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1848. március 15-én a Pil-
vax kávéházban gyülekeztek 
a márciusi ifj ak. Petőfi  Sán-
dor, Vasvári Pál, Jókai Mór 
vezetésével gyorsan maguk 
mellé állították az egyete-
mi ifj úságot. Landerer és 
Heckenast nyomdájánál ők 
szereztek érvényt a sajtó-
szabadságnak. Proklamáci-
ójukkal és a Nemzeti dal el-
szavalásával a polgárok ra-
jongása sem maradt el. A 
lelkesedés olyan, mint a gö-
rögtűz, víz el nem olthatja. 
Hatására még Táncsics Mi-
hály börtönajtaja is meg-
nyílt. Vér nélkül győzött a 
pesti forradalom. 

A Szobi Fekete István Ál-
talános Iskola hagyománya-
ihoz híven a március 15-i 
ünnepi műsort és megemlé-
kezést iskolai és városi szin-
ten is a negyedik évfolya-
mos diákok adták. A jelme-
zek, kellékek hosszas terve-
zését folyamatos előkészüle-
ti munkák követték. Az elő-
adást kitartó próbák előz-
ték meg. A vetítéssel egybe-

kötött zenés, táncos, verses 
megemlékezést az 1848-49-
es eseményeket idéző jele-
net színesítette. A megem-
lékezés után az iskola előtt 
megelevenedett az egykori 
múzeum tér. Csintalan Zol-
tán 8.a osztályos tanulónk 
egy pillanatra Petőfi  Sándor 
bőrébe bújt, s teljes átéléssel 
és lelkesedéssel szavalta el 
a Nemzeti dalt. S valóban a 
diákok - a tömeg - egyhan-
gúlag zúgta a refrént: „Ra-
bok tovább nem leszünk”. Ez 
a villámcsődület igazi ün-
nepi hangulatot teremtett, a 
meleg márciusi szélben. 

A nemzeti ünnep napján 

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére

tartott városi ünnepélyen is 
megelevenedett a 168 évvel 
ezelőtti március 15-e, még 
az időjárás is a régmúltat 
idézte, esett az eső. A rossz 
idő ellenére az ünnepségen 
szép számmal jelentek meg 
emlékezők, akik az ünne-
pi műsor előtt hallgathat-
ták meg Szabó István, a Pest 
Megyei Közgyűlés Elnöké-
nek ünnepi beszédét.

Méltó megemlékezés volt 
ez a forradalom és szabad-
ságharc 168. évfordulóján. 

A Szobi Fekete 
István Általános 

Iskola 
pedagógusközössége

Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi be-
szédet

A település minden lakójának 
áldott húsvéti ünnepeket kíván: 

Szob Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Az általános iskola 4. osztályos tanulói az ünnep hangulatához méltó műsort adtak elő
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A XV. KELE napra készült
A XV. Fekete István Általános Iskolák Országos Találkozóra készített 

pályázati munkák közül néhány:

Fekete Dorka 2. osztály
Rózsahegyi Noémi  4.b osztály

Horváth Dorina 4.b osztály         

Kantó Zsuzsanna 6.a osztály

Rózsahegyi Renáta 7. osztály

   Bihari Lilla 2. osztály

Tapsi a nyúl, Bandi az őz és 
Miska a mackó, igen jó bará-
tok voltak. A hosszú téli esté-
ket egymás társaságában töl-
tötték. 

Egyik alkalommal, ami-
kor Tapsi és Bandi Miskához 
mentek teázni, látták, hogy 
barátjuk az ágyban fekszik és 
prüszköl. A két cimbora elha-
tározta, hogy elmennek Be-
nőhöz az erdőszéli manóhoz 
mézért, mert az nagyon jó a 
meghűlésre. Azon nyomban 
szedték a lábukat, hogy söté-
tedés előtt vissza is érjenek. 

Hamar megérkeztek Benő 
kunyhójához. A kedves erdei 
manó szívesen segített nekik 
és Bandi tarisznyájába rak-
ta a mézet. Az őzike és a nyu-
szi megköszönték, és már in-
dultak is visszafelé. Szalad-

tak-szaladtak, mert gyorsan 
sötétedett. Hamar visszaér-
tek Miskához. Beléptek a szo-

bába, át akarták adni a mézet, 
de nem találták. 

- Hol lehet? Kérdezte Ban-
di szomorúan.

- Biztosan a nagy sietség-

ben kiesett a tarisznyából – 
mondta Tapsi. 

Alighogy befejezte a mon-
datot, már kopog-
tattak is az ajtón. 
Marcsi a mókus 
állt ott kezében az 
üveg mézzel. 

Elmesélte, hogy 
messziről látta, 
hogy kipottyant az 
üveg, és azonnal 
utánuk hozta. 

Köszönetkép-
pen Marcsit meg-
hívták egy mézes 
teára. Néhány nap 
múlva Miska is 

meggyógyult, és már négyen 
voltak jó barátok.

Golán Panna 
3.a osztályos 

tanuló
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Röviden
Közbiztonság A képvi-
selő-testület február 25-én 
megtartott ülésén hallgat-
ta meg dr. Kormanik Ger-
gő Ákosnak, a Szobi Rend-
őrőrs Parancsnokának a te-
lepülés közbiztonsági hely-
zetéről szóló tájékoztatóját. 
A Parancsnok úr értékelése 
szerint a település és a térség 
közbiztonsági helyzete kielé-
gítő, elmondta továbbá, hogy 
a statisztikai adatokban meg-
jelenő esetszámok jó része a 
vasúthoz köthető, valahol a 
Budapest és Szob között kö-
vetik el ezeket a bűncselek-
ményeket, de a sértett sok 
esetben itt, Szobon jelenti.

Szociális bizottság 
Krasznai Zoltán, az önkor-
mányzat Szociális és Egész-
ségügyi Bizottságának elnö-

ke a képviselő-testület febru-
ári ülésén tájékoztatta a kép-
viselőket az általa vezetett bi-
zottság 2015. évi munkájáról. 
A képviselő-testület a bizott-
ság tájékoztatóját elfogadta.

Művelődési ház A képvi-
selő-testület februári ülésén 
ismerte meg és fogadta el a 
Szobi József Attila Művelő-
dési Ház 2015. évi tevékeny-
ségéről készült tájékoztatót, 
valamint a 2016. évre vonat-
kozó munkatervét. 

Új temető Lakossági kez-
deményezésre az új temető-
ben az önkormányzat kivá-
gatta a kerítés mellett lévő 
fákat. A fákról lehulló el-
öregedő ágak és elszáradó 
levelek nagyon megnehezí-
tették a környező síremlé-
kek, és magának a temető-
nek a tisztán tartását. A ki-
vágott fák helyére tujákat 

ültetett az önkormányzat.

Könyvtár A képviselő-tes-
tület szintén a februári ülé-
sén ismerte meg és fogadta 
el a Szobi Érdy János Könyv-
tár és Információs Központ 
2015. évi tevékenységéről ké-
szült tájékoztatót, valamint a 
2016. évre vonatkozó mun-
katervét. 

Közbeszerzési terv A 
képviselő-testület elfogadta 
az önkormányzat 2016. évi 
közbeszerzési tervét. Jogsza-
bály által előírt kötelezett-
sége az önkormányzatnak, 
hogy az adott évre vonatko-
zóan közbeszerzési tervet ké-
szítsen. E közbeszerzési terv-
ben a már ismert, az adott 
évre vonatkozó közbeszerzé-
si értékhatárokat meghaladó 
beszerzéseit kell az önkor-
mányzatnak megjelölnie. A 
2016. évre vonatkozólag je-

Törzstőke emeléséről döntöttek 
a képviselők az önkormányzati 
tulajdonú társaságok esetében

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:161. 
§ (4) bekezdése szerint korlátolt felelősségű társaság esetén „a 
törzsbetétek összege a törzstőke, amely nem lehet kevesebb há-
rommillió forintnál.” Szob Város Önkormányzata 2009-ben 
500.000 forint törzstőkével alapította meg a Szobi Városfejlesztő 
Kft -t. A fenti jogszabályhelyekre tekintettel az önkormányzat-
nak, mint a Szobi Városfejlesztő Kft . egyszemélyi tulajdonosá-
nak, döntést kellett hoznia a társaság törzstőkéjének 3.000.000 
forintra történő emeléséről. A Szobi Városfejlesztő Kft . mellett 
az önkormányzatunk Márianosztra Község Önkormányzatával 
közösen tulajdonosa a Börzsöny Kisvasút Fenntartó és Üzemel-
tető Nonprofi t Kft -nek is. Ez utóbbi társaság esetében a képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a törzstőke emelést nem pénzbeli 
befi zetéssel, hanem egy vagyonelemnek a társaság rendelkezé-
sére bocsátásával, ún. apport útján teljesíti. 

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

lenleg nem ismert olyan ter-
vezett önkormányzati beru-
házás, amelynek értéke elér-
né, vagy meghaladná a köz-
beszerzési értékhatárt. 

Ügyrendi bizottság Fé-
sűs József, az önkormányzat 
Ügyrendi, Összeférhetetlen-
séget és Vagyonnyilatkozatot 
Kezelő Bizottságának elnöke 
a képviselő-testület februári 
ülésén tájékoztatta a képvise-
lőket az általa vezetett bizott-
ság 2015. évi munkájáról. A 
képviselő-testület a bizottság 
tájékoztatóját elfogadta.

Civil alap A képviselő-tes-
tület februári ülésén módosí-
totta a Közösségeket Támo-
gató Alap pályázati forma-
nyomtatványát. A pályáza-
ti rendszer 2016. évi első, áp-
rilisi fordulójában már ezen 
adatlapot kell használniuk a 
pályázóknak. 

Az egykori Szobi Szörp épü-
letegyüttese mellett, az Ady 
Endre utcában található, és a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
vagyonkezelésében lévő szo-
bi 802/1-es és szobi 802/3-as 
hrsz-ú ingatlan ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba ké-
réséről határozott a képvise-
lő-testület. 

A két ingatlan között ta-
lálható egykori vámhivatal 
épületét (szobi 802/2 hrsz) a 
Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szeretné megigényel-
ni az államtól azzal a nem tit-
kolt szándékkal, hogy ameny-
nyiben azt megkapják, ab-
ban alakítják ki a Szobi Rend-

őrőrs  új székhelyét. Itt min-
den szempontból alkalma-
sabb elhelyezést kaphatnának 
a rendőrök a jelenlegi őrsük-
höz képest.

Az ingatlan egyébként egy 
egybefüggő terület volt, an-
nak három részre történő 
megosztását az önkormány-
zat végeztette el, egyrészt, 
hogy ezzel is segítse az új 
rendőrőrs kialakítását, más-
részt, hogy a rendőrség által 
meg nem igényelt ingatlanré-
szeket maga hasznosíthassa, 
amennyiben az állam azt ré-
szére átadja.

dr. Holocsi Krisztián
jegyző

NAV kezelésében lévő 
ingatlanokat igényelt 

meg az Önkormányzat

KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL A 
SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT

műemlék védelme, felújítása /környezet és egészségvédelmi 
tevékenységek/ gyermekek, fi atalok tehetséggondozása, mű-

vészeti, sport, tudományos tevékenységek területén/kulturális, 
közbiztonsági és szociális szempontú 

életkörülmények javítása
ADÓSZÁM: 18679418-1-13

Pályázati felhívás
Az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Ifj úsági és Sport 
Bizottsága értesíti a városban működő egyesületek, civil 
szervezetek, önszerveződő közösségek képviselőit, hogy 
a közösségeket támogató alap I. félévi támogatására 2016. 
április 15-ig lehet pályázatot benyújtani a város jegyzőjé-
hez címezve. 
A pályázati eljárás további részletei az önkormányzat 
honlapján (www.szob.hu) olvashatóak. 

Nagy Gyuláné 
bizottsági elnök



4                                                                                                                                        Szobi Hírnök

Óvodai beiratkozás
Szobi Napsugár Óvoda tájékoztatja a Kedves Szülőket, hogy 
a 2016/2017-es nevelési évre történő beiratkozásra az alábbi 
időpontokban kerül sor:

2016. április 25-én, hétfőn 8-16 óráig
2016. április 26-án, kedden 8-16 óráig.

A BEIRATKOZÁSRA KÉRJÜK, HOZZÁK MAGUKKAL:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

- TAJ számát
- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek ne-

vére kiállított személyi azonosító igazolványát
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Hámoriné Schubauer Mónika
óvodavezető

Tisztasági hét
Szob Város Önkormányzata 2016. április utolsó heté-
ben településtisztasági hetet szervez. A hét elején, áp-
rilis 25-én és 26-án – a korábbi években megszokott 
rendben - települési lomtalanítás lesz, majd a hét vé-
gén, április 30-án (szombaton) a város parkjait és a 
Duna-partot takarítjuk ki.

Április 30-ra tehát szeretettel invitálunk min-
den kedves polgárt, civil szerveződést, aki munká-
jával részt kíván vállalni a település parkjainak tava-
szi rendbetételében. Ezen a napon takarítunk, szeme-
tet szedünk, valamint köztéri padokat, utcabútorokat 
festünk.

Gyülekező reggel 8 órakor a polgármesteri hivatal 
előtt. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Márciusban négy program-
mal indult útjára városunk-
ban a közfoglalkoztatás.

2016. március elsején az 
ún. Start Mintaprogram ke-
retében három közfoglal-
koztatási program vette kez-
detét. E három program kö-
zül elsőként említhetjük a 
mezőgazdasági programot, 
amely évek óta működik te-
lepülésünkön. A mezőgaz-
dasági program keretében 
19 fő foglalkoztatására nyí-
lik lehetőség. Az e program-
ban dolgozók elsősorban az 
önkormányzat konyhájá-
ra termelnek zöldségféléket, 
azonban új elemként, a tele-
pülés közparkjaiban majdan 

kiültetésre kerülő virágpa-
lántákat is nevelnek.

Egy másik program kere-
tében - amelyben 25 fő fog-
lalkoztatását biztosítja az ön-
kormányzat -, folytatódik a 
település járdáinak felújítása. 
Jelenleg az Árpád utcában 
dolgoznak az e program-
ban résztvevők, de az év so-
rán a Mátyás király utcában 
is megújul egy járdaszakasz.

A harmadik, 15 fő foglal-
koztatására tervezett prog-
ramban a település vízelve-
zető csatornáinak, árkainak 
és ezek környezetének folya-
matos tisztántartását végzik 
el a közfoglalkoztatottak.

Március 7-én indult útjá-

ra az ún. Hoszabb távú köz-
foglalkoztatási program, 
amelynek keretében olyan 
álláskeresők foglakoztatá-
sát vállalta az önkormány-
zat, akiknek munkájára a 
köz érdekében szükség van, 
azonban tevékenységi kö-
rük nem illeszthető a fen-
ti három program egyikébe 
sem. Ebben az esetben tipi-
kusan az önkormányzat ál-
tal fenntartott intézmények-
ben történő munkavégzés-
ről van szó. E program kere-
tében 11 fő foglalkoztatásá-
ra nyílt lehetőség, akik közül 
ketten-ketten takarító, park-
gondozó, illetve konyhai ki-
segítő, négyen adminisztra-

Együttműködési megállapodás 
a kisvasút összehangolt 
üzemeltetése érdekében

Amint arról korábbi lapszámainkban már többször is hírt 
adtunk, elkészült a Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút hi-
ányzó, Márianosztra-Nagyirtáspuszta közötti szakasza. A 
tavasszal induló üzem előtt mindenképpen szükséges volt 
rendezni a vonal üzemeltetésének kérdését, hiszen az egyes 
szakaszokat más-más társaság üzemelteti. A képviselők feb-
ruári ülésükön ismerhették meg a Szob Város Önkormány-
zata, Márianosztra Község Önkormányzata és az Ipoly Erdő 
Zrt. között a Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút összehan-
golt üzemeltetése tárgyában készült együttműködési meg-
állapodás tervezetét. A képviselők az abban foglaltakkal 
egyetértettek, és felhatalmazták a polgármestert, hogy azt 
az önkormányzat nevében aláírja.

A tavaszi nagytakarítás so-
rán igyekszünk megszaba-
dulni felesleges kacatjaink-
tól. A könyvtárban található 
gyűjtőedényben térítésmen-
tesen elhelyezhetőek a leme-
rült elemek, melyek ha be-
kerülnek a kommunális hul-
ladék közé, erősen környe-

zetszennyezőek lehetnek. A 
művelődési ház gyűjtődo-
bozában pedig a kiürült lé-
zernyomtató tonereket lehet 
szintén ingyen elhelyezni.

Védjük együtt környeze-
tünket, és éljünk a rendelke-
zésre álló szelektív hulladék-
gyűjtési lehetőségekkel!

Közfoglalkoztatás 2016 tív és egy fő dajka munka-
körben dolgozhat.

 Mind a négy, március-
ban indult közfoglalkozta-
tási program esetében a fog-
lalkoztatási  szerződés egy 
évre szól. Minden program 
esetében vannak betöltetlen 
álláshelyeink, hiszen folya-
matos a mozgás a munka-
erőpiacon idő közben mun-
kát találók, illetve azt elvesz-
tők miatt.

Az önkormányzat bízik 
abban, hogy a közfoglalkoz-
tatás megszervezésével hoz-
zá tud járulni ahhoz, hogy a 
településen élő valamennyi 
rászoruló és dolgozni akaró 
polgára munkából szerzett 
jövedelemhez juthasson.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Tavaszi nagytakarítás 
környezettudatosabban
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Február végén lezajlottak a 
szóbeli felvételi beszélgetések 
a Lazarista Gimnáziumban. 
Mint minden más magyar kö-
zépiskolában, nálunk is kide-
rült, kivel tudjuk elképzelni a 
jövőben a közös munkát. Már-
cius kilencedikéig minden is-
kola megjelentette az ideigle-
nes felvételi rangsort, minden-
ki megtudhatja, hányadik lett 
a megcélzott iskolákban, sza-
kokon. Március 16-án és 17-
én az ideiglenes felvételi jegy-
zék ismeretében még minden 
nyolcadikos tanuló módosító 
adatlapot nyújthat be az általá-
nos iskolájában. Április 26-ig 
pedig minden középiskola ér-
tesíti a felvételizőket és az ál-
talános iskolákat a felvételről 
vagy az elutasításról. 

A 2016/2017-es tanévtől 
kezdve ösztöndíjjal jutalmazza 
iskolánk azt a három diákot, 
akik tanulmányi eredmény-
ben, magatartásban, szorga-
lomban és iskolán kívüli tevé-
kenységekben is a legjobbak 
lesznek. A tanév végén egy 
összegben 100 000, 75 000 és 

50 000 forintos jutalmat vehet 
át az, aki egész évben dolgozik 
érte és év végéig a legjobbnak 
bizonyul.

Az 1848 március 15-i ese-
ményeket ebben az évben a 10. 
a osztály elevenítette fel a mű-
velődési ház színpadán. A ze-
nés, táncos, versekkel és élet-

képekkel gazdagított előadá-
son közelről szemlélhettük 
annak a régi kornak fi atalja-
it, akik hittek abban, hogy lel-
kesedéssel, hazaszeretettel és 
összefogással új, jobb életet te-
remthet az ember a népének, 

magának és az utódainak.
Új életet hoz minden húsvét 

is, amikor a feltámadás cso-
dája és öröme segít, hogy év-
ről évre tisztább, igazabb élet 
mellett döntsünk, elhagyva 
mindazt, ami akadályozott az 
úton. Dr. Sztankó Attila atya, 
zebegényi plébános tart lelki 

napot iskolánknak, hogy mé-
lyebben megélhessük ennek az 
ünnepnek az erejét.

Áldott húsvétot kívánunk 
mindenkinek!

Szent László 
Gimnázium

Az előző évekhez hasonlóan 
az szobi Ipolyvölgyi Sport-
horgász Egyesület szerve-
zésében ismét elvégezzük 
folyóink partján a tavaszi 
nagytakarítást. Az Egyesü-
let ezúton értesít minden ter-
mészetbarátot így természe-
tesen horgásztársainkat is, 
hogy a hagyománnyá vált ta-
vaszi Környezetvédelmi Nap 
2016. április 16-án (szomba-
ton) kerül megrendezésre. 

Gyülekező 8:00 órakor 
a Horgásztanyán (kisvas-
út lámpás vasúti átjáró után 
balra az Ipoly felé eső épü-
let). A horgászokon kívül 
természetesen mindenkit 
szeretettel várunk – családo-
kat, fi atalokat, gyermekeket, 
időseket – akik szeretnének 
tisztább környezetben élni, 
pihenni, kirándulni. A víz-
part nem csak a horgászoké, 
annak tisztasága közös ügye 
kell, hogy legyen mindenki-
nek, aki szívesen tölti itt sza-
badidejét.

Terveink szerint az Ipoly és 
a Duna partját tisztítjuk meg 
a szeméttől Ipolydamásdig. 
A munkát 12:00-ig tervez-
zük, a szükséges eszközöket 
valamint a szemét elszállítá-
sát a Horgászegyesület bizto-
sítja. A helyszínen harapni-
valót és innivalót szintén biz-
tosítunk. Örömünkre szol-
gál, hogy a szervezés költ-
ségeit minden évben jelen-
tősen csökkentik a helyi ér-
dekeltségű támogatóink fel-
ajánlásai, így általában esz-
közben és ellátásban a meg-
jelentek rendelkezésére áll-
hatunk egyre nagyobb mér-
tékben. A program a Hor-
gásztanyán ér véget 12:00 
órakor.

Kérdéssel, javaslattal az 
Egyesület Környezetvédel-
mi Bizottságának vezetőjét 
Kunya Gergely horgásztár-
sunkat a 70/594-6452 tele-
fonszámon el lehet érni.

Üdvözlettel:                                          
az IVSHE vezetősége 

Március a Szent László Gimnáziumban

KÖRNYEZETVÉDELMI NAP!

Fotó: Jancsi Éva

KÉRJÜK, TÁMOGASSA A 
SZPONZOR NÉLKÜL, 
AZ IMMÁR 27.  ÉVE 

MŰKÖDŐ SZOBI 
DANUBIUS TÁNCEGYÜTTEST

ADÓJA 1 %-NAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL!

A helyi, és környékbeli 
óvodásokat, kis-és nagy 
iskolásokat,  főiskolá-
sokat, egyetemistákat, 
és dolgozó fiatalokat 

összefogó egyesületünk 
fellépési, bemutatkozási 

lehetőségeinek, 
valamint a magyar 
népviseleti darabok 

beszerzésének, elkészí-
tésének anyagi alapjait 

biztosítaná az ön 
segítsége!

Bízunk benne, hogy adó-
bevallásában feltünteti
19179478-1-13 adószá-

munkat!

Köszönjük!
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A Bendegúz Gyermek- és Ifj úsági Akadémia nyelvész leve-
lező tanulmányi verseny megyei fordulójába jutott a Szo-
bi Fekete István Általános Iskola két 7. osztályos tanulója: 
Bábik Anna (26. hely) és Vigh Viktória (3. hely). A követ-
kező megmérettetésre 2016. március 18-án kerül sor Buda-
pesten. Gratulálunk az eddigi szerepléshez, a megyei ver-
senyhez pedig sok sikert kívánunk! 
További levelezős félévi eredmények.

HIRDETMÉNY
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szobi Tan-
kerülete értesíti az érintett  szülőket, hogy a fenntar-
tásában működő Szobi Fekete István Általános Iskola 
2016/2017. tanévére történő beíratásokra az alábbi idő-
pontokban kerül sor:

2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok 
szükségesek:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazo-
ló hatósági igazolvány,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanú-
sító igazolás, mely lehet
 • óvodai szakvélemény,
• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi 
szakértői vélemény,
• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakér-
tői Bizottság szakértői véleménye.

Diákigazolvány igényléshez: az Okmányiroda ál-
tal kiadott NEK lap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer 
Adatlap), melyet díjmentesen készítenek az Okmány-
irodában, a diákigazolványhoz szükséges fénykép elké-
szítése miatt a gyermeknek is jelen kell lennie. 

A 2015/2016-os tanévben a 
Szobi Fekete István Általános 
Iskola tanulóinak ismét lehe-
tősége nyílt színvonalas elő-
adások megtekintésére a Váci 
Dunakanyar Színház szer-
vezésében. Idén négy alka-
lommal nézhettünk változa-
tosan előadott interaktív, szí-
nes, igényes, játékos színda-
rabokat.  A megújult dráma-
pedagógiai módszerek beépí-
tésével a műsorok immáron 
nemcsak a passzív befogadá-
sára építenek, hanem a gye-
rekek aktív részvételével zaj-
lanak. A darabokban előfor-
dult, gyerekek által ismert da-
lok, játékok és versek előadá-
sába a közönséget is bevon-
ták, így sokkal intenzívebb a 
színházi élmény. A kis diákok 
élvezettel vesznek részt a kö-
zös szórakozásban. 

Közel száz tanuló indul út-
nak nagy lelkesedéssel, iz-

gatottan, hogy szabadidejét 
hasznosan töltse. Eddig a kö-
vetkező előadásokat tekint-
hettük meg: októberben a 
Rózsavitézt, decemberben a 
Kököjszi és Bobojsza bábjáté-
kot, februárban a Lúdas Ma-
tyi színdarabot. Vár még ránk 
márciusban a Halhatatlan-
ság országa, melyre hason-
ló izgalommal készülünk. Ez 
úton szeretnénk megköszön-
ni mindenkinek, aki bármi-
lyen formában hozzájárult a 
gyerekek színházlátogatásá-
hoz, akár szervezésben, szál-
lításban vagy kísérőként se-
gédkezett. 

Reméljük, hogy tovább-
ra is lesz lehetőségünk bizto-
sítani az itt tanuló gyerekek 
számára ezt a különleges él-
ményt. 

Farkas Dorottya, 
Szász Erika 

tanító nénik

Iskolai versenyeredmények

Versenyszervezők: Kiss Zsuzsanna és Sesztayné Zeke 
Gyöngyi tanárnők

Köszönjük a felkészítő és kísérő tanárok munkáját.
Járik Izabella

    igazgató

Színházban voltunk

Egészségről, betegségről min-
denkinek. Hogyan műkö-
dik az emberi szervezet? 
Öröklődés-környezet-életmód 
- avagy mi borítja fel a szer-
vezet egyensúlyát? Mit jelent 
betegnek lenni? Milyen tü-
netekre fi gyeljünk az egyes 
betegségek megjelenése ese-
tén? Hogyan segíthetünk ma-
gunknak, hozzátartozóink-
nak egészségünk megtartásá-
ban, és/vagy visszanyerésé-
ben? Mikor forduljunk orvos-
hoz panasz esetén?

Praktikus tanácsok, ta-
pasztalatcsere, segítő beszél-
getés a betegápolásról.

Ilyen, és ehhez hasonló, fi -
atalokat és időseket, egész-
ségeseket és betegeket egy-

aránt érintő témákról be-
szélgetünk havonta egy alka-
lommal a hónap első péntek-
jén, alkalmanként 2 órában. 
A csoportos beszélgetések, 
és a tapasztalatok megosz-
tása segíti a hasonló problé-
mával küzdőket a betegség 
megelőzésében, szinten tar-
tásában, beteg hozzátartozó-
juk gondozásában. Ezen kí-
vül lehetőség lesz személyes, 
négyszemközti beszélgetés-
re is igény szerint. Az egyes 
foglalkozások témái a részt-
vevők kívánsága és érdeklő-
dése szerint alakíthatók, mó-
dosíthatók.

Várunk mindenkit szere-
tettel!

Czipó Gertrúd

Kedvcsináló az egészségklubhoz
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Bevallom, mostanában lép-
ten-nyomon megszólítanak 
az utcán ismerősök, régi diá-
kok, idős nénikék azzal a kér-
déssel, hogy miért nem tud-
ják olvasni írásaimat az újság-
ban. Állítólag nagyon beteg 
vagyok, de hallottak kórház-
ról, halálomról is. De megje-
lent az összeesküvés elmélet 
is, összevesztem a város ve-
zetőivel ezért nem közlik írá-
saimat. A jó szándékú kérdé-
seikre elmondtam, hogy kö-
szönöm jól vagyok, nem ál-
lok perben és haragban sen-
kivel, nagyon jólesett, hogy 
ilyen sok ember szerette ol-
vasni írásaimat, hogy hiány-
zom az újságból. Miért nem 
írok? Egyszerű prózai oka 
van: Nincs témám, ponto-
sabban olyan témám, ami ér-
dekelné a város olvasóit. Tu-
dom, a téma az utcán hever 
- vallották elődeink -  való-
színűleg a látásommal történt 

valami, mert én mostanában 
nem látok témát heverni. Egy 
estet azért mégis megírok, 
megtörtént, saját fülemmel 
hallottam a szép magyar nyel-
vünk használatának „épülésé-
re”. Állok a peronon, mindkét 
vonat késik. Egyik Pestre, má-
sik Szobra menne. Két férfi  át-
kiabálva a sínek közötti kerí-
tésen kommunikálnak. Szia, 
szomszéd! Szia! Hová mész? 
Megyek a szomszédba, ha 
lesz vonat. Aztán miért? Tu-
dod, a konyhában elromlott 
az izé, az a ló…-sz izé, amit be 
kell csavarni abba az izé ló….-
szba. Talán kapok az izé bolt-
ban. Jön a vonat, szia! Szia! 
Azóta is töprengek azon, az 
eladó mit válaszolt a műszaki 
boltban az illetőnek. A Retró 
Majálison, május 1-én csalá-
dommal együtt felvonulok én 
is, addig is minden olvasómat 
szeretettel üdvözlöm!

Ferenczy Emil

Február 21-én, a 6. fordulóban a 
Gödi SE vendégei voltunk. Bizto-
san vezettünk, aztán mégis kicsú-
szott a győzelem a kezünkből. 5 
- 4-es vezetésnél a csapat érdeke-
it kellett volna előtérbe helyezni, 
de sajnos nem ez történt. Így lett 
5 - 5, ami kudarc nekünk, Gödön.

Győzött: Bogányi Gergely, Ko-
vács Tamás, Csiba Benő, döntet-
lent játszott: Szentgyörgyi Sán-
dor, Virág Sándor, Havellant Pé-
ter, Zala Gyula.

Március 6-án Törökbálint 
TTC következett. Bíztunk a javí-
tásban, és végre esztergomi ven-
dégjátékosunk is eljött. Ezután 
2,5 – 3 óra alatt sima gólarányja-
vító győzelem született a tartalé-
kos vendégek ellen. Csak a 2. táb-
lán botlottunk. Szob SC – Török-
bálint TTC 8,5 – 1,5.

Mivel borult a papírforma – 
Dunakeszi 5 – 5-re végzett Szi-
getbecsén, és a  Dunaharaszti 
MTK kikapott a Galgavidék-
Tura csapatától 3,5 – 6,5-re -, újra 
van 20 – 30% esélyünk a bronz-

éremre is, bár a realitás a 4. hely.
Két forduló van hátra, 

de mi az utolsó fordulóban 
nem játszunk. Április 10-én 
Szigetszentmiklós – Szob. Nyer-
ni kell!  Szintén április 10-én Du-
nakeszi – Dunaharaszti.  Utolsó 
fordulóban Gal-gavidék – Du-
nakeszi. A táblapontok, illetve a 
Dunakeszi elleni győzelem adja 
a 20 – 30% esélyünket, bízunk 
benne és magunkban.

Csiba Benő 
csapatvezető

Szob – falinaptár 2017
Kedves Olvasó!

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 képe és szeretné viszontlát-
ni a naptárunkban, küldje el nekünk 1024*768 pixel 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 
nevet, melyet feltüntethetünk a kép mellett, amennyiben 
az kiválasztásra kerül.

Egyéb információ: a képeket 2016. szeptember végéig 
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 kivá-
lasztott képek készítőinek egy-egy tiszteletpéldánnyal ked-
veskedünk segítségükért cserébe.

Jas és Panita

Eboltás 2016
Figyelem! Ha még nem adatta be kutyája kötelező 
veszettség elleni védőoltását, akkor megteheti azt a 
Szobi Állatorvosi Rendelőben, rendelési idő alatt.

Az oltás díja: 4500 Ft + 300 Ft/tabletta
(Az eb súlyától függően, 10 kilógrammonként 

szükséges 1 tabletta.)
dr. Kalácska Lajos állatorvos

A téma az utcán hever? Gödi gödörből útban újra felfelé

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. - Dr. Simon József

1. Galgavidék 14 pont. (A 
bajnoki cím már az övék, bár 
érmet soha nem nyertek ed-
dig. Gratulálunk nekik, illet-
ve Tóth Máté tanár úrnak is!)

2. Dunakeszi 9 pont, 
37 táblapont

3. Szob 8 pont, 39 táblapont
4. Dunaharaszti 8 pont, 37 

táblapont
5. Szigetszentmiklós 6 pont, 

28 táblapont.
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A húsvét a mai közfelfogásban 
kisebb ünnep, mint a karácsony! 
Miért?

Mert a mai ember nem hívő! 
– a húsvét pedig igazi, hittel teli 
vallásos ünnep. A karácsonyt le-
het ünnepelni a család, a szere-
tet ünnepeként. Jól esik az örö-
met ajándékozó, kedves család-
ban lenni a tél közepén. Ez a vá-
lasz túl általános, a karácsonyra 
illik, de nem igazán mond sem-
mit a húsvétról. Pedig ezt az ün-
nepet is lehetne párhuzamba ál-
lítani a természet megújulásá-
val, szépségével.

Miért nem hívő a mai embe-
rek egy része? Mit jelent a hitet-
lensége? Nem elsősorban Isten-
ben nem hisz, hanem elsősor-
ban a lélekben nem hisz.   Nem 
hiszi, hogy többek vagyunk, 
mint génjeink, neveltetésünk, 
kulturális hátterünk, többek va-
gyunk, mint köznapian megta-
pasztalt önmagunk! Ez a több a 
lélek.

Vegyük sorra azokat a ténye-
zőket, amiket énünk központjá-
nak tartunk, megállnak-e ma-
gukban.

- Génjeink? Számtalan do-
logról azt mondják az orvosok, 
hogy valamire való hajlam, vagy 
akár veszélyeztetettség meg le-
het az emberben, de nem biztos, 
hogy érvényesülni fog. Pl. alko-
hol beteg szülők gyermeke ha-
marabb lesz alkohol beteg.

- Neveltetésünk? Számta-
lan rossz családi körülmények 
közül kikerülő ember van, aki 
mindezek ellenére egészséges 
lesz. Pedig azok a gyermekkori 
rossz élmények elronthatnák az 
egész életét. Nem mindenkiből 
lesz idegbeteg, akit vertek gyer-
mekkorában.

- Kulturális hátterünk? Van-
nak olyan személyek, akik tel-

jesen nem hívő családban, nem 
hívő gondolkodásban, szinte 
más értékrendszerben nevelőd-
tek, mégis rátalálnak a vallásos, 
lelki értékre.

- Mi az az önmagunk, az 
egónk? Minden tudatos, az elő-
ző generációkból hozott tudat-
talan élmény foglalata? Ez már 
sok mindent magában foglal, de 
összességében ennél is többek 
vagyunk. Sok minden érthe-
tő a múlt tapasztalataiból. Néha 
mégis teljes paradigmaváltást 
tapasztalunk egyes emberek-
nél a családjukhoz, a múltjuk-
hoz, sőt addigi önmagukhoz is 
képest. Van egy szép könyvem, 
benne egy szép életrajz, egy fe-
kete afrikai emberről, aki a Va-
tikán főpapja, pedig az őserdő-
ből jött, gyermekkorában, a szü-
lei körében a vudu vallást gya-
korolta. Sem génjei, sem nevel-
tetése, sem kulturális öröksége, 
sem önmaga nem predestinál-
ta őt a jelenlegi életére. Hogyan, 
minek a segítségével jutott idá-
ig? - Sok más hasonló esetet is 
mondhatnék a tudósok világá-
ból, és mindenféle más terület-
ről is. Én a fenti példát ismertem 
meg olvasmányaimból.

Van bennünk valami, ami 
mindenek alatt van, ami min-
denek hordozója, ami időben is 
teljes, vagyis halhatatlan. Ez az 
emberi lélek.

A húsvét a halhatatlanság 
ünnepe. Elsősorban Jézusé, de a 
miénk is!

Melyikkel legyünk először 
tisztában? Az egyik erősíti a má-
sikat.

Jézus halhatatlansága nem 
megtapasztalható, de sok fogó-
dzó pontja van. A Jézus feltá-
madásába vetett hit ésszerű az 
ő felvezetése alapján. Oly sokat 
beszélt erről a témáról, szinte a 

mondanivalója központjává tet-
te. Ha ez az állítása bukik, bukik 
az összes többi is. Bukik a taní-
tásának, a csodáinak, a jövendö-
léseknek a hitelessége. Márpe-
dig ezek helytállóak. Most nem 
sorolom az összes érveket, csu-
pán csak egyet, mely alaptör-
vénynek is tekinthető. Ez egy-
aránt vonatkoztatható Jézusra 
és ránk is!

Ez az alaptörvény minden-
ütt megfi gyelhető és ellen-
őrizhető is egyben. „Ha a bú-
zaszem a földbe nem esik és el 
nem hal, nem hoz termést, de 
ha földbe esik és elhal, sokszo-
ros termést hoz!” – Ez ugye evi-
dencia.  De ez az evidencia ér-
vényesül az élet minden terü-
letén. Minden továbblépés-
hez egy meghalásra van szük-
ség, és ha ez megtörténik, lehet 
hinni az új életben is. Miért ép-
pen a mutáció utolsó lépcsőjé-
ben kételkednénk? Minden elő 
van készítve hozzá. A haldok-
lásban oly sokszor bölccsé vá-
lik az ember. A haldoklás a leg-
utolsó nagyon fontos tanulási 
folyamat. Miért buknánk meg 
éppen ebben? Miért ne élne az 
a lélek a halál után, amely a hal-
doklásában is másokkal tud tö-
rődni? Van sok ilyen történet 
haldoklókról.

Jézus is másokkal törődött a 
kereszten: a kínzóival, édesany-
jával, szeretett tanítványával, a 
hivatása beteljesítésével foglal-
kozott. 

Nevezetes a kereszten mon-
dott hét mondata. Micsoda lel-
ki erő kellett ehhez. Ennek a lel-
kierőnek a földi foglalata, a test 
is spiritualizálódik és tovább él. 
Ez a húsvét.

Tisztelettel: Hefler 
Gábor plébános
 2016. Húsvétján

Nőnapi köszöntő
Köszöntöm a Nőket

Nagy-nagy szeretettel!
Most, hogy szólok róluk,
Nagy-nagy tisztelettel!

Nélkülük nem lenne
Életünk, világunk!
Ezért tiszta szívből

Minden jót kívánunk!

Egészséges, boldog,
Gondtalan életet!

Ne kelljen számolni,
A múló éveket!

Hosszú öregséget,
Nagyon sok unokát!
Ők majd feledtetik,
Élet búját-baját!

Ha csak félig úgy lesz,
Felesleges félni!
Bármi is történik,
Érdemes volt élni!

Szob, 2016. március 8.
ID. VIRÁG SÁNDOR

A húsvét titka - lélek ünnepe!

Virágvasárnap  a menyecskeruhába 
öltöztetett szalmabábut – amely a 
telet és a böjtöt személyesítette meg 
–, a lányok énekszó kíséretében kö-
rülhordozták, majd a faluból kivíve 
(ruháit levéve) elpusztították, víz-
be dobták, vagy ahol nem volt fo-
lyóvíz, ott elégették. A szalmabábut 
kisze, kiszi, kiszőce, kice, kicevice, 
villő nevekkel illették. 

A lányok tréfás éneke már arra 
is utalt, hogy közeledik a böjti idő-

szak vége, hamarosan asztalra ke-
rülhetnek a húsos ételek: „Haj ki-
sze, kiszéce, gyöjj be, sódar, gömbö-
ce. Szabó Marisnak nincs ruhája, 
üres a ládája.”

A bábú a tél, a böjt, a beteg-
ség megszemélyesítője lehetett. A 
„kiszi” szó korpából készült sava-
nyú levest, amely jellegzetes böj-
ti étel is jelent. Az énekekben szó 
van a „kisze” kiviteléről és a sódar, 
vagyis a húsvéti sonka behozata-
láról. Öltöztetéséhez és viteléhez 
különböző hiedelmek fűződtek: 
aki elsőnek felkapja, vagy öltöz-
teti, az hamarosan férjhez megy; 
ha véletlenül visszafordul a vízbe 

dobott bábú, úgy tartották, hogy 
visszajön a betegség a faluba és el-
veri a határt a jég. A vízbe dobott 
kiszéből minden lány egy-egy 
szalmacsomót dobott a vízbe. Úgy 
hitték, akinek a szalmacsomója el-
úszik, még abban az esztendőben 
férjhez megy.

Ezekkel a gondolatokkal, 
és hangos énekszóval vitték a 
Danubius-os lányok is a kiszéjü-
ket, ami a vízbe hajítva egyenesen 
továbbúszott - így tehát ez évben 
már "biztonságban" lehetünk!

Kuti Andrea

Kivittük a betegséget - behoztuk az egészséget!

Újra színház a 
művelődési házban!
Rosencrantz és Guildenstern 
haláli revü Tom Stoppard 
nyomán, a Kötéltáncosok 
színjátszó kör előadásban 
2016. április 16. szombat 
18 óra. A belépés díjtalan, a 
csoporttámogatást elfogad a 
kihelyezett gyűjtődobozban 
az előadást követően.

Tom Stoppard igen gaz-
dag drámaírói munkás-
ságának máig legsikere-
sebb darabja a Rosencrantz 
és Guildenstern halott, a 
Shakespeare Hamletjébe ol-
tott abszurd komédia 1 órás 
színpadi változata.
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Ezzel a címmel készült javaslat 
a települési (tájegységi) megyei 
magyarság értéktárba történő 
felvételhez kulturális örökség 
kategóriában. Javaslatot készí-
tette Fésű József György, a Helyi 
Értéktár Bizottság koordináto-
ra.  A javaslat összeállításában 
közreműködött Batizi Zoltán 
régész, gyűjteményvezető.

Az ókori Római Birodalom 
kiterjesztette határát a Kár-
pát-medence dunántúli részé-
re Pannonia néven. Ennek ré-
vén a Duna-folyam számuk-
ra olyan természeti-politikai 
határrá vált, amely nemcsak 
fontos hajózó útvonalat jelen-
tett, hanem kereskedelmi-vé-
delmi célokat egyaránt szolgá-
ló átkelőhelyeket is biztosított a 
„Barbaricum” felé. Ennek érde-
kében építettek kikötőerődö-
ket a mi Dunakanyarunk jobb 
és bal partján is. Verőcén lát-
ható ennek egyik fennmaradt 

maradványa, amelyhez hason-
ló állt és működött Szob hatá-
rában az Ipoly folyó torkolatá-
hoz közel. Dr. Nagy Mihály ré-
gész tárta fel, és került utána 
visszatemetésre.

Szob Város Önkormány-

zata hozzájárult ahhoz, hogy 
ez a régészeti jelentőségű te-
rület bekerülhessen a LIMES 
– Ripa Pannonica részeként 
a Világörökség Várományosi 
Listába.

Ez a terület régóta ked-

A XX. század elejétől a kiépü-
lő vasúti fővonalak építéséhez 
a tört ágyazati követ a szobi 
kőbányákból is szállították.

 A kezdetben kézi töréssel 
előállított termelést 1909-től 
gépesítették: ekkor Szobon 
a bányákat üzemeltető ifj . 
Luczenbacher Pál zúzóművet 
építtetett, melyet a szobi vas-
útállomással iparvágányok, a 
bányákkal keskeny nyomkö-
zű iparvasút kötött össze.

A „BÁNYA” c. hetilap 
1911. október 29. számában 
ezt írja: „A szobi kőzúzó új 
iparvágánya. Luczenbacher 
Pál budapesti cég a szobi kő-
zúzó céljaira a meglévő ipar-
vasútját a szobi vasúti állo-
mással összekötő iparvágány-
ok létesítésére kért engedélyt. 
A tervezett iparvágányokra 
nézve a kereskedelmi minisz-
ter közigazgatási bejárást ren-
delt el, amely folyó évi októ-
ber 31-én tartanak meg a szo-
bi állomáson.”

A zúzómű egy buktatóhíd-
ból, kúpos törőből, egy gumi-
hevederes elevátorból és egy 
dobrostából állt. Az osztályo-
zó alatt 3 iparvágány vezetett 

(keskeny, fonódó és normál 
nyomközű).

A kúpos törőt az Allis 
Chalmers cég szállította 
(Milwaukee, USA).

1938-ban utántöréshez egy 
Viertz VIII-as kétingás törő 
lett felszerelve. 

1944. szeptemberében az 
Ipolyon átvezető vasúti hi-
dat három alkalommal bom-
batámadás érte, melynek so-
rán a zúzómű is súlyos káro-
kat szenvedett.

A termelés és a törés 1946-
ban indult újra, kezdetben 

kézi módszerekkel, majd a 
zúzómű helyreállításával.

1949-től felépült az új zú-
zómű és osztályozó. Az elő-
töréshez egy GANZ 10-es po-

fástörő lett beépítve.
1959-ben Malom-

völgyben nagyobb be-
ruházás részeként meg-
épült az új előtörőmű. 
Tipus: 1500*1200 mm po-
fanyílású, 20. sz. nagy po-
fástörő. Gyártó:  VEB 
Schwerma-schinenkombinat 
Ernst Thälmann (SKET), 
Magdeburg-Buckau (volt  

Friedrich Krupp AG 
Grusonwerk).

1975-ben Malomvölgyben 
megépült a 2. sz. előtörőmű.

1993-ban A kő feldolgo-
zó üzemrész a szobi telepről a 
Malomvölgybe települt.

2011-ben a 2. sz régi 
előtörőmű el lett bontva, he-
lyette 2012-ben korszerű 
SANDVIK CJ 612 törő lett be-
építve. Átadását követően az 1. 
sz. előtörőmű is el lett bontva.

2014-től pedig egy 
METSO HP 300-as törőbe-
rendezéssel állítják elő a vas-
úti ágyazati követ.

Ebben a kőbányában dol-
gozott hosszú éveken át ener-
getikusként Paluch Gyula, 
aki 50 évvel ezelőtt elkészí-
tette a GANZ 10-es törő mo-
delljét. A hálózati feszültség-
gel működő modell ünnepé-
lyes átadására 2016. március 
7-én került sor az Érdy János 
városi könyvtárban. Az ado-
mány végleges elhelyezésére a 
Börzsöny Múzeum kőbánya-
történeti gyűjteményében ke-
rül sor, miután elkészül hozzá 
a plexi védőburkolat.

Fésű József György, 
Árpási Imre
Fotó: BMBK 

fotóarchívum

Római kori kikötőerőd Szobon

Egy adomány kapcsán: a szobi kőzúzó

velt helyszíne a vízi (evezős) és 
„szárazföldi” turistáknak kilá-
tásponti értéke miatt. Növel-
né értékét, ha itt egy olyan tu-
risztikai fogadó- bemutatóhely 
kialakítására kerülhetne sor, 
amely a környező természeti 
értéket (Hideg-rét) is magában 
foglalná.    

A nemzeti értékkel kapcso-
latos információt megjelenítő 
forrás: Magyarország Régésze-
ti Topográfi ája 9. kötet. A Szo-
bi és a Váci járás. Szerk.: Torma 
István. Akadémiai kiadó, Bu-
dapest, 1992. 

A javaslatot egyhangúan tá-
mogatta a Szobi Értéktár Bi-
zottság: Golánné Beke Ani-
ta, Kunya Sándorné, Nagy 
Gyuláné Héri Borbála és Paluch 
Anita. Szob Város Önkor-
mányzata felterjesztette Pest 
Megye Önkormányzata felé és 
ezt a Pest Megyei Értéktár Bi-
zottság el is fogadta. Fotómel-
léklet is készült hozzá, fotók: 
Mándli Gyula és Fésű József 
György.

Az ásatáskor készült fotó
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Energia és környezetvédelem X.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

A víz  -  hazai vízügyek és erő-
művek 

Bár szeretnék tárgyilagos ma-
radni, de bizonyára elfogult le-
szek: az egyetem utáni első mun-
kahelyem a VITUKI (Vízgazdál-
kodási Tudományos Kutató Inté-
zet) volt. A Magyar Vízrajzi Szol-
gálat 1886-tól kezdett működni. 
Ennek utódjaként a VITUKI-t 
1952-ben alapították és Európa 
talán legsokoldalúbb vízügyi ku-
tatóintézetévé vált, amely a víz-
gazdálkodás teljes spektrumá-
ban tevékenykedett. Jellemző pél-
da erre, hogy már 1971-ben (nem 
volt még mikroprocesszor, sem  
PC) elkezdtük a XIX. században 
rögzített vízállás regisztrátumok 
digitalizálását is. Nem csak az if-
júságom tűnt el, de VITUKI sincs 
már.

Elgondolkodtató ellentmon-
dás, hogy Áder János köztársasági 
elnökünket tagnak hívják a Pári-
zsi Klímaegyezmény eredménye-
ként alakuló globális vízügyi tes-
tületbe1, ugyanakkor eltűnőben 
van a hazai vízügyi szaktudás. 
Nem csak a tudományos műhely 
tűnt el, hanem 2005-ben a szak-
mai folyóirat is: 1879-ben  jelent 
meg először a "Kultúrmérnöki je-
lentések", majd  1890-től ennek 
jogutódja, a "Vízügyi Közlemé-
nyek2".  Élt 126 évet!

A világ vízerőműveinek össz-
teljesítménye kereken 715ezer 
MW. Ezek az erőművek nagy-
jából a Föld elektromos össz-
teljesítményének a 19%-át ad-
ják. Ugyanekkor, 2010-ben Ma-
gyarország elektromos össztelje-
sítményének3 csak a 0,2 százalé-
ka származott vízerőművekből. 
Ennek az aránytalanságnak ob-
jektív és szubjektív tényezői egy-
aránt vannak. Nincs tengerünk, 
nem lehetnek sem árapály, sem 
hullámerőműveink. A folyókra 
telepített erőműveket három nagy 
csoportra osztják fel: kis esésű, 
közepes esésű és nagy esésű víz-
erőművekre. Trianon óta hazánk-
ban csak kis esésű  vízerőművek 
létesíthetők. A Vízügyi Közlemé-
nyeket olvasgatva kiderül, hogy 
az első és második világháború 
pusztítása több vízerőmű építését 
meggátolta, illetve félbeszakította. 
A Vízügyi Közlemények 1936. évi 
kötete sok tervről tesz említést. 
Többek között beszámol a Moso-
ni-Dunára tervezett 42MW tel-

jesítményű erőmű terveinek el-
készültéről. E terv lényegében a 
Gabčíkovo–Nagymaros vízlép-
csőrendszer előfutára volt. A ter-
vezéskor különösen odafi gyeltek 
a környezeti hatásokra és a hajóz-
hatóság javítására. (A megvalósí-
tást a második világháború meg-
akadályozta.) Az 1936. évi tervek 
alapján elkészült viszont Tiszalúc 
község mellett a Hernádon egy 
kis vízerőmű, amely 1945-ben 
a legkorszerűbbnek számított. 
Üzemvíz csatornára telepített két 
darab 2,2MW-os turbinája még 
ma is áramot termel. A Kiskörei 
vízlépcső és vízerőmű (28MW), 
valamint a Tiszalöki vízlépcső 
és vízerőmű (12,5MW) előtervei 
már a XIX. században elkészül-
tek. Realizálásukra azonban csak 
az 1950-1960-as években került 
sor.

A Dunán, a XIX. század végén 
építették meg az első erőművet a 
németországi Ulmnál.

Ausztriában az első dunai erő-
művet 1959-ben helyezték üzem-
be és mára már kilenc dunai erő-
művük van, amely az ország ener-
giatermelésének kereken 20%-át 
adja. A Bősi erőmű Szlovákia 
energiaszükségletének - a vízál-
lás függvényében - 11-16 százalé-
kát elégíti ki. Európa legnagyobb 
vízerőműve a Vaskapunál román-
szerb kooperációban épült meg és 
az energiaellátás kereken 27%-át, 
illetve 37%-át biztosítja Románi-
ában, illetve Szerbiában.

A Duna magyarországi szaka-
szán nem épült erőmű, és a ha-
zai szakasz hajózhatósága sem fe-
lel meg a jelenkor elvárásainak. 
Eleink hiába látták, hogy szükség 
van vízlépcsőkre és erőművekre, 
de egyes utódok fütyültek a józan 
észre és mondvacsinált okokra hi-
vatkozva megakadályozták, hogy 
elkészüljön a "nagy mű". Nézzük 
tömören a történet vázlatát. Aki 
bővebb forrásra kíváncsi, néz-
ze meg a WIKIPEDIA4 megfele-
lő szócikkét.

A Magyar Népköztársaság és 
a Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság 1977. szeptember 16-án 
kötötte meg a szerződést a  bős–
nagymarosi vízlépcsőrendszer 
közös építéséről és üzemelteté-
séről. Az eredeti terveket több-
ször is módosították, az építke-
zés csúszott. 1984-ben civil szer-
vezetként megalakult a Duna Kör, 
amely számos módon tiltakozott 

a vízlépcső rendszer megépítése 
ellen. 1985-ben a VITUKI elké-
szítette a rendszer hatástanulmá-
nyát, majd ennek alapján a kor-
mány az áttervezésre és kivitele-
zésre szerződést kötött a sok ta-
pasztalattal rendelkező osztrák 
Donaukraft werkével. A Duna 
Kör és mások továbbra is tiltako-
zásokat szerveztek, a vízlépcső-
rendszer és az erőmű realizálása 
politikai kérdéssé vált. 1989. októ-
ber 31-én a magyar Országgyűlés 
úgy döntött, hogy Magyarország 
véglegesen felhagy a nagymaro-
si duzzasztó és erőmű építésével, 
a dunakiliti építkezés folytatását 
pedig új államközi szerződéshez 
kötötte. 1990. novemberében az 
Antall-kormány vállalta, hogy az 
osztrák kivitelezőnek 2.650 millió 
schilling kártérítést fi zet.

Emlékszem erre az időszakra, 
egyszerűen nem akartam elhinni! 
Megkérdeztem több "vizes" mér-
nök ismerősömet: tényleg hibás 
ez a terv? Azt mondták, hogy a 
végleges változat igazán hibátlan, 
minden szempontból korrekt. Jól 
ismertem a fővállalkozó OVIBER 
vezető jogtanácsosát is. Válaszá-
nak az volt a lényege: "államközi 

szerződést nem lehet egyoldalúan 
felmondani".

A szlovák fél nem fogadta el 
a magyar feltételeket és az An-
tall-kormány 1992. május 25-i 
hatállyal az államközi szerződést 
egyoldalúan felbontotta. Cseh-
szlovákia 1992. október 25-én 
Dunacsúnnál mintegy negyven 
kilométeres hosszban szlovák te-
rületre terelte a Dunát. Azóta is 
ott van a főág, a Szigetköznek 
csak a teljes vízhozam 20 százalé-
ka maradt...

Az ügy az ENSZ hágai Nem-
zetközi Bírósága elé került. A bí-
róság 1997-ben meghozott ítéle-
tében mindkét felet elmarasztalta. 
Kötelezte a feleket, hogy a bíróság 
által rögzített elvek szerint kösse-
nek szerződést a kialakult helyzet 
végleges rendezésére. A két állam 
az ítéletet a ami napig nem haj-
totta végre, nem született meg a 
szerződés5... 

1 - www.hirado.hu/2016/02/13/ader-janos-
meghivast-kapott-az-ensz-vizugyi-elnoki-
testuletebe/
2 - apps.arcanum.hu/app/vizugyi/
3 - www.kkft .bme.hu/sites/default/
f i l e s / 3 . M a g y a r o r s z % C 3 % A 1 g % 2 0
energiatermel%C3%A9se%20%C3%A9s%20
felhazn%C3%A1l%C3%A1sa.pdf
4 - hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91s%E2%8
0%93nagymarosi_v%C3%ADzl%C3%A9pcs
%C5%91
5 - mta.hu/mta_hirei/duna-konferencia-az-
akademian-eloszor-mutattak-be-a-szigetkoz-
es-a-csallokoz-rehabilitaciojaval-kapcsolatos-
tanulmanyokat-10575
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Pontosan 4 évvel ezelőtt kez-
dődtek el a jiu jitsu edzések Szo-
bon, dr. Kormanik Gergő Ákos 
- a szobi rendőrőrs parancsnoká-
nak - kezdeményezésével. Elein-
te igen szerény körülmények kö-
zött; csak néhány, ám annál lel-
kesebb taggal. Az elmúlt években 
aztán többen is csatlakoztak és 
kipróbálták ezt a viszonylag ke-
véssé ismert küzdősportot. Az 
alapító tagok saját idejüket, ere-
jüket, energiájukat és anyagi for-
rásokat is belefektetve egyre jobb 
körülményeket teremtettek az 
edzésekhez, felszerelést szerez-
tek és tavaly októberre elkészült 

az új edzőterem is a Duna-par-
ton, ahol jelenleg már igazán kel-
lemes és igényes körülmények 
között zajlanak az edzések. (A 
helységet az Önkormányzat biz-
tosította, a felújítás önerőből tör-
tént.) Tavaly ősztől a klub a Szobi 

SE Küzdősport Szakosztályaként 
működik (jiu jitsu és thai box) és 
a felnőtt edzés mellett elkezdő-
dött a gyerekek edzése is, első-
sorban a nagyóvodás korcsopor-
tot felölelve. Az edzéseket a kez-
detektől Kormanik Gergő vezeti, 
aki a lila öv után a múlt hónap-
ban a barna övfokozatot is meg-
szerezte.

A jiu jitsu a japán szamurájok 
pusztakezes közelharc technikái-
ból kifejlődött komplex harcmű-
vészet. Története mintegy 2500 
évre nyúlik vissza; a jiu jitsu je-
lentése „lágy művészet”. Napja-
inkban is folyamatosan alaku-

ló, évszázadok óta csiszolódó tu-
dásanyag, amelynek elemei álta-
lánosságban a dobások, ütés- és 
rugástechnikák, földharc- , fegy-
veres- és fegyvertelen önvédel-
mi fogások. Több irányzata léte-
zik. A jitsu részben egy földharc-, 

vagyis birkózó rendszer, amely-
nek célja az ellenfél mihamarabbi 
„befejezésre”, feladásra kénysze-
rítése fojtással vagy ízületi feszí-
téssel. Gyakorlója nem két váll-
ra fektetésre vagy pontszerzés-
re törekszik, hanem ténylegesen 
az ellenfél fi zikai legyőzésére. A 
jiu jitsu edzésen vagy versenyen 
a vesztésre álló partner a másik 
testét (hátát, karját, fejét, stb.) te-
nyérrel megpaskolja, azaz kopo-
gással jelzi, ha annyira fáj már a 
fojtás vagy ízületi feszítés, hogy 
fel kell adnia a küzdelmet. Ezzel 
megelőzhetőek a komoly sérülé-
sek, de a küzdelem mégis teljes 
erőből mehet. Ha a rendelkezésre 
álló idő alatt egyikük sem kopog, 
akkor pontozással is lehet nyer-

ni. A teljes erőből 
végzett gyakorlás 
miatt valós, ko-
moly harci értéke 
is van, szemben 
néhány olyan 
küzdősport stí-
lussal, amelyek 
formagyakorla-
tokra és koreog-
rafált páros gya-
korlatokra helye-
zi a hangsúlyt. 
A jiu jitsu edzé-
seken gyakran 
megfigyelhető, 
hogy egy techni-

kailag felkészültebb ember képes 
legyőzni a nála erősebb, de kép-
zetlenebb ellenfelét is. Szépségét 
az adja, hogy nagyon sok techni-
kát és ezek számtalan kombiná-
cióját tanítja, amelyeket a sakk-
hoz hasonló taktikával lehet és 

kell használni, fi gyelve az ellenfél 
reakcióját, előre számolva a kö-
vetkező lépéseivel. Erőt, állóké-
pességet, és komoly kombináci-
ós készséget fejleszt ki ez a stílus.

Az elmúlt évek alatt a szo-
bi jitsusok több országos verse-
nyen is megmérették magukat, 
szép eredménnyel! A legutolsó 

országos Global Grappling ver-
seny március 12-én, Debrecen-
ben volt. Pap Nóra és Bartók Mi-
hály „Bobby” (egyike az alapí-
tó tagoknak) képviselték a szobi 
Wild Boar Jiu Jitsu Club-ot. Nóri 
aranyérmet szerzett; és nem mel-
lékes körülményként megemlí-
tendő, hogy mindezt úgy, hogy 
saját súlycsoportjában nem volt 
lány induló, így fi úkkal kellett 
megküzdenie! Bobby bronzér-
met szerzett; ellenfél hiányában 
szintén másik csoportban indul-
va. Mindkettejükre büszkék lehe-
tünk! 

Aki kedvet kap a jitsuhoz és 
szívesen csatlakozna a jó hangu-
latú edzésekhez, azt szeretettel 
várják minden kedd és csütörtök 
délután a tatamin.

Wild Bord Jiu Jitsu Club

2016. március 8-án a Nyug-
díjas Klub tagjai elsősor-
ban a nőket ünnepelni gyűl-
tek össze. Tóth Lajos alpol-
gármester kedves szavakkal, 
valamint Virág Sándor klub-
tag versével köszöntötte az 
ünneplőket, majd a klub 
férfi tagjai egy szál virággal 
kedveskedtek a hölgyeknek. 
Simon Józsefet, Kazi bá-
csit (képünkön jobbra fent) 
is - aki a klub egyik alapító 
tagja - felköszöntöttük szü-
letésnapja alkalmából.  Az 
uzsonna elfogyasztása után 
a klub vezetőségének meg-

választására került sor. A 
jelen levők szavazatukkal 
Gimesi Mihálynét elnöknek, 

Barna Tamásnét, Kis Györ-
gyöt, Klagyivik Józsefnét és 
Molnos Balázsnét vezetősé-

Nőnap és vezetőségválasztás a Szobi 
Nyugdíjasok Klubjában

gi tagoknak választották. A 
jelöltek közül Berendi Mag-
dolna nem jutott be. Man-
na sok éven keresztül ve-
zetőségi tag volt, itt szeret-
nénk megköszönni áldoza-
tos munkáját, és továbbra is 
számítunk rá.

Vezetőség

JIU JITSU SZOBON
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