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Lukács evangéliumának 
második fejezetében ol-
vashatjuk: „Augustus csá-
szár rendeletet adott ki, 
hogy írják össze az egész 
földkerekséget” (Lk 2,1). 
Szent József engedelmes-
kedve Augustus népszám-
lálási rendeletének, Szűz 
Máriával útra kelt. Min-
denkinek a maga város-
ába kellett mennie, hogy 
összeírják. Szent József is 
fölment Galilea Názáret 
nevű városából Dávid vá-
rosába, a júdeai Betlehem-
be, mert Dávid házából 
és nemzetségéből szár-
mazott. Mária ekkor már 
áldott állapotban volt, és 
betlehemi tartózkodásuk 
alatt el is érkezett a szülés 
ideje. Mária megszülte el-
sőszülött fi át, bepólyálta 
és jászolba fektette, mert 

nem jutott nekik már hely 
a szálláson. 

Belegondolva a törté-
netbe, azt hiszem vala-
mennyi jóérzésű ember 
szívében megfogalmazó-
dik a gondolat, hogy meleg 
takarót vigyen a jászolban 

fekvő betlehemi újszülött-
nek, vagy fi nom ételeket, 
gyümölcsöket a gyermek-
ágyas Szűz Máriának, de 
az egész Szent Családot 
elhalmozza minden földi 
jóval, amit ilyenkor adni 
szoktunk szeretteinknek. 

Szent karácsony ünnepén Jézus 
Krisztus születésének örvend a világ

Áldott, békés karácsonyt és Áldott, békés karácsonyt és 
boldog új esztendőt kíván boldog új esztendőt kíván 
minden szobi polgárnak minden szobi polgárnak 

Szob Város Önkormányzata!Szob Város Önkormányzata!

Talán ezt jelképezhetik a 
karácsonyi ajándékok is. 

Nagyon fontos és 
ugyanakkor szép dolog, 
hogy karácsonykor közös 
ünnepi ebédre vagy vacso-
rára egybegyűlik a család. 
A mindennapok, a munka, 
a tanulás és még sorolhat-
nám, mennyi minden kö-
rülmény lehet az oka, hogy 
szüleinktől, testvéreinktől, 
rokonainktól, barátaink-
tól távolra kerültünk az év 
folyamán. Ezért is nagyon 
fontos, hogy legalább a kis 
Jézus jászla körül, a kará-
csonyfa alatt találkozzunk 
egymással békességben és 
szeretetben.

Kívánom tehát, hogy 
a 2016. év karácsonyán a 
mennyei szeretet járja át a 
földet, és boldogság, béke 
költözzön az otthonokba. 
E gondolatokkal kívánok 
minden Kedves Olvasónak 
békés, boldog karácsonyt!

dr. Holocsi 
Krisztián

jegyző

Képünkön a Szent László téren felállított Betlehem



2                                                                                                                                                  Szobi Hírnök

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

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

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

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

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

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

Szob város életében nagy ese-
ményre került sor november 
30-án. A résztvevők izgatottan 
készültek, hiszen végre elkez-
dődik az, amire mindenki rég-
óta vár - uszoda épül!

Az alapkő letétele előtt, a 
művelődési házban megtartott 
délelőtti ünnepséget Ferencz 
Gyöngyi polgármester asszony 
beszéde nyitotta meg. Ezután 
az óvoda Pillangó csoportjának 
cuki kis műsora következett. A 
gyerekek boldogan integettek 
le szüleiknek, ismerőseiknek, 
amivel mosolyt csaltak a fel-
nőttek arcára. Az ünnepségen 
beszédet mondott Harrach Pé-
ter országgyűlési képviselő, Dr. 

Boros Anita vagyongazdálkodá-
sért felelős helyettes államtitkár, 
majd az iskolások fantasztikus 
műsora következett, ahol elő-
adásukban egy olyan jövőké-
pet vetítettek előre, amelyben 
egy Szobon úszni tanuló kicsi 
gyermekből olimpiai bajnok 
lett. Megható volt a műsor, szív-
hez szóló, és profi n előkészített. 
Miután mindenki megcsodálta 
- és persze felfedezte - magát az 
uszoda makettjén, együtt sé-
táltunk le a Duna-partra, ahol 
igazából nem egy alapkövet, ha-
nem egy időkapszulát helyeztek 
el a résztvevők a hamarosan 
felépülő tanuszoda épületé-
nek helyszínén. Miután szinte 

minden gyerkőcöt – és persze 
felnőttet is – az érdekelte, hogy  
vajon mi van az időkapszulá-
ban, most elárulom. Benne van 
egy novemberi Szobi Hírnök, 
az uszoda tervei, egy szobi zász-
ló, egy szobi kitűző, és persze 
pár gyermekrajz az uszodáról.

Kipilláné Marika néni, Tóth-
né Andi néni  és a Pillangó cso-
port óvodásai, valamint Farkas 
Dórika, Kovács-Szász Erika és a 
3., 4. és 8. osztályos diákok! Na-
gyon szépen köszönöm, hogy 
ismét ilyen színvonalas műsor-
ral emeltétek és tettétek emléke-
zetessé ezt a városunk életében 
jelentős eseményt!

Bori

Letették a szobi tanuszoda alapkövét

Szob Város Önkormány-
zata, és a település vala-
mennyi lakója nevében 
ezúton is szeretném ki-
fejezni köszönetemet 
Magyarország Kormá-
nyának és Harrach Péter 
országgyűlési képviselőnk-
nek azért a munkájukért, 
amelynek eredményeként 
Szob településen tan-
uszoda létesülhet. 

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Köszönet

Fotó: www.hidlap.hu



Szobi Hírnök                                                                                                             3

Röviden
Rendezési terv Szob Város 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete november 24-én megtar-
tott ülésén döntött arról, hogy 
kezdeményezi a város hatályos 
településszerkezeti tervének és 
a helyi építési szabályzatának 
(a továbbiakban együtt: rende-
zési terv) módosítását annak 
érdekében, hogy a településen 
új építési telkek kialakításának 
lehetőségét megteremtse, illet-
ve a kőbánya bányaművelés alá 
vont területe megfelelően sza-
bályozott legyen. A rendezési 
terv módosításának előkészíté-
se szakaszában az önkormány-
zat várja a lakosság részéről is 
az esetlegesen megfogalmazó-
dó javaslatokat.

Gazdálkodás A képvise-
lő-testület novemberi ülésén 
ismerte meg az önkormányzat 
három-negyedéves gazdálko-
dásáról készült tájékoztatót. A 
tájékoztatóból kiderült, hogy 
az önkormányzat gazdálkodá-
sa továbbra is stabil alapokon 
áll, számlái kifi zetésében elma-
radása nincs, hitelfelvételre az 
év végéig várhatóan nem kény-
szerül. Az ülésen tárgyalták a 
képviselők az önkormányzat 
2017. évi költségvetésének sa-
rokpontjait meghatározó kon-
cepciót is. Ezzel kapcsolatban 
elmondható, hogy az önkor-
mányzat jövő évi gazdálkodá-
sát alapjaiban meghatározza 
majd a pályázatokon elnyert 
támogatásokból megvalósí-
tandó beruházásokhoz szüksé-
ges önrészek, illetve a tanuszo-
da építés kapcsán elvégzendő 
feladatokhoz (parkoló építés, 
kerítésépítés, közművek be-
vezetése stb.) szükséges forrás 
biztosítása. E beruházásokhoz 
szükséges források biztosítása 
mellett kell az önkormányzat-
nak megterveznie úgy 2017. 
évi költségvetését, hogy a város 
és intézményei működtetésére, 
a települési közszolgáltatások 
biztosítására is jusson elegen-
dő pénz.

Vis maior A képviselő-testü-
let döntött arról, hogy a Tom-
pa Mihály utcai út- és meder 
károsodások helyreállításának 
megkezdéséhez szükséges 
kiviteli tervek elkészítésére a 
GEOTESZT Kft -vel köt szer-

ződést. A Tompa Mihály ut-
cai út- és meder károsodások 
helyreállításához szükséges 
forrást az önkormányzat által 
a vis maior alapból elnyert tá-
mogatás biztosítja.

Körzethatár A képviselő-
testület novemberi ülésén dön-
tött arról, hogy a 2017/2018. 
tanévre vonatkozóan az általá-
nos iskolai felvételi körzethatár 
tekintetében változtatást nem 
kezdeményez.

Új intézmény Szobi Város-
üzemeltetési és Közétkezteté-
si Intézmény elnevezéssel új 
költségvetési szervet alapított a 
képviselő-testület a gyermek- és 
közétkeztetési, valamint város-
üzemeltetési feladatok ellátása 
céljából. A működését 2017. 
január 1-jével megkezdő új 
önkormányzati intézmény ve-
zetői feladatainak ellátásával - a 
pályáztatási eljárás eredményes 
lezárásáig - Kantó Tibort (Szob, 
Homokdűlő u. 8/b.) bízta meg.

Közfoglalkoztatási prog-
ram A képviselő-testület nov-
emberi ülésén döntött arról, 
hogy  a 2017. évi közfoglal-
koztatási program megvaló-
sítására pályázat nyújt be. A 
képviselő-testület a 2017. évi 
közfoglalkoztatási program 
keretében folytatni kívánja a 
már évek óta működő „mező-
gazdasági” és „belvíz-elvezetési” 
programokat, de új programot 
indítana az illegális hulladékle-
rakó helyek felszámolása céljá-
val, illetve a „helyi sajátosságok-
ra” épülő program keretében a 
tanuszodához szükséges par-
kolóhelyek kialakítását, illetve 
a Központi Műhely épületének 
részleges felújítását szeretné el-
végeztetni.

Tiltakozás A képviselő-tes-
tület tiszteletben tartva a szobi 
választók népszavazáson ki-

nyilvánított akaratát, felhatal-
mazta a polgármestert, hogy 
csatlakozzon a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének az 
Európai Bizottság elnökéhez, 
a betelepítési kvótákról szóló 
tervek visszavonása tárgyában 
írt levelének támogatói közé.

Családsegítés A képvise-
lő-testület novemberi ülésén 
döntött arról, hogy a Szob Já-
rási Család- és Gyermekjóléti 
Központ részére - az intézmény 
munkájának segítése céljával -, 
egy FORD GALAXY 1,9 TD 
típusú, 2003-as évjáratú, 7 fő 
szállítására alkalmas személy-
gépkocsit vásárol a Maros Au-
tóház Kft -től.

Panorámafutás A kép-
viselő-testület hozzájárult 
a Proathlon Bt. szervezé-
sében 2017. június 10-én a 
Szent László templomtéren, a 
Luczenbacher sétányon, a Szé-
chenyi sétányon (kerékpárút), 
és a művelődési ház előtti téren 
tartandó II. Éjszakai Panorá-
mafutás, valamint a 2017. au-
gusztus 26-án a kerékpárúton 
tartandó IV. Panorámafutás 
megrendezéséhez. 

Vagyonkezelésbe vétel A 
képviselő-testület november 

30-án megtartott rendkívüli 
ülésén döntött arról, hogy a 
szobi 069 hrsz-ú „kivett orszá-
gos közút” megnevezésű 67 481 
m2 térmértékű, a Magyar Ál-
lam tulajdonában és a Magyar 
Közút Kht. vagyonkezelésében 
lévő ingatlant Szob Város Ön-
kormányzata vagyonkezelé-
sébe kéri. A köznyelvben csak 
„régi nosztrai útként” ismert 
útszakasz igen leromlott álla-
potú, azonban egy, a napok-
ban megjelent pályázat kere-
tében lehetőség nyílhat annak 
felújítására. A pályázaton tör-
ténő indulás feltétele, hogy a 
felújítással érintett útszakasz 
legalább az önkormányzat 
vagyonkezelésében legyen. A 
pályázat előkészítésére, illetve 
az ehhez szükséges költségek 
fedezésére a képviselő-testület 
együttműködési megállapodás 
megkötéséről is döntött az út-
szakasz felújításában érdekelt 
gazdákkal.

Téli szünet A képvise-
lő-testület a fenntartásában 
működő Szobi Napsugár 
Óvodában a téli szünidő idő-
pontját 2016. december 22-
től  2017. január 2-ig hagyta 
jóvá. Az intézmény 2016. 
december 21-én 13 órakor 
zárja be kapuit.

Köszönet
A város lakosainak 
nevében köszönjük a 
városkarácsonyfák fel-
ajánlását Orbán Fe-
rencnek (Egér) és 
Dutka Zoltánnak.
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A Szobi Fekete István Általános 
Iskola támogatást nyert a „To-
leranciára nevelés a toleranciá-
ban” projekt megvalósítására az 
Erasmus+ program keretében. 
Az Európai Unió által teljes mér-
tékben fi nanszírozott pályázatot 
a lengyel Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Adama Mickiewicza w 
Elblągu iskolával közösen nyúj-
tottuk be.

A támogatás mértéke 45 135 
EUR. Végrehajtás időtartama: 
2016. 09. 01 - 2018. 08. 31.

A projekt fő célja, hogy nö-
velje a minőségi gyermekkori 
nevelést, a szociális készségek 
fejlesztését a különböző nemzeti 
kultúrák között.

A programban 72 gyermek 
kap lehetőséget arra, hogy 160 
órát töltsenek el közösen tanu-
lással, ismerkedéssel. A szakmai 
együttműködésben 16 tanár vesz 
részt, akik a műhelymunkák so-
rán megosztják tapasztalataikat 
egymással.

A projekt középpontjában az  
Európai Unió alapját képező em-
beri értékek az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, a szabadság, 
a demokrácia, az egyenlőség, va-
lamint az emberi jogok, köztük 
a kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek jogai állnak. Ezek közösen 
elfogadott értékek a tagállamok-
ban. A  pluralizmus, a megkü-
lönböztetés tilalma, a tolerancia, 
az igazságosság, a szolidaritás és a 
nők és férfi ak közötti egyenlőség.

A projekt feladata, hogy tá-
mogassa, fejlessze, és átadja az 
innovatív gyakorlatokat és ezek 
végrehajtásának közös kezdemé-
nyezéseit a nemzetközi együtt-
működés, az egymástól tanulás 
és a közös tapasztalatcserét euró-
pai szinten.

A projektben kiemelten kap 
helyet a szociális készségek fej-
lesztése, a különböző kultúrák-
ban élő diákok együttműködése. 
A diákok között gyakoriak a né-
zeteltérések, mások a szokások a 
bőrszín, a nemzeti hovatartozás, 
a vallás, az anyagi helyzet vagy a 
fogyatékosság miatt, ami diszk-
riminációhoz vezethet. Ennek 
következménye az ellenséges-
kedés, az erőszak, a terror és az 
igazságtalanság. Ezt mi peda-
gógusok a napi munkánk során 
gyakran megtapasztaljuk, ezért 

is nyújtottuk be végül nyertes pá-
lyázatunkat. Megvalósításának 
során, a gyerekek megtanulnak 
küzdeni a megkülönböztetés és 
a szegregáció ellen. Megelőzhe-
tővé válik az agresszió és az erő-
szak. Csökkennek a különbségek 
a hátrányos helyzetű gyermekek 
körében. Megtanulják a gyere-
kek egymást elfogadni. Nyugod-
tabb tanulási környezet alakul ki, 
ezáltal várhatóan a tanulmányi 
eredmények is növekedni fog-
nak. A diákok a program során 
két alkalommal vesznek részt a 
lengyel partneriskolában közös 
műhelymunkákon. A workshop 
arra irányul, hogy az oktatásban 
az egyenlő hozzáférést mindenki 
számára elérhetővé tegye, gaz-
dasági, kulturális, egészségügyi 
problémák, társadalmi hovatar-
tozás tekintetében egyaránt.

A nyertes pályázat benyúj-
tásakor fő célunk az volt, hogy 
gyermekeink számára lehető-
séget teremtsünk az európai 
értékek és a lengyel kultúra 
megismerésére, befogadására, a 
lengyel-magyar barátság elmé-
lyítésére, a toleráns, a méltóság-
teljes emberi magatartás további 
kialakítására. Ezek segítségével 
könnyebben tudnak beilleszked-
ni a társadalomba és a való élet-
ben boldogulni.

2016. november 28-tól 2016. 
december 4-ig iskolánkból há-
rom pedagógus vett részt a 
lengyel-magyar nemzetközi 
találkozón Elblag városában. 
Intézményünket képviselte 
Hőninger Anikó történelem ta-
nárnő, Valentinné Gönczöl Ju-
lianna projektkoordinátor, aki 
a tolmácsi feladatokat is ellátta, 
valamint az intézmény vezetője 
Járik Izabella. 

A nemzetközi találkozón szó 

volt a két intézmény közötti pro-
jekt megvalósításáról, a részletes 
költségvetésről, és a tanulók ki-
utazásáról. A magyar delegáció 
különféle programokon vett 
részt, a lengyel-magyar projekt-
ben résztvevő pedagógusokkal, a 
lengyel intézmény direktorával, 
és a gyerekekkel. 

A megérkezés után a part-
neriskolába látogattunk el, ahol 
szeretettel fogadta a delegációt 
Andrzej Soja igazgató úr.

Ezután a gyerekekkel talál-
koztunk. 6-12 éves korig tanul-
nak itt a diákok, közel 600 tanu-
ló. Az iskola reggel 6 órától este 
19 óráig tart nyitva, a gyerekek 
délelőtti / délutáni váltásban ta-
nulnak. Betekintést nyertünk 
a tanítási órák menetébe, az is-
kolai programokba. Az oktatás 
szaktantermekben folyik. Min-
den osztály informatikai eszköz-
zel felszerelt. Modern környezet, 
képzett személyzet jellemzi az 
intézményt. Délután a városi 
múzeumba látogattunk el, ahol 
a 3D előadást tekinthettünk meg 
Elblag város történetét a kezde-
tektől napjainkig. Legvégül a ka-
tedrálist néztük meg.

Másnap a gyereknek is terve-
zett kirándulási útvonalat jártuk 
be Elblag – Gdansk – Sopot út-
vonalon. Megismerkedtünk a 
városok nevezetességeivel, jelké-
peikkel, hagyományaikkal, kul-
turális értékeikkel. 

A következő napon egy 6. 
osztályos rendhagyó történelem 
órán vettünk részt. A tanulók 
megismerték a tolerancia szó 
jelentését, a másság elfogadásá-
ra a pedagógus kolléga hívta fel 
a fi gyelmet, aki maga is moz-
gássérült. Ezzel a történelem 
órával készítettük elő a másnapi 
stutthofi  koncentrációs tábori 

látogatást. A magyar és a lengyel 
zászlókkal és a gyerekekkel, pe-
dagógusokkal közös tantermi 
képet készítettünk. Meghívást 
kaptunk és ellátogattunk a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lába is, akik Magyarországon 
partneriskolát keresnek, és eb-
ben kértek segítséget tőlünk.

A következő napon a len-
gyel gyerekekkel ellátogattunk 
Stutthofb a, a koncentrációs 
táborba. Elkísért bennünket a 
projektben részt vevő két osz-
tályfőnök, a történelem tanár 
és az igazgató úr is. Az élmény 
megrázó volt, legalább is szá-
momra. A táborban a barakkok 
közül kettő, a gázkamra és égető 
kemence még álltak, teleszórva 
az odalátogató emberek virág-
csokraival. Az ásatások során 
feltárt leletekről fotókat készí-
tettünk. Itt találkoztunk azzal a 
professzor asszonnyal, aki a ha-
láltábor múltjával foglalkozik és 
keresi a túlélőket. A legidősebb 
túlélő 105 éves és Norvégiában 

él. Az elhunytak emlékére a gye-
rekekkel mécsest gyújtottunk és 
elhelyeztünk az emlékezés ke-
resztjénél, majd a két nép zászla-
jával tisztelegtünk. Az elhunytak 
közül kettő rabot két közeli tele-
pülésről hurcoltak el a németek, 
hugyagi és váci emberek nevét is 
megtaláltuk, akik ott vesztették 
életüket.

A következő napokban már 
a nemzetközi projekt zárása 
történt, illetve a tanulók csereki-
utazásának megbeszélése. Végül 
elérkezett a hazautazás, fájó szív-
vel hagytuk ott Lengyelországot, 
ahol sok csodás élményben volt 
részünk. A lengyel emberek sze-
retete, szívélyessége, vendéglátá-
sa példaértékű volt. Hiába, mégis 
igaz a mondás: lengyel, magyar 
két jó barát.

Járik Izabella  
igazgató

„Toleranciára nevelés a toleranciában”
Uniós pályázatot nyert iskolánk
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A Váci Madách Imre Gimná-
zium két fordulós angol nyel-
vi csapatversenyt hirdetett az 
általános iskolák hetedik és 
nyolcadikos osztályos tanu-
lóinak London témakörben, 
melynek apropóját a Nagy 
londoni tűzvész 350. évfor-
dulója adta. 

Az első egy írásbeli forduló 
volt, amelynek során egy fel-
adatlapot kellett kitölteniük a 
versenyzőknek. Az első fordu-
lóra jelentkező 70 csapatból el-
hoztuk az első két helyet!

A második fordulót a gim-
náziumban tartották a legjobb 
16 csapat részvételével, ahol 
nyelvi készséget és tárgyi tu-
dást mérő írásbeli feladatlap 
kitöltését kérték Londonnal 
kapcsolatban. Ezt követően a 
versenyzőknek 3-4 perces an-
gol nyelvű prezentációt kellett 
tartaniuk az egyik, általuk ki-
választott londoni nevezetes-
ségéről.

A Szobi Fekete István Álta-
lános Iskolából két – egyenként 
két fős - csapattal neveztünk 
be! A versenyre nagy izgalom-
mal készültünk és sok mindent 
megtudtunk Londonról és a 
tűzvészről. 

A végeredmény igazolta a 
kemény munkát, hiszen Bábik 
Zsófi a 7.b és Bábik Anna 8. osz-
tályos tanulópáros megnyerte 

a versenyt! Mészáros Jázmin 
7.b és Vigh Viktória 8. osztályos 
tanulók által alkotott csapat az 
előkelő 4. helyet érte el! 

Gratulálunk a diákoknak és 
további jó munkát kívánunk 
nekik! Büszkék vagyunk Rá-
tok!

Valentinné Gönczöl 
Julianna

angol tanár

Az én templomom
Szobi diákok 

alkotásai Verőcén
November 25-én nyílt meg 
Az én templomom című 
kiállítás Verőcén a Géza 
Fejedelem Református Ál-
talános Iskolában. A pályá-
zat kiírása szerint be kellett 
mutatni lakóhelyünk temp-
lomát.

Bár naponta láthatjuk, de 
mégis érdemes volt köze-
lebbről is szemügyre venni 
az épületet.  A felsős rajz-
szakkörön nagy kedvvel 
kezdtek a gyerekek az alko-
táshoz. A legjobban sikerült 
műveket elküldtük Verőcé-
re.  Az 5. a osztályból Váci 
Virág és Farkas Tamara, az 
5. b osztályból Rózsahegyi 
Noémi, Kőszegi Szabina és 
Svéger Liliána, a 7.a osz-
tályból Kantó Zsuzsanna 
egy-egy alkotását neveztük 
a pályázatra. A zsűri min-
den szobi diák művét érde-
mesnek tartotta arra, hogy 
a kiállításon szerepeljen.

Az 5. évfolyam versenyé-
ben Farkas Tamara 2. helye-
zést ért el, tanára Németh 
Erika.

A 7. évfolyamon Kantó 
Zsuzsanna 2. helyezést ért 
el, tanára Sesztayné Zeke 
Gyöngyi.

Gratulálunk a helyezet-
teknek és a többi pályázó 
tanulónak!

Sesztayné Zeke 
Gyöngyi

szaktanár

„A mese örök. A mese pedig 
azért örök, mert a közönsége 
is örök. Amíg gyerekek vannak, 
addig mese is lesz, és a gyere-
kek sem változnak lényegesen, 
alapállásuk örök. Mert mi a 
gyerek viszonya a világhoz? 
Meg akarja ismerni, és meg 
akarja hódítani, és ebben segít 
többek között a mese is.” – írta 
Csukás István, és mennyire 
igaza van. Évről évre gyűlnek 
össze kicsi iskolások az Érdy 
János Könyvtár által szervezett 
Iciri-piciri mesemondó ver-
senyen, hogy választott mesé-
jükkel meghódítsák, ha nem is 
az egész világot, de a környéket 
biztosan. Bernecebarátiból, 
Vámosmikoláról, Kemencé-
ről, Letkésről és Szobról érke-
ző diákok nagy izgalommal 
várták ezt az eseményt. A kez-
deti feszültséget, a szervezők 
friss pogácsával és meleg teá-
val oldották fel, majd néhány 
perc elteltével elkezdődött a 
verseny. A közönség soraiban 
izguló családtagok és pedagó-
gusok várták a produkciókat. 
Elsőként az 1-2. évfolyamos 
tanulók meséit hallgathattuk 
meg. Hihetetlen beleéléssel, 

csillogó szemekkel adták elő 
állatmeséiket, melyekben a ta-
nulság és a humor egyaránt je-
len volt. Mint egy kis színészek 
úgy játszottak a hangjukkal, a 
sokszor még olvasni sem tudó 
gyerekek. A kicsik után a 3-4. 
évfolyamosok következtek. Itt 
már nagyobb lélegzetvételű 
meséket is hallhattunk, melyek 
megtanulása nem kis feladat. 
Ez szerencsére a versenyzők-
nek nem okozott problémát. 
Jól felkészült, ügyes gyerekek 
mérték össze képességeiket. A 
zsűri tagjainak nagyon nehéz 
feladata volt. Míg meghozták 
a végleges döntést, könnyed 
beszélgetéssel és falatozással 
telt az idő. Már nagyon vártuk 

az eredményhirdetést, és nem 
hiába. A mi iskolánkból az 1-2. 
évfolyamosok közül Solymosi 
Korina 2. b osztályos tanuló I. 
helyezést, Kőnig Ákos 1.b osz-
tályos tanuló pedig II. helyezést 
ért el.  A 3-4. évfolyamosok kö-
zül Patrik Zsófi a 4.a osztályos 
tanuló I. helyezett lett. Gratu-
lálok mindannyiuknak, akik 
eljutottak e jeles eseményre, 
és kívánom nekik, hogy ilyen 
lelkesedéssel hódítsák meg 
egyszer majd az egész világot! 
Köszönjük a könyvtár dolgo-
zóinak ezt az élményt, és vár-
juk a következő felkérést.

Németh Erika
4.a osztályos 

tanító néni

Angol verseny Vácon

Mesedélután

TISZTELT ÜGYFELEK!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a Maros 

Kommunális Kft.
 

2016. DECEMBER 22-ÉN, 
(CSÜTÖRTÖKÖN) 

8-14 óráig tart ügyfélfo-
gadást a Szobi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfél-

szolgálati irodáján.

Tisztelettel:
Genzelmann József s.k.

Maros Kommunális Kft.
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Az idén is megrendezésre került 
2016. november 11-én a Már-
ton nap. Az esős idő ellenére, 
szerencsére sokan részt vettek 
a felvonuláson. A művelődési 
ház udvarán, zeneszóval vártuk 

a gyerekeket, majd Marika néni 
felolvasta a Márton legendájáról 
szóló mesét. Ezután, rövid sé-
tát tettünk az otthon elkészített 
világító lámpásokkal a zuhogó 
esőben. 

Ezt követően a gyerekek 
feladata volt a művelődési ház 
udvarán elrejtett libás képek 
összegyűjtése. Az első három 
helyezettet tábla csokival jutal-
maztuk, de természetesen min-

den résztvevő kapott cukorkát 
is. 

Az est fénypontja a világítós 
héliumos lufi  volt, amire gyere-
kek kívánságait felírtuk és cso-
portonként felengedtük a leve-

gőbe. Ezután mindenki ihatott a 
teából, a felnőttek a forralt bor-
ból, valamint ehettek a hagy-
más, tepertős zsíros kenyérből.

Az idei Márton napi felvonu-
lás is jó hangulatban telt a rossz 
idő ellenére. Köszönjük min-
denkinek a részvételt. Külön 
köszönjük az önzetlen felaján-
lásokat, ami megkönnyítette a 
Márton nap létrejöttét.

Óvó nénik

„Te, Mikulás! - szólt nagyot ásítva, 
miután szárnyra keltek egy újabb 
város felé - mondd, te kitől kapsz 
ajándékot!?

- Az én ajándékom a gyerme-
kek mosolya...”

Zeke László
Az ünnepek, hagyományok az 

összetartozás érzését erősítik, a 
közösséget éltetik. Nálunk a Szobi 
Napsugár Óvodában nagy öröm 
a mikulásvárás, az ezzel járó ké-
szülődés. A faliújság, folyosó, 
csoportszoba, az óvoda előtti 
tér díszítésével megteremtjük az 
ünnepi hangulatot. A kollégák 
együttes és önzetlen munkája se-
gíti az ünnep hangulatának gaz-
dagabbá tételét. A gyerekek nagy 
izgalommal várják ezt a napot, 
hogy eljöjjön az Északi-sarkról a 
jóságos Mikulás bácsi. Ebben az 
évben december ötödikén, hét-
főn délelőtt látogatott el az óvo-
dánkba a Mikulás. Az ünnepség-
re szeretettel vártuk a gyerekek 
testvéreit, szüleit, nagyszüleit, 

akik együtt örülhettek gyerme-
keikkel. A gyerekek már reggel 
kitették a cipőjüket az ablakba és 
izgatottan lesték, hogy a Mikulás 
mikor tesz bele ajándékot.

Minden csoport énekekkel, 
versekkel és rajzokkal készül a 
Mikulás köszöntésére. Az öröm-
mel tanult dalaikat, mondókáikat 
közösen mondják el, de vannak 
bátrabb gyerekek, akik önálló-
an is verselnek, vagy énekelnek. 
Hetekkel előtte készülünk, hogy 

örömet szerezhessünk a Mikulás-
nak. Kedvességből a gyerekek raj-
zolnak a Mikulásnak, és amikor 
megérkezik, székre ültetjük, hisz 
hosszú utat tett meg hozzánk, 
majd átadják a gyerekek a neki 
készült meglepetés rajzokat. A 
Mikulás minden gyermeket meg-
ajándékoz, puttonyából előkerül-
nek a csomagok. A csillogó szem-
párokból ítélve, nagy élményben 
van részük a gyerekeknek. A 
hosszú előkészület az egész dél-

előttöt átszövi. Napokkal előtte 
megteremtjük a hangulatot. Mi-
kulás verseket tanulunk, miku-
lásos énekeket énekelgetünk, téli 
dalokat hallgatunk. A gyerekek 
szorgalmasan színezik, festik a 
Mikulás csizmáját, kesztyűjét, 
mikulást hajtogatunk, ragasz-
tunk, mikulás süteményt sütünk, 
almát, mandarint pucolunk, 
amelyek illatával „becsalogatjuk a 
Mikulást a szívünkbe”. A jóságos 
Mikulás bácsi az egész délelőttöt 
az óvodában töltötte. Megaján-
dékozott gyereket, felnőttet egy-
aránt, így nem csoda, hogy az 
ajándékozás végére nagyon elfá-
radt. A nagy munkában elfáradt 
Mikulás bácsinak megköszöntük, 
hogy az idei évben sem feledke-
zett meg rólunk és egy szép dallal 
bocsájtottuk útjára.

„Kedves jó Mikulás, megkö-
szönjük szépen, szívünk messze 
kísér a csillagos égen.

Világít előtted, mint egy pici 
lámpa. Te vagy a gyermekek igazi 
barátja!

Áldjon meg az Isten, drága 
Püspök Bácsi! Jóságodat áldjuk: 
Jóska, Marcsa, Sári!”

Pörzse Lenke: Búcsúzó 
Mikulástól

Katica csoport

Adventi készülődésünk és 
ünnepi várakozásunk fontos 
ünnepe - főleg a gyermekek 
életében - december 6-a, Szent 
Miklós napja. Bár már éjszaka 
minden jó gyermek cipőcs-
kéjét megtöltötte édességgel 
a Mikulás, az ajándékozás, az 
örömszerzés az iskolában is 

folytatódott. A tantermekbe 
érkező diákokat nemcsak cso-
magocska, de néhány helyen 
virgács is várta. 

Ezen a zimankós téli napon 
izgalommal teli szívvel indul-
tak a 4. osztályosok is örömet 
szerezni. Ellátogattak az óvo-

dába, a járási hivatalba, az idő-
sek otthonába. Mindenütt nagy 
szeretettel fogadták őket, közös 
élmény volt mindannyiuk szá-
mára az együttlét. 

A délelőtt során a tornate-
remben várakozó tanulóink a 
gimnazistáktól a szaloncukor 
mellé vidám dalokat is kaptak 

ajándékba. Közben 
feltűnt egy piros 
ruhás alak az iskola 
háztetején. A ké-
ménynél próbálko-
zott bejutni. A diá-
kok üdvrivalgással 
fogadták, biztatták 
és integettek neki. 

Hívó dalunkra 
végre betoppant! 
Rénszarvasai segít-
ségével köszöntötte 

és megajándékozta a gyere-
keket. Mindenki örömére és 
megelégedésére telt ez a nap. 
Adtunk és kaptunk is örömet, 
vidámságot. Csemetéink csil-
logó szemmel, boldogan élték 
meg ezt a napot. 

Tanító nénik

Márton nap az óvodában

Mikulás ünnepség a Szobi 
Napsugár Óvodában

Szívünk rég ide vár…
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December 6-án a Szo-
bért-Szobiakért Közalapít-
vány - mint fő támogató 
- kezdeményezésére került 
megrendezésre a Mikulás 
ünnepség a művelődési ház-
ban. Városunk óvodásai és 
első-második évfolyamos 
kisiskolásai tiszteletjeggyel, 
ingyenesen vehettek részt az 
eseményen. A szinte telthá-
zas programon egy 50 per-
ces Eltűnt a Mikulás! című 
vidám interaktív mesekon-
cert várta a kicsiket és a na-
gyobbakat egyaránt. 

Az előadást követően a 
gyerekek aktív részvételével 
sikerült megtalálni a Mi-
kulást, aki szaloncukorral 
kedveskedett minden cse-
metének. Az előtérben sü-
teménnyel vártuk a lurkó-
kat, akiknek nagy örömére, 
közös fotózásra is lehetőség 
nyílt az előadás szereplőivel. 

A rendezvény további tá-
mogatói: Szobi Szent László 
Plébánia, Szob Város Ön-
kormányzata, Kalendárium 
Hagyományőrző Műhely.

December 3-án (szombaton) 
és 4-én (vasárnap) megérkezett 
a várva-várt Mikulás bácsi a 
Börzsöny Kisvasút ünnepi vo-
nataira. 

Az időjárásra nem lehetett 
panasz, ragyogó napsütés, csí-
pős hideg jellemezte a két na-
pot. Így azután szép számmal 
jelentek meg a gyermekes csa-
ládok, utazni vágyók, felnőttek 
és gyermekek egyaránt. Jól esett 
mindenkinek a fűtött, feldíszí-

tett járművön történő utazás, a 
Mikulás bácsi pedig út közben 
megajándékozta a jó gyermeke-
ket. Az idén minden gyermek 
nagyon jó volt.  

Az utazás során a szerelvény 
megállt a Mária-kúti megálló-
helyen, ahol a gyermekekről a 
Mikulással sok fénykép készült, 
az utasok forrásvizet vételeztek.

A márianosztrai érkezést 
követően, egy óra tartózkodási 
időt biztosítottunk vendége-

inknek, lehetővé vált egy kis 
játszóterezés, faluház-látogatás, 
stb., majd ezt követően vissza-
tértünk Szob állomásra.

Több közeli szlovák tele-
pülésről is érkeztek látogatók, 
voltak családok, akik már 
harmadik Mikulás-rendez-
vényünkön vettek részt gyer-

A művelődési házban is járt a Mikulás!

Mikulás a börzsöny kisvasút járatain

Pálos 70 – 2016
Idén a Pálos 70 Zarándoklat és 
Teljesítménytúra szobi fogadására 
október 8-án került sor. A Fekete 
István Általános Iskolában ismét 
több mint százan töltötték az éj-
szakát. A vacsoránál és a regge-
linél segédkeztek: Csillagné Olgi, 
Ghyczyné Ildikó, Lázárné Zsófi , 

Petyerákné Rózsi, Szabó Zsuzsa, 
Tóth Ilike, Víghné Ildikó, Zom-
boriné Erzsi. Süteményt sütöttek: 
Bablenáné Anikó, Csillagné Olgi, 
Lázárné Zsófi , Némediné Erzsi, 
Mihalikné Tünde, Hegyiné Mari-
ka, Szélné Marika, Víghné Ildikó. 
Orbán József és Ilonka szokásuk-
hoz híven útravalóul almával lát-
ták el a Márianosztrára indulókat, 
kávét főztek és adagoltak: Karsai 
Józsefné, T. Szőcs Szilvia, Matolcsi-
né Nyirádi Brigitta. 

FJGy

mekeikkel, unokáikkal. 
A jól felkészült Mikulás bá-

csi játékkal és fi nomságokkal 
töltött piros zsákkal köszöntötte 
a fi atalságot. 

Az utazóközönség elégedett-
ségével zárult a két nap, köszön-
hetően támogatóinknak: Szob 
Város Önkormányzata, Éva-Ba-
ker Kft . Pékség, Orbán József úr, 
Dunapart Üzletház.

Paulik János  
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A MOHOSZ oldalán meg-
jelent "2017. évi összevont 
MOHOSZ területi jegyek" 
című dokumentum sok 
horgászban kétségbeesést, 
haragot vagy éppen bizony-
talanságot váltott ki, mivel 
egyesek úgy értelmezték, 
hogy megszűnnek pl. a ha-
gyományos Dunai szaka-
szok (és a szakaszokra vá-
sárolható, jellemzően 10-20 
ezer forintba kerülő területi 
engedélyek) és kizárólag 
teljes Dunai területi jeggyel 
horgászhat az, aki 2017-ben 
a Dunán akar horgászni, 
ráadásul 45 ezer forintért.

Az igazság valójában az, 
hogy az eddig megszokott 
területi jegyek várható-
an hasonló áron megma-

radnak. A MOHOSZ által 
kiadott táblázat azokat az 
összevont engedélyeket (és 
azok árait) tartalmazza, 
amiket azoknak éri meg 
megvásárolni, akik több 
vízre, vízszakaszra külön-
külön is kiváltanák a terüle-
ti engedélyeket. Ők ehelyett 
vásárolhatnak egy össze-
vont területi jegyet, pl. a 
teljes magyarországi Duna 
szakaszra.

Tehát nem kell az össze-
vont területi jegyet meg-
vásárolni, továbbra is lehe-
tőség lesz az eddigi Duna 
szakaszra és az Ipoly folyó-
ra is külön területi jegyet 
váltani!

Üdvözlettel: 
Dutka Ákos elnök

Tisztelt horgásztársak!

Az Ipolyvölgyi Sporthorgász Egyesület ezúton értesíti 
tagjait, hogy közeleg a 2016. évi fogási naplók 

leadásának határideje!

A 2016. évi Fogási napló  leadásának végső határideje: 
2017. 02. 28.

A naplók kitöltve, összesítve, lezárva a fenti határidőig az 
alábbiak szerint adhatók le:

- 2017. 02. 01-től a horgásztanyán péntekenként 
17:00-19:00 óráig személyesen;

- Szobon a Sarokház sörözőben személyesen;

- postai úton egyesületünk címére (2628 Szob, Kossuth L. 
u. 6.), azonban a postázást igazolni kell annak érdekében, 

hogy amennyiben nem érkezik meg részünkre a fogási 
napló, úgy lehetőség legyen a postán érdeklődni.

A fogási naplóval egységes szerkezetbe foglalt az Állami 
horgászjegy átvételéről igazolást adunk ki horgásztár-
saink részére. A személyes leadás ezért elengedhetetlen.

Tisztelt Horgásztársak!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük minden rokonnak, barátnak és munka-
társnak, akik a szeretett férj, családapa és nagyapa 
KOVÁCS GÁBOR temetésén részt vettek, utolsó 
útján elkísérték és sírjára virágot helyeztek el.

Gyászoló család
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Lezárult a Csapatbajnokság 
őszi fordulója.

Két győzelem, egy vere-
ség a mérleg, előre elfogad-
tuk volna, de így utólag néz-
ve, lehetett volna jobb is.

Ahogy beszámoltunk róla,  
Szob – Szigetbecse:  9-1.

Következett Gagavidék 
– Szob: 8-2. Ez katasztrófa 
volt nekünk.

Szob – Törökbálint 6,5-
3,5. Ez a győzelem hagyott 
néhány hiányzó pontot 
maga után.

A táblázaton elöl nagyon 
tömör a mezőny, amely lé-
nyegében kettészakadt, há-
rom csapat nagyon lema-
radt.

1. Galgavidék 21,5 pont
2. Dunakeszi 19,5 pont.

3. Dunaharaszti 18 pont.

4. Szob 17,5 pont.
5. Göd 15,5 pont.

A tavaszi program:

II. 5.    Göd – Szob
II. 19.  Szob – Vác

III. 16. Dunaharaszti – Szob
IV. 2.   Szob – Dunakeszi.
A Hírverő sakkverse-

nyinkről: az évzáró van még 
hátra december 27-én a Szo-
bi József Attila Művelődési 
Házban.

Köszönjük az egész éves 
fi gyelmüket, támogató-
inknak pedig az egész éves 
szponzorálást!

Kellemes ünnepeket és si-
kerekben gazdag új évet kí-
ván sakkcsapatunk!

Csiba Benő
Csapatvezető

Emléktábla őrzi 
Dr. Rusvay Tibor nevét

Az 1956-os forradalom, a 
hazáért és a szabadságért 
emlékérem kitüntetettje, dr. 
Rusvay Tibor emléktábláját 
ez év augusztus 25-én avat-
tuk fel városunk általános 
iskolájának bejáratánál. 

Ez eseményt követően 
került nyilvánosságra, hogy 
ki volt dr. Rusvay Tibor 
egykori feljelentője. (Mint 
ismeretes, dr. Rusvay Tibort 
a forradalom leverése után a 
kommunista hatalom eljá-
rás alá vonta, majd börtön-
be záratta.) Dr. Rusvay Ti-
bor fi a, Rusvay Gábor, S. Pál 
írót egy budapesti könyv-
bemutatóján szembesítette 
édesapja ellen 1957-ben 
elkövetett tettével. Rusvay 
Gábor csak egy bocsánat-
kérést várt az írótól tetté-
ért. A könyvbemutatón S. 
Pál elismerte, hogy ő írta 
a feljelentő (az akkori vi-
szonyok közt feljelentéssel 
felérő) újságcikket, de bo-
csánat kérés helyett újabb 
bizonyítatlan, eddig el nem 

hangoztatott vádakkal kí-
sérelte aljas tettét igazolni. 
A könyvbemutatón jelen 
lévő közönség véleménye a 
résztvevők arcáról leolvas-
ható volt. Ez megegyezett 
a szembesített jellemével. 
Rusvay Gábor becsületére 
válik az édesapja feljelentő-
jének szembesítése korábbi 
aljas tettével.

Ez a történet elgondol-
kodtató az emberi helytál-
lásról és az emberi gyarló-
ságról.

Simon József

2016. november 30-án a Pest 
Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Szobi Tagintézménye 
tartott Szakmai Fórumot, Ta-
nulásmódszertan címmel járá-
sunk pedagógusai számára, a 
Szobi József Attila Művelődési 
Házban. A program nagy ér-
deklődés mellett, hatvanhat fő 
részvételével zajlott, amely to-
vábbi rendezvények szervezé-
sére motiválja a lebonyolítást 
végző szakszolgálati dolgo-
zókat, gyógypedagógusokat, 
pszichológusokat.

A rendezvényt Staud Ka-
talin tagintézmény igazgató 
asszony nyitotta meg. A Szobi 
Kodály Zoltán Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékeinek, 
Kanalas Karinának és Farkas 

Tamarának az előadása tette 
hangulatossá az első perceket.

„Előadóink és kollégáink se-
gítségével szeretnénk gyakorlati 
segítséget adni a pedagógusok-
nak a tanulás tanításában, nem 
csak a tanulási nehézséggel 
küzdő, de minden tanuló haté-
konyabb, egyénre szabott meg-
segítése érdekében.”- mondta el 
Oláh Aranka Ilona a pedagógia 
szakszolgálat gyógypedagógu-
sa, logopédusa, pszichológusa.

A Tanulásmódszertanról 
Fodor Alice szaktanácsadó 
mesterpedagógus mondott 
bevezetőt a műhelymunkák 
előtt. A szaktanácsadó asszony 
15 éve az Oroszlány Péter 
Tanulásmódszertani Műhely 
tagja, tanulásmódszertan tré-
ner. A hétköznapokban tudá-
sát a Pilisborosjenői Általános 
Iskolában kamatoztatja tanító-
ként, olasz szakos tanárként.

Izgalmas témát vezetett be 
számunka MálnaSuli néven 
Moór Róbert matematika-

fi zika-informatika szakos ta-
nár, a MálnaSuli közösségnek 
egyik alapítója, amely prog-
ramozás oktatással, tananyag 
fejlesztéssel és az IKT eszkö-
zök oktatási használatának el-
terjesztésével foglalkozik.

A Szakmai Fórum második 
részében forgószínpad kereté-
ben zajlottak a műhelymunkák 
a gyakorlati tudásmegosztás 
érdekében. Négy helyszínen 
tanulhattak pedagógusaink. A 
Tanulásmódszertan a gyakor-
latban című műhelymunkán 
Fodor Alice szaktanácsadó 
mesterpedagógus vezetésével 
dolgoztak kollégák. A Mne-
motechnikák, didaktikai já-
tékok műhelymunka vezetője 
Sztruhárné Kőszegi Gabriella 

mesterpedagógus volt, aki ta-
nítóként, fejlesztő pedagógus-
ként, diff erenciáló pedagógus-
ként adta át tudását.

MálnaSuli működésben, 
bemutatta Moór Róbert, 
melyhez a Szobi Érdy János 
Könyvtár biztosította az in-
ternet hozzáférést és a termet. 
Méltányos elbírálás, egyéni bá-
násmód..., de hogyan? Fekete 
Gy. Nóra gyógypedagógus, 
tanácsadó szakpszichológus és 
Zirig Emese gyógypedagógus, 
logopédus, drámapedagógus 
segítette a témában érdeklő-
dőket. Szünetben hangulatos 
büfében zajlottak a tartalmas 
beszélgetések, az új szakmai 
kapcsolatok kialakulása.

Az elégedettséget mérő kér-
dőívek és a tanári szobákban 
lezajlott beszélgetések alapján 
a vendégek hasznosnak talál-
ták ezt a Szakmai Fórumot és 
szívesen jönnek a legközelebbi 
rendezvényre.

Oláh Aranka Ilona

Sakk hullámvasút! 2016. ősz Szakmai Nap a Pedagógiai 
Szakszolgálatnál
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Radioaktivitás és atomenergia - mesterséges radioaktivitás:
A mesterségesen létrehozott elemek és izotópok (megfelelő 

természeti körülmények hatására) spontán is létrejöttek és létre-
jönnek. A mesterséges és a természetes folyamatok során létrejö-
vő radioaktív sugárzás hatásai között nincs különbség.

Az idősebbek számára az "elrettentés doktrínája" bizonyára is-
merős. A hiroshimai atomboma bevetésétől a Szovjetunió szét-
hullásáig az USA katonapolitikájának meghatározó eleme volt. A 
hidegháború majd ötven évig tartott, és ez idő alatt senki sem 
érezhette magát biztonságban. Az egyszerű emberekben kialakult 
az "atomtól" való félelem és e félelem sajnos többnyire ma is hat.  
Pedig nem az "atomtól", hanem az "őrült" politikusoktól kellett 
volna félni. Az elrettentés doktrínájának hivatalos angol neve:  
Mutual(ly) Assured Destruction, de gyakran csak a rövid MAD 
betűszót használták. (Ez magyarra fordítva, őrültet jelent...)

Az előző folytatásokban láttuk, hogy a magas rendszámú ele-
mek elbomlásakor jelentős energia szabadul fel. Azt, hogy mek-
kora lesz ez az energia és mit kell tennünk ahhoz, hogy indukált 
atombomlást idézzünk elő, már az 1930-as évek fi zikusai meg-
állapították1. Persze gyakran nem az energianyerés a cél, hanem 
olyan radioaktív izotópok előállítása, amelyek manapság már 
széles körben használtak. Például jellemzően a kobalt-60 izotóp 
gamma sugárzásával csírátlanítjuk - ipari méretekben - a burgo-
nyát. Bárki-bármit hisz, a krumpli ettől nem lesz radioaktív. Vagy 
például, jód-131 izotópot használnak több anyagcsere betegség 
diagnosztikájában. A füstdetektorok többségében americium-241 
izotóp az ionizációs sugárforrás, de használják neutronforrá-
sok létrehozásához is. Az automata cigaretta töltőgépeken pedig 
többnyire tallium-204 bétasugárzásával állítják be a dohány meg-
felelő tömörségét. Számtalan alkalmazást sorolhatnék még...

Akár energianyerés a cél, akár új izotóp létrehozása, meg kell 
változtatnunk az atommagot. Tudjuk, hogy az atommag neutro-
nok és protonok halmaza. A neutronnak nincs elektromos tölté-
se, az anyag elektromos töltése nem hat rá. Viszonylag könnyen a 
magba tudjuk juttatni és új izotóp keletkezik, amelynek stabilitá-
sa eltér a besugárzás előtti állapottól. Ezt az elvet használja ki az 
izotópipar, az atomreaktorok, és az atomfegyverek is. A tervezés 
és felhasználás során előre meg kell tudnunk mondani a neutro-
nok által besugárzott anyag atomjai megváltozásának a mértékét. 
Ez a kölcsönhatás számos tényezőtől függ, és e tényezők együttes 
hatásának a mértékére jellemző az aktiválási hatáskeresztmet-
szet. Ez a mennyiség egy célatom elképzelt felülete, amelyet ha 
egy neutron eltalál, megtörténik az aktiválás. Ma is általánosan 
használt (nem SI)  mértékegysége a barn. (1barn=10-28 cm )  Az 
aktiválási hatáskeresztmetszet - többek között - jelentősen függ a 
neutronenergiától. Sok atommagnak bizonyos neutron energiák 
esetén rendkívüli mértékben megnő a hatáskeresztmetszete. Ezt  
a mag rezonanciajelenségének nevezzük. Például, a 235-ös urán-
nak a termikus neutronokra  az aktiválási hatáskeresztmetszete 
694barn (ez magas értéknek számít), a gyors neutronokra pedig 
nulla. Az aktiválási hatáskeresztmetszet értékeket laboratóriu-
mi mérések alapján táblázatokba foglalták, a nukleáris ipar ezek 
alapján tervezi meg a produktumait. 

Atomreaktorok:
Az atomreaktor a maghasadás szabályozott láncreakciójának 

megvalósítására szolgáló berendezés. Neutronokkal indukált 
maghasadáskor az új, kisebb rendszámú elemeken kívül általában 
több neutron is keletkezik. Ha a keletkezett neutronok ugyanany-
nyi újabb maghasadást generálnak, mint az előző időpillanatban, 
akkor szabályozott láncreakcióról beszélünk, a neutron-sokszo-
rozási tényező egy. (Ha sokszorosan nagyobb egynél, akkor nem 
reaktor, hanem bomba.)

Reaktor fűtőanyagként felhasználható az urán, a tórium és a 
plutónium több izotópja is. Napjainkig sokféle rektort és sokféle 
célra készítettek. Itt csak a villamos energia termelésre használt 
úgynevezett nyomott-vizes reaktort említem. Hasonló jellegű 

a paksi reaktor2 is. Üzemanyaga dúsított urán, ami azt jelenti, 
hogy a természetes izotóparánynál magasabb az U-235 aránya. 
Az üzemanyag aktiválási hatáskeresztmetszetének maximuma a 
termikus neutronok tartományába (1eV-nál kisebb neutron moz-
gásenergia) esik. A leegyszerűsített sematikus ábra alapján a reak-
tor működése tömören a következő:

Az ábrán csak a reaktor 
lelke látszik. Az acél  reaktor-
tartály teljesen zárt, amelyet a 
víz teljesen kitölt. A magha-
sadás a fűtőelemekben zajlik. 
Az urán bomlása során kelet-
kező, nagy mozgási energiá-
val rendelkező neutronokat a 
víz (mint moderátor) hidro-
génatomjai - számos ütközés 
során  - termikus energia-
szintre fékezik le. Ezek a ter-
mikus neutronok indukálják 

a 235-ös urán maghasadását. A keletkező hőenergia a vizet me-
legíti. Az üzemi vízhőmérséklet 400°C körüli. Bár a hőmérséklet 
magas, a víz a nagy nyomás miatt nem forr fel. (A víz forráspontja 
nyomásfüggő.) A víz hőenergiáját hőcserélőn keresztül, gőzfej-
lesztésre használják. Ez a gőz hajtja meg a gőzturbinás generá-
torokat, amelyek az elektromos áramot termelik. Ez az úgyneve-
zett szekunder vízkör is teljesen zárt. A turbinákból kiáramló gőz 
hőcserélőkbe jut, amelyekben a szekunder víz  langyosra hűl. A 
hűtővizet a paksi reaktornál közvetlenül a Dunából nyerik.

A neutronelnyelő szabályozó rudak aktív anyaga bórtrioxid 
vagy kadmiumoxid (ezek magas olvadáspontú kerámiák).  A bór-
10 és a kadmium-113 befogási hatáskeresztmetszete termikus ne-
utronokra igen nagy; 3850, illetve 20000barn, és a keletkező új 
izotópok stabilak.

Indításkor a szabályozó rudak teljesen árnyékolják az aktív zó-
nát, a neutronsokszorozási tényező sokkal kisebb egynél, a reaktor 
"hideg". A rudakat kissé kihúzva, külső neutronforrással beindít-
ják a neutronsokszorozást a zóna keskeny sávjában. Ahogy a víz 
melegszik, egyre több lesz az epitermikus neutron, a termikus ne-
utronok száma pedig csökken. (Tehát a reaktornak van egy saját 
önszabályozása is.) Amikor a sokszorozási tényező egy alá csök-
ken, kissé feljebb húzzák a rudakat. Mindez addig zajlik, amíg a 
kívánatos üzemi teljesítményt el nem érik. Az üzemszerű leállítás 
hasonlóan lassú fordított folyamat. Üzem közben az üzemanyag 
átalakul, egy adott beállításban a teljesítmény csökken. A rudak 
fi nom mozgatásával a teljesítmény korrigálható. Egy paksi reak-
torblokk jelenleg 8000 óra folyamatos működésre képes.

Szólnom kell a biztonságot szolgáló vészfékszerű megoldá-
sokról is. Az acél reaktortartály egy nagyméretű, ugyancsak zárt 
betonbunkerben helyezkedik el. Ha a tartály megreped, a primer 
víz elforr és gőze a zárt betonbunkerben csapódik le. Ha nincs víz, 
nincs neutronlassítás, a reaktor lassan lehűl. Persze tönkremegy, 
mert a vízhűtés pillanatszerű kimaradása akkora hősokkot okoz, 
ami a szerkezetet üzemképtelenné teszi, de a probléma a kezelhe-
tő fázisban marad.

Az ábrán nem látszik, de be van építve egy lefúvató berendezés 
is, ami kontrollált módon csökkentheti a reaktortartály víztartal-
mát és - érdemi károsodás nélkül - pár óra alatt képes leállítani a 
reaktort.

Maga az üzemcsarnok, a reaktorhoz közvetlenül kapcsolódó 
gépészettel együtt ugyancsak légmentesen zárt. Tehát háromszo-
ros masszív burkolat szolgál arra, hogy radioaktív szennyezés ne 
juthasson a külső térbe. Persze bombatámadás és olyan természe-
ti csapások ellen, mint amikor megnyílik a föld, nincs védelem...
1 Szobi Hírnök 2014. februári számában  „ENERGIASZÜKSÉG” című cikkem: www.

szob.hu/documentumok/szobi-hirnok-2014-februar-netre.pdf
2 www.atomeromu.hu/hu/rolunk/technika/HogyMukodik/Lapok/default.aspx
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November 25-én ünnepel-
ni gyűltünk össze, diákok, 
tanárok, szülők, rokonok 
és barátok, először a temp-
lomban, a szalagtűzés ce-
remóniáján, azután a Szobi 
József Attila Művelődési 
Házban, a végzősök bálján. 

Végzős diákjaink szalag-
avató báljával elérkeztek az 
érettségi küszöbére, még fél 
év, és lezárják középiskolás 
éveiket, továbblépnek egy 
új életbe, ahol más körül-
mények és feltételek mellett 
keresik majd saját útjukat. 

De addig még minden 
nézőt megörvendeztettek 
műsorukkal, amit sok sze-
retettel és rengeteg próbával 
hoztak létre. Keringő, osz-
tálytánc, lányok meglepe-
téstánca… A mozdulatok, 
a koreográfia, az összhang, 
a sugárzó életöröm lelkesítő 
és emlékezetes élmény lett 
mindazoknak, akik jelen le-
hettek ezen az estén.

A táncokat Nagy Kinga, 
11.a osztályos diákunk ta-
nította be az osztálynak. Ő 
így köszöntötte a jelenlévő-
ket: 

„Kedves végzős diákok, 
tisztelt tanárok, kedves ven-
dégek! 

Először a tanárokhoz sze-
retnék pár szót szólni.

Ezalatt a három hónap 
alatt, amit a 12.a. osztállyal 
töltöttem a táncpróbák so-
rán, megtapasztaltam, hogy 
milyen nehéz dolguk van a 
tanároknak velünk, diákok-
kal. A fáradságos munkának 
mégis mindig megvan az 

eredménye. 
Nagyon büszke vagyok 

az osztályra, mert ügyesen 
felkészültek, az én munkám 
azonban most véget ért. Az 

érettségire kell készülniük 
ezentúl, a tanári kar irányí-
tásával. Rengeteg türelmet és 
kitartást kívánok önöknek! 

Kedves szülők!
A diákokkal töltött idő 

sok örömet szerzett nekem. 
Rengeteget nevettünk, bár 

természetesen voltak nehéz 
pillanatok is, de megér-
te. Ezt a napot gyermekeik 
önöknek köszönhetik, ahogy 
azt is, hogy most hercegnő-

Szalagavató SzobonSzalagavató Szobon nek és hercegnek érezhetik 
magukat. Ez a nap azonban 
az önöké is, hiszen láthatják 
gyermeküket, ahogy a cél 
felé halad. Érezzék magukat 
nagyon jól, és önöknek is sok 
sikert kívánok a továbbiak-
ban! 

Kedves végzősök! 
Egy Gandhi-idézettel kez-

deném: „Csak akkor beszélj, 
ha a csöndnél értelmesebb 
dolgot tudsz mondani." 
Megakadt rajta a szemem, 
ti jutottatok eszembe róla. 
Ha ezt az idézetet mondtam 
volna nektek a táncpróbá-
kon, vajon akkor is ennyit 
beszéltetek volna? Biztosan, 
hiszen már érzitek, hogy 
közeleg számotokra az isko-
la vége. Eljutottatok erre a 
pontra, a szalagot feltűzték 
rátok, és büszkén mutathat-
játok, hogy a célegyenesbe 
értetek. Az együtt töltött 
három hónap számomra na-
gyon jó volt, nagyon szeret-
tem. Büszke vagyok rátok, 
mert tudom, milyen nehéz 
ennyi mindenre odafigyelni. 
Köszönöm az együtt töltött 
időt. További sok sikert az 
érettségihez! 

Szeretnék köszönetet 
mondani, a művelődési ház 
valamint a könyvtár dol-
gozóinak és természetesen 
Kunya Erzsébetnek is! Kö-
szönöm!”

A szalagavató bállal új 
életszakaszba lépett min-
den végzősünk, most júni-
usig a legfontosabb cél szá-
mukra az érettségi. 

A bált követő vasárnap 
viszont nem csak számukra 
kezdődött az adventi idő-
szak csendes, befelé forduló 
készülődése. Iskolánk egy-
re szebb lesz, ahogy az ün-
nepre hangolódva az osz-
tályok, folyosók egyre több 
karácsonyi dekorációval 
gazdagodnak. Ennél azon-
ban még fontosabb, hogy 
lelkünket is próbáljuk kö-
zösen szépíteni az ünnepre. 
Közös gyertyagyújtással, 
beszélgetésekkel készülünk, 
és az adventi lelki nap is 
segítségünkre lesz, hogy 
karácsonykor meg tudjon 
születni bennünk a csoda.

Áldott, békés karácsonyt 
kívánunk a Szobi Hírnök 
olvasóinak!
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