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Augusztus 22-én, dél körül 
izgatottan ültünk a televízió 
előtt, és szurkoltunk a „mi fi -
unknak”, Molnár Péternek, 
aki Tótka Sándorral K-2 200 
méteren, kajak kettesben állt 
rajthoz az olaszországi Mi-
lánóban megrendezett világ-
bajnokságon. 

A verseny elindult és 
Petiék 0.26 mp-el megelőz-

ve az olaszokat, elsőként ér-
tek célba. Ujjongva ugrál-
tunk a televízió előtt, amikor 
kiderült, hogy baj van, mert 
két csapat beragadt a rajtnál. 
Pár perc feszült várakozás 
után jött a döbbenet: újrain-
dítják a versenyt kb. egy óra 
múlva. Végül 40 perccel ké-
sőbb Petiék újra megnyerték 
a „gyilkos futamot”, ráadásul 

jobb eredménnyel, mint az 
előzőt. Izgatottan telefonál-
tunk körbe. Ez óriási dolog! 

A mi kicsi, Szob nevű, 

alig 3000 lakosú városkánk-
nak, a világ legjobb kaja-
kosa a lakója. Szervezked-
ni kezdtünk. Meg kell Pe-
tit ünnepelni, ez nem is vi-
tás! Végül úgy döntöttünk, 
hogy hétfőn, augusztus 24-én 
este 7-kor meglepetést szer-
zünk számára. Összefogott a 

Kétszer kellett megnyerni a 
vb-aranyat Molnár Péternek 

család, a könyvtár, a műve-
lődési ház, az önkormány-
zat. Festettünk transzparen-
seket, díszítettünk, kivetítet-
tünk. Volt pezsgő, pogácsa, 
virág és ajándék. Kajakos if-
jaink, és városunk összegyűlt 
lakói kiálltak az útra, ahová 
- a reményeink szerint beava-
tott barátnővel - megérkezett 
a bajnok.

 Peti könnyekig hatódott,  
- mi is. Megnéztük együtt 
újra a két futamot, pezsgőt 
bontottunk és sorba állva 
gratuláltunk világbajnokunk-
nak. Olyan büszkék voltunk,  
és vagyunk, mintha mi is ott 
ültünk volna Petiék mellett a 
kajakban. Késő estig beszél-
gettünk és hallgattuk Peti él-
ménybeszámolóját a ver-
senyről, az elért eredmény-
ről, és arról, ami mögötte 
van: 20 év kőkemény mun-
kája. 

Az este nagyon jól sike-
rült, amit mi sem példáz job-
ban, mint hogy több ember 
jött el ezen az estén egy em-
ber kedvéért, mint egy hí-

res-neves együttes koncertjé-
re, amit hetekig szervezünk. 
Mint közösségszervező, 
büszke vagyok erre, büszke  
vagyok a közösségünkben 
rejlő erőre, amely időről-idő-
re, nemes célok érdekében 
összehoz bennünket.

NAGY GYULÁNÉ

Középen Molnár Péter. Az iskolások is köszöntötték őt a művelődési ház udvarán
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Röviden
TANUSZODA A tanuszoda 
program háza tájáról friss hí-
rünk, hogy az uszoda végle-
ges építési tervei hamarosan 
elkészülnek. A tanuszoda ter-
vezése a Duna-parti helyszín 
miatt gondos, körültekintő 
munkát igényel a tervezők 
részéről. Eközben az önkor-
mányzat megkezdte az uszo-
da helyszínéül kijelölt terület 
előkészítését. Ennek elsőként 
a teniszpálya, majd a tekepá-
lya esett áldozatul, mindkettő 
elbontásra került.

URNAFALAK Elkészültek a 
szobi Új temetőben az urna-
falak. A két darab, egyenként 
40 férőhelyes urnafal létesíté-
séért 800 ezer forintot fi zetett 
az önkormányzat. Az urna-
falak felszentelésére - a még 
hátralévő apróbb munkák (pl. 
lábazatburkolás) elvégzése 
után - várhatóan Mindenszen-
tek ünnepén kerül sor.

TŰZOLTÓSÁG A képviselő-
testület 2015. augusztus 13. 
napján megtartott ülésén tá-
mogatta a Vámosmikolai 
Önkormányzati Tűzoltóság-

nak azt a kezdeményezését, 
hogy annak vonulási területe 
2016. január 1-jétől Szob te-
lepülésre is kiterjedjen.

VÉDŐNŐ Kőházy Andrea vé-
dőnő 2015. október 1. napjá-
tól vállalkozási formában lát-
ja el Szob településen a vé-
dőnői szolgálatot. A képvi-
selő-testület a védőnő kife-
jezett kérelmére járult hozzá 
a vállalkozási formában tör-
ténő feladatellátáshoz azzal a 
feltétellel, hogy a szolgálta-
tás megszokott rendjében ér-
demi változás nem követke-
zik be.

VIS MAIOR A képviselők vis 
maior pályázat benyújtásáról 
döntöttek a júliusi orkán ere-
jű vihar okozta épület- és út-
károk helyreállítási munkái-
ra. A Belügyminisztériumhoz 
benyújtott támogatási igény 
összege: 5,9 millió forint.

TÁMOGATÁS Szob Város Ön-
kormányzata a Beregrákosi 
Református Egyházközséget 
50 ezer forinttal támogatja a 
Kárpátalján élő, beregrákosi 
és kajdanói magyar szór-
ványközösség megmaradása 
érdekében megfogalmazott 

célkitűzései elérésében.

PÁLYÁZAT A képviselő-tes-
tület pályázat benyújtásáról 
döntött a 2016. évi városna-
pokhoz kapcsolódóan meg-
rendezésre kerülő testvérvá-
rosi találkozó támogatására 
az EACEA pályázati felhívá-
sára. 

INGATLAN A képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy vállal-
ja a Magyar Állam tulajdoná-
ban álló, és Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) vagyon-
kezelésében lévő, szobi 802 
hrsz-ú ingatlan megosztásá-
nak 157.400 forintos költsé-
gét. Az ingatlan több telek-
re történő megosztása szük-
séges ahhoz, hogy a meg-
osztást követően kialakult in-
gatlanok közül azokat, ame-
lyek az állam, illetve a NAV 
számára nélkülözhetővé vál-
tak, önkormányzati tulajdon-
ba kérje.

HATÁROZATOK A képvise-
lő-testület augusztusi ülé-
sén megismerte és elfogad-
ta a 2015. II. negyedévi lejárt 
határidejű határozatok vég-
rehajtásáról készített jegyzői 
tájékoztatót.

Itt, önkormányzatunk hivatalos 
lapjának hasábjain is már több 
alkalommal foglalkoztunk tele-
pülésünk tisztaságának kérdé-
sével. Említettük, számos alka-
lommal leírtuk, hogy a közterü-
letek tisztántartásának, gyomta-
lanításának kötelezettsége meg-
oszlik az önkormányzat és az 
ingatlanok tulajdonosai között. 
Szomorúan kell azonban ta-
pasztalnunk - elég csak végig-
haladni a városunkon áthaladó 
12 számú főút mentén -, hogy 
az ingatlanok előtti közterületek 
- néhány kivételtől eltekintve – 
gondozatlanok. A fű leginkább 
ott van lenyírva, ahol azt az ön-
kormányzat dolgozói lenyírták.

A gyom(nem)mentesítés kér-
dése mellett szintén elszomorí-

tó állapotot mutattak a korábban 
a szelektív hulladékgyűjtés cél-
jából kialakított gyűjtőhelyek, 
amelyeket némelyek szinte sze-
méttelepként kezdtek el hasz-
nálni, és mindenféle hulladékot 
odahordtak a televíziótól a kon-
zervdobozig. A szolgáltató né-
hány hónappal ezelőtt ezeken a 
szigeteken - az üveghulladék ki-
vételével - megszűntette a sze-
lektív hulladékgyűjtést. Ennek 
ellenére hordtak oda mindenfé-
le hulladékot. Az önkormányzat 
hetekig takarította e szigeteket, 
végül felszámolta azok maradé-
kát is. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
új rendszere a zsákos rendszer, 
amely az üveg kivételével alkal-
mas a többi hulladékfajta sze-

lektív gyűjtésére. Az üveghulla-
dék szelektív gyűjtése – a fent 
részletezett okok következtében 
- a jövőben a városban egyetlen 
helyszínen, a Szent Imre utcá-
ban található piactér mellett el-
helyezett konténerben történik. 

A tapasztalatok alapján a vá-
rosban kihelyezett ruhagyűjtő 
konténerek környezete is szoro-
sabb felügyeletre szorult, ezért a 
jövőben, aki ruhaadományt sze-
retne a konténerben elhelyez-
ni, annak be kell fáradnia a csa-
ládsegítő szolgálathoz (Szob, 
Ipolysági u. 3.), és itt helyezhe-
ti el a konténerben feleslegessé 
vált ruhadarabjait.

Feltehetnénk a kérdést: mi-
ért van ez így? Miért nem ér-
dekel bennünket közterületeink 

Szelektív tévégyűjtés…avagy mi mindent lehet 
találni egy szelektív hulladékgyűjtő konténerben

ápoltsága, szépítése? Miért te-
szünk televíziót a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetekre, vagy 
miért dobunk sörösdobozt a ru-
haadomány-gyűjtő konténerbe? 
A kérdés természetesen költői, 
ki-ki válaszolja meg.

Nem lenne talán jobb és fel-
emelőbb végigtekinteni a tiszta 
településünkön, rendezett köz-
területeinken és portáinkon, 
beszívni a frissen nyírt fű illa-
tát, gyönyörködni a muskátlik-
ban, leanderekben, és a kerti vi-
rágokban?  Válaszunk: dehogy-
nem. Csak hogy ez Önök, a la-
kosság együttműködése nélkül 
nem megy.  

Kérjük tehát Önöket, ügyel-
jenek településünk tisztaságára, 
teljesítsék az ingatlanaik előtti 
közterületek ápolására vonatko-
zó kötelezettségüket, és erre fi -
gyelmeztessék a közvetlen kör-
nyezetükben élőket is.

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖRZSTŐKE A képviselők 
döntöttek a Szobi Városfej-
lesztő Kft. törzstőkéjének 
500 ezer forintra történő visz-
szapótlásáról. A törzstőke 
pótláshoz szükséges 360 ezer 
forintot az önkormányzat a 
költségvetéséből biztosítja.

KÖZTEMETŐ A képviselő-tes-
tület az augusztusi ülésén is-
merte meg és fogadta el az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő köztemető működéséről 
készített tájékoztatót.
 
EDZŐTEREM A képviselő-
testület a Szobi SC Küz-
dősport Szakosztály (kép-
viseli: dr. Kormanik Ger-
gő Ákos) részére ingyenes 
használatba adta az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, 
Szob 599/1 hrsz-ú ingatla-
non található, üresen álló, 
korábban „szükséglakások-
ként” funkcionáló, az épület 
Sport utca felé eső - össze-
sen  65 m2 térmértékű – he-
lyiségeit, edzőterem kiala-
kítása céljával. Az ingye-
nes használatba adás felté-
tele volt, hogy a használat-
ba vevő saját költségén te-
szi a helyiségeket edzőtermi 
használatra alkalmassá. 
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A MÁV-START ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT 
2015. SZEPTEMBER 18. 21:30 ÓRÁTÓL 2015. SZEP-
TEMBER 21. 4:30 ÓRÁIG ÉS 2015. SZEPTEMBER 25. 
21:30 ÓRÁTÓL 2015. SZEPTEMBER 28. 4:30 ÓRÁ-
IG GÖD - VÁC ÁLLOMÁSOK KÖZÖTT VÉGZETT 
PÁLYAKARBANTARTÁSI MUNKÁK MIATT A BUDAPEST 
– SZOB VASÚTVONALON A VONATOK MÓDOSÍTOTT ME-
NETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK.

Nagyobb zavartatásra, illetve menetrendi változás-
ra tehát a hétvégi napokon, 2015. szeptember 19-
20-án és 26-27-én kerül sor. 

Változik a zónahatár, Vác helyett Gödre kerül:

• Budapest-Nyugati - Vác viszonylatban közlekedő 
S70 viszonylatjelzésű személyvonatok, valamint 
néhány G70 gyorsított vonat rövidebb viszonylat-
ban, Budapest-Nyugati - Göd között közlekednek.

• Budapest-Nyugati - Szob viszonylatban közleke-
dő Z70 viszonylatjelzésű zónázó vonatok Göd és 
Vác között mindenhol megállnak.

• az EuroCity- és EuroNight vonatok Göd állomá-
son is megállnak.

Városunkban vegyes házior-
vosi körzetek működnek, önál-
ló gyermekorvosi körzet nincs, 
és jó ideje már annak is, hogy 
a szakorvosi rendelőintézetben 
is megszűnt a gyermek-szak-
orvosi rendelés. Mindezek kö-
vetkeztében településünkön a 
kis betegek ellátása jelenleg el-
sősorban a háziorvos(ok) által 
történik. Az elmúlt hónapokban 
több szülő is kifejezésre juttat-
ta azon kívánságát, hogy gyer-
mekgyógyászati rendeléssel 
bővüljön a településen elérhe-
tő egészségügyi ellátások köre. 

Az önkormányzat anyagi 
és szervezési támogatása mel-
lett a szakorvosi rendelőinté-
zet a szülői igényekre vála-
szolva, szeptember 22-től cse-
csemő- és gyermekgyógyásza-
ti szakrendelést indít, amely-
nek szolgáltatásait a gyerme-
kes szülők hetente egy alka-
lommal, keddenként, délelőtt 9 
órától vehetik igénybe. A szak-
rendelést Dr. Gál Katalin cse-

csemő- és gyermekgyógyásza-
ti szakorvos végzi majd. A dok-
tornő – eltérően a többi szak-
rendelés helyszínétől - a szobi 
háziorvosi rendelőben (Szob, 
Árpád u. 11.) várja a kis pácien-
seket.  A szakrendelés ingyenes, 
azonban a háziorvostól kapott 
beutalóval vehető igénybe.  A 
gyermek-szakrendelés mellett,  
a doktornő látja el majd az is-
kola-egészségügyi feladatokat 

a Szobi Napsugár Óvodában és 
a Szobi Fekete István Általános 
Iskolában.

A gyermekgyógyászati szak-
rendelés kapcsán bővebb in-
formációkért érdeklődni lehet 
Szob Város Szakorvosi Rende-
lőintézeténél a 06 27/370-073-
as telefonszámon.

TISZTELETTEL:
FERENCZ GYÖNGYI 

POLGÁRMESTER

Szeptember közepétől csecsemő- és 
gyermekgyógyászati szakrendelés várja 
a szakorvosi rendelőintézet kis betegeit Értesítjük a Tisztelt Lakos-

ságot, hogy a 2012. évi XC. 
törvény a kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatásról, va-
lamint a 63/2012.(XII.11.) 
BM rendelet és 347/2012.
(XII.11.) Kormányrendelet 
értelmében előírt kötelező 
kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó fel-
adatokat – a települési ön-
kormányzat közigazgatási 
határain belül – a Magyar 
Kémény Kft. alkalmazottja 
látja el.

Szob város települését a 
Magyar Kémény Kft. kol-
legája 2015. szeptember 10. 
és 2015. november 10. kö-
zött keresi fel, aki fényké-
pes igazolvánnyal, illetve 
névre szóló megbízólevél-
lel rendelkezik. 

A KÉMÉNYSEPRŐ NEVE: 
BERECZ IGNÁC

DR. HOLOCSI KRISZTIÁN S.K.  
JEGYZŐ

Értesítés 
kéményseprésről
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Szalai Borbála: 
Legyen öröm a tanulás!

Hangosabbak ma az utcák,
Gyerekektől népesek,
Valahogyan még a nap is
Szebben ragyog, fényesebb.
Izgatottan várt e napra
Minden kezdő kisdiák:
Az iskola előttük is
Kitárja ma kapuját.
Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:
Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek,
Ma, amikor útnak indul
A sok kicsi iskolás,
Kívánjuk, hogy öröm legyen
Számukra a tanulás! 
 

Mindenkinek kelle-
mes vakációt! - búcsúz-
tunk egymástól június-
ban, s akkor még egyálta-
lán nem gondoltunk arra, 
hogy ilyen hamar elérke-
zik az a bizonyos mun-
ka, a szeptember, az isko-
la. Régen volt ilyen me-
leg nyár, de ősszel, szep-
tember táján nekünk fel-
nőtteknek is újra felidé-
ződnek a régi tanévnyitók, 
az újrakezdés íze a fehér-
blúzos virágcsokros szep-
tember. A gyermekek si-
etve, ki egyedül, ki szü-
lői kísérettel érkeztek az 
iskolába. Már évek óta 

szeptember 1-jén tartjuk 
a hagyományos tanévindí-
tót az iskolában. Az udva-
ron felsorakoztak az osz-
tályok a kijelölt helyek-
re, az izgatott kis elsősö-
ket pedig a nyolcadik osz-
tályosok és a tanító nénik 
vezették a számukra fenn-
tartott ülőpadokhoz.

A gyerekek még bizto-
san mindannyian a nyári 
élmények hatása alatt áll-
nak, és nem is igen akar-
ják elhinni, hogy véget 
ért a vakáció. De azért 
volt már pár jó dolog is 
az első napon. Örülnek, 
hogy újra láthatják az is-
merős arcokat, a hiányzó 
barátokat, osztálytársakat. 
Az új iskolaév is néhány 
megfontolandó üzenet-
tel indult, mégpedig azért, 
hogy minden reggel mo-
solyogva léphesse át tanár 
és diák egyaránt az iskola 
küszöbét! A tanulás és az 
eredmény nélküli iskolát 
még mindig nem találták 
fel! Éppen ezért nagyon 
fontos a tanulás, a tudás, 
a képességek tovább fej-
lesztése, hiszen a tanulók 
hozzáállásán és  értelmén 
is múlik, hogy mi mindent 
sajátítanak el év végére. 
Az osztályokban és az is-
kolában kialakult közös-

séget tovább ápoljuk, erő-
sítjük! Felsőbb évesek-
től elvárjuk a példamu-
tatást, és természetesen 
minden tanulótól iskolánk 
házi rendjének betartását 
is. Kívánom, hogy legyen 
derűs az iskola, de ugyan-
akkor legyen rend is!

Az idei tanévben 181 
napon hív bennünket mun-
kára a csengő szava. Isko-
lánk létszáma 238 fő, 14 
osztály és 25 pedagógus 
kezdte meg a tanévet. Az 
osztálytermeket a pedagó-
gusok és a szülők már szé-
pen feldíszítették, kifes-
tették otthonos környeze-
tet teremtve a diákok szá-
mára. A felső tagozato-
sok tornaterme felújítás-
ra került, a Márianosztrai 
Fegyház és Börtön, vala-
mint az önkormányzat jó-
voltából. Minden mosdó-
ban megtörtént a tiszta-
sági meszelés. Felújítot-
ták a műfüves pályát. S 
hogy igazán öröm legyen 
a tanulás, arról tanúsko-
dott Halmai Zsófi és Hal-
mai Kata közös verse. Az 
örömteli tanulást számos 
szakkör, program színe-
síti az idei tanévben is. 
Lesznek tehetséggondo-
zó és felzárkóztató foglal-
kozások, rajz, IVK, szín-

játszó énekkar, kosár, at-
létika és foci szakkör. Az 
1-3 és 5-7 évfolyamon 
már az új NAT szerint ta-
nulnak a gyerekek, a 4. és 
8. évfolyamon bevezetés-
re került az öt testneve-
lés óra. A tankönyvek idő-
ben megérkeztek, az is-
kolából tartós tanköny-
veket is kölcsönözhettek 
az arra rászoruló gyerme-
kek. A napköziben külön-
álló csoportokban folyik 
majd a másnapi tanórákra 
való felkészülés. A sajátos 
nevelési igényű gyerme-
kek egyéni fejlesztési terv 
szerint tanulnak. Bejáró 
tanulóink száma: 71 fő. A 
buszon továbbra is utas-
kísérő látja el a gyerme-
kek felügyeletét. A szü-
lő ezentúl is csak 3 napot 
igazolhat, más esetekben 
orvosi igazolást kell hoz-
ni. A testnevelés órára a 
felszerelés kötelező. Fon-
tos, hogy a gyerekeknek 
legyen tisztasági csomag-
juk, külön ivópoharuk. Is-
kolánkba 15 új tanuló ér-
kezett, kívánom érezzék 
jól magukat nálunk, talál-
janak barátokat, illeszked-
jenek be a közösségbe.  

Kedves kicsi elsősök! 
Köszöntünk Benneteket!

1.a Aradi Veronika, Fa-
ragó Ábel Ádám, Fehér 
Violetta Beáta, Földesi 
Réka, Földi Bonita Eliza, 
Horváth Melissza, Kovács 
Kamilla, Kun Zoltán, 
Lengyel Dániel, Macha 
Jeremiás, Miklovicz 
Larina Dominika, Var-
ga Dániel, Zalaegerszegi 
Noel, Zih Hanna

1.b Balla Panna, Csete 
Gábor, Finta Dominik, 
Halmai Kata, Kiss Ger-
gő Zsigmond, Kovács 
Emma, Mádai Ádám, 
Simon Noémi, Simon-
Kovács Jázmin, Solymosi 
Korina, Szölgyén Fló-
ra, Tóth Natália Tama-
ra, Varga Nóra, Viczena 
Dorina Réka

Fehérblúzos virágcsokros szeptember
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Talán ti vártátok a legjob-
ban ezt a mai napot. 
Nagyon örülünk nektek, 
vártunk már nagyon ben-
neteket! Ugye milyen szé-
pen kidíszített termeket 
kaptatok? Ugye már ti is 
vártátok a mai napot az 
iskolába lépés napját, hi-
szen ez örök emlék ma-
rad. Szerezzetek sok piros 
pontot, dicséretet, dicső-
séget, hogy büszkék le-
gyenek rátok a szüleitek!

A kicsi elsősök nevé-
ben Földesi Réka 1.a osz-
tályos tanuló mondott ver-
set betűország kincseit ke-
resve. Ahhoz, hogy az el-
sősök szépen megtanulja-
nak írni, olvasni és szá-
molni, megtalálják az iga-
zi “kincseket”, Ferencz 
Gyöngyi polgármester asz-
szonytól varázsceruzát és 
füzetet kaptak ajándékba. 

Kedves nyolcadik osz-
tályos diákok!
Számotokra elérkezett 
az utolsó tanév, nehéz év 
vár rátok, mert ki kell vá-
lasztanotok azt a középfo-
kú intézményt, ahol sze-
retnétek tovább tanulni. 

Mindezek tudatában fe-
lelősséggel, kitartással és 
szorgalommal végezzé-
tek el az idei évet, legye-
tek példa az utánatok kö-
vetkező évfolyamoknak!
Tisztelt Szülők!
Szülőnek lenni csodálatos 

érzés,  nagyszerű, de nem 
egyszerű feladat. 

Az iskolakezdés meg-
változtatja a családok éle-
tét, különösen ahol elő-
ször megy a gyermek, „a 
család szeme fénye” isko-
lába. Biztosan tele vannak 

most félelemmel, aggo-
dalommal, de azt hiszem, 
ez természetes velejáró-
ja a mai napnak. Egyre vi-
szont megkérem Önöket: 
bízzanak bennünk! Mi pe-
dagógusok mindent meg 
fogunk tenni azért, hogy a 
ránk bízott féltett kincse-
ik - a gyermekeik - ügyes, 
okos és intelligens fia-
talokká váljanak. Bízza-
nak tanítóinkban, tanára-
inkban, ugyanakkor sze-
retném megkérni Önöket, 
hogy segítsék pedagógu-
saink munkáját gyerme-
keik boldogulása érdeké-
ben! Mi továbbra is nyi-
tottak, együttműködőek 
és felkészült pedagógusok 
vagyunk, de biztosan nem 
tévedhetetlenek! Éppen 
ezért kérem Önöket, osz-
szák meg velünk vélemé-
nyüket, tapasztalataikat az 
iskoláról! Bízom benne, 
hogy a szülők és az iskola 
egyet akarva, egymást se-
gítve meg tudja majd va-
lósítani elképzeléseit az 
idei tanévben is!

Munkánkkal igyekszünk 
rászolgálni bizalmukra! 

Boldog új évet kívánok!
JÁRIK IZABELLA

IGAZGATÓ
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Az új tanév változásokkal in-
dult a Lazarista Gimnáziumban. 
Az igazgatói székben Vincze 
Imre helyét Hockné György 
Éva (képünkön) vette át, emel-
lett az oktatás rendje is módo-
sult: a 2015/16-os tanévben már 
esti tagozaton is el lehet jutni az 
érettségiig iskolánkban. 

Az évnyitó Veni Sancte szent-
misén szeptember elsején ünne-
pélyes keretek között köszönte 
meg iskolánk Vincze Imre igaz-
gató úrnak áldozatos munká-
ját és köszöntötte az új vezetőt, 
Hockné György Évát. 

Hockné György Éva a ma-
gyar közoktatás minden szint-
jét ismeri: tanítói diplomát szer-
zett az Esztergomi Tanítóképző 
Főiskolán, orosz speciális kollé-
giumi végzettséggel, majd a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főisko-
lán orosz nyelv és irodalom sza-
kos tanár lett, később a Miskolci 
Egyetemen szerezte meg az an-
gol nyelvtanári diplomát, hogy 
aztán a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem mesterképzésén 
angol nyelv és irodalom sza-
kos bölcsészként kapjon újabb 
diplomát. 2015-ben pedagógus 
szakvizsgát tett a Pécsi Tudo-
mányegyetemen, vizsgaelnö-
ki, szakértői szakiránnyal. Vég-
zettségének megfelelően dolgo-
zott általános iskola alsó és fel-
ső tagozatán, gimnázium nap-
pali tagozatán, oktatott esti gim-
náziumban, az Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskolán, valamint a 
felnőttképzésben, a TÁMOP 
2.1.2 projektjének keretein be-
lül. Emelt szintű érettségi vizs-
gákon méri fel a fi atalok tudását 
2005 óta, 2012-től pedig érett-

ségi vizsgaelnökként is dolgo-
zik az ország számos iskolájá-
ban.

Sok szobi lakos számára is-
merős az arca, hiszen 2000 óta 
tanít angol nyelvet a Szent Lász-
ló Gimnáziumban. Igazgató-
ként célul tűzte ki, hogy az is-
kolában megőrizzük az eddig 
is jellemző személyes törődést 
és odafi gyelést minden diákunk 
felé, miközben egyre több diá-
kot segítsünk hozzá a felsőokta-
tási intézményekbe való felvé-
telhez. Büszkék vagyunk arra, 
hogy aki emelt szintű érettségi-
re jelentkezett, általában magas 
százalékos eredménnyel tudta 
teljesíteni azt, így olyan ritka, 
magas ponthatárú szakra is be-
jutott diákunk, mint a régészet. 
A színvonalas tanítás biztosíté-
kát a képzett tanárokban, segí-
tőkészségükben látja és abban, 
hogy a viszonylag kis létszámú 

osztályok elkötele-
zett, motivált diá-
kokból álljanak. 

A tanuláson kí-
vül ebben a tanév-
ben is folytatjuk 
kulturális és sza-
badidős tevékeny-
ségeinket, diákja-
inkkal továbbra is 
részt veszünk az 
Operakaland ese-
ményein, immár 
hagyományossá 
vált téli külföldi tú-
ránk is lesz, vala-
mint a nyári erdélyi 
tábort is újra meg-
szervezzük. Idén 
már harmadszor 
jártunk nyáron Er-

délyben, ahol mindig új élmé-
nyekkel gazdagodhatnak a di-
ákok. Minden évben visszaté-
rünk Gyimesbükkre, amit nem 
lehet megunni, ugyanakkor új 
területeket is felfedezünk. Így 
a Gyimesek mellett bejártuk a 
Békás-szorost a Gyilkos-tóval 
együtt, a Maros völgyét, Ditrót, 
Görgényi-havasokat, Marosvá-
sárhelyt. Minden napra volt egy 
rövid szentírási rész, amely a 
helyhez és az alkalomhoz illett, 

Új vezetés a Szent László 
Gimnáziumban

és amelyet közösen megbeszél-
tünk. Főzés, játék, túrázások, 
beszélgetések, új ismeretek jel-
lemezték idén is a közösen töl-
tött hetet. 

Az iskolánkat fenntartó la-
zarista rend alapítójának, Páli 
Szent Vincének ünnepét külön-
leges programmal ünnepeljük, 
szeptember 28-án tanárok és 
diákok együtt zarándokolnak el 
Márianosztrára, ahol közösen 
szentmisén veszünk részt. Ezen 
a közösségi napon kívül is lesz-
nek vetélkedők, ünnepségek az 
iskolán belül, ám ebben az év-
ben nagyobb megmérettetés is 
vár diákjainkra: iskolánkat be-
választották a húsz középisko-
la közé, amelyek részt vesznek 
a Velünk élő kultúrák: Örmé-
nyek nevű országos középisko-
lai vetélkedőn. Felkészítésüket 
Csabák István tanár úr vállalta 
magára.

A 2015/16-os tanévtől kezd-
ve a megszokott nappali ta-
gozatos diákélet mellett isko-
lánk esti tagozattal bővül: 11. 
és 12. évfolyamon folytathat-
ják nálunk tanulmányaikat, 
akik 9-10 évfolyamos gimná-
ziumi vagy szakközépiskolai 
bizonyítvánnyal rendelkeznek, 
vagy szakmunkás bizonyítvá-
nyuk van. 

Célunk, hogy nappali és esti 
tagozaton is minden diákunk 
növekedjen tudásban és ember-
ségben a tanév végére. 

SZLG

„A Börzsöny természeti értékei” 
A MAGYAR MADÁRTANI és TERMÉSZETVÉDEL-
MI EGYESÜLET  BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORTJA 
és a BÖRZSÖNY ALAPÍTVÁNY  2015. évi természet-

védelmi fotópályázatára elfogadott képek bemutatása 

a BÖRZSÖNY MÚZEUMBAN 
2015. szeptember 4. - 2015. szeptember 30. között

A kiállítást megnyitja: 
TÓTH MARIETTA, a fotópályázat szervezője. 

2015. szeptember 4-én, pénteken 17 órakor 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Börzsöny Közérde-
kű Muzeális Gyűjtemény és a Börzsöny Múzeum Bará-
ti Köre! 

Megtekinthető: 2628 Szob, Szent László u. 14. 
hétfő kivételével 9-16 óra között. 

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani minden családtagnak, 
barátnak, ismerősnek, akik SZÁLDOBÁGYI JÓZSEFNÉT, 
ERIKA NÉNIT utolsó útjára elkísérték, sírjára az emlékezés 
virágait elhelyezték.

SZÁLDOBÁGYI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA
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Ezzel, és jónéhány 
más népdallal ismer-
kedhettek meg a Da-
nubius táncosai a nyá-
ri néptánctáborokban!…
ahol bizony még a nyári 

szünetben sem lehetett so-
káig aludni! 

Az énekeken túl persze 
sok-sok tánc, játék és kéz-
műves-foglalkozások szí-
nesítették a gyermekek és 
a felnőttek táborozását.
Óvodás csoportunk júli-
usban Golánné Beke Ani-
ta, és Laczkó Brigitta ve-
zetésével a nyár legme-
legebb hetét töltötték tá-
borozással, ahol szülők, 
felnőtt táncosok segítet-
ték a munkát. Élmények-
ben gazdag, és tartalmas 
napokra emlékszik vissza 
mindenki, aki résztvevője 

volt a négynapos napközis 
tábornak!

A nagyobbak szintén 
együtt töltöttek el egy he-
tet Törökmezőn, ahol a 
Felvidék egyik legkülön-

legesebb településének 
táncait, énekeit ismerhet-
ték meg. Magyarbődi nép-
dalaink kétszólamúsága 
olyan különlegesség, me-
lyet más magyarlakta he-
lyen nem hallhatunk. Tóth 
Zoltán és Bertalan Éva 
oktatók irányításával ki-
csik, és nagyon teljes ké-
pet kaphattak a bődi mo-
tívumokról, táncrendről, 
dalokról. 
A nyári pihenőt nemcsak 
táborozások, de fellépések 
is színesítették – ahol bi-
zony elég kemény helytál-
lásról kellett tanúbizony-

ságot adni táncosainknak 
a rettentő hőségben! 

De minden nyárnak 
vége lesz egyszer – és so-
kak szerint: végre itt a 
szeptember ! Nálunk: be-
iratkozás, próbarend, cso-
portalakítás, tánc, gyakor-

lás, éneklés, izzadás, tánc, 
és tánc … végre! …erre 
vártunk júniustól ! 

Hát ismét nekilátunk! 
…és persze, aki kedvet 

kapott jöjjön, csatlakoz-
zon ! 

Újonnan alakult „Fe-
hérnépek” csoportunkba 
várjuk az énekelni szere-
tő hölgyeket – lányokat, 
asszonyokat, anyukákat, 
nagymamákat – hetente 
egy órában: pénteken 17 
és 18 óra között! Az éne-
kesek felkészülésében és 

„Felkelt Anna jókor reggel, hajajaj…” a leánykarikázók betanítá-
sával Erdei Zsuzsi és Kuti 
Andrea foglalkozik.

Óvodás csoportunk 
(Jasi és Fricike irányítá-
sával) kedden 16 órától 
17 óráig, kisiskolásaink 
pénteken 15 órától 16.30 
óráig – Szarvas István és 
Kuti Andrea csoportveze-
tőkkel -, a felnőttek szer-

dán – Huszti Sebestyén és 
Bergmann Bianka vezeté-
sével - és pénteken 18 órá-
tól 21 óráig – Fekete Ró-
bert és Fülöp Beatrix irá-

nyításával - tartják próbá-
ikat. A legények oktatásá-
val ez évben is külön pró-
bán foglalkozik Nyéki Dá-
niel, és Princz Gábor.

Nagyon várunk minden 
néptáncot, népzenét, nép-
dalokat szerető kicsit, és 
nagyot – gyermeket, fia-
talt és felnőttet!

DANUBIUS TÁNCEGYÜTTES
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A polgárőrök magas szin-
tű képzést kapnak a rendőr-
ség és a katasztrófavédelem 
szakembereitől, de elsőse-
gély-nyújtó tanfolyamon is 
részt vesznek, míg a képzést 
szigorú vizsga zárja. Jelen-
leg 18 tagunk ellátása van 
folyamatban az új polgárőr 
igazolvánnyal, mindenki in-
gyen és bérmentve vállalja 
a feladatokat.

Segítségükkel remélhe-
tőleg sikerül megoldani, de 
legalábbis tompítani azo-
kat a problémákat, amelyek 
évtizedek óta bosszantják a 
helyi embereket. Gondolok 
itt elsősorban az éjszakai 
hangoskodásra, a kisebb-
nagyobb balhékra, az ille-
gális szemétlerakásra.

Egyesületünk tovább-
ra is várja soraiba a város 
közbiztonságáért tenni vá-
gyó szobiakat. Az első fel-
adatok egyikének azt tar-
tom, hogy hetente több na-
pon is jelen legyenek a pol-
gárőrök az utcán, főleg az 
esti órákban. Milyen tag-
létszámmal lennénk elége-
dettek? 30-40 fő polgárőr-
re mindenképp szükségünk 
volna, mivel a munkahe-
lyi elfoglaltságok sokszor 
nehezítik az ügyeleti rend 
beosztását. Elmondhatjuk, 
számos szobi lakos kérése 
válhat valóra azzal, hogy a 
település polgárőrsége új-

ból megkezdi működését.
Az elmúlt években töb-

ben, többször is próbálkoz-
tak az egyesület újbóli mű-
ködtetésével. Kísérleteik 
ilyen-olyan okok végett sor-
ra kudarcba fulladtak.

Az egyesület alapító tag-
jai közül mindazok, akik 
szívükön viselték a polgár-
őr mozgalmat és tovább-
ra is tenni akartak a város-
unk közrendjéért, közbiz-
tonságáért nem nézhették 
karba tett kézzel, az egyesü-
let széthullását. Az alapítók 
mellett néhány új tenni aka-
ró helyi is letette voksát az 
egyesület újra indítása mel-
lett. Ehhez a megyei polgár-
őr szövetség elnökétől hat-
hatós támogatást kapunk.

A konkrét egyesüle-
ti munka mellett legfonto-
sabb a változások közgyű-
lésen történő elfogadtatása, 
megerősítése, és az illeté-
kes törvényszéken való vé-
gig vitele.

A szobiak elsősorban a 
közbiztonság javítását, az 
illegális szemétlerakás és az 
éjszakai hangoskodás elle-
ni hatékony fellépést, a köz-
területeken való rendszeres 
jelenlétet várják a polgárőr-
ségtől, de egyéb praktikus 
feladatok megoldásában is 
számíthatunk majd a tagok-
ra, mint például a kataszt-
rófavédelmi feladatokhoz 

való segítségnyújtás, az út-
hibák feltérképezését és je-
lentését.

Szeretnénk együttmű-
ködni a város közintézmé-
nyeivel, civil szervezetei-
vel, a környező polgárőr-
séggel nem rendelkező te-
lepülésekkel, és a jövő-
ben határon túli kapcsolato-
kat is szeretnénk kialakítani 
Helenbán. A fontosabb vál-
lalkozókat, vállalkozásokat 
is megkeresnénk.

Megvizsgálnánk annak 
lehetőségét is, hogy miként 
lehetne egyesületünkbe in-
tegrálni a korábban jól mű-
ködő önkéntes tűzoltósá-
got, katasztrófavédelmet. A 
lelkes személyi oldal adott, 
de a tárgyi feltételekhez bi-
zony nagyon sok pénz kel-
lene, amit ki kell munkálni.

Az eredményes munká-
hoz a lakosok támogatá-
sa mellet elengedhetetlenül 

PROGRAMADÓ, a városi 
polgárőrség újraindításához!

szükséges a város önkor-
mányzatának, rendőrség-
ének, a megyei és országos 
polgárőr szövetségek támo-
gatása is.

Szob Város Polgárőr 
Egyesület internetes megje-
lenési felületei: 

Honlapja: http://
www.szob ipo lgarorok .
eoldal.hu/ Fecebook ol-
dalai: https://www.
facebook.com/profile.?i
d=100009667606205&
fref=ts és https://www.
f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
S z o b - V % C 3 % A 1 r o s -
Polg%C3%A1r%C5%91r-
Egyes%C3%BClet/37203
5012987153?fref=ts
Twitter: Polgárőr-
ség Szob@szvpe https://
twitter.com/

Kérem, látogasson el 
oldalainkra, ahol mindig 
friss polgárőr hírekről in-
formálódhat, bejelentés-
éket tehet, akár egyesületi 
tagnak is jelentkezhet!

Köszönöm a fi gyelmüket!

SASS LÁSZLÓ 
ELNÖKHELYETTES

Ismét lehet pályázni a közösségeket 
támogató alap forrásaira

Az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága értesíti a városban működő egyesületek, ci-
vil szervezetek, önszerveződő közösségek képviselőit, 
hogy a közösséget támogató alap II. félévi támogatására 
2015. szeptember 15-ig lehet pályázatot benyújtani a vá-
ros jegyzőjéhez címezve.
A pályázati eljárás további részletei az önkormányzat hi-
vatalos honlapján (www.szob.hu) megtalálható.

NAGY GYULÁNÉ

BIZOTTSÁGI ELNÖK
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Szob város polgármestere, 
Ferencz Gyöngyi hivatalában fo-
gadta Sass Lászlót városunk pol-
gárőr egyesületének elnökhelyet-
tesét. A találkozó apropóját a pol-
gárőrség újjászervezése adta. A 
polgármester asszony abbéli örö-
mének adott hangot, hogy elju-
tottak hozzá a hírek, miszerint a 
polgárőrség újra szervezése fo-
lyamatban van. Elmondása sze-
rint nagy szükség lenne egy jól 
működő polgárőrségre. Az el-
múlt hetek rendkívüli időjárá-
si viszonyai okozta károk felszá-
molása során hiányukat lehetett 
érezni, de végül is úrrá lettek a 
gondok megoldása felett. Jónak 
tartja a polgárőrség internetes fe-
lületeken való megjelenését, amit 
a helyi lakosok ki is használnak, 
bejelentéseket, észrevételeket 
tesznek a közbiztonsággal kap-
csolatban. Kiemelte, hogy sze-
mély szerint ő és az önkormány-
zat is megtesz mindent a polgár-

őrség munkája végzéséhez szük-
séges feltételek biztosítása érde-
kében.

Sass László köszönetét fejezte 
ki, hogy a polgármester asszony 
kiemelt fi gyelmet fordít a polgár-

őrség újra szervezésére. Az el-
nökhelyettes elmondta munkájuk 
sikeres teljesítéséhez elengedhe-

tetlen feltétel az önkormányzat, 
a polgármester asszony támoga-
tása. Hangsúlyozta, a polgárőrsé-

Városunk polgárőrségéről tájékozódott 
a polgármester asszony!

günk olyan országos civil egye-
sület, amely a közrend és közbiz-
tonság mellett a köztisztaság és a 
katasztrófavédelem területén is 
segíti a társszervezetek, önkor-
mányzatok munkáját. Az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség szakmai 
és anyagi támogatásra is kész a 
működő szervezetek vonatkozá-
sában. A polgárőrök önként, sza-
badidejükben végzik tevékeny-
ségüket a köz érdekében, hisz 
ők olyan emberek, akik ismerik 
a várost, hozzájárulnak a közbiz-
tonsághoz. A polgárőrséggel nem 
szűnik meg minden probléma, de 
a jelenléttel és a kapcsolatrend-
szerrel segíteni tudjuk a rendőr-
ség és a város vezetésének mun-
káját. A céljaink között szerepel 
az egyesület létszámának növe-
lése, valamint a rendőr-polgárőr 
közös szolgálatok intenzitásának 
elősegítése.

Végezetül a polgármester asz-
szony kihangsúlyozta, a város 
polgárőrei a feladataik elvégzés-
hez megkapják a város vezetése 
bizalmát, elfogadta a hamarosan 
megtartásra kerülő tisztújító köz-
gyűlésre a meghívást és megkö-
szönte a tájékoztatást.

SZVPE



10                                                             Közélet                                        Szobi Hírnök

Szob ugyebár határállomás a 
MÁV részére. Reménykedem, 
hogy az én részemre is. Vagyis 
azt szeretném, ha Szob lenne az 
utolsó lelkipásztori helyem, innen 
már csak hitem szerint egy fontos 
állomás lenne, ahova meg szeret-
nék érkezni, ez pedig az Isten Or-
szága.  Nem viccelek és nem is 
akarok komor képet festeni, mert 
hívő embernek ez komoly reali-
tás és a legszebb vágy, ami csak 
élhet a szívünkben. Azért is ko-
molyan reménykedem ama utol-
só állomás szépségében, mert ed-
dig még minden állomás valami 
soha nem sejtett és semmi módon 
ki nem található új szépséget ho-
zott az életembe.

Bemutatom hát életem állomá-
sait.

• Az első állomás ugye az a 
hely, ahová megérkezünk Isten 
akaratából és szüleink szereteté-
ből. Ócsán születtem. Ez a telepü-
lés Budapesttől délre van 30 kilo-
méterre. Ez volt életem látszólag 
legnehezebb állomása.  Az a két 
ember, akire rábízott a jó Isten, ha-
marosan szét vált egymástól. Et-
től kezdve csak egyikük gondos-
kodott rólam.  De azért nehogy azt 
higgyék, hogy mindenestül rossz 
ez a történet. Ma egészen jó kap-
csolatot ápolok édesapámmal, és 
második családjával.  Kezdetben 
valóban csak édesanyám nevelt, és 
nagyon nehéz feladata volt, hiszen 
a kenyeret is meg kellett keresnie 
kemény mezőgazdasági munká-
val. Én beteges és neveletlen kis-
gyerek voltam, sokat kellett orvos-
hoz vinni, és egyébként is sok szo-
morúságot okoztam. Lehetetlen 
volt rám azt mondani: E fi úból pap 
lesz!  És mégis megtörtént a cso-
da! Ez már a következő állomás-
helyemre visz. Észrevett egy áldott 
emlékű fi atal pap, Vass Tamás és 
bizony azt mondta: Gábor olyan 
szépen ministrálsz, hogy akár pap 
is lehetnél. Én pap, olyan, mint a 
Tamás atya, hogy is ne akartam 
volna lenni!

• Kecskeméti piarista diák le-
hettem. Hát az első időben na-
gyon nehéz volt. Két nulla lett az 
első matek dolgozatom.  Csak a 
„szerencse”, illetve a Gondvise-
lő juttathatott be, és tarthatott meg 
ebben az intézetben. Az első bor-
zalmak után kiderült, hogy ez a 
hely a világon a legjobb hely ne-
kem. Csupa férfi  ideálok, papta-
nárok tanítottak minket. Erre volt 

nekem apátlanságomban a legna-
gyobb szükség.  Meg is háláltam, 
jól érettségiztem, és minden to-
vábbi nélkül mentem az egri pap-
nevelő intézetbe.  A jó érettségi-
vel sem jutott eszembe, hogy más 
is lehetnék.  Soha nem volt hiva-
tásbeli krízisem.

• Az egri papnevelésből sok 
történetet elmondhatnék, mert jól 
felkészítettek bennünket szelle-
mileg, lelkileg a hivatásunkra. Itt 
minden a kedvemre való volt.

• Kápláni állomáshelyeim:
Kóka - Itt a főnököm, 

Schlachta István maradt örök-
re emlékezetes jó ember. Nagyon 
sok mindent ma is úgy csinálok, 
ahogy nála láttam.

Bugyi község - Itt kezdtem 
el muzsikálni, mert a főnök azt 
mondta, hogy a mindenkori káp-
lán egyben kántor is kell, hogy le-
gyen. Mondtam, hogy nekem azt 
mondták a papnevelőben: Gábor 
maga sohase mondjon énekes mi-
sét, ha azt akarja, hogy ott marad-
janak az emberek.  - Ma tíz körül 
vannak azok, akiket én küldtem 
kántorképzőbe, s vannak, akik 
előtte csak tőlem tanultak zenét.

Monor – Itt egy temető rend-
betétele, sírhelytérkép készítése 
volt a legnagyobb tettem.

Kispest-Wekerle – Innen jár-
tam egyetemre, sok neves pro-
fesszort megismerhettem, és a 
mai nevesekkel együtt járhattam.

Vác-Fehérek - A püspök vá-
rosban volt káplán éppen ugyan-
ebben az időben dr. Varga Lajos, 
a mostani segédpüspök. Régi is-
merősök voltunk, de itt barátság-
gá mélyült a kollégai kapcsolat.

Plébánosként:
Magyarnándor és fi liái – Itt 

volt a zenei korszakom. Legalább 
30 gyermeket megtanítottam fu-
rulyázni, néhányukat pedig eljut-
tattam a kántor képzőig.  Nándor-
ban és a környéken is ma is azok 
a kántorok, akik a kezem alatt ne-
velődtek.  Én ekkor még zeneileg 
úgy működtem, mint egy hályog-
kovács a szembajok esetében, de 
eljön majd ebben is a pozitív for-
dulat. Nagy bajt nem okozhattam, 
mert a palóc eredendően muziká-
lis nép.

Vecsés – Sváb falu (akkor még 
falu volt), és én a föld felett jár-
tam örömömben Úrnapi körme-
neten, amikor az áhítatot a rézfú-
vós zenekar kísérte.  A nevem el-
árulja az én sváb származásomat 

is, de az én szülőfalumban már 
nem voltak sváb hagyományok.  
Vecsésen ismerkedhettem meg 
Bucz Hunor színházi rendezővel, 
és családjával. Mély barátság ala-
kult kis közöttünk.  Ők budapesti 
lakosok egyébként.

Gyál-Felsőpakony – Az itt tar-
tózkodásom 24 évével a hűségről 
is tanúságot tehettem.

Nagyon sok kedvességet kap-
tam. Sok jó ember lakik itt. Sok 
szép eredményt elértünk együtt. 
Itt ünnepeltem a 25. éves papi ju-
bileumomat. A legnagyobb örö-
möm, hogy sokféle kisközösséget 
hagytam hátra az utódomnak. A 
fi lia közösségeit is beleszámítva, 
van itt több énekkar, több karitász 
csoport, több képviselő testület, 
több családcsoport, több ifjúsá-
gi csoport, több hitoktató, kán-
tor, sekrestyés, kertgondozó, ut-
caapostol. Példás a két közösség 
összetartozása, mert például za-
rándokvezető csak egy van, de a 
két közösség mindig együtt za-
rándokol. Szép búcsúi, és egyéb 
jeles napos ünnepségeket tettünk 
hagyománnyá! A templomokon 
és plébánián kívül létesült másik 
négy intézmény is: Szent József 
Idősek Klubja, Családi Napközi, 
Játszókert, Némedi szőlői pihe-
nőház. Itt járhattam festő szakkör-
be, újabb mentorra (szellemi segí-
tőre) találtam Fegyó Béla festő-
művész személyében.   Ugyanitt 
zenei oktatóra is találtam Schmidt 
József zenetanár személyében. 
Nem vagyok tehetséges egyik te-
rületen se, de tisztességgel igye-
keztem tanulni is, amit tanítok. 
Természetesen a zene és a rajz 
minden hittanórám része, még 
most idős fejjel is szívesen segí-
tek a tanításban.

Szobon ma volt az első tanítá-
si nap, ahol Mónika hitoktatót el-
kísérhettem az óráira, és én is ta-
nítottam egy 10 percnyi időt min-
den órán. A gyerekek jók, fegyel-

mezettek.  Sok szép misztérium 
játékot, műsort, hittantábort el tu-
dok képzelni, ahogy majd mindig 
együtt lehetek velük. Nagyon jó 
munkatársaim vannak. Veronika 
képek elhelyezésével segített kiál-
lító hellyé tenni a plébániát. Szo-
bon vannak jeles emberek, akiket 
váci ifjú, vagy kisgyermekkoruk-
ban ismerhettem, vagy taníthat-
tam. Sokat várok a velük való ta-
lálkozástól.

Nem tudom, hogy mi lesz az 
a kiemelkedően jeles dolog, ami-
re azt fogom mondani, vagy gon-
dolni, hogy no ezért kellett nekem 
ide jönnöm.

Elmondom az első élményem: 
Az első vizitre Béla atyához egy 
keddi nap 9 órára voltam beje-
lentkezve, de annyira izgultam és 
nem tudtam aludni otthon, hogy 
jó korán elindultam és már reggel 
7 órára ide értem.  Hamar megta-
láltam az önkormányzati épületet 
és előtte a város térképét. Ezt le-
fényképeztem és ettől kezdve már 
térképem is volt, amiről megte-
kinthettem a város nevezetessé-
geit. Úgy fél kilenc körül a temp-
lom előtt ácsorogtam, és a téren át 
jött az iskola felé menet egy kb. 
10 éves kislány.  Megkérdeztem, 
hogy tudja-e, hogy ennek a temp-
lomnak a papbácsija hol lakik.  A 
plébániára mutatott, és azt mond-
ta, hogy ott lakik, a Béla atya!  Je-
lentősen hangsúlyozta a kollé-
gám, elődöm keresztnevét anél-
kül, hogy ezt külön kérdeztem 
volna.

Mit is mondjak befejezésül: 
Jó lenne, ha néhány év múlva a 
gyerekek is tudnák a nevem, és 
olyan kedvesen szólnának ró-
lam kérdés nélkül is, mint ez a 
kislány Béla atyáról.  Ez talán a 
már emlegetett utolsó állomás-
ra is elegendő jegyváltás lenne.

TISZTELETTEL:
HEFLER GÁBOR 
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Szobi Hírnök
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Napelemek - múlt, 
jelen, jövő:

A fényelektromos hatást már 
a XIX. század második felé-
ben többen észlelték. Példá-
ul, Werner Siemens a Német 
Elektrotechnikai Egyesületben 
már 1885-ben bemutatott egy 
szeléncellát, amely megvilágí-
tás hatására áramot szolgálta-
tott. 1905-ben Albert Einstein 
vákuum fotocellákkal vég-
zett kísérletei alapján állapítot-

ta meg a fény fotonos termé-
szetét és írta fel nevezetes kép-
letét: E=h.υ (a foton energiá-
ja a fényfrekvencia és a Planck 
állandó szorzata). Ezért a fel-
ismeréséért (nem a relativitás 
elméletért!) kapott Nobel dí-
jat 1921-ben. W. Schottky és F. 
Waibel ismerték fel és írták le  
1930 és '32 között a fényelemek 
főbb elektrofi zikai folyamatait. 
A ma használatos napelemek is 
ezeken a felismeréseken alapul-
nak. A jelenség lényege, hogy 
ha két különböző elektromo-
san vezetőképes anyagot egy 
vékony záróréteggel (szigete-
lő vagy nagy fajlagos ellenállá-
sú réteg) választunk el, és ennek 
a rétegnek a környezetét megvi-
lágítjuk, a réteg két oldalán el-
lentétes töltés halmozódik fel, 
azaz potenciálkülönbség kelet-
kezik A két oldalt vezetékkel 
összekötve, a vezetőben áram 
fog folyni. Fotocella és fény-
elem címmel remek ismeretter-
jesztő cikket írt erről Dr. Selényi 

Pál az Elektrotechnika című fo-
lyóirat 1933. decemberi számá-
ba1. E cikkből megismerhetjük 
az akkori TUNGSRAM Rt. ál-
tal gyártott fényelemeket is.

Szilícium helyett más félve-
zetőket is használnak. Az alap-
kristály például lehet Germá-
nium, Gallium-Tellúrid vagy 
Gallium-Arzenid-Foszfi d is. 
A működés alapelve mindig 
ugyanaz: megfelelő "szeny-
nyező anyagokkal" a kristály-
ban egyrészt létrehoznak elekt-
ronhiányos (az atommagok po-

zitív töltése érvényesül) réte-
get, majd egy átmeneti (töltés-
egyensúly) réteget, amelyik a 
záróréteg funkcióját biztosít-
ja, és egy elektronokban bővel-
kedő (negatív töltésű) réteget. 
A két szélső oldalról az áram-
elvezetés lehetőségét felgőzölt 
fémrétegek (alumínium és/vagy 
arany) biztosítják. A fémezés az 
egyik oldalon nem lehet folya-
matos, mert a fény nem érné el a 
kristályt. Továbbá, a felső réteg-
nek olyannak kell lennie, ame-
lyik a fény számára átlátszó, 
mert a foton-elektron konverzió 
hatásfoka csak a záróréteg kö-
zelében magas. Ha a cellát sza-
badon hagynánk, a légköri ha-
tások néhány napon belül tel-
jesen tönkretennék. Szerencsé-
re az alját  a fémezés teljesen 
lezárja, de tetejét nem.  Az áb-
rán nem látszik, de a cella tete-
jére egy tökéletesen fedő üveg-
réteget is felvisznek. A hatásfok 
növelése érdekében fényrefl e-
xió mentesítő réteget is fel szo-

kás gőzölni. Ezért látjuk a nap-
elemeket majdnem feketének. A 
fentiek szerint elkészített elemi 
napelem cellák kerülnek aztán 
tokozásra.

Az anyag- és kristálystruk-
túra megszabja a benne lévő 
elektronok kötési energiá-
ját. Csak azok a fotonok képe-
sek szabad elektronokat kelte-
ni, amelyek energiája megfele-
lő tartományba esik Úgy tűnik, 
hogy több évtizedes fejlesztés-
sel elértük a szilícium alapú cel-
láknál az elvi határt: a maximá-
lis hatásfok 20% körüli. Mára 
vannak olyan csúcstermékek, 
amelyekben három cellát (Ge, 
Si, GaAsP) egymás tetejére in-
tegrálva, elérték a 40%-os ha-
tásfokot. A gyártók által közölt 
hatásfok egy szabványosított 
módszer szerinti mérés alapján 
számított érték. Arra kell számí-
tanunk, hogy a valós használat 
során ténylegesen rosszabb ha-
tásfokot tapasztalunk. Ennek 
két fő oka van: a napsugárzás 
színspektruma más mint a hite-
lesítő fényforrásé és a cella mű-
ködési hőmérséklete gyakorta 
több 25°C-nál, a hitelesítés hő-
mérsékleténél. A cellák feketés 
színüknek köszönhetően, a be-
eső fény 95%-át elnyelik és az 
elnyelt sugárzási teljesítmény 
és a kivett hasznos teljesítmény 
különbözete hővé válik. A hő-
mérséklet emelkedésével a ha-
tásfok erősen csökken. Például3, 
egy monokristályos Si napelem 
25°C-on mért 16%-os hatásfo-
ka 45°C-on már csak 6%.

Önmagában egy cella vár-
ható élettartama nagyon hosz-
szú, többszázezer órára be-
csült. Egy-egy tábla, illetve sző-
nyegformába tokozott modul 
gyakran több száz cellát tartal-
maz. Egy cella üzemi feszült-
sége (anyagától függően) 0,3 
- 1V közé esik. A modulon be-
lül az egyes cellákat galvaniku-
san sorba kapcsolják. Ez a fő 
hibaforrás. A modul fedőréte-
ge (üveg, esetleg polikarbonát) 
új korában átlátszó, de a külté-
ri használat előbb-utóbb mattá 
teszi, így fényáteresztése csök-

ken. Mindezekre fi gyelemmel, 
a modulokra adott 10-15 éves 
garancia reális. 

Az energiaárak emelkedé-
sével, a napelem-vásárlás nyil-
ván növekedni fog. Napelem 
árcsökkenés is várható, mert a 
gyártás profi tábilis üzlet és egy 
új gyártóüzem várható élettarta-
ma több évtized. A kínálat fel-
tehetően folyamatosan nő. A né-
met példa szerinti fi x és kötele-
ző hatósági ár feltehetőleg mér-
séklődik, esetleg meg is szű-
nik. Bár Németország jellem-
zően áramimportra szorul, ta-
valy előfordult, hogy kényszer-
áron kellett áramot exportálnia, 
olyan magas volt a napenergiá-
ból  származó áramfeleslege.

Napi és évszakos ciklikussá-
ga miatt, a napelemek által ter-
melt villamos energia mind-
addig nem válhat dominánssá, 
amíg megoldatlan ipari mére-
tű tárolása: kis térfogatban nagy 
energiasűrűség és hosszú élet-
tartam.

Komoly beruházásokat igé-
nyel a nagy villamos hálózati 
rendszerek átépítése is. Jelenleg 
csak túlterhelés és túlfeszült-
ség védelemmel rendelkeznek, 
hirtelen növekvő ellenőrizetlen 
energiabetáplálásra nincsenek 
felkészítve.

A napelemek környezetká-
rosító hatása csekély. A tömeg-
gyártás közepesen  energiaigé-
nyes. Hasonlóan az elektroni-
kai ipar más produktumaihoz, a 
cellák számos ritka elemet tar-
talmaznak, amelyek előterem-
tése komoly bányászati beru-
házásokat generál. Az elhasz-
nálódott modulok számos része 
újra hasznosítható. Bár a hul-
ladék tartalmazhat erős mérge-
ket (például arzén), megfele-
lő kezeléssel ezek is újra hasz-
nosíthatók. A mérgező anyagok 
csak a cellák anyagában erő-
sen kötött formában fordulnak 
elő, gyakorlatilag vízoldhatatla-
nok, reális veszélyt a környezet-
re nézve nem jelentenek.

A következő folytatásban a 
vizet  veszem górcső alá.

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

1 http://elektro.tudomanytortenet.hu/pdf/
ET/1900-tol/ET_1933_23-24t.pdf
2 http://slideplayer.hu/slide/2089125/
3 http://www.solartown.com/learning/
solar-panels/advantages-make-thin-fi lm-
solar-panels-shine/

A mai fényelemek és napelemek félvezető technológiával 
készülnek. Az ábrán egy szilícium napelem-cella semati-
kus képét2 láthatjuk
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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 fi gyelmét; és szívesen dol-
gozna egy fi atalos, 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.

Őszibarack tűzifa 14.000 
Ft/m3 áron házhoz 

szállítva eladó!
 

Érd.: +3670/946-33-22


