
Szobi Hírnök
XXV. évf. 5. szám - 2015 május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Április 22-én az önkormányzat tavaszi 
nagytakarítást szervezett a város közterü-
letein és közútjai mentén. Az Föld Napja 
alkalmából megrendezett akció célja a vá-
ros közterületeinek megszépítése, kitaka-
rítása volt. 

A nap folyamán a szemétszedéstől az 
utcaseprésen át, a közterületi padok és 
virágládák lefestésén keresztül számos 
munkát elvégeztek az önkéntes takarítók. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a köztisztasági 
napon a szó szoros értelmében az óvodá-
soktól a nyugdíjasokig minden korosztály 
képviseltette magát. 

Az ovisok mellett tehát takarítottak az 
általános iskolások, a művelődési ház, a 
könyvtár, a műhely és a polgármesteri hiva-
tal dolgozói, valamint a közfoglalkoztatási 
programban résztvevők. Az akcióhoz csat-
lakoztak a helyi rendőrőrs, a mentőállomás 
és a járási hivatal munkatársai, valamint a 
nyugdíjas klub és más civil szervezetek. 

Köszönjük az összefogást, köszönjük 
minden résztvevő munkáját. 

dr. Holocsi Krisztián jegyző

Tavaszi nagytakarítás Újabb szakaszába 
lépett a szobi 
tanuszodai 
beruházás 
előkészítése
Amint arról lapunk hasábja-
in is hírt adtunk (Szobi Hír-
nök, XXIV. évf. 5. szám, 3. 
oldal), Szob Város Önkor-
mányzata 2014 májusában 
írta alá a Nemzeti Sportköz-
pontokkal azt a megállapo-
dást, amelyben a szerződő 
felek kinyilvánították szán-
dékukat, hogy együtt kíván-
nak működni a Szobra ter-
vezett tanuszoda megépítése 
érdekében. 

A megállapodás aláírá-
sa óta egy év telt el, amely 
idő alatt az ügyben folyama-
tos egyeztetések zajlottak az 
uszoda tervezőivel, a Nem-
zeti Sportközpontok és a 
kormányzat illetékes képvi-
selőivel, illetve Harrach Pé-
ter országgyűlési képvise-
lőnkkel.

A szobi uszoda megépí-
tése településünk és a von-
záskörzetébe tartozó térség 
stratégiai érdeke, és mint 
ilyen, az önkormányzat ki-
emelt feladatának tekin-
ti megvalósulás - a számá-
ra rendelkezésre álló eszkö-
zök felhasználásával törté-
nő - elősegítését. 

folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról

A közel egy éve tar-
tó egyeztetéseket követően 
mára arról számolhatunk be 
a Tisztelt Olvasóknak, hogy 
a szobi tanuszoda terve ne-
vesítésre került a „Nemzet-
gazdasági szempontból ki-
emelt jelentőségű beruházá-
sok” között [141/2014. (IV. 
30.) Korm. rendelet 1. mel-
léklet], ami egy jelentős állo-
mása a megvalósítás előké-
szítésének.

A kormányrendeletben 
rögzítettek szerint az uszo-
da megépítésének tervezett 
helyszíne a Széchenyi sétá-
nyon található szabadidő-
központ területe.  Az egyez-
tetések ugyan még zajlanak, 
azonban a mai tudásunk sze-
rint az uszodában a 25 mé-
teres felnőttmedence mellett 
egy gyermekmedence is he-
lyet kapna, illetve a létesít-
mény úgy kerülne megépí-
tésre, hogy az a nyári hóna-
pokban strandfürdőként is 
üzemeltethető legyen.

Az építkezés megkezdé-
séről, illetve annak üteme-
zéséről egyelőre konkrétu-
mokat közölni nem tudunk, 
azonban az ügyben szüle-
tett fejleményekről a jövő-
ben folyamatosan tájékozta-
tást adunk lapunk hasábjain 
a Tisztelt Olvasók számára.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Újabb szakaszába 
lépett a szobi 
tanuszodai 
beruházás 
előkészítéseA képviselő-testület áprilisi 

ülésén hallgatta meg a MA-
ROS Építőipari és Kommu-
nális Kft. (a továbbiakban 
közszolgáltató) ügyvezetőjé-
nek a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésről szóló tá-
jékoztatóját. E szerint május 
4-től a közszolgáltató végzi a 
szelektív hulladékgyűjtést a 
lakosság részére díjmentesen 
biztosított szelektív hulladék-
gyűjtő zsák alkalmazásával. 

A szelektíven gyűjtött 
hulladékok elszállítása két-
hetente, a gyűjtés napján 
történik meg. A megtelt zsá-
kokat a közterületre kitett 
hulladékgyűjtő edények mel-
lé kell kihelyezni.

Gyakorlatilag az üveghul-
ladék kivételével - amelyek 
gyűjtése továbbra is a hul-
ladékgyűjtő szigeten törté-
nik - minden más, szelektí-
ven gyűjthető hulladék a jö-

vőben ezzel a zsákos mód-
szerrel kerül elszállításra.

A képviselő-testület az 

ülésen felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a közszol-
gáltató és az önkormányzat 

között megkötött, hulladék-
gazdálkodási közszolgálta-
tási szerződésnek a szelek-

tív hulladékgyűjtéssel össze-
függő módosítását aláírja.

H. K.

Átalakul a szelektív 
hulladékgyűjtés rendszere

Az ország számos településén már évek óta zsákokba gyűjtik az új-
rahasznosítható anyagokat az emberek

Felhívás
A közterületek tisztántartásának és rende-
zettségének biztosíthatóságára vonatkozóan 
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének A köztisztaság helyi szabályairól szó-
ló 18/2013. (XII. 21.) számú rendelete az 
alábbi rendelkezéseket tartalmazza:  

„4. § (2) Az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járda, annak hiányá-
ban 1 m széles területsáv,

b) ha a járda mellett zöldsáv van, az úttes-
tig terjedő terület,

c) a járda és úttest közötti kiépített vagy 
kiépítetlen terület,

d) a járdaszakaszok melletti nyílt árok, és 
ennek műtárgyai (kiépített vagy egyéb átere-
szek), a járdához tartozó folyókáknak és víz-
nyelő rácsok,  

e) az ingatlant határoló közterületnek - 
minden irányban - az ahhoz legközelebb eső 
közútig (út, földút, stb.)  terjedő területrész-
nek folyamatos tisztántartásáról, szemét és 
gyommentesítéséről...” 

„(3) Az ingatlan tulajdonosa:
a) telekingatlanról a járda és úttest fölé 

nyúló, illetve a járda melletti ágak és bokrok 
megfelelő nyeséséről köteles gondoskodni...”

Tisztelettel kérünk tehát minden ingat-
lantulajdonost, hogy az ingatlana előtti köz-
terület gyommentesítéséről gondoskodni 
szíveskedjen.

Az ingatlanok előtti közterületek elhanya-
golása és a fű nyírásának elmulasztása mel-
lett gyakori probléma, hogy az ebek sétáltatói 
nem gondoskodnak az általuk sétáltatott ku-
tyusok ürülékének közterületről történő el-
takarításáról. Különösen veszélyes helyzetet 
eredményez, amikor az ebek „dolgukat” ját-
szóterek környékén, egyes esetekben játszóté-
ri homokozókban végzik el. Az önkormány-
zat fent már hivatkozott köztisztasági rendele-
te akként rendelkezik, hogy az ebek által oko-
zott szennyezés eltakarításáról az eb sétáltatója 
haladéktalanul köteles gondoskodni.

Tisztelettel kérünk tehát minden 
ebtulajdonost, hogy az ebek sétáltatása so-
rán fokozottan ügyeljenek a köztisztaságra, 
illetve mások személyi biztonságára.

H. K.
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Az idei évben ünnepelhetjük Szob vá-
rossá válásának 15. évfordulóját. Ezen 
jeles alkalomból szeretnénk életre hív-
ni egy kiállítást az elmúlt 15 év város-
napi eseményein készült fotókból, ame-
lyeket a XV. Szobi Városnapokon mu-
tatnánk be. Amennyiben ön rendelke-
zik olyan, bármelyik városnapon ké-
szült fotóval (digitális/papír alapú), 
amit szívesen felajánl a kiállításra, jú-
nius 20-ig kérjük leadni a művelődési 

ház irodájában, illetve digitális formá-
ban megküldeni a muvhazszob@gmail.
com e-mail címre. 

Az e-mail tárgyába kérjük, írja be 
„15. városnap”, valamint minden fotó-
hoz kérnénk a készítő nevét, a készí-
tés idejét, valamint az esemény megne-
vezését, illetve a fotó címét feltüntetni.

További információ személyesen a 
művelődési házban, vagy a 06-70/442-
6678-as telefonszámon.

15 éves városunk

A termőföld védelméről szóló 2007. évi 
CXXIX törvény 5. § (1) bekezdése kötele-
zően előírja valamennyi termőföld haszná-
ló részére a termőföld hasznosítási kötele-
zettségét.

A földhasználó – ha e törvény másként 
nem rendelkezik, választása szerint – köte-
les a termőföldet művelési ágának megfele-
lően termeléssel hasznosítani, vagy a terme-
lés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások 
betartása mellett a gyomnövények megtele-
pedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának 
megfelelő termeléssel hasznosítani.

A PMKH Váci Járási Hivatal Földhivata-
li Osztály az előirt hasznosítási kötelezett-
ség betartását rendszeresen, helyszíni szem-
lék során ellenőrzi.

Mulasztás esetén a földhivatali osztály 
földvédelmi bírsággal sújtja a földhaszná-
lót, annak hiányában a termőföld tulaj-

donosát. Amennyiben a birsággal érintett 
földrészletnek több földhasználója van, il-
letőleg az érintett földrészlet közös tulaj-
donban áll, a földvédelmi bírság a föld-
használókat, illetőleg a tulajdonosokat 
egyetemlegesen terheli.

A birság mértéke a termőföld ingatlan-
nyilvántartás szerint aranykorona értékének 
kétezerszerese, illetve minimum 20.000 Ft.

A bírságot az azt kiszabó határozat jog-
erőre emelkedését követő 30 napon belül 
kell megfizetni. A határidőre be nem fizetett 
földvédelmi bírság, adók módjára behajtan-
dó köztartozásnak minősül.

A fentiek alapján felhívjuk a termőföld 
használók és tulajdonosok figyelmét a ter-
mőföldek hasznosítási kötelezettségének a 
betartására, amely mindannyiunk közös ér-
deke!

Váci Járási Hivatal
Földhivatali Osztálya

FELHÍVÁS
termőföldek hasznosítási kötelezettségére

MEGHÍVÓ
Szob Város Önkormányzata

2015. május 28-án (csütörtök)
a Szobi József Attila Művelődési Házban

18:30 órai kezdettel

lakossági fórumot tart, 
amelyre tisztelettel hívja és várja a település minden polgárát.

A fórum témájA:
A szobi Integrált Településfejlesztési Stratégia

tervezetének bemutatása.

Hős katonáink 
emlékére

A második világháború 
utolsó évében két magyar 
katona holtestét temették el 
városunk egyházi tulajdon-
ban levő temetőjében. A sír-
ban nyugvó két katonáról 
a kereszten olvasható ada-
tokon kívül más,  hitelt ér-
demlő ismeretünk nincs.

Az elmúlt hetven év alatt 
a sírnak ismereteink sze-
rint mindig voltak gondo-
zói, akik munkájukat ön-
zetlenül, az elhunyt katonák 
iránti tiszteletből tették. 

Ebben az évben sírem-
léket állítottunk nyugvóhe-
lyük fölé. 

A látható síremlék ado-
mányokból, az elhalt kato-
nák iránti tiszteletből való-
sult meg. Itt mondok kö-
szönetet annak a család-
nak, aki átadta  a  műkő ke-
retet és a két keresztet. Kö-
szönetet mondok az önzet-
len segítőknek, akik mun-
kájukkal felújították a két 
keresztet, valamint a virá-
gokat beültették. Köszö-
net Fekete Jánosnak, Har-
gitai Sándornak és Völgyesi 
Lászlónak.

Köszönetet mondok a vá-
ros közmunkásainak a sír-
keret összeállításáért, vala-
mint azoknak, akik hozzájá-
rultak a két hősi halott sírjá-
nak rendbetételéhez.

A mindenható Isten áldá-
sa kísérje életüket.

Simon József
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Röviden
l Rendőrség. A képviselő-testü-

let április 23-án megtartott ülésén tár-
gyalta a Váci Rendőrkapitányság 2014. 
évi tevékenységéről készült beszámo-
lót, amelyet egyhangúlag fogadott el. 
Az ülésen jelen volt Latorovszky Gá-
bor r. alezredes, a kapitányság vezető-
je is, aki személyesen válaszolta meg a 
rendőrség tevékenységével kapcsolat-
ban feltett képviselői kérdéseket.  

l Tájékoztató. A képviselő-testület 
áprilisi ülésén a 2015. év I. negyedévi 
lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról készített jegyzői tájékoztatást 
megismerte és elfogadta.

l Retro. A képviselő-testület a már 
hagyománnyá váló „Retro Majális” 
megnevezésű rendezvényt  100.000 fo-
rinttal támogatta.

l Múzeum. A képviselő-testület a 
Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűj-
temény 2014. évi tevékenységéről és a 
2015. évi terveiről készített tájékozta-
tót megismerte és elfogadta. Az ülé-
sen határoztak a képviselők arról is, 
hogy az önkormányzat által a múze-
um gyűjteményi anyagainak virtuális 
kiállítás keretében a világhálón törté-
nő megjelentetése céljával benyújtott 
pályázattal egyetértenek, azt támogat-
ják. „A muzeális intézmények szakmai 
támogatása (Kubinyi Ágoston Prog-
ram)” felhívására benyújtott pályázat-
hoz - annak támogatásban részesülése 
esetén - önkormányzati önrész biztosí-
tása nem szükséges.

l Sport. A képviselők áprilisi ülésü-
kön ismerték meg és fogadták el a Szobi 
PGSE (galambászok), valamint a Szobi 
SC sakk szakosztálya, kajak szakosztá-
lya, valamint a tenisz szakosztálya 2014. 
évi tevékenységéről és a 2015. évi terve-
iről készített tájékoztatóit.

l Egészségügy. A képviselő-testü-
let áprilisi ülésén tárgyalta a telepü-
lés egészségügyi ellátásában dolgo-
zók, közreműködők tájékoztatóit. A 
képviselők az ülésen megismerhették 
Kőházy Andrea védőnő, dr. Lőrincz 
Kálmán háziorvos, az orvosi ügyele-
tet ellátó B és K ’96. Egészségügyi Szol-
gáltató Bt.,  dr. Téglás Levente fogor-
vos, valamint Oravecz Szilárd, a Szobi 

Mentőállomás vezetőjének tájékozta-
tását a végzett tevékenységükről és jö-
vőbeni terveikről, feladataikról.

l Bizottság. Az áprilisi ülésen is-
merhették meg a képviselők az ügyren-
di, összeférhetetlenségi és vagyonnyilat-
kozatot kezelő bizottság 2014. évi tevé-
kenységéről készült tájékoztatót. A tájé-
koztatót a képviselő-testület elfogadta.

l Ingatlan. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a szobi 599/3 hrsz-ú in-
gatlan 200 m2-es telekrészét 600 fo-
rint/m2 áron megvásárolja.

l Testvérváros. A képviselő-testület 
elfogadta a lengyelországi testvérváros 
(Lacko) meghívását, és úgy határozott, 
hogy képviselteti a települést a 2015. 
május 16-án megrendezésre kerülő 
almavirág fesztiválon. A 10 éve fenn-
álló testvérvárosi kapcsolat alkalmá-
ból a képviselő-testület emléktárgyat 
adományoz vendéglátóinak, amelynek 
költségeit az önkormányzat viseli. 

l Vis maior. A polgármesteri hi-
vatal mögötti közparkban ismeret-
len eredetű földbeszakadás történt, 
amelyről a polgármester az áprilisi tes-
tületi ülésen tájékoztatta a képviselő-
ket. A képviselő-testület - megismer-
ve a polgármesteri hivatal épülete mö-
götti közparkban (507/9 hrsz) tör-
tént káreseményről készült tájékozta-
tót - felkérte a polgármestert és a jegy-
zőt, hogy készíttessenek a káresemény 
okáról és helyreállításáról szakértői vé-
leményt, és a szakértői vélemény alap-
ján vis maior pályázatot nyújtsanak be. 

l Művelődési ház. A képviselő-tes-
tület döntött arról, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának az if-
júsági közösségek és civil szervezetek 
közösségépítő programsorozatainak 

támogatására kiírt felhívására a Szo-
bi József Attila Művelődési Ház „Mul-
tifunkcionális ifjúsági klub létrehozása 
Szobon” című pályázatának benyújtá-
sával egyetért, a szükséges önrész tár-
sadalmi munkával nem fedezhető 50 
%-át (maximum 50 ezer forintot) a 
költségvetéséből biztosítja.

l Haszonbér. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy a Szirom Dekor 
Kft. (2627 Zebegény, Orgona utca 
2863 hrsz.) önkormányzati tulajdonú 
földterületekre vonatkozó haszonbér-
leti ajánlatát a jelenben nem fogadja 
el. Felkérte ugyanakkor a polgármes-
tert, hogy az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia elfogadását követően az 
ajánlatot - amennyiben az ajánlatot 
tevő azt fenntartja - ismételten terjesz-
sze a képviselő-testület elé döntésre.

l Idősek otthona. A képviselő-testü-
let a Szobi Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása által a „Szociá-
lis szakosított ellátást és a gyermekek át-
meneti gondozását szolgáló önkormány-
zati intézmények fejlesztése, felújítása tá-
mogatására” című felhívásra benyújtott 
pályázatával egyetért, és a Gondoskodás 
Összefogással Szociális Alapszolgáltatási 
és Szakosított Ellátásokat Biztosító Köz-
pont (SZEBK) szobi tagintézményére 
eső 52.271 Ft pályázati önrészt költség-
vetésében biztosítja. 

l Értéktár. A képviselő-testület áp-
rilisi ülésén létrehozta a helyi érték-
tár bizottságot, amelynek tagjai Kunya 
Sándorné, Paluch Anita, Golánné Beke 
Anita, Nagy Gyuláné és Fésű József 
György lettek. A bizottság feladata az 
lesz, hogy összeállítson egy olyan tele-
pülési értéktárat, amely tartalmazza a 
település bel- és külterületén található 
épített (ingatlan), tárgyi (ingó) és szel-
lemi kulturális örökség értékeit.

Kihívás Napja
2015. május 20. 15:00, Szobi József Attila Művelődési Ház

3-1-2 Meridiántorna kihívás
Várunk szeretettel mindenkit!

ÉLJ 100 ÉVET EGÉSZSÉGESEN A 3-1-2 MERIDIÁNGYAKORLATOKKAL

Szeretettel várunk minden hölgyet és urat, időset és fiatalt, egészségest 
és beteget, mindenkit, akinek fontos az egészsége.

A torna időpontjai és helyszínei:
kedd 18:00, szerda 15:00 - Szobi József Attila Művelődési Ház

csütörtök 18:00 - szabadidőközpont 
A torna ingyenes!
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Az idei évben rendhagyó módon a Retro 
Majális a művelődési háznál került meg-
rendezésre. A nap elején az időjárás is 
kedvezett a programnak. 10 órától gyü-

lekeztünk, díszítettük a májusfát, a ke-
rékpárokat, a babakocsikat, a motoro-
kat, a csettegőket és készítettünk egye-
di szobi szélforgókat is. A rendezvényről 
élő közvetítés volt látható a M1 televízió 
csatornán a nap folyamán több alkalom-
mal, aminek köszönhetően az egész or-
szág láthatta, hogy városunk hogyan is 
ünnepli a május 1-jét.    

A rendezvény ideje alatt egy különle-
ges kiállítást tekinthettek meg az érdek-
lődők „Azok a 60-as, 70-es évek” címmel. 
A kiállítás anyaga az adott korszakból 
származó fotókból és tárgyi eszközök-
ből került összeállításra, valamint fillé-
res könyvvásár is várta az érdeklődőket. 

A felvonulók között idén is szétosz-
tottunk rengeteg sör-, üdítő-, és gulyás-
jegyet, amelyeket később mindenki be-
válthatott.  A felvonulást követően egy 
rövid megnyitó keretében városunk pol-
gármester asszonya, Ferencz Gyöngyi kö-
szöntötte az ünneplőket. Ezt követően 
egy rövid néptáncbemutatót láthatott a 
közönség, majd közel 100 galamb repült 
fel, jelképezve a békét és a szabadságot.

A délután folyamán a sport vette át 
a főszerepet. A sakk, a kispályás foci és 
az asztalitenisz nagy sikernek örvendett. 
Délután 16 óra magasságában a szemer-
kélő eső egy pici bizonytalanságot oko-
zott, de elszántságunkat is demonstrálva 

úgy döntöttünk, hogy a rendezvény nem 
maradhat abba, ezért az eredményhirde-
tést és az esti utcabált a művelődési ház 
előterében tartottuk meg. 

A versenyek eredményei:

Asztalitenisz verseny
lányok:  I. hely: Nagy Eliza, II. hely: 

Stedra Júlia, III. hely: Virág Noémi
fiúk I. hely: Kiss Gergő, II. hely: Jakus 

Jusztin, III. hely: Stedra Miklós
nők I. hely: Mózses Bernadett, II. hely: 

Völgyesi Lászlóné
férfiak I. hely: Bábik Balázs, II. hely: 

Jakus Tibor, III. hely: Varga György

Kispályás labdarúgó verseny
U6-U10 I. hely: Góllövők, II. hely: Zöld 

sasok, III. hely: Barcelona

U14-U18 I. hely: Brazil, II. hely: Szu-
percsapat, III. hely: Újpest, IV. hely: Név-
telenek

felnőtt: I. hely: Üvöltő halak, II. hely: 
Bicikli, III. hely: Szobi Old Stars, meg-
osztva a Replika csapatával, IV. hely: 105 
Söröző, V. hely: Tahiti

Idén ugyan nem hir-
dettünk retro ruha ver-
senyt, de Aradi Alexand-
ra megtisztelte rendez-
vényünket azzal, hogy 
beöltözött. Tettét okle-
véllel jutalmaztuk.

Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani mind-
azoknak, akik megtisz-
teltek minket és eljöttek 
rendezvényünkre. Re-
méljük, hogy minden-
ki jól érezte magát prog-
ramjainkon. 

Köszönetet kell mon-
danunk továbbá minden 
szervezőnek és segítő-
nek, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy a Retro Ma-
jális létrejött és gördülé-
kenyen lezajlott. 

Köszönjük a támogatást: Herfli Söröző és 
Pizzéria, Kakas Húsbolt, Mádai család, 
Tóth Lajos, alpolgármester, Szob Város 
Önkormányzata, Szobi Italgyártó Kft.

Köszönjük a közreműködést a Bör-
zsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, 
Börzsöny Múzeum Baráti Köre, Danubi-
us Táncegyüttes, Fekete István Általános 
Iskola, Majorette csoport, Napsugár Óvo-
da, PGSE A-54 galambászklub, Szobi SC 
Labdarúgó Szakosztály, Szobi Rendőrörs 
tagjainak, munkatársainak.

Paluch Anita

„Éljen május elseje”
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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: 10.980.000 Ft+ÁFA

Licit időpontja: 
2015. május 19. (kedd) 15.00 óra

Licit helye: 
Szobi Polgármesteri Hivatal 

emeleti tanácskozó terme
Licitlépcső: 

100.000 Ft

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

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 adásvételi 
szerződés megkötésére jogosult. Az adásvé-
teli szerződés aláírásával egyidejűleg köteles 
vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

Mint ahogy az már évek 
óta sikeresen megvalósul, a 
szobi Ipolyvölgyi Sporthor-
gász Egyesület szervezésé-
ben idén is elvégeztük folyó-
ink partján a tavaszi nagyta-
karítást. Az április 11-én le-
bonyolított szemétszedés al-
kalmával 31 természetbarát 
tisztította az Ipoly és a Duna 
partját Ipolydamásdtól az 
Ötös-hídig bezárólag. 

Munkájukat dicséri, hogy 
fél 11-re már az összegyűj-
tött és bezsákolt hulladék az 

5 köbméteres konténerben 
halmozódott, púposan meg-
töltve azt. A lelkes társu-
lat villámgyorsan és hatéko-
nyan dolgozott, így az ebéd-
re a szemétszedés befejezté-
vel várni kellett, de megérte 
a várakozást a Kazinczi Fe-
renc által elkészített nagy-
szerű babgulyás. 

Az Ipolyvölgyi Sport-
horgász Egyesület nevé-
ben szeretnénk megköszön-
ni mindenkinek, aki sze-
mélyes megjelenésével vagy 
támogatásával elősegítet-
te az eredményes munkát, 
valamint időt szánt kör-
nyezetünk megtisztítására:  
Bezeczky Márton, Brulich 
Csaba, Dutka Ákos, Feren-
ci Péter, Ferencz Gyöngyi,  

Frievald László, Gíber Gyu-
la, Grósz László, Gyenes Gá-
bor, Gyürki Béla, Hanzelik 
István, Hauber Péter, Heil 
László, Huszák Károly, 
Kazinczi Ferenc, Kempf 
Krisztián, Kiss Zoltán, Kor-
mos József, Mészáros Atti-
la, Nyírádi Tibor, Paulik Jó-
zsef, Paulik Tamás, Rekli Fe-
renc, Szarvas László, Szolyka 
Péter, Tárnoki László, Var-
ga László, Zachar Róbert, 
Zachar Róbertné, Ziman 
Sándor.  

Külön köszönet környe-
zetvédelmi bizottságunk ve-
zetőjének, Kunya Gergely 
horgásztársunknak a sze-
métgyűjtést megelőző mun-
kájáért. Bár személyesen 
nem volt módja megjelenni, 
de a szervezésből jelentősen 
kivette a részét.

Helybéli támogatóink-
nak szintén köszönetün-
ket szeretnénk kifejezni, hi-
szen nagyban megkönnyí-
tették a rendezvény lebo-
nyolítását hathatós segítsé-
gükkel: Határ ABC, For Car 
Technik Kft., Kakas Húsbolt, 
Kavalkád és Ital Diszkont, 
Sarokház Söröző, Éva-Baker 
Pékség, Dunapart Üzletház, 
Gazdabolt. 

IVSHE vezetősége

Vízpartot takarítottak a 
szobi horgászok

A jól végzett munka után a csapat az ebédre vár. Hamarosan az is 
megérkezett...
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A tavalyi év szeptemberé-
ben erdélyi testvériskolánk, 
a Kolozsvári János Zsigmond 
Unitárius Kollégium meghí-
vására iskolánk tanulói négy 
csodálatos napot töltöttek 
Kolozsváron. 

Kolozsvár a patinás, gyö-
nyörű város sok szép látni-
valót tartogatott számunk-
ra, de bebarangoltuk a kör-
nyező vidéket is. Voltunk a 
Tordai sóbányában, meg-
másztuk a Tordai hasadé-
kot, és ellátogattunk 
Szindbe, ahol nagy-
apám hősi halált halt 
a II. világháborúban. 
Már a hazaindulás-
kor megbeszéltük a 
testvériskolánk peda-
gógusaival, hogy ta-
vasszal szeretnénk a 
szíves vendéglátást 
viszonozni. 

2015. április 7-én 
Kolozsvárról ötven-
két tanuló és három 
pedagógus érkezett 
késő este Szobra, is-
kolánkba, ahol a szü-
lők és a szobi diá-
kok, pedagógusok fo-
gadták őket. A kémia 
előadóban meleg te-
ával és finomabbnál 
finomabb sütemé-
nyekkel kínáltuk meg 
a hosszú útról érkező, 
fáradt diákokat. A fo-
gadás után a szállásukra kí-
sértük vendégeinket, amit a 
Szobi Szent László Gimná-
zium Kollégiuma biztosított 
számukra. 

A következő napokra - 
környékünk bemutatásá-
ra - programokat szervez-
tünk. Az első napon dél-
előtt a kolozsvári gyerme-
kek megtekintették a szo-
bi Börzsöny Múzeumot és 
iskolánkban az általuk vá-
lasztott tanórákon vehet-
tek részt. A délután folya-

mán beutaztak Vácra, hogy 
a város látványosságait meg-
tekintsék. Majd ezt követő-
en részt vettek a tiszteletük-
re megtartott imadélutánon, 
ahol Vass Csaba atya és Bo-
dor Lídia Emese vallástanár-
nő tartott erkölcsi prédiká-
ciót a gyerekeknek a barát-
ságról, a testvéri kapcsola-
tok ápolásáról. Vass Csaba 
atya maga is elmondta, hogy 
7. osztályos korában Erdély-
ből érkezett Szobra, s any-

nyira megszerette városun-
kat és az itt lévő embereket, 
hogy ennek hatására itt tele-
pedett le. 

Az esti órákban Tihamér 
bácsi barátságos mérkőzést 
szervezett a szobi és kolozs-
vári diákoknak, aki pedig 
nem a labdát rúgta, az a Kál-
váriára sétált, ahol Boros Mi-
hály tartott előadást a gyere-
keknek.

A csütörtöki nap dél-
előttjén a kisvonattal Mária-
nosztrára tettek látogatást az 

erdélyi tanulók, ahol meg-
nézték a börtönmúzeumot. 
A finom ebéd után a viseg-
rádi várba gyalogtúrát tet-
tek, a nagymarosi komp-
utazás igazi élményt jelen-
tett a kolozsvári városi diá-
koknak. 

Az est fénypontja a kö-
zös ismerkedési táncest és 
iskolabemutató volt. A ven-
dég diákok kisfilmeket te-
kintettek meg iskolánk éle-
téből, a szobi negyedikesek 

reneszánsz táncot adtak elő, 
a mazsorettek és a Danubi-
us tánccsoport színvonalas 
műsora tette fel a koronát az 
estre. A táncház után éjjel tí-
zig discó volt. 

Hamar eljött a búcsú nap-
ja. A búcsú reggelén isko-
lánk minden tanulója és pe-
dagógusa kivonult a temp-
lomtérre, és szűnni nem 
akaró ölelés és integetés 
közben a vendégek elindul-
tak haza Kolozsvárra. Meg-
ható volt a gyerekek örö-

Erdélyi testvériskolánk
látogatása iskolánkban

mét látni, a talán éltre szó-
ló barátságoknak lehettünk 
szemtanúi. Reméljük, hogy 
felejthetetlen napokat töl-
töttek a gyerekek szép ha-
zánkban, városunkban, is-
kolánkban. 

Köszönet és hála mind-
azoknak, akik lehetővé tet-
ték számunkra, hogy ezen 
a néhány napon az erdélyi 
gyermekek jól érezzék ma-
gukat településünkön. Kö-
szönöm a támogatását a szü-
lői közösségnek, köszönjük a 
sok finom süteményt! Kö-
szönöm szépen Kakas Tibor 
és felesége, Garainé Mészá-
ros Andrea nagyvonalú fel-
ajánlását a gyermekek étkez-
tetéséhez. Köszönöm szé-

pen a konyha dolgozóinak a 
változatos, finom ételeket. 
További támogatóink: Szent 
László Gimnázium és Diák-
otthon - Vincze Imre igaz-
gató és a tartományfőnök 
úr, Polónyi pékség, Börzsöny 
kisvasút - Paulik János, Bör-
zsöny Múzeum, polgármes-
teri hivatal, Márianosztrai 
Fegyház és Börtön, Szobi 
Szörp - Pataki Gábor, Bábik 
család, Nagy Gyuláné, Kuti 
Andrea, Kunya Sándorné.

Járik Izabella
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A Szobi Tankerület három 
általános iskolája: a Szobi 
Fekete István Általános Is-
kola, a Zebegényi Szőnyi Ist-
ván Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási In-
tézmény és a Márianosztrai 
Virág Benedek Általános 
Iskola részt vesz a TÁMOP-
3.1.4.B-13/1-2013-0001 szá-
mú „Köznevelés az iskolá-
ban” projekt, partnerség és 
hálózatosodás modul meg-
valósításában. 

A projekt célja: 
1) Az iskolák, valamint a 

civil, társadalmi-gazdasá-
gi szervezetek közötti együtt-
működés minőségének, haté-
konyságának növelése, azok 
számának növekedése. 

2) Jó példák, jó gyakorla-
tok, ilyen attitűdök terjeszté-
se az iskolarendszerben.

3) Az együttműködés, 
a közös tervezés, az alko-
tó, az építő gondolkodás, 
a kezdeményezőkészség, a 
vállalkozókedv, a proaktív, 
jövőközpontú minták ter-
jesztése. 

Jól tudjuk, hogy 10-14 
éves gyermekeinket nagyon 
sok negatív társadalmi ha-
tás éri. Ezért gondoltuk azt, 
hogy a projekt keretében a 
megdöbbentés, a felvilágosí-
tás és nem utolsó sorban a 
prevenció lesz az elsődleges 
szempontunk. 

Ezért kerestük meg és 
kértünk segítséget a Szo-
bi Tankerülettől, az önkor-
mányzattól, a gyámhivatal-
tól, a családsegítőtől, a já-
rási hivataltól, a könyvtár-
tól, a művelődési háztól, a 
rendőrségtől, a védőnőtől, a 
márianosztrai börtöntől és a 
pedagógiai szakszolgálattól. 
Mindenhol pozitívan fogad-
ták a pályázat adta lehető-
ségeket, egyetértettek és tá-

mogatták a megvalósítandó 
programokat.

A program keretében áp-
rilis 1. és 30. között egy tan-
kerületi eseményt kellett 
megvalósítani, amely jelen-
tős mértékben épít az ön-
kéntes munkára, bevonja a 
szülőket és a tanulók sza-
badidejének hasznos eltölté-
sét támogatja. 

A felajánlott hat téma kö-
zül mi négyet választottunk 
ki:

a) iskolai erőszak

b) káros szenvedélyek pre-
venciója

c) túlzott online jelenlét
d) fiatalok közösségi akti-

vitásának hiánya

PROGRAMUNK:

1. 2015. április 23.  Láto-
gatás a Márianosztrai Bör-
tön és Fegyház múzeumába. 
Szép Tamás főhadnagy mú-
zeumpedagógiai foglalkozá-
sán tanulságos egy órát tölt-
hettek el a tanulóink. A ki-
rándulás során megnéztük a 
Pálos rendi kegytemplomot, 

és a tájházat. 
2. 2015. április 24-én elő-

adásokat szerveztünk a fent 
említett témakörökben a 
7-8. évfolyamos tanulóknak. 

Előadásokat tartot-
tak: Fidel Balázs, Márton 
Richárd: drogprevenció, 
internethasználat veszélyei, 
Oravecz Szilárd: A mentős 
szemével…, Kőházy Andrea 
(védőnő): szexuális felvilá-
gosítás, Staud Katalin, Oláh 
Aranka, Merva Péter, Kővári 
Zolna Katinka: konfliktus-
kezelés.

Előadóinknak köszönjük, 
hogy elvállalták felkérésün-
ket. A gyerekek visszajelzé-
sei pozitívak voltak, több-
ségük szívesen venne részt 
máskor is ilyen előadássoro-
zaton. 

A program megvalósítá-
sában köszönjük a három 
általános iskola vezetőjének 
- Himmer Ferencné, Bárdos 
Bartók Szilvia és Járik Iza-
bella - segítségét. Köszön-
jük kollégáink támogatá-
sát, akik elkísérték a ren-
dezvényre a gyermekeket, és 
akik a helyszínen segítettek 

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001„Köznevelés az iskolában”
Partnerség és hálózatosodás modul 

KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYEK

a program szervezésben és 
lebonyolításban.

A gyermekek uzsonná-
ját Polónyi Éva néni ropo-
gós pogácsája és a közpon-
ti konyha szintén finom teá-
ja biztosította.

Köszönjük Nagy Gyuláné 
Borika, Beke Anita, Oravecz 
Szilárd, Fidel Balázs szülők 
támogatását.

Köszönjük a Szobi Tanke-
rület vezetőjének, Verebélyi 
Ákosnak, hogy anyagi se-
gítséget nyújtott a tanulók 
utaztatásában.

Nagy örömmel töltött el 
bennünket az is, hogy isko-
lánk a TÁMOP -3.1.4. pro-
jekt partnerség és hálózato-
sodás moduljának közössé-
gi tér kialakítására alkalmas 
eszközcsomagot nyert isko-

lái közé tartozik. Ennek ke-
retében 600.000 forint ér-
tékben  sportszereket, búto-
rokat, játékokat, társasjáté-
kokat nyertünk, amit a kö-
vetkező tanév elejéig szállí-
tanak. Közösségi teres isko-
laként a közös munka jelké-
peként három gyümölcsfát  
kell ültetnünk és egy emlék-
táblát is kapunk.

„Az egészség nem az 
egyetlen tett, hanem szoká-
saink összessége… Azzá vá-
lunk, amit rendszeresen te-
szünk” (Arisztotelész)
Molnárné Hőninger Anikó
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Iskolánk 3. és 4. osztályo-
sai április 28-án ellátogattak 
a Zöld Híd Régió Nonprofit 
Kft. Hulladékkezelési Köz-
pontjába. Tanulmányaik so-
rán már sokszor találkoztak 
a környezetvédelem, a sze-
lektív hulladékgyűjtés, az új-
rahasznosítás fogalmával.

A látogatás alkalmával 
megismerkedhettek a köz-
pontban folyó tevékenység-
gel, a beérkező hulladékok 
további sorsával. Gödöl-
lőn az oktatási referens fo-
gadott bennünket. Először 
egy kisfilmet néztünk meg 
a telephelyről, az ott folyó 
munkákról. 
Többek kö-
zött láthat-
tuk, hogy az 
egyik csar-
nokban kéz-
zel válogat-
ják a futó-
szalagon be-
érkező sze-
metet, illetve 
azt, hogy a 
fémhulladé-
kot egy ha-
talmas mág-
nes hogyan 
emeli ki a 
többi hulla-
dék közül. 

A balesetvédelmi és biz-
tonsági szabályok ismerteté-
se után a csoport egyik fele 
elindult az üzemlátogatásra, 
a másik fele a társaságnak 
tesztlapon próbálhatta ki tu-
dását, hogy mennyire figyelt 
a vetítés során. 

A központ területén csak 
a kijelölt úton lehetett köz-
lekedni, mindenki látható-
sági mellényt kapott, hiszen 
ez egy veszélyes munkahely, 
ahol nagy gépek, teherautók 
sokasága dolgozik. 

A séta során megnézhet-
tük, hogyan dolgozzák fel a 
zöldhulladékot, amiből ki-
váló feketeföld lett. Láthat-
tuk a bálázott műanyag pa-
lackokat és a papírt, melyet 
innen továbbhasznosításra 
elszállítanak. Az újra nem 
hasznosítható hulladékot 
egy többszörösen szigetelt 
hatalmas medencében ke-

zelik, oly módon, hogy egy 
réteg földet, majd egy réteg 
hulladékot raknak egymás-
ra egy hatalmas „hegyet” 
építve, amit elkészültét kö-
vetően befüvesítenek. 

A telep bemutatása után a 
csoport visszatért a fogadó-

terembe a tesztet kitölteni, a 
másik fele pedig indult a te-
lephely megtekintésére. 

A látogatás végén megkö-
szöntük a lehetőséget, hogy 
megismerhettük a hulladék-
feldolgozás menetét, a szívé-
lyes fogadtatást és az üzem 
gyerekeknek is érthető szak-
szerű bemutatását.

A majd kétórányi prog-
ram után teli élményekkel 
indultunk haza. A vállalat 
által ingyen biztosított au-
tóbusszal kényelmes, gyors 
volt az oda-vissza utazás.

A látogatás kézzelfogható, 
maradandó élményt nyúj-

tott a gyerekeknek és ez re-
mélhetőleg jelentősen hoz-
zájárul ahhoz, hogy a min-
dennapi élet részévé váljon 
számukra a szelektív hulla-
dékgyűjtés, valamint a hul-
ladék mennyiségének csök-
kentése.

Tanulmányi kirándulás Gödöllőn

Jóvátételi pályázat
A Márianosztrai Fegyház és Börtön és a 
TÁMOP 5.6.3. projekt támogatásával meg-
újult az alsó tagozatosok tornaterme.

Köszönetemet szeretném kifejezni a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön dolgozói-
nak, hogy a jóvátételi pályázat kapcsán a mi 
iskolánk került kiválasztásra és segítséget 
nyújtottak a felső tornaterem felújításához. 
Az alsó tagozatosok tornaterme intézmé-
nyünkben közösségi térként is szolgál, szin-

te minden iskolai rendezvényünket itt tart-
juk. Ezért is volt külön öröm számunkra, 
hogy sok év után kifestésre kerül. A mun-
kálatok a tavaszi szünetben történtek, négy 
fogvatartott csodálatosan megszépítette a 
tornatermet, festés után ablakot tisztítottak, 
felmostak. Nekünk nem volt más dolgunk, 
mint gyönyörködni a szép és tiszta tornate-
remben. 

Iskolánk gyermek- és nevelőközössége 
nevében köszönöm Biczó László dandártá-
bornok és Kormos Enikő segítségét. 

Járik Izabella igazgató

ESTI GIMNÁZIUM 
INDUL SZOBON

Bővíti képzési választékát a 
szobi Szent László Gimnázi-
um. A 2015/2016-os tanév-
ben esti munkarendű, érett-
ségire felkészítő gimnáziu-
mi osztályokat indít. 

Az esti munkarendű kép-
zés 9. osztályába a  közne-
velési törvény szerint az ve-
hető fel, aki az általános is-
kola 8. osztályát elvégezte, és 
már nem tanköteles. Maga-
sabb évfolyamra pedig az, 
aki rendelkezik a továbblé-
péshez szükséges lezárt bizo-
nyítvánnyal.

Az intézmény megfele-
lő számú jelentkezés ese-
tén szakiskolai végzettséggel 
rendelkezők számára közép-
iskolai osztályt is indít. Ide 
az nyerhet felvételt, aki már 
rendelkezik szakmunkás ok-
levéllel. Itt két év alatt lehet 
érettségihez jutni.

A beiratkozás 2015. júni-
us 1-től 4-ig munkaidőben, 
illetve 3-án és 8-án 8-18 óra 
között történhet. Minden 
esetben érdemes előtte tele-
fonon bejelentkezni a gim-
názium titkárságán. 

A beiratkozáshoz szük-
séges dokumentumok: sze-
mélyi igazolvány, lakcímkár-
tya, TAJ-kártya, a legmaga-
sabb iskolai végzettséget iga-
zoló bizonyítvány.

A tanulói jogviszonnyal 
különböző oktatási kedvez-
mények vehetők igénybe. 
Például: diákigazolvány.

Elérhetőség:
Szent László Gimnázium és 

Kollégium 
Szob, Árpád u. 11.

telefon: 
27/370-121

e-mail:
szlaszlo.titk@gmail.com

honlap:
www.lazaristagimnazium.hu

Vincze Imre
igazgató
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„Mink már összetanultunk”- mondta az 
öreg, de a fiúk e mögött azt is érezték, 
hogy ők nemcsak tanultak, de tudnak 
is! Nemcsak néznek, de látnak is, nem-
csak hallanak, de értenek is, nemcsak 
tapintanak, de fognak is, és egész kibon-
takozó egyéniségük tele van a valóság és 
a természet szeretetével. (Fekete István)

A tanév egyik legkiemelkedőbb 
programja iskolánk számára a Kele 
napra való készülődés. A Kele nap, va-
gyis a Fekete István Általános Iskolák 
Országos Találkozója  immár  14 éve 
kerül megrendezésre, mindig más te-
lepülésen levő Fekete István Általános 
Iskolában.  Idén a Lajosmizsei  Fekete 
István Általános Iskola volt a  rende-
ző.  A pályázati kiírást február hónap-
ban kaptuk meg, sok érdekes, gondol-
kodtató, kreatív feladatot küldött szá-
munkra a testvériskola. 

A pedagógusok és a gyerekek nagy 
lelkesedéssel, odaadással, időt és fá-
radtságot nem kímélve készítették el a 
pályamunkákat.  Képzőművészeti pá-
lyázat keretében hulladékból készült 
ékszer, madár, fotó, makett, kabalafi-
gura, játék, képregény és meseilluszt-
ráció volt a feladat. Az irodalmi pályá-
zatok keretében elbeszélés és monológ 
írása Fekete István valamelyik művé-
nek szereplőjével. 

A mai modern kor elmaradhatatlan 
velejárója a számítástechnika a média, 
a gyerekeknek itt animációs filmet kel-
lett készíteni Fekete István bármely 
művéhez. Mindig nagyon népszerű a 
tanulóink körében a fotópályázat, az 
idei év témája: a településeden talál-
ható természetvédelmi terület jellem-
ző növény és állatvilágának ábrázolása.

Több hónap lelkiismeretes, odaadó 
munkája során elkészültek a pályáza-
tok, iskolánk 54 tanulója készített va-
lamilyen alkotást.  Ezután a legfonto-
sabb a helyszíni versenyekre való felké-
szülés volt. Alsósok és felsősök készül-
tek a rajz- és plakátkészítő versenyekre, 
a szép olvasó, versmondó, prózamondó 
megmérettetésre.  Az elmúlt hetekben 
gyakran lehetett hallani szépen csen-
gő éneklő hangokat  az ének szaktante-
remből, Tamás bácsival készültek a di-
ákok a népdaléneklésre.  Az ügyességi  
csapatverseny tagjai lelkesen gyakorol-

ták a futást, ugrást, dobást. A gyerekek 
megismerkedtek a vizek és erdők élővi-
lágával, felkészültek Fekete István mű-
vei alapján a kvízjátékra.

Április 25-én szombaton reg-
gel fél hétkor autóbusszal indultunk 
Lajosmizsére,  a Fekete István Általá-
nos Iskolába.  Izgatottan beszélgettek a 
gyerekek és a felnőttek, vajon hogyan 
sikerülnek majd a helyszíni versenyek.  
Az ünnepélyes Kele napi megnyitó a 
városi művelődési házban 10 órakor 
kezdődött, a Mizsei vadrózsák tánc-
bemutatójával, köszöntőt mondott 
Sápi Tiborné igazgatónő és Basky And-
rás polgármester. Ezután elkezdődtek 
a különféle helyszíni versenyek. Na-
gyon izgultunk és drukkoltunk a gye-
rekeknek. A gyermeki előadásokat vé-
gig hallgatva büszkén mondhatom, 
jó érzés volt szobinak lenni, a gyere-
keink csodálatosan énekeltek, rajzol-
tak, sportoltak, teszteket töltöttek ki 
és kvízjátékon vettek részt és maxi-
málisan teljesítettek. Azok a tanulók, 
akik már nyertesként érkeztek, lovas 
programon voltak a nemzetközi hírű 
felsőlajosi Tanyacsárdában.  Ezután fi-
nom ebéd következett, majd sétáltunk, 
a helyi tűzoltózenekar fúvós együttesé-
nek koncertjét hallgattuk meg. 

 A helyezések felsorolásával, a ju-
talmak, oklevelek átadásával kezdő-
dött a díjkiosztó gála.  Ajka, Soroksár, 
Mosonmagyaróvár, Győr, Lajosmizse, 
Gyömrő, hogy csak a legnagyobb isko-
lákat említsem, és gyakran hangzott fel 
a szívemnek oly kedves Szob, a Szobi 
Fekete István Általános Iskola tanuló-
ja, amit lelkes taps és ováció követett.

EREDMÉNYEK

Pályázatok:
Monológ: 1. Hidvégi Zsófia 7.a   

(Bella Zsuzsanna), 2. Bábik Anna 6.o. 
(Sesztayné Zeke Gyöngyi), különdíjas                 
Bábik Zsófia 5.b (Bella Zsuzsanna)

Ékszer: 2. Mádai Anna, Marics Do-
rottya 4.b  (Frievaldné Hetényi Ildikó)

Tárgy:  3. Kiss Gergő, Kanalas Za-
lán 4.b (Frievaldné Hetényi Ildikó)

Képregény: 2. Frievald Ruben 7.a   
(Frievaldné Hetényi Ildikó, Sesztayné 
Zeke Gyöngyi)

Makett: 1. Csernyánszki  Edina, 

Bata Enikő 4.b (Frievaldné Hetényi Il-
dikó)

Madár: 1. Karaba Katrin 6.o. 
(Molnos Balázs)

Média: 1. Kakas Bálint, Lakatos 
Noémi, Szőnyi Marcell, Sági Anna, 
Hornyák Rebeka, Véber Adrienn 8.b 
(Bella Zsuzsanna)

              
Helyszíni versenyek:
Népdaléneklés: 2. Mészáros Jáz-

min 5.b (Kovács Tamás), 3. Parák Re-
beka 7.b (Kovács Tamás)

Rajz: 2. Bata Enikő 4.b (Frievaldné 
Hetényi Ildikó)

Plakát: 2. Halmai Zsófia 2.b., 
Csernyánszki Edina 4.b, Báthori 
Anna 6.o., Frievald Ruben 7.a 
(Sesztayné Zeke Gyöngyi, Hockné 
Hruska Judit)

Vizek és erdők élővilága: 1. 
Szántó Bálint 4.b (Frievaldné Hetényi 
Ildikó, Varga Szabolcs Zoltánné), 3. 
Győrik Viola 4.b (Frievaldné Hetényi 
Ildikó, Varga Szabolcs Zoltánné)

Ügyességi: 4. Szabó Levente 5.b, 
Bábik Zsófia 5.b,  Tóth Kristóf  7.a, 
Pap Nóra 6.o., Nagy Dániel 7.b, Fa-
ragó Cintia 7.b, Abrudán Emília 8.a,                 
Gimesi Martin 8.b (Szölgyén Szilvia)

Fekete István élete, művei:  1. 
Feleki Hanna, Váci Virág 3.a (Hockné 
Hruska Judit), Mádai Anna, Néder 
Anna 4.b (Frievaldné Hetényi Ildikó, 
Varga Szabolcs Zoltánné)

Szép olvasó: 1. Jakus Jusztin 4.b  
(Frievaldné Hetényi Ildikó)

LEGEREDMÉNYESEBB OSZTÁ-
LYOK: 10 tanuló 7 helyezéssel  4.b osz-
tály, 3 tanuló 3 helyezéssel  6. osztály

Résztvevők száma: 54 tanuló    
Pályázatok száma: 36
Helyezések száma: 7 db I. helyezés, 6 

db II. helyezés,  3 db III. helyezés, 1 db 
különdíj, 1 db IV. helyezés

Nagy örömünkre a Szobi Fekete Ist-
ván Általános Iskola tanulói ismét or-
szágos első helyezést értek el. Köszö-
nöm a tankerületi igazgató úr és a Szo-
bért-Szobiakért Közalapítvány támo-
gatását az utazási költségekhez. Köszö-
nöm a szülők önzetlen segítségét, a pe-
dagógusok odaadó munkáját. 

De elsősorban gyerekek rátok vagyok 
nagyon büszke, köszönöm nektek!

 Járik Izabella

XIV. KELE NAP LAJOSMIZSÉN
Országos első helyezést ért el iskolánk!
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Mikor 6 óra 15 perckor 
megérkezett a művelődési 
ház elé a busz, mindenkinek 
más gondolatok játszód-
tak le a fejében. Vajon oda-
érünk-e épségben, s hogy 
megint elhozzuk-e a méltá-
nyos első helyet, mint min-
den évben. Szob a XIV. Kele 
napon is részt vett. A buszon 
Lajosmizse felé még min-
denki álmos volt. Az út kö-
zel három óra volt, de ahogy 
közeledtünk Lajosmizse 
felé, egyre jobb lett a han-
gulat. 

A versenyző diákok azért 
izgultak, hogy azt a tudást, 
amit tanáraiktól kaptak, a 
megfelelő módon tudják ki-
vitelezni a versenyen. A kí-
sérő tanárok pedig azért 
szurkoltak, hogy az átadott 
tudásnak meglegyen a gyü-
mölcse. 

Ahogy megérkeztünk, 
mindenki azt hitte, hogy egy 
kis faluba érkeztünk, de mi-
kor beljebb mentünk, min-
denkinek tátva maradt a szá-
ja, hogy milyen nagy, gyö-
nyörű város is Lajosmizse. 
Bár a buszunk az iskola előtt 
állt meg, bejutni nem tud-

tunk, hanem egy parkon ke-
resztül a művelődési házba 
vettük az irányt. Szép zene 
szólt a templomból, mada-
rak csicseregtek, majd oda-
értünk a gyönyörű művelő-
dési házhoz. Mindenkinek 
ez tetszett a legjobban. 

Kívülről, mint egy mo-
dern kis falusi ház, de mi-
kor beléptünk, egy hatal-
mas színház tárult elénk. 
Mindenki helyet foglalt, és 
vártuk, hogy elkezdődjön a 
megnyitó. Az óriási előadó-
tér teljesen megtelt, s a meg-
nyitó végén egy nagyon szép 
helyi néptáncot láthattunk, 
majd elkezdődött a verseny. 

Voltak olyan versenyzők, 
kiknek volt okuk a szoron-
gásra, hiszen ének és pró-
zamondás is volt a verseny-
számok közt. De voltak nyu-
galmas versenyszámok is, 
hiszen volt rajzverseny, meg 
ügyességi verseny, ahol a 
versenyzők elmondása sze-
rint nagyon jól teljesítettek. 
Valamint volt még aszfalt-
rajz-verseny, ami a szabad-
ban játszódott le.

A szobi csapat ketté vált. 
Voltak, akik csak helye-

zést értek el, de a díjkiosz-
tóig még várniuk kellett. 
Így azok a diákok, akik nem 
vettek részt a helyi verse-
nyeken, külön nekik szerve-
zett programon vettek részt. 
Szerencsénkre egy olyan 
programmal kedveskedtek 
nekünk a lajosmizsei szer-
vezők, ami szerintem a leg-
jobb és legodavalóbb prog-
ram volt, hisz Lajosmizse 
az Alföldön helyezkedik el, 
így pont odaillő volt a lo-
vasbemutató, ami a diákok 
figyelmét is megragadta. 
Lovaskocsikázhattunk, kü-
lön nekünk szervezett lovas-
bemutatón vehettünk részt, 
ahol betyárok lovagoltak 
nekünk. Láthattuk, hogyan 
hajtják a helyiek a ménest. 

Amíg mi jól elszórakoz-
tunk az állatokkal, addig a 
csapat másik fele keményen 
versenyzett. Miután min-
denki végzett, összegyűlt 
a szobi csapat, s együtt el-
mentünk ebédelni, ami er-
délyi tokány volt. Aztán kö-
zösen elmentünk a helyi vi-
dámparkba, ami sajnos csak 
ideiglenesen volt ott. Közö-
sen ettünk vattacukrot, az-

tán együtt nevettünk a taná-
rokkal, fotózkodhattunk ve-
lük. 

Három órára visszamen-
tünk a művelődési házba, 
ahol sor került a díjkiosztás-
ra. Egyre több és több első 
helyünk lett, így biztosra 
vettük, hogy nyerni fogunk! 
Végül már igen sok első he-
lyünk lett, elkezdődött a leg-
eredményesebb iskola meg-
hirdetése.

Közösen szurkoltunk, 
hogy megint mi legyünk az 
elsők, mert Iza néni meg-
ígérte, hogy elmegyünk a 
Mc’Donalds-ba, így mind-
annyian kaptunk fagylaltot. 
Hétfőn este fél hatkor meg-
érkezett az összesített pont-
táblázat: Szob a XIV. Kele 
napon, úgy, mint máskor, az 
ELSŐ HELYEN VÉGZETT! 
Ettől a telefonhívástól kezd-
ve, tűzszerűen terjedt a hír 
a versenyzők között, s min-
denkinek ez a nap lett a leg-
boldogabb!  Így mi, diákok 
boldogan dicsekszünk vele, 
hogy a Szobi Fekete István 
Általános Iskola megtartot-
ta vezető szerepét és öregbí-
tette Szob város becsületét! 
Ez a mi iskolánk!                                          

Hidvégi Zsófia és 
Frievald Ruben 7.a osztály 

Itt a tavasz vége, közeledik a nyár, és 
ez azt jelenti, hogy újabb két osz-
tály mond búcsút a szobi Szent László 
Gimnázium és Kollégiumnak. A sor a 
2010-ben érkezett nyelvi előkészítősö-
kön és a 2011-ben érkezett négy osztá-
lyos gimnazistákon van. Sok évet jár-
tunk ide, a mindennapjaink az iskolá-
ról szóltak: a korai kelések, a fél nyol-
cas kezdés, dolgozatok, felelések, lec-
keírások, vonatút illetve buszút haza, 
osztálytársak és tanárok. 

Az évek munkájának meglett a 
gyümölcse, ezt tanárainknak köszön-
hetjük. Így lehet, hogy többen nyelv-
vizsgával távozunk, merünk emelt 
szintű érettségit tenni biológiából, 
szociológiából, történelemből, sőt 
van olyan vállalkozó szellem is, aki 
matematikából. 

A tanulás mellett volt más „dol-

gunk” is, akadály- és kultúrverse-
nyeken mérhették össze tudásukat az 
osztályok. Ezek mellett az osztály- és 
iskolakirándulások nem csak az osz-
tályokat, de az egész iskolát össze-
hozták. Iskolán kívüli program kere-
tében rengetegszer voltunk színház-
ban, bejutottunk az Erkel Színház ku-
lisszái mögé, pesti „túrákon” vettünk 
részt, kirándultunk az Alacsony-Tát-
rában és utazgattunk Európában, így 
Erdélybe, Rómába, Strasbourgba és 
Prágába is eljutottunk.  

Az ittlétünk alatt tanáraink is fontos 
szerepet töltöttek be életünkben, ezt 
volt, hogy pozitívan, volt, hogy negatí-
van értékeltük. Rengeteg időt és ener-
giát fektettek belénk, hogy egy nap el-
jussunk az érettségiig. És most itt va-
gyunk. Izgul az egész évfolyam, mert 
ettől függ a jövője. Vannak, akik egye-

temre, főiskolára jelentkeztek, van, 
aki OKJ-s képzésre megy. Az érettsé-
gi mindannyiunk számára sorsdöntő 
és nagy tétje van. 

Ballagunk egy teljesen más életbe. 
Kikerülünk a szobi gimnázium vigyá-
zó és féltő kezei közül. Az iskola elen-
ged bennünket azzal, hogy teljesítet-
tük, amit megkívántak tőlünk és meg-
tanultuk a leckét, így már tovább me-
hetünk és tovább kell mennünk. 

Személy szerint írhatom, fájó szív-
vel hagyom itt a gimnáziumot, na-
gyon szép öt évet kaptam tőle és ta-
náraimtól. 

Ezúton is szeretném megköszön-
ni tanáraimnak a sok segítséget, tü-
relmet, erőt, hogy idáig eljuthatott az 
egész évfolyam. 

Csóka Zsófia Eszter, 
az iskola egyik ballagó diákja

A XIV. Kele nap diákszemmel

Ballag már a vén diák tovább a nagybetűs ÉLETBE
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KOSÁRLABDA MÉRKŐZÉS

2015. március 23. (hétfő)
Váci Radnóti Miklós Ált. Isk.

Csapatagok: Balogh Patrik, Baranyi 
Dániel (6 pont), Együd Bernadett (6 
pont), Faragó Evelin, Golán Kitti, Ja-
nik János (2 pont), Jászai Kamilla (2 
pont), Kovács Kornélia, Kőszegi Sza-
bina, Lukács Zoltán, Németh Bence (6 
pont), Rózsahegyi Noémi, Svéger Liliá-
na, Szabári Balázs (12 pont), Váci Vi-
rág (2 pont), Varga Milán (6 pont).  

Csapatunk legeredményesebb já-
tékosa: Szabári Balázs. Kísérő peda-
gógusok: Erdeiné Bukri Éva, Szölgyén 
Szilvia.

II. VÁCI MEDENCÉS SULISÁRKÁNY 
BAJNOKSÁG

Vác, 2015. március 21.
Vác Városi Uszoda és Strandfürdő
Az esemény fővédnöke: Harrach 

Péter. Társvédnök: Wichmann Tamás. 
Szervező: Váci Kajak–Kenu Baráti Kör 
Egyesület.

Nevezett iskolák: 
Petőfi Sándor Ált. Isk. Vác 
Földváry Károly Ált. Isk. Vác 
Juhász Gyula Ált. Isk. Vác
Radnóti Miklós Ált. Isk. Vác
Búzaszem Ált. Isk. Göd 
Hunyadi János Ált. Isk. Sződ
Gárdonyi Géza Ált. Isk. Sződliget 
Németh László Ált. Isk. Göd 
Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. 
Dunakeszi
Árpád Fejedelem Ált. Isk. Letkés
Szőnyi István Ált. Isk. Zebegény
Fekete István Ált. Isk. Szob    

Csapattagok: Ebrudán Emília, 
Baranyi Dániel, Csóka Zsófia, Feleki 
Hanna, Kis Gergő, Kakas Bálint, Pap 
Zsolt, Szántó Bálint, Valentin Réka, 
Varga Milán.

Iskolánk Göd, Letkés és a váci 
Földváry Károly Ált. Isk. csapataival 
mérkőzött meg, melynek eredménye-
képpen csoport másodikként bejutott 
az elődöntőbe. 

Az elődöntőben a váci Radnó-
ti Miklós Ált. Isk. csapatától vereséget 
szenvedtünk, és az egyenes kiesés kö-

vetkeztében iskolánk a legjobb 6 kö-
zött fejezte be a versenyzést.

Végeredmény: I. Sződliget csapata, 
II. Juhász Gyula Ált. Isk. Vác, III. Rad-
nóti Miklós Ált . Isk. Vác.

Kísérő pedagógus: Szölgyén Szilvia.

Kinder+SPORT

Iskolánk sikeresen pályázott a 
Ferrero Magyarország Kft. által meg-
hirdetett Kinder+SPORT elnevezé-
sű pályázaton. (296 nevezett iskolából 
64 intézmény nyert, 8 régióból  8 nem 
sporttagozatos iskola.) A program ke-
retében 16 különböző sor- és váltó-
versenyt gyakoroltattunk be második, 
harmadik és negyedik évfolyamos fi-
úkkal és lányokkal. 

A felkészítések 2014 novemberéről 
heti rendszerességgel történtek. Tanu-
lóink csapatnevüknek a „Villámköly-
kök” elnevezést választották, melynek 
megválasztása a felkészítéssel párhu-
zamosan zajló pontgyűjtő játék része 
volt. (A pontgyűjtő játékkal különbö-
ző sportszereket szerezhetünk iskolá-
sainknak. Ennek eredményéről a játék 
végén tájékoztatjuk az érdeklődőket.) 

A régiós megmérettetésre a Sorok-
sári Sportcsarnokban került sor 2015. 
április 10-én. Versenyzőink a kö-
zép-magyarországi regionális elődön-
tőn - Isaszeg és Perbál csapatai után 
- a harmadik helyen végeztek. A „Vil-
lámkölykök” a dobogós helyezésen túl 
sporteszközöket is szereztek iskolánk-
nak, szorgalmas és kitartó sporttevé-
kenységükkel.

 
Villámkölykök, 2. évfolyam: Pat-

rik Zsófia, Pukli Bence, Szabó Rebe-
ka, Vígh Bence, 3. évfolyam: Együd 
Bernadett, Feleki Hanna, Golán Áron, 
Szabári Balázs, 4. évfolyam: Bata Eni-
kő, Csernyánszki Edina, Szántó Bálint, 
Varga Milán. Pótjátékosok: Franyó Lili, 
Kata Milán.

Sporteszközök:
» 6 db bója (kék)
» 6 db bója (sárga)
» 2 db ugrálókötél 
» 4 db szembekötő kendő (kék)
» 12 db jelölőmez (sárga)
» 12 db jelölőmez (zöld)
» 7 db hulahoppkarika 
» 4 db focilabda 

» 4 db kosárlabda 
» 4 db kézilabda 

Gratulálunk Villámkölykök! Felké-
szítő és kísérő pedagógusok: Szölgyén 
Szilvia, Varga Szabolcsné.

Kinder+SPORT pontgyűjtő játék (11. 
feladat)

A Kinder+SPORT program kereté-
ben szabadidős sportprogramot szer-
veztünk 2015. április 16-án a műfüves 
sportpályán. A feladatokat a megnyert 
pályázat sporteszközeivel valósítottuk 
meg.     

Az előírt 16 féle váltó- és sorverseny 
közül a „Lovacskás” páros váltóver-
senyt, az „Átfűzős” és a „Fagyis” váltó-
versenyt  próbálhatta ki az, aki önma-
gától jelentkezett erre a kezdeménye-
zésre. A második, harmadik és negye-
dik évfolyamos tanulók közül 48 spor-
toló játszott. Nagy öröm és meglepetés 
volt gyermekeink számára, hogy isko-
lánk pedagógusai is (12 fő) részt vettek 
ezen a sportprogramon, köztük isko-
lánk igazgatója, Járik Izabella is.  

A közös játék öröme, az új sportesz-
közök használata, a szurkolók buzdítá-
sai mind-mind kitűnő lehetőséget biz-
tosított arra, hogy ez a délután igazán 
jó hangulatban teljen el. 

Szölgyén Szilvia

Gyermeki fogalmazás a 
Kinder+Sport élményéről:

Minden csütörtök délután úgy 
telt, hogy Kinder + sport edzésre 
mentünk, amire Szilvi néni neve-
zett be minket. 

Sok edzés, sok fáradtság után 
megyei harmadikok lettünk. 
Sportszereket és mezeket is kap-
tunk. Egy nap Szilvi néni azt 
mondta, hogy ezeket minden-
ki kipróbálhatja. Összehívtuk az 
egész iskola alsó tagozatát, és a 
tanárokat is. Elsőnek mi, Villám-
kölykök mutattuk be a gyakorla-
tokat. Volt lovacskás, átfűzős, és 
fagyis váltó verseny is. Közben 
hangosan szurkoltak a nézők. 
Végén csatakiáltás és fényképe-
zés is volt. 

Szeretném, ha máskor is lenne 
ilyen délután!

Együd Bernadett 3.b
(Villámkölykök)

Iskolai sporthírek
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Örömet keltő kulturális lé-
tesítménnyel gazdagodott a 
Szobi Járás. Egy olyan épü-
letet avattak április 11 -én       
Vámosmikolán a Huszár 
utcában, amelyik a kultúra 
szent helye lesz. Otthona a 
költészetnek - az avatás idő-
pontja sem volt véletlen, ez 
a nap a költészet napja -, ott-
hona a prózának, a kortárs 
képzőművészetnek, galéria, 
könyvtár, színház,  koncert-
terem is  és szálláshely is. 

Az avatás napján versek 
és Miklóssy Endre filozófus 
előadása hangzott el, szólt a 
zene az Aranyalma Páros és 
szállt az ének a Nagybörzsö-
nyi Páva Kör előadásában.

A ház bázisa lesz az Ipoly 
Euró Régió működésének 
és  az Ipoly Szabadegyetem-
nek. Előadásaik  már eddig 
is  érdeklődést keltettek hi-
szen olyan témákkal foglal-
koztak, mint az Ipoly-vidék 
természet és környezetvé-
delme, műemlékeinek, kul-
turális értékeinek felméré-
se és megóvása, a vidék tör-
ténelme és végül  mindezek 
ismertetése, ezáltal az  ide-
genforgalom növelése. Ten-
nivaló van még bőven. A te-
vékenység a folyó mindkét 
oldalára kiterjed, hiszen a 
vidék összetartozása  nyil-
vánvaló. Az Ipoly ma már 
nem elválaszt, hanem ösz-
szeköt és  meghatároz egy 

régiót. A kulturális együtt-
működés a gazdasági és az  
idegenforgalmi kapcsolatok 
erősödését is jelenti, ezek-

nek  a fejlesztésére ennek 
a vidéknek nagy szüksége 
van.

A Mykolárium létrehozá-
sának gondolata jó húsz év-
vel ezelőtt vetődött fel Né-
meth Péter Mikola, a kul-
túra és a táj iránt elkötele-
zett  költő gondolatában, aki 
sok szállal kötődik a telepü-
léshez és valamikor a szobi 
gimnázium tanulója volt. A 
megvalósítás sok munkát és 
áldozatot igényelt. Társa és 
segítője  a felesége, Köpöczi 
Rózsa művészettörténész.

Az álmok  háza egy szép 
régi palócházból alakult ki. 
Megőrizve az épület kon-
tyolt tetejét, fehér és kék szí-
neit. Terjessze és hirdesse 
hát  itt a mi vidékünkön is 
a kultúrát!

A ház felavatásával  egy 
időben került sor az udva-
ron  dr. Rusvay Tibor ta-
nár úr emlékfájának az el-

ültetésére. A tanár úr, aki ti-
zenöt évvel ezelőtt ment el,  
hosszú ideig tanított Szo-
bon és Nagymaroson, sokan  
mindmáig tisztelettel és sze-
retettel emlékeznek rá. Kol-
légája, Bánkúti Ferenc idéz-
te fel karizmatikus alakját 
és emlékezett meg a nagy-
szerű tanárról, irodalomtu-
dósról, történészről, a sok 
nyelvet beszélő humanista 
és megalkuvást nem ismerő 
emberről. Elmondta, hogy 
dr. Rusvay Tibor Déry Ti-
bor díjas, az 1956-os emlék-
érem, a Pro Urbe Vác kitün-
tetés birtokosa és Nagyma-
ros díszpolgára volt. Emlé-
két most már emlékfa is őrzi 
a vámosmikolai ház udva-
rán.

Bánkúti Ferenc

A városi nyugdíjas klub megalakulása 
óta minden esztendő május első napján 
tart klubnapot. A klub az idei évben is 
bográcsgulyás ebéddel várta tagjait és 
vendégeit. A nagy vendéglátást meg-
előzően, három napon át folytak az 
előkészítő munkák. A rendezvényhez 
Tóth Lajos alpolgármester pénzado-
mánnyal, Polónyi Éva és Orbán József 
az ebéd elkészítéséhez szükséges hoz-
závalók biztosításával járultak hozzá. 

A rendezvényt támogatta továbbá dr. 
Balogh Róza, Lehoczki Ottó, Bartókné 
Mariann, Krasznai Zoltán, Maca fod-
rász, Bogi kozmetika, Hargitainé fod-
rász, Erzsike virágbolt, Véber Sándorné. 
Köszönet támogatásukért. 

Az ebéd készítői Szabadkai György 
és testvére, József voltak. Köszöne-
tet mondunk továbbá mindazok-
nak, akik munkájukkal járultak hoz-
zá a rendezvényünk megtartásához: 

Borbás Béláné, Deák Lászlóné, Ozsvát 
Alexandra, Berendi Magdolna, Döme  
Tamásné, Magyar Jánosné, Zebegényi 
Júlia. Köszönet a munkájukért.

Az összejövetelen a tagság nagy 
számban vett részt, és kellemes hangu-
lat volt. Az összejövetelünket megjele-
nésével megtisztelte Ferencz Gyöngyi 
polgármester asszony és férje, valamint 
Tóth Lajos alpolgármester és felesége.

Ez az összejövetel is bizonyítja, hogy 
a klub a legnépesebb civil szerveződés 
településünkön.

Simon József

Mykolárium avatása és Rusvay 
emlékfa ültetése Vámosmikolán

Klubnap a munka ünnepén

Kedves 
Nagymamák és 

Anyukák!
A korábbi évek gyermekna-
pi rendezvényeire készített 
finom sütemények sikerére 
való tekintettel, a gyerekek 
nevében kérünk benneteket 
- amennyiben módotokban 
áll -, készítsetek meglepetés-
ként gyereknapi rendezvé-
nyünkre néhány palacsintát. 
Az elkészült finomságokat a 
program helyszínén, a dél-
után folyamán kínálnánk az 
éhes gyermekszájaknak.

Aki úgy érzi, vállalni tud-
ja ezt a nemes feladatot, kér-
jük, jelezze személyesen a 
művelődési házban, vagy te-
lefonon a 06-70/442-6678-
as számon.

Még tart a 
filléres újság- 

és könyvvásár a 
könyvtárban

Nyitva tartási időben a Szo-
bi Érdy János Könyvtár ki-
árusítást tart a 2014. évi iro-
dalmi, kulturális, szocioló-
giai, történelmi, tudomá-
nyos, stb. újságjaiból, vala-
mint leselejtezett és felesle-
gessé vált könyveiből május 
végéig! Várunk minden ér-
deklődőt!

További információ: 06-
27/370-217.
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A Nagybörzsöny–Szob Erdei 
Kisvasútért Közalapítvány 
örömmel hívja fel minden 
kisvasútbarát, természetjáró 
turisztikai szolgáltató, s nem 
utolsó sorban a Börzsöny 
falvaiban élő honfitársunk 
figyelmét az Ipoly Erdő Zrt. 
honlapján olvasható hírre: 
hamarosan megkezdődik az 
újjáépítés!

A valamikor mintegy 20 
km hosszú, több szárny-
vonallal rendelkező Szob–
Nagybörzsöny kisvasút 
utolsó szakaszán 1992-ben 
állt le a forgalom, úgy tűnt, 
az enyészeté lesz a vonal… 
Az 1996/97-ben kezdemé-
nyezésünkre Nagybörzsöny, 
Márianosztra és Szob ön-
kormányzata által életre hí-
vott közalapítványunk ál-
tal kitűzött cél viszont – s 
ez maga a csoda – most, 
2015-ben megvalósulni lát-
szik. 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 frakcióvezető segítsé-
gét, aki 1998 óta a térség or-
szággyűlési képviselőjeként 
a hitünk szerint a nemzet 
legszebb hegyi parkját fej-
lesztő, a múlt értékét új, tu-
risztikai szereppel újra élővé 
tevő kisvasút-rehabilitáci-
ós terveinket felkarolta, tá-

mogatta, s a kormányok felé 
képviselte – szinte külön-
leges, 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, 
mint környezetbarát, kötött-
pályás természetbemutató 
ökoturisztikai eszközt tá-
mogató kiállásáról sem.

Harrach Péter képvise-
lő 2013 februárjában a szobi 
és a nagybörzsönyi szakasz 
összekötése, azaz a Mária-

nosztra–Nagyirtás szakasz 
újjáépítése érdekében tár-
caközi, magas szintű érte-
kezletet szervezett, ahol be-
mutathattuk a Börzsönyön 
átvezető hegyivasút teljes 
helyreállításának ipartörté-

neti, természetvédelmi, tu-
risztikai jelentőségét. Ennek 
eredményeképpen (is) a Mi-
niszterelnökség felkarolta 
ügyünket, s 2013 őszén – ja-
vaslatunkra – az Ipoly Erdő 
Zrt. belépésével megkezdő-
dött a közel sem egyszerű 
projekt előkészítése, amely 
immár célegyenesbe fordult.

A Nagybörzsöny–Szob 
Erdei Kisvasútért Közalapít-
vány még egyszer köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, 

A jó lelkek csillagként élnek tovább
Mindig megdöbbentő, ha halálhírről hallunk, lesújtó érzés. Nehéz el-
fogadni. Főleg akkor, ha közeli jó szomszédról, a város szerte ismert 
és elismert személyről van szó. Kunya Sándor sajnos a betegségét nem 
tudta legyőzni. 

Sanyira úgy kell emlékezni, ahogyan élt. Példamutató, legendásnak 
mondható házassága, családszeretete minta lehetne. Soha nem hát-
rált meg a kihívások teremtette akadályok leküzdésében. Munkahe-
lyein való helytállása példaértékű. 

Minden gyász nehéz, de létével gazdagította a körülötte élőket. Életét kell felidézni, 
amivel beírta magát az itt maradottak szívébe. Mindaddig közöttünk marad, amíg egyet-
len ember is emlékszik rá. Most már csak egy dolgunk van, hajoljunk meg előtte és kíván-
juk, hogy nyugodjék békességben.

   búcsúzunk: szomszédok

Megkezdődött a kisvasút még 
hiányzó szakaszának újjáépítése

akik előrevitték a nagysze-
rű fejlesztés sikerét, egyúttal 
felajánlja támogatását, se-
gítségét az Ipoly Erdő Zrt.-
nek és a kivitelezést elnye-
rő szervezetnek az építkezés 
sikeres befejezése és a maj-
dani, minél eredményesebb 
üzemeltetés érdekében.

A Börzsöny hegyvidé-
ki turizmusa új fejezet-
hez érkezett, Nagybörzsöny 
zsákfaluból a nagyszerű 
hegyivasúton érkező turis-

ták fogadótele-
pülésévé válik, 
M á r i a n o s z t r a 
az eddigieknél 
nagyságrendek-
kel jobban be-
k a p c s o l ó d h a t 
a térség turiz-
musába, hiszen 
Nag ybörzsöny 
felé egy teljesen 
új közlekedé-
si kapcsolata lé-
tesül, Szob pe-
dig – a hajóállo-
más és a damásdi 

Ipoly-híd megépülésével 
– a Börzsöny vitathatatlanul 
nagyszerű „kapujává” (vas-
út, 12-es főút, kerékpárút, 
pilismaróti komp), a turiz-
mus „mágnesévé” fog válni. 
A Börzsöny újabb lépést tett 
abba az irányba, hogy egye-
di ökoturisztikai, rekreáci-
ós kínálatot nyújtva kiemelt 
hegyvidéki nemzeti parkja 
legyen hazánknak.

Berki Zoltán 
kuratóriumi tag
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Rengeteg szó esik manapság a környezetvé-
delemről, az emberiség energia felhasználá-
sáról és ennek környezetünkre gyakorolt ha-
tásairól. Fontos kérdéskör ez; nem csak a mi 
életünkről, hanem gyermekeink - unoká-
ink életéről is szó van.  Nagy az érdeklődés! 
Ugyanakkor nagy a hangzavar is: eltűnik a 
különbség lényeges és lényegtelen között, 
összemosódik a valószínű és valószínűtlen, 
sőt még a lehetséges és a lehetetlen is.

E cikksorozatban az egyes energiafajták 
alapvető jellemzőiről és kölcsönhatásaik-
ról kívánok szólni. Igyekszem kitérni a fel-
használás előnyeire és nehézségeire is. Szám-
szerűsítés hiányában nem lehet különbséget 
tenni lényeges és lényegtelen, valószínű és 
valószínűtlen között, ezért a témát tényada-
tokkal alátámasztva kívánom bemutatni.

Bárki, aki véleményét kívánja velem kö-
zölni, vagy kérdezni szeretne, a cikk végén 
feltüntetett  e-mail címen elérhet. Minden-
kinek válaszolok!

A napenergia

A napenergia általános és széleskörű fel-
használásának igénye nem mai keletű. Az 
1950-es évektől egyre több tudóst foglal-
koztatott a folyamatosan növekvő ener-
giatermelés. Számításaik szerint az embe-
riség energiaszükséglete évente 2 % körü-
li növekedést mutat. Ezer-tízezer éves távla-
tokban ez olyan problémákat vet fel, hogy a 
Föld hasadóanyag készlete, de még a mag-
fúziós energiatermelésre alkalmas hidrogén-
készlet sem elegendő ennek fedezésére. Ar-
ról nem is szólva, hogy a Föld lakhatatlanná 
(túlmelegedés) válna, ha túl sok energiát sza-
badítunk fel a felszínén. 1960-ban Freeman 
Dyson matematikus és fizikus arra a követ-
keztetésre jutott, hogy minden civilizáció a 
fejlettsége adott szintjén szembe kerül ezzel 
a problémával, amelynek kézenfekvő megol-
dása, hogy az energiatermelést és felhaszná-
lást a naprendszer egészére ki kell terjeszte-
ni. Ennek végső, 100 %-os hatásfokhoz köze-
lítő fázisa az, hogy egy vékony héjjal be kell 
burkolni a teljes naprendszert. Többek kö-
zött ezzel magyarázta, hogy fejlett civilizáci-
ókkal nem tudunk rádiókapcsolatot találni...

Napunk nélkül aligha lenne élet a Föl-
dön. A kozmikus sugárzás és a geotermi-
kus működés energiatömege mintegy -200 
ºC hőmérsékletűre melegítené csak a föld-
felszínt. A napsugárzás számos összetevő-
ből áll: neutronok, töltött részecskék (első-
sorban elektronok meg protonok) és elekt-
romágneses sugárzás. Az elektromágneses 
sugárzás spektrális tartománya a rádió-
frekvenciás sávtól a kemény  gammasu-

gárzás tartományáig terjed. 
Nézzük meg, mi lesz ezekkel a sugárzásokkal:
- Egy szabad neutron nem stabil részecs-

ke: átlagos élettartama tíz perc és elbomlik 
egy protonra  és egy elektronra, azaz töltött 
részecskék lesznek belőle. A Nap-Föld távol-
ság kereken 150 millió kilométer  -  neutro-
nok helyett már csak töltött részecskék ér-
nek ide.

- A töltött részecskék a Föld mágneses 
mezeje miatt spirális pályára kényszerül-
nek és a felső légkör atomjaival, molekulá-
ival kölcsönhatva 
lefékeződnek: egy 
termikus álla-
potú elektron és 
proton együtte-
se már nem más, 
mint egy hidro-
gén atom.

- A röntgen és 
gamma sugárzás 
számára a légkö-
rünk csak annyi-
ra átlátszó, mint 
egy 90 cm vastag 
ólomfal. Ez a su-
gárzás a légkör 
felső harmadában 
gyakorlatilag tel-
jesen elnyelődik.

- A földfelszínre csak az infravöröstől az 
ultraibolya tartományba tartozó fotonok 
tudnak eljutni. Természetesen a légkörben 
ezek jelentős része is elnyelődik.

Ha a napsugárzás energiáját közvetlenül 
hasznosítani kívánjuk, ismernünk kell en-
nek mértékét. Az ún. szoláris állandó (nap-
állandó) azt mutatja meg, hogy mekkora 
energiát képvisel a 0,12 μm-100 μm  hullám-
hossz tartományba eső napsugárzás, amikor 
merőlegesen esik egy négyzetméter felületre 
a föld légkörének legfelső határán. Számér-
téke: 1353 W/m2. Ez egy átlagérték, amely a 
naptevékenység és a Nap - Föld távolság vál-
tozás (elliptikus keringési pálya) miatt kissé 
változik. A változás mértékét a szakirodalom 
±2 %-ra becsüli.

A látható fény 0,39-0,75 μm hullámhossz 
tartományba esik. Az ennél kisebb hullám-
hossz ultraibolya, a hosszabb pedig az infra-
vörös tartomány. Infravörösben a légkör szé-
les elnyelési sávjait a vízgőz okozza.

A földfelszínen a szoláris állandó ener-
giasűrűségéhez képest a napenergiánál jóval 
kevesebb jut. Zeniten álló Nap és merőleges 
beesés, valamint tiszta légkör esetén a vesz-
teség 35 %. Minél alacsonyabban jár a nap 
a látóhatár felett, annál nagyobb a légköri 
veszteség: 45 fokos látszólagos magasságban 

már 50 %-os veszteséggel számolhatunk. A 
látszólagos nappálya és így a világos időszak 
hossza is évszak és szélességi fok függő. Ma-
gyarországon soha nem láthatjuk zeniten 
(90° szögmagasságban) a Napot. Legmaga-
sabban 66°-on, a nyári napfordulókor (jú-
nius 22.) láthatjuk. Legalacsonyabbra (19°) 
a téli napfordulón (december 22.) emelke-
dik. A tavaszi és őszi napéj-egyenlőségkor 
Napunk legnagyobb látszólagos szögmagas-
sága a földrajzi szélességgel megegyező (ná-
lunk 47°).

 Ha közvetlenül - maximális hatásfokkal 
- kívánjuk a napenergiát hasznosítani, az el-
nyelő felületnek folyamatosan követnie kell 

a nap mozgását, azaz a napsugárzás merő-
leges beesését biztosítani kell. Azt is biztosí-
tani kell, hogy az elnyelő felület a teljes hul-
lámhossz tartományban elnyelje a fényt, le-
gyen fekete. E két feltétel együttes biztosítása 
a gyakorlati hasznosításokban jelenleg meg-
oldatlan.

Környezetvédelmi műsorokban „szakér-
tőktől” gyakran elhangzik olyan kijelentés, 
hogy a technológia a közeljövőben lehetővé 
teszi majd, hogy az elektromos autókat a te-
tejükre szerelt napelem tölti majd. Nos, ne-
kem egy kis Skoda Fabiám van, a motorja 
50 kW teljesítményű, a kabintető pedig 1,5 
m2. Amikor komótosan megyek vele, mond-
juk egy óra alatt 25 kWh energiát használok 
fel. Ha kicserélem a tetőt egy 100 % hatás-
fokú napelem táblára és egy műholdon par-
kolva folyamatosan állok a déli verőn, a nap-
elemem 25 kWh energiát több mint 18 óra 
alatt fog termelni. Egyszerűen lehetetlenség, 
hogy egy közforgalmú gépkocsi energiaellá-
tását rászerelt napelemek biztosítsák.

A napenergia gyakorlati hasznosíthatósá-
gával, lehetőségeivel és esetleges buktatóival 
a következő részben foglalkozom.

(folytatjuk)
Engárd Ferenc

signtechnika@engard.hu

Energia és környezetvédelem 1.

Az ábrán a zeniten álló nap sugárzási energiasűrűségének relatív vál-
tozása látható a hullámhossz függvényében
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MELOCCO MIKLÓS KÖSZÖNTÉSE SZOBON
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