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Ünnepi mise, szentelés
November 1-jén, vasárnap, Mindenszentek napján a 
Régi temetőben este 18 órakor ünnepi misét tart Hefler 
Gábor plébános! Előtte, 17 órakor megszenteli az Új te-
metőben felállított urnafalakat!  Halottak napján pedig 
a templomban lesz este 18 órakor szentmise.

Immár 59. éve, hogy meg-
emlékezünk az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harcról, és 25. éve annak, 
hogy mindezt szabadon te-
hetjük meg! 

Ha megpróbáljuk rövi-
den, tárgyilagosan össze-
foglalni, hogy mi is történt 
1956 október utolsó napja-
iban Magyarországon, ak-
kor nagyjából-egészében 
a következőket mondhat-
juk: az első ízben betiltott, 
majd végül engedélyezett 
békés tüntetésből politikai 
forradalom és rendszervál-
tozási kísérlet bontakozott 
ki, amely a szovjet csa-
patok beavatkozása miatt 
fegyveres felkelésbe, nem-
zeti szabadságharcba tor-
kollott. 

Kicsit elvontabb, gon-
dolati síkon megközelítve 
a kérdést, azt mindenkép-
pen leszögezhetjük, hogy 
a rendszerváltoztatásig hi-
vatalosnak elfogadott ál-
lásponttal ellentétben, ami 
1956-ban történt az nem 
ellenforradalom volt, és 
semmiképpen sem polgár-
háború. Az 56-os magyar 
ifjúság nem akarta saját 
nemzete fiainak vérét on-
tani, nem a bosszú vezé-
relte azokért a bűnökért, 
amelyeket rajtuk és szüle-
iken a kommunista dikta-
túra bérencei elkövettek. 
Nem akartak mást, csak 

szabadon élni. 1956 ifjú-
sága félelem nélkül vállal-
ta fel meggyőződését, és 
hinni mert egy eljövendő, 
szabad és boldog Magyar-
országban. Egy olyan Ma-
gyarországban, amelyben 
senkit sem üldöznek poli-
tikai és egyéb nézeteiért; 
amelyben az emberek va-
lóban egyenlő eséllyel bír-
nak, és nem a párttagság 
határozza meg lehetősége-
iket; amelyben szabadon 
használhatják ezeréves jel-
képeiket; és amelyben nem 
idegen katonák vállán ma-
gasba emelt kormány bito-
rolja a politikai hatalmat.

Ha a történteket időke-
retbe szeretnénk foglalni: 
tizenhárom nap. Mindösz-
sze ennyi telt el az október 
23-i tüntetések kezdetétől 
a szovjet hadsereg bevo-
nulásáig, a megszálló csa-
patok elleni szabadságharc 
kezdetéig. November 4-én 
hajnalban a szovjet csapa-
tok megkezdték hadműve-
letüket Magyarországon a 
„rend megteremtése és a 
népi demokratikus hatalom 
helyreállítása érdekében”. 
A forradalom sorsa megpe-
csételődött. Csönd lett. Né-
hány napig még fegyverro-
pogás verte fel a csöndet, 
majd 33 éven keresztül a 
kényszerű, mély hallgatás 
időszaka következett, leg-
alábbis arról, ami ez alatt a 

Ötvenkilenc éve történt…
dicsőséges tizenhárom nap 
alatt történt. Az ifjú mun-
kások és diákok áldozata 
azonban nem volt hiábava-
ló, annak ellenére, hogy a 
szovjet tankok november 
4-én vérbe fojtották a ma-
gyarok szabadságvágyát. 
A kegyetlen megtorlás vé-
geztével Magyarországon 
lassú enyhülés kezdődött, 
a terror fokozatosan alább-
hagyott, a totális diktatúra 
megszelídült. 

Nemzetközi hatása-
it nézve a történteknek, 

az 1956-os őszi, magyar-
országi események ütöt-
ték a második rést a nem-
zetközi kommunizmus paj-
zsán (az elsőt a németek 
ütötték még 1953-ban – ez 
volt az un. „berlini felke-
lés”), ezt követően jöttek 
a csehek 1968-ban, majd a 
lengyelek 1980-ban, mire 
1989-ben - szintén a ma-
gyarok aktív közreműkö-
dése mellett – a pajzs dara-
bokra hullott.

1989 óta a forradalom 
kitörésének napja, október 
23-a nemzeti ünnep Ma-
gyarországon. Emlékez-
zünk méltósággal!

dr. Holocsi Krisztián
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Tűzifa segélyben részesülhetnek 
városunk rászorulói

A képviselő-testület szeptemberi ülésén szociá-
lis célú tűzifa vásárlás támogatására pályázat be-
nyújtásáról döntött.  Pályázatában az önkormány-
zat a belügyminiszter által meghirdetett pályázati 
kiírás szerinti, maximálisan igényelhető 134 (er-
dei) m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kért 
támogatást. A képviselő-testület döntésével vál-
lalta, hogy a pályázat támogatásban részesülése 
esetén a szükséges 170 ezer forint összegű ön-
részt költségvetéséből biztosítja. 

Az önkormányzat bízik a pályázat kedvező el-
bírálásában, és abban, hogy sikeres pályázat ese-
tén mind több rászorulónak tud valós segítséget 
nyújtani téli tüzelőjének beszerzéséhez.

 
tisztelettel:

Ferencz GyönGyi
polGármester

Röviden
Óvoda A képviselő-testület 
2015. szeptember 24-én meg-
tartott ülésén ismerte meg és 
fogadta el a Szobi Napsugár 
Óvoda 2014/2015. nevelé-
si évben folytatott tevékeny-
ségéről készült beszámolóját, 
valamint a 2015/2016. neve-
lési évre vonatkozó munka-
tervét.

KormányablaK A képvise-
lő-testület megismerve a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szo-
bi Járási Hivatal vezetőjének, 
Kempfné dr. Dudás Hildá-
nak a Szobi Járási Hivatalban 
kormányablak kialakításáról 
szóló tájékoztatóját, előze-
tes hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy a kormányablak kialakí-
tásának időtartamára a Szo-
bi Járási Hivatal zavartalan 
működése érdekében a Szo-
bi Polgármesteri Hivatal ún. 
„Nagytanácskozó” termét, il-
letve a Szobi Polgármesteri 
Hivatal egy emeleti irodahe-
lyiségét a Szobi Járási Hiva-
tal ügyintézés céljából ingye-
nesen használja. 

GazdálKodás A képvise-
lő-testület szeptemberi ülé-
sén tárgyalta és fogadta el az 
önkormányzat 2015. I. félévi 
gazdálkodásáról készült tájé-
koztatót. A tájékoztatóból ki-
derült, hogy az önkormány-
zat fegyelmezett gazdálkodást 
folytat, pénzügyi helyzete sta-
bil és a működés biztosítása 
érdekében hitelfelvételre to-
vábbra sem kényszerült.

Hivatal A képviselők szin-
tén a szeptemberi ülésen is-
merhették meg a Szobi Pol-
gármesteri Hivatal I. félévi te-
vékenységéről, valamint ezen 
belül az adóhatósági munká-
ról szóló tájékoztatást. A jegy-
ző elmondta, hogy további ha-
táskörök járási hivatalhoz ke-
rülése várható a közeli jövő-
ben (anyakönyvi, kereske-
delmi, építési ügyek), azon-
ban a folyamatosan jelentkező 
újabb hatáskörök miatt érez-
hető munkateher csökkenés 
nem tapasztalható. A tájékoz-
tatóból kiderült, hogy az adó-
bevételek időarányosan telje-

sülnek, azonban jelentős szá-
mú végrehajtási eljárást is kel-
lett indítani az elmaradt, meg 
nem fizetett adók beszedése 
érdekében. 

KözFoGlalKoztatás A kép-
viselő-testület ülésén tárgyal-
ta az önkormányzat 2015. évi 
közfoglalkoztatási programja-
iról készült beszámolót, vala-
mint jóváhagyta a 2016. évre 
tervezett közfoglalkoztatá-
si program tervezetét, amely 
alapján az igénybejelentés el-
készült.  Amennyiben az ön-
kormányzat pályázata támo-
gatásban részesül, a 2016. év-
ben három programban dol-
gozhatnak a közfoglalkozta-
tottak. A folytatódó mezőgaz-
dasági program mellett, egy 
belterületi csapadékvíz-elve-
zető rendszereket karbantar-
tó, illetve egy járdaépítő prog-
ramban tevékenykedhetnek 
napi nyolc órában. 

szaKorvosi Szob Város Szak-
orvosi Rendelőintézetének 
igazgatója, dr. Gosztonyi Jenő 
tájékoztatta a képviselőket a 
rendelőintézet 2014-2015. évi 
tevékenységéről. Az igazga-
tó úr tájékoztatójából kiderült, 
hogy komoly problémát jelent 
a rendelőintézet működtetése 
szempontjából az elöregedett 
eszközállomány. Kiemelte, a  
röntgen gép meghibásodása, 
majd üzemen kívül helyezése, 
illetve egy másik újonnan tör-
ténő üzembe állítása miatt je-
lentős plusz költségek terhelik 
az intézetet. Ugyanakkor re-
ményét fejezte ki, hogy az új 
ultrahang készülék megvásár-
lásához megígért önkormány-
zati támogatások hamarosan 
beérkeznek a rendelőintézet 
számlájára, és a készülék be-
szerzése megtörténhet. A kép-
viselő-testület a rendelőinté-
zet tájékoztatóját elfogadta.

its A képviselő-testület Szob 
Város Integrált Településfej-
lesztési Stratégiáját a belügy-
minisztériumi jóváhagyást 
követően elfogadta.

UrnaFülKe A képviselő-tes-
tület az önkormányzat tulaj-
donában álló köztemetőben 
újonnan épített urnafalakban 
egy urnafülke 10 évre történő 
megváltási díját 15 000 forint 

összegben határozta meg.

Őrsparancsnok A képviselő-
testület egyetértett azzal, hogy 
dr. Kormanik Gergő Ákos r. 
századost 2015. október 1-jei 
hatállyal a Szobi Rendőrőrs 
parancsnokává kinevezzék.

taKarmánybUrGonya A kép-
viselő-testület a közfoglalkoz-
tatási program keretében ter-
melt, de a közétkeztetésben 
fel nem használható, takar-
mány minőségű burgonya ér-
tékesítési árát 30 Ft/kg árban 
határozta meg.

parKosítás A képviselő-tes-
tület megismerve Szobonya 
Gábor ev. (2626 Nagymaros, 
Tégla u.18.) ajánlatát, felha-
talmazta a polgármestert, hogy 
az Árpád utcában, a Köztársa-
ság utcában és a Szent Lász-
ló téren végzendő parkosítá-
si munkálatok elvégzésére vo-
natkozó szerződést aláírja.

bizottsáG A képviselő-testü-
let a jogszabályi előírásokat 
követve úgy döntött, hogy a 
Szobi Érdy János Könyvtár és 
Információs Központ igazga-
tói (magasabb vezető) beosz-
tásának ellátására benyújtott 
pályázatok véleményezésé-
re bizottságot hoz létre. A bi-
zottság tagjai: Nagy Gyuláné 
a képviselő-testület részéről, 

Paluch Anita a KOISB ré-
széről, Fésű József György 
a BMBK részéről, Fülöp 
Attiláné a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete részéről, va-
lamint Dudás László, a Köz-
gyűjteményi és Közművelő-
dési Dolgozók Szakszerveze-
te részéről.

Helyreállítás A képviselő-
testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a júliusi or-
kán erejű vihar által az önkor-
mányzati épületek tetőszerke-
zetében okozott károk helyre-
állítására vonatkozó szerző-
dést a Geoszolg Kft-vel (2085 
Pilisvörösvár, Erkel Ferenc 
u. 16) kösse meg. Az ingatla-
nok tetőszerkezetének hely-
reállítására a képviselő-testü-
let vis maior pályázatot nyúj-
tott be, amelynek elbírálása 
még nem történt meg, azon-
ban az őszi esős idő, valamint 
a tél közeledtével az ingatla-
nok állagának védelme érde-
kében a helyreállításról az ön-
kormányzatnak sürgősséggel 
intézkednie kellett. 

rév A képviselő-testület dön-
tött arról, hogy a kompok, ré-
vek fenntartásának, felújításá-
nak támogatására kiírt pályá-
zaton elnyert támogatást átad-
ja a szobi átkelőt üzemeltető a 
FERRYBOAT Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft-nek. 
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Kalán Klári önkéntes családsegítő, fogadóóra nélkül!

Telefon: 06-70/209-2160, 06-27/372-263

Az embert a vágyai vezérlik, 
tartja a mondás. Ez a mondás 
biztosan érvényes mindenszen-
tek ünnepére és halottak nap-
jára. Ezek nem csak a vallásos 
emberek ünnepei. Biztos va-
gyok abban, hogy e két napon 
hívő, nem hívő egyaránt elindul 
az ősei nyugvóhelyét felkeresni.  

Van olyan, talán többen, aki-
ket az ősök iránti szeretet, meg-
becsülés, emlékezés vezet.  A 
többiek is biztosan ezt tekin-
tik cselekedetük mozgató ru-
gójának. Valójában azonban sa-
ját több életre vágyásuk az iga-
zi motívum.  Az emberi élet na-
gyon rövid, még akkor is, ami-
kor valaki úgynevezett szép 
kort élt meg. Csak sajátos, in-
kább idegrendszeri betegségek 
veszik el az ember élni vágyá-
sát.

Gondolatom igazolásának lá-
tom a drága, marandandó anya-
gokból, pl. gránit kőből készült 
síremlékek állításának szokását. 
A gránit sírkő - építtetőjének 
szándéka szerint - akár több em-
beröltővel is túlélheti az embert.

Az élni vágyás jelei akár fur-
csaságokban is megnyilatkoz-
hatnak. Vannak helyek, ahol 
ilyenkor szinte ünnepi tort tarta-
nak az élő családtagok a sírhe-
lyek között. Vannak - az ország  
határokon belül is -  csónak ala-
kú fejfák. Ezek azt sugározzák, 

hogy a halál annyi, hogy egy új 
országba hajózik az ember. 

Nem temetkezési szokás, de 
a halálesethez és a gyászhoz 
kapcsolódik, hogy Amerikában 
kozmetikázzák az elhunytak ar-
cát. Ez néha olyan szépre sike-
rül, hogy az illető egész életé-
ben nem látszott olyan szép arc-

vonásúnak, mint így kikenve.  
Ugyanitt halálesetkor nem illik 
sírni, láthatóan gyászolni! Azt 
kell mutatni, hogy nem történt 
semmi nagyobb baj. 

A keresztény ember, a mi 
kultúrkörünk eddigi felfogását 
a következőkben tudom össze-
foglalni: a keresztény, Krisztust 
követő gondolkodás Jézus taní-
tásából és életéből indul ki. 

A tanítása: az embernek egy 
élete van itt a földön, és az itt 

megélt felelősséggel lehet átlép-
ni a mennyek országának kü-
szöbét.  Sok-sok idézetet lehet-
ne hozni az említett tétel bizo-
nyítására. Most legyen elég egy: 
boldogok a lélekben szegények, 
mert övék az Isten Országa. 

Az élete: a megtérő latornak 
mondta: még ma velem leszel 

a Mennyek Országában.  Sa-
ját magára vonatkoztatva pedig:  
Atyám, kezedbe ajánlom lelke-
met.   

És nem hiába, mert az Atya 
visszaadta neki az életet, meg-
dicsőülten birtokolhatta, mutat-

Az emlékezés napjai következnek
hatta itt közöttünk, még a feltá-
madása után negyven napig.                                                                                                                       

Miért mondta volna Jézus 
ezeket a szavakat, ha nem gon-
dolt volna egy halálon túli élet-
re? Miért mutatkozott volna 
olyan sejtelmesen, ha nem egy 
túlvilági létet élt volna, bemu-
tatva lehetőségeinket. A Krisz-
tus követők a mai napig egy-
értelműen megőrizték annak a 
helynek az emlékét, ahol Jézus 
átlépett a túlvilágba. 

Így gondolkodva, mi is meg-
jelöljük őseink, szeretteink föl-
di eltávozásának helyét. Őse-
ink itt várják a feltámadást! Ez 
a legfőbb motívuma a keresz-
tény temetkezési szokásoknak.  
Természetesen ebbe belefér az 
ősök, szeretteink iránti tisztelet, 
szeretet is, belefér a saját túlélé-
si vágyunk is. 

November 1-jén és 2-án 
menjünk ki a temetőinkbe, 
addigra takarítsuk meg sze-
retteink sírhelyeit! Sőt aján-
lom, mindenki tisztítson meg 
egy elhanyagolt sírhelyet is, 
mert így a miénk környezete 
is szebb lesz. Én már takarí-
tottam a Luczenbacherek ká-
polnáját, pedig nem rokona-
im. 

tisztelettel: 
HeFler Gábor plébános

A szobi I. számú házior-
vosi körzet 2015. febru-
ár elsejétől betöltetlen, és 
mind a mai napig helyet-
tesítéssel oldja meg az ön-
kormányzat a körzethez 
tartozó betegek ellátását. 
Amint azonban arról la-
punk korábbi számában 
(2015. július-augusztusi 
lapszám) már hírt adtunk, 
a februárban megüresedett 
háziorvosi körzet betölté-
sére az önkormányzat pá-
lyázati felhívást tett köz-
zé. 

Az országban tapasz-
talható orvoshiányra is te-
kintettel, mindenképpen 
örömteli hír, hogy a pá-
lyázati eljárás eredménye-

Decembertől újra lesz orvosa az 
I. számú háziorvosi körzetnek

sen zárult. A 
képviselő-tes-
tület dr. Du-
dás Bernadett 
orvost nevez-
te ki ez év de-
cember 1. nap-
jától az I. szá-
mú háziorvo-
si körzet orvo-
sának. A kép-

viselő-testület szeptem-
ber 30-án megtartott ülé-
sén döntött arról is, hogy 
az Ady Endre utcában lévő 
önkormányzati tulajdonú 

épületben szolgálati lakást 
biztosít az új orvos részé-
re. 

A doktornő az önkor-
mányzat alkalmazásá-
ban, közalkalmazotti jog-
viszonyban látja majd el 
feladatát, a rendelési ideje 
még pontosan nem tisztá-
zott, de várhatóan igazod-
ni a fog a korábban a kör-
zetben megszokotthoz.

A képviselő-testület bí-
zik abban, hogy körzet-
hez tartozók örömmel fo-
gadják majd az új házior-
vost, hiszen nagy szükség 
van munkájára települé-
sünkön. 

tisztelettel:
Ferencz GyönGyi 

polGármester
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Nemrég csodás híreket kaptunk rajztanárunktól, Gyöngyi néni-
től. Elmesélte, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által 
meghirdetett rajzpályázaton (képregény rajzolás) országos II. he-
lyezést értük el! De mégis, hogy sikerült ez a csodás helyezés? 
Nagyon sokat dolgoztunk magán az ötleten is. A fő téma meg 
volt adva. Az volt, hogy a tanulás mennyiben tesz minket job-
bá, többé. Mi aktuális témát választottunk, a bevándorlást. A tör-
ténet alapja az volt, hogy egy szíriai fiú eljut Magyarországra, 
viszont nem tud se írni, se olvasni. Viszont segítő helybéliek-

Országos második helyezésünk
re talál, így van hol laknia, de 
a család megtanítja az alapok-
ra. S végül addig tanul, míg is-
kolába nem kezd járni. Ennek 

eredménye pedig az, hogy egyetemet végez, s diplomát szerez. 
S célja mindvégig az volt, hogy haza térjen, s békét teremtsen 
Szíriában. De nem csupán az ötlet volt igen nyerő, hanem a szí-
nek, s a kivitelezés is. A képek stílusa mesefilm szerű lett. A szí-
nek élénkek lettek, erősen kontúroztunk, s krétákkal dolgoztunk. 
Sok munka volt benne, több délutánt töltött együtt a három fős 
csapat. Szeretnénk megköszönni Sesztayné Zeke Gyöngyi néni-
nek a sok segítséget. Büszkék vagyunk erre az eredményünkre!

HidvéGi zsÓFia, Kazinczi rebeKa, Frievald rUben
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2015. szeptember 10-én éjjel 
fél egykor indultunk Szlovéni-
ába. Nagy izgalommal vártam 
az utazást és a versenyt. Meg-
érkezésünkkor már bele is fog-
tam az edzésbe, hogy azoknak, 
akik bíznak és hisznek bennem, 
ne okozzak csalódás. 

Úgy gondoltam, hogy olyan 
helyezést kell elérnem, ami-
re senki sem számít, és én a do-
bogó legtetejére szeretnék áll-
ni. Ezért a téli edzés és az egész 
nyári kemény munkámat most 
itt Ankaranban, a tengeren kell 
megmutatnom. A verseny reg-
gelén nagy izgalommal néztem 
a tengerparton végig a verseny-
pályáig. Én jövök, végre evez-
hetek a rajthoz. Arra gondoltam, 
itt vagyok a tengeren 11-éve-
sen a 10-es rajtszámmal és meg 
kell nyernem ezt a versenyt apu-
mért, anyumért, az egyesüle-
tért, a csapattársaimért és a szü-

lőkért, Szobért, az edzőmért és 
mindazokért, akik számítanak 
rám. Ekkor tudatosodott ben-

Munkám gyümölcse
nem, hogy azért is, mert magyar 
vagyok, és itt Magyarországot 
képviselem. Ráálltam a rajt-

ra, és igen, elhangzott az, ami-
re annyit vártam és készültem. 
Kész, rajt! Jól kaptam el a raj-

tot. Mentem, lapátoltam minden 
erőmmel az evezésre koncent-
ráltam és az élen haladtam, előt-
tem, mellettem senki, de nem 
lassítottam az iramon. Ott a cél, 
már nincs sok hátra, egy utolsó 
hajrá és beérek. Igen, bent va-
gyok! Első vagyok! Megnyer-
tem! Ujjonganak a csapattársak, 
a szülők, mindenki a parton. 
Öröm, gratuláció. Igen, megcsi-
náltam, büszke vagyok, hisz ők 
hittek és bíztak bennem.

Szeretnék köszönetet monda-
ni a szüleimnek, az edzőmnek, 
Glózer Gergőnek, hogy hittek, 
hisznek bennem és segítenek 
nekem, valamint a csapattársa-
imnak és a szüleiknek, valamint 
Antal Jánosnak és Hidvégi Vin-
cének.

Figyelem! Szobi gyerekek! 
Szabadidőtöket ne a számítógép 
előtt vagy épp az utcán töltsétek, 
gyertek ti is edzeni, kajakozni! 
Nagyon sok élményben lehet ré-
szetek, itt biztonságban és bará-
tok közt vagytok.

baranyi dani
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Még csak most kezdődött el a 
tanév, de már az első hónap-
ban is felüdülés, ha a tanórák 
mindennapos ritmusát lel-
ki vagy kulturális tartalom-
mal is bíró közösségi nap töri 
meg. A Szent Vince nap és az 
idei első Operakaland nem 
csak emiatt váltak emlékeze-
tessé.

Szeptember 27-e Páli 
Szent Vincének, a gimnáziu-
mot fenntartó szerzetesrend 
alapítójának ünnepe. Szent 
Vince  a 17. századi Francia-
országban élt, papként a leg-
elesettebbekkel foglalkozott, 
az ő testi és lelki megsegíté-
sük irányította tetteit. Szoci-
ális tevékenysége miatt az ir-
galmasság szentjének is ne-
vezik. Az ő lelkiségéhez sze-
retnénk közelebb kerülni 
minden évben az ünnepén. 

Idén a zarándoklat lelki 
hasznáról, céljáról hallgat-
tunk meg néhány gondola-

Közösségi programok a Lazarista Gimnáziumban tot és utána indultunk gyalog 
a zebegényi kálváriára, ahol 
napsütés fogadott, erőt adva 
a visszaútra, melynek végén 
közösen szentmisén vettünk 
részt. A közösségi napot az 
iskolában zártuk, ahol a laza-
rista atyák vendégül látták a 
diákságot.

Október 3-án az idei első 
Operakaland különlegesség-
gel szolgált a jelentkezők 
számára: nem klasszikus ope-
rát, hanem a West Side Story 
könnyedebb dallamait hall-
hatta látványos tánccal kísér-
ve a közönség. Az első sorok-
ban ülve nagy élmény volt 
közvetlen közelről figyelni a 
táncosokat. Az előadás után a 
Mezőgazdasági Múzeum ki-
állítását és a Hősök terét is-
mertük meg közelebbről.

Vár még ránk az évben 
rengeteg „rendes” tanítási 
nap, de lesz még kirándulás, 
vetélkedő, előadás, sportnap 
és ki tudja még, mennyi, él-
ményt adó közös program is.

szent lászlÓ GimnáziUm

Tisztelt Szülők!

Újra itt a szeptember a 
tanévkezdés hónapja. Is-
kolánk – mint minden év-
ben - különböző sportfog-

lalkozási lehetőséggel vár-
ja tanulóit. A délután hasz-
nos és egészségmegőrző el-
töltése érdekében labdarú-
gás, kézilabda, kölyökatlé-
tika, kosárlabda szakkörö-

ket kínálunk minden iskolá-
sunk számára. 

A tanév kezdetével lab-
darúgóink részére elkez-
dődtek a Bozsik tornák. Fo-
cistáink a helyi sportegye-

Bozsik focitornán jártunk
sület tagjaival együtt vesz-
nek részt a labdarúgó baj-
nokságokon.  

Hagyományos őszi futó-
versenyünket szeptember 
23-án rendeztük meg. Örü-
lünk, hogy nagyon sok szü-
lő és nagyszülő megtisztel-
te jelenlétével rendezvé-
nyünket. 

Október hónapban immár 
tízedik alkalom-
mal vettünk részt 
a Sződön megren-
dezésre kerülő me-
zei futóversenyen. 
Ezen a sportesemé-
nyen közel 1000 
atléta mérte össze 
kitartását Pest me-
gye különböző is-
koláiból. Alsó ta-
goza tosa inknak , 
az őket kísérő szü-
lőknek és pedagó-
gusoknak hatal-
mas élményt jelen-
tett, hogy ott lehet-
tünk ezen a rendez-
vényen. Köszönjük 
a Szobi Tankerület 
támogatását, akik 
biztosították ré-
szünkre az utazást.  

JáriK izabella  
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Szob Város Polgárőr Egyesü-
let 2015. szeptember 18-án, 18 
órakor tartotta meg közgyűlés-
ét.   A meghívásnak eleget téve, 
a közgyűlésünkön részt vett vá-
rosunk polgármester asszonya, 
Ferencz Gyöngyi, a Pest Me-
gyei Polgárőr Szövetség el-
nöke dr. Bilisics Péter, a Váci 
Rendőrkapitányság képvisele-
tében Kovács Sándor r. alezre-
des, a Szobi Rendőrőrs parancs-
noka, dr. Kormanik Gergő Ákos 
r. százados. A szobi kistérségi 
társulás vezetője, Ipolydamásd 
polgármestere Rományik Fe-
renc hivatalos elfoglaltsága mi-
att, nem tudott részt venni a ren-
dezvényen.

Az elnöki köszöntőt köve-
tően a közgyűlést a Pest Me-
gyei Polgárőr Szövetség elnö-
ke, dr. Bilisics Péter vezette le. 
Az elmúlt évek során változott 
a polgárőr egyesületek műkö-
désének jogi környezete, így a 
polgárőr törvény, a polgári tör-
vénykönyv, valamint a civil 

szervezetekről szóló törvény 
is új szabályokat írt elő. Ebből 
adódóan a közgyűlés döntött a 
régi alapszabály hatályon kívül 
helyezéséről és az új alapsza-
bály elfogadásáról. A korábban 
megválasztott elnökség mandá-
tuma lejárt, ezért szükségessé 
vált a tisztújítás is. A közgyűlés 
új négyfős elnökséget: elnököt, 
két elnökhelyettest és titkárt vá-

lasztott. Elnök Sass László, el-
nökhelyettes Orbán József és 
Mészáros Attila, titkár Stefán 
László. Hozzászólásában a pol-
gármester asszony gratulált a 
megválasztott tisztségviselők-
nek, megköszönte a polgárőrök 
munkáját, és reményét fejezte 
ki a jövőbeli további eredmé-
nyes együttműködés vonatko-
zásában. A Szobi Rendőrőrs pa-

2015. szeptember 25-én a 
Duna – Ipoly menti települé-
sek önkéntes katasztrófavé-
delmi csapatainak oktatása és 
továbbképzése került megren-
dezésre. 

Bernecebarátitól Vácig az 
összes település képviseltette 
magát, 5 – 10 fővel. A regiszt-
rációt követően a közel 80 
ember a polgármester asszo-
nyunk köszöntője után meg-
hallgatta a különböző előadó-
kat. A délelőtti előadások után 
a gyakorlatban is kipróbálhat-
ták magukat a lelkes résztve-
vők, a szakadó eső sem vet-
te el kedvüket. A Duna-par-
ton négy állomáson volt egy 
– egy munkafázis. Homok-
zsák töltés, pakolás, gátépí-
tés, szivattyúzás, buzgár vé-
dés, mentés. 

A települések csapatai 
együtt oldották meg a fel-

adatokat. Az átfázott, elázott 
résztvevőket finom bográcsos 
ebéd várta a Szobi József At-
tila Művelődési Házban. Az 
ebéd elfogyasztása után jó 
hangulatban tapasztalatokat 
cserélhettek a résztvevők.

A tapasztalatcsere után 

mindenki fáradtan, de még is 
feldobódva az új élményektől, 
elindult haza, várva a riasz-
tást, amikor embereken tud-
nak majd segíteni a megszer-
zett tudásukkal.

Sikeres nap volt! 
szervezŐk

Közgyűlési beszámoló

rancsnoka, dr. Kormanik Gergő 
Ákos r. százados úr hozzászó-
lásában kiemelte az eddigi kö-
zös tevékenységet és az elkö-
vetkező időszakban is számít az 
egyesület hathatós segítségére. 
Váci Rendőrkapitányság képvi-
seletében Kovács Sándor r. al-
ezredes úr üdvözölte az egye-
sület ujjá alakulását, elmond-
ta, hogy mennyire fontos a köz-
rend, közbiztonság érdekében a 
szoros, közös munka. Pest Me-
gyei Polgárőr Szövetség elnö-
ke, dr. Bilisics Péter úr záró sza-
vait követően a közgyűlés befe-
jezésre került.

sass lászlÓ

szvpe elnöK

Katasztrófavédelmi oktatás és 
gyakorlat Szobon

 Felhívás
Az elmúlt években volt, de lé-
lekben ma is mazsorettes lá-
nyokat szeretném értesíteni ar-
ról, hogy 2015. november 21-én 
(szombaton) ünnepeljük a Szo-
bi Mazsorett Csoport alapításá-
nak 15 éves évfordulóját. Ennek 
okán nagy szeretettel várjuk azon 
táncos lányok jelentkezését, akik 
szívesen szerepelnének volt cso-
portjukkal ezen a jubileumi elő-
adáson. 

KUnya erzsi és a mazsisoK

Kalendáriumi délután a Danu-
bius Néptáncegyüttessel 2015. 
november 7-én 15 órától 
„Márton – napi ludasságok” 
kézműveskedés, mese Marika 
nénivel, süti sütés, tea, népi 
játékok, táncház
Várunk mindenkit szeretettel!

Meghívó
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Magyarország egyik legvad-
regényesebb vonalvezeté-
sű, magashegyi hangulatú er-
dei vasútját építi újjá és teszi 
turisztikai célra alkalmassá 
- uniós támogatás segítségé-
vel - a Börzsönyben az Ipoly 
Erdő Zrt. A jövő nyárra vár-
ható üzemkezdet után nap-
elemes kisvonatok is járnak 
majd a börzsönyi erdőkben.

Módosított ütemterv sze-
rint halad az erdei kisvas-
út Márianosztra és Nagyir-
tás közötti szakaszának kivi-
telezése. Nagyirtásról leért a 
sínpár Márianosztrára. Már 
a vágányszabályozás „nagy-
gépes" munkáinak zöme is 
elkészült. A kivitelezők meg-
kezdték a vasúti épületek 
építését és elindult a gördü-
lő állomány (motorvonat, 
vasúti kocsi, két napelemes, 
elektromos jármű) beszerzé-
se is.

A fejlesztés célja a Szob és 
Nagybörzsöny közötti vadre-
gényes vonalvezetésű, magas-
hegyi hangulatú erdei kisvas-

út turisztikai célú rekonstruk-
ciója, a hiányzó, Márianosztra 
és Nagyirtás közötti szakasz 
megépítésével. A KMOP-
3.1.1/E-13-2013-0001 kódje-
lű, „Márianosztra – Nagyir-
tás közötti kisvasút teljes tu-
risztikai célú helyreállítá-
sa" című projekt fő eleme a 
Márianosztra és a nagybör-
zsönyi Nagyirtáspuszta közöt-
ti mintegy 7 km hosszú vasúti 
pálya újjáépítése. A turisták 
szállításához új, napelemmel 

hajtott önjáró vasúti kocsikat 
és egy motorkocsit is besze-
reznek, valamint fogadóépü-
letek épülnek Márianosztrán 
és Nagyirtáspusztán a turisták 
igényeinek kiszolgálására. A 
beruházás nemcsak színesíti 
a Börzsöny turisztikai kínála-
tát, hanem lehetővé teszi a ré-
gió belső területeinek környe-
zetbarát megközelítését is.

Az Ipoly Erdő Zrt. által 
kezelt területekhez tartozik 
a Börzsöny természeti érté-

Szeretettel meghívjuk Önt és 
Kedves Családját, a Pár perc 
a környezetért című progra-
munkra. 

Már a címből is kitűnik, 
hogy a környezet lesz a köz-
ponti téma. A rohanó vi-
lágunkban, és a hétközna-
pi életben elég kevés figyel-
met kap a környezet, és sze-
retnénk, ha ez nem így len-
ne, hiszen nem csak a tudó-
sok, kutatók között van he-
lye ennek a témának, hanem 
minden hétköznapi ember 
életébe jó lenne, ha bekerül-
ne. A környezetünk közös ér-
tékünk, és egytől egyig min-
denkinek van hozzá köze, az 
életmódunkkal sokkal na-
gyobb hatással vagyunk rá, 
mint az gondolnánk. Jelenle-
gi programunk legfőbb cél-

ja ismeretterjesztés, olyan 
technikák és elvek megis-
mertetése, amelyekkel a hét-
köznapi életben ritkán talál-
kozhatunk, ezért a címből 
is adódóan, érdemes rászán-
ni pár percet az életünkből. 
Személy szerint úgy gon-
dolom, hogy a természet az 
embereknél sokkal maradan-
dóbb, hiszen ha nagyapánk 
ültetett egy cseresznyefát, 
mi is ehetünk róla, de akár 
még az unokánk is élvezhe-
ti árnyékát, tehát a természet 
meghálálja a törődést.

Visszatérve a progra-
munkhoz: az két előadás-
ból és egy interaktív kiállí-
tásból  áll majd. Az első elő-
adás címe: A helyi termékek 
szerepe a vidékfejlesztésben. 

Ez az előadás délután fél 

kettőkor kezdődik majd, és 
dr. Fehér István (Szent Ist-
ván Egyetem Professzora) 
tartja, aki a helyi termékek-
ről fog beszélni, hogy mi-
ért érdemes inkább ezeket 
fogyasztani, mind környe-
zeti mind egészségi szem-
pontból, és arról is lesz szó, 
hogy Szob környékén hon-
nan is lehet helyi és megbíz-
ható termékeket beszerezni. 
Ez az előadás három órakor 
fejeződik be. 

Az előadás után húsz perc 
szünet, ami alatt meg lehet 
tekinteni az interaktív kiál-
lítást. A kiállításon különbö-
ző tablókat láthatunk külön-
böző környezeti témákban, 
házi praktikákban, pl: sör 
kollektor elkészítése házilag; 
passzívház felépítése, lénye-

keinek, látnivalóinak jelen-
tős része. A társaság fő tevé-
kenysége az erdő- és vadgaz-
dálkodás, illetve az erdőgaz-
dálkodással összefüggő szol-
gáltatások, mindemellett ki-
emelten foglalkozik az erdő 
közjóléti szerepének kitel-
jesítésével is. Tevékenysége 
során arra törekszik, hogy a 
természetet felkereső vendé-
gek tartalmasan, ugyanakkor 
felelősségteljesen tölthessék 
el szabadidejüket. Ezért in-
dult el a „Kiemelt és integ-
rált vonzerő-, termék- és inf-
rastruktúra fejlesztések támo-
gatás" című EU pályázat se-
gítségével a kisvasút-fejlesz-
tés is. A pálya rekonstrukci-
ója májustól kezdődően vár-
hatóan október végéig tart. A 
turisták a tervek szerint jövő-
re, nyár elején vehetik birto-
kukba az uniós támogatással 
megvalósult fejlesztést.

A Börzsöny és Cserhát to-
vábbi kirándulóhelyeiről és 
minőségi szálláshelyeiről 
a www.erdeikirandulasok.
hu vagy a www.facebook.
com/ipolyerdozrt oldalon tá-
jékozódhatnak az érdeklő-
dők. A projekt hivatalos ol-
dala: http://borzsonyvasut.
ipolyerdo.hu.

Napelemes kisvonatok járnak 
majd a Börzsönyben 

Pár perc a környezetért ge; ökológiai állattartás; víz 
probléma: hiány és megoldá-
sok stb. 

A második előadás címe: 
Permakultúra, egy út a valós 
fenntarthatóság felé. Az elő-
adás fél négykor kezdődik. 

Szilágyi Alfréd, a Szent 
István Egyetem agrármérnök 
hallgatója arról fog beszélni, 
hogy mi is az a permakultúra, 
miért jobb, mint a jelenlegi 
mezőgazdaság, milyen lehe-
tőségek állnak előttünk eb-
ben a témában, és hol tart a 
külföld ezen a téren.

A második előadás végén 
és a szünetben szívesen fo-
gadjuk a kérdéseket, vélemé-
nyeket, észrevételeket. 

A program várhatóan dél-
után öt órakor fejeződik 
majd be. 

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

Gáspár János
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Sosem randevúztam még vi-
lágbajnokkal, mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, hogy simán 
elkéstem a megbeszélt találko-
zóról. Így mire megérkeztem 
a méltán kedvelt helyi „egy-
ség” teraszára, riportalanyo-
mat már nem találtam egyedül. 
Persze, nem is tudom mit gon-
doltam, hiszen Ő a mi bajno-
kunk, a Molnár Petike (képün-
kön Tótka Sándorral), minden-
ki szeretne belőle egy darabot. 
Hol járt, meddig marad, hova 
megy legközelebb? Nekem is 
voltak kérdéseim, de egy ide-
ig szívesen elhallgattam, hogy 
másokat mi érdekel.

Bemelegítésképpen így na-
gyon érdekes beszélgetésbe 
csöppentem a média jótékony, 
vagy nem jótékony hatásáról a 
sportra, a fociról és a szertor-
náról, valamint Rióról. A VB 
után ugyanis Peti Rióba láto-
gatott a jövő évi olimpiai pá-
lya tesztversenyére. Mesélt a 
városról, a helyiekről, a köz-
lekedésről, a lázas készülődés-
ről, amivel a sportolókat és lá-
togatókat fogadják.

- A Rióban tapasztaltak alap-
ján mit gondolsz, képesek len-
nénk mi is olimpiát rendezni?

- Abszolút! Szerintem mi 
magyarok nagyon sok min-
denre képesek vagyunk, az 
sem jelentene akadályt. Buda-
pest és a vidéki nagyvárosaink 
adottsága teljesen alkalmassá 
tesz minket a feladatra. Nyil-
ván komoly fejlesztésekre, be-
ruházásokra szükség lenne, de 
nem szabad elfelejteni, hogy a 
2017-es úszó VB-re való elő-
készületek már előnyt jelente-
nek számunkra. Szóval a ké-
pességeink meglennének, de 
az esélyeink már más lapra tar-
toznak, erős a mezőny: Párizs, 
Róma és Los Angeles is a pá-
lyázók között van. Hát, hogy is 
mondjam, méltó ellenfelek…..

- Méltó ellenfelekből jutott 
nektek is Milánóban, gyors 
egymásutánban kétszer is, de 
nem adtátok magatokat…

- Igen! Mindent beleadtunk 
az első futamba, mint rende-
sen. A célnál gyanús volt, hogy 

jó helyen értünk be, mert még 
utánunk jó páran érkeztek. Az 
eredményt azonban nem tud-
tuk meg, csak annyit, hogy 
műszaki meghibásodás miatt a 
futamot 40 perc múlva újra in-
dítják. Az edző és a stáb gon-
doskodott róla, hogy ebben a 
40 percben semmi mással ne 
foglalkozzunk, csak ameny-
nyit ez a rövid idő enged, a fel-
készüléssel, így változatlanul 
nem tudtuk, hogy tulajdonkép-
pen már megnyertük az ara-
nyat. Szerencsére mi az edzé-
seken hasonló erőpróbáknak 
lettünk kitéve, a helyzet isme-
rős volt, másodszorra is bele-
adtunk mindent, mert így gya-
koroltuk. Jobb idővel, újra 
megnyertük az aranyat.

- Szó szerint „aranyos” pá-
ros lettetek! Hogyan találkoz-
tatok Tótka Sándorral és mi le-
het a közös munka titka szerin-
ted?

- Szerintem nincs titok, csak 
az, ami az élet egyéb területén 
is működik. Alázat és tisztelet. 
Alázat, a mi esetünkben a sport 
iránt, tisztelet pedig egymás 
iránt, független attól, hogy ki 
hány éves, mióta van a pályán, 
honnan jött és milyenek az 
eredményei. Mindez nem szá-
mít, csak az, hogy most „egy-
felé evezünk”! A találkozás 
ennél prózaibb, hiszen a VB-t 
megelőző edzőtábor konkrét 
feladata volt, hogy csúnya szó-
val „kitermeljen” egy olyan 
párost, aki jó eséllyel indul-
hat Milánóban. Itt a résztvevő-
ket minden variációban össze-
ültették, végül a mi párosunkra 
esett a választás és innen kez-
dődött a közös munka. 

- Akár az elmúlt egy évet 
nézzük, akár konkrétan a VB-
t, a dupla futamot fizikailag és 
mentálisan is kimerítő időszak 
van a hátatok mögött. Biztos 
forrásból tudom, hogy miköz-
ben mi itthon a legnagyobb iz-
galommal a fogadásodra ké-
szültünk, Te annyira „lemerül-
tél”, hogy Budapesttől Szobig 
egy szót sem szóltál, sőt talán 
még egy pici pillanatig nehez-
ményezted is, hogy nem rögtön 
haza kanyarodtatok…

- Lebuktam! Valóban na-
gyon fáradt voltam és kevés 
dolgot kívántam annyira, mint 
egyszerűen haza menni. De 
az, ami a művház előtt foga-
dott, arra nem találok szava-
kat, még most sem. Hihetetlen 
volt, hogy az a rengeteg ember 
mind miattam jött el. Tényleg 
nagyon meghatódtam, nem 
tudtam mit kezdjek a helyzet-
tel, azt hiszem ez látszott is raj-
tam.

- Ha fokozhatom még az 
akkori zavarodat, megállapí-
tottuk, hogy talán még egyet-
len rendezvényt sem tiszteltek 
meg ennyien. Egyébként ren-
geteg gyerek volt a fogadáso-
don, ha lehet ők még jobban 
várták, hogy megérkezzél. Pél-
dakép lettél, főleg a kajakos fi-
atalok körében.

- Ha hiszed, ha nem, nekem 
megtiszteltetés az ő érdeklődé-
sük, érzem a felelősséget, úgy 
gondolom azonban, hogy nem 
kell emiatt változtatnom az 
életvitelemen, eddig is, és ez-
után is megpróbálok úgy élni, 
hogy méltó legyek példakép-
nek.

- A gyerek-, vagy kamaszko-

Milánó, Szob, Rio de Janeiro

Lapzártakor jött a hír, hogy 
Molnár Péter a „Sport hő-
seként” tagja lett a Rió 
klubnak, akik egy új autó-
val segítik az olimpiai felké-
szülését.

Gratulálunk!

rod idején előfordult-e, hogy 
lógtál az edzésekről, esetleg, 
hogy szülői ráhatás kellett, 
hogy folytasd a sportot?

- Nem, azt hiszem ez rám 
nem volt jellemző. Engem in-
kább azzal lehetett riogatni, 
hogy nem mehetek edzésre, ha 
ez, vagy az a dolog (főleg is-
kolai) nem sikerül. Felnőttként 
már nem ilyen egyszerű, oly-
kor összejönnek a dolgok, ha-
marabb betelik a „hócipő”, de 
sosem annyira, hogy ne talál-
jak vissza az útra.

- Gondolkozol a jövőn?
- Persze, mindenki gondol-

kozik a jövőn! Nekem jelenleg 
a közeljövő, a következő egy 
év a feladatom. Természetesen 
vannak már képeim a távolab-
bi jövőről is, de az sok dolog 
függvénye.

- Rendben, csak nyugtass 
meg, költözni nem akarsz, 
ugye?

- Nem, nem tervezetem, 
szeretek itt lakni.

- Mi nők szeretjük elhin-
ni, hogy:”Minden sikeres fér-
fi mögött egy nő áll” Mit gon-
dolsz?

- Egy vagy Több! Én na-
gyon sokat köszönhetek a szü-
leimnek, a támogatásuk nélkül 
nem itt lennék ma. De ahhoz, 
hogy tökéletesen kiegyensú-
lyozott legyek és nyugodt, ma-
gabiztos, ahhoz a magánéle-
temben egy másik részének is 
révbe kellett érnie. A barátnőm 
közelsége az elmúlt egy évben 
megadta azt a pluszt, amitől 
valóban kerek a világom. 

- Jó ezt hallani, még akkor 
is, ha sem az anyukád, sem a 
barátnőd nem vagyok. Szere-
tem, ha felszínre kerülnek a 
női értékek. Igazán hálás va-
gyok, hogy időt szántál rám, 
ránk. További sok sikert kí-
vánok, remélem, hamarosan 
újabb örömteli esemény hoz 
össze minket!

Jass
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2015. június 27-én, a Vá-
rosnapon izgalmas reggel-
re ébredhettek a szobi lako-
sok. Délelőtt a  Duna menti 
települések kajakosai közös 
edzésére invitálták a hely-
bélieket, hogy együtt izgul-
janak, szurkoljanak kajakos 
gyermekeinkért.

15 évnek kellett eltelnie, 
hogy a szobi Duna-part men-
tén – beazonosíthatatlan, sze-
gény madarakat figyelmen kí-
vül hagyva - közös lapátolás-
ra hívják a verőcei, váci, gödi 
és nagymarosi kajakegyesü-
letek kis sportolóit. 

A szobi eseményt megelőz-
ve, fontosnak tartom megem-
líteni, hogy a Szobi Kajak SE 
2014 nyarán alakult újjá. Ez a 
cikk nem a szűk lehetőségek-
ről szól, és nem is arról, hogy 
idén márciusban – mielőtt el-
kezdődött volna - majdnem 
véget is ért ez a sportág helyi 
szinten, hanem arról a hozzá-
állásról, ami ezt a kis közös-
séget küzdelemre ösztönzi. 
A szobi csapat messze el van 
maradva a „nagy”, hagyomá-
nyokkal rendelkező és eszkö-
zökben gazdag kluboktól, de 
tagjaiban ennek ellenére igen 
nagy akarat és elszántság ta-
lálható.

Glózer Gergely edző – is-
mételt - megjelenése tavasz-
szal új lendületet vitt a helyi 
kajakos sportéletbe. Antal Já-
nos és Hidvégi Vince a 2014-
es új kezdetektől vesz részt 
a vezetésben, ezt a két nevet 
fontos megjegyezni kedves 
szobiak, hiszen idejüket, kap-
csolataikat, eszközeiket, pén-
züket és nem egyszer nyugal-
mukat feláldozva cseleked-
nek a szakosztályért.

Molnár Péter ott volt el-
sők között, aki tavaly nyá-
ron kajakba ültetve instrukci-
ókat adott az érdeklődőknek. 
Világbajnoki győzelme fel-
becsülhetetlen példaképet je-
lent.

Kammerer Zoltán olimpi-
ai bajnok kajakos megjelené-
se és támogatása is fantasz-

tikus, páratlan példakép ő is. 
A kajakos szülők is szót ér-
demelnek, hiszen volt ígéret, 
kudarc, siker, általában pénz-
hiány, de viszik a gyerekeiket 
és kínálnak nekik perspektí-
vát a jövőre, hiszen a kajako-
zás nemcsak egy életút, ha-
nem közösséghez tartozás, 
küzdeni akarás megtanulása, 
mely olyan tapasztalattal ru-
házza fel a gyerekeket, amit 
csak a sport által tapasztalhat 
meg az ember.

Ezek tükrében, júliusban 
új szakosztályként indultak 
el kajakosaink a szobi „fu-
tamon” 2000 méteren. Ko-
rábban ilyen nagy távon még 
nem lapátoltak a gyerekek, 
vagy ha igen, azt már nagyon 
régen tették. A tapasztalat hi-
ánya miatt a fiúk részéről a 
kudarc kódolva volt. Gulyás 
Henrietta (Vámosmikola), 
azonban a lányok részé-
ről bronzérmével védte meg 
a mundér becsületét. A fiúk 
igen csalódottak voltak. A 
szobi „futamot” szinte csak 
a versenyző gyerekek szülei 
nézték, szobiak igen kevesen 
vettek rajta részt. Igaz, rég 
volt, tán igaz sem volt, hogy 
Szobon ilyen volt, de drukko-
ló közönség nélkül az egész 
olyan üres volt.

Takács Elemér bácsi, aki 
a 2014. évben - és még ki-
csit 2015-ben is - volt edző-
je a csapatnak, azt mondta ta-
vasszal, hogy ezeket a gyere-
keket még nem érdemes vin-
ni semmilyen versenyre, na-
gyon messze vannak még tu-
dásban a többi egyesülettől. 
Elnézve a szobi eredménye-
ket, ez a prognózis még hihe-
tőnek is tűnt.

Glózer Gergely edző és a 
vezetés viszont szerencsére 
másképp gondolta, és bene-
vezték a szobi kajakosokat a 
verőcei, nagymarosi, gödi és 
szlovéniai versenyekre. 

Az első öröm 2015. au-
gusztus 21-én Verőcén ért 
minket, mikor Baranyi Dáni-
el 4. helyezést, Gulyás Henri-

etta 6. helyezést, Glózer Ger-
gely 5. helyezést ért el 2000 
méteren. Ugyanitt Bezeczky 
Márton Pál 4. helyezett lett 
1000 méteren.

2015. augusztus 25-én, 
Nagymaroson rendezett ku-
pán Baranyi Dániel óriá-
si küzdelemben 2000 méte-
ren 40 indulóból 2. helyezett 
lett, a csapat és a szülők nagy 
örömére. Bezeczky Márton 5. 
helyezést ért el, Glózer Ger-
gely edzőnk 3. helyezést a 
felnőtt kategóriában.

2015. augusztus 29-én, 
Gödön szervezett kupán (egy 
héttel később) Bezeczky 
Márton 2000 méteren 3. he-
lyezést ért el, Gulyás Henri-
etta 5. helyezett lett.

Az igazi extázist a kajak 
versenyek közül, a szlovéni-
ai megmérettetés jelentette. 
2015. szeptember 10 és 14-e 
között emiatt Szlovéniában 
járt a csapat. Egy évvel ez-
előtt még álmodni sem mer-
tem volna, hogy fiam vala-
ha is Szlovéniában fog verse-
nyezni 9 évesen, kajakosként. 

A kéklőn csillogó Adriai-
tenger, kellemes utónyári me-
leg, mediterrán növényzet és 
a vidám napsugaras, hangu-
latos táj hamar üdítőleg ha-
tott ránk. Szlovéniai Ankarán 
campingjében töltött napok 
fergetegesek voltak. Párat-
lan élmény volt látni, ahogy 
a kéklő tengerben, horizont-
ban a nagy tengerjáró hajók-
kal lapátolnak a szobi gyere-
kek. Mindennapos edzések 
az öbölben, szlovéniai han-
gulatos kisvárosok partjainál, 
szűk utcácskákban eltöltött 
séták és a tengerben történő 
fürdőzések örök élményként 
vésődinek emlékezetünkbe. 

A verseny napján, 2015. 
szeptember 12-én Baranyi 
Dániel akkora fölénnyel is-
kolázta le két szlovén, egy 
horvát és egy olasz kajakos 
egyesületből álló nemzetkö-
zi mezőnyt, hogy abba szinte 
beleborzongott az ember. 

A nemzetközi összeté-

tel minden futamra jellem-
ző volt. Ifj. Veligdán Pé-
ter elképesztő hajrában, vé-
gül épphogy csak lecsúszott 
a dobogóról, 4. helyezést ért 
el. Glózer Gergely 3. helye-
zett, Gulyás Henrietta bronz-
érmes, Patrik Gergely pedig 
magabiztosan lett negyedik. 
Baka Panna (Vámosmikola) 
5. helyezést ért el, Kiss Ger-
gely 8. lett és Bezeczky Már-
ton 10. helyezett. 

Három futam vegyes kor-
összetétellel került megren-
dezésre. 2-3 év korkülönb-
séggel is egyszerre indítottak 
gyerekeket. Így került egy fu-
tamba Baranyi Dániel (2004) 
és Kiss Gergő (2005), vala-
mint Patrik Gergő (2003) és 
Bezeczky Márton (2006). 
Gulyás Henrietta és Baka 
Panna is jóval idősebb lá-
nyokkal mérettek meg. Ifj. 
Hídvégi Vince beborult, de 
félig elsüllyedt kajakjával be-
lapátolt a célba, ezzel kivív-
ta a jelenlévő szlovén szur-
kolók elismerését és vastap-
sot kapott.

A versenyt követően az an-
karai Orka egyesület meg-
hívta a szobiakat egy Pasta 
Suttára. Az ebédet követő-
en felkerekedtünk és átruc-
cantunk Velencébe. A Szent 
Márk tér mellett elhajózó 
négyárbocos vitorlás szu-
per látvány volt. Velencében 
több esküvőt láttunk, vala-
mint a Velencei Filmfesztivál 
néhány prominens tagját is, 
akik egy ötcsillagos szállodá-
ból vonultak.

A nyári események miatt 
köszönettel tartozunk a gye-
rekeknek, akik egész évben 
készültek. Továbbá Hidvégi 
Vincének, a Váci Kajak - 
Kenu Baráti Körnek az egész 
éves tevékeny közreműködé-
séért és a szlovéniai útért. A 
Váci Vízilabda SE egyesület-
nek köszönet a kisbuszokért, 
és a szobi önkormányzatnak a 
szobi városnapi futamon való 
közreműködő segítségéért. 
Külön köszönet a szakosz-
tály vezetésének, az áldozat-
vállaló szülőknek és a sport-
ágat segítő embernek. Továb-
bi sikereket gyerekek!

bezeczKy aniKÓ

Szobi kajakosainkról – Szobi Kajak SE hírek
2015. évi beszámoló
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Álmosan ébredezik a város a 
Gellért-hegy alatt. Egy-egy pes-
ti ház ablakából már visszacsil-
lan  a kora reggeli napfény. Szép 
idő ígérkezik a következő három 
napra. Október első pénteke van. 
Egyre többen érkezünk a Szik-
latemplom elé. Nemcsak most, 
hanem évről évre. Végignézve 
az arcokon arra gondolok, hogy 
egyszer talán újra körbe tudjuk 
ölelni a Kárpát-medencét szere-
tettel és békével. Csaknem száz-
ötvenen jöttünk a Pálos70 zarán-
doklatra. Sokan ötödjére indul-
nak el, hogy a pálos szerzetesek 
vezetésével csaknem két és fél 
napnyi fárasztó, ugyanakkor cso-
dálatos és felemelő út megtéte-
le után letehessék szívük és lel-
kük  minden terhét és kérését a 
Márianosztrai Bazilika oltára elé.

 Elindulunk… A hegy olda-
lán az első lépések megtétele 
után zakatol a lelkem és a szívem 
egyaránt. Óhatatlanul eszembe 
jut az előző napi munka és per-
sze az éppen aktuális gondok. 
Aztán, ahogy telik az út, szépen 
lassan lecsillapszik bennem min-
den. Gondolataim, mintha egy 
láthatatlan kéz vezetné őket, szé-
pen másfelé terelődnek.  A Vá-
rosmajori templom után a Kút-
völgyi Boldogasszony-kápolná-
hoz érkezünk, majd a Normafa 
felé vesszük az irányt. Útközben 
János atya és Antal atya elmél-
kedéseit hallgatjuk, a rózsafüzért 
imádkozzuk, vagy éppen elmé-
lyedve gondolkodunk. A keresz-
tet, mint egy iránytűt viszik fel-
váltva az első sorban Bulcsú test-
vérrel az élen. Sokan azt mond-
ják, hogy egy zarándoklat olyan, 
mint egy életút megtétele. Nehe-
zebb és könnyebb szakaszok vál-
togatják egymást,  közben meg-
láthatjuk és örülhetünk a körü-
löttünk lévő dolgok szépségei-
nek, haladva Célunk felé. Jó ezt 
érezni utunk során. És közben ta-
lán  mindannyian abban remény-
kedünk, hogy ez az út is segít ab-
ban, hogy a „hosszabb utunkon” 
is helyes irányba tudjunk men-
ni. Kora délután volt már, ami-
kor a budaszentlőrinci pálos ko-
lostorromok megnézése után 
megérkeztünk a máriaremetei 
Kisboldogasszony Baziliká-

hoz, amelynek falánál már vár-
tak minket a Pálos 70 segítői egy 
kis frissítővel és almákkal. Meg-
ható volt látni az egész út során, 
hogy milyen szeretettel fogad-
tak bennünket a legkülönfélébb 
helyeken. A bazilikában részt 
veszünk a nap első szentmisé-
jén, amelyet János atya gondo-
latai mellett az enyhe tömjénillat 
tesz még magasztosabbá. A mise 
után kicsit pihenünk a templom 
előtti padokon a hatalmas gesz-
tenyefák ölében. Leveleik gyö-
nyörű színben játszanak az ok-
tóberi verőfényes napsütésben. 
Kegyes hozzánk a Jóisten, hogy 
ilyen szép időt adott. Ezt követő-
en utunkat Solymár fele folytat-
juk, ahol a Paprikás-patak men-
tén jutunk el a Solymári Várhoz 
és megyünk tovább a pilisi he-
gyek irányába. Eljutunk az első 
igazán meredek kapaszkodóig. 
Néhányan meg-megállnak fel-
felé, hogy pihenjenek egy kicsit, 
mielőtt újra nekiindulnak. Van, 
aki nehezebben bírja. Őket za-
rándoktársaik segítik tovább. Mi-
lyen csodákat tud tenni egy ki-
nyújtott kéz... Este van már mi-
kor a hegy oldalán leereszkedve 
megérkezünk Csobánkára. Van-
nak, akik a Cserkészpark, van-
nak akik az Élet Háza felé veszi 
az irányt. Mindkét helyen mo-
solygós segítők várnak minket 
szeretettel, no és persze meleg 
vacsorával és kényelmes ágyak-
kal. Másnap reggel korán indu-
lunk tovább a Cserkészpark elől 
a Csobánkai Szentkút felé, amely 
nevét egy Mária-jelenésről kapta. 
Itt veszünk részt a reggeli szabad-
téri szentmisén az ottani kápolna 

előtt. Sokan mielőtt tovább indul-
nánk, merítenek a gyógyító forrás 
vizéből. Újabb emelkedők követ-
keznek, de mindent megér az a 
látvány, ami a Pilisszántó feletti 
hegyen tárul a szemünk elé. Egy 
nyiladéknál megállunk pihenni. 
Vidám hangulatban reggelizünk 
a füvön végigheveredve. A kö-
vetkező állomás a klastrompusz-
tai pálos romoknál van. Az egész 
zarándoklatot végigkíséri az a 
különleges hangulat, hogy szin-
te végig olyan utakon megyünk, 
ahol egykoron a pálos szerze-
tesek is jártak. Jócskán délután 
van már, amikor megérkezünk 
a piliszentléleki iskolához, ahol 
gulyáslevessel várnak bennün-
ket a jólelkű helyi önkéntesek. 
Mai utunknak a felét már meg-
tettük. Az ottani pálos kolostor-
romnál még megállunk egy rövid 
időre, majd nekiindulunk az utol-
só tizenöt kilométeres szakasz-
nak a Maróti-hegyeken. Egyik 
szakaszon János atya a megbo-
csátásról kezd el beszélni. El-
gondolkodom... Mennyire ki tud-
ja tisztítani az ember gondolatait 
egy ilyen zarándoklat. Mennyire 
át tudja helyezni a fontos és ke-
vésbé fontos dolgok súlypontja-
it.  Belegondolok, hogy mennyi-
re értelmetlennek tűnik most sok 
értelmetlennek tűnő hétközna-
pi vita. Újra és újra eszembe jut, 
hogy mennyire jó lenne, ha en-
nek a zarándoklatnak a lelkületét 
a hétköznapokban is tovább tud-
nánk vinni. Lassan már szürkül, 
mikor elérkezünk az erdei megle-
petésponthoz, amelyet az odaho-
zott finomságokról találóan Szent 
Jakab töltőállomásnak  neveztek 

el az önkéntesek. Innét már csak 
két óra a rév. Egyre több fejlám-
pa gyullad fel a sötétben. Szinte 
már folyamatos lejtőn ereszke-
dünk lefelé. A basaharci révnél 
tábortűz vár minket.  Végighe-
veredek a betonon és a kristály-
tiszta égboltot nézem. Az elmúlt 
két napon gondolkodom. Mennyi 
mindent kaphattam idén is ezen a 
zarándoklaton a Jóistentől. A ki-
mondhatatlan lelki élmények,  az 
új barátságok és a nehézségek, 
amelyek szintén értelmet adtak 
utunknak… Hamarosan befut a 
komp és rövidesen megérkezünk 
Szobra. Németh Zoltán zarán-
doktársunknak köszönhetően vé-
gig szólnak a harangok, amíg el-
érünk a főtérig. Megérkeztünk. A 
templomban éneklünk és elmon-
dunk egy rövid imádságot, majd 
átvonulunk az iskolába, ahol már 
szintén várnak bennünket. A va-
csorát és az esti közös imádsá-
got követően  nyugovóra térünk. 
Reggel zenés ébresztőre nyitjuk 
ki a szemünket. Nehezen kelő tí-
pus vagyok, így magam is cso-
dálkozom azon, hogy mosolyog-
va ébredek. Összekészülök és ki-
sétálok az iskola elé. A reggeli 
madárdalt hallgatva és az üres te-
ret nézve valami megfoghatatlan 
nyugalom szállja meg az embert. 
Csendben hálát adok Urunknak, 
hogy megint itt lehetek. Az állo-
másnál a nyolc órás vonattal na-
gyon sok most érkező zarándok 
csatlakozik hozzánk, hogy részt 
vegyenek a márianosztrai bú-
csún. A hátralevő hét kilométer jó 
részét egy földúton tesszük meg.  
Felemelő érzés végignézni a több 
száz zarándokon. Márianosztrán 
énekszóval vonulunk be a bazi-
lika ajtaján, a Magyarok Nagy-
asszonya Ünnepére. Hamarosan 
kezdődik az ünnepi szentmise. 
Megérkeztünk! Újra! Hála Né-
ked Istenünk!

eGy zarándoK

Fotók: Németh Zoltán Zsig-
mond
Utóirat a szobi támogatókról:
Szállásadó: Fekete István Álta-
lános Iskola
Vacsora (raguleves) alapanyag 
hozzájárulás: Börzsöny Múze-
um Baráti Köre és Kakas Tibor
Reggeli kávé és útravaló alma: 
Krasznai Zoltán és Vargáné 
Szikriszt Katalin, Orbán József

2015. október 2-3.
FJGy

Egyedül az egyedüli Istennel
Beszámoló a 2015. évi Pálos 70 zarándoklatról
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Halottak napi megemlékezés
Évről évre november első napján megemlékezünk elhunyt 
szeretteinkről, felidézve velük kapcsolatos ismereteinket, em-
lékeinket.

A szobi egyházközség kezelésében lévő „régi” temetőben 
egyre ritkábban történik az ott nyugvó személyekről megem-
lékezés. Ez a megállapítás különösképpen arra a kilenc szer-
zetes nőre vonatkozik, akik temetőnkben nyugszanak. Ma 
már kevesen élnek, akik még ismerték őket és tudják, mit tet-
tek a második világháború idején és közvetlenül utána város-
unk lakóinak érdekében.

A nővérek a Szent Lujza névét viselő nevelőintézetet tar-
tottak fenn és tanították, nevelték a szobi gyermekeket is. Itt 
végezte tanulmányait Kodály Zoltán nővérének a leánya is. 
A legnehezebb időkben sok helyi lakos részére osztottak főtt 
ételt. Áldozatos  munkájukért hálával kell gondolnunk rájuk. 
1950 szeptember 1-jén éjszaka hurcolták el rendházukból a 
nővéreket és a Lazarista szerzeteket is. Ezt követően a rend-
ház épületének a tetejéről ledöntötték a keresztet (képünkön 
fent). Ennek a keresztnek a Krisztust ábrázoló feje még ma 
is megvan egy szobi jó keresztény ember jóvoltából. Ezt lát-
hatjuk a mellékelt képen (alul), amelyet Tóth László készített.

Az apácákat a szobi tanítványok többször meglátogatták. 
Editta nővér volt az utolsó tanítónő, aki Szobon tanított. Ma 
már Ő sem él. 

A halottak napi temető látogatásunk alkalmával, álljunk 
meg nyugvóhelyük előtt, mondjunk el egy fohászt értük há-
lából az elődeinkért végzett tevékenységükért. Tartsuk meg jó 
emlékezetünkben, mint településünk értékes tagjait.

simon JÓzseF

Reményik 
Sándor: 

Valaki értem 
imádkozott

 

Mikor a bűntől meggyötörten 
A lelkem terheket hordozott 

Egyszer csak könnyebb lett a lelkem 
Valaki értem imádkozott. 

Valaki értem imádkozott, 
Talán apám, anyám régen? 

Talán más is, aki szeret. 
Jó barátom vagy testvérem? 

Én nem tudom, de áldom Istent, 
Ki nékem megváltást hozott, 

És azt, aki értem csak 
Egyszer is imádkozott.

Szeptemberi sakk évnyitó
Szabó György, csapatunk lelkes korelnöke szerint: „Amíg 
élünk, sakkozunk, amíg sakkozunk, addig élünk.”

A nyár folyamán is a (havi) sakkfordulók minden hónap-
ban lezajlottak.  Három fordulóval a vége előtt a tabella:

1. Zala Gyula
2. Szabó György
3. Lőrincz István
4. Csiba Benő
5. Virág Sándor
6. Baranyi György
Zala Gyula nagy pontelőnyben van, a többi még szoros.

A megyei sakkcsapat-bajnokság 2015/16-os idénye az 
új órák avatásával 2015. szeptember 27-én elindult. Csa-
patunk magabiztosan győzött a szerény Vác csapata ellen. 
Szob SC – Vác SC: 7,5 – 2,5 pont. Győzött Molnár, Zala, 
Csiba, Thuróczy, Szabó György, Kovács, Virág Bálint, dön-
tetlen Virág Sándor. Megtettük az első jó lépést, amit kö-
vetni kell a többinek is.

Ezúton szeretném megköszönni önkormányzatunknak 
az anyagi segítségét a nevezéshez, a készleteink teljes mo-
dernizálásához és a messzebb történő utazásainkhoz.

Továbbá szeretnénk megköszönni Tóth Lajos és Orbán 
József képviselő urak, valamint Bogányi Gergely önzetlen 
anyagi segítségét is.

csiba benŐ csapatvezetŐ



Szobi Hírnök                                      Önök írták                                                       13

OKTÓBERI GONDOLATOK
“Az idősek mi vagyunk: előbb vagy utóbb megöregszünk, el-
kerülhetetlenül, még ha nem is gondolunk rá. És ha nem ta-
nulunk meg jól bánni az idősekkel, akkor majd velünk is így 
bánnak.”

Amíg fiatalok vagyunk, hajlamosak vagyunk figyelmen kí-
vül hagyni az öregséget, mintha valami távol tartandó beteg-
ség volna, az öregek viszont gazdagságot jelentenek, nem le-
het mellőzni őket! Nekik köszönhetünk ugyanis mindent. Fel-
neveltek bennünket, szívüket, lelküket, tapasztalataikat adták 
át nekünk, és mind a mai napig folyamatosan bölcsességre ta-
nítanak minket. 

Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generáció-
ról generációra a sok tudás. 

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, ha-
nem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel 
ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapaszta-
latával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit 
tovább adhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a 
következő nemzedéknek.  

Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a 
higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a tü-
relemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

A mi világunk apáink, nagyapáink életével, munkásságával 
kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a 
mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. 
Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk 
erőt hitet és bátorságot.

Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a ke-
nyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük 
a család, a nemzet s most már a pihenés éveit töltik.

A tiszteletükre, október 2. hetében rendezett „Öregek hete” 
elnevezésű alkalommal, együttesünk Visegrádon, illetve 
Vámosmikolán táncműsorral kedveskedett az időseknek, sőt 
még egy aprócska táncházat is tartottunk, amibe igen is be-
csatlakoztak az intézmény lakói, dolgozói. Nagyon jót sike-
rült mulatnunk, melynek a végén egy nagyon hálás és az ege-
kig dicsérő közönséget kellett magunk mögött hagynunk. Ter-
mészetesen minden táncosnak nagy öröm volt, hogy részt ve-
hettünk, és ha ennyivel is, de tiszteletünket fejezhettük ki az 
időseknek.

Befejezésként Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát 
becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: 
a világ nem vele kezdődött.” 

Kérjük a jó Istent, adjon még sok-sok szép tavaszt, boldog 
és elégedett mosolyt, nyugodt békességet minden idős ember-
nek! 

HUszti sebestyén – danUbiUs tánceGyüttes

És velünk mi lesz….?
Édesanyám mindig azt mondta: „Fiam, a szegény ember leg-
nagyobb ellensége a másik szegény ember!” Ez jutott eszembe 
egy átlagos, hétköznapi beszélgetés közben, amikor szóba ke-
rült a menekültek témája. A magyar ember busong vagy örül 
fröccsözés mellett. Én csak hallgattam őket és a szívem elszo-
morodott. „Mi lesz velünk, keresztényekkel?” – hangzott el a 
kötői kérdés és erre ömlöttek a válaszok. „Agyon kell lőni őket! 
Még a gyerekeket is!” Döbbent csend, aztán a másik enyhíti: 
„Szögesdrótos táborokba kell zárni őket! Majd megtanulják az 
arabok….” Majd jönnek a kereszténységet féltő aggodalmak: 
„Egy komoly szakértő elmondta a TV-ben, hogy 20 év múlva 
Európában kötelező lesz az arab nyelv ismerete, a koránt min-
denkinek olvasnia kell!” Senki nem kérdezte meg, hogy ezt a 
badarságot melyik TV-ben hallotta. Na, lehet ezt még fokozni? 
Lehet! „Ferenc pápa nem tudja mi van nálunk, csak beszél ös-
sze-vissza!” Erre jön a kontra: „Azért szeressem őket, hogy el-
vegyék a kenyeremet?” Nem hallgatom őket, inkább elmegyek. 
Bizony, a „vallás az ember szívében van és nem a térdünkben.” 
(Temesi Ferenctől kölcsönöztem ezt a mondatot.) Hol van a ke-
resztényi tanítások kicsapódása életünkben? Már a pápa sem 
tekintély? Mi lesz velünk ennyi gyűlölet közepette? 

Nyáron játszották az Afrikai kupa meccseit, minden totózó 
törte a fejét, ki győz, ki veszít. A szokott helyemen én is próbál-
tam kitalálni az aznapi jövendő meccsek eredményét, amikor 
a szomszédos asztaltól átszólt nekem egy fiatalember és kért 
„tuti” tippet a többi mellé, mert nem tud választani. „Semmi 
probléma, tegye meg a DK-t biztosan győzni fog!” (A DK Kon-
gói Demokratikus Köztársaság!) Hű! A legszélső asztalnál erre 
felugrott az egyik totózó és ordított magából kikelve, hogy a 
DK soha nem fog győzni, a legtrágárabb mondatokkal ecsetel-
te testrészeit, hogy a DK mit csináljon velük, mit hová dugjon. 
Még a focinál is a Demokratikus Koalícióra gondolt gyűlöleté-
ben. „Ellene szavazok!”- bejelölte a csapat vereségét, tetemes 
pénzt veszített, mert győzött a DK! (Kongói DK!)

Ferenczy emil

A D O M Á N Y O K  és  M E N T E T T  L E L E T E K 
a B Ö R Z S Ö N Y  M Ú Z E U M  

számára
Magánszemélyek értékes tárgyakat, dokumentumokat aján-
dékoztak a néprajzi, régészeti, természettudományi és törté-
neti gyűjteményeink számára. Továbbá kőtárunk is gyarapo-
dott leletmentésből származó méretes és súlyos határkövek-
kel, valamint meder-nyilvántartási szelvénykövekkel. Ezek-
ből nyílt kiállítás 2015. október 9-én a Börzsöny Közérde-

kű Muzeális Gyűjteményben. A kiállítás megtekinthető 2016. 
február 26-ig, hétfő kivételével 9 és16 óra között. Minden 
érdeklődőt szeretettel vár a Börzsöny Közérdekű Muzeális 

Gyűjtemény és Börzsöny Múzeum Baráti Köre!

Reggel óta űzi a szél,
A sok kövér felleget.

Gőgös nóta száll ajkáról,
Egyre jobban fenyeget!

Orkánt, ciklont, emleget.

Tombol, dühöng, érezteti,
Övé már a hatalom.

Az, ki melengette keblén,
Nyárnak se nincs irgalom.

Kivételes, szánalom!

Letépi a fák, a bokrok
Zöldre festett ruháját.

Szemérmetlen, kéjt remélve,
Éli bűnös világát.

Gyalázata zálogát!

Orkán söpörte Városunkat!

Szob, 2015. július 23., id. Virág Sándor

Jég kopogott, óra számra,
Csinált irtó károkat.

Szél csavarta ki a fákat,
Rongálta a házakat.

Átéltünk nagy kínokat!

Na de nála mind ez semmi,
Nem csinált még eleget.
A felhőkkel egyetemben,

Meghozta a hideget.
Elűzve a meleget!

Légmozgás, meg „molekula”
Így mondják a tudósok.

De ily szörnyű erő láttán,
Kételkedve, jön a „Sokk”.
Hogy legyünk így okosok!?

A rovatban megjelent véleményt megfogalmazó írások 
nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját.
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Energia és környezetvédelem V.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

A víz - bevezetés:
Amikor megújuló energiákról 

értekeznek, a nap és a szél a sztár. 
Valahogy a vízenergia háttérbe 
szorul. Itthon szlogen, hogy Ma-
gyarország "víz nagyhatalom". 
Bár így van, ki ismeri a tényleges 
helyzetet? Energetikai szempont-
ból néhány adat1:  hazánkban je-
lenleg 41 vízerőmű  üzemel, ezek 
éves energiatermelése kereken 
0,2 millió MWh. Ugyanakkor a 
vízenergiából műszakilag hasz-
nosítható éves energiamennyi-
séget 6,1~6,5 millió kWh-ra be-
csülték a közelmúltban.

Hasonlóan az előző témakör-
höz, most is az alapvető ismere-
tekkel kívánom kezdeni és csak 
a vizes témakör végén térek rá 
a felhasználás sajátosságaira. A 
fenti adatokkal csak a téma ki-
emelkedő energetikai fontossá-
gát kívántam érzékeltetni, hiszen 
azt mindenki tudja, hogy az élet 
egyéb területein a víz mennyire 
nélkülözhetetlen.

Ha a víz életünkben betöltött 
szerepét meg kívánjuk érteni, 
foglalkoznunk kell alkotórésze-
ivel is: a hidrogén és az oxigén 
nélkülözhetetlen az élethez és 
energetikai szempontból is fon-
tos szereplők.

A hidrogén:
A hidrogén egyidős a Világ-

egyetemmel. Atommagja a pozi-
tív töltésű proton, amelyet az ős-
robbanás közvetlenül hozott lét-
re. A Mengyelejev féle periódu-
sos rendszer táblázatában az első 
helyen áll, rendszáma tehát 1. (A 
rendszám nemcsak sorszám, ha-
nem az atommagban lévő pro-
tonok számát is megmutatja.) A 
többi elem jóval később, a csil-
lagokban zajló magfúziós folya-
matok során jött létre. Akár úgy 
is mondhatjuk, hogy a többi elem 
a csillagok és a hidrogén közös 
gyermeke.

Három izotópja van: a kö-
zönségesen hidrogénnek neve-
zett izotóp atommagja egyetlen 
proton. Az elemek atomtömegét 
(tömegszám) ehhez viszonyít-
va mérjük. Az úgynevezett ne-
héz hidrogén, más néven deuté-

rium magja a proton mellett egy 
neutront is tartalmaz, tehát a deu-
térium tömegszáma kettő. A leg-
nehezebb hidrogénizotóp a tríci-
um, amelynek magjában a pro-
ton mellett két neutron található 
(tömegszáma három).

A nehéz hidrogénizotópok 
ritkák. Ha veszünk tízezer hid-
rogénatomot és megvizsgáljuk 
őket, tízezerből egy-kettő lesz 
deutérium. Trícium izotóp ma-
gától szinte soha sem jön létre 
a Földön. Nagyobb mennyisé-
get először a hiroshimai atom-
bomba hozott létre és juttatott a 
légkörbe, majd a további bom-
bák és felszíni nukleáris robban-
tási kísérletek. A trícium (1H3) 
nem stabil atom. Felezési ideje 
kereken 12 év (tizenkét év alatt 
bomlik el az atommagok fele). 
Lágy béta sugárzó (kis energiá-
jú elektron lép ki a magból és a 
rendszám eggyel nő). A bomlás-
termék pedig egy stabil hélium 
izotóp (2He3). Egészségkárosí-
tó hatása nincs, illetve kimutat-
hatatlanul csekély.

Rétegvizek és felszíni vizek 
keveredési sebességének mérése:

A nukleáris robbantások ál-
tal a légkörbe került trícium egy 
év alatt egyenletesen eloszlik a 
földfelszínen és bekerül a felszí-
ni vizekbe. Mindegyik robban-
tás megnövelte a trícium meny-
nyiséget és úgynevezett trícium 
időcsúcsokat hozott létre a talaj-
vízben.

A földfelszíni vizektől elzárt 
úgynevezett  rétegvizek fon-
tos ivóvíz források és stratégiai 

édesvíz készletek. A felszíni vi-
zek ezeket elszennyezhetik. A vi-
zek trícium-tartalmának  kvanti-
tatív mérése viszonylag egyszerű 
és olcsó. A VITUKI (Vízgazdál-
kodási Tudományos Kutatóin-
tézet) irányításával hosszú időn 

keresztül végeztek próbafúráso-
kat és vízminta-vételeket szerte 
az országban, mérték a trícium-
koncentrációt. Ennek köszönhe-
tően tudjuk most, hogy milyen 
és mekkora mélységi vízkész-
leteink vannak és ezek milyen 
kapcsolatban vannak egymással, 
mekkora a felszíni vizekkel, va-
lamint egymással a keveredési 
sebességük.

Hidrogéngazdaság:
A hidrogén szinte csak vegyü-

leteiben található meg a Földön, 
de elektromos árammal a vizet 
(H2O) felbontva, könnyű tiszta 
formában előállítani. Mellékter-
mékként tiszta oxigént kapunk. 
A hidrogént elégetve ismét tisz-
ta víz keletkezik. Bár az oda-vis-
sza alakításkor keletkezik vesz-
teség, de ez minden energiaát-
alakításnál elkerülhetetlen. Kör-
nyezetvédelmi szempontból ide-
ális lenne energiatárolásra hidro-
gént használnunk. Az ezredfor-
duló időszakában előtérbe került, 
hogy energiatárolásra a vízbon-
tásból származó tiszta hidrogén-
gázt lehetne a legelőnyösebben 
felhasználni. Ezt a nézetet alá-
támasztotta, hogy a hidrogén tö-
megegységre számított energia-
sűrűsége, kémiai reakcióval tör-
ténő energianyerés esetén (pél-
dául elégetés) valamennyi anyag 

közül a legnagyobb. Az energia-
sűrűség azt mutatja meg, hogy 
mekkora az a maximális ener-
giamennyiség, amelyet a szóban 
forgó anyag egységnyi tömegé-
ből, illetve egységnyi térfogatá-
ból elvileg (ideális eset) ki lehet 
nyerni.

Oláh György - Nobel-díjjal 
kitüntetett kémikus - 2008-ban 
így nyilatkozott: "A hidrogén-
gazdaságnak nevezett projekt 
évekig közkedvelt programja volt 
sok nyugat-európai országnak és 
az Egyesült Államoknak. Mond-
ták, a hidrogéngazdaságé a jövő. 
Ma már nem nagyon emlegetik, 
a hidrogéngazdaság meghalt."

A "hidrogéngazdaság halálá-
nak" okát a hidrogén sajátos tu-
lajdonságai okozták. A gyakor-
lati hasznosítás mérhetetlen ne-
héz voltát három3 okra  vezethet-
jük vissza:

- A hidrogén alapvető-
en gáz formában létezik: a gá-
zok cseppfolyósítására tipiku-
san használt Linde féle eljárás-
sal nem cseppfolyósítható. For-
ráspontja -252,8°C, fagyáspont-
ja -259,4°C. 

- A hidrogénatom minden 
más atomnál kisebb és mozgé-
konyabb. Számos szilárd fém-
ben képes oldódni és deformáci-
ót okoz. Például, a palládium kü-
lönösen jól oldja: egy térfogat-
rész palládium 800 térfogatrész 
hidrogént képes feloldani. E mi-
att a térfogata 10%-kal megnő. 
Egy vékony palládium lemezen 
a hidrogén oly gyorsan képes át-
hatolni, mintha a lemez ott sem 
lenne. Semmi más gáz nem ké-
pes ilyesmire. Ráadásul a fémek-
ben oldott hidrogén atomos álla-
potban van jelen és ezért rendkí-
vül reakcióképes.

- Ha normál állapotú levegőben 
a hidrogén térfogataránya a 6%-ot 
meghaladja, a legkisebb szikra ha-
tására heves robbanás következik 
be. (A hidrogén-oxigén gázkeve-
rékét nevezik durranógáznak.)
1 Horváth Zoltán: Törpevízerőmű-
vek létesítésének lehetőségei . Ter-
mészet Világa 146.évf. 5. sz. (2015. 
május)
2 Lente Gábor: Metanolgazda(g)ság 
‒ a jövő energiája? Természet Világa 
145. évf. 4. sz. 2014. április
3 Lengyel Béla, Proszt János, Szar-
vas Pál: Általános és szervetlen ké-
mia  Tankönyvkiadó Budapest, 1959.

A táblázat2 néhány anyag energiasűrűségét tartalmazza
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Költő vagyok! Vagy tán mégse?
Dobjam tollam a fenébe?

Használjam a papírt másra,
Ha szükségem megkívánja!

Költő vagyok! Vagy csak férge?
Tollam hegye, karcos vérte!
Rímbe szedett álmot látok,

Amit másnap versre váltok?

Költő vagyok! Vagy csak írok?
Hol nevetek, hol meg sírok.
Másképp látom a világom?
Mindenkitől eképp várom?

Költő vagyok? Mondják mások!
Érzem mind-jobban, elvások!

Lelassult a léptem száma,
Nem érkeztem még a mába!?

Költő vagyok! Régi-módi?
Nálam reál a valódi!
Ami igaz, ami reál,

Piszkálja a fantáziám!

Költő vagyok? Nálam öröm!
Természet a témaköröm.
Ami való… azt is vallom,
A fákat én, fáknak tartom!

Költő vagyok! Na de tudok?
Ezen úton meddig jutok!?
Hány gáncs éri önérzetem,
Ami borús kedvet terem!

Költő vagyok! Legyen titok?
Amit mondok, amit írok!
Ne kürtöljem a világba,

Hogy mi rejlik e Virágba!?

Ars poetika

Szob, 2007. augusztus 28., Virág Sándor

Okmánycsere
Akik eddig még nem tették volna meg, az utcanév változás 
miatt az Orgona és Rózsa utcák érintett lakói a szükséges-
sé vált okmányok cseréje miatt szíveskedjenek felkeresni 
a Szobi Járási Hivatal Okmányirodáját. 

Orvisi előadás a LAVYL-ról
Helyszín: Jószef Attila Művelődési Ház, Szob
Időpont: 2015. november 6. (péntek) 18 óra

Előadó: Dr. Tombácz Attila 
elŐadás után a doktor úr válaszol a kérdésekre.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
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A MONO- Ipolyfabric  
Kft. személygépkocsik 
belső dekorációs elemei-
nek gyártásával foglalko-

zik. Kategóriájában elismert beszállítóként van jelen a 
piacon, termékei a legnevesebb autómárkákba kerülnek 
beépítésre. A vállalat, hogy a dinamikusan fejlődő autó-
ipar kihívásainak a jövőben is megfeleljen, munkatársa-
kat keres

Fizikai betanított munkára

Ha hirdetésünk felkeltette figyelmét; és szívesen dol-
gozna egy fiatalos, jó csapatban; várjuk jelentkezé-
sét a 06-30-195-1733 telefonszámon, vagy munkanap-
okon 9 és 11 óra között személyesen a Társaság 2633 
Ipolytölgyes, Homokpuszta cím alatti székhelyén. A 
munkavégzés három műszakban történik; dolgozóink 
munkába szállításáról gondoskodunk.


