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Együttesünk Pünkösdkor Szob 
testvérvárosába, Lackóba uta-
zott az ottani városnapi ünnep-
ségre. Nagy örömmel fogadtuk 
a meghívás hírét, melyet pol-
gármester asszonyunk, Ferencz 
Gyöngyi tolmácsolt felénk. Az 
utazás megszervezésével Tóth 
Lajos képviselő úr foglalkozott, 
és tartotta a kapcsolatot a kinti 
programszervezőkkel. Ezúton is 
nagyon köszönjük a meghívást, 
az utazás lehetőségét, és finan-
szírozását!

Sok gyakorlás és próba után 
18 fővel indultunk neki az útnak 
május 14-én, szombat reggel 6 
órakor. A busz bepakolása után 
a zuhogó esőben el is indultunk 
a körülbelül 5-6 órás útra. Na-
gyon izgatott volt az egész cso-
port, mivel már nagyon rég jár-
tunk a meseszép környezetben 
elhelyezkedő Lackóban. Az uta-
zás inkább a pihenésről szólt, 
igyekeztünk minél több energi-
át gyűjteni a vasárnapi produk-
ciónkra.

Délután egy óra körül meg is 
érkeztünk, majd a szállás elfog-
lalása után egy ebéddel fogadtak 
lengyel barátaink, akik mindent 
megtettek a későbbiekben is ér-
tünk, amiért nagyon hálásak va-
gyunk. A kiadós táplálkozást 
egy kis ejtőzés követte, és mivel 

sajnos az időjárás itt is elég csa-
padékos volt, közös énekléssel, 
beszélgetéssel töltöttük el a dél-
utánt.

Szerencsére az esti órákra el-
fogyott az égiek tömlőjéből a fo-
lyadék, így be tudtuk járni ezt a 
szép kisvárost és az esti koncer-
tekre is ellátogattunk. 

Vasárnap, a reggeli utá-
ni programunk egy közös mise 
volt, ahol szépen, kiöltözve meg 
is jelent a csapat. Ezt követte egy 
nagyon szép, díszes felvonulás, 
ahol testvérvárosunk tánccso-
portja is részt vett, mellettük egy 
fúvós együttes és végül egy lo-
vascsoport zárta a sort. Keresz-
tül sétáltunk a városon, ahol na-
gyon sok érdeklődő fényképe-

zett, illetve csatlakozott is a fel-
vonuláshoz. Végül arra figyel-
tünk fel, hogy egy hatalmas tö-
meg hömpölyög utánunk. Na-
gyon jó érzés volt, hogy ennyi 
érdeklődőt vonzott a látványos 
menet, és az is nagy örömünk-
re szolgált, hogy ilyen összetar-
tó kisvárosban tudunk bemutat-
kozni. 

A felvonulás egy gyönyörű 
helyszínre vezetett, a város sza-
badtéri színpadjához, ami egy 
hatalmas völgyben helyezke-
dik el, a domboldalon kiépített 
nézőtérrel. Itt megkezdődtek 
a programok, ahol sok színes 
és érdekes produkciót tudtunk 
megnézni. Még a műsor meg-
kezdése előtt, bemutatkoztunk 

Danubius Táncegyüttes Łąckoban a lackói tánccsoport tagjainak 
egyenként, majd aki merészke-
dett az angol tudására fényt vet-
ni, azok még beszédbe is ele-
gyedtek egymással. Roppant 
szimpatikus csapatot ismertünk 
meg bennük, vidám, barátsá-
gos emberek mindannyian. Ha 
minden jól megy, eljönnek a 
szobi városnapokra, ahol viszo-
nozhatjuk a kedvességüket.

Kora délután ránk került 
a sor a műsorrendben. Na-
gyon vártuk már ezt a pillana-
tot. A sok gyakorlás meg is hoz-
ta gyümölcsét, ugyanis egy na-
gyon jó hangulatú és minőségű 
táncműsort tudtunk a színpad-
ra tenni, amivel elnyertük a né-
zők tetszését. (Egy hősies pilla-
nat is volt az utolsó táncunkban, 
ugyanis a tánc eleji verbunknál 
Szarvas István legényünknek 
csúnyán kiment a térde, de vé-
gig táncolta becsületesen a hét 
perces számot.)

A fellépés után egy búcsú 
ebéddel vártak minket a szál-
lásunkon, aminek elfogyasztá-
sa után ismét útra keltünk és tö-
mérdek élménnyel indultunk 
haza. A visszaúton is hihetetle-
nül szép tájakon jöttünk keresz-
tül, azt sem tudtuk, hogy mer-
re nézzünk. Este 10 óra magas-
ságában visszaértünk Szobra és 
bár fáradtan, de nagyon lelke-
sen tértünk nyugovóra. 

Ezúton is még egyszer nagyon 
köszönjük önkormányzatunk-
nak a meghívást, az utazást, és 
a nagyon sok élményt, amellyel 
gazdagodtunk. 

Huszti Sebestyén,
a Danubius 

Táncegyüttes tagja
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A 2016. évi közfoglalkoztatási program keretében meg-
kezdődött a járda felújítása az Árpád utcában. A plébá-
nia épületétől a zeneiskoláig terjedő járdaszakasz kap 
új – viacolor -  burkolatot az idén. Reményeink szerint a 
közfoglalkoztatásban dolgozók munkájának eredménye-
ként javul az utcakép, és ami ennél is fontosabb, a gyalo-
gos közlekedés biztonsága.

Az elmúlt hetekben megtörtént 
az új játszóeszközök telepítése a 
Kossuth utcában található gyer-

mekjátszótéren. Az új játszó-
téren csúszda, hinta, kisvonat, 
mászóka, homokozó kapott he-
lyet, reméljük a gyermekek leg-
nagyobb örömére és megelége-
désére. A területen köztéri pa-

dokat is kihelyeztünk, és készü-
lőben van egy új köztéri asz-
tal is. Az önkormányzat tervezi, 

hogy a jövő-
ben felújítja a 
játszóteret le-
határoló kerí-
tést is, hiszen 
így lenne tel-
jes a Kossuth 
utcai játszó-
tér megúju-
lása. 

Kívánom, 
hogy jó egészséggel, jó sokáig 
és nagy örömmel használhas-
sák gyermekeink a megújult ját-
szóteret.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Gyermeknapra készül el az új 
játszótér a Kossuth utcában

Járdafelújítás az Árpád utcában

Tisztelt Szobi Polgárok, Kedves Bará-
taim!

Engedjék meg, hogy ezúton tá-
jékoztassam Önöket és osszam meg 
örömünket a Szobi SC Futball Szak-
osztályának részeként működő U7 
csapat megalakulásáról és a 2015-
2016. évben elért eredményekről.

A gyermekek Hramcsák Tiha-
mér (Tihi bá) edzővel kezdték „pá-
lyafutásukat”. Ő volt, aki összeszedte 
a lányokat és fiúkat, igen jól olvasták 
lányok is játszanak a csapatban, nem 
kis lelkesedéssel és teljesítménnyel.

Tihi bá elindított egy kis csapatot, 
azonban neki több utánpótlás csa-
pattal kellett, kell foglalkoznia, így a 
gyermekek irányítását, tanítását, fel-
készítését Karaba József vette át. Joci 
a mai napig futballozik, ráadásul 
négy gyermek édesapja, így nem áll 
távol tőle a gyerekek tanítása. Szív-
vel-lélekkel kezdte meg az edzése-
ket. Nehéz dolga volt, hiszen any-
nyira kicsik még (5-6 évesek), hogy 
sok dolgot többször kellett elmagya-
rázni nekik, mire megértették a lé-
nyeget. Ez persze okot adott a mu-
latságra, viccelődésre, így az edzések 
a szülők jelenlétében igen jó hangu-
latban zajlottak. A kicsik megtanul-
ták, hogy a labda gömbölyű és nem 

mindig arra gurul, amerre ők szeret-
nék, valamint a mozgáskoordiná-
ciójuk is fejlődésnek indult. Volt az 
edzéseken bóják közötti labdaveze-
tés, kapura lövés, a passzolás tanu-

lása és minden olyan, amit egy iga-
zi focistának tudnia kell ahhoz, hogy 
eredményes csapatjátékos legyen. 
Az edzések fénypontja mindig a vé-
gén lévő „meccs” volt. Ilyenkor két 
csapat alakult és két kiskapura indult 
a játék. Volt nem egyszer, hogy egy-
két szülő is beállt, persze engedve a 
kicsik sikerélményének, de így is és 
sokszor a kicsik fizikai erőnléte felül-

múlta a felnőttekét.
És eljött a nagy nap, amikor az 

OTP-Bozsik Program részekét az 
U7-es utánpótlás is elutazott a nagy-
marosi futballpályára. A program-

ban több település vesz részt, több 
korosztállyal. Voltak csapatok – a tel-
jesség igénye nélkül – Vácról, Verő-
céről, Nagymarosról, Kismarosról.

A szülők jobban izgultak, mint 
a gyerekek. Az első ilyen meccsen 
még nem volt teljes a gyerekek fel-
készítése, így olyan képet kaptunk, 
mintha grundfocin vennénk részt. 
Mindig mindenki a labda körül egy 

kupacban, fejetlenül rohangálva.
Aztán telt-múlt az idő, és azt vet-

tük észre, hogy Bozsik program 
mérkőzésein a gyerekek mind job-
ban és jobban szerepelnek. Karaba 
Joci munkájának köszönhetően 
kezdett úgy alakulni a játék, mint-
ha tudatosult volna bennük a futball 
csapatjátékának lényege. Elkezdték 
a labdát egymásnak passzolni, oda-
odatámadtak az ellenfélnek, hogy 
megszerezzék a játékszert.

Ekkor úgy gondoltam, hogy 
motivációként kapjanak igazi me-
zeket. Egyeztettem Tihi bával, aki 
partner volt ebben, és megszerez-
tünk egy garnitúra vadiúj pólót va-
lamint a hozzá tartozó rövidnadrá-
got. Minden mez hátára, a számo-
zás fölé, felkerült a Szobi SC felirat. A 
kicsik megkapták a mezeket, öröm-
mel bújtak bele és csillogó szemmel 
kezdték a labdakergetését.

Az idei utolsó Bozsik programon 
az új mezükben álltak helyt, mely-
lyel városunk hírnevét is öregbítet-
ték, nem beszélve a szülők örömé-
ről és nem utolsó sorban Karaba Joci 
munkájának eredményéről.

Köszönöm, hogy megtiszteltek 
figyelmükkel, szurkoljunk együtt, 
mind a felnőtt, mind pedig az után-
pótlás csapatok következő mecs-
csein!

HAJRÁ SZOB!
 Szántó Jenő

Tájékoztatás a Szobi SC
Futball Szakosztályának utánpótlásáról

Szob Város Önkormányzata 
köszönti a gyermekeket!
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Röviden
Tűzoltóság A képviselő-testü-
let április 28-án megtartott ülésén 
tárgyalta a váci tűzoltó-parancs-
nokság 2015. évi tűzvédelmi tevé-
kenységéről készült beszámolót. 
A parancsnokság részéről az ülé-
sen megjelent Kiszelák Ferenc tű. 
alezredes szóbeli kiegészítéseivel 
együtt a képviselő-testület a beszá-
molót elfogadta. 

Elszámolás Az áprilisi ülésen 
ismerhette meg a képviselő-testü-
let a Magyar Államkincstár által a 
központi költségvetésből 2014. év-
ben igényelt támogatások elszá-
molásáról készített tájékoztatót. A 
tájékoztató együtt tartalmazta a 
többcélú kistérségi társulás és az 
önkormányzat által igényelt támo-
gatások elszámolását. A képvise-
lő-testület a dokumentumban fog-
laltakat tudomásul vette.

Vízgazdálkodás A képvise-
lő-testület az áprilisi ülésen megis-
merte a Gödöllő-Vác Térségi Kör-
nyezetvédelmi és Vízgazdálkodá-
si Társulat (a továbbiakban: Társu-
lat) Intéző Bizottsága által megho-
zott 7/2016. (IV. 13.) számú hatá-
rozatot, amelyben az érdekeltségi 
hozzájárulás (egyszerűbben: tag-
díj) emeléséről határoztak, azon-
ban azt jóváhagyni nem tudta. A 
képviselő-testület álláspontja sze-
rint annak jóváhagyásához szük-
séges megismernie azt is, hogy a 
Társulat az önkormányzat illeté-
kességi területén milyen munká-
kat tervez elvégezni a következő 
esztendőben, illetőleg mi indokol-
ja ezt az újabb emelést. 

Sport A képviselő-testület áprili-
si ülésén tárgyalta a helyi sportélet 
képviselőinek elmúlt évi tevékeny-
ségéről, illetve az idei évre vonat-
kozó terveiről készült tájékoztató-
kat. Az ülésen a képviselők meg-
ismerték és elfogadták az A-54 
PGSE Szob, a Váci Kajak-Kenu Ba-
ráti Kör Szobi Kajak-Kenu Szak-
osztálya, a Szobi SC Tenisz Szak-
osztálya, valamint a Szobi SC Sakk 
Szakosztálya 2015. évi tevékeny-
ségéről és a 2016. évi terveiről ké-
szült tájékoztatóit.

Múzeum  A Börzsöny Közérde-
kű Muzeális Gyűjtemény 2015. évi 
tevékenységéről és a 2016. évi ter-
veiről készült tájékoztatót áprilisi 
ülésén tárgyalta a képviselő-testü-
let. Az ülésen megjelent Batizi Zol-

tán intézményvezető tájékoztat-
ta a képviselőket arról, hogy még 
ebben az évben változás várható 
a váci Tragor Ignác Múzeummal 
történő, a személye közös foglal-
koztatásában megvalósuló együtt-
működésben.

Munkaterv A képviselő-testü-
let a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottságának 2016. évi mun-
katervét áprilisi ülésén fogadta el.

Támogatás A képviselő-testü-
let a légi mentés területén tevé-
kenykedő Medicopter Alapítványt 
20.000,-Ft összegű támogatásban 
részesítette. 

Szerződés A képviselő-testület 
áprilisi ülésén döntött arról, hogy 
a Duna-Ipoly-Börzsöny Terület-
fejlesztési Nonprofit Kft-vel (2631 
Ipolydamásd, Fő út 16., képviseli: 
Bethlen Farkas ügyvezető) szerző-
dést köt a térség településeinek tu-
risztikai fejlesztéseinek összehan-
golása, illetve ezen fejlesztési ter-
vek kidolgozása, menedzselése 
céljával. E feladatok ellátása érde-
kében a társaság részére az önkor-
mányzat 50,-Ft/lakos/év hozzájá-
rulást biztosít.

Futóverseny Az önkormányzat 
hozzájárult a Proathlon Bt. (1011 
Budapest, Tartsay Vilmos utca 24. 
III. em. 3.) szervezésében 2016. jú-
nius 18-án, az önkormányzat tu-
lajdonát képező, Szob – Zebegény 
közötti kerékpárúton tartandó fu-
tóverseny megrendezéséhez. Az 
önkormányzat a rendezvény nap-
jára sörpadokat és asztalokat biz-
tosít a részvevők részére.

’56-os emlékmű A képviselő-tes-
tület az ’56-os emlékmű arculatá-
ra benyújtott látványterveket meg-
ismerve úgy döntött, hogy a há-
rom beadott pályaműből Ziman 
Lajos (2628 Szob, Mátyás király u. 
51.) szám alatti lakos által elkészí-
tett pályamunkát küldi meg zsű-
riztetésre.

Jegyzői tájékoztatók A kép-
viselő-testület áprilisi ülésén fo-
gadta el a jegyző 2016. I. negyed-
évben hozott képviselő-testületi 
határozatok végrehajtásáról, vala-
mint az önkormányzatnál és intéz-
ményeinél 2015. évben lefolytatott 
belső-, és egyéb (hatósági) ellenőr-
zésekről készült tájékoztatóját.

Pályázatok A képviselő-tes-
tület áprilisi ülésén döntött ar-

ról, hogy pályázatot kíván be-
nyújtani a KEHOP-5.2.9. kódszá-
mú - 100%-os támogatási inten-
zitású - pályázati felhívásra Szob 
Város Szakorvosi Rendelőintéze-
te energetikai korszerűsítése ér-
dekében. Szintén ezen az ülésen 
született döntés arról, hogy az ön-
kormányzat pályázatot nyújt be 
az üzemeltetésében lévő Közpon-
ti Konyha fejlesztésére. Az ülésen 
a képviselők hozzájárultak ahhoz 
is, hogy a szobi 580/2 hrsz-ú ön-
kormányzati tulajdonban lévő in-
gatlanon  (a félkész sportcsarnok 
épülete) a Duna Gazda Nonprofit 
Kft. a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú 
felhívásra benyújtott pályázata tá-
mogatásban részesülése esetén el-
nyert forrásból beruházást valósít-
son meg,  és az ingatlant a támoga-
tási szerződésben meghatározott 
fenntartási időszak végéig hasz-
nálja. Amennyiben a társaság pá-
lyázata nem részesül kedvező elbí-
rálásában, úgy a képviselő-testület 
ezen döntése hatályát veszti. Szin-
tén a pályázati munkával kapcso-
latos hír, hogy a képviselő-testü-
let május 10-én megtartott ülésén 
döntött arról, hogy a kompok-ré-
vek fenntartásának, felújításának 
támogatására kiírt felhívásra is pá-
lyázatot kíván benyújtani.

Dunai Limes A képviselő-tes-
tület támogatta Limes Szövetség 
(a továbbiakban: szövetség) azon 
kezdeményezést, hogy a Dunai Li-
mes a Világörökség részévé vál-
jon, azonban az ennek következté-
ben – a szövetség szerint - várha-
tó turisztikai fellendülésre való fel-
készülés jegyében történő tervezői 
munka támogatására forrást bizto-
sítani nem tudott. Az önkormány-
zat - amint ehhez forrást tud ren-
delni - turisztikai tervét maga ké-
szíti el.

Ingatlan-vásárlás A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a szo-
bi 674/1 hrsz-ú ingatlan (a Szabad-
ság tér és Köztársaság utca sarka) 
megvásárlása érdekében az önkor-
mányzat által tett vételi ajánlatra az 
eladó  OTP Faktoring Követelés-
kezelő Zrt. (1066 Budapest, Mo-
zsár u. 8.) részéről érkezett módo-
sító javaslatot elfogadta. A módo-
sító javaslat értelmében az önkor-
mányzatnak lehetősége nyílik arra, 
hogy részletekben fizesse meg az 
ingatlan vételárát,  másrészt a bir-
tokba adás is megtörténhet vételár 
teljes megfizetése előtt.

Iskola A képviselő-testület tá-

mogatta, hogy a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Szobi 
Tankerülete fenntartásában lévő 
Kodály Zoltán Alapfokú Művé-
szeti Iskola telephelyei a szokolyai 
Cseh Péter Általános Iskola telep-
hellyel bővítésre kerüljön, ugyan-
akkor sajnálattal vette tudomásul, 
hogy a márianosztrai Virág Bene-
dek Általános Tagiskola megszün-
tetésre kerül.

Közbeszerzési terv A képvi-
selő-testülete május 10-én megtar-
tott rendkívüli ülésén módosítot-
ta a 2016. évre szóló közbeszerzé-
si tervét. A módosítást a Gondos-
kodás Összefogással SZEBK szo-
bi és kemencei telephelyeinek fej-
lesztésére elnyert pályázati forrás 
indokolta. E beruházás kapcsán 
közbeszerzési eljárást szükséges le-
folytatni a vállalkozó kiválasztása 
érdekében. A közbeszerzési eljá-
rás megindításáról szintén ezen az 
ülésen döntöttek a képviselők.

Konzorciumi megállapo-
dás A képviselő-testület május 
10-i ülésén hatalmazta fel a pol-
gármestert, hogy a Szobi Napsu-
gár Óvoda fejlesztése érdekében 
a VEKOP-6.1.1-15 számú, „Kis-
gyermeket nevelő szülők munka-
vállalási aktivitásának növelése” 
tárgyú felhívásra történő támo-
gatási kérelem benyújtása érdeké-
ben a Pest Megyei Területfejlesz-
tési Nonprofit Kft-vel a konzorci-
umi együttműködési megállapo-
dást aláírja.

Óvodai csoportok A képvise-
lő-testület május 10-én megtartott 
ülésén ismerte meg a Szobi Napsu-
gár Óvoda vezetőjének, Hámoriné 
Schubauer Mónikának szakmai in-
dokokkal alátámasztott előterjesz-
tését az óvodában 2016. szeptem-
ber 1-jétől indítani tervezett ve-
gyes csoportokra vonatkozóan. A 
képviselő-testület az előterjesztés 
alapján úgy döntött, hogy a Szobi 
Napsugár Óvodában 2016. szep-
tember 1-jétől a vegyes csoportok 
indítását támogatja.

Település takarítás  Ápri-
lis 30-án, szombaton közös tele-
pülés takarító, illetve „szépítő” na-
pot tartottunk. Ezen a napon virá-
gokat ültettünk ki a közterületekre 
a város több pontján, illetve kitaka-
rítottuk az Ipolysági utcát. Itt szeret-
nénk megköszönni a tisztasági na-
pon résztvevők segítőkész munká-
ját, amivel hozzájárultak települé-
sünk szebbé, virágosabbá tételéhez.
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Mostanság e kérdésre keresi a 
választ a képviselő-testület a 
Magyar Állam tulajdonában és 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
(a továbbiakban: közútkezelő) 
kezelésében lévő szobi 12127 j. 
számú bekötő út Dózsa György 
úti és Árpád utcai szakaszának 
önkormányzati tulajdonba vé-
tele kapcsán. Csak a pontosabb 
meghatározás érdekében említ-
jük meg itt, hogy a szobi 12127 
j. számú út az Ipolysági-, az Ár-
pád-, az Arany János és a Dó-
zsa György utcákat fedi le. Túl-
zás nélkül mondható, ezek kö-
zül az Ipolysági- és az Árpád ut-
cákban találhatók településünk 
legrosszabb állapotban lévő út-
szakaszai. 

Az elmúlt években nem telt 
el hónap a fenti utak állapá-
ra vonatkozó lakossági panasz-
bejelentés nélkül, de városgyű-
lés sem úgy, hogy ne lett volna 
téma ezen útszakasz tarthatat-
lan helyzete, azonban az önkor-
mányzat mindannyiszor legfel-
jebb annyit tudott ígérni az ügy 
megoldása érdekében, hogy be-
szél az út fenntartójával, és meg-
próbálja rávenni annak rendbe-
tételére. A közútkezelő válasza 

mindig ugyanaz: nincs pénz, 
ami van, az kell a forgalmasabb 
utak karbantartására. És ez vala-
hol érthető is. Hosszas tárgyalá-
sok után legfeljebb egy-egy ká-
tyúzás elvégzését tudja elérni az 
önkormányzat, mint ahogyan 
az az idén is megtörtént. En-
nél többet egyelőre nem, persze 
mindig reménykedünk.

A közútkezelő saját lehetősé-
geit ismerve azt közölte önkor-
mányzatunkkal, hogy belátha-
tó időn belül nem lát lehetősé-
get arra, hogy ez az útszakasz új 
burkolatot kapjon, azonban fel-
vetette annak lehetőségét, hogy 
az út egy részét, jelesül a Dózsa 
György utcai és az Árpád utcai 
szakaszt az önkormányzat tulaj-
donába és kezelésébe adná. Ma-
gának az Ipolyság utcai szakaszt 
tartaná meg, hiszen a Rév utcá-
val együtt ez az útszakasz bizto-
sítani tudná a kompátkelés 12-
es számú főúttal való közúti ösz-
szeköttetését.

A dilemma jelen esetben te-
hát abban nyilvánul meg, hogy 
amennyiben a képviselő-testü-
let a Dózsa György- és Árpád 
utcák önkormányzati tulajdon-
ba vételéről dönt, a tulajdonba 

adást követően már azonnal tud 
intézkedni a balesetveszélyes hi-
bák elhárításáról, kisebb kar-
bantartási munkák elvégzéséről, 
illetve amennyiben pályázati le-
hetőségek lennének a jövőben 
ilyen célra, pályázhatna az út fel-
újítására is. Ezzel szemben az is 
igaz, hogy átvétel esetén – és itt 
főként az Árpád utcai szakaszra 
gondolunk – egy leromlott ál-
lapotú utat venne át az önkor-
mányzat, annak teljes felelős-
ségével együtt. Az is nyilvánva-
ló, hogy egy ilyen útszakasz ön-
kormányzatunkat terhelő fenn-
tartási, karbantartási költsé-
gei is jelentősek lennének, más-
részt pályázati forrás hiányában, 
a közeljövőben maga az önkor-
mányzat sem tudná egy csapás-
ra új burkolattal ellátni ezt az út-
szakaszt, legfeljebb évek hosz-
szú során rövid szakaszonként. 
Érvek tehát szép számmal sora-
koztathatóak az útszakasz átvé-
tele mellett és ellen is.

Ami viszont biztosnak lát-
szik: ha minden marad a régi-
ben, - persze hacsak valami cso-
da nem történik -, a legtöbb, 
amire számíthatunk, egy tavaszi 
kátyúzás… 

Bár a képviselő-testület már 
foglalkozott a kérdéssel, az ügy-
ben egyelőre döntés nem szüle-
tett, jelenleg egyeztetések foly-
nak a közútkezelővel az útsza-
kasz átvételének feltételeit ille-
tően.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

Amint arról lapunk áprili-
si számában már hírt adtunk, 
új csónakház létesülhet a Szé-
chenyi sétányon található Sza-
badidő Központ területén. Az 
elmúlt hetek fejleménye az 
ügyben, hogy az építkezés két 
ütemben történik majd, a fi-
nanszírozása is ennek megfe-
lelően két forrásból lesz. 

Az első ütem megépítésére 
a forrást a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség biztosítja a kiemelt 
sportág sportlétesítmény-fej-
lesztésének támogatására el-
különített állami keret terhé-
re. (A teljes érthetőség kedvé-
ért: a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség kötött támogatási szer-
ződést az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával e keret egy 
részének felhasználására vo-
natkozóan.) A Magyar Kajak-
Kenu Szövetséggel kötendő tá-
mogatási szerződés tervezete 

már megérkezett önkormány-
zatunkhoz, annak képviselő-
testületi jóváhagyása után az 
aláírás is megtörténhet. 

A második ütem megépí-
tése szintén pályázati forrás-
ból történne. A szükséges for-
rás előteremtése érdekében a 
képviselő-testület konzorciu-
mi együttműködési megálla-
podás megkötéséről döntött 
a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetséggel annak okán, hogy a 
VEKOP-4.1.1-15 számú, „Ak-
tív turisztikai hálózatok inf-
rastruktúrájának fejlesztése” 
tárgyú felhívásra  pályázatot 
nyújtsanak be. Végső soron te-
hát a második ütem megépí-
tése is a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség aktív támogatásá-
val valósulhatna meg, hiszen 
a szükséges forrást a Szövetség 
által benyújtott pályázat bizto-
sítja majd.

Az épület két ütemben tör-
ténő megépítése miatt a terve-
ket is ehhez illeszkedően kell 
elkészíteni. Az előzetes tervek 
szerint az épület ennek megfe-
lelően függőlegesen lesz „ket-
tévágva”, azaz a két ütemben 
megépülő épületrészek kü-
lön-külön is önálló funkcioná-
lis egységet alkotnak, így az I. 
ütemben megépülő épületrész 
önmagában is alkalmas lesz a 
kívánt funkció ellátására. 

Összességében elmondhat-
juk tehát, hogy az új csónak-
ház I. ütemének megépítése az 
elkövetkező hónapokban meg-
kezdődhet, és jó esélyeink van-
nak arra, hogy a II. ütem meg-
valósításához is sikerül előte-
remteni a szükséges forráso-
kat. 

Tisztelettel: 
Ferencz Gyöngyi

polgármester

Szépkorúak 
köszöntése 

Az elmúlt hetekben két 
szobi szépkorú polgár is 
átvehette Orbán Viktor mi-
niszterelnök szépkorúak-
nak szóló köszöntő okle-
velét. Az okleveleket város-
unk elöljárói személyesen 
juttatták el az érintettek ré-
szére. Ledvényi Józsefnét 
(préskerti lakos) Tóth La-
jos, városunk alpolgármes-
tere köszöntötte 95. szü-
letésnapján, míg néhány 
nappal korábban Ferencz 
Gyöngyi polgármester ke-
reste fel otthonában Simon 
Józsefet (Homokdűlő utcai 
lakos) 90. születésnapja al-
kalmából.

Isten éltesse sokáig az 
ünnepelteket!

Két ütemben épülhet meg az új csónakház
Aláírás előtt áll az I. ütem támogatási szerződése

Átvegyük, vagy ne vegyük át?

Szob-Márianosztra Kisvasút
Szentivánéji programajánló

2016, június 24., péntek
Szeretettel várjuk az utazni 
vágyó vendégeinket ünnepi 

Szentivánéji járatunkon

19:00 Találkozás Szob kis-
vasút vasútállomáson

20:00 Indulás
20:10 Érkezés Máriakút 

megállóhelyhez 
Forrásvíz kóstolás

20:40 Érkezés Márianosztra 
megállóhelyhez

Naplemente fényképezés
21:10 Visszaindulás Szobra
21:40 Érkezés Szob GV tá-

borhelyre

A vonaton 
DIXI VENDÉGMŰVÉSZEK!
Utazzon kisvonattal az 
éjszakai BörzsönyBen!

Információ, helyfoglalás: 
06-20/203-7660
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Áprilisban – a költészet nap-
jához kapcsolódva - rendez-
tük meg az iskolai versmon-
dó versenyünket. Minden osz-
tály egy-egy tanulóval képvisel-
tette magát, így 14 színvonalas 
versmondást hallhattunk. El-
gondolkodtató, megható és vi-
dám pillanatokkal lettünk gaz-
dagabbak.

A zsűri elnöke, Ferencz 
Gyöngyi polgármester asszony 
is kiemelte, hogy most való-
ban nehéz volt a döntést meg-
hozniuk. Ebben segítségére 
voltak: Hefler Gábor plébános, 
Kunya Sándorné könyvtárveze-
tő, Hámoriné Schubauer Móni-
ka óvodavezető és Nagy Gyuláné 
SZMK elnök.

Amíg a zsűri tanácskozott, 

addig József Attila életét elevení-
tettük fel Parák Rebeka 8. b osz-
tályos tanuló segítségével, köz-
ben egy-egy megzenésített ver-
set hallgattunk meg. Bensősé-
ges hangulat előzte meg az ered-
ményhirdetést.

 A zsűri döntése alapján a kö-
vetkező helyezések születtek. Az 
1-2. évfolyamon az első Lengyel 
Dániel 1.a; második Balla Panna 
1.b, míg a harmadik Virág Nóra 
2.o lett.

A 3-4. évfolyamon Laczkó 
Alexandra 3.a lett az első; máso-
dik helyezést ért el Feleki Hanna 
4.a, harmadik lett  Halmai Zsófia 
3.b;  és Jászai Kamilla 4.b.

Az 5-6. évfolyamon az első he-
lyet Mészáros Jázmin 6.b és Kantó 
Zsuzsanna 6.a szereték meg, má-

sodik lett Győrik Viola 5.b, har-
madik Kulcsár Dániel 5.a lett.

A 7-8. évfolyamon első helye-
zett Ziman Dorina 7.o, második 
lett Frievald Ruben 8.a és a har-
madik Faragó Cintia 8.b lett.

Hefler Gábor plébános úr 
különdíját Frievald Ruben 8. a 
osztályos tanuló vehette át.

Köszönjük a zsűri munká-
ját és gratulálunk tanítványaink-
nak! Őrizzék meg a versek szere-
tetét lelkükben, hiszen József At-
tila is ezt üzente nekünk: „Szállj 
költemény, szólj költemény/ min-
denkihez külön-külön/ hogy 
élünk ám és van remény,/ van 
idő, csípjük csak fülön.”

Bella Zsuzsanna és 
Sesztayné Zeke Gyöngyi 

magyartanárok

Mint azt már mindenki tudja, 
április 22-e a Föld Napja, mely 
az egész világ számára fontos. 
Iskolánkban így készültünk az 
eseményre: reggel Járik Izabel-
la igazgatónő és Pintérné Bíró 
Beáta tanárnő nyitották meg az 
ünnepséget. Ezt követően két 8. 
évfolyamos diák, Faragó Cintia 
és Parák Rebeka tartottak be-
számolót, egy érdekes videóval 
egybekötött bemutatóval. Ez-
után minden osztály kapott egy-
egy feladatlapot, melynek cél-
ja, hogy a gyerekek többet tud-
janak meg Földünkről, mind-
ezt természetesen játékos for-
mában. A harmadik szünetben 
mindenki kivonult az udvarra, 
ahol a felső tagozatosok évfolya-
monként egy-egy betűt megfor-
málva kirakták a „FÖLD” szót, 

köréjük pedig az alsó tagozato-
sok formáltak egy kört. A prog-
ramok között készült például a 
plakátkészítés, amely az aulában 
felállított paravánokra, feltűzött 
képek, cikkek, rajzok felragasz-
tásából állt. A tanulók örömmel 
hozták be a jobbnál jobb műve-
ket, melyek felkerültek az óri-
ás plakátra. Végezetül az ered-

ményhirdetés következett. Min-
den osztály helyezésben része-
sült. Az esemény két fő szerve-
zője Pintérné Bíró Beáta tanár-
nő, és Mátyus Ilona gyógypeda-
gógiai asszisztens volt.

Ne feledjétek: védjétek a boly-
gót, mert csak ez az egy van.

Parák Rebeka 8. b osz-
tályos tanuló

Bendegúz 
Tudásbajnokság 
– Megyei döntő

2016. április 15-én a Ben-
degúz Tudásbajnokság Me-
gyei döntőjére Budapest-
re utaztunk, a Benkő István 
Református Általános Isko-
la és Gimnáziumba. A me-
gyei döntőn csak azok vehet-
tek részt, akik szorgalmasan 
megoldották és időben be-
küldték a feladatsorok meg-
oldásait.  Alsó tagozatból: 2.o 
Jeszenszky Virág - matema-
tika,  Sági Benedek – mate-
matika;  3.a Aradi Alexandra 
– környezetismeret, Szölgyén 
Kitti – anyanyelv; 3.b Vigh 
Bence – matematika; 4. b 
Együd Bernadett – környe-
zetismeret, Horváth Dorina 
– környezetismeret. Felső ta-
gozatból: 5.a Kulcsár Dániel 
– történelem; 5.b Győrik Vi-
ola – matematika és termé-
szetismeret, Mádai Anna – 
természetismeret, Szántó Bá-
lint – természetismeret; 6.a  
Földi Erik – természetisme-
ret, Demcsik Dániel – törté-
nelem; 7.o. Zih Ádám – ma-
tematika; 8. a Győrik Péter 
– biológia.

A résztvevők közül a leg-
eredményesebben szerepel-
tek: 6. a Földi Erik IV. helye-
zés; Demcsik Dániel VII. he-
lyezés; 8.a Győrik Péter VII. 
helyezés; 7.o Zih Ádám VIII. 
helyezés; 5.b Szántó Bálint X. 
helyezés.

Gratulálunk a tanulóknak 
és a felkészítő tanáraiknak. A 
verseny összesített eredményét 
a következő számban közöljük. 

Böör-Corsei Gréta 
Andrea tanító és Kiss 

Zsuzsanna tanár

Meghívó
A zebegényi Szőnyi István Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola színjátszó 
csoportja sok szeretettel hív-
ja meg Önt és kedves család-
ját, barátait a Szobi József At-
tila Művelődési Házban 2016. 
június 2-án, csütörtökön 17 
órától tartandó Szentiván éji 
álom című előadására.

Az előadás ingyenes!

„Szállj költemény, szólj költemény/ 
mindenkihez külön-külön”

Föld Napja iskolánkban

KINDER + SPORT EXTRA  program keretében megtartott sportfoglalkozás
A Szobi iskolában 2016. május 5-én került megrendezésre a tavaszi futóverseny, melyen a di-

ákok az alábbi eredményeket érték el.
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A tanév egyik legfontosabb ese-
ménye iskolánk számára a Kele 
napon (Fekete István Általános 
Iskolák Országos Találkozóján) 
való részvétel, amely immár 15 
éve kerül megrendezésre. Idén a 
Galgamácsai Fekete István Általá-
nos Iskola volt a rendezvény lebo-
nyolítója.

A pedagógusok és a diákok 
nagy lelkesedéssel, időt és fáradt-
ságot nem kímélve álltak neki a 
benyújtandó pályázatok elkészí-
téséhez és a helyszíni versenyek-
re való felkészülésnek.  Végre el-
érkezett a nagy nap. Reggel 8 óra-
kor indultunk autóbusszal igen lel-
kes kis csapatunkkal, szülőkkel és 
a felkészítő pedagógusokkal. Egész 
héten jó idő volt és most lógott az 
eső lába, de ez sem szegte meg a 
kedvünket, bátorságunkat és ki-
tartásunkat.

Az indulás napjára már lehetett 
tudni, hogy négy kategóriában he-
lyezést értek el tanulóink a bekül-
dött pályázataikkal. A megnyitó 
után elkezdődtek a versenyek, na-
gyon szorítottunk egymásért. Jó 
volt látni, hogy a kvíz versenyben 
100 %-kal nyertek a szobi diákok, 
de minden helyszíni versenyben 
született jó eredmény. Azok a ta-
nulók, akik benyújtott munkájuk-
kal helyezést nyertek, kirándulásra 
mehettek Veresegyházára a Med-
veparkba. Nagyon vártuk a délutá-
ni eredményhirdetést, s addigra 
már simogatóan sütött a napsugár.

Az egyéni és csoportos helye-
zések átadása után következett 
az összesített eredményhirdetés: 
nagy örömünkre a Szobi Fekete 

István Általános Iskola tanulói is-
mét elhozták a győztes kupát. Na-
gyon izgultunk, bevallom titkon 
reménykedtem, hogy ismét elsők 
lehetünk, de erre a hatalmas siker-
re nem számítottam. Hiába, las-
san beérik az elvetett mag, hiszen 
a gyerekeink megtanulták a küz-
deni akarást, és hogy szobi gyerek-
nek elsőnek kell lenni. Ezzel a ki-
emelkedő eredménnyel méltán le-
hetünk büszkék, iskolánk és város-
unk jó hírnevét is öregbítettük.

Díjazottak: Népdal éneklő 3-4. 
évf.: Patrik Zsófia 3.a - I. helyezés; 
Népdal éneklő 5-6. évf.: Mészá-
ros Jázmin 6.b - II. helyezés; Kvíz 
(csapatverseny): Bábik Zsófia 6.b, 

Mádai Anna 5.b, Vigh Viktória 7.o, 
Frievald Ruben 8.a - I. helyezés; 
Szépolvasó: Jakus Jusztin Hunor 5.b 
- III. helyezés; Irodalmi: Vigh Ben-
ce 3.b - I. helyezés; Fotó: Hidvégi 
Zsófia 8.a - I. helyezés; Videó (csa-
patverseny): Veligdán Petra 8.a, 
Frievald Ruben 8.a, Hidvégi Zsó-
fia 8.a - I. helyezés; Videó: Frievald 
Ruben 8.a - III. helyezés; Mesemon-
dó 1-2 évf.: Halmai Kata 1.b - I. he-
lyezés,; Mesemondó 3-4 évf.: Feleki 
Hanna 4.a - III. helyezés.

Gratulálok minden résztvevő ta-
nulónknak és a felkészítő, segítő pe-
dagógusoknak!

 Járik Izabella 
igazgató

2015-2016-os tanévben első alka-
lommal vettünk részt az Országos 
Honismereti Versenyen.  5-7. osz-
tályig lehetett pályázni. Hazánkról, 
történelmünkről, nemzeti értéke-
inkről szerezhettek tudást az induló 
tanulók. A verseny három forduló-
ból állt, interneten keresztül lehetett 
megoldani a feladatokat. Nagy örö-
münkre gyermekeink szép ered-
ményekkel zárták a fordulókat. 

Bábik Zsófia 6.b országos és me-
gyei I. helyezés; Vigh Viktória 7.o. 
megyei III. helyezés; Bábik Anna  
7.o. megyei IX. helyezés; Mészáros 
Jázmin 6.b megyei XVIII. helyezés; 

Solymosi Botond 6.b megyei XIX. 
helyezés; Major Sára 84%-os telje-
sítmény.

Gratulálunk a gyerekeknek!
Hőninger Anikó

felkészítő tanár

Országos Honismereti verseny

Országos I. helyezést ért el iskolánk, miénk a győztes kupa
A XV. Kele nap Galgamácsán

KÖSZÖNJÜK!
Mint ahogy az már évek óta si-
keresen megvalósul, a szobi 
Ipolyvölgyi Sporthorgász Egye-
sület szervezésében idén is elvé-
geztük folyóink partján a tavaszi 
nagytakarítást. Az április 16-án 
lebonyolított szemétszedés al-
kalmával 28 természetbarát tisz-
tította az Ipoly és a Duna part-
ját Ipolydamásdtól a szobi kom-
pig bezárólag. Munkájukat dicsé-
ri, hogy 11-re már az összegyűjtött 
és bezsákolt hulladék az 5 m3-es 
konténerben halmozódott púpo-
san megtöltve azt. A horgászta-
nya környezetét is megtisztítot-
ták a résztvevők a gaztól, a törött 
cserepek cseréje és az esőcsator-
nák kitisztítása is megtörtént a ta-
vaszi „nagytakarítás” alkalmával. 
A lelkes társulat ismételten gyor-
san és hatékonyan dolgozott, így 
az ebédre a szemétszedés befejez-
tével várni kellett, de megérte a vá-
rakozást a Kazinczi Ferenc által el-
készített nagyszerű babgulyás. Az 
Ipolyvölgyi Sporthorgász Egye-
sület nevében szeretnénk megkö-
szönni mindenkinek, aki szemé-
lyes megjelenésével vagy támoga-
tásával elősegítette az eredményes 
munkát, valamint időt szánt kör-
nyezetünk megtisztítására: Dutka 
Ákos, Mészáros Attila, Huszák Kár-
oly, Varga László, Kunya Gergely, 
Rekli Ferenc, Mihalik Mártonné, 
Mihalik Márton, Bezeczyi Enikő, 
Bezeczky Márton, Ziman Sándor, 
id. Nyírádi Tibor, Nyírádi Tibor, 
Kutasi Péter, Szolyka Péter, Giber 
Gyula, Egri Géza, Tárnoki László, 
Dutka Detre, Cserép Dávid, Varga 
Donát, Zachar Róbertné, Zachar 
Róbert, Kaziczi Ferenc, Rózsahegyi 
Gyula, Moravcsik Ildikó, Török Ti-
hamér, Kiss Zoltán. Külön köszö-
net a Környezetvédelmi bizottsá-
gunk vezetőjének, Kunya Gergely 
horgásztársunknak a szemétgyűj-
tést megelőző munkájáért, vala-
mint Orbán Ferencnek (Egér), aki 
munkagéppel kijavította az elmo-
sott patakátjárót. 

Helybéli támogatóinknak szin-
tén köszönetünket szeretnénk ki-
fejezni, hiszen nagyban megköny-
nyítették a rendezvény lebonyolí-
tását hathatós segítségükkel: Határ 
ABC, For Car Technik Kft., Hús-
bolt, Kavalkád és Ital Diszkont, Sa-
rokház Söröző, Éva-Baker Pékség, 
Dunapart Üzletház, Gazdabolt, 
Egér és Totya.

Köszönettel:
az IVSHE vezetősége

Köszöntjük a pedagógusokat
„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a 
pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit opti-
mizmusa.”  Karácsony Sándor

Pedagógusnap alkalmából, 2016. június 3-án (pén-
tek) 14 órai kezdettel köszöntjük városunk pedagógusait a 
Luczenbacher-kastély (Szob, Árpád utca 19.) dísztermében 
rendezett fogadás alkalmával.

A pedagógusnapi ünnepségre mindenkit – nem csak peda-
gógusokat – szeretettel várunk.

Tisztelettel: Ferencz Gyöngyi polgármester
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A tavalyi versenyek izgalmát ki-
pihenve számos, élményekkel 
gazdag programon vettek részt 
a szobi kajakos gyerekek. Tavaly 
a nőtincsi tóra több alkalom-
mal is meghívást nyertek kajako-
saink, akik tudásukat és önma-
gukat bemutatva, bátorították a 
nőtincsieket. Nőtincsen Hidvégi 
Vince által szervezett sportág nép-
szerűsítő road-show rendezvé-
nyek hatására szeptembertől meg 
is indult a kajakos élet.

Nagy-hideg hegyi futáson már 
közösen vettek részt a szobi és a 
nőtincsi kajakos gyerekek. Már 
hagyománnyá lett az évek alatt, 
hogy felnőtt és ifjú kajakosok egy-
aránt november vagy december 
környékén nekivágnak a hegynek 
és futva megtéve a távot erősítik 
az állóképességüket, illetve építik 
a csapatszellemet. Hidvégi Vin-
ce és családja az otthonában látja 
el minden évben ilyenkor vendé-
gül a futásban megfáradt kajako-
sokat. Ezúton is köszönet érte.

Karácsony közeledtekor az új-
szülött kajakos nőtincsi csapat 
otthonában, a községi iskolában 
tartották a közös karácsonyi ün-
nepséget a szobi és a helyi kaja-
kosok. A nőtincsi polgármester 
mellett illusztris vendégek emel-
ték az esemény fényét, mint a szü-
letésnapos Hesz Mihály, aki az-
nap ünnepelte 72. születésnap-
ját. Ő Szobról indult el, és kajakos 
olimpiai bajnokká lett 1968-ban 
Mexikóvárosban. Jelen volt még 
a 68 éves, kilencszeres világbaj-
nok, olimpiai bronz és ezüstérme-
ket szerző kenus, Wichmann Ta-
más, a háromszoros olimpiai baj-
nok kajakos Kammerer Zoltán, 
K-2 200 méteren a tavalyi évben 
világbajnoki aranyat szerző Mol-
nár Péter és az ifjúsági világbajnok 
Takács Tamara. Molnár Pétert ba-
rátnője, Zombori Edina is elkísér-
te. A beszédeket egy filmes össze-
állítás előzte meg, mely a jelenlé-
vő bajnokok rövid életútját mu-
tatta be, valamint a szobi kajako-
sok 2015. évi nyári sikereit, pilla-
natképeit, a nőtincsi gyerekeket és 
a közös képeket. A beszédeket kö-
vetően, minden kajakos gyermek 
meglepetés csomagot kapott. Az 
ajándékozást a szülők által készí-
tett finomságok tették teljessé, va-
lamint a bajnokokkal készített kö-

zös fotók, autogrammok gyűjtése.
Szobon azért nem maradha-

tott el a saját karácsonyi buli sem 
a gyerekeknek, hiszen mindenhol 
jó, de legjobb otthon. Mint a su-
liban is szokás, a gyerekek kihúz-
ták egymás neveit és ajándékok-
kal lepték meg egymást, melye-
ket a konditeremben felállított kis 
karácsonyfa alól vettek ki. A süte-
mények és az üdítők itt sem ma-
radhattak el.

Szilveszter napján közös szer-
vezésben futott a szobi és a nőtin-
csi klub néhány gyermeke, a Mar-
gitszigeten rendezett 5 Próba Rió-
ba rendezvény futóversenyén. A 
futáson részt vett a szobiak részé-
ről Baka Panna, ifj. Hidvégi Vin-
ce, Gulyás Henrietta, Veligdán Pé-
ter és Felícia, Bezeczky Enikő Zsó-
fia és Bezeczky Márton Pál. Test-
vérként futott még Bezeczky János 
és apaként Veligdán Péter. A prog-
ram fővédnöke Kammerer Zoltán. 

A Váci Kajak-Kenu Bará-
ti Kört illetően az idei évben im-
máron hivatalosan is elismerésre 
került, hogy a szobi és a nőtincsi 
klub, mint szakosztály van jelen a 
sportéletben. A Váci Kajak-Kenu 
Baráti Kör elnöke az olimpiai 
bajnok Kammerer Zoltán, szak-
mai alelnöke Wichmann Tamás, 
tiszteletbeli elnökök Molnár Pé-
ter világbajnok, Higvégi Vince, 
Fördős Attila, Török László, Alpári 

György és Füzi Géza 
lett. Tagként szere-
pel Veligdán Péter 
Szobról.

Jelentős válto-
zás volt, hogy An-
tal János szakosz-
tályvezető lemon-
dott tisztségéről. 
Köszönet illeti az el-
végzett munkáját és 
hitét abban, hogy 
a szobi kajakosok-
nak van jövőjük. A 
hiányt pótolni kel-
lett, ezért új szak-
osztályvezetőként 
Veligdán Pétert vá-
lasztottuk meg. Az 
idei évben még 
több verseny várja 
a gyerekeket, ezért 
sokat kell dolgozni 
az eredményekért. 
A munkának foly-

tatódnia kell.
Május elsején a Retro Majális 

keretében nyílt napot rendeztünk, 
Szobon, hogy a település gyerme-
kei is kipróbálhassák a rendelke-
zésre álló kajakokat, kenukat, át-
érezzék, milyen a Dunán siklani, 
ennek a sportágnak élni. Sajnos 
az idő nem kedvezett az elképze-
lésnek, pedig vasárnap reggel a 
Szabadidő Központnál készülődő 
szobiakra olykor még rájuk mo-
solygott a nap, habár már akkor 
is gyülekeztek a fellegek. A retro 
felvonulás a Szabadidő Központ-
ból indult. Korhű zene szólamaira 
meneteltek a mazsorettek, a nép-
táncosok, a kajakosok, a kisgyer-
mekesek, a kerékpárosok, a csa-
ládosok, a barátok, az ismerősök, 
az érdeklődők. Ami hiányzott, az 
a kis traktorosok és a motorosok 
keltette hangos robajlás, nélkülük 
kicsit olyan üres volt a felvonulás.

A kajakos szülők raguleves-
sel, és palacsintával kínálták - ele-
inte igen lassan, majd egyre ruti-
nosabban - a helybélieket. Megle-
petésként és ígéretéhez híven le-
jött a Duna-partra Molnár Péter, 
aki egy igen komoly K-2-es, két-
személyes kajakot hozott magá-
val. A Duna ekkor a rossz idő-
től már igen haragos és hullámos 
volt, az ember kedvét szegte a szél 
és a hideg, de ez sem tántorította 
el Pétert, hogy Baranyi Dániellel 

azért egy rövid kör erejéig a Du-
nán evezzen. Dani nem kis üte-
met diktálva, a kajakot igencsak 
meghajtva, csak úgy hasított Pé-
terrel. Csodálatos látvány volt, 
ahogy bajnok és tanítvány egy ha-
jóban eveztek. Sajnos több körre 
már nem futotta, a víz sem csilla-
podott, így további közös élmény-
ben már nem lehetett része a gye-
rekeknek. Köszönjük Péternek, 
hogy megtisztelt minket a jelen-
létével és kajakjába beültetett egy 
reménységet. Örömhír, hogy Kiss 
Gergő, Patrik Gergő, Gulyás Hen-
rietta, Veligdán Felícia és Péter a 
majális foci kupán a Kajak SC szí-
neiben I. helyezést értek el.

Még bizonytalanul és tapasz-
talatlanul álltunk neki egy ilyen 
napnak, de a sok segítség, amit 
kaptunk, mindez elképzelhetetlen 
lett volna. Köszönjük a segítséget 
a Határ ABC-nek, Vargáné Szik-
riszt Katalinnak, Szob Város Ön-
kormányzatának, Baranyi József-
nek és Edinának, Veligdán Péter 
szakosztályvezetőnek, a kajakos 
szülőknek, a sütésben résztvevők-
nek, Vajda Zsoltnak, Paluch Ani-
tának és mindazoknak, akik je-
lenlétükkel támogatták a gyereke-
ket. A kapott Szobi Szörp italokat 
is szívesen fogyasztották a gyere-
kek. Mózes Bernadettnek a csa-
pat fotósának is külön köszönet-
tel tartozunk, aki egyik pillanat-
ról a másikra a szobi kajakosok 
közé keveredett. Páratlan szép fo-
tói a majálisról igen csak emléke-
zetesek.

Gyermeknapon az idő talán 
kegyesebb lesz hozzánk, és való-
di lehetősége lesz a gyerekeknek 
kipróbálni a kajak-kenu eszkö-
zöket. Júniustól indul az új kez-
dő csoport is, a jelentkezők a ter-
vek szerint heti három alkalom-
mal tudnak edzésre járni, külön 
időpontban a haladóktól, nem za-
varva egymás edzéseit. Gyermek-
napon lehetőség lesz jelentkezni 
az iskoláskorú gyermekeknek is a 
kezdő csoportba. Aki nem lesz ott 
a rendezvényen, de szeretné gyer-
mekét beíratni, az megteheti az 
alábbi telefonszámon: 06-70/419-
5379, vagy személyesen Glózer 
Gergely edzőnél edzés időben. 
Facebook-on a „VKKBK SZOBI 
Kajak-Kenu Szakosztály” oldalon 
követhető a szobi kajakosok éle-
te, edzésterve, illetve ajánlott ol-
dal még a szobi szakosztály kap-
csán a www.vacikajakkenubke.hu 
weboldal.

Bezeczky Anikó

Váci Kajak-Kenu Baráti Kör 
Szobi Kajak-Kenu Szakosztály hírei
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A retrokorszakunk előtt min-
den üzemnél, intézménynél volt 
egy hangulatjelentő megbízott, 
aki az ünnepség után megírta 
jelentését. Ezeket összegyűjtöt-
te a község egyik ezzel megbízott 
tagja és lett belőle egy sűrített je-
lentés, ezt küldték a járási illeté-
keshez. A lényege összefoglalva: 
minden nagyon szép, minden 
nagyon jó, mindennel meg va-
gyok elégedve! (Ferenc József cs. 
és kir. után szabadon)

Ha már retro akkor legyen 
retro! A kalendárium és az időjá-
rás megtréfált bennünket, mivel 
idén május 1-je, a munka ünne-
pe egybe esett a az anyák napjá-
val. Egy állami ünnep egy fontos 
családi ünneppel. Bizony régen 
történt már ilyen! Erre a napra 
az időjósok zivatart, jégesőt, vi-
hart, erős lehűlést jósoltak, lett 
belőle pedig napsütés, kellemes 
hőmérséklet. Ígéretemhez híven 
hoztam a családomat, az 1. osz-
tályos unoka pedig a pesti barát-
nőjét és szüleit, mivel soha nem 
voltak sem Szobon, sem retro 
felvonuláson. Kevesebben vol-
tunk, mint tavaly a két ünnep 
összefonódása miatt, de lelkesen 
integettek, lengették a zászlókat, 
és kismamák is bírták az iramot. 
A Duna-parton aranyos műsort 
adtak a helyi óvodások, a Danu-
bius Táncegyüttes néptáncosai és 
mazsorettesei hozták a megszo-
kott formájukat. Öröm volt néz-
ni, hallgatni őket. Remek ötlet a 
filléres (és ingyenes) könyvvásár, 
bár még többen böngésztek vol-
na. Már az olvasás (a könyv sze-
retet) is kiment volna a divatból? 
Reméljük, egyszer még vissza-
jön az olvasás éhsége. Telitalálat 
a koffer és katonaláda bemutató! 
Megnéztem jól azt a katonalá-
dát! 1883-ban készült, hitelessé-
gét a fekete krajcáros postai bé-
lyeg adta. Múzeumban lenne a 
helye, nagy érték.

A szervezők óriási munkát 
végeztek, önzetlenül dolgoztak, 
önkéntesen vállalták parancs 
nélkül a feladatukat. A kajako-
sok sem kaptak vihart a Dunán.

Szóval minden retro volt, a 
virsli és a kenyér is a régi minő-
séget idézte. Szép volt minden, 
jó volt minden, öröm volt együtt 
lenni!

Jövőre is jövünk!
Ferenczy Emil

Kiegészítés a 
Hangulatjelentéshez

A Retro Majális idén sem jöhe-
tett volna létre a segítők és tá-
mogatók nélkül. A megnyitó-
ban a Szobi Napsugár Óvoda 
Pillangó csoportjának ovisai, 
a Danubius Táncegyüttes nép-
táncosai és mazsorettjei, a ga-
lambreptetésnél a PGSE A54 
galambászklub működtek köz-
re. Az asztalitenisz verseny a 
szeles időjárás miatt nem ke-
rült megrendezésre, de a bará-
ti mérkőzések lebonyolításában 
Szölgyén Szilvi működött köz-
re a játékhoz szükséges eszközö-
ket a Fekete István Általános Is-
kolától kaptuk. A kispályás foci 
minden alkalommal népszerű, 
ezen alkalommal 4 felnőtt és 2 
gyermek csapat mérkőzött meg. 
A bírói munkát köszönjük Bar-
tók Pistinek, a műfüves pályát a 
KLIK Szobi Tankerülete bocsá-
totta rendelkezésünkre. A házi 
sakkversenyt a Szobi Sc Sakk 
Szakosztálya bonyolította le. 
A filléres könyvvásárt a Szobi 
Érdy János Könyvtár, míg a kof-
ferkiállítás a börzsöny múzeum 
és a Börzsöny Múzeum Baráti 
Köre szervezte. A Váci Kajak-
Kenu Baráti Kör Szobi Kajak-
Kenu Szakosztályának prog-
ramja tette színesebbé a na-
pot. Új kezdeményezésként ve-
terán motorok is megtekinthe-
tőek voltak a veteránjármű-gép 
találkozó keretében, melyet Mé-
száros László koordinált. A te-
reprendezésért és eszközök szál-
lításáért a központi műhelynek 
jár köszönet. A vendéglátásra 
(sör, virsli) Szob Város Önkor-
mányzata jóvoltából volt lehe-
tőség. Az üdítőt a Szobi Ital-
gyártó Kft. biztosította. A ren-
dezvény lebonyolításában segít-
séget nyújtott Kunyáné Lantai 
Anita és Zebegényiné Győri Ju-
lianna. A felvonuláshoz az út-
vonalat a Szobi Rendőrörs és 
Szob Város Polgárőr Egyesü-
let közreműködésével biztosí-
tottuk. További támogatóink: 
Herfli Söröző és Pizzéria, Tóth 
Lajos alpolgármester. 

Ezúton köszönjük minden-
kinek, aki hozzájárult, hogy a 
rendezvény létrejöhessen.

A szervezők

Hangulatjelentés
Az elmúlt hónap 24-én temp-
lomunkban dr. Beer Miklós 
egyházmegyénk főpászto-
ra kilenc testvérünket része-
sítette a bérmálás szentségé-
ben. A szentmise és a bérmá-
lás felejthetetlen emléket je-
lentett a bérmálkozóknak és 
a jelenlévőknek is. Az átla-
gosnál is többen vettek részt 
a szentmisén.

 Jó érzéssel töltötte el az 
embert, hogy ez ünnepi al-
kalommal jelen voltak város-
unk hivatali vezetői és a bér-
málkozók vendégei is.

A szertartás ünnepélyes 
bevonulással kezdődött. A 
szentmise szentbeszédében a 
püspök atya a bérmálkozók-
hoz szólva ismertette a jelen-
legi életünk néhány meglévő 
és várható helyzetét. A bér-
málás és a szentmise befe-
jeztével átvonultunk a plébá-
niára. A felújított udvaron a 
püspök atya megáldotta a ke-
rítésen elhelyezett keresztúti 
állomásokat, valamint az ud-
vari fedett tartózkodási he-
lyet. Ezt követte az úgyneve-
zett agapé a vendégházban és 
a plébánia közösségi helysé-

gében, majd kellemes beszél-
getés az ételek elfogyasztása 
közben.

Az ünnepi szentmisén - 
mint már korábban is -, na-
gyon szépen énekelt temp-
lomi énekkarunk Kuháné 
Tóth Edit vezetésével. Itt 
kell megemlékeznem Hegyi 
Ádámról, aki szereplésével, 
iskolázott hangjával járult 
hozzá az ünnepség sikeré-
hez. A kötetlen beszélgetés 
közben a házigazda plébá-
nos úr felkérésére Papp Mó-
nika, gyáli vendég kislány 
mutatta be gyönyörű zongo-
ra játékát. 

Köszönet illeti az énekkar 
tagjait, akik az énekkari  gya-
korlatukra időt nem sajnálva 
készülnek fel templomi sze-
replésükre. Köszönet Hefler 
Gábor városunk plébánosá-
nak a bérmálkozók felkészí-
téséért, valamint a plébánia 
területén végzett felújítás le-
bonyolításáért, de szintén 
köszönet illeti az udvar fel-
újításban részt vett segítőket 
fáradozásukért.

Isten áldása legyen velük.
Simon József

Kilencen részesültek a 
bérmálás szentségében

Megtekinthető: 2016. augusztus 1-ig
Cím: Szob, Szent László u. 14. 
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Turizmus, kritikus, mókus. 
Angyal, blogger, web-shop. 
Fenegyerek, terrorista. Ezek 
a látszólag egymástól teljesen 
idegen szavak kibővülve egy 
előtaggal: GASZTRO-, egy 
manapság nagyon közked-
velt téma főszereplői. Óriási 
divatja és keletje van, mond-
hatni csak úgy faljuk a gaszt-
ronómiát. TV csatornák napi 
24 órában foglalkoznak a té-
mával, az újságos standokon 
tíz újságból legalább öt recep-
tek és praktikák százait zú-
dítja ránk. A világháló „üz-
leteiben” már mindent meg-
vehetünk, ami a sikeres kony-
hai, konyha körüli szabadté-
ri működésünk feltétele, leg-
többjük még a tudásbeli hiá-
nyosságainkat is kiküszöböli. 
(Például már nem kell gyön-
gyözésig dagasztani, mert a 
dagasztógép elintézi helyet-

tünk, a gyöngyözést meg kép-
zeljük hozzá).

Szóval a média imádja a 
gasztronómiát, mi is imád-
juk a gasztronómiát, innen az 
ötlet, hogy a mi médiánk is 
imádni fogja, különösen, ha a 
közösség alakítja.

GASZTROSTAFÉTA cím-
mel indul az új rovat. Min-
den hónapban egy-egy ked-
ves olvasó receptjét közöljük, 
és hogy ki az a kedves olvasó, 
azt az előző havi receptet be-
küldő nevezi meg, mint egy 
átadva a stafétát.

A recept lehet húsos vagy 
vega. Leves vagy desszert, 
édes vagy sós. Lehet minden-
től mentes, vagy olyan iga-
zi magyaros mindent bele. A 
kedvenc, az elronthatatlan. A 
sietős hétköznapok megmen-
tője vagy az ünnepi asztalok 
koronája. Természetesen, ha 

tartozik hozzá egy jó szto-
ri, egy különleges hókusz-
pókusz, valami érdekesség, 
kérem, osszák meg azt is, et-
től lesz ízesebb az élet.

Ha megengedik, ötletgaz-
daként, elindítanám a stafétát!
OLASZOS CSIRKECOMBOK 

4 FŐRE
• 4 egész csirkecomb
• 2 fej vörös hagyma

• 4 gerezd fokhagyma
• 2 kaliforniai paprika 

(sárga, piros)
• 4 darab paradicsom
• 20 dkg olivabogyó 

(fekete, zöld)
• só, bors

• kakukkfű, oregano, petre-
zselyem, bazslikom

A megtisztított csirkecom-
bokat sózzuk, borsozzuk és 
tegyük félre egy órára. Egy 
tepsi aljába öntsünk kevés 
olivaolajat, helyezzük bele a 

csirkecombokat. Vágjuk na-
gyobb darabokra a hagymát, 
fokhagymát, nagyobb csí-
kokra a paprikát. A paradi-
csomot hámozzuk, kockáz-
zuk nagyobb darabokra. A 
zöldségeket öntsük a com-
bok közé, szórjuk a tetejére 
az olivabogyókat és bősége-
sen tépkedjük rá a zöldfűsze-
reket. Természetesen a szárí-
tott is tökéletesen megteszi. 
A zöldségeket is sózzuk picit, 
majd alufóliával lefedve 1 órát 
süssük 200 fokon. Vegyük le 
a fóliát, igazítsuk a combokat 
a zöldségek tetejére és még 15 
percig pirítsuk. 

Köretnek lehet héjában, 
fóliában sült burgonyát készí-
teni, de nagy nyári melegben 
növeljük a zöldség hozzáva-
lókat és együk azt köretként. 
Nagyon finom!

Nagyné Héri Borit szeret-
ném megkérni, hogy vegye 
át a stafétát és a következő 
számba küldjön egy receptet.

Jas

Új rovat: Gasztrostaféta

Városnapi Városjáték
Egy nagyszabású közösségi játékra invitálunk minden szobi lakost a 
XVI. Szobi Városnapok alkalmából. A városjátékban 6 kerület (Cs-
telep, Giribi, Szob-alsó, Belváros, Érdy, Homokdűlő-Préskert) verse-

nyez egymással (1 kerület=1 csapat) 13+1 feladatban, hogy elnyerje a 
városnapi kerületi vándorkupát, melyet a 

következő városnapig birtokol.
Kerületenként az alábbi versenyekre 

várjuk 2016. június 17-ig a jelentkezéseket:
l Bográcsos főzőverseny helyi alapanyagokból (kerületenként 1 bogrács)

l Házitündér, nagymama sütije 
(kerületenként 2 nagymama által készített 1-1 sütemény)
l Legszebb porta verseny (kerületenként 2 porta)

l Kötélhúzás (kerületenként 4 férfi 4 nő alkot 1 csapatot)
l Feleség és férjcipelő verseny 

(kerületenként 2 pár feleség-, 2 pár férjcipelő)
l Sakkverseny (kerületenként 1 fő)

l 100 m sprintfutás (felnőtt férfi 1 fő, felnőtt nő 1 fő, gyermek korosztá-
lyonként 1 fiú, 1 lány 9-10 év/11-12 év/13-14 év/15-16 év) 

l 4000 m 4–es váltófutás 1000 m/fő 
(kerületenként 4 fő férfi, 4 fő nő, ifjúsági 14-16 év 4 fő fiú, 4 fő lány)
l asztalitenisz verseny, felnőtt (kerületenként 1 fő férfi, 1 fő nő)
l Sajttábla ügyességi játék (5 fő felnőtt, 5 fő gyermek)
l Sör-virsli ivó-evő váltó verseny (kerületenként 3 fő férfi)
l közös bemelegítés (minél több résztvevő kerületenként)
l kerékpározás (minél több résztvevő kerületenként)
l Szobi 13+1 totó (korlátlan résztvevő kerületenként)

Jelentkezés és további információ személyesen a művelődési házban 
nyitva tartási időben (K-Sz-Cs: 12-18 óra, P: 10-21 óra), vagy a 

06 -70/442-6678-as telefonszámon név, lakhely és korhoz kötött ver-
senyek esetén születési dátum megadása mellett. A jelentkezések ak-
tuális állását folyamatosan közzétesszük a facebook városnapi ese-

ményénél, valamint megtekinthető a művelődési házban.
Az eseménnyel és a városnapokkal kapcsolatos további rész-

letek a facebookon a XVI. Szobi Városnapok eseménynél.
Szólj a szomszédnak is!

Vers- és novellaíró pályázat
Szob Város Önkormányzata vers- és novellaíró 

pályázatot hirdet.

Téma: szabadon választott

Terjedelem:  vers – nincs meghatározva
novella – maximum 6 gépelt oldal, Times New 

Roman betűtípus 12-es betűméret, 1,5-ös sortá-
volság, 2,5 cm-es margó, (a kézzel írt alkotások 

begépelését a könyvtárban vállaljuk).

Leadás módja, határideje: 2016. június 17., 
péntek 18 óra erdykonyvtar@gmail.com e-mail 

címre, a levél tárgya: „vers/próza pályázat 2016.”, 
illetve személyesen a könyvtárban, a műveken 

minden esetben kérjük feltüntetni a szerző nevét.

A leadott alkotásokból a későbbiekben a Szobi 
Hírnök hasábjain megjelentetünk néhányat, mely-
hez az alkotó a pályázat beadásával hozzájárul.

Díjazás: 1-3. hely mindkét kategóriában, ki-
emelkedő, de helyezést el nem ért mű esetében a 
zsűri döntése alapján különdíj kerül kiosztásra.

Eredményhirdetés a XVI. Szobi Városnapok ünne-
pi megnyitójának keretén belül,

 2016. június 25-én 19 órakor a Szent László téren

További információ: 06-70/442-6678-es telefonszámon, 
vagy személyesen a művelődési házban
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Energia és környezetvédelem XII.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

Környezet- és klímaváltozás  -   
okok és kockázatok, bevezetés:

A publicisták két nagy csoport-
ra osztják a környezet- és klímatu-
dománnyal foglalkozókat: kör-
nyezettudatos és klímaszkepti-
kus tudósokra. Ez a felosztás meg-
tévesztő. Találóbb lenne a hívők 
és a kételkedők csoportjáról be-
szélni. (A tényt senki sem tagad-
ja, hogy az utolsó száz évben glo-
bális klímaváltozás történt.) A hí-
vők fő hittétele, hogy ha megszün-
tetjük a fosszilis energiahordo-
zók felhasználását, a Föld globá-
lis felszíni hőmérsékletnövekedé-
se megáll és egy-két évtized múl-
tán csökkenni kezd. A kételkedők 
nem biztosak abban, hogy a szén-
dioxid koncentráció emelkedése a 
domináns ok.

Környezetvédelmi intézkedé-
seinktől erősen függ, hogy mi-
lyen lesz a következő nemzedé-
kek életminősége. Érdemes tehát 
sorra venni a klímaváltozást kivál-
tó okokat és ezek valószínű súlyát 
a folyamaton belül és a védekezés 
lehetséges módszereit és buktató-
it is.

Az emberi tényező:
A 17-18. század az egész em-

beriség történetében olyan fordu-
lópont, amelyben az emberi faj és 
a természeti világ viszonya gyö-
keresen megváltozott: a 17. szá-
zad előtt a természeti feltételek-
hez való alkalmazkodás volt do-
mináns, majd elkezdődött a ter-
mészeti adottságok megváltozta-
tása. Az emberiség - a saját bio-
lógiai szaporodását is felgyorsítva 
- mesterséges környezetet  és felté-
teleket teremtve a Föld természeti 
viszonyain jelentősen változtatott. 

Az alábbi táblázat1 bemutatja a 
Föld népességének időbeni alaku-
lását. A számok igazolják, hogy e 

cselekedete a fajfenntartás szem-
pontjából igencsak sikeres.

Ahogy telt az idő, egyre több 
kellemetlen környezeti hatás vált 
ismertté. Társadalmunk kicsit 
olyan, mint a mesebeli bűvészinas: 
tettei jövőbeni következménye-
it nem látja előre. Életformánkkal 
aligha szakítunk úgy, hogy közben 
létfeltételeink érezhetően romla-
nak. A hazánkban élők is szeret-
nék, hogy a munkabér és a nyug-
díj, meg sok minden más olyan 
színvonalú legyen, mint például 
Svédországban. Nem várható el, 
hogy a napi egy dollárból élők (a 
Föld népessége felének még eny-
nyi sem jut) ezzel megelégedje-
nek. Többlet érték pedig a termé-
szeti környezet megváltoztatása 
árán érhető el. Az alapvető kérdés, 
hogy lehet-e ezt káros következ-
ményektől mentesen megtenni? 
Erre a kérdésre csak akkor tudunk 
majd válaszolni, ha pontos isme-
reteink lesznek a Föld egészére ki-
terjedő környezetről, és az egyes 
tényezők egymásra gyakorolt ha-
tásairól. Sajnos ettől még mesz-
sze vagyunk. Tudományos szem-
pontból nézve, jelenleg csak sej-
téseink és nem bizonyított elméle-
teink vannak. Hol tart ma az em-
beriség a környezet- és klímavál-
tozás jellemzőinek feltárásában? 
Cikksorozatom következő részei-
ben ezt szeretném bemutatni.

Hőmérséklet - mennyi az any-
nyi?

A klímaváltozás elsődleges bi-
zonyítékaként a globális átlag-
hőmérséklet emelkedését szokás 
említeni: A nemzetközileg elfo-
gadott „Intergovernmental Panel 
on Climate Change” - IPCC állás-
pontja szerint 1905. és 2005. kö-
zött, a földközeli levegő átlaghő-
mérséklete 0,74 ±0,18°C-al nőtt 

meg. A ±0,18°C tartomány a becs-
lés úgynevezett standard hibá-

ja. Ez azt jelenti, hogy az átlaghő-
mérséklet növekedés pontos érté-
ke (68,3% valószínűséggel) 0,56 és 
0,92°C között van.

Miért ilyen bizonytalan e mé-
rési eredmény? Sok oka van: pél-
dául az, hogy a hőmérséklet fogal-
ma sem egyszerű. Egyatomos gá-
zokra van csak valódi definíciónk: 
egyatomos gázok (nemesgázok) 
esetében, a hőmérséklet a gázato-
mok egy szabadságfokra  (három 
van nekik) jutó mozgási energiá-
ja. Van olyan definíciónk is, hogy 
a hőmérséklet az az érték, amelyet 
a hőmérő mutat.

Hőmérő és hőmérséklet méré-
si módszer nagyon sokféle volt, a 
hőmérők ugyanolyan jellegű mé-
rés során eltérő eredményt ad-
tak... Néhány évtizede ismertük 
csak fel, hogy szabványosítani kell 
a hőmérsékletmérés eszközeit és 
módszereit. A meteorológusok 
voltak az elsők, akik a talaj-közeli 
(2m szintmagasság a talajtól) leve-

gő hőmérsékletének mérési körül-
ményeit egységesítették. Többek 
között megszületett a Stevenson-
féle hőmérőház. Ezért van csak 
százéves időtávlat.

A légkör egészének, a talaj- és 
vízfelszín átlaghőmérsékletének 
változására nincs megbízható ada-

tunk. Földünk felszínének kéthar-
madát tenger borítja. Voltak tö-
rekvések arra, hogy a tengerhajó-
zás vízhőmérséklet mérési adata-
it felhasználva és átlagolva megis-
merjük a tengerfelszín hőmérsék-
letének múltbeli alakulását. A hő-
mérők és módszerek eltérő volta 
ezt gyakorlatilag lehetetlenné tet-
te.

Úgy 1940-ig az alapvető mód-
szer az volt, hogy a fedélzetről 
egy vedret engedtek a vízbe, majd 
visszahúzták, megmérték a hő-
mérsékletet és az időponttal és 
hellyel együtt naplóban rögzítet-
ték. 1941-től a géphajók általános-
sá válásával az a gyakorlat alakult 
ki, hogy a tengerből szivattyúzott 
hűtővíz hőmérsékletét mérték. Az 
adatok feldolgozásakor kiderült, 
hogy az 1941-1945. évek mérése-
inek átlagértéke kereken 0,8°C-al 
magasabb, mint az előző öt év át-
lagértéke. Persze lehet ilyen felté-
telrendszer mellett is mindenféle 
matematikai jellegű korrekciók-
kal élni és ex katedra kijelenteni, 
hogy ennyi vagy annyi a tengervíz 
felszíni hőmérsékletének a növe-
kedése, de egy természettudomá-
nyosan képzett ember számára ez 
nem tényszerű adat, hanem szám-
misztika. 

1https://www.google.hu/search
?q=a+f%C3%B6ld+n%C3%A
9pess%C3%A9g%C3%A9nek
+v%C3%A1ltoz%C3%A1sa&o
q=A+f%C3%B6ld+n%C3%A9
pess%C3%A9g&aqs=chrome.
4.0j69i57j0l4.12682j0j8&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8
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Április 29-én két végzős osz-
tályunk ballagott el 4 és 5 év 
után. Tenczel Máté a 12.a 
osztályból így búcsúzott:

Tisztelt Tanáraink, Vendé-
geink! Drága Szüleink! Ked-
ves Diáktársaim!

Életem egyik legnehezebb 
feladatának bizonyult a bal-
lagási beszéd megírása, hi-
szen minden végzős nevé-

ben kell búcsút vennem isko-
lánktól, tanárainktól, az al-
sóbb évesektől és mindattól a 
rengeteg kis apróságtól, ami 4 
éven át kitöltötte mindennap-

jainkat. Összesen 40 diák for-
dult meg osztályunkban. Saj-
nos most csak 13-an vehetjük 
át a ballagási tarisznyát. Kü-
lönleges érzés, hogy most utol-
jára állunk így itt együtt sze-
retett Templomunkban. Hi-
szen legelső emlékeink az is-
kolában éppen itt kezdőd-
tek el, 4 éve. Kilencedikben 
még égő volt a házi másolás 
és megvetettük azt, aki ilyes-

mit művelt a szünetben. És 
hogy 11-ben a fizika órák mi-
vel teltek - az inkább legyen a 
mi titkunk. 

Vajon hányszor hallottuk 

a következő mondatokat ta-
náraink szájából: „Helyzet 
Van!” „Kisfiam, ide nem me-
legedni jöttél!” „A csöngő a 
tanárnak szól…” „Fiaim…”

Évről évre egyre szorosabbá 
vált az a kapocs, amely össze-
köt minket szeretett gimnázi-
umunkkal. Az itt töltött idő 
alatt rengeteg jó barátra te-
hettünk szert, megtapasztal-
tuk az igazi diákéletet, mivel 

az intézmény-
ben számos 
program részt-
vevői, lehettünk: 
Szent Vince 
Nap, Szent Lász-
ló Nap, Magyar 
Kultúra Nap, és 
még sok más. 
Tanárainkkal is 
kiismertük egy-
mást, és part-
nerként, nem 
pedig rosszaka-
róként tekintet-
tünk rájuk. Nem 
túlzok azzal, ha 
azt mondom, az 
iskola életünk 
szerves részévé 
vált. De sajnos - 
még ha csak jel-
képesen is meg-

szűnik az a kapocs, ami éve-
ken át összekötött minket a 
gimnáziummal. Azért csak 
jelképesen, hiszen a barát-
ságok, szerelmek ezzel nem 

érnek véget, az 
életre szóló él-
mények és em-
lékek is min-
dig a szívünk-
ben marad-
nak. És az ed-
digi tapaszta-
lataim alap-
ján azt gondo-
lom, ha bármi-
lyen segítség-
re, támogatás-
ra lenne szük-
ségünk, az isko-
la kapui min-
dig nyitva lesz-
nek számunk-
ra. Most pedig 
kedves Tanára-
inkhoz, Szüle-

Ballagás a Szent László 
Gimnáziumban

inkhez, és az alsóbb éves di-
ákokhoz szólok.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Tanáraink támogatá-
sait, segítségüket, az irány-
mutatásaikat és azt a rengeteg 
tudást, amelyre Önök nélkül 
sosem tehettünk volna szert. 
Hálásak vagyunk azért, hogy 
mindig bizalommal fordul-
hattunk Önökhöz, bármilyen 
problémáról volt is szó. Meg-
számlálhatatlanul sok tudást 
kaptunk tanárainktól, melyet 
mi több-kevesebb sikerrel pró-
báltunk megjegyezni vagy ép-
pen be sem engedni a fülün-
kön. Hogy melyik sikerült job-
ban, azt ki-ki döntse el maga. 
Gondolkozzunk csak el egy 
kicsit, hogy vajon hány óránk 
volt egy-egy tantárgyat elsa-
játítani? Mennyi időt töltöt-
tünk együtt osztálytársaink-
kal, akiket az érettségi után 
talán látni sem fogunk töb-
bé? Ha számításaink helyesek, 
magyar órán 19 890 percet, 
matekon 23 850 percet töltöt-
tünk. És ebben nincs benne a 
sok otthoni házi írás… Kö-
szönjük, hogy bíztak bennünk 
és bátorítottak minket. 

Drága Szüleink!
Hálásak vagyunk féltő 

gondoskodásotokért, támoga-
tásotokért és azért, hogy hit-
tetek bennünk. Most kezdő-
dik el igazán az életünk, de 
azért még szükségünk van a 
tapasztalataitokra, tanácsai-
tokra. Köszönjük, hogy eddig 
is mindig mellettünk álltatok, 
és segítettetek bennünket az 
utunkon.

Most pedig az alsóbb éve-
sekhez szeretnék szólni. Kívá-
nom, teljesüljenek kívánsága-
itok, váljanak valóra álmai-
tok. Töltsétek hasznosan és 
eseménydúsan a még itt töl-
tött időtöket! Sok sikert kívá-
nok az elkövetkezendő évei-
tekhez!

Végül végzős társaimhoz 
néhány szó. Kívánom, hogy 
teljesüljenek álmaink, sikerül-
jön véghezvinnünk kitűzött 
céljainkat. Most mindannyi-
an nagy kihívás előtt állunk, 
hiszen számot kell adnunk 
eddigi tudásunkról; de ez a 
nap még legyen az ünneplésé 
és az emlékezésé.
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PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VÁC RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Rendőrségi tájékoztató
Közösségi szolgálat a Váci Rendőrkapitányságon

A Váci Rendőrkapitányság lehetőséget biztosít a kö-
zösségi szolgálat teljesítésére, bűnmegelőzési feladatok 

végrehajtásával a középiskolai tanulók számára.
A középiskolákkal megkötött együttműködési megálla-
podás alapján négy turnusban 10-10 fő, napi 3 órában, 

heti 15 óra közösségi szolgálatot telesítenek.

A program helye: Vác, Zrínyi Miklós u. 7.

A program ideje: 
I. turnus 2016.06.20-06.24.

II.   turnus 2016.06.27-07.01
III.  turnus 2016.07.04-07.08. 
IV.  turnus 2016.07.11-07.15.

 A program lebonyolításáért felelős:    
Kovács Sándor r. alezredes

Tel. 06 27/505-600/3507 mellék
Tel.:06 20/2132454

E-mail: KovacsSa@pest.police.hu
Jelentkezés:  06 27/505-600/3551 mellék


