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„1956. október 23-a sok 
magyar ember számára 
olyan dátumként rögzült, 
melyre nem lehetünk büsz-
kék. Egy újabb esemény, 
ahol nem sikerült elérnünk 
semmit. Más emberek azt 
sem tudják, hogy mi történt 
59 évvel ezelőtt, amikor egy 
ország összefogott és kiállt 
elvei mellett, a forradalmá-
rok életükkel sem törődtek, 
hogy utódaik számára szebb 

és szabad országot hoz-
zanak létre. Ma sokan azt 
mondanák, hogy nem sike-
rült nekik. Valóban nem si-
került ’56-ban, de 1989. ok-
tóber 23-án létrejött a Ma-
gyar Köztársaság és eb-
ben meghatározó szerepe 
volt az 56-os forradalom-
nak. Rákosi Mátyás megbu-
kott és soha többé nem tud-
ta visszaszerezni régi poszt-
ját. Kádár János nem tud-

ta visszaállítani a forrada-
lom után a régi rendszert. 
Így hát arra kérlek titeket, 
hogy ne úgy emlékezzetek 
a forradalomra, mint egy 
gyászos eseményre, hanem 
úgy, mint egy büszke és bá-
tor nép véleménynyilvání-
tására egy szebb és szaba-
dabb jövő eléréséért!”

Ezekkel a gondolatokkal 
zárta megemlékezését a la-
zarista gimnázium 9. osz-
tálya október 23-án a szo-
bi városi ünnepségen. Elő-
ző nap már láthatták az elő-
adást a gimnázium tanulói 
és tanárai az iskolai meg-
emlékezésen, az őszi szünet 
előtti utolsó napon. A felké-
szülésre így emlékeznek a 
9. osztály diákjai: 

„Az újonnan érkezett 9. 
osztályt kérte fel az iskola 
az 1956-os forradalom is-

„Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
Október 23-a a lazarista gimnáziumban 

kolai és városi megemlé-
kezésére. A próbákon ele-
inte nehezen bontakoztunk 
ki, sokunknak idegen volt a 
színpad világa. Később már 
könnyebben tudtunk együtt 
dolgozni különböző szere-
pekben, helyzetekben, kü-
lönböző karakterek megfor-
málásában. A kezdeti ne-
hézségek ellenére sok di-
cséretet kapott a műsorunk. 
Másnap, a városi ünnep-
ségen Harrach Péter par-
lamenti képviselő beszéde 
után következett az osztály 
előadása.”

Rövid jeleneteket láthat-
tunk a forradalom előzmé-
nyeiről, fontosabb esemé-
nyeiről és versek segítettek 
átélni az akkor a forradalom 
mellett döntő magyarság ér-
zéseit, lelkesedését, hangu-
latát. A mai diákok hangja 
talán közelebb hozta az öt-
venhatos fiatalokét – hiszen 
ez volt az előadás és a közös 
ünnepség célja. 

SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 
TANULÓI

Az önkormányzat biztosította a 
telket a tanuszoda megépítéséhez
A Kormány döntése értelmében a szobi tanuszoda hely-
színéül szolgáló ingatlant az önkormányzatnak az állam 
tulajdonába kell adnia, viszont magához a beruházáshoz 
a terep előkészítő munkákon, illetve a közművek csatla-
kozási lehetőségének biztosításán felül, további pénzbe-
li támogatást nem kell nyújtania. Igaz, hogy az előkészí-
tő munkák, illetve a közműcsatlakozások biztosítása is 
előreláthatólag több millió forintot emésztenek majd fel, 
azonban ezen összeg mégis töredéke annak, mintha az ön-
kormányzatnak az eredeti tervek szerinti 35 millió forin-
tos önrészt is kellene biztosítania a beruházáshoz.

A képviselő-testület az előírt határidőben, október 15-i 
ülésén hozta meg döntését arról, hogy a Széchenyi sétá-
nyon található, szobi 579 hrsz-ú ingatlant ingyenesen a 
Magyar Állam tulajdonába adja abból a célból, hogy azon 
tanuszoda létesüljön. 

FERENCZ GYÖNGYI POLGÁRMESTER

Színpadon a Szent László Gimnázium 9. osztályos diákjai

Az október 23-ai városi megemlékezésen ünnepi beszédet 
mond Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője
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Tűzifa támogatás 
igényelhető az 

önkormányzatnál
Szob Város Önkormányzata 
a szociális célú tűzifa vásár-
lására kiírt pályázaton 57 er-
dei m3 tűzifa beszerzésére ele-
gendő támogatást nyert el. A 
tűzifa beszerzése nyilvántar-
tásba vett állami erdőgazdál-
kodótól történhet, esetünkben 
– mint az a korábbi években 
is történt – ez az erődgazdál-
kodó az Ipoly Erdő Zrt. Nagy-
marosi Erdészete, akivel az 
említett mennyiségű tűzifa le-
szállítására vonatkozó szerző-
dést a napokban írja alá az ön-
kormányzat.

A kérelmeket elbíráló szo-
ciális bizottság azt kéri a Tisz-
telt Igénylőktől, hogy a tűzi-
fa támogatásra vonatkozó ké-
relmüket – a gyorsabb és gör-
dülékenyebb ügyintézés érde-
kében – legkésőbb 2015. de-
cember 20-ig terjesszék elő 
az önkormányzatnál.

Röviden
KÖNYVTÁR IGAZGATÓ A 
képviselő-testület - a le-
folytatott pályázati eljá-
rás alapján - 2015. novem-
ber 1. napjától 2020. ok-
tóber 31. napjáig Kunya 
Sándornét, 2628 Szob, 
Szabadság tér 1. szám alat-
ti lakost nevezte ki a Szo-
bi Érdy János Könyvár és 
Információs Központ igaz-
gatói munkakörének ellá-
tására.

IDŐSOTTHON A képvi-
selő-testület októberi ülé-
sén úgy döntött, hogy a 
Gondoskodás Összefogás-
sal SZEBK szobi tagintéz-
ményét (idősek otthona) 
2016. január 1. napjától 
továbbra is a Szobi Kis-
térség Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása fenn-
tartásában kívánja működ-
tetni. A kistérség érintett 

településeinek többsége a 
SZEBK településeiken ta-
lálható tagintézményei-
nek jövőbeni önkormány-
zati fenntartásba vételének 
szándékát jelezte, azonban 
a társulási intézményfenn-
tartás révén elérhető több-
lettámogatás miatt önkor-
mányzatunk továbbra is a 
társulási formában történő 
intézményfenntartás mel-
lett döntött.

ÜREGBESZAKADÁS A kép-
viselő-testület a polgár-
mesteri hivatal udvarán 
történt ismeretlen eredetű 
üregbeszakadás helyreál-
lítása tárgyú beszerzési el-
járásban nyertes ajánlatte-
vőnek a GEOSZOLG Kft-t 
(2085 Pilisvörösvár, Erkel 
F. u. 16.) hirdette ki.

ÉV SPORTOLÓJA A kép-
viselő-testület élve Pest 
Megye Önkormányzatá-
nak Közgyűlése egyes ki-
tüntető díjak alapításáról 

és adományozásuk rend-
jéről szóló 6/2015. (V.11.) 
önkormányzati rendeleté-
ben biztosított javaslatté-
teli jogával, az Év Spor-
tolója Díjra – férfi felnőtt 
korosztály kategóriában – 
Molnár Péter kajak világ-
bajnokot terjesztette fel.

MEGEGYEZÉS A képvise-
lő-testület októberi ülésén 
ismerte meg Matheisz Jó-
zsefnek - a képviseletében 
eljáró dr. Paulicska Ta-
más ügyvéd útján - a szo-
bi 1038/11 hrsz-ú ingat-
lannal kapcsolatban Szob 
Város Önkormányzata és 
közte folyó vita rendezé-
sére előterjesztett ismételt 
ajánlatát, és úgy döntött, 
hogy Matheisz József ré-
szére visszafizeti az 1989-
ben az önkormányzat jog-
elődjének a szobi 1038/11 
hrsz-ú ingatlan vételára-
ként megfizetett 22.260 
forintot és kamatait, azaz 
összesen 155.450 forintot. 

A képviselő-testület októ-
ber 30-án a Szobi József 
Attila Művelődési Ház 
nagytermében megtartott 
ülése keretében közmeg-
hallgatást tartott. Az ülé-
sen a képviselő-testület 

tagjai és a lakosság részé-
ről megjelent mintegy 30 
fő tájékoztatást kaphatott 
az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetéről, a folya-
matban lévő ügyekről és a 
jövő évi fejlesztési elkép-

Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület

Parkosító, közterület kar-
bantartó munkálatok kez-
dődtek a Köztársaság és az 
Árpád utcákban. Az Árpád 
utcában a városfák közé 
virágokat ültetett az ön-
kormányzat, a Köztársa-
ság utcában megtörténtek 
a cserjék, fák metszései. A 
munkálatok tavasszal foly-
tatódnak, amikor a közte-
rületi padok felújítására és 
lefestésére is sor kerül. Az 

utcában fák kivágását nem 
tervezi az önkormányzat, a 
karbantartó munkák kizá-
rólag a közterületet, illet-
ve az azon található műtár-
gyakat érintik. 

Itt szeretnénk felhívni a 
gépjármű tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a Köztársa-
ság utcában lévő park te-
rületén tilos gépjárművel 
parkolni, amelyre a közte-
rület-felügyelő már több-

ször figyelmeztette a sza-
bálytalanul parkolókat. 

Amennyiben a figyel-
meztetés nem éri el célját, 
szigorúbb intézkedések 
várhatóak a park védelme 
érdekében.

zelésekről. Ezt követően 
következett a közmeghall-
gatás, ahol a lakosság ré-
széről megjelentek tették 
fel kérdéseiket, illetve tet-
ték meg javaslataikat, ész-
revételeiket.

A 2015. évi XLIV. törvény 
alapján a zártkerti ingatla-
nok esetében a tulajdonos 
2016. december 31-ig kérhe-
ti az ingatlan-nyilvántartás-
ban zártkertként nyilvántar-
tott ingatlana művelési ágá-
nak művelés alól kivett terü-
letként történő átvezetését.

A Magyar Közlöny 2015. 
évi 162. számában 2015. ok-
tóber 30. napján megjelent a 
földművelésügyi miniszter 
67/2015 (10.30.) FM. rende-
lete, mellyel lehetővé válik 
a zártkerti ingatlanok műve-
lés alóli kivonása, és ezáltal 
kifüggesztés és jóváhagyás 
nélküli adásvétele.

Ehhez csupán az szüksé-
ges, hogy a tulajdonos az il-
letékes járási földhivatalnál 
kérje a kivett zártkerti átmi-
nősítést.

Zártkerti ingatlanok 
tulajdonosainak 

figyelmébe

Parkosító munkák a város 
közterületein

www.
szob.hu
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A családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatellátásában jogsza-
bályi változás következ-
tében 2016. január 1-jétől 
jelentős változások áll-
nak be. Az ország számos 
településén a családsegí-
tés és gyermekjóléti fel-
adatok ellátása külön in-
tézményi rendszerben tör-
ténik, amely sok esetben 
párhuzamosságokat ered-
ményez. A jogalkotó szán-
déka szerint a jövőben a 
gyermekjóléti- és család-
segítő szolgáltatás kizáró-
lag egy szolgáltató kereté-
ben működtethető (1993. 
évi III. törvény 136. § (8) 
bekezdés), valamint az ed-
dig elkülönült két szakmai 
egység (családsegítés és 
gyermekjóléti feladatok) 
a jövőben egyesülve, csa-
lád- és gyermekjóléti szol-
gálat néven működtethető.

Ezzel kapcsolatban el-
mondhatjuk, hogy a jelen-
leg a Szobi Kistérség Ön-
kormányzatainak Több-
célú Társulása fenntartá-
sában működő Kistérsé-
gi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Szob 
intézmény keretében ese-
tünkben ez az integrált fel-
adatellátás már megoldott.

A gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szabályai 
is módosulnak 2016. janu-
ár 1-jétől, amelynek értel-
mében a járásszékhely te-
lepülés köteles lesz gyer-
mekjóléti központot is 
működtetni. E tekintet-
ben kérdésként merült fel, 
hogy településünknek, 
mint járásközpont telepü-
lésnek milyen módon kell 
majd januártól ellátnia a 
család- és gyermekjólé-

ti szolgálat, illetve a gyer-
mekjóléti központ felada-
tait? Egy intézmény kere-
tében, vagy külön intéz-
ményt kell létrehozni? A 
jogi szabályozás lehetősé-
get ad arra, hogy a gyer-
mekjóléti központ felada-
tainak ellátása egy már lé-
tező intézmény keretei kö-
zött történjen, esetünkben 
a Kistérségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgá-
lat Szob intézmény keretei 
között, az intézmény meg-
felelő átalakításával.

A képviselő-testület ok-
tóber 15-én megtartott ülé-
sén ennek megfelelően úgy 
döntött, hogy 2016. janu-
ár 1. napjától felállítandó, 
járási illetékességgel bíró 
gyermekjóléti központot 
a Szobi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú 
Társulása fenntartásában 

Gyermekjóléti Központ létrehozásáról 
döntöttek a képviselők

működő Kistérségi Csa-
ládsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat Szob (további-
akban: Intézmény) intéz-
mény keretei között kíván-
ja létrehozni és azt követő-
en működtetni. A képvise-
lő-testület kezdeményez-
te a Szobi Kistérség Ön-
kormányzatainak Többcé-
lú Társulása Tanácsánál, 
hogy a gyermekjóléti köz-
pont ilyen módon történő 
felállításához járuljon hoz-
zá, azt vegye fel a társulás 
keretében ellátandó felada-
tok közé, illetve a döntsön 
az Intézmény gyermekjó-
léti központ feladatainak 
ellátásához szükséges át-
alakításáról.

Az önkormányzat bízik 
abban, hogy az intézmény 
a szükséges átalakításokat 
követően maradéktalanul 
eleget tud tenni új feladata 
ellátásának, és ezáltal hoz-
zájárul a helyi gyermekjó-
léti rendszer fejlődéséhez.

TISZTELETTEL: 
FERENCZ GYÖNGYI

POLGÁRMESTER

Amint arról la-
punk korábbi szá-
mában (2015. jú-
nius) már hírt ad-
tunk, az önkor-
mányzat pályáza-
tot nyújtott be a 
Petőfi  Sándor utca 
aszfaltburkolatá-
nak teljes felújítá-
sára. 

Sajnálatos mó-
don a pályázat 
nem részesült tá-
m o g a t á s b a n , 
azonban az úttest 
egyes szakaszai-
nak rendbehozata-
la nem várathatott 
magára. Itt elég 
csak utalnunk az 
utca szakorvosi 
rendelőintézethez közelebb 
eső végére, ahol az útbur-

Útfelújítás a Petőfi Sándor utcában

kolat annyira megsüllyedt, 
hogy alacsonyabb építésű 
személyautóval már szinte 

járhatatlanná vált. 
Sajnálatos módon az 

önkormányzatnak nem 

állt költségvetésében ren-
delkezésre annyi forrás, 
amely az utca teljes felújí-
tására elegendő lett volna, 

legfeljebb any-
nyi, amelyből a 
legrosszabb ál-
lapotban lévő 
szakaszt rend-
be lehet hoz-
ni.  Mindennek 
tudatában dön-
tött úgy a kép-
v i s e l ő - t e s t ü -
let, hogy – pá-
lyázati pénz hi-
ányában – iga-
zodva pénzügyi 
lehetőségeihez 
az utca legkriti-
kusabb (82 fm) 
szakaszát fel-
újítja, az utca 
további részén 
pedig kátyúzási 

munkálatokkal hárítja el a 
közlekedést veszélyeztető 
úthibákat. 
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A Szobi József Attila Műve-
lődési Ház életében a felújítá-
sokra és fejlesztésekre az utób-
bi években - lehetőségeink-
hez mérten - igen nagy hang-
súlyt fektettünk. Ezen munká-
latok hol látványos, hol a mű-
velődési ház látogatói és hasz-
nálói számára kevésbé feltűnő 
kimenettel zárultak. 

2013-tól napjainkig meg-
újult az előtér (2014 augusztu-
sában került átadásra), mely-
ben a 2013-as tavaszi árvíz 
komoly károkat okozott. Fel-
újításra került a színpad felet-
ti tetőrész és a művészbejáró 
is átalakult, ezeket a részeket 
a 2013. március 15-i ítéletidő 
rongálta meg. Ezeken túl szi-
getelés készült a színpad felső 
traktusában és a fűtési rend-
szer is átalakításon ment ke-
resztül, de ennek ellenére a fű-
tés még komoly kívánni va-
lókat hagy maga után, amit 
igyekszünk a közeljövőben 
mihamarabb megoldani. 

És hogy idén mitől is vet-
tünk örömmel búcsút? Talán 
a két leglátványosabb felüle-

tünk kapott új külsőt az ősz 
folyamán. A színpad burkolati 
munkáinak már nyáron neki-
kezdtünk, hiszen szinte alap-

jaitól kellett renoválni a felü-
letet. A színpad aljzat a szak-
szerű előkészítést követően 
csúszásmentes nyír rétegelt le-

Amikor öröm a búcsú…

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TAPASZTALATTAL 
RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ, „C” KATEGÓRIÁS JOGO-
SÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ GÉPJÁRMŰVEZETŐT KERES.

JELENTKEZÉSKOR BENYÚJTANDÓ: szakmai önéletrajz 
(kézzel írott formában is), és a legmagasabb iskolai vég-
zettségről, valamint a gépjárművezetői jogosultságról 
(jogosítvány) szóló okirat másolata.
BÉREZÉS: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerint.
A jelentkezési anyagot Ferencz Gyöngyi polgármester 
részére kell postai úton (cím: Szob Város Önkormányza-
ta, 2628 Szob, Szent Imre u.12.) megküldeni, vagy sze-
mélyesen a Szobi Polgármesteri Hivatalban (cím: 2628 
Szob, Szent Imre u. 12.) ügyfélfogadási időben benyúj-
tani.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. DECEMBER 4.

Az állásajánlattal kapcsolatban érdeklődni Ferencz 
Gyöngyi polgármesternél lehet a 27/570-690-es tele-
fonszámon.

Állásajánlat

mezburkolattal lett fedve, míg 
a frontoldalt táblásított lucfe-
nyő lapokból alakították ki.

A nézőtér aljzatának fel-
újítása nagy fejtörést okozott, 
rengeteg ötletelés, sok anyag-
minta, és a meglévő adottsá-
gokat, valamint az elkészült 
felülettel szembeni elváráso-
kat fi gyelembe véve, végül a 
kőőrleményes dekor műgyan-
ta bevonat mellett döntöttünk.

Jelenleg a vízhálózatunk 
egyes szakaszainak felújítá-
sa folyik, és reményeink sze-
rint mire Ön ezeket a sorokat 
olvassa, a munkálatok végére 
érünk és zavartalanul nézünk 
elébe az adventi időszaknak.

Természetesen ahhoz, 
hogy a XXI. század elvárása-
inak eleget tudjunk tenni, és 
a kulturális igényeket minél 
teljeskörűbben ki tudjuk elégí-
teni, még van hova fejlődnünk 
és fejlesztenünk. Elképzelé-
sekben nincs hiány, de mint 
tudjuk, Rómát sem egy nap  
alatt építették.

Aki nem hiszi, járjon utána 
és látogassa meg az intézmé-
nyünket, jöjjön el rendezvé-
nyeinkre és érezze jól magát!

PANITA
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Tisztelt szobi lakók!
Amiről most írok, az lát-

szólag teljesen magánügy. 
Arról szeretnék beszámolni, 
hogy előző lelkipásztori he-
lyeimről milyen sokan láto-
gatnak, és én milyen kapcso-
latban vagyok velük.

Először is, manapság tény-
leg nagyot változott a világ.  
Egy súlyos nagy doboz lett az 
a levelezési anyag, amit kb. 
középiskolás koromtól, 1962-
től 1995-ig küldözgettek az 
emberek. Addigra nyolc lel-
kipásztori helyem, két isko-
lavárosom volt.  Bőven akadt 
máshol lakó ismerős és barát. 
Én minden levelet, még ké-
peslapot is eltettem, így gyűlt 
össze a nagy doboz anyaga. 
Többször nosztalgiáztam a 
levelek segítségével, csopor-
tosítottam, összegyűjtöttem 
az egy személytől kapottakat 
stb. Az elmúlt nyáron aztán, a 
mostani költözés alkalmával,  
kiválasztottam a minta dara-
bokat, és a többitől megsza-
badultam, oly módon, hogy 
átadtam a püspöki levéltár-

nak. Nem vagyok jelentős író, 
nem hiszem, hogy fontosak a 
leveleim, de  nem volt szívem 
elégetni  őket. Egészen eddig 
nem tudtam elengedni őket. 
Mondom, a mintadarabokat, 
és néhány nagyon becsesnek 
vélt  levelet ma is őrzök.  Én 
már tényleg készülök a leg-
végső állomásra. Láttam már 
papi hagyatékokat méltatlan 
kezekbe kerülni.

Levelezni azonban ma is 
szeretek. Ma a kapcsolat-
tartásnak hihetetlen arze-
nálja van.  Friss híreket tu-
dok a facebook-ról távoli or-
szágokban élő tanítványaim-
ról. Lehet elektronikus leve-
let (e-mail) írni, lehet tele-
fonálni, úgy is, hogy láthas-
suk egymást stb. Én is élek 
ezekkel a  lehetőségeknek a 
legtöbbjével. Levelet példá-
ul úgy írok akár 50 darabot is 
egyetlen délután, hogy meg-
fogalmazok egy általános le-
velet, például hogylétem, ak-
tuális ügyeim felől. Ezt az-
tán beleteszem az e-mailen írt 
pár soros, személyes levelem 

mellékletébe. Ide bele tehetek 
néhány fényképfelvételt is. 
Szinte teljes körű tájékozta-
tást adhatok. Nem kell ötven-
szer leírnom, és mégis min-
denkinek személyesen jutta-
tom el egy kis sajátos, szemé-
lyes mondanivalóval együtt.

Ezen lehetőségek ellené-
re mégis fontosak a szemé-
lyes találkozások. Van is ben-
ne részem többször is. Egy-
részt én is megyek Gyálra, 
Felsőpakonyra, hiszen a szü-
lőfalum, ahol édesapám és a 
húgom családja most is él, az 
Ócsa, a szomszéd város. Meg 
is mondtam az utódomnak, 
hogy nem tudom elkerülni 
volt lelkipásztori helyeimet, 
hiszen útba esnek.  Másrészt a 
kedves volt barátaim, ismerő-
seim is szívesen jönnek az or-
szág, eme szép részére, amit 
Szob, a Dunakanyar  jelent. 
Az egyéni látogatókon kívül 
voltak már tízen is egyszerre, 
mint egy közösség. Novem-
ber hónapban, l5-én 70 főre 
számíthatok, november 22-én  
pedig ismét kb. 10 főre.  Az 

A levelezések és látogatások öröme

A postagalambokkal való fog-
lalkozás egész évet kitöltő idő-
beosztást, odafi gyelést igényel 
a tenyésztőtől. A tenyésztésre, 
versenyekre való felkészítés 
már az év elején elkezdődik. A 
tenyésztés a tél végével, a ver-
senyzés április közepén kez-
dődik el tréningekkel és július 
közepén fejeződik be. A verse-
nyek 12 hétvégén 150-750 km 
közötti távolságról zajlanak. 
Egy hónap szünet után augusz-
tus közepétől szeptember vé-
géig a fi atal, 2-4 hónapos ga-
lambok tréningje, illetve ver-
senye kerül megrendezésre.

Versenyidőszakban egész-
séges rivalizálás folyik közöt-
tünk. Tudunk örülni a másik 
sikerének, a mindenkori győz-
tesre büszkék vagyunk, gratu-
lálunk az elért eredményhez. 
Észrevételekkel, jó tanácsok-
kal, és ha kell, tenyészanyaggal 

is segítjük egymást.
A versenyek végeztével ke-

rülnek értékelésre az év végi 
eredmények csapat, illetve 
egyéni bajnokságban egyesü-
leti, kerületi és országos szin-
ten.

Az A-54 egyesület verseny-
zői komoly eredményeket ér-

tek el úgy tagszövetségi, mint 
országos szinten is.

Az egyesület az utóbbi 
években több díjkiosztót ren-
dezett a résztvevők nagy meg-
elégedésére. 

2015-ben október 17-én 
Krasznai Zoltán képviselő is-
mét biztosította rendezvé-

első közösségi látogatásra is 
rendkívüli örömmel készül-
tem. Ritkán öltözöm öltönybe, 
de most megtettem, hogy ez-
zel a szokatlansággal is hang-
súlyozzam az örömöm. Lett 
is nagy öröm, szíves vendég-
látás. Még Veronika receptjét 
is elkérték. Örömmel nézték 
a gyönyörű kilátást a kálváriá-
ról stb., de egy egészen külön-
leges hozadéka is volt vala-
melyik látogatásnak.  Egy ko-
molyabb összegű adományt is 
kaptunk, hallván, hogy meny-
nyi építő szándékunk van. Az 
biztos, hogy máris megjavul-
tak a plébánia ablakai, ami-
nek nagyon érezhető a hatá-
sa.  Alig várjuk a tavaszt, hogy 
hozzá fogjunk az öreg temető 
rendbehozatalához és a plébá-
niai vendéglátás lehetőségei-
nek bővítéséhez. Akkor még 
több vendéget fogadhatunk, 
és még jobban öregbíthetjük 
Szob jó hírét.

Az utolsó pár mondatból 
talán látszik már, hogy nem 
egészen magánügy, amiről ír-
tam.  Isten tartsa meg minden-
ki jó barátait.

TISZTELETTEL: 
HEFLER GÁBOR PLÉBÁNOS

Egyesületi díjkiosztó
nyünk helyszínét.

Tóth Lajos alpolgármester 
anyagi hozzájárulását ezúton is 
köszönjük. A már hagyomány-
nyá vált galambröptetéssel a 
jövőben is színesítjük a város 
rendezvényeit.

Sajnos az előző években 
megszokott nagy létszám he-
lyett kevesebben vettünk részt 
az egyesületi összejövetelen 
–váratlan családi gondok. En-
nek ellenére igen jó hangula-
túan zajlott le a díjkiosztó. A 
serlegek átadásánál Huszák 
György megismételte előző évi 
sikerét. Másodszor megnyer-
te ebben a versenyévadban  a 
Kolozsi vándorkupát. (Öt év-
vel ezelőtt Ő alapította ezt a dí-
jat Kolozsi Gábor galambász 
emlékére.)

A szokásos egytálétel el-
fogyasztása közben és utá-
na szinte repült az idő. Megint 
egy jó hangulatú rendezvényt 
tartottunk.

A sorok olvasóinak minden 
jót kíván: 

AZ A-54 PGSE TAGSÁGA
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Kik lehetnek ifjú
polgárőrök?

A polgárőr törvény ki-
mondja, hogy csak is a 
törvényes képviselő hoz-
zájárulásával lehet vala-
ki ifjú polgárőr és akkor 
ha a 14. életévét betöltöt-
te. Alapfokú iskolai vég-
zettséggel kell rendel-
keznie és természetesen 
büntetlen előéletű kell, 
hogy legyen.

Az ifjú polgárőr közre-
működik a polgárőr fel-
adatkörét érintően az ál-
lampolgárok tájékozta-
tásában, a polgárőr tevé-
kenységgel kapcsolatos 
jegyzőkönyvek és más 
iratok előkészítésében, a 
katasztrófákra való fel-
készülésben, a katasztró-
fák elleni védekezésben 
és helyreállításban, va-
lamint a polgári védelmi 
szervezetek tevékenysé-

gében, dolog ideiglenes 
elvétele esetén az elvett 
dolog őrzésében és szál-
lításában. A baleset-meg-
előzési, az áldozatvédel-
mi, a közlekedésbizton-
sági, állat-, környezet- és 
természetvédelmi tevé-
kenység támogatásában, 
a lakosság és az önkor-
mányzatok közötti kap-
csolat erősítésében, az 
otthonában élő fogyaté-
kos személy védelmé-
ben, a polgárok és javaik 
védelmében, az állami és 
önkormányzati vagyon 
megóvásában, a polgár-
őr egyesület feladataival 
összefüggő oktatási, kul-
turális, ismeretterjesztő 
tevékenységben.

Azoknak, akik 2016. 
január 1-je után érettsé-
giznek - tehát 2012 szep-
temberében vagy később 
kezdték el a középisko-
lát -, ötven óra közössé-
gi munkát kell végezni-

ük. Ez az érettségi-bizo-
nyítvány kiadásának fel-
tétele. Éppen ezért meg 
fogunk állapodni több 
középiskolával, így le-
hetőséget teremtve arra, 
hogy a szobi gyerekek a 
polgárőrség szervezésé-
ben igazoltan letölthes-
sék ezt az 50 óra közös-
ségi munkát.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
www.szvpe.blog.hu/ és 

www.facebook.com/

CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKOD 
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK 

EGYIKÉN JELEZD:
Levélben: Szob Város 
Polgárőr Egyesület, 

2628 Szob Árpád u. 17.
Telefon: +36 20 4282457
szobipolgarorok@gmail.com

Várunk a csapatunkba!

SASS LÁSZLÓ 
SZVPE ELNÖK!

Ifjú Polgárőr Csoportot alakítunk 
Szobon! Légy Te is tagunk!

A szobi harangok
Szobra vitt az utam egyszer,

Hullt a zápor, fújt a szél,
Csöndes város határszélén,

Két folyónak szegletén.

Nagy állomás kisvárosban,
Ék díszíti oldalát,

Nagy dalnokunk itt volt gyermek,
Ki megírta Psalmusát.

Mit is mondtam, határszélén,
Itt ér véget szép hazánk?

Magyarságunk meddig ér el,
Ipolyon túl mi vár ránk?

Itt is, ott is önmagával 
Néz szemet e kis ország,
Kit kitépett vérző sebből

Trianoni gonoszság.

De hiába tilalomfák,
Sorompók és egyebek,
Imaszavú harangoktól

Hangoskodnak az egek.

Köszönt reggel, hív imára,
Majd Hunyadit idézve,

Délben híre győzelmének
Emléke zeng ércében.

S elmúlik a nyári zápor,
Fenn az égben nincs harag
Mikor felzeng e szép tájon
A két szobi nagyharang.

Boldogasszony, harangodban,
Hogyha szól a szép szava,
Árva néped szíve dobban,
Hozzád esd e szűk haza!

Hozzád és a királyunkhoz,
Hozzátok száll hő ima,

Imádkozzál mennyben értünk
Magyaroknak szent fi a!

László, népünk szent királya,
Árpád-házi hős vitéz,

Harangoddal hívj imára,
Mely bennünket megigéz.

Esteledik, itt az alkony,
De tart még az igézet,

Zengő hangra hitet teszünk,
S bennünk erős ígéret.

Határszéli kis városka,
Harangodban Psalmusod,
Emléked a szívemben van,
Köszönöm e szép napot!

Kismaros, 2015. október 28.
KÖRÖMI FERENC
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Ezzel a címmel készült javas-
lat a szobi Csák-hegyi kőbá-
nyában Magyarországon meg-
indult „RICERIPAR”, azaz az 
ipari méretű kőfaragás kezde-
tének bemutatására települési 
– tájegységi - megyei - külho-
ni magyarság értéktárba törté-
nő felvételéhez, a Hungaricum 
törvény alapján. A követke-
ző rövid leírás készült hozzá: 
A Csák-hegy kőzetanyaga na-
gyon alkalmas volt arra, hogy 
a magyarországi városok 19. 
században megindult fejlődé-
se számára szolgáltasson ut-
caköveket, szegélyköveket és 
járdaköveket. Ez a dácit a fe-
lületi tulajdonságai miatt nem 
volt olyan síkos (pl. szekér-
keréknek, cipőtalpnak), mint 
a később máshonnan kiter-
melt termékek (pl. bazalt). Ezt 
a Csák-hegy bányáinak üze-
meltetői is felismerték, és kez-
detben olyan külföldi mun-
kásokat alkalmaztak, akik 
megtanították Ipolydamásd, 
Kóspallag, Márianosztra, 
Szob stb. férfi ait erre a mes-
terségre, akik aztán családja-
ik számára sokáig biztos meg-
élhetést teremtettek. A tulajdo-
nosok a kitermelés és szállítás 

érdekében számos technológi-
ai fejlesztést hajtottak végre. 
Pl. Kisvasúti kapcsolat meg-
teremtése „nagy” vasúthoz, 
és az itt létesített zúzóműhöz, 
valamint a dunai hajórakodó-
hoz. Sikló építése és haszná-
lata a hegyről a kisvasúti to-
vábbszállításhoz. Ehhez kap-
csolódó építmények. szolgá-
lati lakások, fűtőház, irodaház, 
műhelyek kialakítása. Az itt 
és akkor előállított termékek 
láthatók és használhatók még 
többek között Buda, Ipolyság 
(ma már Sahy / SK), Szob ut-
cáin. Olyan távoli helyekre is 
eljutottak, mint pl. Érsekújvár 
(Nové Zámky / SK), Temes-
vár (Timisoara / RO), Nagy-
szombat (Trnava / SK), Sza-
badka (Subotica / SRB), Zenta 
(Senta / SRB). A Börzsöny 
Múzeum Baráti Körének ez-
zel kapcsolatos kutatásainak 
és gyűjtéseinek köszönhetően 
sikerült a Börzsöny Múzeum-
ban erről egy kis állandó ki-
állítást összeállítani (szerszá-
mok, termékek, történeti leírás 
és képek), amelyet megtekint-
hetnek az érdeklődő látoga-
tók. A Baráti Kör kapcsolatot 
tart a ma még élő ricerekkel 

is. A javaslatot Fésű József 
György készítette 2015 júniu-
sában Árpási Imre segítségé-
vel. A javaslatot egyhangúlag 
támogatta a Helyi Értéktár Bi-
zottság: Fésű József György, 
Golánné Beke Anita, Kunya 
Sándorné, Nagyné Gyuláné 
Héri Borbála, Paluch Anita. 

A javaslatot Szob Vá-
ros Önkormányzata nyújtotta 
be Pest Megye Önkormány-
zata felénemzeti értékként, 
Csák-hegyi riceripar emléke-
zete megnevezéssel. Szakte-
rület besorolása ipari és mű-
szaki megoldások kategó-
ria lett, amelynek a települé-
si, tájegységi, megyei és kül-
honi magyarság értéktárban 
van helye ezzel a rövid in-
doklással: Kőbányászat-törté-
neti jelentősége mellett fon-
tos szerepet töltött be a ma-
gyarországi városok építé-
szet-történetében (utca-, jár-
dakövezés), valamint a kör-
nyező települések lakosságá-

nak megélhetése szempont-
jából mint kiemelkedő mun-
kalehetőség. A nemzeti érték-
kel kapcsolatos információt 
megjelenítő forrás is rendel-
kezésre áll: Dr. Hála József: 
A Börzsöny-vidéki kőbányá-
szat és kőhasznosítás a XIX-
XX században, Dissertationes 
Ethnographicae 6. Budapest, 
1987. ELTE BTK Tárgyi Nép-
rajzi Tanszéke. 232 p. Szakér-
tőként Dr. Hála József adott 
támogató és ajánló levelet a 
javaslathoz, amelynek alapján 
kimondhatjuk, hogy a Csák-
hegy tekinthető a magyaror-
szági riceripar „bölcsőjének”. 
Pest Megye Önkormányzata 
által létrehozott Pest Megyei 
Értéktár Bizottság ezt a javas-
latot elfogadta, és nemzeti ér-
tékként felvette a Pest Megyei 
Értéktárba.

HELYI ÉRTÉKTÁR 
BIZOTTSÁG SZOB 

SAJÁT FOTÓ ÉS SZKENNELT 
FOTÓ: ÁRPÁSI IMRE

Csák-hegyi „RICERIPAR” emlékezete
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Ha felcsapjuk a szinonima 
szótárat a „fehérnép” szónál 
a következőket kapjuk: csaj, 
pipi, bige, maca, nőci stb…

Szóval nem egy letűnt kor 
kifejezése ez, nem egy kihalt, 
titokzatos csoportról van szó. 
Nagyon is élő és aktuális. Bi-
zony a Fehérnépek még ma is 
köztünk járnak. 

Ha a közel múltban péntek 

délutánonként öt óra tájban a 
Szobi József Attila Művelő-
dési Ház felé jártál, felmerül-
hetett benned a kérdés, hogy 
vajon hova igyekszik ennyi 
hölgy, leány, csajszi és néni? 
Esetleg egy kacagásra, hang-
foszlányra, csengő énekszó-
ra kaptad fel a fejed miköz-
ben suli vagy munka után fá-
radtan hazafelé sétáltál a mű-
velődési ház előtt. Kinek van 
egyáltalán ereje vagy ked-
ve egy ilyen fárasztó hét után 
még mókázni? Nos, elárulom 
Neked, hogy a nevetés, dalo-
lás tettesei azok a bizonyos 
Fehérnépek. 

A Fehérnépek tagjaként, 
most bevezetlek a kulisszák 
mögé. 

A csoport a Danubius 
Táncegyüttes különleges kez-
deményezésére alakult meg 
idén szeptemberben, össze-
gyűjtve a dalos kedvű kis- és 
nagy lányokat, anyukákat, 
nagymamákat korosztályi 
megkötöttség és táncos elő-
képzettség nélkül. A cél egy 
emberekkel teli, zengő szín-
pad. Egy nagyon különleges, 
rendkívüli magyarbődi elő-

adással készülünk. Tudni kell, 
hogy a felvidéki Magyarbőd 
az egyetlen település, ahol 
magyar népdalainkat két szó-
lamban éneklik. A telt és tel-
jes hangzást leggyönyörűb-
ben 20-30-40 női hang tudná 
megszólaltatni. 

Tudd, hogy sosem késő 
csatlakozni hozzánk! Szeretsz 
énekelni vagy szíveden vise-

led a magyar kultúrát? Tenni 
szeretnél valamit öröksége-
inkért és hagyományainkért? 
Esetleg csak egy kicsit kisza-
kadnál a hétköznapokból? Mi 
szeretettel várunk! Itt kiéne-
kelheted magadból a feszült-
séget, tagja lehetsz egy vidám 
csapatnak. A jó kedv és han-
gulat garantált!

Nekünk ma már szeren-
csére nem kell fonóba járni, 
ahhoz, hogy összegyűljünk, 
szórakozzunk és daloljunk. 
Éneklésünk közben sem kell 
már a kenderszöszt felfonni. 
De emlékezzünk nagymamá-
ink meséire a tollfosztóról és 
kukoricafosztásról, amelyek a 
serdülőkorú és felnőtt lányok, 
asszonyok társas munkája il-
letve közös szórakozása is 
volt egyszerre, és amelyekre 
természetesen fi úknak, legé-
nyeknek, férfi aknak tilos volt 
a belépés. Összejöveteleink is 
ezeknek a hangulatát idézik. 

Ha kedvet kaptál ne ha-
bozz! Csatlakozz hozzánk 
péntekenként 17.00 órakor a 
Szobi József Attila Művelő-
dési Házban!

E.ZS. 

Akárki lehet
önkéntes családsegítő?

Válasz: NEM. Mindenkinek, főleg a hirdetőnek tudnia kell, hogy 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az ellátandó fel-
adatok fontossága, sokrétűsége szigorúan betartandó speciális 
szakirányú alap-, közép- és felsőfokú szakképzettséget igényel. 
Sőt bizonyos munkakörökben szakvizsga is szükséges.

Az önkéntesen végezhető meghatározott tevékenységeket 
csak a Szolgálat, vagy az Önkormányzat által koordináltan le-
het vállalni. Általában felhívással fordulnak a lakossághoz pl. az 
idézett minta „A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felhív-
ja a segíteni vágyó, önkéntes munkát vállaló főiskolás, egyete-
mista hallgatók, pedagógusok, nyugdíjas pedagógusok, továbbá 
olyan segítő szándékú személyek fi gyelmét, akik motivációt érez-
nek önkéntes munkára, hogy  a Szolgálat  rendezvényein, prog-
ramjain társadalmi célú munkára van lehetőség.” Az érdeklő-
dőknek a Szolgálattal kell felvennie a kapcsolatot személyesen, 
vagy telefonon.

Távol áll tőlem megkérdőjelezni a jó szándékot, de értelme-
zésem szerint a hirdetés a közvetlen barátok, szomszédok segíté-
sén szélesebb kört sugall. Az előző alkalmakkal pedig még párt 
és társadalmi szervezetekre is hivatkozott. Ez lényegében megté-
vesztése az olvasóknak.

Javaslom, hogy ha ténylegesen segíteni akar, akkor minél ha-
marabb jelentkezzen be az illetékes hatóságoknál, hogy szabá-
lyos jogi keretek között végezhesse társadalmi munkáját a város 
lakosainak érdekében.

TISZTELETTEL, MINDEN JÓT KÍVÁNVA: 
EGY 30 ÉVIG GYERMEKVÉDELEMBEN DOLGOZOTT OLVASÓ

Fehérnépek???

A VÉLEMÉNY ROVATBAN MEGJELENT CIKKEK 
NEM FELTÉTLEN TÜKRÖZIK A SZERKESZTŐ-
SÉG ÁLLÁSPONTJÁT.
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Energia és környezetvédelem VI.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

A víz  ̵  a téma folytatása: 
Az előző folytatásban meg-

ismerhettük a hidrogén lénye-
ges jellemzőit, következzék 
hát a vízmolekula másik ösz-
szetevője az oxigén.

Az oxigén1: Rendszá-
ma nyolc. Csak a harmincas 
években derült ki, hogy több 
izotópja is van. Tizenhatos 
tömegszámú izotópja kere-
ken 99,8% gyakorisággal do-
minál. Elemgyakoriság szem-
pontjából a Világegyetemben 
a harmadik helyen találjuk, e 
tekintetben csak a hidrogén és 
a hélium előzi meg. A földké-
reg súlyának csaknem a felét 
az oxigén teszi ki. Két vegy-
értékű elem. Elektronegativi-
tása a klórral egyező - atomos 
állapotban nagyon reakcióké-
pes. Normál körülmények kö-
zött gáz halmazállapotú, két-
atomos molekulákat alkot. 
Ezek a molekulák igen sta-
bilak, még magas hőmérsék-
leten sem bomlik fel a mole-
kuláris kötés. (2000ºC hőmér-
sékleten az oxigénmoleku-
lák 0,36 ezreléke bomlik csak 
atomjaira.) A molekuláris oxi-
gén csekély reakcióképessége 
teszi lehetővé, hogy a légkör 
21 térfogatszázalékát alkos-
sa. Vízben kevéssé oldódik: 
1l vízben 20°C-on mindössze 
43,4mg O2 oldható2 fel.

Az oxigén körforgása: A 
levegő oxigénje körfolyamat-
ban vesz részt. Az élő szerve-
zetek - közöttük az ember is 
- a szükséges oxigént a leve-
gőből veszik fel. A felhasznált 
oxigén a szervezetből főleg 
víz és széndioxid formában 
távozik. Nagy mennyiségben 
fogyasztja a levegő oxigén-
jét az emberek műszaki tevé-
kenysége is. Ennek ellenére 
a levegő oxigéntartalma föl-
dünkön - kisebb helyi kon-
centráció változásoktól elte-
kintve - nagyjából állandónak 
tekinthető. Az oxigénegyen-
súly fenntartása alapvető fon-
tosságú: a nap sugárzási ener-
giájának közreműködésével, 
a zöld növényekben lejátszó-

dó asszimilációs folyamat so-
rán a víz és a széndioxid szén-
hidrátokká valamint oxigénné 
alakul át. Az asszimilációs fo-
lyamat összegző egyenlete az 
alábbi:

 Ha földünk asszimilációs 
kapacitását megváltoztatjuk, 
akár csak növényfajta vál-
tással - például esőerdők he-
lyett olajpálmák - egyáltalán 
nem biztos, hogy a végered-
mény környezetbarát. Bár az 

elvben igaz, hogy egy pálmá-
ból kinyert olajat elégetve, a 
pálma a levegő széndioxidjá-
ból és vízből képes azt újra-
termelni. Arról azonban nincs 
adat, hogy az olajpálmák he-
lyén eredetileg zöldellő nö-
vényzet asszimilációs kapa-
citása mekkora volt. (Sajnos 
valószínű, hogy egy olajpál-
ma ültetvényhez viszonyítva, 
sokkal több oxigént termelt.)

Az ózon: Az ózon az oxi-
gén háromatomos molekula 
változata (ún. allotróp). Leg-

gyakrabban ultraibolya sugár-
zás, illetve a levegőben zajló 
elektromos kisülések (ionizá-
ció) hatására jön létre. Hosz-
szabban működő lézernyom-
tatók közelében általában jól 
érezhető az illata. Rendkí-
vül kellemetlen szagú gáz. 
A nevét is a szagáról kapta: 
Christian Friedrich Schönbein 
svájci kémikus adta az ózon 
nevet a görög ozein, vagyis 
"bűzleni" szóból.

Nem csak büdös, de rend-
kívül mérgező is. Az ózon 
molekula kis stabilitású, 
könnyen bomlik, erős oxidáló 

szer. Ellentétben a kétatomos 
molekulával, vízben nagyon 
jól oldódik. E tulajdonságai 
miatt a földfelszínhez közel 
az ózon a normál légkörnek 
legfeljebb 10-9 ~  10-10  tér-
fogathányadát teszi ki. Ne té-
vesszen meg senkit az "ózon-
dús levegő" kifejezés. A tisz-
ta, oxigéndús erdei levegőben 
nincs ózon. Van viszont a Los 
Angeles-típusú szmogban. 
Nem véletlen, hogy az utób-
bi évtized  levegőtisztasá-
gi jelentéseiben megjelent az 

ózonkoncentráció adat. Már 
kis koncentrációban is ko-
moly orr-nyálkahártya és lég-
úti panaszokat okoz.

Az ózonpajzs3: A pajzs 
szemléletes név - véd valami-
től. Ebben az esetben a nap-
ból érkező sugárzásnak 220 
~ 320 nm hullámhosszúsá-
gú (UV-B) részétől védi meg 
a Föld felszínének élővilá-
gát. A légkörben lévő más gá-
zok ugyanis nem csak a látha-
tó fényt, hanem az ultraibolya 
sugárzást is átengedik.

Az ózonréteget nem össze-
függő pajzsként, hanem egy 
óriási lyukakkal átszőtt ritka, 
de 40 km vastag hálóréteg-
ként kell elképzelnünk, ami 
a földfelszín felett 10 km-re 
kezdődik. Még további félre-
értési lehetőségként, gyakran 
szokták az ózonréteg vastag-
ságát is emlegetni. Az ózon-
réteg vastagsága egy elméleti 
érték, ami tulajdonképpen az 
ózonkoncentrációra jellem-
ző: azt mutatja meg, hogy ha 
a légkörben lévő valameny-
nyi ózont normál nyomá-
son és hőmérsékleten a ten-
gerszintre koncentrálnánk, az 
milyen vastag réteget alkotna. 
Ennek az elméleti vastagság-
nak a mértékegysége a "DU". 
(1DU = 10μm vastag ózonré-
teg. A Dobson unit azaz DU,  
Gordon Dobson (1889-1976) 
oxfordi tudós nevét őrzi, aki 
e témában úttörő munkát vég-
zett.) A ózonkoncentráció fo-
lyamatosan ingadozik: tipikus 
nagysága 200~300DU. 

Egy-egy terület felett az 
ózonmennyiség nagysága 
erősen függ attól, hogy mi-
lyen évszakban járunk.

Az 1970-es évektől kezd-
ve egyre többször fi gyelték 
meg az éves ózonkoncent-
ráció átlagának a csökkené-
sét. A csökkenés mértéke év-
tizedenként kereken 4% volt. 
Az évszakos ingadozások 
mértéke is megnőtt. Tavasz-
szal különösen erőteljes volt 
a csökkenés  az Északi-sar-
kon (március-április), a Dé-
li-sarkon (szeptember-októ-
ber). A legnagyobb csökkenés 
2006-ban volt: az Északi-pó-
lus felett -30%, a Déli-pólus 
felett -70%. Ezek a területek  

Oxigénatom sematikus vázlata (A magban nyolc proton és a 
neutronok, a két héjon 2+6 elektron.) 
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Bekopogott a tél…
Bekopogott a tél, mint egy fáradt vándor.

Ledobta hófehér köntösét válláról.
Lezserül, hanyagul, csak úgy ráérősen.

Nagyon jól tudta ő, nincs miről lekéssen!

Van, aki kedveli, se-szeri, se-száma.
Megmondom őszintén, a többség utálja.
Pedig jámbor, szelíd, mit is tehet róla,

Hogy kicsit fagyosabb, mint három szomszédja!

Mielőtt bántatnánk, hagyjuk hagy beszéljen!
Emberek nyelvét már megtanulta régen.

Azért nem mert szólni, nehogy kinevessék.
Tépázott erényén újabb csorba essék!

És hogy kérve-kértem, megjött bátorsága.
Kiömlött lelkének, bánata, vígsága.

Minden szótöredék, mi száját elhagyta,
Mázsányi tehertől, megszabadította.

Így mondom szó szerint, idézek szavából!
Lehet, hogy megbízok, lehet, hogy hálából.

Lehet, hogy csak azért, hisz úgy meggyűlt bennem.
Ha meg nem könnyítem, kilyukad a lelkem!

A mérleg serpenyő nehezebbik fele,
Hasznos cselekedet, minden jóval tele.

Kellemetlen bánat, olyan elenyésző,
Mint rekkenő hőben, a lyukas napernyő!

Igaz, hideg vagyok, de miért csinálom?!
Legyen a növénynek nyugodt, békés álom.

Hópaplannal fedem, babusgatva óvom.
Laikusnak persze, mindezt miért mondom?!

De van itten más is, mit javamra írok.
Olyan öröm nézni, sokszor majdnem sírok.

Szánkózók, síelők, boldog tekintetét.
Laikus szemével, persze ez sem elég!

Nézni a gyerekek hancúrozó hadát.
Prüszkölő, ujjongó, hógolyózó csatát.

Hóember hegyeket, mely takarja a Napot.
Laikus szemével, ez sem mond még nagyot!

S hogy nem értik meg tiszta szándékomat.
Mérgembe csinálok, rettentő fagyokat.

Most már van rá okuk, hogy nehezteljenek.
Naivan a kákán csomóra leljenek!

Olyan, ki a telet csak hidegnek látja.
Nem fogja meg soha, igazi varázsa.

Laikus szemével, lát és ítélkezik.
Nem veszi azt észre, mily nagyot vétkezik!!

Szob, 2014. december 29.
ID. VIRÁG SÁNDOR

"ózonlyuk" néven váltak is-
mertté. Más térségek felett, 
így hazánk felett sem alakul 
ki ózonlyuk! A légkör ózon-
tartalmának kaotikus képe-
it csak színes animált térké-
peken keresztül lehet érzé-
keltetni. E cikk keretein belül 
erre nincs mód. Akit érdekel, 
nézze meg az alábbi linken: 
http://www.theozonehole.
com/airtraffi c.htm

Az ózonpajzs gyengü-
lését és ennek kiváltó oka-
it sokan vizsgálták. Az ered-
ményekért hárman: Paul J. 
Crutzen, Mario J. Molina és 
F. Sherwood Rowland 1995-
ben Nobel-díjat is kaptak. 
Megállapításaik között a leg-
lényegesebb volt, hogy az 
ózonpajzs gyengülését az ún. 
freonszerű vegyületek okoz-
zák. A hetvenes-nyolcvanas 
években ezeket széles körben 
használták fl akonok hajtógá-
zaként és hűtőgépek, légkon-
dicionáló berendezések töltő-
gázaként is. A freonok stabil 

vegyületek, képesek sokáig a 
légkörben megmaradni és ka-
talizálják az ózon bomlását.

Ha az ózonpajzs eltűn-
ne, az  tömeges kihalást és a 
bioszféra teljes átalakulását 
eredményezné. A nyolcva-
nas évek elején jogos elvárás 
volt, hogy a Föld vezetőinek 
sürgősen intézkedniük kell. 
Csodák-csodájára megtet-
ték: 1989-ben lépett érvény-
be a montreali egyezmény, 
amelyet 196 ország ratifi kált. 
Az egyezmény a freon típu-
sú anyagok forgalomból tör-
ténő fokozatos kivonását írja 
elő. Az eredmény ma már ér-
zékelhető: az ózonkoncentrá-
ció csökkenése megállt, illet-
ve enyhe növekedést mérnek.

1. Lengyel Béla, Proszt János, Szar-
vas Pál: Általános és szervetlen kémia 
Tankönyvkiadó Budapest, 1959.

2. Analitikai zsebkönyv 4. kiadás 
Műszaki Könyvkiadó 1971.

3. SZÁZ KÉMIAI MÍTOSZ Akadé-
miai Kiadó 2011. (Lente Gábor cikkei: 
54-57. és 406-408. oldal)
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MAZSORETTES TÁNCEST
Szeretettel meghívjuk Önt a mazsorett csoport 

jubileumi táncestjére, melynek apropója, hogy a 
csoport ebben az évben ünnepli fennállásának 

15. ÉVFORDULÓJÁT.

2015. NOVEMBER 21. (SZOMBAT) 17 ÓRA
JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Az este folyamán 15 évre visszamenőleg elevenítjük fel 
a produkciókat, melyekben táncolnak majd kicsik és nagyok, 

idősek és fi atalok és természetesen a
 meglepetés bemutató sem maradhat el!


