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Ezúton értesítem Tisztelt Ügy-
feleinket, hogy 2016. március 
24-én ünnepélyes keretek között 
megnyílt a Szobi Kormányab-
lak, amely változatlan helyszí-
nen (2628 Szob, Szent Imre utca 
12.) fogadja az ügyfeleket. 

Az ünnepélyes megnyitón 
beszédet mondott dr. Baltay Tí-
mea – a Miniszterelnökség kor-
mányablakokért felelős helyettes 
államtitkára, dr. Tarnai Richárd,  
Pest megyei kormánymegbízott, 
Harrach Péter országgyűlési kép-
viselő, valamint Ferencz Gyöngyi, 
Szob város polgármestere.  

Ezt követően került sor a Kor-
mányablak megnyitását jelképe-
ző nemzeti színű szalag átvágásá-
ra, majd a meghívottak és az ün-
nepségen részt vevők közösen te-
kintették meg az új Kormányab-
lak munkaállomásait. 

Kormányablakunk kibővült 
feladatkörrel, a korábbi okmány-
irodai hatásköröket is ellátva mű-
ködik. 

Kormányablakunkban orszá-

gos illetékességgel intézhető már 
több mint ezer ügykör. Ezek kö-
zött vannak saját hatáskörben, il-
letve közreműködő hatóságként 
intézhető ügyek, továbbá olya-
nok is, amelyekben tájékoztatás 
nyújtása történik. 

Kormányablakunkban előter-
jeszthető ügyek többek között:

- családtámogatási ügyek,
- egészségbiztosítási ellá-

tással kapcsolatos ügyek,
- egyes nyugdíjbiztosítási 

ügyek, stb.
Kormányablakunk kizáró-

lag tájékoztatást tud adni töb-
bek között:

- gyermekgondozási díj 
igény-lésével kapcsolatban,

- illetékek és igazgatási szol-
gáltatási díjak mértékéről, stb.

Kiegészítő szolgáltatást nyúj-
tunk többek között:

- ügyfélkapus regisztrációban,
- hiteles és elektronikusan hi-

telesített tulajdoni lap másolat, 
valamint térképmásolat lekérde-
zésére is lehetőség van, igazgatá-

si szolgáltatási díj megfizetése el-
lenében,

- egyéni vállalkozás működési 

Megnyílt a Szobi Kormányablak szabályairól is felvilágosítást kap-
hatnak az érdeklődők.

Bízunk abban, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szobi 
Járási Hivatalának keretei között 
újonnan megnyílt Kormányab-
lak is jelentős mértékben hozzá-
járul a sikeresen működő, egyab-
lakos ügyintézési rendszerhez, és 
a lakosság magas színvonalú ki-
szolgálásához. 

Ügyfeleinket megújult környe-
zetben, korszerű informatikai esz-
közökkel várjuk Kormányabla-
kunkban az alábbi időpontokban: 

Hétfő: 7.00-17.00
Kedd: 8.00-18.00

Szerda: 8.00-20.00
Csütörtök: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-16.00

Kempfné dr. Dudás Hilda 
    járási hivatalvezető

Anyák napjára
Százegy éves lenne,
A drága jó Anyám!

Még egyszer, láthatnám!
A dolgos kétkezét, 

Ezerszer csókolnám!

Hány dicső szót mondtam,
De mégsem eleget.

Szíve alatt hordott,
Ő adott életet!

Óvott széltől , fagytól ,
Míg emberré nevelt!

Álmomban oly sokszor,
Együtt vagyok veled.
Vállamra ráhajtod,
Gondtól őszült fejed.

Könnyben ázik orcád,
Aggódó kétszemed!

És hogy e szép napot,
Ünnepli a világ.

Köszöntsük virággal ,
Most az összes Anyát!

Köszönjük meg nekik,
Azt, hogy még megvagyunk.

Még világ a világ,
Nem hal ki a fajunk!

Szob, 2016. április 22., id. Virág Sándor
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2016. április 5-én sport-
délutánt rendeztek ne-
künk a tanárok. Az idő 
szép, napsütéses volt, pont 
jó a sportolásra. 

A műfüves focipályán 
volt a megnyitó. Azután, 
Ágota néni és Szilvi néni 
vezetésével körbefutottuk a 
pályát és elkezdtünk beme-
legíteni, szétszórtan, hogy 
meg ne ütközzünk egy-
mással. Mindenki jól át-
mozgatta magát így kerül-
ve el az esetleges balesete-
ket. Több helyszínen zaj-
lottak a sportesemények. A 
mi osztályunk labdarúgás-
sal kezdett. Egymás ellen 
játszott a két osztály lány és 
fiú csapata. Egyet mi nyer-
tünk, egyet a fiúk. Már itt 
nagyon kimelegedtünk, 

de alig vártuk a következő 
sportolást. 

Azután tekéztünk az is-
kola udvarán, jó árnyé-
kos helyen.  Mindenkinek 
több lehetősége volt gurí-
tani és voltak olyan ügye-
sek is, akik az egészet egy 
gurítással ledöntötték. 
Ez nagyon tetszett! „Ilyet 

még nem is csi-
náltam!     Úgy, 
ahogy az isko-
la folyosóján 
sem bujkáltam 
még alagút-
ban!”- mondta 
egyik osztály-
társunk. Ez a 
„bátorságalag-
út” igazán vic-
ces volt. Lepe-

Élménybeszámoló a sportdélutánról dők voltak összevarrva és 
abban kellett végigmász-
ni. Nem is láttunk ki, de 
a talajra tett talajszőnyeg 
segített, hogy hol is kell 
menni. Azután volt egy 
kis pihenés és már foly-
tattuk is a tornateremben 
a sportolást. 

Kosárlabdáztunk. Be-
melegítő dobások után 4 
fős csapatokra osztottak 
minket a tanító nénik, és 
így több csapattal is ját-
szottunk, akik meg ép-

A Magyar Postagalamb 
Sportszövetség márciusi 
küldöttközgyűlésén az or-
szág galambász közösségé-
ből kiválasztott sporttársak-

nak adtak át kitüntetéseket.
A díjazottak között volt 

Pásztor István, aki bronz 
fokozatú elismerést vehe-
tett át. Az oklevelet azok 

Újabb kitüntetés kaphatják, akik önkén-
tes és következetes maga-
tartásukkal biztosítják a 
postagalambászat egészé-
nek kedvező társadalmi 
megítélését.

Galambszeretete, az 
egyesület működésében 

való aktív rész-
vétele, verseny-
bizottsági mun-
kája mozgató-
rugója az immár 
37 éve létező kö-
zösségünknek.

A kitüntetés-
re való felter-
jesztését az A-54 
PGSE mellett a 
tagszövetség is 
támogatta.

Gratulálunk!

pen pihentek, szurkoltak 
nekünk. Nagyon jó volt a 
hangulat.  Az utolsó hely-
színen sor- és váltóverse-
nyeket csináltunk. Kari-
kába ugrottunk, gáton át-
futottunk, labdát gurítot-
tunk, kislabdákat rakos-
gattunk, futottunk párban 
és oldalazva is.  A végére 
jól leizzadtunk, illetve ki-
fáradtunk, de nagyon jól 
éreztük magunkat.

A tanító nénik össze-
hívtak mindenkit a tor-
naterembe, megdicsértek, 
hogy kiálltuk a „próbákat” 
és a sportolásunkat egy – 
egy almával jutalmazták 
meg. Reméljük lesz még 
ilyen sportolás máskor is, 
mi alig várjuk!  

Negyedikes sportolók
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Szob Város Önkormány-
zata nyilvános licit eljárás 
útján értékesítésre hirde-
ti meg a Szob, Szent Imre 
utca 28. szám alatt találha-
tó ingatlan ¼ tulajdoni há-
nyadát. Az ingatlanon lévő 
épületben egy 21 m2 alapte-
rületű, komfort nélküli la-
kás, valamint a hozzá tarto-
zó telekrész képezi az érté-
kesítés tárgyát. A lakásban 
egy szoba, valamint egy 
részben konyhának, rész-
ben előtérnek használt he-
lyiség található. A lakás fel-
újításra szorul és csak villa-

mos árammal ellátott. 

Kikiáltási ár:  945.000 Ft
Licit időpontja: 

2016. május 18. (szerda) 
15.00 óra

Licit helye: 
Szobi 

Polgármesteri Hivatal 
jegyzői irodája 

Licitlépcső: 50.000 Ft

A licit időpontja előtt 
munkanapokon bármikor, 
előzetes időpont egyezte-
tés után a lakás megtekint-
hető. Az értékesítéssel kap-

Március végén a régi játszó-
eszközök elbontásával meg-
kezdődött a Kossuth utcai ját-
szótér felújítása. A képvise-
lő-testület még az elmúlt év 
végén döntött arról, hogy a 
biztonsági előírásoknak és 
szabványoknak mindenben 
megfelelő játszóeszközök be-
szerzésével felújítja Kossuth 
utcai játszóteret. A kivitele-
zés azonban csak most, a téli, 
rossz időjárás elmúltával kez-
dődhetett meg.

Az új játszóeszközök alatt 
elhelyezésre kerülő gumi ütés-
csillapító szőnyegek lefekte-
téséhez szükséges betonala-
pok már elkészültek, jelenleg 
az új játszóeszközök telepíté-

se, illetve az ütéscsillapító gu-
miszőnyegek lefektetése zajlik.

A tervek szerint - a néhány 
napos „kötési” idő leteltét kö-
vetően – május első napjaiban 

vehetik majd birtokukba a 
megújult játszóteret városunk 
legfiatalabb polgárai.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

A képviselő-testület márciu-
si ülésén döntött a polgármes-
teri hivatal előtti, Szent Imre 
utcára néző park átalakításá-
ról és az öntöző rendszerének 
kiépítéséről. A parkban virág-
ágyásokat alakítunk ki, illetve 
az épület előtt lévő fenyőfák 
közül a veszélyesnek ítéltek 
kivágásra kerülnek. Az elmúlt 
év nyarán településünkön vé-
gigsöprő vihar világított rá 
arra, hogy a nagyra nőtt és be-
teg fenyőfák valójában milyen 
veszélyt hordoznak maguk-
ban. Mint ismeretes, a hiva-

tal előtt lévő parkban az egyik 
ilyen fa a viharban kettétört, 
majd a lezuhanó törzs össze-
törte a parkoló mellett talál-

ható informáci-
ós táblaoszlopot. 
Az, hogy a par-
kolóban éppen 
nem volt autó, és 
nagyobb baj nem 
történt, csak a 
gondviselésnek 
köszönhető.

R e m é l j ü k , 
hogy a megújult 
és sok-sok virág-

gal beültetett park igazi, üde 
színfoltja lesz településünknek.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Új csónakház 
épülhet a 

Duna-parton
Az elmúlt évben szüle-
tett döntésével a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség 15 
millió forintot biztosított 
városunk számára csónak-
ház létesítésére. Az akkori 
tervek szerint ez az összeg 
a már meglévő, és 2014-
ben részben felújított csó-
nakház további bővítését 
szolgálta volna, azonban a 
tanuszoda beruházás meg-
valósítása érdekében azt a 
telket, amelyen ez a csó-
nakház is található, át kel-
lett adnia az önkormány-
zatnak a Magyar Állam tu-
lajdonába. Annak további 
fejlesztése így értelmetlen-
né vált. 

Nem maradt más út, 
mint egy új, de szintén 
a Duna-parton található 
helyszínen (jelenleg az or-
vosi rendelő alatt található 
salakos pálya látszik erre 
alkalmasnak), egy teljesen 
új csónakház létesítése az 
egyesület számára. 

Ehhez azonban az ösz-
szes felmerülő költséget - a 
tervezéstől, az építkezésen 
át a közműellátásig - figye-
lembe véve a már odaítélt 
15 millió forint nem ele-
gendő. 

Az önkormányzat a ki-
alakult helyzetről tájékoz-
tatta a kajak-kenu szövet-
séget, aki azt az ígéretet 
tette nekünk, hogy segít 
önkormányzatunknak elő-
teremteni a csónakház épí-
téséhez még hiányzó ösz-
szeget. 

Az önkormányzat bízik 
abban, hogy a kajak-kenu 
szövetség segítségével si-
kerül a csónakház megépí-
téséhez szükséges, még hi-
ányzó forrásokra is szert 
tenni, aminek eredménye-
ként egy teljesen új, min-
den igényt kielégítő csó-
nakházat létesíteni város-
unkban, ezzel is hozzájá-
rulva a helyi kajak-kenu 
sport jövőbeni sikereihez.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Új játszótér épül a Kossuth utcában

Megújul a polgármesteri hivatal 
előtt található közpark

Lakásértékesítés csolatban érdeklődni lehet 
Ferencz Gyöngyi polgármes-
ternél a 27/570-690-es tele-
fonszámon.

A liciten győztes leendő 
vevőnek a licitálás helyén, a 
licit során kialakult a vétel-
ár 10 %-át kell foglaló címén 
egy összegben megfizetnie, 
amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitá-
lás időpontját követő két hé-
ten belül (14 naptári nap) az 
adásvételi szerződés meg-
kötésére jogosult. Az adás-
vételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles vevő a 
teljes vételárat megfizetni.

Szob Város 
Önkormányzata



Röviden
Tanuszoda. A napokban fejező-
dött be a szobi tanuszoda helyszí-
néül szolgáló telek régészeti feltárá-
sa. A feltárás során nem került elő 
a föld alól olyan lelet, amely a be-
ruházás megkezdését akadályozná. 
Értesüléseink szerint a szobi uszo-
da építésére kiírandó közbeszerzé-
si eljárás előkészítése jó ütemben 
halad, remélhetően a kivitelezést 
végző társaság kiválasztása belát-
ható időn belül megtörténik.

Rendőrség. A képviselő-tes-
tület márciusi ülésén ismerte meg 
és fogadta el a PMRFK Váci Rend-
őrkapitánysága 2015. évi tevékeny-
ségéről készült tájékoztatót.

Ingatlan. A képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a szobi 
674/1 hrsz-ú (a Köztársaság utca 
elején található, használaton kí-
vüli) ingatlan megvásárlása ér-
dekében ajánlatot tesz a tulajdo-
nos OTP Faktoring Követeléske-
zelő Zrt. részére. Az önkormány-
zat az ingatlant azzal a szándékkal 
kívánja megvásárolni, hogy abban 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat-
tal együttműködve a jövőben idős-
gondozó intézményt hozzon létre.

Kisvasút. A képviselő-testület 
márciusi ülésén döntött arról, hogy 
– a Márianosztra Község Önkor-
mányzatával közös tulajdonban 
lévő - Börzsöny Kisvasút Fenntartó 
és Üzemeltető Nonprofit Kft. törzs-
tőkéjét a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően három millió forintra 
felemeli. Az önkormányzat a törzs-
tőke megemeléséből reá háruló kö-
telezettséget ingatlan apport útján 

teljesítette. A képviselők szintén a 
márciusi ülésükön hallgatták meg 
a Kft. ügyvezetőjének tájékoztató-
ját a 2015. évben végzett munkáról, 
és a jövőbeni tervekről.

Egészségügy. A képvise-
lő-testület márciusi ülésén tájéko-
zódott a város egészségügyi alap-
ellátásának helyzetéről. Az ülésen 
a képviselők tájékoztatást kaptak 
Kőházy Andrea védőnő, dr. Téglás 
Levente fogorvos, dr. Dudás Ber-
nadett és dr Lőrincz Kálmán Atti-
la háziorvosok által végzett mun-
káról, valamint a hétközi és hétvégi 
orvosi ügyelet működéséről.

Városfejlesztő Kft. A kép-
viselő-testület márciusi ülésén tár-
gyalta a Szobi Városfejlesztő Kft. 
2015. évi mikrogazdálkodói egy-
szerűsített éves beszámolóját. A 
beszámolóban szereplő 290 ezer 
forint veszteséget a képviselő-tes-
tület tudomásul vette és a beszá-
molót 415 ezer forint mérleg fő-
összeggel elfogadta.

Bizottsági munkatervek. 
A képviselők a márciusi ülésükön 
ismerték meg és hagyták jóvá a 
képviselő-testület mellett működő 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, 
az Ügyrendi, Összeférhetetlensé-
get és Vagyonnyilatkozatot Keze-
lő Bizottság, a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság, valamint a Tele-
pülésfejlesztési Bizottság 2016. évi 
munkatervét. A Kulturális, Oktatá-
si, Ifjúsági és Sport Bizottság 2016. 
évi munkatervét áprilisi ülésén tár-
gyalja a képviselő-testület.

Társulás. A képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy mint a Du-
na-Ipoly Önkormányzati Terület-

fejlesztési Program Társulás (a to-
vábbiakban: Társulás) székhelyte-
lepülése kezdeményezi a Magyar 
Államkincstárnál a Társulás törzs-
könyvi nyilvántartásból való törlé-
sét. A képviselők döntését az indo-
kolja, hogy a Társulás tagjainak szá-
ma 30 alá csökkent, amely a Társu-
lást létrehozó Társulási Megállapo-
dás VI. 1. pontja értelmében a Tár-
sulás megszűnését eredményezte.

Pályázatok. A képviselő-tes-
tület döntött arról, hogy a „Kis-
gyermekeket nevelő szülők mun-
kavállalási aktivitásának növelé-
se” címmel (a felhívás kódszáma: 
VEKOP-6.1.1-15) kiírt pályázati 
felhíváson, a Szobi Napsugár Óvo-
da fejlesztése céljával részt kíván 
venni. Döntött arról is, hogy a „Te-
lepülésképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejleszté-
se, energetikai korszerűsítése” (a fel-
hívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16) 
címmel kiírt felhívásra, a Szobi Jó-
zsef Attila Művelődési Ház és Sza-
badidő Központ energetikai kor-
szerűsítése céljával kíván pályáza-
tot benyújtani.

’56-os emlékmű. A képviselő-
testület márciusi ülésén határozott 
arról, hogy a Közép-és Kelet-euró-
pai Történelem és Társadalom Ku-
tatásáért Közalapítvány 1956-os 
pályázati iroda felhívására pályázat 
kíván benyújtani az 1956-os forra-
dalom és szabadságharcnak emlé-
ket állító szobi emlékmű létrehozá-
sa céljából. Felkérte a polgármes-
tert, hogy a pályázat benyújtását 
megelőzően keresse meg a város-
ban élő alkotó művészeket, hogy 
tegyenek javaslatot a felállítandó 
emlékmű arculatára vonatkozóan.

Tervezés. A képviselő-testü-
let az elmúlt év júliusában a tele-
pülésen végigsöprő vihar által oko-
zott károk helyreállítási munkái-
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TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy az avar és a kerti hul-
ladék kezelésére vonatkozó szabályok  városunkban az alábbiak:

A növényi eredetű kerti hulladékot (pl.: falomb, levágott fű, 
kaszálék, növényi nyesedék, egyéb növényi maradványok) az ön-
kormányzat dolgozói minden hétfőn 12 óráig INGYENESEN el-
szállítják.

A kerti hulladék elszállításának feltételei:
- kizárólag kerti hulladék lehet,
- a kerti hulladék szállítható formában (lezárt műanyag zsákban) 

kerüljön kitételre,
- faágak, gallyak max. 1,5 méter hosszúságúra vágva, max. 40 cm 

átmérőjű kévébe kötegelve,
- az ingatlan előtt hétfő reggel 7 óráig kihelyezésre kerüljön.
Avar és kerti hulladék égetést Szob város közigazgatási terüle-

tén minden hó utolsó szombatján egész nap lehet végezni szélcsen-
des időben.

Szob, 2016. április 18.
  Szob Város Önkormányzata

VÁROSTAKARÍTÁS!
Tisztelt Szobi Polgárok!

Április 30-ra szeretettel invitálunk minden kedves polgárt, 
civil szerveződést, aki munkájával részt kíván vállalni a 

település parkjainak tavaszi rendbetételében. Ezen a napon 
takarítunk, szemetet szedünk, valamint köztéri padokat, 

utcabútorokat festünk.

Gyülekező reggel 8 órakor a polgármesteri hivatal előtt.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Ferencz GyönGyi
polGármester

hoz szükséges tervek elkészítésé-
vel Zuppáné Molnár Andrea egyé-
ni vállalkozót (2094 Nagykovácsi, 
Diófa köz 2/a.) bízta meg. Az ön-
kormányzat a helyreállítási mun-
kák elvégzésére vis maior támoga-
tást nyert el, amely fedezetet nyújt 
a tervezési költségekre is.

Bérlakások. A képviselő-
testület márciusi ülésén foglalko-
zott a Zilahy utca 10. szám alat-
ti és az Árpád utca 9. szám alatti 
önkormányzati bérházakban sür-
gősen elvégzendő felújítási mun-
kák ügyével. A képviselők min-
den körülményt mérlegelve úgy 
döntöttek, hogy az önkormányzat 
a Zilahy utcai bérház elektromos 
rendszerének felújítását az idei év-
ben elvégezteti, azonban az Árpád 
utcai bérház felújítására, égéster-
mék elvezetőinek újjáépítésére már 
nem tud forrást biztosítani. 

Óvodai szünidő. Szob Város 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te, mint az intézmény fenntartója 
a Szobi Napsugár Óvoda húsvéti 
szünetét 2016. március 25-től már-
cius 29-ig, nyári szünetét 2016. au-
gusztus 1-től augusztus 31-ig enge-
délyezte.

Plébánia. A képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a Szobi Ró-
mai Katolikus Egyházközség ré-
szére a plébánia udvar rendbeté-
teléhez szükséges járdalapokat – az 
Árpád utcai járdaépítés során fel-
szedett, használt járdalapokból – 
térítésmentesen biztosítja.

Közbeszerzés A képviselő-
testület márciusi ülésén határozott 
arról, hogy a „Gondoskodás össze-
fogással” SZEBK kemencei és szo-
bi telephelyeinek fejlesztési munká-
inak kivitelezése érdekében – a Kbt. 
115. § (1) bekezdése szerinti uniós 
értékhatár alatti hirdetmény nélkü-
li közbeszerzési eljárást folytat le.
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2016. április 1-én a szobi Fekete 
István Általános Iskola 1.a osz-
tálya  a szülők segítségével sze-
mélygépkocsikkal osztályfőnök-
ük vezetésével megtekintették a 
Víz Világnapja alkalmából éven-
te egyszer két napra megnyitott 
a DMRV Zrt. Nagymaros és Vi-
segrád közötti közműalagutat.

A tanulók és kísérőik elszán-
tak és bátrak voltak, hogy vál-
lalták ezt a különleges élményt, 
melynek során lehetőségük nyílt 
végigsétálni a Visegrádot Nagy-
marossal összekötő közműalag-
úton, amely 550 méter hosszú 
és 3 méter széles, a fölötte futó 
Duna vízoszlop nagysága pedig 
meghaladja a 16 métert.

A nagymarosi induláskor el-
igazítást kaptunk arról hogyan 
kell viselkednünk az alagútban, 
hogy biztonságosan a túlpartra 
érjünk. Átlagos tempóban 5 per-
cet vett volna igénybe ez a táv, 
de mi sokat kíváncsiskodtunk és 
kérdeztünk a sort záró kísérőnk-
től. Így rengeteg hasznos infor-
mációt megtudhattunk az alag-
útról, a kudarcba fulladt duzzasz-
tóműről és az itt haladó közmű-
vekről. Így negyed óránál is töb-
bet töltöttünk odalenn.

Megtudtuk, hogy a közmű-
alagút pontosan ott fut ma, aho-
vá a nagymarosi duzzasztómű 
nyomvonalát tervezték. Ponto-
san az 1696. folyamkilométernél 
nyíló lejáratot kék fedőlapok jel-
zik. 1992-1993-ban, miután nyil-
vánvalóvá vált, hogy nem épül 
meg a bősi erőmű magyar párja a 
tervezők jónak látták, ha valami-
lyen módon mégis létrejön a két 
part összeköttetése.

A betongyűrűkből 
álló alagút átmérője 3 
méter, a felszín alatt 
több mint 16 méter-
rel fut. A meder aljza-
tát alkotó vulkanikus 
kőzetbe robbantották 
a nyomvonalát, felet-
te körülbelül 4 mé-
ternyi üledék, vala-
mint a vízállástól füg-
gő vízoszlop helyez-
kedik el.

Két oldalt és a fe-
jünk fölött is csövek, 
vezetékek hada kísért 
bennünket. Volt opti-
kai kábel, nagy telje-
sítményű elektromos 
vezeték, automatikát 

vezérlő rendszer. Jobb oldalt lenn 
szennyvízcsatorna, szemközt két 
vízvezeték, mely közül csak az 
egyik működik. A szennyvíz-
csatornán három település, Vi-
segrád, Dömös és Pilismarót 
szennyvize a váci szennyvíztisz-
títóba kerül. A vízvezetéken pe-
dig Nagymaros irányából ivóvíz-
zel látják el Visegrádot. A tűzjel-
ző rendszer piros dobozai is min-
denhol láthatóak, mely a váci 
tűzoltóságra van bekötve. A nagy 
teljesítményű szellőztető rend-

szer folyamatos működése is jól 
érzékelhető volt.

A vízoszlop nyomása követ-
keztében néhány helyen a beszi-
várgó víz apró beton-cseppköve-
ket alkot. Itt a repedések eltömí-
tésére zsíros anyagot injektáltak. 
Ennek ellenére a cseppkövek vé-
gén még mindig víz csillog, le-
csöppenve álló cseppköveket épí-
tenek az alagút alján. Ez ugyan je-
lentéktelen vízbetörésnek számít, 
a létesítmény komolyabb üzem-
zavarra is felkészült. A közmű-
alagút 550 méteres hossza zsilip-
ajtókkal van szakaszokra bontva. 
Tűz esetén például nem az egész 
rendszer károsodik, hanem vala-

Akikre 
büszkék 
lehetünk

Február, március hónapban 
több matematika versenyen is 
részt vettek diákjaink, és igen 
szép eredmények is születtek. 
A Zrínyi Ilona Országos Ma-
tematikaverseny indulói ma-
gyarországi és a határon túli 
magyarul beszélő tanulók le-
hetnek. Az igen népszerű ver-
seny megyei fordulóján isko-
lánkból  szép teljesítményt 
nyújtottak Dutka Lehel (6.b) 
és Vigh Viktória (7.o) tanu-
lóink. Évfolyamonkénti több 
száz diák közül benne voltak 
az első 20%-ban.

Vácon szerepeltünk a Váci 
I. Géza Király Közgazdasá-
gi Szakközépiskola által meg-
hirdetett, a 7. és 8. osztályos 
diákoknak szervezett mate-
matika versenyen is. Itt Bábik 
Anna 9. helyen, Vigh Vik-
tória 3. helyen végzett. To-
vábbá szép számmal csatla-
koztunk a Nemzetközi Ken-
guru Matematikaverseny-
hez is, ahol évfolyamonként 
több ezer diák mérte össze 
a tudását. Kiemelkedő ered-
ményt ért el Dutka Lehel, aki 
benne volt az első 15 %-ban. 
Valamint szépen teljesítet-
tek még Győrik Viola (5.b) és 
Tóth Kristóf (8.a) tanulóink 
is. Eredményeink újból iga-
zolják, hogy kimagasló telje-
sítményt csak azok érhetnek 
el, akiknél a tehetség, a jó lo-
gikai gondolkodás a kitartó 
munkával, szorgalommal is 
párosul. 

A befektetett munka, az 
előző évek versenyfeladata-
inak folyamatos megoldása 
meghozta gyümölcsét. 

Gratulálunk gyerekek az 
eredményeitekhez, és hasonló 
sikereket, kitartást kívánunk 
nektek a további versenyei-
tekhez is!

Felkészítők:  Kiss Zsu-
zsanna és Kőnig-Topsál An-
namária matematika sza-
kos tanárok.

Séta a Duna alatt melyest lokalizálni lehet a kárt. 
Komolyabb vízbetörést ezek az 
ajtók nem bírnának ki.

A program során, Visegrá-
don megtekintettük az alagút és a 
Bős-Nagymarosi vízlépcső építé-
sét feldolgozó, tematikus tárlatot, 
ahol a közműalagút megépítésé-
vel kapcsolatosan vízügyi szak-
emberek tartottak előadást.

Elmondták, hogy a 
Mélyépterv Zrt. által megépített 
létesítményben már 1995-ben 
próbaüzemet tarthattak. Nem 
csupán kábelek és vezetékek fut-
nak benne, kapcsolódik hoz-
zá egy meder alatti vízbázis is, 

mely ha működ-
ne, napi 3000 
köbméter friss 
ivóvizet pum-
pálhatna be a 
rendszerbe. Egy 
dréncsövet kell 
elképzelni, mely 
az alagút fölött 
fut a 4 méter-
nyi vastag sóder 
és kavicságyban. 
Perforált lyuka-

kon áramlana be a szűrt Duna 
víz a rendszerbe, melynek jelen-
leg csupán üres csövei léteznek.

A kirándulásnak természete-
sen a játék a futkározás is része 
volt, ami nem csak a nagymarosi 
kerékpárúton zajlott, hanem a vi-
segrádi oldalon a vízműhöz tar-
tozó félszigeten, a Duna partján.

A tanulók és kísérőik nevében 
köszönjük a DMRV Zrt. vezető-
jének és a Duna Jobbparti Üzem-
igazgatósága dolgozóinak, hogy 
egy ilyen szép és tartalmas kirán-
duláson vehettünk részt a segít-
ségükkel.

Programszervező és kísérő 
tanár: Kis Györgyné (Ági néni).
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Most 7.-esek, de már 5. osz-
tályban feltűnt, hogy két ta-
nítványom milyen egyenletes, 
jó teljesítményt nyújt magyar 
nyelv és irodalom tantárgyból. 
Megmutatkozott ez az órai és 
házi feladatokban, dolgoza-
tokban és szóbeli feleletekben.

Mi a közös a két tanítvá-
nyomban? Megtanultak „jól 
tanulni”, mindig naprakész a 
tudásuk, nyitottak a világra, 
érdeklődőek, vállalják a kihí-
vásokat (szorgalmi feladatok, 
versenyek, pályázatok), elfo-
gadják és tisztelik környeze-
tüket (tanárok, osztálytársak), 
élvezik szüleik támogatását, 
biztatását és végül, de nem 
utolsó sorban minden elvál-
lalt feladatot maximálisan tel-
jesítenek.

Miért is írok most minder-
ről? Legutóbbi szép teljesítmé-
nyük okán, hiszen a nemzet-
közi Bendegúz Nyelvész ver-
seny 2. fordulóján is megállták 
a helyüket. Ki ez a két szorgal-
mas diák? Milyen eredménye-
ket értek el a felső tagozaton?

Bábik Anna
- Szólánc területi nyelvtan 

és helyesírás verseny 2. helye-
zés 5. és 6. osztályban.

- Kele országos verseny 2. 
helyezés irodalmi pályázaton 
6. osztályban.

- Iskolai versmondó verse-
nyen 1. helyezés 6. osztályban, 
2. helyezés 5. osztályban.

- Szent László Gimnázium 
és Kollégium területi magyar 
nyelv tanulmányi versenyén 2. 

helyezés 7. osztályban.
- Nemzetközi Bendegúz 

Nyelvész verseny első megyei 
fordulóján 26. és a második 
megyei fordulón 8. helyezés.

Vigh Viktória 
- Szólánc területi nyelvtan 

és helyesírás verseny 4. helye-
zés 5 osztályban. Szépírásért 
különdíjban részesült. 

- Szólánc területi nyelvtan 
és helyesírás verseny 1. helye-
zés 6. osztályban.

- Kele országos verseny 1. 
helyezés irodalmi pályázaton 
5. osztályban.

- Szent László Gimnázium 
és Kollégium területi magyar 
nyelv tanulmányi versenyén 1. 
helyezés 7. osztályban.

- Nemzetközi Bendegúz 
Nyelvész verseny első megyei 
fordulóján 3. és a második 
megyei fordulón 20. helyezés.

Szívből gratulálok, és továb-
bi sikereket kívánok Annának 
és Vikinek!

Biztatom tanítványainkat, 
hogy kövessék a 7.-es lányok 
példáját, hisz tudjátok, tehet-
séggel, szorgalommal sikere-
ket lehet elérni.  Persze kell eh-
hez még valami: szeretetet és 
bátorítást nyújtó szülői háttér 
és a célul kitűzött siker. Ahogy 
ezt Arany János is gyönyörű-
en megfogalmazta:  „Álmok-
ban és szeretetben, semmi sem 
lehetetlen.”

Felkészítő:  Sesztayné Zeke 
Gyöngyi magyar nyelv és iro-
dalom szakos tanár.

A Szobi Fekete István Ál-
talános Iskolából a Bende-
gúz Gyermek- és Ifjúsági 
Akadémia levelező tanul-
mányi verseny megyei for-
dulójába jutott alsó tago-
zatos tanulóink a követke-
zők: Jeszenszky Virág 2.o; 
Sági Benedek 2.o; Aradi 
Alexandra 3.a;  Patrik Zsó-
fia 3.a; Szölgyén Kitti No-

émi 3.a; Vigh Bence 3.b; 
Együd Bernadett 4.b; Hor-
váth Dorina 4.b. 

A következő megméret-
tetésre 2016. árpilis 15-én  
pénteken került sor Buda-
pesten. 

Gratulálunk a szép ered-
ményekhez, a megyei ver-
senyhez sok sikert kívá-
nunk! 

Versenyszervező: Böör-Corsei Gréta tanárnő

Iskolai versenyeredmények

LEVELEZŐS FÉLÉVI EREDMÉNYEK (ALSÓ-TAGOZAT):

Tehetséggel, 
szorgalommal

KérjüK támoGassa adója 1%-val a 
szobért-szobiaKért Közalapítványt

műemlékek védelme, felújítása (környezet- és egészségvédelmi 
tevékenységek), gyermekek, fiatalok tehetséggondozása, 
művészeti, sport, tudományos tevékenységek területén, 

kulturális, közbiztonsági és szociális szempontú 
életkörülmények javítása

ADÓSZÁM: 18679418-1-13



Szobi Hírnök                                                                                                                                           7

A XV. Fekete István Általános Isko-
lák Országos Találkozóra készített 
pályázati munkák közül az egyik 
nyertes pályázat:

Téli kaland
Egy téli napon családommal 

elhatároztuk, hogy elmegyünk a 
Börzsöny hegységbe kirándulni. 
Tavasszal már jártunk ott, de kí-
váncsi voltam, hogy milyen a hegy-
vidék télen. Mindenki bepakolt a 
hátizsákjába enni-, innivalót, tér-
képet, iránytűt. Felvettük a hótapo-
só csizmát és már indulhattunk is. 

Egy darabig az Ipoly partján sé-
táltunk, megcsodálhattunk a fé-
lig befagyott folyót, a fákat, ame-
lyek gyönyörűen fehérlettek. Majd 
később felszálltunk a buszra és ott 
folytattuk utunkat. Innét tovább-
ra is élvezni lehet a gyönyörű tájat. 
Minden hófehér volt. Ahogy a na-
pocska sugarai kibukkantak a fák 
közül és megvilágították a havat, 
ezüstösen csillogott. Olyan volt, 
mint a mesében. 

Eszembe jutott milyen lehet lo-
vas szánnal utazni. Szerettem vol-
na kipróbálni. Talán majd egyszer.. 
Hirtelen lelassított a busz. Az út 
mentén szarvasok, pillanatra meg-
álltak, majd átszökdeltek az úttes-
ten. Inni mentek az Ipolyhoz. A 
busz elindult. Most már óvatosab-
ban haladtunk. Tekintgettem jobb-
ra, balra... Alig vártam, hogy meg-
érkezzünk a Börzsönybe és gyalog 
folytassuk sétánkat. A buszon me-
gettük a szendvicset, legyen erőnk 
a túrához.

Ami eddig a képzeletben élt, 
az ott termett előttem. Az erdő, a 
fák..., a téli táj.., na és persze az ál-
latok! Szeretnék találkozni egy őzi-
kével és megsimogatni. Nicsak, egy 
vaddisznó! Az erdei etetőhöz megy 
és utána a kicsinyei! Sosem láttam 
ilyet közelről! Egy darabig csend-
ben figyeltük őket.

Elindultunk felfelé a hegyen, 
a kijelölt turista útvonalon. Er-
dei sétánk alatt többször találkoz-
tunk hozzánk hasonló kirándulók-
kal. Pár szót váltottunk egymással 
miközben távolról egyre közeledő 
zajt hallottunk. Elcsendesedtünk. 
Egy szarvas szökkent a bokrok kö-
zött. A fák lombkoronái között be-
sütött a nap sugara. A hó csillogott, 
kedvem támadt belehemperegni és 
hó-angyalkát csinálni. A testvére-
im is utánoztak, anya pedig lefény-
képezett minket. Egy tisztás szélé-
hez értünk. 

- Egy magasles! - kiáltottam. - 

Másszunk fel rá! Megtörtént, ami-
re vágytam! Őzikék!

Először csak egy merészkedett 
elő, aztán a többiek követték őt. 
Mi csak figyeltük, ahogyan kecse-
sen lépkedtek a hóban. Majd fako-
páncs hangja hallatszott 

- Hol rejtőzik?  - kérdeztem. 
Elindultunk a hang után. Képen 

már láttam harkályt. Kíváncsiság 
fogott el. Mindenképpen „találkoz-
ni” szerettem volna vele. Nem gon-
doltam volna, hogy ilyen élet van 
az erdőben! Megálltunk, csendben 
figyeltem..., a kopogás már nagyon 
közel volt. 

- Ott a harkály – mondtam, 
nagy örömmel, de halkan, nehogy 

megijedjen, mert 
még gyönyörköd-
ni szerettem volna 
benne! Csőrét még 
párszor kopogtatta 
a fa törzsén és elrö-
pült. A szívemben 
leírhatatlan érzés 
bujkált. Arra gon-
doltam, hogy jó 
itt, nincs a Földön 
ennél szebb vidék. 
Hogyha felnőtt le-
szek, itt szeretnék 

élni. Álmodozásomból csengőszó 
hangja ébresztett.

- Anya! Nézd! Lovas szán! Pró-
báljuk ki!

A szánkó a közeli faluból jött, 
egy férfi és két kisgyerek utazott 
vele. A lovacska is hófehér volt, be-
leolvadt a tájba. Megsimogattuk őt. 
Egy fenyő volt a szán hátuljára téve. 
A közelgő ünnepre frissen vágták 
ki az erdőben. Még anyáék beszél-
gettek, a gyerekekkel hócsatázni 
kezdtünk. Mindannyian csupa ha-
vasak lettünk és jól elfáradtunk. 

- Induljunk, lassan esteledik!- 
mondta anya. Pali bácsi, aki a szánt 
irányította, feltett minket szánra 
és megkért, hogy kapaszkodjunk 

Versenyeredmények
Az iskolai munka egyik legszebb 
része, amikor a tudás iránt külö-
nös érdeklődést mutató tanítvá-
nyok saját kereteiken túl is szeret-
nék megméretni tudásukat.

2016. április 2-án (szomba-
ton) a Budaörsi 1. számú Álta-
lános Iskolában került megren-
dezésre az Országos Teleki Pál 
Földrajz-Földtan Verseny Pest 
megyei fordulója, melyen a Szo-
bi Fekete István Általános Iskolát 
Tóth Kristóf 8.a osztályos tanuló 
képviselte. Az ünnepélyes meg-
nyitó után került sor a több mint 
kétórás versenyre. A feladatsor 
kitöltéséhez a 8. osztályos tan-
anyagon felül a versenyzőknek 
ismerniük kellet a Természetbú-
vár újság négy cikkét, valamint a 
„dzsungel TV” földtani filmjei kö-
zül hármat. 

Diákunk a 7. helyen végzett 32 
kortársa közül, melyhez ezúton is 
szívből gratulálunk. A jó ered-
mény mellett, sikerélménnyel és 
sok tapasztalattal térhetett haza. 

Felkészítő: Pintérné Bíró Be-
áta földrajz-biológia szakos ta-
nár.

A XV. KELE napra készült erősen. Egyet rántott a kantáron 
és már röpültünk is. Hatalmas él-
mény volt! Sosem felejtem el! Beér-
tünk a faluba, ahonnan a buszunk 
indult hazafelé. Még fél óra volt az 
indulásig. 

- Nézzünk körül! - kértem 
anyát.

Mesebeli! Kicsi házak, a házak-
nál állatok, beszélgető emberek, 
boldog gyermekek.

  A busz megérkezett, el-
indultunk haza. Azt hiszem lesz 
mit mesélni a barátaimnak. Cso-
dálatos élmény a természet megis-
merése: közvetlen közelről figyel-
ni a vadakat. Már értem, hogy anya 
miért nem szeretne a nagyváros-
ba költözni. A vidék élet, az állatok 
egészen más világ! Az itt élő embe-
rek természetszeretete, közvetlen-
sége, nyugalma példaértékű. Mint 
a béke szigete. Erre vágyom én is! 
Ma átélhettem e csodás élményt.

Vigh Bence   
3.b osztályos tanuló

Köszönjük a felkészítő és kísérő 
tanárok munkáját.

Az általános isko-
lai híreket összeál-
lította és szerkesz-
tette: Járik Izabel-
la igazgató
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A tavaszi szünet épp hogy csak vé-
get ért, a gimnáziumi programok 
máris beindultak. 

Április elsején a kilencedik osz-
tály vett részt a Duna Menti Regio-
nális Vízmű Zrt. által szervezett lá-
togatáson, melynek során a Viseg-
rád-Nagymaros közötti közmű-
alagúton sétálhattak át a több mint 
fél kilométer hosszú, Duna alat-
ti úton. A Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. minden évben számos 
olyan programot szervez, mellyel a 
lakosság figyelmét szeretné a tiszta 
vízkincs értékességére, megóvásá-
ra és a védelme érdekében tett erő-
feszítésekre irányítani. A 16 mé-
ter magas vízoszlop alatti látogatás 
is ezt a célt szolgálta, ahogy a helyi 
élőkultúrát és állatvilágot bemuta-
tó rendhagyó tanösvény is, me-
lyet  a nagymarosi oldalon lehetett 
megtekinteni. 

Április kilencedikén a váci uszo-
dában megrendezett medencés sár-
kányhajó-bajnokságon 3. helyezést 
ért el a gimnázium csapata, mely-
nek tagjai a 10. a osztályból Csánó 
Alexandra, Tóth Regina, Vass Szi-
móna, Pók Márk, Wágner János, a 
11.a osztályból pedig Halász László 

és Medgyes Ambrus voltak. 
A magyar költészet napján a 

szobi művelődési házban végre el-
dőlt, hogy a 2015-16-os tanév kul-

turális vetélkedőjét minimális pont-
különbséggel ugyan, de a 10.a osz-
tály nyerte a 13.e osztály előtt. An-
nak szellemében, hogy magyar köl-
tészet addig létezik, amíg magyar 
verseket olvasunk, szavalunk, ének-
lünk, illusztrálunk és hallgatunk, a 
két osztály a színpadon Ady Endre 
verseit jelenítette meg a gimnázium 
többi tanulója és a zsűri előtt. 

Április 15-én iskolánkba láto-
gatott a Bohócok a Láthatáron Cso-
port, akik Ablak címmel egy közép-
iskolásoknak szóló előadást hoztak 

nekünk. A csoport nevében a „bo-
hócok” szó szerepel ugyan, mi még-
is nagyon komoly történetet láthat-
tunk-halhattunk egy fiatalról, aki 

szélsőséges élet-
helyzetben talál-
ja magát. A pro-
dukció feldolgo-
zását foglalkozás 
segítette, közösen 
értelmeztük a lá-
tottakat, a felada-
tok, játékok segít-
ségével minden-
ki saját nézőpon-
tot alakíthatott ki 
a történethez, to-

vábbgondolhatta a főszereplő sor-
sát. 

Április 27-ére meghívást kap-
tunk a Maradj talpon! kvízműsor 
felvételére. A gimnázium tanulói 
egy egész napot tölthetnek a stúdi-
óban, ahol nem csak a műsor felvé-
telén vehetnek részt, de megismer-
hetik a kulisszatitkokat is. 

Mindeközben a végzősök utol-
só heteiket töltik az osztályter-
mekben, egyre közeledik a balla-
gás időpontja: április 29-én 2 óra-
kor kezdődik az ünnepélyes bú-

csúztató. Először az iskolát járják 
végig a búcsúzó osztályok, majd 
átvonulunk a templomba, ahol 
négy-öt évvel ezelőtt szentmisé-
vel kezdődött minden. Itt is fejez-
zük be ezt az életszakaszt, számot 
vethetünk azzal a néhány évvel, 
melynek napirendje szerint min-
den reggel találkoztunk az isko-

Versek, dráma, ballagás: április 
a Szent László Gimnáziumban

lában, hosszú órákat töltöttünk a 
közös munkával, tanulással, ba-
rátkozással, miközben mindig volt 
alkalom kirándulásra, ünneplésre, 
vetélkedőkre, szórakozásra, neve-
tésre, játékra is. Hogy mit jelentet-
tek ezek az évek, talán csak hosszú 
idő múlva fogalmazódik meg. De 
a közös mindennapoknak most 
vége. Az utolsó megmérettetés áll 
még a végzősök előtt, hogy teljesít-
sék azt, amiért nyolcadik osztály-
ban ide jelentkeztek, hogy sikeres 
érettségi vizsgát tegyenek. És talán 
az itt töltött évek alatt megfontol-
tabb, talpraesettebb és boldogabb 
fiatalokká is váltak. Sok sikert és 
kitartást kívánunk az érettségiző 
diákoknak!

Szent László Gimnázium
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Elérkezett a záró forduló, ér-
mes reményekkel utaztunk 
Szigetszentmiklósra, de saj-
nos a remény nem vált va-
lóra. Ellenfelünk minden 
tekintetben fölénk nőtt: 
Szigetszentmiklós – Szob SC  
8 – 2.

Élőpontban az egész baj-
nokságban természetesen 
most a legerősebben ültek 
asztalhoz, még így is volt egy 
hiányzójuk, nekünk három. 

Mivel két NB I/B és hat 
NB II-es játékos állt fel, így 
nem volt sok remény, és ahol 

pontot vártunk, ott se lett, 
tehát idén a 4-5. hely lett 
csak meg. 

Nincs más, újra nekifu-
tunk, példa lesz az idei baj-
nok Tura/Galgavidék SE 
csapat szereplése. Bár el kell 
ismerni, több a beérett fiatal 
játékosuk. 

Május 1-jén a Duna-par-
ton, rossz idő esetén a mű-
velődési házban játsszuk az 
ünnepi sakkversenyt. Min-
denkit szeretettel várunk.

Csiba Benő 
csapatvezető

 Bridzstanfolyam indul 
A zebegényi bridzsklubban tanfolyam indul teljesen 
kezdők számára. Jelentkezés és első alkalom 2016. má-
jus 3-án (kedd) 18 órakor a zebegényi könyvtárban.

A 6 alkalomból álló tanfolyamot keddenként 18 órá-
tól tartjuk egy órában. Hétfőnként 18 órától kibicelési 
lehetőség van a klub „öreg” játékosai mellett.

A tanfolyam díjmentes! Várok mindenkit, aki ér-
deklődik a játék iránt.

JÉKEY PÉTER
Info.: jekey@t-online.hu

Felhívás
A Szobi SC Labdarúgó Szakosztálya kéréssel fordul a vá-
ros lakosságához. Ha háztartásukban van használaton kí-
vüli, de használható állapotban lévő vegyes tüzelésű kály-
ha a hozzá tartozó kéménycsővel és ezt szívesen felajánla-
ná a szakosztály részére, azzal nagyban hozzájárulna a csa-
pat folyamatos és zavartalan működéséhez. Az elszállítást 
a szakosztály vállalja. Felajánlását megteheti Krasznai Zol-
tánnál személyesen, vagy a 20/393-3391-es telefonszámon. 

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

KérjüK, támoGassa  
a szponzor nélKül – immár 27.  éve 

működő szobi
danubius tánceGyüttest

adója 1 %-naK Felajánlásával!

A helyi, és környékbeli óvodásokat, kis-és nagy 
iskolásokat,  főiskolásokat, egyetemistákat, és 

dolgozó fiatalokat összefogó egyesületünk 
fellépési, bemutatkozási lehetőségeinek, vala-

mint a magyar népviseleti darabok 
beszerzésének, elkészítésének anyagi alapjait 

biztosítaná az ön segítsége!

Bízunk benne, hogy adóbevallásában feltünteti

19179478-1-13 adószámunkat!
Köszönjük!

Áprilisi sakk
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Energia és környezetvédelem XI.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

Veszélyes tudatlanság

Talán a tudatlanság a leg-
nagyobb veszély. A veszélyeket 
meg lehet előzni, el lehet hárí-
tani, illetve a keletkezett káro-
kat enyhíteni és orvosolni tud-
juk, ha a kellő ismeretek és tu-
dás birtokában vagyunk. Az 
üzleti- és államtitkok társadal-
mában nincs könnyű dolga an-
nak, aki valamiről hiteles tudás-
ra akar szert tenni. Szinte mind-
egy, hogy "szakember" vagy "lai-
kus" az illető.

Sokan gondolják; a hatósá-
gok felkészülten megakadályoz-
zák a környezetre és egészség-
re súlyosan veszélyes anyagok 
közforgalomba kerülését. Sajnos 
nem így van!

A tűzoltók mentési munkáik-
ban gyakran kényszerülnek gép-
kocsik karosszériájának szétvá-
gására, amely nem veszélytelen 
feladat. Karsa Róbert tűzoltók 
számára írt cikkéből  másoltam 
ide az alábbi részletet1:

"A légzsákok működéséért egy 
rendkívül hevesen reagáló vegyü-
let, a nátrium-azid NaN3 a fele-
lős, amely kinézetre a közönsé-
ges konyhasóra emlékeztet ám 
rendkívül mérgező hatású vegyü-
let. Elpusztítja a baktériumokat, 
gombákat, állatokat és az em-
bereket is. 50 mg mennyiségtől 
egy átlagos felnőtt ember öt per-
cen belül összeomlik és kóma sze-
rű állapotba kerül. A vérnyomás 
lecsökken és szívritmus zava-
rok lépnek fel. A halál kb. 30 per-
cen belül bekövetkezik. Az anyag 
rendkívül környezetkárosító ha-
tású hiszen szinte minden életfor-
mát elpusztít.

A gépjárműtechnikában széles 
körben elterjedten használják a 
nátrium-azidot, elsősorban a lég-
zsákokban, de az öv feszítőkben 
is megtalálható az anyag. 50 mm 
átmérőjű fém kapszulákban tá-
rolják a hatóanyagot a gépjármű 
különböző részeiben. A vezető ol-
dali légzsákban kb. 50 gramm az 
utas oldali légzsákokban kb. 200 
gramm NaN3 található."

Fajunk tudományos neve: 
"homo sapiens". Az idegen sza-
vak és kifejezések szótára sze-
rint annyi mint "bölcs ember". 
Ki gondolta volna, hogy egy sze-
mélyautóba mintegy ötezer em-
ber elpusztítására elegendő mér-

get építünk be? Ráadásul a lég-
zsákokat szabadon lehet ad-
ni-venni! A neten keresgélve ta-
láltam olyan feljegyzést is, amely 
szerint az USA-ban mára ötven-
ezer tonnára tehető a légzsák 
kapszulákban lévő nátrium-azid 
mennyisége.

Az embertömegek egyes ve-
szélyeket alul, másokat meg túl-
értékelnek. Valószínűleg a több 
évtizedes hidegháborús hiszté-
riakeltés és a továbbra is fenn-
maradó tudatlanság eredmé-
nye, hogy a nukleáris hatáso-
kat, az atommag sugárzását az 
emberek java mérhetetlenül ve-
szélyesnek tartja. Remekül pél-
dázza, hogy egy orvosi diag-
nosztikai vizsgálatot átneveztek 
e miatt: Az eredeti nevén NMR 
(Nuclear Magnetic Resonance - 
magmágneses rezonancia) vizs-
gálatot a páciensek többségé-
nek ellenérzése miatt nevezték 
át NMR-ről, MRI-re. (Magnetic 
Resonance Imaging - mágneses 
rezonancia képalkotás). Nem 
mellékesen jegyzem meg, hogy 
a vizsgálati módszer teljesen ár-
talmatlan.

Uránnal működő atomreak-
torból két alaptípus létezik: az 
egyikben vizet használnak mo-
derátorként, a másikban grafi-
tot. A vizes reaktor működési el-
véből következően kizárt, hogy 
atomrobbanás (atombomba) 
következzen be. A grafitos re-
aktornál - szerencsétlen körül-
mények esetén - bekövetkez-
het atomrobbanás. Bölcs ember 
tehát nem épít ilyet. Mégis épí-
tettek vagy tucatnyit a világban. 
Csernobil is ilyen volt. Szeren-
csére nem atomrobbanás tör-
tént. A katasztrófát követően a 

grafitos atomreak-
torok építését nem-
zetközi egyezmény 
tiltja, mára egy sem 
működik. Maga a 
csernobili kataszt-
rófa is az ostobaság 
diadalmenete volt: 
a robbanásba tor-
kolló kísérlet elren-
delésétől, a pokol 
tüzét vízzel eloltani 
próbáló tűzoltókon 
át, a vészhelyze-
tet eltitkolni igyek-
vő államig. A hely-
zet görbe tükrének 

fogható fel egy vicc, amelyet Bu-
dapesten 1986 májusában gyak-
ran lehetett hallani: "Milyen volt 
a kijevi május elseje? Fantaszti-
kus! Az emberek sugárzó arccal 
vonultak és elől haladtak a leg-
aktívabbak." Akiket a történtek 
tényszerűen érdekelnek, olvassa 
el Vicsek Ferenc "A bomlás me-
lege" című könyvének (Magve-
tő Könyvkiadó 1988) utolsó fe-
jezetét, illetve a Fizikai szemle 
net-en is megtalálható cikkét2.

A csernobili katasztrófa épp 
negyven éve, 1986. április 26-án 
történt. Ebben az időpontban a 
BME Atomfizika Tanszék ad-
junktusaként dolgoztam. Né-
hány személyes tapasztalatomat 
most megosztom olvasóimmal 
is:

Április 28-án már tudtunk a 
reaktorbalesetről.  A tényen kí-
vül szinte semmi más informá-
ciónk nem volt. Április 29-én, 
Magyarország nagy részén esett 
az eső és meghozta a szennye-
zést. Egy nap alatt megállapí-
tottuk, hogy jód  (134J) és cézi-
um (134Cs, 137Cs) izotópokon kí-
vül nem esett más radioaktív 
anyag. Szerencsénk volt: mind-
három izotóp kisenergiájú béta 
(elektron) és közepes energiájú 
gamma (foton) sugárzást bocsát 
csak ki. A cézium több éves fe-
lezési ideje és a talajban történő 
lekötődése miatt nem jelentett 
egészségügyi kockázatot. Átme-
neti veszélyt csak a 134J szennye-
zés okozott. Nyolc napos felezési 
ideje miatt jól mérhetően meg-
nőtt a radioaktív háttérsugár-
zás. A sugárzás nagyjától még a 
szokásos ruházat is megvédett, 
az épületek pedig tökéletesen. 
Ugyanakkor, ha a sugárzó anyag 

a szervezetbe kerül, nincs sem-
mi védelem. Úgy két hónapig, 
nem volt tanácsos szabadföldi 
zöldséget, gyümölcsöt enni. 

Ugyanakkor a média azt har-
sogta, hogy nyugodtan mege-
hetünk mindent, csak jól meg 
kell mosni. - Íme a tömeges tu-
datlanság! Megbuktattam vol-
na mindenkit kémiából, aki ezt 
mondta... A jód ugyanis vízold-
hatatlan és nagyon erősen kötő-
dik a szerves felületeken. Kipró-
báltam: hiába mostam egy órán 
keresztül a salátát, spenótot, fü-
vet, már nem tudom miket fo-
lyóvízben és maradt az erede-
tileg mért aktivitás. A nők hoz-
ták hozzám a különféle kajá-
kat, hogy mérjem meg. A salá-
tára csak ránéztem és mondtam: 
"nem mérem, biztosan szennye-
zett és nem lehet róla lemosni!"

Lengyelországban nagyság-
rendekkel nagyobb jódszeny-
nyezés történt, ezért ott egyes 
területeken élőknek jódtablet-
tát osztogattak. Magyarorszá-
gon ez szükségtelen volt, amit a 
média, és az orvosok is hangoz-
tattak. Két nap alatt mégis elfo-
gyott a hazai jódtabletta készlet. 
A jód túladagolás okozott tüne-
tek több kárt okoztak, mint a 
szennyezés. - Íme az emberi tu-
datlanság!

A méréseim alapján úgy be-
csültem, hogy Magyarország 
egész területére (93 ezer km2) 
0,2 g radioaktív jód hullott ki. 
Negyedéves villamosmérnök 
hallgatóknak tartottam izotóp-
labor mérésgyakorlatokat is. 
Mérnököknél igen fontos, hogy 
legyen "nagyságrendi" érzé-
kük. Megkérdeztem a hallgató-
imat, mennyire becsülik tömeg 
egységben a Magyarországra 
hullott134J mennyiségét. Néhány 
tonna és néhány száz gramm 
közötti válaszokat kaptam. Nem 
csoda, senkinek a világon nem 
volt hasonló gyakorlati tapasz-
talata, nem is lehetett helyes a 
becslés. 

Megnyugtatásul: több évti-
zedes statisztikai adathalmaz 
és elemzés alapján szinte bizto-
san állítható, hogy a csernobili 
atomkatasztrófa Magyarorszá-
gon kimutatható egészségügyi 
kárt nem okozott.
1  h t t p : / / t u z t o r o n y . h u / i n -
d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=63:amit-
a - l e g z s a k o k r o l - m e g - t u d n i -
illik&catid=1:tzoltosaggal-kapcsolatos-
informaciok&Itemid=39

2  http://fizikaiszemle.hu/archivum/
fsz0604/aszodi0604.html
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Iskolánk a 7-8 évfolyamos tanu-
lókkal március 31-én kirándu-
lást szervezett a budai vár mé-
lyén fekvő, 2012-ig szigorúan 
titkos légókórház és atombun-
ker múzeumba.

A Sziklakórház hazánk és 
Európa egyik legérdekesebb és 
a maga nemében egyedülál-
ló történelmi emléke. Érdekes 
és egyedülálló, mert föld alatt 
a Várhegy mélyén található, és 

mert a XX. századi fennmaradt, 
kevés történelmi emlékhelyei-
nek egyike.

Izgatottan vártuk a kirán-
dulást a gyerekekkel együtt. Az 
első kellemes meglepetés akkor 
ért bennünket, amikor a fiatal 
idegenvezetőnkről kiderült, 
hogy néhány éve járt Szobon, 
és megnyert egy magyar ver-
senyt a Szobon rendezett or-
szágos Kele napon. A túra egy 

órás volt, kb. 1 km-t sétáltunk 
a föld alatt. Igazi időutazást tet-
tünk a mélyben. Annyi érdekes 
információt megtudtunk erről 
a különleges helyről, hogy azt 
szinte le sem tudjuk írni. Csak 
néhány dolog: a kórház két al-
kalommal működött szükség-
kórházként, 1944-45-ben és 
1956-ban. Viaszbábuk segítsé-
gével szinte testközelben és va-
lósághűen láthattuk a háborús 
orvoslás eszközeit és működé-

Kirándulás a Sziklakórház 
Atombunker Múzeumba

sét. Eredeti környezetben lát-
hatóak a légoltalmi munka és 
a hidegháborús polgári véde-
lem eszközrendszere is. A túra 
során végig hallottuk a bom-
bázás zaját, a félhomály, a szűk 
helyek, a légo sziréna valódi 
hangja után szinte öröm volt 
újra a napsütésre kijönni és azt 
gondolni: de jó, hogy ez csak a 
múlt.

A Sziklakórház után még 
folytattuk az időutazást a Had-
történeti Múzeumba, majd a 
Budai Várban. Kellemesen el-
fáradva, de élményekkel tele ér-
keztünk haza. 

Programszervező és kísé-
rő tanár: Molnárné Hőninger 
Anikó. 

Lassan egy esztendővel ezelőtt 
Szobra érkezve láttam, hogy a kö-
zösségi létnek itt helyben szép kez-
deményezései, sőt gyakorlata léte-
zik. A plébánia épület L alakú, és 
az egyik szárny teljesen a vendég-
fogadásra van berendezve. Volt is 
sok vendégünk az ősz folyamán. 
Szob a Mária út utolsó állomása 
Márianosztra kegyhely előtt. Eb-
ből adódóan is voltak vendége-
ink. A mi híveink készítettek egy 
virslis vacsorát. Volt rá alkalom, 
hogy csak a templomot és a plé-
bánia  mosdó részlegeit  használ-
ták a vendégek, de volt  olyan is, 
hogy annyian voltak, hogy még a 
szomszédban lévő iskola  termeit 
is használták szálláshelyül.  

Ennek a gyakorlatnak nagyon 
örültem, és elhatároztam, hogy 
még bővíteni fogjuk a lehetősége-
inket. Leírnám, hogy gyakorlati-
lag ez mit jelent, és főleg azt sze-
retném megfogalmazni ebben a 
cikkben, hogy lennek mekkora 
eszmei, vallási stb. értéke van.

A vendéglátás lehetőségeinek 
bővítése a következőkből áll:  

1. Az udvar fedett teraszos ré-
szeit bővítjük. Van már terasz, kb. 

15 ember  tartózkodására. Vala-
ki azonban, aki ide akarja hozni 
az egész rokonságát, azt  kérdez-

te, hogy van-e olyan hely, ahol 25-
en le tudnak ülni egyszerre. Vé-
leményem szerint most már lesz 
olyan teraszunk, ahol 30-an is le 
lehet ülni kényelmesen, de szűkö-
sen talán még annál is többen. (Itt 
volt egy kis félreértés,  ezért bo-
csánatot kell kérnem!)

2. Az udvar alkalmas lesz tol-
las pályára.  (Nagyobb labdajáték-
hoz, pl. foci, kicsi:!  Lábtengózni 
puha labdával azt talán lehet a ga-
rázs bejáratánál !)

3. Lesz egy kerengő, körben já-
rással végzendő imádságra. Úgy-
is van az udvaron egy patinás régi 
Mária szobor szép magas talap-
zaton. Ez az udvar mindenhon-
nan látható dísze! (Amiatt sem le-

het focizni, hogy 
ennek bántódá-
sa ne essen!)

4. Megbővül 
a galériás szo-
bák száma. Így 
már három szo-
ba lesz: egy a lá-
nyoknak, egy a 
fiúknak, egy a 
kísérőknek.

5. Lesz egy 
pinceklub. Nagy 
nyári melegben, 
fülledt estéken, 

éjszakákon a sokáig fennmaradó 
fiatalság itt hűsölhet és beszélget-
het, anélkül, hogy a szomszédokat 
zavarná a zajongással.

Természetesen felszerelt kony-
ha  és több személyes vizesblokk 
már eddig is volt.

Mi hát mindennek,  vagyis a 
közösségi létnek a jelentősége?

1. A keresztény lét eredendő-
en közösségi lét. Korábban a zsi-
dó népet, mint közösséget nevel-
gette, vezette az Isten. Azután Jé-

zus sem magányos lény volt. At-
tól  kezdve, hogy nyilvánosan ta-
nított, mindig a  tanítványaival 
volt együtt.

2. Az egyházat is gyülekezet-
nek, eklézsiának akarta. A ma-
gyar egyház szó is közösségi fo-
galom: id (szent) -  ház (család)= 
szent család.

3. A mi plébániai életünket a 
közösségek közösségének kell te-
kinteni.. Az a jó, ha minél több kis 
közösség létezik egy plébánia te-
rületén. A kis közösségekben sze-
mélyesen számon tudják egymást 
tartani az emberek. Erre a sze-
mélyességre manapság egyre na-
gyobb szükség van.  -  A mi plé-
bániánkon számos közösség van, 
volt már eddig is. A mostani külső 
bővítésekkel  a számszerű  növe-
kedést, és a tartalomban való gaz-
dagodást szeretnénk elérni.  Ezt 
szolgálja például egy jó minősé-
gű pianínó vásárlása is az énekka-
ri próbáinkhoz.

A bővítéssel április 24-re, a 
bérmálás napjára készen lettünk! 
Ekkor püspök áldást is kaptunk a 
kezdeményezésünkre. 

A tervrajz Oravecz Dóra mun-
kája, a kivitelezés  fő segítője az ő 
édesapja!

Hefler Gábor plébános

A keresztény közösségi létünk!
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