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Idén ünnepeltük településünk 
várossá válásának 16. évfordu-
lóját. Mint minden évben, most 
is igyekeztünk sokszínű prog-
rammal kedveskedni városunk 
lakóinak és ide látogató vendé-
geinknek.

A két napos rendezvény ide-
je alatt volt számos szórakoztató 
és kulturális műsor, sportver-
seny, helyi és vendégfellépő, 
hagyományőrző és rendhagyó 
momentum.

Hagyományosan a város-
napok ünnepélyes megnyitója 
keretén belül kerül sor az ön-
kormányzat képviselő- testülete 
által adományozott kitünteté-
sek átadására. Idén sem volt ez 
másként.

„Szob Város Közéletéért” 
díszplakettel ismerte el a kép-
viselő-testület Kipilláné Gonda 
Máriának a helyi közéletben 
végzett több évtizedes kima-
gasló és példamutató mun-
káját, ugyancsak „Szob Város 
Közéletéért” díszplakettet ado-
mányozott az önkormányzat 

kimagasló sportteljesítményé-
ért Molnár Péter világbajnok 
kajakosnak. Dr. Lőrincz Kál-
mán Attila orvos pedig „Szob 
Városért Díszplakettet” vehette 
át a településen végzet 25 éves 
gyógyító munkájáért, illetve a 
helyi közéletben képviselőként 
tanúsított aktív szerepvállalá-
sáért.

Szintén a nyitóünnepség al-
kalmával hirdettünk eredményt 
a könyvtári helytörténeti ver-
senyben, ahol a nyertes csapa-
tok élményajándékban része-
sültek.

Szintén ekkor került sor a 
vers- és prózaíró pályázat ered-
ményhirdetésére is. A nyertesek 
oklevél- és könyvutalvány juta-
lomban részesültek.

Vers kategória eredménye:
I. hely: Virág Ilona
II. hely: Párdi Petra
Novella kategória eredmé-

nye:
I. hely: Virág Sándor
II. hely: Párdi Petra
III. hely: Stepanek Lászlóné

Különdíjban részesült:
Bezeczky Anikó
Idén első alkalommal, ha-

gyományteremtő szándékkal 
szerveztünk egy 13 verseny-
számból álló közösségi játékot, 
a Városnapi Városjátékot. Saj-
nos a játékok iránt az érdek-
lődés elmaradt az általunk el-
várttól, de aki velünk játszott, 
pozitív vélemény formált az öt-
letről. Reméljük a későbbiekben 
sikerül még több versenyzőt ak-
tivizálunk. 

XVI. Szobi Városnapok A vándorkupát idén a Szob-
alsó csapata nyerte.

A kispályás focitorna meg-
mérettetésre 6 csapat nevezett, a 
helyezettek:

I. Ficere
II. Sereghajtók
III. Bicigli
Reméljük mindenki megta-

lálta a számára kedves progra-
mot!

Kérjük, segítse munkán-
kat a rendezvénnyel, kapcso-
latos véleményével, ötleteivel, 
amelyet e-maiben várunk a 
muvhazszob@gmail.com e-mail 
címre, tárgy: városnapok.

a szervezők
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Új aszfaltburkolatot 
kapott a vasúti aluljáró
Bár nem önkormányzati 
forrásból és kivitelezésben 
került sor az Ipolyság utcá-
ban található vasúti aluljáró 
útburkolatának felújítására, 
mégis fontosnak tartom erről 
az örömteli tényről megem-
lékezni itt, lapunk hasábjain. 
Ennek több oka van.

Egyrészt ezen útszakasz 
nem az önkormányzat, ha-
nem a Magyar Közút Non-
profi t Zrt. kezelésében van, 
ezért az aluljáró tarthatatlan 
állapotáról folyamatosan ér-
kező lakossági panaszok or-
voslása érdekében az önkor-
mányzat egyebet tenni nem 
tudott, mint a közútkezelő 
részére rendszeresen vissza-
visszatérő jelleggel jelezni a 
problémát. Az elmúlt években 
a közútkezelő részéről folya-
matosan azt a választ kaptuk, 
hogy megértik a lakossági 
aggodalmakat, de egyelőre 
nincs pénz a felújítás elvég-
zésére, legfeljebb némi tüneti 
kezelésre, kátyúzásra. Ezek a 
kátyúzások többnyire elké-
szültek, de néhány hét, hónap 
után az aluljáró ugyanolyan 
rossz állapotba került, mint 
előtte. Az idei év tavaszán 
aztán a társaság pest megyei 
igazgatója, Magyari László úr 
személyesen is meggyőződött 
az aluljáró tarthatatlan álla-
potáról, és helyszíni szemléje 
alkalmával ígéretet tett arra, 

hogy az aluljáró útburkolatát 
helyrehozzák, az ehhez szük-
séges forrásokat előteremtik. 
Az igazgató úr állta a szavát, 
köszönet érte.

Másrészt tájékoztató jel-
leggel is szeretnék az útfelújí-
tásról írni, hiszen sokan talán 
nem is tudják, hogy ismét „át-
járható” a vasúti aluljáró. Az 
útburkolat itt olyan régen, és 
olyan rossz volt, hogy sokan 
az elmúlt években, ha tehet-
ték, elkerülték, vagy egyálta-
lán nem is közlekedtek már 
erre kímélve gépjárművük 
műszaki állapotát.  A felújítást 
követően már nem kell attól 
tartani, hogy az út rossz álla-
pota miatt valami kár keletke-
zik a gépjárműben, bicikliben, 
az aluljáró eff éle veszélyektől 
mentesen használható.

Aki viszont az elmúlt na-
pokban már járt az Ipolysági 
utcában, az azt is tapasztalhat-
ta, hogy nem csak az aluljáró 
alatti, hanem az aluljárótól a 
buszmegálló felé eső útsza-
kasz egy része is új burkolatot 
kapott. Csak azt sajnálhatjuk, 
hogy nem az egész Ipolysági 
utca, de egyelőre legkritiku-
sabb állapotban lévő útszaka-
szok helyreállítására volt for-
rása a közútkezelőnek. 

Harmadrészt arról is sze-
retném tájékoztatni a Tisztelt 
Olvasót, hogy az önkormány-
zat ígéretet kapott arra, hogy 

a Dózsa György utca elején (a 
12-es út csatlakozásnál lévő) 
lévő kb. 100 fm-es útszakasz 
is új aszfaltburkolatot kap, 
amennyiben az önkormány-
zat közreműködik az úttest 
vízelvezető rendszerének 
helyreállításában, azaz rend-
be teszi az útpadkát és kita-
karítja a feltöltődött út menti 
árkot. Az önkormányzat kész 
együttműködni a közútkeze-
lővel annak érdekében, hogy 
a Dózsa György utca ezen út-
szakasza is új aszfaltborítást 
kaphasson.

A jó állapotban lévő út-
burkolat csökkenti a baleset-
veszélyt, növeli a közlekedés 
biztonságát, és nem utolsó 
sorban javítja az utcaképet is, 
ezért az önkormányzat cél-
ja a település úthálózatának 
folya-matos felújítása, azon-
ban igen szűkösek az e célra 
fordítható forrásai. Sajnálatos 
módon sem a tavalyi, sem pe-
dig az idei évben útfelújításra 
be-adott pályázataink nem 
ré-szesültek támogatásban, 
így az idei évben is – hasonló-
an a tavalyihoz – csak az ezen 
pályázatok támogatásban ré-
szesülése esetére elkülönített 
saját forrásrész összegét tudja 
az önkormányzat útfelújítás-
ra, útkarbantartásra fordítani.

Tisztelettel: 
Ferencz Gyöngyi

 polgármester

Röviden
Idősotthon A képviselő-testü-
let június 28-án megtartott ülé-
sén döntött arról, hogy a „Gon-
doskodás összefogással” SZEBK 
kemencei és szobi telephelyeinek 
fejlesztési munkáinak kivitelezé-
se műszaki ellenőri feladatainak 
ellátásával a Szőke és Társa Kft -t 
(2084 Pilisszentiván, Klapka u. 
1.B. ép. C. lph. 1/3) bízza meg.
Konyha A képviselők szintén 
a június 28-i ülésén döntöttek 
arról, hogy az önkormányzat az 
üzemeltetésében lévő Központi 
Konyha infrastrukturális felújítá-
sára benyújtott pályázat megva-
lósításához szükséges 760.634 Ft 
(5 %-os) önrészt költségvetéséből 
biztosítja abban az esetben, ha a 
pályázat támogatásban részesül.
Közművagyon A képvise-
lő-testület június 28-i ülésén 
ismerte meg és fogadta el az ön-
kormányzat tulajdonában, de a 
Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. üzemeltetésében lévő vízi 
közművekre vonatkozó vagyon-
értékelést, valamint vagyonlel-
tárt. A vagyonértékelés szerint az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközmű vagyon értéke nettó 
144.924.351 Ft. 
Helyreállítás A képviselő-
testület a 2015. júliusában telepü-
lésünkön végigsöprő vihar által 
okozott épület- és útkárok hely-
reállítására a Geoszolg Kft -vel 
(2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc 
utca 16.) kötött szerződést. A 
helyreállítási munkák pénzügyi 
forrását az önkormányzat által 
- vis maior - pályázaton elnyert 
támogatás biztosítja.
Vis maior A képviselő-testü-
let július 2-án megtartott ülésén 
döntött arról, hogy a tavaszi eső-
zések által a Tompa Mihály utca 
(180 hrsz) útburkolatában és 
vízelvezető rendszerében okozott 
károsodások helyreállítási mun-
káira vis maior pályázatot nyújt 
be a Belügyminisztériumhoz.
Érdekeltségnövelő A képvi-
selő-testület júliusi ülésén döntött 
arról is, hogy az Emberi Erőforrá-
sok Minisztere által meghirdetett 
„közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás” című felhívásra a Szo-
bi József Attila Művelődési Ház 
és Szabadidő Központ eszközbe-
szerzésének támogatására pályá-
zatot nyújt be.

Talált tárgyak
Számos, az állampolgárok ál-
tal a településen talált tárgyat 
őrzünk a hivatalban, ezért 
szeretnénk felhívni a Tisz-
telt Lakosság fi gyelmét, hogy 
amennyiben a település köz-
területein elvesztették valami-
lyen értéktárgyukat, személyes 
holmijukat, mielőtt teljesen 
lemondanának róla, érdemes 
felkeresniük a polgármesteri 
hivatalt, mert az esetek egy ré-
szében azt a becsületes megta-
láló – akár közvetlenül, akár a 
rendőrségen keresztül - átadja 
a jegyzőnek megőrzésre.

Átalakul a hulladékgazdálkodás rendszere
A képviselő-testület júniusi ülésén 
hagyta jóvá az önkormányzat és a 
Maros Építőipari és Kommunális 
Kft . között meglévő hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási szerző-
dés módosítását. A szerződés mó-
dosítását a hulladékgazdálkodási 
rendszer állami átszervezése indo-
kolta. Az átszervezés következté-
ben az állam szedi, illetve szedheti 
be a közszolgáltatási díjat, és fi zeti 
ki a közszolgáltatóknak a minisz-
ter által meghatározott szolgálta-
tási díjat. 

Ennek megfelelően törölni 
kellett a szerződés azon rendelke-

zését, amely a közszolgáltató díjbe-
szedési jogosultágát szabályozta. 

Az új hulladékgazdálkodási 
rendszer kulcsszereplője a Nem-
zeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban: NHKV Zrt.) lett, 
aki egymaga jogosult a díjszám-
lázási, díjbeszedési, valamint a 
díjhátralék-kezelési feladat ellátá-
sára. Megszűnik tehát a jelenlegi 
díjbeszedő rendszer, és a jövőben a 
közszolgáltatási számlát az NHKV 
Zrt. állítja ki az Önök részére.

dr. Holocsi Krisztián 
jegyző
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A hivatalos nevén Bör-
zsöny Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény idei évi idő-
szaki kiállításainak sorát 
Koczuba József természet-
fotóinak bemutatásával 
kezdtük 2016. május 6-án, 
amelyet Apfel Ágnes termé-
szetfotós nyitott meg, ze-
nei közreműködői Kuháné 
Tóth Edit és Tóth Tímea 
voltak. Koczuba Józsefet 
méltán tarthatjuk szobi al-
kotónak, mert bár ő min-
dig hangsúlyozza, hogy 
nem művészi alkotások 

létrehozása a célja, hanem 
inkább a minket körülvevő 
természet szépségét hor-
dozó növények és állatok 
bemutatása ismeretter-
jesztő céllal, azonban nem 
egy kompozíciója olyan 
esztétikai értéket képvisel, 
amellyel művészeti színvo-
nalat is elér. A Börzsönyre, 
az Ipoly mentére jellemző 
állatok és növények megje-
lenítése mellett szép tájké-
peket is készít, mindezek-
ből a kiállító terem mérete 
miatt egy szűk válogatással 
mutatkozott be a helyi és 
környékbeli érdeklődő kö-
zönség előtt. A kiállítást 
esztétikai és ismeretter-
jesztő értéke miatt érdemes 

vándoroltatni a Szobi járás 
területén, ezek helyszíné-
ről is tudósítunk majd.

Hager Ritta Kossuth-dí-
jas textilművész, a Nem-
zet Művésze kiállítását Dr. 
Feledy Balázs művészeti 
író nyitotta meg június 
24-én, amelyet Ferencz 
Gyöngyi polgármester va-
lamint Kuháné Tóth Edit 
és Tóth Tímea muzsikája 
köszöntött. Dr. Feledy Ba-
lázs méltatta a művésznő 
életművének kiemelkedő 
jelentőségét a magyar tex-
tilművészetben, falikárpit-
jai szerte az országban és 
Európában megtalálhatók. 

2016. évi kiállítások 
a Börzsöny Múzeumban

Tagja a Magyar Művésze-
ti Akadémiának, valamint 
a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémiának. 
A nyarakat Verőcén tölti 
férjével, és az Oltárkereszt 
című alkotása a verőcei 
Szent Kereszt kápolnában 
látható. Feledy Balázs és 
Hager Ritta egyaránt örült 
annak, hogy a kiállítás 
„Evezz a mélyre...” címé-
hez mennyire illett a mú-
zeumudvarban kifeszített 
szobi halászháló, amelyet 
Frievald Lászlótól kaptunk 
kölcsön bemutatásra. A 
címadó kárpit egy bibliai 
történetre utal, az idézet 

folytatása: „… és vesd ki a 
hálódat.” A művész szá-
mos elismerés birtokosa, 
többek között Pro Cultura 
Christiana díjat is átvehe-
tett Erdő Péter bíborostól.

Következő kiállításunk 
augusztus 20-án, szomba-
ton 10 órakor nyílik Hefl er 
Gábor plébános festménye-
iből és grafi káiból, amelyen 
a Szobi Szent László Temp-
lom Vegyeskara működik 
közre.

A kiállítási évadot záró 
kiállításunkról pedig az 
újság következő számában 
adunk hírt.

Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

Börzsöny Múzeum 
Baráti Köre
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Ez a mondás teljes mértékben 
igaz a „Könyvtáros táborra” is.

Jó a hosszú nyári szünet az 
iskolásoknak, de a szülőknek 
nem kis feladat, hogy meg-
oldják a gyerkőcök szünidei 
felügyeletét. Évek óta szervez 
Szobon egész napos foglalkozá-
sokat Kunya Erzsó és csapata a 
szünetekben.

A korábbi táborok sike-
rességének hamar híre ment, 
és reklám nélkül is óriási az 
érdeklődés. (Egy tábornak a 
híre ugyanis leginkább szájha-
gyomány útján terjed.)  Évről 
évre emelkedik a jelentkezők 
száma – kicsiktől a nagyokig. 

Aranyköpések a Könyvtáros 
tábor életéből

A nagyszülőknél nyaraló uno-
kák is nagyon szívesen mennek 
a „könyvtárosba”.

Köszönjük a gyerekek po-
zitív értékekkel teli napjait, 
az aktív mozgással, alkotással 
megszervezett programokat. 
Visszatérve az iskolába bizto-
san jobban fognak teljesíteni.

Elismerésünket ezúton is 
szeretnénk jelezni a szervezők-
nek, az önkéntes segítőknek, 
támogatóknak a hatalmas szer-
vezést, gyerekszeretet, min-
denre odafi gyelő gondoskodást 
igénylő munkájukért.

Maximális köszönettel:
 egy nagyszülő

Ami jó, ami igazán érték, 
az hírverés nélkül is kapós

Gyöngyfűzés közben:
- Most Ő segít nekem, de 

szerintem Ő se tudja, mit csi-
nál!

Kerékpározás Szob – Ze-
begény – Szob, két kislány 
beszélget:

- Nálam csak a legfontosab-
bak vannak.

- ???
- Pulóver, kulacs és 3 kö-

römlakk!

Két kamasz szóváltása:
- Mondanám, hogy ásd el 

magad és komposztálódj, de a 
hatóságok büntetik a környe-
zet szennyezést!

Törökmezőn beszélgetés 
az iskolai életről:

- A tanító néni jövőre nem 
tanít minket, mert Ő most 3 
évig szülni fog!

Zebegényi kilátóba menet:
- Tudod, hogy merre kell 

menni?

- Persze, át a kishídon, és a 
Mókus mellett jobbra.

Nagy csönd, majd a kér-
dés:

- Azt mondtad a mókus 
mellett?

- Igen.
Újra csönd, majd tétova 

hangon:
- Addig megyünk az erdő-

ben, amíg nem találkozunk 
egy mókussal, és ott jobbra?

Strandon: Két kislánynak a 
pénzét rám bízták. A lányok 
a még megmaradt 300 fo-

rintjukat elkérték tőlem. Oda 
adtam, és mire becsuktam a 
pénztárcámat, és felnéztem 
egész sor volt előttem kislá-
nyokból, és mindenki kért 
300 forintot.

A strandon nagy szenzáció 
volt a (nincs rá jobb szó) mű-
takony. Egy kislány megkért 
segítsek neki vásárolni, mert 
nagy dilemmába van. Nem 
tudja, hogy műtaknyot, vagy 
jégkását vegyen. Én próbál-
koztam „értelmes” dolog vá-
sárlására rábeszélni.

-Szerintem inkább vegyél 
fagyit, vagy jégkását ebből a 
pénzből.

 Mire a kislány fátyolos 
hangon:

- De én már olyan na-
gyon régóta vágyom egy ilyen 
trutyira!

Itt „alvós” éjszaka:
(hajnali 4-kor felnőtt kont-

ra kamasz fi ú)
- Hova mész?

- Wc-re.
Öt perc múlva ugyan az a 

fi ú megint elindul.
- Hova mész?
- Prosztata problémáim 

vannak.

A tavalyi tábor itt „alvós” 
partiján. A legkisebb tábo-
rozónkat, aki 5 éves volt a 
többiekhez képest hamarabb 
küldtük aludni, majd éjjel 11 
órakor hirtelen felült és meg-
kérdezte a vele alvó felnőttet:

- Én már pihentem egy ki-
csit, visszamehetek a buliba?

Szob(i) falinaptár 2017
2017-re készítünk egy falinaptárt, amiről elmondhatjuk, 
hogy igazán a miénk, hiszen minden hónapot egy Szobról, 
illetve Szobon készült képpel szeretnénk színesíteni. Aki-
nek van egy igazán jól sikerült fényképe, és azt szeretné vi-
szontlátni a naptárunkban, küldje el nekünk legalább 8 me-
gapixel, vagy ennél nagyobb felbontású jpg formátumban. 

e-mail: muvhazszob@gmail.com
levél tárgya: 2017. falinaptár

A levél tartalmazza a készítő pontos nevét, vagy azt a ne-
vet, amelyet feltüntethetünk a kép mellett, amennyiben az 
kiválasztásra kerül.

Egyéb információ: a képeket 2016. szeptember 30-ig 
gyűjtjük, majd ezt követően kiválasztjuk azokat, melyek a 
naptárba bekerülnek. Az e-mail elküldésével a fotó készí-
tője hozzájárul, hogy az általa készített képet a naptárhoz 
felhasználjuk. Egy fő maximum 5 fotót küldhet. A kiválasz-
tott képek készítőinek egy-egy tiszteletpéldánnyal kedves-
kedünk segítségükért cserébe.

Jas és Panita

Ismét lehet pályázni a közösségeket 
támogató alap forrásaira

Az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Ifj úsági és Sport 
Bizottsága értesíti a városban működő egyesületek, ci-
vil szervezetek, önszerveződő közösségek képviselőit, 
hogy a közösséget támogató alap II. félévi támogatásá-
ra 2016. szeptember 15-ig lehet pályázatot benyújtani a 
város jegyzőjéhez címezve.

A pályázati eljárás további részletei az önkormányzat 
hivatalos honlapján (www.szob.hu) megtalálható.

NAGY GYULÁNÉ 
BIZOTTSÁGI ELNÖK
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Váci Kajak-Kenu Baráti Kör
Szobi Kajak-Kenu Szakosztály hírei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szobi La-
kosokat, hogy kajakosaink idén 
már három versenyen is részt vet-
tek, illetve folytatják a felkészülé-
seiket a további versenyekre.

Idén első ízben (2016. má-
jus 20-22-én), Győrben verse-
nyeztek a gyerekek a Graboplast 
maratonon, amely egy hagyo-
mányokkal rendelkező országos 
verseny. Baranyi Dani igen erős 
mezőnyben, országos és vidéki 
bajnokokkal megküzdve érte el 
a 7. helyet. A versenyen részt vett 
még Patrik Gergő, Motyovszki 
Patrik, Baka Panna, Gulyás Hen-
rietta, Téglás Kamilla, Hidvégi 
Vince, Kiss Gergő és Veligdán 
Péter. Szobi gyerekek közül vol-
tak, akik borultak, de akik célba 
értek, azok az 5 km-t derekasan 
lelapátolva, a középmezőnyben 
végeztek. A kajakozás mellett fel-
fedezhettük a Duna-holtág mel-
letti tanösvényt, Győr csodálatos 
városát. Élmény volt az Arany-
parton Kőbán Ritával szelfi zni. 
Volt szerencsénk látni a párhuza-
mos rendezvényen (5 Próba Rió-
ba), Kemény Dénest (vízilabda), 
Horváth Bencét (kajakos) és Kiss 
Gergőt (vízilabda). Fergeteges él-
mény volt a nagyok között lenni 
és fi gyelni őket.

Az idei második versenyünk - 
2016. június 25-26-án - Csepelen 
volt, az Eszkimó indián játékok 
nevű, kétnapos országos rendez-
vényen, ahol 2000 méter kaja-
kozás mellett, célba dobással, fél 
perces húzódzkodással és futással 
kellett bizonyítani, ki a legráter-
mettebb. Az elviselhetetlen hőség 
és az összetett feladatok ellenére 
Motyovszki Patrik - aki nemré-
giben igazolt át Gödről szakosz-
tályunkhoz -, 5. helyezést ért el. 
Baranyi Dani ismét bizonyított, 
hiszen 6. helyről kezdve a futást, a 
kajakban is megtartotta a helyét, 
így 6. helyezett lett.    Patrik Gergő 
9., Veligdán Péter 10., Kiss Gergő 
12. helyezést ért el. Szántó Bálint 
– aki élete első futamán vett részt 
-, 14. lett.

Szobi kajakos nap keretében, 
2016. július 2-án tartottuk 7 egye-
sülettel a közös, jutalommal ösz-
tönzött edzésünket. Leszámítva a 

hőséget, és egy, a kajakos gyere-
keink küzdelmét semmibe vevő 
egyén által okozott, felfoghatat-
lan kellemetlenséget, sok kajakos 
és kísérője, illetve illusztris ven-
dégek vettek részt az eseményen. 
Tiszteletét tette nálunk Kam-
merer Zoltán olimpiai bajnok, 
a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör 
elnöke, Wichmann Tamás világ- 
és európa bajnok, az egyesület 
alelnöke, valamint Kárász Anna, 
világ- és európa bajnok kajakos. 
A közös edzésen a szobi kajako-
sok mellett, a Váci Kajak-Kenu 
Baráti Kör Nőtincsi Szakosztálya, 
a Gödi SE, a Verőcei Kajak-Kenu 
SE, a Pacs-Pacs Községi Sport-
egyesület, a Nagymarosi SE és a 
Váci Kajak-Kenu SE csapatai vet-
tek részt. Ferencz Gyöngyi polgár-
mester asszony is eljött hozzánk 
és a fáradságos nap után, a juta-
lomosztásban segédkezett.

21 korcsoport közül, elsőként 
a K-1 nők 2000 méteres távján 
indulhattunk el, mérhettük fel tu-
dásunkat. Kuriózumként hatott 
édesanyám, Mihalik Mártonné 
hirtelen ötlettől vezérelt jelentke-
zése, amely elsőként kavarta fel a 
reggeli állóvizet. 40 év kihagyás 
után úgy gondolta, ő is képes 
2000 métert csak úgy lelapátolni. 
Nem tévedett, mert bár nyug-
díjasan, de a 6. helyen végzett. 
Eredmény: 2. Bezeczky Anikó, 3. 
Mózes Bernadett fotós, 4. Kerék-
gyártó Regina, 5. Alföldi Anita, 6. 
Mihalik Mártonné (61 éves).

Az MK-1 0. korcsoport fi ú 
2000 méteres távján Lind Botond 

vett részt a küzdelmekben, aki 
egy évig kajakozott, majd egy 
évet pihent, most pedig egy hó-
napja ismét körünkben üdvözöl-
hetjük.

Eredmény: 3. Bezeczky Már-
ton, 9. Lind Botond.

A K-1 V. korcsoport leány 
2000 méteres mezőnyében Téglás 
Kamilla vette fel a kesztyűt, aki a 
Balatonról épphogy csak hazatér-
ve, szépen teljesítve a 6. helyen 
végzett.

Az MK-1 I. korcsoport le-
ány 2000 méteres távján, Feleki 
Hanna, aki alig egy hónapja ült 
kajakba, életében először nézett 
más egyesületbeli kajakossal far-
kasszemet, ő a 9. helyen végzett.

A K-1 IV. korcsoport fi ú 2000 
méteres küzdelmén Hidvégi Vin-
ce és Patrik Gergő mérte fel a 
tudását a többiekkel. Patrik Ger-
gő idén váltott mini kajakról, K1 
versenykajakra. Eredmény: 11. 
Hidvégi Vince, 12. Patrik Gergő

Az MK-1 III. korcsoport 
fi ú 2000 méteres mezőnyében 
Veligdán Péter, azaz Petya küz-
dött a korosztályával és az egy 
évvel idősebbekkel. A népes tá-
borban a 15. helyen végzett.

A K-1 VI. korcsoport leány 
2000 méterén lányaink küzdöttek 
egymással. Eredmény: 1. Gulyás 
Henrietta, 2. Téglás Kamilla, 3. 
Baka Panna.

Az MK-1 I. korcsoport fi ú 
2000 méteres távján Kiss Gergő 
kiváló küzdelemben a 8. helyen 
végzett.

A K-1 VII. korcsoport férfi  

2000 méteres küzdelme, igazi 
buli futam volt. Baranyi József, 
aki az öregek férfi  ágát képvisel-
te, Glózer Gergely edzőként és 
Veligdán Péter szakosztályveze-
tőként vett részt a küzdelemben 
Dobra Csabával és más fi atal 
titánnal szemben. Eredmény: 3. 
Glózer Gergely, 5. Veligdán Péter, 
7. Dobra Csaba, 8. Baranyi József.

Az. MK-1 II. korcsoport fi ú 
2000 méteres mezőnyét, a nap fu-
tamaként is aposztrofálhatnánk, 
hiszen a legnépesebb táborban 
több szobi is részt vett. Bara-
nyi Dániel kiváló teljesítményt 
nyújtva a második helyezett lett. 
Eredmény: 2. Baranyi Dániel, 14. 
Motyovszki Patrik, 22. Kiss Ger-
gő, 24. Szántó Bálint.

A K-1 III. korcsoport fi ú 2000 
métere bizonyította, hogy ki a 
legény, hiszen egyik futamból 
a másikba, még levegőhöz sem 
jutva lapátoltak a gyerekek. Dani 
szenzációs volt, hiszen az első he-
lyen végzett. Patrik Gergő is óri-
ásit teljesített, hiszen a 3. helyen 
végzett. Motyovszki Patrik telje-
sítménye is tiszteletet érdemel. 
Eredmény: 1. Baranyi Dániel, 3. 
Patrik Gergő, 5. Motyovszki Pat-
rik.

A K-1 IV. korcsoport leány 
2000 méterén a lányok is dicsé-
retet érdemelnek. Eredmény: 5. 
Gulyás Henrietta, 8. Baka Panna.

Az MK-1 0 korcsoport le-
ány 2000 méteres mezőnyében a 
szintén újonc Aradi Alexandra 7. 
helyezést ért el.

A pontozást tekintve a Szobi 
Szakosztály a 3. helyen végzett.

A program lebonyolításáért 
köszönettel tartozunk:  a Váci 
Kajak Kenu Baráti Kör elnök-
ségének, Hidvégi Vincének, a 
Szobi Polgármesteri Hivatalnak, 
Ferencz Gyöngyi polgármester 
asszonynak, a Szabadidő Köz-
pont területét kulturálttá tevő 
közmunkásoknak, Vajda Zsolt-
nak és Szabó Sándornak az ízletes 
gulyásért. Továbbá a Szobi Szörp 
Zrt-nek, a József Attila Művelő-
dési Háznak, a kajakos szülők-
nek, Zátony Music Sörözőnek, 
Herfl inek, Mózes Bernadett és 
Ferenczi Noel fotósnak, Metric 
Kajakosnak, Csóka Zoltánnak, 
Szántó Jenőnek és Kliment Móni-
kának a csónakos segítségért, és a 
meg nem nevezett, közreműködő 
segítőknek.

Bezeczky Anikó
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Közeledik az új tanév…
Ilyenkor szeptember felé kö-
zeledve - mint egykor kisis-
kolás koromban – megszáll az 
újrakezdés öröme, és egy kis 
szorongás is, az előttünk álló 
feladatok nehézségeitől, hisz 
minden új tanév kezdete: re-
mények és várakozások idősza-
ka a pedagógus, a gyermek és a 
szülő életében is. Eszembe jut-
nak a régi tanévnyitók meghitt 
percei a fehér blúz és a virág-
csokrok. Kertünk éppen akkor 
nyíló legszebb virágaival lep-
tük meg tanítóinkat. 

 Ilyenkor örökségemmel is 
számot vethetek, melyik taní-
tóm, tanárom él tovább ben-
nem, mikor, melyik tanórán 
határoztam el, hogy én is ilyen 
pedagógus leszek, hogy kinek 
köszönhettem a pályaválasz-
tásom.  A jelesnél is többet je-
lentett számomra, amikor osz-
tályfőnököm Kasza Irénke néni 
azt mondta, hogy soha semmit 
sem szabad feladni.  Felnőtt 
ta-nítványaimat nézve – akik 
kö-zül vannak már kollegáim 
is –, még inkább megerősödik 
ben-nem az a gondolat, hogy 
nem fáradhatok el egy pilla-
natra sem, hisz a gyermekkor 
egysze-ri és megismételhetet-
len a mai gyerekek számára is. 

Lassan, lomhán közeledik a 
szeptember. Az eddig csöndes 
alma máter falai gyermek zsi-
vajtól lesznek hangosak, de jó 
lesz hallani a csengő dallamát, 
és látni, hogy itt vannak mind-
annyian épen, egészségesen! 
Látom derűs arcukat, jellegze-
tes mosolyukat.

A padsorok ismét megtel-
nek gyerekekkel.  Szemükben 
még a nyári vakáció lázas örö-
me csillog.  Az idei tanévben 
28 kis elsős lépi át az iskola 
küszö-bét, várva a csodát, a 
verset, a mesét az iskolai élet 
szépségei-ről. A nyolcadiko-
sokra is nagy feladat hárul az 
idei évben ez a továbbtanulás. 
Hagyománya-inkhoz híven a 
kicsi elsősöket majd ők hozzák 
át az óvodából.

Az idei tanév egy születésna-
pot is tartogat, idén leszünk 20 
évesek, húsz évvel ezelőtt vet-
tük fel Fekete István író nevét. 
Eltelt a ballagó idő…

A tanári szobában is jó a 
hangulat, lázas készülődés, 
ter-vezgetés, józan mérlegelés 

– a hogyan tovább kérdése -, 
új utak keresése eredménye-
sebb munka érdekében. Bízom 
ben-ne, hogy a kedves szü-
lők lelkes támogatói lesznek 
pedagógusa-ink munkájának, 
hiszen tudjuk, hogy gyerme-
keink életében milyen pozi-
tív szerepe van a követendő 
példaképnek, s hogy a szülők 
után a pedagógusnak van a 
legnagyobb esélye, hogy azzá 
is váljon.

 S valóban vannak példák, 
példaképek, akik tovább élnek 
bennünk, mint Rusvay Tibor 
tanár úr, aki 1964-től 1978-ig 
tanított iskolánkban, amely 
akkor még gimnáziumként is 
működött. Régi tanítványai, 
tisztelői az iskola falán augusz-
tus 25-én emléktáblát fognak 
elhelyezni születésének 90. év-
fordulóján és természetesen a 
„Rusvay osztály”. Tibor bácsi 
a lengyel – magyar barátság 
elkötelezett híve volt, s talán 
az ő példáját követve, iskolánk 
pályázatot nyert az ERASMUS 
+ uniós pályázat keretében 
és szeptember végén diákja-
ink egy hetes Lengyelországi 
tanul-mányi kiránduláson 
vehetnek majd részt tanáraik 
kíséreté-ben.

Az új tanév kezdetén győz-
zük türelemmel, kitartással, 
tegyünk eleget a nevelő oktató 
munka korszerűsítési törek-
véseinek, az új kihívásoknak. 
Jusson időnk, energiánk, hogy 
együtt valljuk Németh László-
val a nagy pedagógus íróval: 
„Én nevelni nem akartam más-
sal, csak az óra varázsával.”

Eredményes új tanévet kívá-
nok minden tanítványunknak, 
kollégámnak, szülőknek. 

Kedves gyerekek! 
Szól a csengő, vár az osztály,

Szedd a lábad, érj oda!
Szeptember van, 

fi úk, lányok,
Kezdődik az iskola.

Matekóra, testnevelés,
Ének-zene, olvasás,
Év végére alig fér el

Fejemben a sok tudás. Sze-
retettel várunk benneteket 
szeptember 1-jén, a tanévnyi-

tó napján.
A tantestület

nevében: 
Járik Izabella 

igazgató

„Ha ezek (a tanítványok) elhallgatnak, 
a kövek fognak megszólalni!’

LK 19,40
- Szob, szobiak! -

A Börzsöny Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény és a 

Börzsöny Múzeum Baráti Köre 
tisztelettel meghív ja Önt és Családját

HEFLER GÁBOR 
festményeiből és grafi káiból 

rendezett kiállítás megnyitására
 2016. augusztus 20-án szombaton 

10 órára
a Börzsöny Múzeumba

A vendégeket köszönti
Tóth Lajos alpolgármester

A kiállítást megnyitja
Fésű József György

Közreműködik
a Szobi Szent László Templom Vegyeskara 

Kuháné Tóth Edit vezényletével
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Pilates órák Szobon
Helyszín: Szobi József Attila Művelődési Ház 

és Szabadidő Központ
2628 Szob, Árpád u. 17.

Órák: 2016 szeptember 1-től  folyamatosan
Csütörtök: 9:00-tól (kb. 60-70 perc)

Ha még nem próbál-
tad: Miért ne próbál-
nád ki? Jót fog tenni 
a fájó hátra, derékra, 
gerincre, és általában 
jobb lesz a közérzeted 
is. 

Egy közelmúltban 
készült tanulmány 
alapján, a Pilates ugyanolyan hatékony a krónikus hátfájá-
sos betegségek esetében, mint a hagyományos erősítő fi zi-
koterápiák. 

Az órákat úgy állítom össze, hogy bármilyen alkatú, fi -
zikumú és korosztályú embernek megfelelőek legyenek a 
gyakorlatok.  

Nyújtás és erősítés egyszerre. Szinte minden gyakorlat 
megköveteli az összpontosítást, így nem fogsz unatkozni és 
elkalandozni.

Ha már próbáltad: Akkor gyere és tornázz velünk! :-)
Szükséges felszerelés: Bármilyen tornaszőnyeg vagy 

polyfoam matrac.
Öltözék: Kényelmes öltözékben, cipő nélkül, zokniban 

végezzük a gyakorlatokat.
Várlak szeretettel: 

Niegreisz Zsuzsanna Pilates oktató

Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy pár 

mondatban bemutassam Önök-
nek városunk egyik közösségét, 
nevezetesen a Szobi Labdarúgó 
Szakosztály – Öregfi úk csapa-
tát. Először egy kis múltidézés-
sel kezdeném. Megkérdezve a 
legidősebb aktív és már inaktív 
csapattársakat, akik jelen vol-
tak az indulásnál – emlékeik 
megfakulása miatt – csak egy 
dologban lehetünk biztosak, 
hogy a csapat a rendszervál-
tás környékén alakult. Először 
barátságos mérkőzések voltak 
ismeretségek által összehozott 
ellenfelekkel, majd a csapat a 
váci járás öregfi úk bajnokságá-
ba nevezett be, ami most megye 
bajnokság északi csoport néven 
fut. Ez azt mutatja, hogy im-
már (kb.) 25 éve vagyunk jelen 
városunk közösségi életében. 
Büszkeséggel tölt el bennünket, 
hogy ezen időszak alatt egyszer 
sem szűntünk meg, más tele-
pülések csapataitól eltérően. 
Pedig nem könnyű egy ilyen 
csapat működtetése, fenntartá-
sa, hiszen működésünk teljesen 
önfenntartó, ráadásul a mérkő-
zések hétfőnként vannak, mun-
kaidő után. Bizony nem mindig 
kellemes a reggeli koránkelés és 
a napi 8 óra munka után még 
elutazni idegenbe, majd ott 
igyekezni jól teljesíteni. Mind-
ezt önköltségen, csak mert sze-
retjük a focit. Itt kell megem-
lítenem azon sporttársainkat, 
akik a környező településekről 
vannak velünk és biztosítják a 
működéshez szükséges keret-
létszámot, hiszen Szob önma-
gában nem tudná kiadni azt. 
Az elejétől fogva, és jelenleg is 
vannak közöttünk Nagymaros-
ról, Letkésről, Márianosztráról, 
Vámosmikoláról és Zebegény-
ből sporttársak. Köszönet ne-
kik érte, hogy velünk együtt, 
bennünket segítve hétről – 
hétre együtt tudunk lenni és 
ápoljuk e gyönyörű sport ha-

gyományait. 
Meg kell említenem, illetve 

meg kell emlékeznem azon 
társainkról, akik szinte alapí-
tó tagok voltak, de már nem 
lehetnek velünk. Zentai Lász-
ló (Herás), Krajovszki László 
(Krajo) , Varga Béla (Manf-
réd), Klinyecz József (Dodi), 
Tóth József (Csoze), Friedmann 
Tibor (Frici). Korán ragadta el 
őket közülünk a halál. Nyu-
godjanak békében!  Továbbá 
legnagyobb szurkolónkat és 
egyben intézőnket is, Gíber 
Pált, aki már csak fentről tud 
nekünk szurkolni.

(Mielőtt bárki hiányolna 
további nagy focista neveket, 
megjegyzem, itt most e közös-
ség tagjairól tettem említést.)

És akkor az idei szezonról. 
Nehezen álltunk össze indu-
láskor, mert a tavalyi év végén 
addigi vezetőnk – Holler Ká-
roly – elköszönt tőlünk. Hiá-
ba próbáltuk maradásra bírni, 
sajnos nem sikerült. Köszönet 
eddigi munkájáért! Természe-
tesen bármikor szívesen látjuk 
magunk között, ahogy minden 
társunkat, barátunkat, akik 
egyéb problémák miatt már 
nem tudnak velünk tartani. 

Mint említettem, nehezen 
indult a szezon, egyből 3 ve-
reséggel kezdtünk. Látszott, 
hogy vezető nélkül marad-
tunk. Ekkor leültünk egymás-
sal megbeszélni a lehetséges 
jövőt és a további működés 
feltételeit. Sikerült egyezségre 
jutni szinte mindenben. Veze-
tőt választottunk, tisztáztuk a 
működéshez szükséges anya-
giak beszedésének feltételeit 
– mérkőzésenként lebontva – 
és reményekkel telve léptünk 
tovább a bajnokságban. Az 
idei év eredményeit tekintve, 
nem ez lesz a legsikeresebb 
esztendőnk, de szégyenkez-
nünk sem kell emiatt. Ha ne-
hézségek árán is, de végig csi-
náltuk tisztességgel a szezont. 

A tavalyi sikertelen évad után 
– 6 pont összesen - idén kicsit 
előre léptünk a megszerzett 22 
ponttal. 12 csapat indult a baj-
nokságban, de egy menetköz-
ben visszalépett. Az ellenfelek 
képességeit ismerve és fi gye-
lembe véve, 10 mérkőzésen 
számoltunk pontszerzéssel. Ez 
be is jött. 6 győzelem mellett 
4 döntetlen és sajnos 10 vere-
ség. Ezzel a kilencedikek let-
tünk, ami néhány mérkőzést 
tekintve lehetett volna jobb is, 
de talán majd jövőre. Bízom 
abban, hogy csapatunk to-
vábbra is együtt marad, ezzel 
is példát mutatva a fi atalok-
nak, hogy ők is sportoljanak, 
és láthassák, soha nem késő 
elkezdeni, hiszen a sport nem 
korfüggő. Csak akarat és el-
határozás kérdése. Ezen felül 
remélem, hogy jó szórakozást 
tudunk adni azon helyi lako-
soknak, akik szeretik a focit 

és szívesen megnéznek ben-
nünket, másrészt szurkolnak 
is nekünk. 

Beszámolóm végén öröm-
mel osztom meg a Kedves 
Olvasóval, hogy a csapatnál 
van egy kedves hagyomány, 
ami annyit tesz, hogy a kerek 
évfordulósakat kis ajándéko-
zással köszöntjük a születés-
napjához legközelebbi bajnoki 
mérkőzés előtt. Idén tavasszal 
két csapattársunkat leptük 
meg ily módon. Pintér Zol-
tánt 50-ik és Himmer Feren-
cet (Öcsit) 60-ik születésnap-
ja alkalmából köszöntöttük. 
Öcsit Márianosztrán a hazai 
csapattal közösen, hiszen Ö 
gyermekkora óta a mai napig 
ott focizik a felnőtt csapatban 
és persze velünk. Legyenek 
velünk még sokáig!

Kedves Olvasó! Köszönjük, 
hogy megtisztelt múltunk és 
jelenünk megismerésével. Re-
méljük, akit érdekelni fog az 
szívesen veszi a jövőben is be-
számolónkat a csapat életéről!

Ledvényi Zsolt

Negyedszázad távlatából

Kőműves, szobafestő, burkoló 
munkát, teljes felújítást vállalok.

Érd.: 06 30 740 0775
Hívjon bármikor!
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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

A Római Katolikus Egyház 
a 2016. évet az Isteni ir-
galmasság évének szenteli. 
Ebben az évben a lengyel-
országi Krakkó városában 
került sor a Katolikus Ifj ú-
sági Világtalálkozóra. Az öt 
kontinens ifj úságának kül-
döttségei vettek részt a jú-
lius utolsó hetében megtar-
tott találkozón. A találkozó 
rendezvényein a résztvevő 
országok egyházi vezetői 
kísérték hazájuk ifj úságát. 
A világtalálkozót az egy-
házunk főpásztora, Ferenc 
pápa vezette. A rendezvé-
nyekről a Bonum televízió-
adó közvetített. A magyar 
résztvevők száma 4000 fő 

Gasztro staféta
Citromos pohárdesszert 
- sütés nélküli fi nomság

Hozzávalók:
• 20 dkg darált keksz
• 10 dkg vaj
A citromkrémhez:
• 25 dkg mascarpone
• 1 citrom leve és reszelt héja
• 1,5 dl tejszín
• 1 ek porcukor

A tetejére:
• 1 dl tejszín

Elkészítése:
A daráltkekszet elkeverjük az olvasztott vajjal, 

majd elosztjuk a poharak alján. A mascarponét kike-
verjük a porcukorral, a citromlevével, és a reszelt cit-
romhéjjal, majd beleforgatjuk a habbá vert tejszínt. A 
citromos krémet elosztjuk a poharakban lévő kekszes 
alapon. Az 1 dl tejszínt kemény habbá verjük. (Ha sze-
retnénk, édesíthetjük kevés porcukorral.) Habzsákba 
töltjük, és a citromos krém tetejére tejszínhab rózsát 
nyomunk belőle díszítésnek. A desszertet citromsze-
letekkel is díszíthetjük.

Hűsítő krémes pohárdesszert, egy nehéz nap után, 
igazi felüdülés!

A stafétát Svéger Szandinak szeretném to-
vábbadni.

Dr. Simon József

Hadifogoly Apámról
Csak állt…, állt, és fi gyelte a távolt,
amit messze Rákoskert határolt…
Számba vette a bűnt, meg a vétket, 

amikkel Istene elé léphet,
melyekért kérhetne bocsánatot…,

mert láger…, őr…, szögesdrót adatott!

Muszkaföldön jégben fürdött a szél,
a füttye gyáván halálra ítél,

és gyáva volt minden: ember…, világ…,
a barakk ablakán a jégvirág…,

mert hazugság…, bűn volt a tolmácsa,
kufárok, s vámszedőknek korbácsa…,

és jajszóval vegyített  fájdalom,
égő könny a lelken…, az arcokon.

Hogy kit szeretsz, hitvest…, a gyereket,
s meglátod-e az otthoni eget?
A lélekben sír egy régi nóta…
Meddig az őrültek dáridója!

Szánakozva nézem a síron a
betűt…Nyugodjál szenvedés fi a.

A kő nem érti…, úgy, mint a népek,
mint moha, úgy nő a szenvedéstek!

Mért volt csalánleves…, mért volt korpa?
Mért  halt a társad sorakozóra?

Lásd Apa! – Nekünk nincs feltámadás,
marad kéz feltartva, a megadás.

Meggyengült hittel a templom fala.
Tán nem bólintott még Isten fi a.
Felhő fedi a szenvedés helyét:

elmegy…, s más fedi a nap helyét. 

Vác, 2014. április 20.
                                                                         

volt. Azok, akik a televízió 
közvetítését nézték, lát-
hatták, hogy az ifj úság mi-
lyen lelkesedéssel hallgatta 
Ferenc pápa beszédeit. A 
találkozó megrendezése 
és lebonyolítása a testvéri 
lengyel nép erős katolikus 
kötődését tükrözi. Különö-
sen a biztonság fenntartása 
tanúskodott a komoly elő-
készítő munkáról. A Min-
denható Isten adja, hogy e 
világifj úsági találkozó a ró-
mai katolikus ifj úság vallá-
sos életvitelének erősödését 
eredményezze.

Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus!

Simon József

Isteni Irgalmasság Éve
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Energia és környezetvédelem XIII.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

Környezet- és klímaváltozás  
-  okok és kockázatok, foly-
tatás:

Amint azt az előző részben 
bemutattam, az emberiség lé-
lekszáma az utóbbi száz évben 
majd négyszeresére nőtt. Ha 
megnézzük a világ energiafel-
használását bemutató ábrát, 
kiderül, hogy az energiafel-
használásunk növekedése ti-
zenegyszeres, azaz átlagosan 
ma egy emberre jutó energia-
felhasználás majd háromszor 
akkora, mint száz éve. Ennek 
ára van:

Megbomlott a földfelszín 
több ezer éves energiaegyen-
súlya. Az emberiség által  fel-
használt energia mind hővé 
válik és a növekmény egyre 
jobban melegíti Földünket. A 
fosszilis energiahordozók és 
az atomerőművek - az ener-
giamérleg szempontjából - 
egyértelműen többletet ered-
ményeznek, de nemcsak ezek. 
A városok rohamos terjedése, 
az erőművek és a közlekedés 
korom kibocsátása, az erdőir-
tások, a nagyüzemi mezőgaz-
daság, sőt még a napelemek 
használata is, megváltoztatta 
a felszín fényvisszaverő képes-
ségét (refl exiós tényezőjét). A 
Föld átlagos refl exiója mára 
kisebb, mint néhány évtize-
de. A beeső napfény nagyobb 
hányada nyelődik el, Földünk 
ettől is melegszik.

A refl exió:   
A testek a rájuk eső fény egy 

részét elnyelik, másik részét 
visszaverik. A refl exiós ténye-
ző azt mutatja meg, hogy egy 
tárgyra eső teljes fénymennyi-

ség hányad része verődik arról 
vissza. A refl exió függ a tárgy 
anyagától, színétől, a ráeső 
fény hullámhosszától és még a 
felület érdességének mértéké-
től is. A felület színe és a fény 
(ibolyától a vörösig) hullám-
hossz hatását a refl exióra jól 
szemlélteti az alábbi táblázat1:

E m l í t é s t 
é r d e m e l , 
hogy egy zöl-
dellő erdőség 
l e v e g ő b ő l 
mért refl exi-
ós tényezője 
(az 1,300nm-
nél rövidebb 
hullámhossz 

tartományban) mindenütt na-
gyobb, mint a talajé. A lomb-
korona refl exiója 750-1300nm 
tartományban meghaladja az 
50%-ot, míg a talajé csak 10% 
körüli.

A fekete, illetve fehér anya-
gok refl exiója alig függ a hul-
lámhossztól. Egy porhóval 
fedett térség refl exiója 93%-
os, egy korommal borított 
felület refl exiója csak 2-3%. 
Hasonlóan alacsony refl exi-
ójúak a napelemek. A rájuk 
eső  napenergia 10-15%-át 
hasznosítjuk, a fennmaradó 
80% pedig melegíti a környe-
zetet. A mediterrán és az arab 
világban régen rájöttek arra, 
hogy sokkal hűvösebbek ma-
radnak az épületeik, ha falaik 
és tetejük is fehér. A nyugati 
ember városai sokkal sötéteb-
bek. Érthető, hogy 2-5 fokkal 
melegebb van, mint egy közeli 
kis faluban.

CO2 a tyúk - tojás dilemma:
A CO2 domináns elnyelé-

si sávja a 14μm hullámhossz 

tartományba esik, ezért csak a 
Föld saját hősugárzásából nyel 
el jelentős részt. A refl exiós 
kisugárzásra alig van hatás-
sal. Sok tudós kétségbe vonja, 
hogy a globális felmelegedést 
elsődlegesen a széndioxid ki-
bocsátás okozza. Célszerű át-
tekinteni a pro és kontra érve-
ket: a - neten is megtalálható 
- egyik cikk2 szerint fő okozó a 
CO2 , a másik cikk3 pedig en-
nek az ellenkezőjét állítja.

Durva becslések szerint, az 
üvegház hatás mintegy nyolc-
van százalékát a vízgőz, a töb-
bit pedig a széndioxid okozza. 
Ebben gyakorlatilag egyetér-
tés van, mint ahogy abban is, 
hogy az elmúlt kétszázezer év-
ben a jégkorszakok és felme-
legedések ciklusaiban, a hő-
mérséklet változással arányos 
volt a légkör CO2 tartalmának 
változása. Az antarktiszi jég 
analízise alapján készült a kö-
vetkező ábra. Emberi civilizá-
cióról még nem beszélhetünk. 
Ezen időszak ciklikus klíma-
változására nincs elfogadott 
magyarázat.

A víz igen jól oldja a szén-
dioxidot, minél hidegebb, an-

nál jobban: normál nyomáson 
és 20 °C-on egy liter víz 90,1 
milliliter,  0 °C-on pedig 171,3 
milliliter széndioxidot képes 
feloldani.  A levegő pedig jól 
oldja a vizet, minél melegebb, 
annál jobban: normál nyomá-

son és 0 °C-on egy m3 levegő 
18,5 gramm, 20 °C-on pedig 
34,2 gramm vizet képes felol-
dani.

Ha a felszíni hőmérséklet 
emelkedik, a tengerekből több 
széndioxid és vízgőz kerül a 
légkörbe és - az üvegház ha-
táson keresztül - további me-
legedést okoz. Ha a felszíni 
hőmérséklet csökkenni kezd, 
fordított folyamat játszódik le.

A légkör széndioxid tartal-
ma jól mérhető és számolható: 
300ppm esetén, a légkör CO2 
tartalma, összesen 2,3.1012 

tonna, ami 620 milliárd ton-
na elemi szénnek felel meg. 
A tengerek széndioxid tartal-
ma - durva becslés alapján - a 
légkörének mintegy 60-szo-
rosa. A tengerek széndioxid 
tartalmának kiterjedt mérése 
nincs megoldva, mint ahogy 
a légkör globális vízgőz tartal-
mának a mérése sincs.

A fentiek alapján egy do-
logban lehetünk csak bizto-
sak: ha évről-évre globálisan 
egyre több energiát haszná-
lunk fel a Földfelszínen, ak-
kor melegedést okozunk. A 
fosszilis energiahordozók fel-
használásának csökkentése, 
földi energiafelhasználásunk 
folyamatos növekedése mel-
lett, nem fogja megállítani a 
globális felmelegedést.

1 - CRC Handbook of chemistry and 
physics 66th edition 1986. E-390. 
page 
2 - Dr. Takács Sándor: Szén-dioxid és 
globális felmelegedés (Egészségtudo-
mány 2015. 1. szám)
3 - Ónodi Tibor: Kételyek az üvegház-
hatás mértékében (Kőolaj és Földgáz 
2003. október)
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Kiállítás megnyitó elé! vo-
natkozó részét.

A kiállítás megnyitására 
augusztus 20-án, 10 órakor 
kerül sor a Börzsöny Múze-
umban, előtte 9 órától ünne-
pi szentmisét mutatunk be 
atemplomban, amelynek ke-
retében sor kerül az új kenyér 
megáldására is.

Mind a szentmisére, mind 
pedig a kiállítás megnyitójá-
ra szeretettel várok minden 
kedves Szobi Polgárt.

Tisztelettel:
Hefler Gábor

Kiállítás megnyitó elé!
Eddig csak a plébániára el-
látogatóknak lehetett ismert, 
hogy a szobi plébános festé-
szettel is foglalkozik. Az au-
gusztus 20-i kiállításmegnyitó 
után többen tudomást szerez-
hetnek erről. A kiállítás alcí-
me és témája: Szob, szobiak!

Valóban a szobiaknak szó-
ló bókként a képek témája a 
jeles szobi épületek, valamint 
szobi személyekről készült 

grafi kák. Szépek, értékesek 
az épületek, kedvesek az em-
berek. Az épületekkel kap-
csolatban egyfajta felkiáltás, 
fi gyelem felkeltés is ez! Min-
den épületet tatarozni kel-
lene. Már elköltöttünk több 
szász ezer forintot pályázatra, 
de nem haladt előbbre az ügy.

Jó néhány dolgot ma-
gunknak kell kezdemé-
nyezni. Én, mint plébános, 

el fogom mondani az ötle-
teimet, ilyenekkel más is 
előállhat, és hozzá kellene 
fognunk. Az első lépésben 
a temetőt alaposan ki kell 
tisztítanunk és használha-
tóvá kell tennünk. Az egy-
házközségnek ez az egyet-
len jelentős anyagi forrása. 
Köszönöm a Szobi Hírnök-
nek, hogy közzé tette a tár-
lat anyagának az épületekre 
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