Szobi Hírnök
XXVI. évf. 11. szám - 2016 november * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-Fejlesztési Program
„A sport nemcsak testnevelés,
hanem a léleknek is az egyik
legerőteljesebb nevelőeszköze.”
Szent-Györgyi Albert

„Járásközponti tanuszoda építés”
ünnepélyes alapkőletétel
Szob Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra-Fejlesztési Program keretében megvalósuló Szobi
Tanuszoda ünnepélyes alapkőletételére.
Időpont: 2016. november 30., 9 óra 30 perc
Helyszín: Szob, Árpád utca 17. – József Attila Művelődési Ház,
valamint a Duna-part
Program:
Dr. Boros Anita, vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár ünnepi beszéde
Harrach Péter országgyűlési képviselő köszöntő beszéde
Ferencz Gyöngyi, Szob város polgármesterének köszöntő beszéde
Óvodás és iskolás gyermekek műsora
Alapkő elhelyezése

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével eseményünket, mely városunk életében meghatározó
mérföldkő, és osztozzon velünk örömünkben, sikereinkben.
FERENCZ GYÖNGYI
POLGÁRMESTER
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Csivitelés a könyvtárban!
Itt az ősz. Az óvodások a költöző madarakkal ismerkedtek a héten. Évek óta jó kapcsolat van az óvoda és az Érdy János
Könyvtár között, ezért természetes volt, hogy átmentünk és a nagyképernyőn néztük meg a kiválasztott természetfilmeket, majd az ujjunkkal követtük a földgömbön a költöző madarak útját. Ezután mindenki kapott egy könyvet, amelyben
megkereshette a gólyát és a színezők közül kiválaszthatta, amelyik a legjobban tetszett. Amíg a gyermekek a színezéssel
foglalkoztak, Gryllus Vilmos őszi dalait hallgattuk. Amikor az ujjacskák elfáradtak, szemezgettünk a feltálalt diákcsemegéből, majd az udvaron az „Éhes fecske” elnevezésű fogójátékkal fejeztük be a délelőttöt.
Köszönjük kedves Erzsi néni, Borika és Judit! Legközelebb a gyermek olvasóterem játékaival fogunk játszani, és mesét
hallgatunk.
Kipilláné Gonda Mária óvónő

Szobi Hírnök

Szob Város Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.
Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-690, e-mail: holocsik@gmail.com
Nyomdai előállítás:
Proxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
2167 Vácduka, Petőfi utca 28.
Tel./fax: 27/316-100
Felelős vezető: Furucz Zoltán
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Útépítés az Arany János utcában
A napokban megkezdődött
az Arany János utca Szent
Imre utcai kereszteződéstől
az Árpád utcáig tartó, igen
rossz állapotban lévő útburkolatának felújítása. Az
elmúlt évtizedekben ezen
igen forgalmas útszakasz állapota folyamatosan romlott,
a biztonságos közlekedés
feltételeinek biztosítása érdekében mára újraaszfaltozása
indokolttá vált. Az útszakasz
felújítására az önkormányzat pályázatot nyújtott be,
amely sajnos nem részesült
támogatásban, így a beruházás 100%-os önkormányzati
finanszírozás mellett valósul
meg.
A felújítással érintett útszakasz folytatása az Árpád
utca. Az Árpád utca útburkolata szintén erősen leromlott állapotú, azonban
jelenleg az a Magyar Állam
tulajdonában van, így annak
felújítását az önkormányzat
egyelőre nem tudja megkezdeni. Amint arról korábbi

lapszámainkban már hírt
adtunk, a képviselő-testület
kezdeményezte az Árpád
utca önkormányzati tulajdonba vételét annak érdekében, hogy az útburkolat
felújítását a jövőben – anyagi
lehetőségei függvényében

– el tudja végeztetni. Mai
tudásunk szerint a várhatóan másfél - két évet igénybe
vevő átadás-átvételi eljárás
befejezése után várható csak,
hogy az önkormányzat bele
tud kezdeni az Árpád utca
teljes felújításába.

Városgyűlés és közmeghallgatás
Szob Város Önkormányzat
Képviselő-testülete október
27-én városgyűlést és közmeghallgatást tartott a Szobi
József Attila Művelődési Ház
nagytermében. A település
lakosságszámához viszonyítva szerény érdeklődés mellett
megtartott városgyűlésen a
jelenlévők tájékoztatást kaphattak az önkormányzat által
– az esztendőből már eltelt háromnegyed évben – elvégzett
munkáról, illetve a jövő évi
tervekről.
A közmeghallgatás alkalmával a megjelent lakosok
tehették fel kérdéseiket a
képviselő-testület részére, és
fogalmazhatták meg észrevételeiket, javaslataikat az önkormányzati munkát, illetve
terveket illetően. Számos építő jellegű kérdés és észrevétel

hangzott el a közmeghallgatás
alkalmával, amely mind-mind
nagyon fontos a képviselőtestület számára. Ezek a kérdések, észrevételek, javaslatok
egyfajta visszajelzést adnak arról, hogy mely önkormányzati

intézkedések szolgáltak közmegelégedésre, melyek azok,
amelyek esetlegesen korrekcióra szorulnak, másrészt felszínre kerülnek azok a megoldandó problémák, amelyekre
megoldást kell találni.

Tovább
épülhet a
kerékpárút
A képviselő-testület október 27-i ülésén határozott
arról, hogy támogatja a jelenleg városunkig kiépített
kerékpárút Szob-Ipolydamásd közötti szakaszának megépítése érdekében
INTERREG pályázat benyújtását. A tervek szerint
a határon átnyúló projekt
keretében a kerékpárút a
szlovákiai Párkány városig
épülne meg, azaz Ipolydamásdnál átlépné az államhatárt.
A
képviselő-testület
döntésével
konzorciumi
partnerként csatlakozott
a főpályázó Ipolydamásd
Község Önkormányzatához, és a pályázat támogatásban részesülése esetére
vállalta a - Szob közigazgatási területén megvalósuló
beruházási résszel arányban számított - 5%-os önrész viselését.

Sikeres a
tűzifa pályázat
Szob Város Önkormányzata 129 m3, szociális célú
tűzifa vásárlására nyert el
támogatást a Belügyminisztériumtól. Az önkormányzat az elnyert forrásból az Ipolyerdő Zrt-től
rendelte meg a tűzifát. A
tűzifa önkormányzatunkhoz történő leszállítását
követően kezdődhet meg
annak – szociális rászorultság alapján történő
– kiosztása a beérkezett
igények alapján. A szociális tűzifa iránti igényeket
ügyfélfogadási napokon
(hétfő, szerda, péntek) lehet benyújtani a Szobi Polgármesteri Hivatal igazgatási irodájában.
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Röviden
Múzeum A képviselő-testület október 27-én megtartott
ülésén döntött arról, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján a Börzsöny
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2016. december 1.
napjától megüresedő gyűjteményvezetői állásának betöltésére pályázatot hirdet,
és a határidőre beérkező
pályázatok véleményezésére
egy öt tagú bizottságot hoz
létre. A képviselő-testület a
véleményező bizottságot az
alábbi tagokkal hozta létre:
Zomborka Márta (Pulszky
Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület tagja, valamint
a Tragor Ignác Múzeum
közgyűjteményi referense,
néprajzos muzeológusa), a
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete képviselője (név nélkül, akit a szervezet delegál),
Tallérné Nobilis Júlia közalkalmazotti képviselő, Nagy
Gyuláné, a képviselő-testület
tagja, a Kulturális, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke, és Fésű József György,

a Börzsöny Múzeum Baráti
Köre elnöke. A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, a www.szob.hu oldalon olvasható.
Kapcsolódó hír, hogy a
képviselő-testület a pályáztatási eljárás lebonyolításának
idejére, 2016. év december
hónapjára a Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
gyűjteményvezetői feladatainak ellátásával Batizi Zoltán
jelenlegi vezetőt bízta meg.
Csónakház A képviselőtestület októberi ülésén a beruházást támogató Magyar
Kajak-Kenu Szövetség (a
továbbiakban: Szövetség) javaslatára eredménytelennek
nyilvánította a csónakház I.
üteme kivitelezésére lefolytatott beszerzési eljárást. A
Szövetség a kivitelezés megkezdése előtt további egyeztetést tart szükségesnek,
másrészt arról tájékoztatta
önkormányzatunkat, hogy
a csónakház II. ütemének
építésére benyújtott VEKOP
pályázat támogatásban részesült. Mindez azt jelenti, hogy
a csónakház teljes megépítésére a Szövetség rendelkezésére áll a szükséges forrás,

ami indokolja kivitelezés
tervezett ütemezésének újragondolását.
Vis maior Szob Város Önkormányzata a Tompa Mihály utca útburkolatában és
vízelvezető rendszerében keletkezett károk helyreállítására vis maior támogatást nyert
el. Az októberi ülésen a képviselő-testület jóváhagyta a
pályázathoz szükséges szakértői vélemény elkészítéséről
szóló, dr. Károlyi Csaba bejegyzett igazságügyi szakértővel kötött szerződést, illetve
döntött arról, hogy ajánlattételi felhívást tesz közzé a
helyreállítás megkezdéséhez
szükséges kiviteli tervek elkészítésére.
Határozatok A képviselő-testület októberi ülésén
kapott tájékoztatást a jegyzőtől a 2016. III. negyedévben
meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
DMRV A képviselő-testület októberi ülésén ismerte
meg a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-nek (2600
Vác, Kodály Zoltán út 3.) a

Elkészült az új előtető az idősek otthonában
Az önkormányzat még a múlt évben nyújtott be pályázatot a többcélú kistérségi társulás
fenntartásában működő „Gondoskodás Összefogással” SZEBK, szobi és kemencei telephelyének felújítására. A beruházás komolyabb része a kemencei telephelyen valósult meg,
hiszen ott szükség volt az épület bővítésére-átalakítására. Szobon az elnyert forrásból egy
előtető, és egy, a mozgáskorlátozottak épületbe történő bejutását segítő rámpa épült meg.

2017-2031. években Szob településre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervét. Az egyébként csak a társaság üzemeltetésében lévő közművek
legszükségesebb fejlesztéseit,
karbantartási munkáit – ide
értve az azonnali hibaelhárítást - tartalmazó tervet a képviselők elfogadták.
Tanuszoda A képviselő-testület októberi ülésén
tárgyalta a szobi 579 hrsz-ú
ingatlanon tanuszoda létesítése érdekében a Nemzeti
Sportközpontok és Szob Város Önkormányzata között
kötendő
együttműködési
megállapodás
tervezetét.
A tervezet részletesen kitér
azokra a feladatokra, munkarészekre (pl. az ingatlan
közművekkel történő ellátása, parkoló -, kerítés-, járda-,
útépítésre stb.), amelyet a
tanuszoda létesítése során az
önkormányzatra hárulnak. A
képviselő-testület az ülésen
felhatalmazta a polgármestert, hogy az együttműködési
megállapodás 1. sz. mellékletében részletezett, az önkormányzat által vállalandó
feladatok részleteiről az ülésen elhangzott szempontok
és javaslatok alapján további
egyeztetéseket folytasson a
Nemzeti Sportközpontokkal
az együttműködési megállapodás szövegének véglegesítése érdekében.
Temetkezés A képviselőtestület döntött arról, hogy a
tulajdonában lévő Új Köztemető tekintetében a kegyeleti
közszolgáltatást ellátó szolgáltató kiválasztása érdekében pályázati felhívást tesz
közzé. A pályázati felhívás az
önkormányzat honlapján, a
www.szob.hu oldalon olvasható.
Erdőtelepítés A képviselő-testület októberi ülésén
döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő,
és 2011-ben letermelt szobi
0126 hrsz-on található erdőrészlet - Heves Megyei Kormányhivatal (erdőfelügyelet)
által előírt - újratelepítésének,
illetve bálványfáktól történő
megtisztításának elvégzésére
3 év haladékot kér.
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Az 1. osztályosok avatása

Iskolánkban évek óta megrendezésre kerül az elsősök
köszöntése, avatása, ahol az
iskola új diákjai fogadalmat
tesznek. Ebben a tanévben
október 28-án került sor az
ünnepségre szülők, hozzátartozók, meghívott vendégek, pedagógusok, iskolatársak jelenlétében.

A 4. osztályos tanulók
és testvérek kíséretében
vonultak be a kis elsősök
az iskola feldíszített tornatermébe, ahol az ünnepséget tartottuk. Járik Izabella
igazgató asszony köszöntötte a jelenlévőket és külön az
első osztályosokat. Az ünnepi műsor részeként a ne-

gyedikesek – Halmai Zsófia, Papdi Izabella, Golán
Panna mondtak verset. Ezután került sor az 1.a és 1.b
osztály közös műsorára a
sok izgalommal töltött próba után.
Vidám versekkel és énekekkel kedveskedtek a
közönségnek, és ebben a

Amíg nem adod fel, addig
legyőzhetetlen vagy!
Mindig jó érzés, amikor a Szobi
Hírnök oldalain olyan fiatalokról olvasok, akik tehetségükkel,
kitartásukkal országos vagy
nemzetközi eredményeket értek el. Most én is két tehetséges
fiatalemberről szeretnék írni.
Szabó Lőrinc és Grézál Gergő 2016. október 20-23-a között
Szerencsen a GPA-IPO Európa
Kupán súlycsoportjukban első
helyezést értek el. Gergő az ifi
abszolút korcsoportban II. helyezett lett.
Mindketten kezdetben hobbiból jártak a szobi Step fitness
edzőtermébe. Aztán néhány
évvel ezelőtt elhatározták, hogy
kipróbálják magukat verseny-

helyzetben is. Több országos
versenyen vettek részt, ahol

olyan eredményesek voltak,
hogy kvalifikálták magukat az
Európa Kupára. A hétköznapi ember csak annyit lát a felkészülésből, hogy a fiúk már
megint súlyokat emelnek. De
az eredmények mögött ennél
sokkal több munka áll. Heti 4-5
napon át, napi 2-3 óra edzés.
Az erőemelés három gyakorlatból tevődik össze: guggolás,
fekvenyomás, felhúzás. A fiúk
ezeket gyakorolják kiegészítve
más erőnléti gyakorlatokkal.
A kitartó munka mellett a
család támogatása és segítsége
is hozzájárult a kiváló eredmény eléréséhez.
Gratulálunk a fiúknak!

szereplésben láthatóan jól
érezték magukat. Reméljük,
hasonlóan vidáman fog eltelni az előttük álló 8 tanév
is.
A fogadalomtételhez az
eskü szövegét Patrik Zsófia
4. osztályos tanuló olvasta fel és utána ismételték a
kicsik. Így hivatalosan is
iskolánk tanulóivá váltak
kis elsőseink. Mindannyian
megkapták az iskola címerét jelképező kitűzőt, melyet büszkén viseltek. (Köszönetünket fejezzük ki Szob
Város Önkormányzatának,
hogy a jelvények megvásárlásával támogatta az elsősök
ünnepét.) Az ünnepélyes fogadalomtétel bizonyságául
valamennyien emléklapot
vehettek át Ferencz Gyöngyi
polgármester asszonytól.
A rendezvény befejezéseként elénekeltük iskolánk
indulóját és ezután felszabadultan, vidáman mentek
haza gyerekeink.
Elsős tanító nénik
1. a osztály
Farkas Renátó
Hajdu Marcell
Hegedűs Tímea
Kalácska Zsolt
Karaba Jázmin Liliána
Karaba Kevin Kristóf
Kiss Lilla
Kőszegi Szabolcs
Lakatos Kiara Miranda
Lengyel Richárd
Lieszkovszki Bálint
Rózsahegyi Réka
Simon-Rozsnyai Áron
Tasnádi Levente
1. b osztály
Bartók Mihály Ármin
Bihari András
Dóbiás Bianka Nóra
Drexler Bíborka Csenge
Hauzman Arnold
Horváth Kristóf
Kipilla Róbert Bence
Kőnig Ákos Krisztián
Nagy Botond
Nyári Máté
Veres Gerda Liliána
Vigh Zsófia
Virág Tamás
Zentai Dóra Marianna
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Nagytakarítás az
egyházi temetőben
A Római Katolikus Egyház
november elsején a mindenszentek, másodikán a
halottak napját ünnepli.
Halottak napján az emberek
felkeresik halottaik sírját,
virággal díszítik fel azokat,
mécsest, gyertyát gyújtanak. Emlékeznek meghalt
szeretteikre és imádkoznak
értük.
Nem minden sírhoz járnak látogatók. Temetőnkben nyugszanak az Irgalmas rendi apácák, a korábbi
években elhunyt papok,
szerzetesek. A második világháborúban meghalt két
honvéd, valamint a szovjet
hadsereg halottai. Tudjuk,
hogy az egykori Szovjetunióban elesett magyar katonák sírjait az ottaniak is
gondozzák. Így a mi temetőnkben is rendben tartott,
gondozott sírokban nyugszanak. Ugyancsak rendezett sírban nyugszik a két
hősi halott is. A magyar
hősi halottak és a szovjet
katonák sírjainak rendben
tartásáról a város gondoskodik, köszönet érte.
A temetőt sok helyen
sírkert néven emlegetik.
Sajnálatos módon ez az

elnevezés a mi egyházi temetőnkre nem illett rá. A
bokrok, fák és egyéb növények elsűrűsödtek a temető
gondozásának hiányában.
Az idei halottak napjára
nagy változás következett
be. Plébánosunk meghirdette a temető rendbetételének programját. Szombatonként - és időnként más
napokon is - dolgoztak egyházközségünk tagjai a temető rendbe tételén. Ennek
eredményeképpen a temető
egészen más formában tárult a látogatók elé. Átlátható, tiszta területté változott Hefler Gábor plébános
irányításával és személyes
fizikai munkájával. Segítője,
Oravecz Szilárd úr sok időt
töltött a temető rendbetételével.
Az eredményes munka
végzéséért köszönet illeti
meg a munkában részt vevő
egyházközségi tagokat, valamint a szervezőt, és segítőjét. A Jó Isten áldása legyen rajtuk.
A kezdeményező Hefler
Gábor plébános úrnak jó
egészséget és további jó
munkát kívánunk.
Simon József

Gasztró staféta
Kedvenc húsgombóc
levesem
Hozzávalók:
• sárgarépa
• petrezselyem
• zeller
• paprika
• paradicsom
• darált hús
• hagyma
• fokhagyma
• zsemlemorzsa
• tojás
• bors
• pirospaprika
• só
A zöldségeket felszeletelem,
olajon vagy zsíron megdinsztelem. Pirospaprikát
szórok rá, majd felöntöm

vízzel. Beledobok egy paprikát, egy paradicsomot,
petrezselyemlevél csomót,
zellerlevelet. Amíg felforr,
addig elkészítem a húsgombócokat. Körülbelül fél kg
darált húshoz 1 tojást, sót,
borsot, egy kis pirospaprikát, 1 evőkanál zsemlemorzsát, 2-3 gerezd reszelt
vagy nagyon apróra vágott
fokhagymát, és körülbelül
ugyanennyi apróra vágott
vöröshagymát adok. Összegyúrom, kis gombócokat
formázok, majd a forrásban
lévő levesbe dobom. Lehet
bele egy kis tésztát is főzni.
A stafétát Gyarmati Péternének adom át.
Pereszlényi Ági

Nem tudom…
Nem tudom, ki hogy van?!
Fejemben titokban,
Gondolatok, mindig motoszkálnak!
Apró-cseprő képek.
Hánya-veti rímek.
Bizzarul, kacéran, meg – meg állnak!
Forgatom, keverem.
Helyére illesztem.
S lám máris, versé formálódnak!
Év minden szakába.
Bár tudnám mihaszna.
Elfecsérelt percek halmazának!
A mai emberek.
Muszájból modernek.
Nem hisznek már a romantikába!
Pedig mily élvezet.
Csapongó képzelet.
Szárnyal mint madár a nagyvilágba!
Hagyjuk a holnapot.
Egyhangú robotot.
Megszokott medrében folydogálni!
Éljünk csak a mában.
Szép álomvilágban.
Ne akarjunk, mindent jól csinálni!
Mihaszna áldozat?
Majmolni másokat.
Egymást mind jobban túllicitálni!
Jöhet rút betegség.
Rosszul tűrt öregség.
Utólag, már késő lesz megbánni!
Szob, 2016. október, id. Virág Sándor
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A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember
tudja, hogy szeretet nélkül
élni nem lehet. Nem is …! Ez
az életünk ereje. Oly kicsi a
szív, hogy fér bele mégis enynyi szeretet? Nem lehet tudni,

ami jár Önöknek.
Szívből remélem, hogy az
elkövetkezendő időszakban is
megtalálják a településen és a
környezetünkben azokat a lehetőségeket, melyek boldoggá
teszik Önöket.
Sokan mondják az idősek
közül, hogy megették már a
kenyerük javát. Én ezt úgy
gondolom, megtették, amit

de nem is ez a lényeg, hanem
hogy adjunk meg mindent
szeretteinknek, hisz ha mi
adunk, kapunk is, és így lesz
teljes a világ együtt, szeretetben.
Tisztelt Ünnepeltek!
Az önkormányzat az elmúlt évek során – lehetőségeihez mérten – mindent
megtett azért, hogy az időskorúak számára a legjobb
életfeltételeket biztosítsa a
településen.
Önök mindannyian megérdemlik, hogy nem csupán
az idősek napján, hanem
minden nap – családi körben,
az intézményekben, vagy a
hivatalokban – megkapják
azt a törődést és odafigyelést,

várt tőlük a család, a nemzet,
s most már a pihenés éveit
töltik.
De ez nem teljesen így van,
hiszen: „Nem csak a húszéveseké a világ”.
Hallgassunk meg ismét egy
dalt…
Ezek után kívánom, hogy
a szívük még sokáig legyen fiatal. Gyakran jusson eszükbe,
hogy nem csak a húszéveseké
a világ, és ennek szellemében
éljék életük hátralévő részét.
Kívánok valamennyiüknek
szép napot, és a délután folyamán jó szórakozást, kellemes időtöltést.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Tóth Lajos alpolgármester”

Idősek napi köszöntő
Október utolsó hétvégéjének szombatján, délután 15
órai kezdettel került megrendezésre az idei Idősek
napja a Szobi József Attila
Művelődési Ház nagytermében. Ferencz Gyöngyi polgármester asszony megnyitó
szavait követően, Tóth Lajos
alpolgármester köszöntötte
városunk nyugdíjas polgárait. Az ünnepi beszéd után
került sor településünk legidősebb hölgy, illetve úr
tagjának, valamint az aznap
születésnapjukat ünneplők
köszöntésére. A köszöntést a
„2 Bálint” együttes Slágerparádé című fergeteges műso-

ra, majd a Központi Konyha
által készített ínycsiklandó
estebéd elfogyasztása követte.
Az alábbiakban változatlan formában tesszük közzé
Tóth Lajos alpolgármester
úr köszöntő gondolatait,
hogy azokhoz a nyugdíjasainkhoz is eljusson, akik
valamilyen oknál fogva nem
tudtak részt venni ezen az
ünnepi alkalmon.
„Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm a Kedves
Megjelenteket a mai ünnepségünkön!
Már hagyománnyá vált,
hogy évente egy alkalommal
összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik
a hosszú munkában eltöltött évek után köztünk töltik

megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Az idősek napja az idős
emberekről, az Ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat,
támogatásukat, szeretetünket
és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos
tagjai, és mindannyiunknak
nagy szükség van rájuk.
Szükségünk van mindarra a
sok élettapasztalatra, arra a
higgadt bölcsességre, amivel
csak is Ők rendelkeznek, és a
türelemre, elfogadásra, ahogy
tanítanak, nevelnek bennünket.
Felteszem a kérdést: csak

az életkor számít? Erre a
választ egy dallal szeretném
megadni. Kérem, hallgassuk
meg „Nem az a fontos, az
ember hány éves, csak a szíve
legyen fiatal…”.
A szeretet napján hadd
köszöntsem Önöket néhány
gondolattal a szeretetről:
Mi, emberek, furcsa lények
vagyunk. Tudunk örülni, sírni, dühöngeni, de a legfontosabb, hogy szeretni is tudunk.
Szeretni a legcsodálatosabb
dolog a világon. Mindegy,
hogy szeretetről, vagy szerelemről beszélünk, de szeretni
a legnagyobb öröm. Tudni
azt, hogy vannak emberek,
akik fontosak számunkra, az
is egy csoda.
Szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, mindegy mit, csak szívből szóljon.

8

Szobi Hírnök

Immár 77 éves az öreg, Rendhagyó díjkiosztó….
Az A-54 PGSE november történéseire.
de még harapós!
A díjkiosztó meglepeté5-én tartotta a már hagyo-

Szob SC – Szigetbecse 9 – 1!

mányossá vált, versenyévad
értékelő, ünnepélyes keretek
közötti találkozóját.
Az eseményt megtisztelte
jelenlétével Tóth Lajos alpolgármester, Viski Csaba a DK
versenykerület elnöke és felesége, valamint Virág Gábor
versenybizottsági elnök.

seként Kliment Gyula átadta a tagoknak a galamb
emblémával díszített egyen
pólót azzal a nem titkolt
céllal, hogy a városi ünnepségeken, eseményeken ezzel
is reklámozzák az egyesületet. Külön felajánlott két
fiatal galambot. Sorsolásnál

A zártkörű ünnepséghez
ismét Krasznai Zoltán képviselő biztosította a helyszínt. Ezúton is köszönjük.
Kliment Gyula elnök

Mucska Jánosnak és Pásztor
Istvánnak kedvezett a szerencse.
Ezt követően Molnár Péter és főzőcsapata felszol-

megnyitó beszéde után az
elért eredményeket a különböző versenykategóriák
szerinti megosztásban serlegekkel díjazták. Pásztor
István adta át a díjakat. A
Kolozsi János emlékére alapított vándorkupát idén is
Virág Sándor a Vasutasok Szak- Huszák György (alapító)
szervezete Országos Nyugdíjas sporttárs nyerte. A helyezést
Szervezetének sakkversenyén első nem szerzettek éremmel
emlékezhetnek a 2016-os év
helyezést ért el. Gratulálunk!

gálta a szintén meglepetés
vacsorát. A szokásostól eltérően nem bográcsos étel
került az asztalokra, hanem
galambleves (páran életükben most ettek először
ilyet). A frissen sült rántott
karaj és köret mellé Molnár
Péter savanyúsága vitte a
prímet.
„Ez jó mulatság, férfimunka volt”! (Vörösmarty M.)

Az idény nyitón Thúróczy
Zsolt villámgyőzelmével indítottunk, majd alig másfél óra
játék után 4,5 – 0,5-re vezettünk, sejtettük, ma a régi mumusunk ellen nyerünk. Több
évben 5-5 körüli volt az eredmény, de átlagban szoros volt.
Valószínű az új sakkos pólók

A havi sakkhírverő versenyek október 23-án folytatódtak.
A képen nem a teljes csapat szerepel. Balról jobbra:
Besztercsényi Tibor, Thúróczy
Zsolt, Csiba Benő, Szentgyörgyi Sándor, Virág Bálint (11
éves), Szabó Gyuri bácsi, Vi-

szétosztása is jó hatással volt
a lelkekre (a házi palacsinta
olajozta a szellemet, köszönjük
Györgyik)!
A csapatnak minden jól sült
el aznap. 8 győzelem, 2 döntetlen, vereség nélkül. Szentgyörgyi, Zala, Besztercsényi,
Virág
Bálint,
Thúróczy,
Maisztorovics, Kovács, Bogányi
nyert, Virág Sándor, Havellant
döntetlent szereztek.
Következik az újabb feladat,
az előző évi bajnok ellen kell
jól szerepelni Turán. Reméljük
a Galgavidéki SE ellen fel lesz
dobva a csapat, ezáltal sikeresek leszünk.
Ezúton köszönöm meg
önkormányzatunknak a pályázati úton megítélt hathatós
támogatását, valamint egyéni
támogatónknak, Tóth Lajos
alpolgármester úrnak a segítségét.
A jobb megjelenést elősegítő sakkos pólók létrejöttét köszönjük: Palotás Zsuzsának és
párjának Havellant Péternek,
akik nyomtatással segítettek,
valamint Csiba Györgyinek, aki
a logót tervezte. Pencz Hilda,
Thúróczy Zsolt, Besztercsényi
Tibor, Markot Mária és párja
Péter a pólók beszerzésében
támogattak minket.

rág Sándor, Bogányi Gergely,
Maisztorovics Péter, Kovács
Tamás.
A képről hiányzik Zala
Gyula, Lőrincz István, Szász
József, Csiba Tibor, Baranyi
György, Molnár Gábor, Menyes
Károly. Ez a jelenlegi Szobi SC
teljes kerete.
Köszönjük figyelmüket!
Csiba Benő
csapatvezető

Szobi Hírnök

9

Egy ki nem robbant
forradalom szervezője
Tankönyveinkből
megtanultuk, hogy az 1848.
március 15-ét követő szabadságharc 1849. augusztus 13-án a világosi fegyverletétellel ért véget. Ez
a dátum, ez az esemény
akkor, 1849 nyarán, illetve
a következő hónapokban
nem tűnt a harc végleges
befejezésének, az ország
nagy részében még élt a
remény, hogy felújítható a
függetlenségi harc. Több év,
évtized távlatából fogalmazódott meg az a kijelentés,
hogy az osztrák és orosz seregekkel szemben a magyaroknak nem volt esélyük
a győzelemre. 1849 őszén
ezt még kevesen látták így.
A kortársak megéltek egy
olyan háborút, amely során
a forradalmi seregek vagy
egyes csapattestek többször
is egyértelműen vesztésre
álltak, de csodával határos
módon újra és újra felül
tudtak kerekedni.
A szenzációs katonai
tudású honvédtiszteket és
a toborzásuk nyomán pár
nap alatt (!) lelkes tizenéves
önkéntesek tömegeiből létrejövő seregeket látva a világosi fegyverletétel után is
sok hazafi bízott a harc folytatásában. Világos után még
hónapokon át küzdöttek elszánt, a harc újrakezdését
remélő tisztek és katonáik
az ország különböző részein. 1849 nyarán és őszén a
Börzsöny-hegységben rejtőzködő Gracza Antal és
Záhony István gerillái csaptak le a megszálló császáriak kisebb egységeire, de az
Alföld és a Dunántúl több
részén is honvéd gerilláktól
rettegtek a császáriak. Volt
megye, ahol csak 1852 végén gyűrték le az osztrákok
a magyar fegyveres ellenállást.
Az 1849 utáni másfél év-

tizedben szinte egymást érték azok az összeesküvések,
melyek célja a fegyveres
függetlenségi harc kirobbantása volt. Ezen időszak
talán legkiterjedtebb Habsburg-ellenes szervezkedését
Kossuth utasítására két volt
honvédtiszt: az osztrák(!)
Josef Mack és a magyar Juhbál Károly irányította. A lázadás előkészítésében feltehetően aktívan részt vett az
1850-től haláláig, 1885-ig a
közeli Garamkövesden lakó
Bátori Schulcz Bódog volt
honvéd ezredes. Komárom
másodparancsnokaként,
Klapka helyetteseként 1849
októberében ő is büntetlenséget nyert az erőd feladatásáért cserébe, így 1850-ben
nyugodt szívvel Kövesdre
költözhetett. Itt lakott plébánosként a fivére, aki jövedelme egy részével támogatta munkanélkülivé
vált testvére megélhetését.
Schulcz Bódogot először
1851. január 14-én tartóztatták le a garamkövesdi
csendőrök, akik Bécsbe
szállították hadbírósági kihallgatás céljából. A Bátori
melléknevet bátorságával
kiérdemelt férfi 23 csata után is ősz hajszál nélkül élt, viszont a vizsgálati
fogság hat hónapja alatt
olyan dolgokat élt át, melyek hatására haja teljesen
fehérré vált. A testi és lelki
kínzások ellenére semmiféle információt sem tudtak
kiszedni belőle, így bizonyítékok híján fél év múltán
hazaengedték. Néhány hónap múltán ismét lefogták
és Garamkövesdről Pestre,
majd megint Bécsbe vitték. Itt számos más, az új
forradalom előkészítésével
vádolt bajtársával együtt
raboskodott. A börtönbeli
kegyetlenségek hatására az
egyik összeesküvő, a szin-

tén osztrák születésű (!)
volt honvédtiszt, Johann
May 1851 decemberében
szalmazsákjába belebújva
és a szalmát felgyújtva ölte
meg magát. Félt tőle, hogy
a vallatások során esetleg
megtörik és elárulja addig
sikeresen rejtőzködő társait. Bátori Schulcz Bódog
csaknem egy évtizede gyógyítatlan
fülproblémáira
építve süketnek tettette magát és így kijátszotta vallatóit, akik hamarosan szabadon bocsátották. 1853.
február 3-án már nem csak
őt, hanem plébános fivérét
is letartóztatták Kövesden.
Ekkorra a beépített árulók
segítségével a császáriak

a császárellenes felkelést
szervezők jelentős részét
leleplezték és elfogták. A
vezéralakok közül a kézre
kerülteket: Juhbál Károlyt
és Andrásffy Károlyt 1853
márciusában
kivégezték,
másokat börtönbe zártak.
Schulczot bizonyítékok híján ismét elengedték. Ezután nyugalmasabbá vált
élete. A kiegyezés után a
Hont Megyei Honvédegylet tagja, majd elnöke lett.
1885. március 8-án hunyt
el Garamkövesden, ahol a
plébánia falán 2004 óta emléktábla őrzi emlékét. 2011ben itt egy emlékszobát is
berendeztek
tiszteletére.
Fekete márvány síremléke
az esztergomi 48-as temetőben tekinthető meg.
Batizi Zoltán,
Börzsöny Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény
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Energia és környezetvédelem XVI.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu
Radioaktivitás és atomenergia:
Az előző részben a természetes radioaktív bomlást és a gamma sugárzás hatásait igyekeztem bemutatni. Ebben a részben
a részecske sugárzások fajtáinak főbb jellemzőit és az anyaggal
történő kölcsönhatásokat ismertetem.
Részecskesugárzás alatt nagy mozgási energiával és nyugalmi tömeggel rendelkező atomi alkotórészek összességét értjük.
A béta sugárzás és a béta részecskék kölcsönhatásai:
Béta sugárzás több féle módon is keletkezhet, de a leggyakoribb eset a béta bomlás: két fajtája van, pozitív és negatív
bétabomlás.
Pozitív béta bomlás esetén az atommagban egy proton alakul át β+ részecskévé (pozitronná) és neutrínóvá (ν). Az atom
rendszáma eggyel csökken, hiszen a rendszám a magban lévő
protonok számával egyező. A kilépő pozitron mozgási energiája nulla és egy határozott értékű maximum között változik. A
maximális energia és a tényleges kilépési energia különbözetét
a neutrinó viszi el.
Negatív béta bomlás esetén az atommagban egy neutron alakul át protonná, β- részecskévé (elektronná) és antineutrinóvá
(ν*). Az atom rendszáma eggyel nő. A kilépő elektron mozgási energiája nulla és egy határozott értékű maximum között
változik. A maximális energia és a tényleges kilépési energia
különbözetét az antineutrinó viszi el.
A semleges állapotú atomok térfogatának domináns részét
az elektronok teszik ki. A béta sugárzás, - mint elektromos töltéssel bíró részecske - elsősorban az atomok héjelektronjaival
lép kölcsönhatásba. Egy-egy kölcsönhatás sokkal valószínűbb,
mint gamma fotonok esetében, azaz a béta sugárzás áthatoló
képessége töredéke a gamma sugárzásénak. Ezért viszonylag
könnyű ellene védekezni, egy vastag télikabát szinte tökéletes
védelmet jelent. Pozitron sugárzás esetén ez nem tejesen igaz,
mert amint az előző folytatásban olvashattuk, a végtermék két
darab 511keV energiájú gamma foton.
A béta sugárzás biológia hatása a gamma sugárzáséhoz hasonló. Jelentős különbség mindössze annyi, hogy rövidebb
úthosszon nyelődik el.
A neutrinó sugárzás és az anyag közötti kölcsönhatás esélye
elhanyagolható, élettani hatása sincs.
Alfa-bomlás és az alfa részecskék kölcsönhatásai:
Az alfa bomlás nem ritka jelenség. Például, valamennyi természetes bomlási sor anyaeleme alfa sugárzó. Ezeknél a kilépő alfa részek energiája 4-5MeV közötti.
E bomlásnál a magból két protonból és két neutronból álló,
nagy mozgási energiával rendelkező, 4He2 hélium atommag,
az úgynevezett α részecske lép ki. Többnyire gamma foton
kibocsátás is történik. Az elbomló atom rendszáma kettővel,
tömegszáma pedig néggyel csökken.
Az alfa sugárzás erőteljesen roncsolja az anyagot. A nagy
tömeg és a kettős pozitív töltés miatt, az elektronokkal történő
elektromos kölcsönhatások és az atommagokkal való ütközések egyidejűleg hatnak. Jól szemlélteti, hogy egy acéltömbben
a gamma sugárzás hatótávolsága néhány cm is lehet, az alfa
sugárzásé mindössze 1μm körüli.
Egy-egy alfa részecske teljes energiája kis térfogatban nyelődik el és ott jelentős kémiai és fizikai változásokat is okozhat.
Például hasíthatja a DNS-t, ezzel alapvetően megváltoztatva
ennek információtartalmát.
A kis hatótávolság előnyt jelent: normál állapotú levegőben néhány méter megtétele során az alfa részecskék teljes
energiája elvész és mint természetes állapotú hélium gáz-

atomok élnek tovább.
Spontán maghasadás és a neutronsugárzás kölcsönhatásai:
Az urán és a plutónium, valamint néhány további aktinida
számos izotópja spontán módon is kettéhasad. (Ennek az effektusnak a valószínűsége kicsi, a spontán hasadásra képes
elemek felezési ideje rendszerint hatalmas.) A keletkező új
elemek (hasadási termékek) nagyjából 3:2 tömegarányúak és
rendszerint maguk is radioaktívak. A hasadás során neutronok és protonok is keletkeznek. A tömegdefektussal együtt
járó energia nagy része a hasadási termékek és a protonok, neutronok mozgási energiájává válik. Hasonlattal élve, az atom
felrobban. Ha ez a spontán maghasadás a testünkön kívül történik, a hasadási termékek és a protonok is rövid úton lefékeződnek, energiájukat elvesztik, biológiai hatásuk elhanyagolható. A neutronnal más a helyzet.
A neutron és a proton tömege közel egyenlő. Ugyanakkor a
neutron semleges (ebből ered a neve is), nincs elektromos töltése. Energiáját rugalmas ütközések sorozatán keresztül adja
át. Hasonlattal élve, olyan, mint egy pici biliárdgolyó. Egyetlen
centrális ütközéssel képes a teljes mozgási energiáját egy protonnak átadni. Testünk tömegének kereken 60%-át víz alkotja.
Egy vízmolekulában két hidrogénatom (két proton) van. Ha
gyors neutronsugárzás ér minket, nagy a valószínűsége, hogy
ez bennünk nagyenergiás protonsugárzást kelt. További veszély, hogy az atommagok hajlamosak meghatározott energiával rendelkező neutronokat befogni. Neutron befogással a
tömegszám eggyel nő, új izotóp keletkezik, amely többnyire
instabil, azaz az új atommag radioaktív lesz. Fenti okok miatt,
a neutronsugárzás a szervezetünkre sokkal ártalmasabb, mint
ha hasonló dózisú gamma vagy béta sugárzást kapunk.
Szerencsére a szabadon kószáló magányos neutron nem
stabil. Bár a napból kilépő neutron-fluxus hatalmas, egy neutron sem ér ide: átlagos élettartama kereken 15 perc. Spontán
bomlik egy protonra, elektronra és antineutrínóra. Így aztán
Földünk felszínén nincs természetes eredetű neutronsugárzás,
a neutronháttér nagysága: nulla.
Mérőszámok:
A sugárzás hatásainak objektív értékeléséhez ismernünk
kell az egyes mértékegységek fizikai és biológiai értelmezését.
A dózis, magyarra fordítva adagot jelent. Az elnyelt dózis
az mutatja meg, hogy egy kilogramm tömegű anyag a radioaktív sugárzásból összesen mennyi energiát nyelt el. SI mértékegysége a gray (1Gy = 1J/kg).
A radioaktív sugárzás biológiai károsító hatása jelentős
mértékben függ a sugárzás fajtájától és energiájától. A sugárzás károsító hatására jellemző súlytényező az RBE (Relative
Biological Effectivity), ami egy dimenzió nélküli szám. Az elnyelt dózis és az RBE szorzata az ekvivalens dózis. SI mértékegysége a sievert (Sv). (Közepes energiákig, röntgen-gamma
elnyelt dózis esetén az RBE=1)
Azonos ekvivalens dózis eltérő károsodást okoz az egyes
szerveinkben, illetve testszöveteinkben. A tényleges károsító hatás korrigálására táblázatokba foglalták a jellemző
együtthatót (jele általában w), ami szintén egy dimenzió nélküli szám. Az ekvivalens dózis és w szorzata az úgynevezett
effektív dózis.
A természetes háttérsugárzásból eredően, egy Magyarországon élő ember évente 3mSv körüli ekvivalens dózisú sugárzást kap. A sugárveszélyes munkakörben hosszútávon dolgozók esetében, a jogszabályban megengedett ekvivalens dózis
érték: 20mSv/év, a rövid távon megengedett pedig 50mSv/év.
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Új lakosok a kollégiumban
Szeptember óta Szob lélekszáma 15 fővel biztosan emelkedett, legalábbis tanítási időben.
A tanév elejétől az Ipolysági úti
épületben megindult az élet.
Tíz lány és öt fiú költözött be

hogy nagyon kötött a napirend,
sok a szabály, hogy kevés a szabadidő. Rövid idő alatt kiderült, hogy nincs mitől félni, az
egyik legfontosabb tapasztalat
szinte mindenki számára, hogy

Tartalmasabbnak tűnik a nap,
mint otthon vagy a gép előtt.
Persze azért van olyan, hogy jó
lenne egy kicsit egyedül lenni,
és nagyon lehet örülni a hétvégének is, amikor mindenki

a tanév első heteiben a Lazarista
Gimnázium kollégiumába. Heten beszélgettek velem közülük
az első két hónap tapasztalatairól. A kollégium lehetősége jól
jött annak:
- aki messze lakik és eddig
napi kétszer másfél órát utazott,
- akinek télen nehéz lenne
bejárni,
- akinek nincsenek otthon
megfelelő körülmények a tanuláshoz,
- aki nehezen ül le magától
tanulni,
- aki javítani szeretne a jegyein,
- aki megpályázza az év végi
iskolai tanulmányi ösztöndíjat,
- akinek nem volt ideje az
utazás és a tanulás mellett a barátokkal találkozni,
- aki több időt szeretne
együtt tölteni a barátaival,
- aki meg szeretné tapasztalni egy kicsit az önállóságot,
- aki új osztálytársként lehetőséget kapott, hogy több időt
töltsön a már összeszokott osztálytársaival és így hamarabb
beilleszkedjen,
- aki kalandnak fogja fel a
közösségi életet.
Az új életforma nem mindenkinek volt könnyű először,
meg kellett szokni, hogy az ember soha nincs egyedül, hogy
mindenen osztozkodni kell,

a kollégium jól összehozza az
embereket.
A napirendben a kötelezően
tanulásra fordított idő csak előszörre tűnik soknak. Bár van,
aki időnként hamarabb elkészül a leckével és a tanulással, a
két utolsó évfolyamban szükség
van minden délután két órára.
Sokszor jól jön, hogy nem egyedül kell megbirkózni a leckével,
mindig van, aki elmagyarázza a
matekot, vagy aki segít a német
szöveget megtanulni. A reggeli
tanulószoba nem túl népszerű,
ilyenkor jó lenne kicsit tovább
aludni és nyugodtabban készülődni.
Talán a kis létszámnak köszönhetően is családias a hangulat. Olyan emberek lettek
jóban egymással, akik az iskolában talán soha nem beszélgettek volna, más osztály, más
évfolyam, más baráti kör, más
érdeklődés. Persze nem mindig
könnyű, sőt nem mindenkivel könnyű, de ez természetes.
Alapvetően mindenki segítőkész, bármivel lehet fordulni
bárkihez.
Az első napokban kevésnek
tűnt a kimenő ideje, most van,
akinek sokszor már nincs is rá
igénye. Jó bent lenni a kollégiumban, beszélgetni, kávézni,
pingpongozni, csocsózni, biliárdozni, társaságban lenni.

mehet haza.
Vannak különleges alkalmak
is a kollégium életében: október

végén Hirling Zsolt világ- és Európa-bajnok magyar evezős látogatott el a hozzánk mesélni,
beszélgetni. Sokan emlékeznek
jó szívvel a palacsintasütésre a
rendházban, vagy amikor tüzet
raktunk a kollégium kertjében
és beszélgetéssel, énekléssel búcsúztattuk Csaba atyát. Spontán is kialakul egy-egy emlékezetesebb alkalom, mint amikor
közösségépítő játékokkal telt a
délután.
„Király a koli”- hangzott el
az egyik beszélgetésen. Elsősorban a közösség miatt, de könynyebb a tanulás is, biztosítva
van hozzá a hely és az idő. „A
saját jövőmön dolgozom, magasak a pontszámaim az egyetemen.”
Csend és nyugalom vesz körül, már egyre kevésbé furcsa,
hogy este van, mi meg még
mindig itt vagyunk, Szobon.
Olyan otthonos.
Köszönöm Baranyi Viviennek, Fogorosi Krisztinának,
Lénárt Orsolyának, Petke Patríciának, Poldauf Imolának, Tóth
Juditnak és Vetor Szabinának a
segítséget.
Sajgó Emese
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