden 
gyermekhez a siker kulcsát, 
ki miben lehet sikeres, és ezt 

a képességét fejleszteni.
Iskolánk 2008-ban ezért 

is alkotta meg saját önálló 
innovációját a BÉZS (Báb  - 
Érzelem - Zene - Siker) prog-
ramot. A BÉZS program le-
hetőséget nyújt a néptánc, 
bábkészítés, bábjáték vala-
mint a dramatikus előadá-
sok létrehozására, az isko-
lában beépül a kompetencia 
alapú oktatásba, nevelésbe. 

A BÉZS program kezdet-
ben egy öt évre szóló tar-
talmi fejlesztés volt, mely-
nek célja a minőség és ér-
ték megtartása, a kultúra a 
művelődés a személyiség és 
közösségfejlesztés terüle-
tén. Fontos, hogy a gyerme-
kek pozitív tanulási motivá-
ciót kapjanak, és érzelmi kö-
tődés alakuljon ki bennük 

az intézményhez a város-
hoz.  A boldog gyermekkor 
után sikeres kiegyensúlyo-
zott felnőttekké váljanak. Az 
évek elteltével a BÉZS prog-
ram BÉZS fesztivállá nőtte 
ki magát. 

A BÉZS Fesztivál lehető-
séget nyújt, hogy a tanulók 
az éves munkájukat – a nép-
tánc, a bábkészítés és báb-
játék, valamint a dramati-
kus előadások - bemutat-
hassák. Ezen kívül meg-
próbáljuk ezt a napot való-
ban az ő napjukká varázsol-
ni különböző hagyományis-

mereti, bábkészítő, színját-
szó, sport- és kézműves fog-
lalkozásokkal. Módszertani 
szempontból a szemléltetés, 
a munkáltatás, a beszélgetés 
mellett nagy hangsúlyt kap a 
színpadi szerepjáték, a zene 
szeretetére nevelés.

E gondolatok kapcsán je-
lölte iskolánk a fontos fel-
adati közé a tantervben sze-
replő BÉZS program feszti-
vál napját – melyen tanuló-
ink kötetlenebb formában, 
nagy közösséggel, szülők-
kel, pedagógusokkal együt-
tesen játékos, vidám formá-
ban mutatják be éves tanul-
mányaikat.

Az idei tanévben május 
29-én tartottuk a fesztivált. 
A népes gyermekközösség 
mellett megtisztelte a ren-

dezvényt Kempfné dr. Du-
dás Hilda járási hivatalve-
zető asszony, Verebély Ákos 
tankerület igazgató úr, Tóth 
Lajos alpolgármester úr és 
Nagy Gyuláné Borika, az 
SZMK elnöke. Köszönöm a 
szülői közösség részvételét, 
bízom benne, hogy tetszett 
az előadásunk.

A záró meglepetés a flash 
mob zenés tánc volt, amikor 
az egész iskola, szülők, taná-
rok együtt táncoltak. Sikeres 
napot zártunk!

                                                                                                                                
Járik Izabella igazgató

BÉZS: programból sikeres fesztivál A Rudolf 
Segélyegyesület 

felhívása
Az 1875-ben alapított Rudolf 
Segélyegyesület célja, hogy 
tagjaik részére segélyezési és 
szolgáltatási rendszerei alap-
ján juttatásokat, kedvezmé-
nyeket biztosítson:

-szociális és családvédelmi 
segélyrendszer,

- baleseti segélyrendszer,
- kedvezményes üdülési 

szolgáltatások,
- ingyenes jogi tanács-

adás.
Alapszabálya szerint min-

den természetes személy – 
magyar, illetve külföldi ál-
lampolgár – 14 éves kortól 
tagja lehet, csekély mértékű 
szociális tagdíj ellenében. 

Baleseti tagság már 6 éves 
kortól köthető. 

Üdülői:
- két gyógyvizes (Hajdú-

szoboszló és Hévíz)
- mátrai (Parádfürdő)
- balatoni (Vonyarcvas-

hegy)
Bővebb információ hon-

lapunkon: www.rudolfegye-
sulet.hu.

Szabóné Balogh Julianna
(telefon: 06-30/724-3953)

Reklámozz 
a városnapokon!
A XV. Szobi Városnapok ke-
retein belül 2015. június 27-
én, szombaton 9-13 óráig 
megrendezésre kerülő Du-
nakanyar kajak egyesüle-
teinek találkozója alkalmá-
val reklámlehetőséget biz-
tosítunk (a szabadidő köz-
pont kerítésén) mindazon 
helyi és környékbeli vál-
lalkozónak, aki 2015. júni-
us 24. csütörtök 18 óráig a 
művelődési házban lead-
ja reklámanyagát (ringlizett 
molinó, illetve időjárásálló 
függeszthető reklámanyag). 

További információ: 
06-70/442-6678
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Mint már oly sok éve, az 
idén is részt vett iskolánk 
a Tudásbajnokság tanulmá-
nyi és levelezős versenyén 
(Bendegúz Gyermek- és If-
júsági Akadémia). Min-
den választható tantárgy-
ból jelentkeztek a tan-
év elején szép számmal al-
sós és felsős diákjaink egy-
aránt. Ezen tantárgyak kö-
zött szerepelt a matemati-
ka, az anyanyelv, a biológia, 
a környezetismeret és a ter-
mészetismeret.

A gyerekek a tanév során 
folyamatosan kapták levél-
ben a feladatsorokat, ami-
nek a megoldásait rend-
re vissza kellett küldeniük. 
Mindazok, akik komolyan 
vették a versenyt, kitartot-
tak, és az összes feladatsor 
megoldását rendben határ-
időre visszaküldték, jelent-
kezhettek a megyei döntő-
re, ami a fővárosban került 
megrendezésre.

Mi egy hét fős csapat-
tal érkeztünk Budapestre, a 
versenynek egy XIX. kerüle-
ti iskola adott otthont. A ha-
talmas épület és a rengeteg 

idegen ember csak fokozta 
mindenkiben a feszültséget. 
Mivel volt még egy órács-
kánk a versenyig, a közelben 
találtunk egy kis játszóteret, 

ahol a sok izgalom mellett 
teret kapott egy kis játék is, 
ami egy kicsit elterelte gon-
dolatainkat.

Diákjaink nagyon szé-
pen helyt álltak ezen a meg-
mérettetésen: Szántó Bálint 
(4.b) környezetismeret VIII. 
helyezés, Győrik Viola (4.b) 
környezetismeret VII. helye-
zés, Földi Erik (5.a) termé-

szetismeret V. helyezés, Vigh 
Viktória (6.o) matemati-
ka IV. helyezés, Győrik Péter 
(7.b) biológia III. helyezés.

Az országos döntőbe a 

megyei döntők első három 
helyezettjei kerülnek be, 
aminek helyszíne a Szegedi 
Városi Sportcsarnok lesz. 

Úgyhogy hajrá Peti, szo-
rítunk neked!

Vígh Viktória, Bábik Zsó-
fia, Győrik Péter, Földi Erik, 
Patrik Zsófia, Győrik Viola, 

Szántó Bálint

tudásbajnokság 2015: hajrá Peti! Pályázat a 
háziorvosi 

rendelő 
energetikai 

korszerűsítésére 
A képviselő-testület - az ön-
kormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt pályázati felhí-
vásra - a Szob, Árpád utca 11. 
szám alatti háziorvosi rende-
lő fejlesztésére pályázat be-
nyújtásáról döntött. A pályá-
zat tartalmazza a háziorvosi 
rendelő épületének hőszige-
telését, nyílászáróinak cseré-
jét, valamint fűtési rendszeré-
nek korszerűsítését. A pályá-
zat keretében az épület ener-
getikai korszerűsítése mellett 
lehetőség nyílik orvosi eszkö-
zök beszerzésére is. A pályá-
zathoz a képviselő-testület-
nek mindösszesen 5 %-os ön-
erő biztosítására kellett köte-
lezettséget vállalnia.

Jelentkezz a 
városnapi kispályás

focitornára!
Június 24-ig várjuk a csa-
patok a (6 fő +cserejátékos) 
jelentkezését a művelődé-
si házban, könyvtárban sze-
mélyesen, vagy e-mailben a 
muvhazszob@gmail.com cí-
men a XV. Szobi Városnapok 
keretin belül június 27-én, 
szombaton 9 órától megren-
dezésre kerülő kispályás fo-
citornára. A nevezéshez kér-
jük a csapat nevét, csapatka-
pitányát és elérhetőségét, a 
csapat átlagéletkorát, vala-
mint tagjainak számát.

Csoportbeosztás kihirde-
tése 9 órakor. A rendezvé-
nyen helyben történő neve-
zést az előnevezések számá-
tól függően fogadunk. Ered-
ményhirdetés 2015. június 
27. szombaton 20 órakor a 
Duna-parton, a színpadon.

További információ: 06-
70/442-6678.

Figyelve a médiák tudósításait, napjainkban 
egyre sűrűsödnek a kereszténységgel kap-
csolatos tudósítások. Csakhogy ezek nem a 
kereszténység mellett, hanem az ellen fejtik 
ki tevékenységüket. Utóbb azt fejtegették, 
hogy Jézus Krisztus földi életének tizenket-
tő és harminc év közötti szakaszában mivel 
foglalkozott, hogyan élt.

Egy multimilliomos vállalkozó sajtó-
tájékoztatást tartott, melynek végén a saj-
tó munkatársai nem minden él nélkül azt 
a kérdést tették fel  neki, hogy miért hiszi, 
hogy van Isten.

A milliárdos, érezve a provokálást, azon-
nal lediktált egy pályázatot titkárnőjének. 
A pályázati felhívásban részletesen kifejtet-
te, hogy milyen épületet kér megtervezni. A 
pályázatot kiosztották a  mérnökök között. 
A letelt határidő után ismét sajtótájékozta-
tást tartott a milliomos vállalkozó. A zsúfo-
lásig megtelt teremben lévőket kérdezte, ki-

nek van ajánlata. A teremben néma csend 
lett, ajánlattevő nem akadt. Ekkor egy pa-
pírtekercsből egy búzaszálat húzott elő a 
vállalkozó – szimbolizálva megtervezni kért 
épületet - és ezen a búzaszálon  végig ma-
gyarázta, hogy azon minden megtalálható, 
amit a pályázatban kért a tervezőktől. Ezt a 
növényt Isten készítette. Márpedig ha mű-
veket alkotott, akkor létezik.

„Köszönöm, hogy eljöttek ide megszemlél-
ni Isten teremtő erejének egyik legkézzelfog-
hatóbb bizonyítékát” - fejezte be a sajtótájé-
koztatóját a vállalkozó.

Ez nem hazánkban, még csak nem is Eu-
rópában történt. Nálunk ugyanis pecsovics 
és schlinkhanzok sokasága ügyködik a ke-
resztény vallás tönkretétele érdekében és 
számos könyv ajánlgatásával végzik  tevé-
kenységüket.

Simon József

VÉLEMÉNY: Isteni építészet
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LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzata nyilvános licit 
eljárás útján értékesítésre hirdeti meg a 

Szob, Kodály Zoltán utca 34. 
szám alatt található ingatlan 
emeleti, déli fekvésű, 139 m2 

alapterületű lakását, 
Dunára néző panorámával. A lakásban há-
rom szoba, konyha, előtér, gardrób és für-
dőszoba található. Az ingatlanhoz terasz és 
garázs tartozik. Az elektromos energia, ivó-
víz- és szennyvízcsatorna, valamint a veze-
tékes gáz közműhálózat a lakáshoz kiépített.

Kikiáltási ár: 7.320.000 Ft+ÁFA

Licit időpontja: 2015. június 18. (csütör-
tök) 15.00 óra

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal 
emeleti tanácskozó terme

Licit lépcső: 100.000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bár-
mikor, előzetes időpont egyeztetés után a 
lakás megtekinthető. Az értékesítéssel kap-
csolatban érdeklődni lehet Ferencz Gyön-
gyi polgármesternél a 27/570-690-es tele-
fonszámon.

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás 
helyén, a licit során kialakult bruttó vétel-
ár 10%-át kell foglaló címén egy összegben 
megfizetnie, amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő 
két héten belül (14 naptári nap) az adásvéte-
li szerződés megkötésére jogosult. 

Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejű-
leg köteles vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

Harmadik éve veszünk részt 
a Magyar Nemzeti Múze-
um kertjében a hazai múze-
umok számára évente meg-
rendezésre kerülő tavaszi 
seregszemlén.

A helyünket a sátor ren-
getegben minden évben a 
Herman Ottó Negyedben je-
lölték ki, amelyet nagy tisz-
tességnek tekintünk.

Eleitől fogva arra töre-
kedtünk, hogy évről évre 
azonos arculattal, de mindig 
új elemekkel jelenjünk meg 
ezen.

Első alkalommal Koczuba 
József: Gombák a Börzsöny-
ben került a sátorrészünk 
fókuszába a könyvével és 
előadásaival.  Tavaly Koczó 
József térségünk múltját 
idéző előadása és köny-
ve került „terítékre”.

Idén azt a hívó szót/
számot kapta min-
den részt venni igyek-
vő múzeum, hogy „20.” 
Erre mi azt találtuk ki, 
hogy 20x20 természe-
ti és kulturális örökség 
a Börzsönyben. Ami 
azt jelentette, hogy 20 
poszteren egyenként 
20 (= 400) értéket jele-
nítettünk meg a térsé-
günkről.

Már tavaly is jó se-
gítőink és közremű-
ködőink voltak a szobi Ka-
lendárium Hagyományőrző 
Műhely asszonyai: Golánné 
Beke Anita, Kipilláné Gonda 
Mária, Nagyné Héri Borbá-
la. Idén pedig börzsönyvi-
déki receptek alapján sütöt-
tek és kóstoltattak a min-
ket meglátogatók igen nagy 
örömére. Sőt, ezek az asszo-
nyok azt is kitalálták, hogy 
Kunya Sándorné és Paluch 
Anita bevonásával Ipoly 
menti mintákat rajzoljanak, 
tarisznyát díszítsenek haza 
vihetően.

Sőt, velünk előkészület-
ben a múzeumunk padlásán 

már kitalálták azt is, hogy a 
régen használt eszközök be-
mutatásával egy jó kis to-
tót lehet csinálni… Ez pedig 
olyan jól sikerült, hogy mi-
közben vasárnap esteledvén 
múzeumos társaink kiürí-
tették a helyüket, nálunk so-
rakoztak az érdeklődők, és 
nem akartak tágulni…

Idén először fellépett még 
tőlünk a MM20 színpad-
ára a Danubius Táncegyüt-
tes gyermekcsoportja is si-
kert aratva…

És végül ne feledjük, hogy 
szombaton Dobson Zsófia, a 
Domszky Pál Erdei Iskola 
vezetője (Kemence) csuhé-
baba készítést mutatott be 
nagy érdeklődés közepette.

Mindkét napon pedig 
Pesek Gézáné, az Ipoly Erdő 
Zrt munkatársa nemcsak 
Börzsöny könyveket árusí-
tott, hanem Börzsöny-vidé-
künk turisztikai kínálatát is 
nyújtotta.

Mindezek megvalósításá-
ban segítséget kaptunk még 
Boros Mihálytól, Giber Mi-
hálytól, Smolong Edvintől, 
Szabó Mátétól, Varga Imré-
től. 

Köszönjük!

Batizi Zoltán,
Fésű József György

fotó: Varga Imre

A Börzsöny Múzeum a 
20. Múzeumok Majálisán



10                                                                                                                                      Szobi Hírnök

A 80 éves mester, Melocco 
Miklós Kossuth-díjas szob-
rászművész kisplasztikai al-
kotásaiból, grafikai lapjai-
ból, köztéri szobrairól ké-
szült poszterekből nyílt ki-
állítás május 8-án a Bör-
zsöny Múzeumban. A tár-
latot Wehner Tibor művé-
szettörténész nyitotta meg.

Az esemény ekkor ma-
gyar reneszánsz muzsikával 
kezdődött és régi magyar 
köszöntő énekkel zárult 
Gebri Bermadett és Kuháné 
Tóth Edit zenetanárok jóvol-
tából.

A kiállítás megnyitását 
követően hangversenyre és 

fogadásra került sor a Szo-
bi Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskolában.

Közreműködtek Bogányi 
Gergely zongoraművész, az 
intézmény igazgatója, vala-
mint a zeneiskola tanárai: 
Ella Dániel, Fehérné Sza-
bó Marianna, Sveda Brigit-
ta, Szakácsné Győri Éva, és 
Toókos Jonatán.

Ennek a nem mindenna-
pi rendezvénynek az előké-
szítésében és lebonyolításá-
ban sokan vettek részt, so-
kan támogatták. Nem fon-
tossági sorrendben teszünk 

most említést róluk, hanem 
időrendben. 

Több héttel az eseményt 
megelőzően végigjártam 
a Mester köztéri alkotása-
it a Dunakanyarban, Buda-
pesten (különös tekintettel 
Buda várára) és Zsámbéki-
medencében, hogy lássam, 
hogy ezeket milyen nap-
szakban kell fotózni poszter 
készítése céljából. Ezt köve-
tően fényképezte mindeze-
ket Korsós János, és a kiál-
lítás rendezőjével Klemmné 
Németh Zsuzsával tekintet-
tük át, hogy melyek kerülje-
nek poszterre Pantali Bence 
váci nyomdájában.

Közben Fehérné Szabó 
Marianna előkészületeket 
tett a koncert érdekében… 
Közben Kipilláné Gonda Má-
ria és Nagyné Héri Borbála 
készült a hangverseny utáni 
fogadásra… Közben Weztl 
Gabriella elkészítette a meg-
hívó/plakát tervét… Köz-
ben Németh Zsuzsa a meg-
érkezett plasztikai alkotáso-
kat (bronz, gipsz, márvány, 
műanyag), grafikákat, posz-
tereket kiállítássá formálta 
Árpási Imre és Szabó Máté 
segítségével… Közben a fo-
gadás enni- és innivalói érde-

kében segítettek: Huszti Pé-
ter és Henrietta, Kakas Tibor, 
Krasznai Zoltán, Lehoczky 
Ottó, Orbán József és Ilonka, 
Polónyi Éva, Vargáné Szik-
riszt Katalin, Zombori Edi-
na… És a múzeumból a kon-
certre vándorló virágkosár 
készítője: Havasi Ria…

Hogy jól sikerült-e ez 
a rendezvényünk, annak 
egyik jeleként jelentem, 
hogy a Mester feleségének 
a szeme sarkában könny-
cseppek csillogtak a múze-
um udvarán és a koncert-
teremben… Wehner Tibor 
művészettörténész pedig 
azt mondta, hogy sok kiál-

lítás megnyitóján vett részt, 
de ilyen emlékezetre méltón 
még soha…

A tárlat megtekinthető 
június 14-ig, hétfő kivételé-
vel 9-16 óra között.

Rendezők: Börzsöny Köz-
érdekű Muzeális Gyűjtemény, 
Szobi Kodály Zoltán Alap-
fokú Művészeti Iskola, Bör-
zsöny Múzeum Baráti Köre.

Mindannyiuknak köszö-
nöm ezt a közös és felejthe-
tetlen élményt!

Fésű József György
fotó: Korsós János

Melocco Miklós köszöntése Szobon VÉLEMÉNY
A libák gazdagok 

lehetnek!!!
Az a gépjárművezető, aki 
beáll kapubeállókba, vagy 
rááll az alig 1,5 méteres jár-
dára, tőlük vehette a jogosít-
ványát.

A KRESZ szabályainak 
ismerete nemcsak a vizsga 
letételéig érvényes. Annak 
változásait kötelező követni, 
és betartani. 

A jogosítvány meghosz-
szabbításánál nem ellen-
őrzik az érvényben lévő 
KRESZ tudását, ezért talál-
kozhatunk egyre többször 
rendkívül bosszantó helyze-
tekkel. Aki ki akar jönni az 
ingatlanából, nem tud, mert 
a kapubejáróban - közel-tá-
vol nincs ugyan gépjármű - 
ott vesztegel az „akadály”. Jó 
esetben nem kell sokáig ke-
resgélni, hogy szabad legyen 
a kimenetel, vagy bemenet.

A másik „szuper” helyzet, 
amikor utcahosszat állnak a 
járdán az autók saját autó-
bejáratuk mellett!!!  Nyilván 
nagyon bonyolult lenne be-
menniük, ezért egyszerűbb 
elfoglalni a gyalogos köz-
lekedésre szolgáló járdát. 
Csak azt az egy igen fontos 
dolgot felejtik el, hogy az 
egyirányú utcában nincs ki-
helyezve tábla, ami engedé-
lyezné a járdán való parko-
lást. 

Egyébként Szob város te-
rületén én ilyet még sehol 
sem láttam. (Ez azonban 
nem zárja ki, hogy esetleg lé-
tezik ilyen kihelyezett közle-
kedési tábla.) 

Talán, ha a rendőrség és 
a közterület-felügyelet na-
gyobb figyelmet fordítana, 
az ilyen szabálysértésekre, 
csökkennének ezek a látszó-
lag „kicsiségnek” tűnő sokak 
életét megkeserítő bosszú-
ságok, nőhetne a bevételük.

egy, a jövőbeni jobb 
közlekedési morálban bízó 

szobi lakos
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Napelemes energiahasznosítás

A napenergia közvetlen hasznosítá-
sára két alapvető módszerünk van: köz-
vetlenül melegítünk vele (napkollektor), 
vagy közvetlenül elektromos árammá 
(napelem) alakítjuk át. E cikkben csak az 
utóbbival foglalkozom.  Annak érdeké-
ben, hogy nagyságrendileg érezzük mi a 
legtöbb amire számíthatunk, nézzük meg 
két professzionális alkalmazás lényeges 
elemeit:

Az utóbbi években ATV teherűrhajók-
kal biztosították a Nemzetközi Űrállomás 
ellátását. Az űrhajókon az elektromos 
energiát szilícium alapú napelemek állí-
tották elő, amelyek a felszállás után 100 
perccel nyíltak ki. A négy napelem tábla 
fesztávolsága 22,3 m,  teljes felületük pe-
dig 33,6 m2 volt. Ösz-
szesen 4800 W telje-
sítményt biztosítot-
tak.  Ha meggondol-
juk, két tábla min-
dig a Nap felé nézett, 
a másik kettő pedig 
sötétben volt, azaz a 
megvilágított táblák 
egy négyzetmétere 
által szolgáltatott tel-
jesítmény 289 W. A 
napállandóra vetítve, 
ez 21,4 %-os hatás-
foknak felel meg. 

A Topaz Solar Farm  egy nagy erő-
műre példa: Kalifornia sivatagos ré-
szén, 25 km2-en, kilencmillió vékonyré-
teg Kadmium-Tellúrid napelem-táblá-
val működik. Névleges teljesítménye 550 
MW. Hosszú távon a teljesítménye jóval 
kisebb. 2014-ben 1.053.373 MWh ener-
giát termelt. Átlagos teljesítménye tehát 
120M W. Ebből számított éves kapacitás 
faktora 22 % . Az adatokból (25 km2 , 120 
MW) kiszámítható, hogy egy négyzet-
méter felületről átlagosan 13,3 W hasz-
nos teljesítményt tudtak kinyerni.

A Topaz Solar Farm napelemei

Ha a napenergiát hasznosítani szeret-
nénk, elsősorban azt kell eldöntenünk, 
milyen célra kívánjuk felhasználni. Ha 
hőtermelésre, például fóliasátrakhoz 
vagy melegvíz előállítására, akkor nap-
elem helyett használjunk napkollektort, 
sokkal nagyobb hatásfokot érhetünk el és 
jóval olcsóbb is.

Ha lakásunk villamosenergia ellátá-

sát napelemekre akarjuk alapozni, szá-
mos kérdést végig kell majd gondol-
nunk. Érdemes fi gyelembe venni, hogy 
30 kW teljesítményig - a jelenleg hatá-
lyos jogszabályok szerint - jogot szerez-
hetünk arra, hogy többlet energiánkat az 
országos elektromos hálózatba tápláljuk. 
Ilyen esetben, csak a tényleges fogyasz-
tásunk energiamérlege szerinti összeget 
kell majd az áramszolgáltató felé megfi -
zetnünk.

Ha ezeket eldöntöttük, jöhetnek a ter-
vezési részletek:

- Mennyi napenergia áll rendelkezésre?
- Mennyi hasznos energiát akarok ter-

melni?
- Milyen típusú napelemeket válasszak?
- Hány darab napelem-táblára lesz 

szükségem?

- Hova helyezzük el a napelemeket?
- Megéri e, hogy akkumulátoros ener-

giatárolást is használjak?
- Lesz e, van e elég pénzem a kialakult 

elképzelés megvalósításához?
Az első kérdésre a választ a NASA mé-

rési adataiból  - némi átszámítás után - 
megadhatjuk. Az alábbi táblázat azt mu-
tatja meg, hogy Szob térségében (északi 
szélesség 47,8 º) havonta miképpen ala-
kul a napteljesítmény.

Tervezési példa

Elvben elhatároztam, hogy háztartá-
si áramszükségletemet napenergiából fo-
gom fedezni. Megnéztem tavalyi vég-
számlámat, amely szerint egy év alatt 6.272 
kWh villamos energiát használtam fel.

Az átlagteljesítmény szükségletem te-
hát:  6272/(365×24) = 0,716 kW  = 716 W

Első becsléshez használjuk fel a Topaz 
Solar Farm adatát, ahol 13,3 W/m2  átla-
gos hasznos teljesítménysűrűséget értek 
el.  A Topáz Farm a 35º északi szélességen 

fekszik. A NASA adatai alapján, nálunk 
20 %-kal kisebb a napsugárzás éves át-
lagteljesítménye. Ebből következik, hogy 
vékonyréteg CdTe napelemeket használ-
va, Szobon  legfeljebb 10,6 W/m2  átlagos 
hasznos teljesítménysűrűséget érhetünk 
el. A 716 W átlagteljesítményhez tehát 
kereken 68 m2 felületű napelemre lenne 
szükségem.

Anyaguk szempontjából a napelemek 
különbözőek lehetnek. Gyors tájékozó-
dásra jól használhatjuk a napelemek ha-
tásfok táblázatait, amely az Internetről is 
letölthető. (A kereskedő cégek többnyire 
hallgatnak a hatásfokról, csak a maximá-
lis kivehető teljesítményt közlik...)

Körülnézve a NET-en, azt tapasz-
talom, hogy hazánkban alapvetően 
polikristályos Si napelemeket ajánlgat-
nak. Előfordul még monokristályos Si is, 
de CdTe napelemet hazai cég nem árul. 
A vékonyréteg CdTe napelem hatásfoka 
17,5 %, az ún. polikristályos Si 10-11 %, 
a monokristályos pedig 18,5 % körüli ha-
tásfokkal rendelkezik. Monokristályos Si 
napelem mellett döntök ebből veszek  ke-
reken 68 négyzetméternyit. Hova tegyem?

A házam sátortetős, utcai frontja dél-
re néz. A tető 12 m hosszú árnyékmen-
tes, és a vízszinteshez képest 43º dőlés-
szögű. A tájolás éppen ideális, 68 négy-
zetméter éppen ráfér. Kiválasztok egy 
kapható monokristályos típust (25 év ga-
rancia). Kivételesen az adatlap tartalmaz-
za a hatásfokot: 14,99 %. (Hihető, tényleg 
monokristályos: a hatásfok függ a sugár-
zási teljesítménytől, kis teljesítménynél a 
hatásfok javul.) Nézem az árat, a 68 m2 
kereken bruttó 5 millió forint. Na nem, 
ekkora beruházást pénzügyi megfonto-
lás  alapján nem csinálok. Az éves vil-
lanyszámlám kereken kétszázezer, soha 
meg nem térül. Viszont ha megcsinálom, 
az energiabiztonságom kiemelkedően jó 
lesz. Van e rentabilitási pont? A követke-
ző részben  folytatom a vizsgálódást, tart-
sanak velem...

(folytatjuk)

engárd Ferenc
signtechnika@engard.hu

energia és környezetvédelem 2.
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A Börzsöny Múzeum 2013 ja-
nuártól Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely néven 
önkormányzati fenntartású 
intézményként működik.

Megalapítása az 1960. 
szeptember 20-án, 571/1950 
számon megszületett a mű-
ködési engedéllyel Laczus 
Géza nevéhez fűződik. A já-
rási tanács kezelésében köz-
ügy lett a múzeum. 1963. ja-
nuár 1-jétől a múzeum a me-
gyei hálózatba került. Gyűj-
tőterülete az Ipoly-völgye. 
Az egyre gyarapodó tárgyi 
anyag megfelelő elhelyezésé-
re eleinte a járási tanács épü-
letének folyosóján, hat meg-
világított tárlóban nyílt meg 
a kiállítás. Az egyre gyarapo-
dó tárgyi anyag megfelelő el-
helyezésére 1968-ban a he-
lyi és megyei szervek össze-
fogásából egy épületet vásá-
roltak, melynek belső kiala-
kítása után 1968. augusztus 
30-án megnyílt az állandó ki-
állításokkal megrendezett új 
múzeum. 

1976-ban, Laczus Géza 
halála után feleségét bíz-
ták meg a múzeum vezeté-
sével. 25 éven át nagy oda-
adással, szorgalommal, el-
szántsággal végezte ezt a fel-
adatot. Tovább gyarapította a 
gyűjteményt: Perőcsényből, 
Nagybörzsönyből, Letkés-
ről, Bernecebarátiból érté-
kes népi motívumos ruhák, 
textíliák kerültek a múze-
umba. Mindketten elévülhe-

tetlen érdemeket szereztek 
Szob kulturális fejlődésében. 
(Ebbe a folyamatba kapcso-
lódott be a BMBK.)

A Börzsöny Múzeum Ba-
ráti Köre 2002-ben alakult 
meg közhasznú egyesület-
ként. Fő célkitűzései között 
szerepel   a Börzsöny Múze-
um ismertségéhez való hoz-
zájárulás. Konferenciák, elő-
adások, kiállí-
tások és kiad-
ványok formá-
jában járulnak 
hozzá. Műkö-
dési területük a 
Börzsönyvidék 
(magában fog-
lalja a hegységet 
övező a Duna-
kanyar bal parti 
szakaszát és az 
Ipoly völgyének 
Ipolyvece–Szob közötti sza-
kaszát). Saját „Börzsöny-tu-
dásunkat” gyarapíthatjuk, ha 
ellátogatunk a BMBKKE.hu 
honlapra.

Felsorolni szinte lehetet-
len, mi mindent tettek 2002 
óta. A honlapon naprakész 
információkhoz juthatnak. A 
kezdeti évi 1-2 kiállítások és 
egyéb rendezvények száma 
sokszorosára nőtt elsősor-
ban Fésű József Györgynek, a 
BMBK elnökének köszönhe-
tően. Fáradhatatlanul (olykor 
még egészségi állapota rová-
sára is) tevékenykedik, szer-
vez, koordinál. Állandó segí-
tői mellett a munkaprogram 

céljaiért mozgósítani tud-
ja a térség önkormányzatait, 
oktatási, kulturális intézmé-
nyeit, szakmai és civil szer-
vezeteket, a város lakossá-
gát. Együttműködő a mun-
kakapcsolata a korábbi és je-
len „múzeumi” vezetéssel is. 

Szob Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 
nyílt ülésén 2014. december 

16-án is elismerő vélemények 
hangzottak el a BMBK beszá-
molójának ismertetése után. 

Idézet: „A működésükhöz 
a tagdíj bevételen kívül min-
den lehetőséget megragadnak, 
hogy pályázatokon és egyéb 
módon anyagi forrásokat tud-
janak szerezni.” 

Aki úgy gondolja, a Szobi 
József Attila Művelődési Ház 
és Információs Központ-
ban és a Börzsöny Közérde-
kű Muzeális Kiállítóhelyen 
találhatóak csekkek, melyre 
bármilyen összegű támoga-
tás befizethető.

    
egy BMBK patronáló

A kezdetektől napjainkig Sakkbajnoki 
zárás 2015

Véget ért 2014/15. évadunk. 
Sajnos csak 4. lett csapatunk 
1,5 pont hátránnyal. De még 
ha hibáztunk is, mindenki 
tudása legjavát adta a csapa-
tért.

1. Dunaharaszti 55,5 pont
2. Dunakeszi         50 pont
3. Göd     47,5 pont
4. Szob         46 pont
5. Galgavidék         42 pont
6. Szigetbecse         39 pont

Szégyenkeznünk nem 
kell, a 3–4 erősorrend alap-
ján most ez sikerült. A 
Dunaharaszti és a Dunake-
szi a többi csapatnál több 
erős játékost tud kiállítani.

Kiemelkedett Molnár 
Gábor, aki még az NB II 
Széchenyi SE Győr egye-
temi csapatban is erős 2000– 
2300-as élőpontú ellenfelek 
ellen is pontokat szerzett. 

Kiemelkedett továbbá Vi-
rág Bálint, aki sok erős ver-
senyen immár 1600 élőpont-
nál tart, és ez még csak a kez-
det. Bálint az ősztől az MTK 
Budapest játékosa lesz és ná-
lunk, mint vendégjátékos fog 
szerepelni, de a fejlődését 
nem gátolhatjuk, ez így fair 
dolog. Gratulálunk nekik!

Szerepeltek az idény-
ben: Zala, Molnár, 
Szentgyörgyi, Virág Sándor, 
Csiba, Thuróczy, Havellant, 
Maisztorovics, Szabó, Ko-
vács, Lőrincz, Besztercsényi, 
Bogányi, Baranyi, Szász, Vi-
rág Bálint.

A csapat 16 főből áll, és 
mindenki szerzett legalább 
1 pontot. 

Az ősz új feladata az ál-
talános iskolában gyereke-
ket keresni/oktatni, és per-
sze újra jól szerepelni. Im-
már a digitális sakkórák is 
megvannak, köszönjük ön-
kormányzatunknak.

Mindenkinek kellemes 
nyarat kívánunk!

Csiba Benő csapatvezető

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnék mondani annak a számlálha-
tatlan gyászoló embernek, akik CSIZMADIA VIL-
MOS, Kóspallag nyugdíjas polgármesterét elkísérték 
utolsó útján, sírjára virágot helyeztek el. A család há-
láját szeretné kifejezni azoknak, akik részvétüket fe-
jezték ki: személyesen, levélben, telefonon és szere-
tettel gondoltak rá.

 ö. Csizmadia Vilmosné és családja

Köszönjük. Szeretnénk 
köszönetet mondani a szobi 
labdarúgók és labdarúgás-
ért rajongók nevében Bar-
tók Istvánnak, Hramcsák Ti-
hamérnak, Krasznai Zol-
tánnak, Oravecz Szilárdnak 
és Vörös Róbertnek a szo-
bi labdarúgópályán vég-
zett munkájukért, amivel 
renndbehozták és focizásra 
alkalmassá tették a területet.

egy szobi focista
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Kedves Sportbarátok!

Ebben a kis írásban sze-
retnénk bemutatni a szobi 
utánpótlás labdarúgás jele-
nét és reménybeli jövőjét. 

Sok helyen hallottam 
az idei évben, hogy a fel-
nőtt csapat szüneteltetésé-
vel megszűnt a labdarúgás a 
városban. Örömmel és bát-
ran jelenthetem ki, hogy 
ez egyáltalán nem így van. 
A 2014/2015-ös évadban 
5 korosztályban (U7, U9, 
U11, U13, U14/U16) folyt a 
gyerekek felkészítése és ver-
senyeztetése. 

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség versenyrendsze-
rében 62 fő rendelkezik ver-
senyengedéllyel és sportor-
vosi igazolással. Rajtuk kí-
vül körülbelül 8-10 fiatal jár 
hét közben edzésre azok kö-
zül, akik nem versenyszerű-
en csak a játék szeretetéért 
űzik a sportágat vagy év köz-
ben csatlakoztak csapataink-
hoz. Összesen tehát körülbe-
lül hetven 7 és 16 év közötti 
gyerek mozog rendszeresen 
sportegyesületünkben.

U7, U9, U11, U13
Az előző évekhez hason-

lóan idén is részt vettünk 
a Bozsik Egyesületi Prog-
ram tornáin. Mivel min-
den gyerkőc a helyi általá-
nos iskolába jár, focistáink a 
Bozsik Intézményi Program 
tornáin is szerepeltek. 

Ezek a gyermek labdarú-
gó események korosztályon-
ként évente 12-15 alkalmat 
biztosítottak arra, hogy fo-
cista palántáink összemér-
hessék tudásukat más sport-
egyesületek és iskolák fia-
taljaival (Nagymaros, Kis-
maros, Vác-Deákvár, Ível 
SE, Letkés, Vámosmikola, 
Bernecebaráti). Itt tény-
leg nem az eredmény a leg-
fontosabb (bár elég jól sze-
repeltünk), hanem a rész-
vétel és a labdarúgás irán-
ti szeretet kialakítása min-

den fiatal számára. Legna-
gyobb „bozsikos” csapa-
tunkkal a téli Pest megyei 
futsal bajnokságba is bead-
tuk nevezésünket. 4 csapat-
ból álló csoportunkból a ké-
sőbbi megyei bajnok Váci 
Futsal SE kiemelkedett, a 
második még továbbjutó 
helyért pedig Nagymaros, 
Vác-Deákvár és Szob foly-
tatott hatalmas csatát, mely-
ből végül a Deákvár került 
ki győztesen, de győzelme-
inkre és minimális különb-
ségű vesztes mérkőzéseink-
re is büszkék lehettünk. 

A tavasz folyamán derült 

ki, hogy mennyi pozitív ho-
zadéka volt a futsalos der-
biknek. 

U14, U16 
2014 nyarán megterem-

tődött annak a lehetősége, 
hogy a Bozsik–programból 
kiöregedő fiatalok is részt 
vehessenek valamelyik Pest 
megyei nagypályás korosz-
tályos bajnokságban. A kis 
települések „átkát” mi is lát-
tuk előre, ezért olyan kor-
osztályt próbáltunk megha-
tározni (2000-2001-2002-es 
születésűek), amelyben a fi-
atalabbakkal együtt van 18-
20 focistánk. 

Két héttel a bajnokság 
kezdete előtt azonban kide-
rült, hogy a 2002-es szüle-
tésű gyerekek „túl fiatalok” 
és ezért nem játszhatnak 
egyik egyesületben sem az 
U15-ös bajnokságban. Me-
rész ötlettől vezérelve bevál-

laltuk az eggyel magasabb 
korosztályban való indulást, 
amelyben 1999-es fiatalok is 
játszhattak. 

Az ősz folyamán világos-
sá vált, hogy ilyen összetétel-
ben nincs annyi elhivatott fi-
atalunk, akikkel sikeresen és 
becsülettel szerepelhettünk 
volna. Egyszóval kevesen let-
tünk egy-egy sérülés, beteg-
ség, családi program miatt. 
A megoldást abban láttuk, 
hogy versenyen kívül a ta-
vasz folyamán részt veszünk 
az U14-es bajnokság küzdel-
meiben, ahol már a fiatalabb 
gyerkőcök is játszhatnak. 

Magunk is meglepőd-
tünk, hogy milyen sikeresen 
szerepeltünk ezeken a mér-
kőzéseken, hiszen 5 győze-
lemmel és 2 döntetlennel, 
30 rúgott és 12 kapott góllal 
veretlenül tudtuk le a tavaszi 
idényt amellyel a tavaszi ta-
bella 2. helyén végeztünk a 
Dunakeszi Vasutas mögött. 
Ők egész évben csak elle-
nünk nem tudtak győzni. 

ASzobi SC 
tavaszi eredményei:

Szobi SC – Vác-Deákvár 1:1 
gsz.: Pap Bálint 

Dunakeszi Vasutas– Szob 2:4
gsz.: Stefkó K. 4

Kismaros – Szobi SC 0:5
gsz.: Stefkó K. 3, 

Pap Botond, Dolezsál B.
Szobi SC – Verőce 3:2

gsz.: Stefkó K. 2, Némedi M.
Sződliget – Szobi SC 0:9

gsz.: Stefkó K. 4, Varga M. 

Szobi Sport Club foci utánpótlás 2014/2015 2, Ormándi M., Dolezsál B., 
Tóth K.

Szobi SC – Gödi SE 3:3
gsz.: Pap Bálint, Stefkó K., 

Pap Botond
Vác VLSE – Szobi SC 4-5

gsz.: Varga M 4, 
Kovács-Farkas N. 

A csapatban pályá-
ra lépők: Dolezsál Brúnó, 
Dörnyei Gergő, Dutka Detre, 
Horváth Péter, Karaba 
Katrin, Kovács-Farkas Nor-
bert, Lázár Csaba, Némedi 
Mátyás, Ormándi Márk, 
Pap Botond, Pap Bálint, Sági 
Dominik, Stefkó Kornél, Tóth 
Kristóf, Vanya Viktor, Varga 
Márton, Darányi Patrik.

Korosztálytól függően 
heti 2-3 edzést is tartunk a 
gyerekeknek, hogy felké-
szülten érkezzenek a verse-
nyekre, bajnoki fordulók-
ra, valamint hozzászokjanak 
a rendszeres délutáni test-
mozgáshoz. 

A fentiekben csak az 
utánpótlás csapatainkról 
volt szó, mivel ebben a baj-
noki évben felnőtt együttes 
az öregfiúk kivételével nem 
üzemelt Szobon. TAO-s pá-
lyázatunkat is kizárólag az 
utánpótlás fejlesztésének ér-
dekében nyújtottuk be.

A pályázati összegből 
mezeket, labdákat, továb-
bi edzést segítő eszközöket 
vásároltunk és az utazások 
költségeit, valamint a neve-
zési díjak összegét kívántuk 
biztosítani. A 2014/2015-ös 
évben került sor a szobi fü-
ves sportpálya gyepszőnyeg-
ének felújítására, amely költ-
ségeinek egy részét is pályá-
zatunkból fedeztük. 

A jövő...
Jelenlegi játékos és csapat 

létszámainkat szeretnénk 
bővíteni annak érdekében, 
hogy minél több fiatal és ke-
vésbé fiatal mozgás lehető-
séghez jusson a labdarúgás 
által városunkban.

Hajrá Szob! Hajrá gyerekek!

Szobi SC utánpótlás 
focistái és edzői
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A MISSZIÓSTÁRSASÁG (Lazaristák) tartományfőnöke a 
2011. évi CXC. tv. 68-69.§ alapján pályázatot hirdet a

Szent László Gimnázium és Kollégium (2628 Szob, Árpád u. 11.) 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A jogviszony tartama: határozatlan idejű.

A foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.16-tól 2020.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Szent László Gimnázium és Kollégium (2628 Szob, Árpád u. 11.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályokban és 
a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény szerint. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- 2011. évi CXC. törvényben, illetve a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben a magasabb vezetői beosz-
táshoz előírt képesítés.
- Közoktatás-vezetői szakvizsga.
- Pedagógus munkakörben szerzett legalább 15 éves szakmai tapasztalat.
- Katolikus elkötelezettség. (Személyes elbeszélgetés.) 
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
- Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, 
hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a pedagógus jogviszony létesítését kizárja.
- A pályázó legalább 15 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör 
megnevezésével).
- Szakmai önéletrajz.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításá-
hoz (harmadik személlyel közlés).

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az igazgató a 27/370- 121 telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szent László Gimnázium és Kollégium címére. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a 
fenntartó dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, két példányban kell leadni.
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Dunakanyar Kajak Egyesületeinek Találkozója
2015 - SZOB

Szeretettel várjuk a kajak sport iránt érdeklődő gyermekeket, 
szülőket, sportolókat 

június 27-én (szombaton) 9 órától a szobi Duna parton, 
a Szobi SC kajak szakosztályának kajakos népszerűsítő rendezvényén. 

A rendezvény programja: 
» 9 órától - 11 óráig rendezzük meg a Dunakanyar egyesületei gyermek versenyzői részvételé-
vel versenyünket

» ½ 12 órától családi kenus vetélkedőre várjuk a vállalkozó kedvű családokat (jelentkezése-
ket a versenyre június 25-ig lehet leadni az alábbi telefonszámon:  Antal János – 06-30/854-
3963, vagy személyesen Paluch Anitánál - a túrakenus versenyre négy fős csapatok jelentke-
zését várjuk)

» 12 órától ebéd
» 13 órától eredmény hirdetésre kerül sor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

SZOBI KAJAKOSOK
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-690, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás: 

Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
2167 Vácduka, Petőfi utca 28.

Tel./fax: 27/316-100
Felelős vezető: Furucz Zoltán

KÖZLEMÉNY
Banki károsultak és eladósodott családok részére 

INGYENES segítségnyújtási lehetőség.

Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos fel-
adataiban. A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendel-
kező ügyfelek részére ingyenes válságkezelési tanácsadást bizto-
sítunk. Az eladósodott családok részére tanácsadást biztosítunk 

most, illetve a későbbi magáncsőd eljárások során. Vállalkozások 
részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében 
pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez 
határidős, csak az elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség)

Banki és Végrehajtási károsultak FogyasztóVédelmi egyesület

70/253-2910, 70/432-8868
valsagkezeles2008@gmail.com        www.bankikarosultak.hu


