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A munkafolyamat első 
lépéseként, a geodéták 
által végzett kimérést 
követően megtörtént 
a legmélyebben lévő 
munkagödrök kiásása, 
amelyekben a fogadó 
épület alapozása tör-
ténik meg. Ezen épü-
letrészben foglalnak 
majd helyet a férfi- és 
női öltözők, a zuhany-
zók, a személyzeti- és 
egyéb kiszolgálóhe-
lyiségek, valamint az 
előcsarnok. Ugyancsak 
folyamatban van a le-
endő úszómedencék 
gépészeti kiszolgálásá-
nak helyet adó helyiség 
alapozási munkálata 
is. Mivel az épület az 
árvízveszély következ-
tében jelentősen ki-
emelésre került, így az 
úszómedencék alapo-
zásához mély alapozási 
munkákra nincs szük-
ség, másrészt az egész 
tanuszoda megvalósí-
tásához sem kapcso-
lódik az ilyen méretű 
épületekhez egyébként 
megszokott mértékű 
földmunkák elvégzése. 
Az alapozási munkála-
tokkal párhuzamosan 
az önkormányzat is 
megkezdte a tanuszoda 
működéséhez szüksé-
ges közműcsatlakozá-
sok biztosításának elő-
készítését. 

Kantó Tibor,
A SZOBI VÁROSÜZE-

MELTETÉSI ÉS KÖZÉT-
KEZTETÉSI INTÉZMÉNY 

VEZETŐJE

A képviselő-testület janu-
ár 26-án megtartott ülé-
sén, egyhangú döntéssel 
fogadta el az önkormány-
zat 2017. évi költségvetési 
rendeletét. Az elfogadott 
rendelet az önkormányzat 
költségvetési bevételeit 740 
millió 141 ezer forintban, 
míg kiadásait ugyanezen 
összegben állapította meg. 
Az önkormányzat a 2017. 
évre hiányt nem tervezett.

Az önkormányzat be-
vételeinek túlnyomó ré-
szét továbbra is az állami 
támogatások jelentik, ki-
sebb részét a helyi adók, a 
működési bevételek, illetve 
a különféle pályázatok út-
ján elnyert támogatások. 
A képviselő-testület a helyi 
adók mértékén nem változ-
tatott, azaz a lakosságnak 
az ide évben - az önkor-

mányzat részéről - adóteher 
növekedést nem kell elszen-
vednie. Sajnálatos módon 
a település lélekszámának 
fogyása továbbra sem állt 
meg, ami azt eredményezi, 
hogy folyamatosan csök-
ken a lakosságszám alapján, 
illetve az intézményi ellá-
totti létszám alapján meg-
állapított állami támogatá-
sok mértéke. Mindennek 
aztán az a következménye, 
hogy az önkormányzatnak 
adóbevételeiből is jelentős 
összeget kell fordítania az 
intézményi működési ki-
adásokra, így a 2017. évben 
is a települési fejlesztések, 
beruházások fi nanszírozá-
sának elsődleges forrásai a 
pályázatok útján elnyert tá-
mogatások lehetnek. 

A 2017. évi költségvetés 
megalkotásakor elsődleges 

szempontnak tekintette a 
képviselő-testület az ön-
kormányzati fenntartású 
intézmények biztonságos 
üzemeltetését, illetve az 
idei évre tervezett - pályá-
zati úton támogatásban ré-
szesült, illetve reményeink 
szerint támogatásban ré-
szesülő - beruházásokhoz 
szükséges önkormányzati 
saját forrás biztosítását. A 
képviselő-testület bízik ab-
ban, hogy az év folyamán 
nem történnek olyan je-
lentős események, amelyek 
az elfogadott költségvetés 
bevételi vagy kiadási oldalát 
negatív értelemben jelentő-
sen befolyásolnák, és így az 
önkormányzatot hitelfelvé-
telre kényszerítenék.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi

polgármester

Elfogadta a képviselő-testület az 
önkormányzat 2017. évi költségvetését

Megkezdődött a tanuszoda építése
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Kultúra és közösség szervesen 
kapcsolódik egymáshoz. Szo-
rosan összeköt minket, ma-
gyarokat az a kultúra, amely-
ben felnőttünk, az a szellemi 
környezet, melyben egy nyel-
vet beszélünk, ugyanazok 
a régi dallamok ismerősek  
mindannyiunk számára, 
ugyanazokat a történeteket 
olvassuk-halljuk az iskolában, 
ugyanazok a színészek adják 
arcukat-hangjukat a közös 
történeteink bemutatásához, 
ugyanazoknak a sportolók-
nak szurkolunk az olimpián, 
ugyanazokra a híres feltalálók-
ra vagyunk büszkék, ugyan-
azok a festmények, szobrok 
„ismerősek valahonnan” és 
ugyanazok az ételek jutnak 
először eszünkbe, ha valami 
„hazait” szeretnénk enni.

Évek óta ennek szellemé-
ben ünnepeljük a magyar kul-
túra napját a gimnáziumban. 
Osztályközösségek mutatják 
be egymásnak, hogy ennek a 
kultúrának egyes részei ho-
gyan élnek bennük. Közös ku-
tatással, ötleteléssel, alkotással 
hozzák létre, teremtik újjá a 
mindannyiunk által ismert 
kulturális kincseket. Mindezt 
hagyományosan egy osztá-
lyok közötti vetélkedő kereté-
ben tesszük, melynek az elért 
helyezéstől függetlenül min-
den résztvevő nyertese. 

Ebben az évben híres spor-
tolókról születtek tablók, is-

mert szobrokat mutattak be 
az osztályok egymásnak. Nem 
csak a szobor kelt életre a 
színpadon, de a legfontosabb 
és legérdekesebb adatokat is 
megismerhettük róluk. 

Ezután az osztályok ma-
gyar süteményeket kínáltak 
a zsűrinek, miközben elme-
sélték a sütemény történetét. 
Ezalatt a többi diák felkészült 
az élőképek bemutatására. 
Egy-egy képet alkottak újra 
a színpadon, Munkácsy Mi-
hálytól,  Szinyei Merse Páltól, 
Csontváry Kosztka Tivadartól 
és Zichy Mihálytól. 

Fel kellett még ismerni 
magyar regényekből készült 
fi lmadaptációkat, magyar 
találmányokat bemutatni és 
népdalt énekelni. A válaszok-
ból kiderült, hogy minden 
osztály készült: tudták a fi l-
met, a regény íróját, a ren-

dezőt, a színészek nevét. A 
találmányok bemutatása is 
jól sikerült: volt prezentáció, 
csuklós busszá lényegülés, 
robbanásmentes gyufa-em-
ber és valódi porlasztó. A 11.a 
osztály meglepetéssel készült: 
részletesen kidolgozott árny-
játékkal kísérték az osztály 
közös éneklését. Ez is segítette 

Magyar kultúra napja a 
gimnáziumban

őket abban, hogy idén elsők 
legyenek a versenyen, és a má-
sodik helyezettel (12.a osztály) 
együtt bejussanak a második  
fordulóba, melyet áprilisban, 
a magyar költészet napján tar-
tunk majd.

A kultúra hozott össze 
minket ezen a napon. A ki-
meríthetetlen magyar kultúra 
kincseiből jelenítettünk meg 
néhányat és közben jó volt 
együtt lenni. Köszönjük a Jó-
zsef Attila Művelődési Ház-
nak, hogy mindehhez biztosí-
totta a helyszínt.

Sajgó Emese, 
fotók: Ferenci 

Noel 9. A
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Röviden
Munkaterv Szob Város 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a január 26-án 
megtartott ülésén fogadta el 
2017. évi munkatervét, va-
lamint hagyta jóvá a polgár-
mester 2017. évi szabadság-
tervét.

Városüzemeltető A kép-
viselő-testület januári ülésén 
hagyta jóvá a fenntartásában 
működő Szobi Városüze-
meltetési és Közétkezteté-
si Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, va-
lamint döntött arról, hogy az 
intézmény vezetői állásának 
betöltésére pályázatot hirdet. 
A pályázati felhívás szövege 
az önkormányzat honlapján 
(www.szob.hu) olvasható.

Tájékoztató A képvise-
lők januári ülésükön kaptak 
tájékoztatást a 2016 IV. ne-
gyedévben hozott képviselő-
testületi határozatok végre-
hajtásáról.

Sporttagozat A képvi-
selő-testület januári ülé-
sén támogatólag foglalt 
állást a Szobi Fekete István 
Általános Iskola sportta-
gozat indítására vonatko-
zó terve mellett. Az isko-
la először a 2017/2018-as 
tanévtől kezdődően ter-
vezi sporttagozat indítá-
sát, amelynek elősegítése 
érdekében a képviselő-tes-
tület kezdeményezte, hogy 
az intézmény felvételi kör-
zethatára a következő tan-
évtől kezdődően terjedjen 
ki az egész Szobi járás te-
rületére.

Külterületi út A kép-
viselő-testület a napokban 
állami tulajdonból ingye-
nesen önkormányzati tu-
lajdonba került szobi 069 
hrsz-ú út felújítása érdeké-
ben a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
jelű, „Külterületi helyi köz-
utak fejlesztése” című fel-
hívásra pályázat benyújtá-
sáról döntött. A pályázatot 
az önkormányzat február 
elején benyújtotta.

Belterületi út Január-
ban a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatá-
sa gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén” című 
felhívására pályázat benyúj-
tásáról döntöttek a képvise-
lők. A képviselő-testület a 
pályázat részeként benyúj-
tandó műszaki tervek elké-
szítésével a BOKÚT-TERV 
Mérnöki és Vállalkozó Kft -t 
(1033 Budapest, Bogdáni út 
5. III/7.) bízta meg. Az ön-
kormányzat e pályázat segít-
ségével igyekszik forráshoz 
jutni - egyebek mellett - a 
Meggyfa utca szilárd burko-
latú útjának megépítésére.

Feltételes közbeszer-
zés A képviselő-testület a 
Szob Város Szakorvosi Ren-
delőintézete (a továbbiak-
ban: Intézmény) főépülete 
és Árpád utcai telephelye 
energetikai korszerűsítése 
építési beruházás tárgyú fel-

A 2017-es évtől egy új rovat keretében szeretnénk tájékoz-
tatást adni városunk újszülött polgárairól. Természetesen 
az újszülött gyermek és szülei nevének közzététele a szülők 
előzetes hozzájárulásával történik meg, mely nyilatkozatot a 
védőnő előtt teszik meg.

2017. január hónapban Dutka Dániel és Csák Nikolett 
Karolina szülők Levente nevű gyermeke mellett egy másik 
újszülött is meglátta a napvilágot, azonban az ő szülei nem 
járultak hozzá nevük közléséhez.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti városunk 
mindkét újszülött polgárát, kívánva nekik jó egészséget, hosz-
szú és sikerekben gazdag életet!

tételes közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítot-
ta, és nyertes ajánlattevőnek 
a Tamis Dekor Kft -t hirdette 
ki. A feltételes közbeszerzé-
si eljárás lefolytatására egy, 
az Intézmény energetikai 
korszerűsítése érdekében 
benyújtandó pályázat mi-
att volt szükség. E pályázati 
kiírás szerint, már a pályá-
zat benyújtásakor meg kell 
nevezni azt a vállalkozást, 
amely annak támogatásban 
részesülése esetén a kivitele-
zési munkákat elvégzi.

Éjszakai panoráma-
futás A képviselő-tes-
tülete hozzájárult, hogy a 
korábban meghatározott 
időponttól eltérően, 2017. 
július 8-án kerüljön meg-
rendezésre a Proathlon 
Bt. szervezésében  a Szent 
László templomtéren, a 
Luczenbacher sétányon, a 
Széchenyi sétányon (ke-
rékpárút), valamint a mű-
velődési ház előtti téren 
tartandó II. Éjszakai Pano-
rámafutás. 

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik együttérzésüket 
fejezték ki Láncz Ágnes Anna - Mamika - 
elvesztése miatti fájdalmunkban.

A gyászoló család
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Agancsgyűjtés
Az  Ipolyerdő  Zrt. Nagyma-
rosi Erdészete vadászterülete-
in 2017. február 1-je és  április 
30-a között lehetőséget biztosít 
a hullatott gímszarvas agancs 
gyűjtésére.

Hullott agancsot csak érvé-
nyes gyűjtési engedéllyel ren-
delkező személy gyűjthet.

Gyűjtési engedély az Er-
dészeti Irodájában befi zetett 
30.000.-Ft + ÁFA agancsgyűj-
tési díjról kiállított számlával 
igazolható, ami csak a számlán 
szereplő személyre és a megje-
lölt vadászterületre érvényes.

A kerületvezető erdész, 
vadász jogosult a gyűjtési te-
vékenységet végzőktől az en-
gedélyt (számlát) elkérni, azt 
ellenőrizni, és ennek hiányában 
az esetlegesen náluk lévő agan-
csot elkobozni, azt a vadászatra 
jogosultnak átadni.

Az agancsgyűjtési engedélyt 
váltókat az erdészet kéri, hogy a 
talált agancsok helyéről, meny-
nyiségéről, az Erdészetet tájé-
koztatni szíveskedjenek.

Gáncs Viktor
erdészet vezető

A hatályos jogi szabályozás 
– a vízgazdálkodásról szó-
ló 1995. évi LVII. törvény 
(a továbbiakban: Vgtv.), 
valamint a vízgazdálkodá-
si hatósági jogkör gyakor-
lásáról szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm. rendelet – alap-
ján a vízjogi létesítési en-
gedély nélkül megépített 
vízilétesítményekre, így az 
ásott és fúrt kutakra vízjogi 
fennmaradási engedélyt kell 
kérni az építtetőnek.

A 2016. június 4. nap-
ját megelőzően engedély 
nélkül létesített vízkivételi 
biztosító vízilétesítmények 
vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárás során a 
fennmaradási engedélyre 
vonatkozó általános szabá-
lyok érvényesek azzal a lé-
nyeges különbséggel, hogy 
a Vgtv.  29. §. (7) bekezdése 
alapján:

„Mentesül a vízgazdálko-
dási birság fi zetése alól az a 
létesítő, aki a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény módosításáról szóló 
2016. évi XLI. törvény ha-
tálybalépését megelőzően 
vízjogi engedély nélkül lé-
tesített vízkivételt biztosító 
vízilétesítményt, ha annak 
vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárását 2018. 
december 31-ig kérelmezi, 

és az engedély megadásának 
feltételei fennállnak.”

A fenti jogszabályi mó-
dosítással a jogalkotó azt 
kívánja elérni, hogy a 2016. 
június 4. és 2018. december 
31. napja közötti időszakra 
vonatkozóan a kérelme-
zők vízkivételt biztosító 
vízilétesítményük további 
üzemeltetéséhez szankció 
alkalmazása nélkül juthas-
sanak vízjogi fennmaradási 
engedélyhez. Az engedé-
lyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Magyarország terü-
letén a vízkivételt biztosító 
vízilétesítmények vonatko-
zásában a jogkövető maga-
tartás erősödjön, továbbá a 
vízgazdálkodási célok és a 
vizek jó állapotának megőr-
zése megvalósuljon. Ennek 
megfelelően ismertté vál-
jon a vízhasználatok pontos 
mennyisége és biztosított 
legyen a vízkészlet igénybe-
vétele után a járulék meg-
fi zetése, illetve a hatósági 
felügyelet.

A jegyző hatáskörébe 
tartozik és a jegyző fennma-
radási engedélye szükséges 
olyan kút fennmaradásá-
hoz, amely a következő fel-
tételeket együttesen teljesíti:

1) a vízbázisok, a táv-
lati vízbázisok, valamint 
az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelmé-
ről szóló kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés alatt 
álló, illetve előzetesen leha-
tárolt belső, külső és hidro-
geológiai védőidom, védőte-
rület, valamint karszt- vagy 
rétegvízkészlet igénybevé-
tele, érintése nélkül, és 500 
m3/év vízigénybevétellel ki-
zárólag talajvízkészlet vagy 
parti szűrésű vízkészlet fel-
használásával üzemel,

2) épülettel vagy annak 
építésére jogosító hatósá-
gi határozattal egyszerű 
bejelentéssel rendelkező 
ingatlanon van, és magán-
személyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási 
igények kielégítését szolgál-
ja, és 

3) nem gazdasági célú 
vízigény.

A fenti eseteket kivé-
ve minden más esetben a 
vízügyi és vízvédelmi ha-
táskörrel rendelkező ha-
tóság, azaz a fővárosi és 
megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóság fennmara-
dási engedélye szükséges 
az engedély nélkül léte-
sített vízkivételi biztosító 
vízilétesítményekre vonat-
kozóan.

(Kivonat a Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 

tájékoztatójából)

Januártól változás történt 
településünk zöldség-gyü-
mölcs kereskedésének üze-
meltetésében. Orbán József 
befejezte működését, mint 
zöldség kereskedő, és e te-
vékenységet átadta Turcsik 
Mónika részére. Orbán Jó-
zsef harminc évvel ezelőtt 
kezdte el ez irányú tevé-
kenységét. Biztosította e 
feladathoz szükséges anya-
gi feltételeket és a két üzlet 
kiszolgáló személyzetét. Az 
üzletek áruellátását igen fá-
rasztó munkával végezte. 

A harminc év alatt az áru-
ellátás és az áru minősége 
kifogástalan volt. Az ember 
értékét, a végzett munká-
ja értékelése alapján lehet 
meghatározni. A harminc 
év teljesítménye alapján Or-
bán József úr közösségünk 
elismerését, és köszönetün-
ket vegye tiszteletünk jeléül.

Városunk közéletében is 
aktívan tevékenykedett, mint 
sportegyesületi elnök, több 
éven keresztül vett – és vesz 
ma is - részt a város képvise-
lő-testületének munkájában. 

Támogatásával segítette, és 
segíti ma is a település egye-
sületeit.

Az üzlet dolgozói és vá-
sárlói nevében tisztelettel 
mondunk köszönetet annak 
az embernek, aki mint mun-
kaadó, kereskedő végezte 
munkáját.

Isten áldását kérjük életé-
re.

Az új tulajdonosnak sok 
sikert és a vásárlók megelé-
gedésére végzett jó munkát 
kívánunk.

Simon József

Az ásott- és fúrt kutakra vízjogi 
fennmaradási engedélyt kell kérni 

Egy korszak lezárult

A Katolikus Karitász szobi cso-
portja köszönetet mond mind-
azoknak, akik hozzásegítették, 
hogy 2016. évi küldetését is telje-
síteni tudta.

Köszönet a szobiaknak és 
mindazoknak, akik élelmiszer-
rel, ruhával és pénzadománnyal 
segítettek. Köszönet az önkor-
mányzatnak a 150 rekesz aján-
dék alma szállításáért, értesítések 
soron kívüli kézbesítéséért. Kö-
szönet a család- és gyermekjóléti 
központnak az alma tárolásáért, 
a szétosztáshoz nyújtott segítsé-
gért és az egész évi együttműkö-
désért. Köszönet a szobi CBA és 
COOP üzletnek, akik megenged-
ték az élelmiszergyűjtést az üzle-
tek előterében. Köszönet a Szobi 
József Attila Művelődési Háznak 
a terem biztosításáért, a plakáto-
kért, hirdetésekért és sok egyéb 
segítségért. Köszönet azoknak a 
segítőknek, akik felhívták a kari-
tász csoport fi gyelmét, ha valahol 
segítségre volt szükség. Végezetül 
köszönet mindenkinek, aki az 
év folyamán a karitász csoport 
munkáját bármivel és bármilyen 
módon segítette!

Köszönet
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Januárban a Szent László 
Gimnázium, Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium adott otthont annak 
a megbeszélésnek, melynek 
témája a Dunakanyar Régió 
kajak-kenu egyesületei és a 
gimnázium együttműködé-
se volt.

Az iskola és a kollégium 
adottságai, a Duna közel-
sége, a szomszédban épü-
lő tanuszoda, a megújuló 
csónakház, valamint a helyi 
egyesülettel kialakított jó 
kapcsolat mind lehetősé-
get kínálnak arra, hogy a 
gimnázium tantervében az 
úszás mellett a kajak-kenu 
sport is helyet kapjon. Ezért 
az iskola vezetése és neve-
lőtestülete nemrégiben úgy 
határozott, hogy a jövőben 
a vízi sportok megismerte-
tésén túl, a régió kajak-kenu 
egyesületeivel, baráti körei-
vel összefogva a kajak-kenu 
sportra helyezi a hangsúlyt. 

A körülmények ideálisak a 
vízi sportok megszeretteté-
sére és az edzések megtar-
tására.

Az új terv megvalósítása 
érdekében az iskola vezeté-
sével összefogtak a Duna-
kanyar Régió kajak-kenu 
egyesületei és baráti körei. 
A megbeszélésen tizen-
egy egyesület képviselője 
vett részt. Kammerer Zol-
tán, a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség elnökségében a 
Dunakanya Régió képvi-
selője hangsúlyozta annak 
előnyét, ha egy gimnázium 
vállalja fel a sportolók ok-
tatását-nevelését, mivel így 
elkerülhető, hogy a sportoló 
diák hátrányba kerüljön a 
tanulás terén.

Sajgó Emese

(forrás és további részletek: 
http://kajakkenusport.hu/
hir/uj-tervek-szobon-kozos-
sieles-lengyelorszagban/)

„Farsang van, farsang van, 
járjuk a táncot gyorsabban…”

Ebben az évben óvodánk 
valamennyi csoportja január 
25-én rendezte meg a farsan-
gi mulatságot. Izgalommal 
készültünk idén is a farsang-
ra. Már napokkal az ünnep 
előtt elkezdtük a készülődést. 
Feldíszítettük az óvodát, a 
csoportokat és érdekesebb-
nél érdekesebb dolgokat bar-
kácsoltunk. Titkolóztunk, 
sugdolóztunk, hogy vajon ki 
milyen jelmezbe bújik majd. 
Aztán elérkezett a várva várt 
nagy nap. A farsang napján, 
mint minden évben most is 
nyitva állt az óvoda ajtaja az 
érdeklődők előtt. Ezen a na-
pon a gyermekek izgatottan 
érkeztek az óvodába. Tízórai 
után a szülők segítségével 
átöltöztettük a gyerekeket a 
jelmezekbe és megkezdődött 
a mulatság. Az óvó nénik is 
néhányan jelmezbe bújtak. 

Farsang a Szobi Napsugár Óvodában Az óvoda megtelt herceg-
nőkkel, lovagokkal, tün-
dérekkel, szuper hősökkel 
és ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezesekkel. A gyerekek 
a tanult farsangi versekből, 
énekekből, táncokból egy 
kis műsorral kedveskedtek 
a vendégeknek, majd egye-
sével bemutatkoztak. A bát-
rabb gyerekek kisebb pro-
dukcióval is készültek. Jókat 
ettünk, jókat ittunk, majd a 
meghívott vendégekkel és a 
szülőkkel egy nagyot mulat-
tunk. Tartalmas, maradandó 
élményt nyújtó farsangi mu-
latságot töltöttünk együtt, 
melyet a gyermekek mosoly-
gós, vidám arca igazolt. Re-
méljük, a tél elhagy minket 
és a tavasz gyorsan itt lesz.

„Perdülj, bokázz, oldjál 
kontyot, most kell rázni azt a 
rongyot!

Farsangoljunk hat hetet, 
míg elűzzük a telet…”                                                                             

Kurali-Bali Katalin
(Katica csoport)

Új tervek Szobon
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Folytatva Csáky Károly 
munkásságáról lapunk elő-
ző számában megjelent át-
tekintésünket, egy olyan vá-
logatást veszünk sorra, mely 
Emlékezések és vallomások 
I-II. címmel megjelent pub-
licisztikai írásait, nekro-
lógjait, portréit, előadásait, 
emlékbeszédeit tartalmaz-
za, és időben 1978-tól 2009-
ig mintegy három évtizedet 
fog át. A felvidéki magyar 
szerzők írásainak megjele-
nési nehézségeit jelzi, hogy 
háromszori próbálkozásra 
sem nyert anyagi támo-
gatást a kiadáshoz, így azt 
magánkiadásban jelentette 
meg (Emlékezések és val-
lomások I. Ipolyság, 2014. 
112 o.; Emlékezések és val-
lomások II. Ipolyság, 2015. 
120 o.). 

Műve első fejezetében 
a hozzá közel állt idősebb, 
egykorú, esetenként fi ata-
labb, földi alkotóútját be-
végzett tanítómester, barát, 
pályatárs: Szombathy Viktor, 
Csontos Vilmos, Zalabai Vil-
mos, Ozsvald Árpád, Dusza 
István, Zólyomi József, Zs. 
Nagy Lajos, Szénássy Árpád 

és Bőhm József munkásságá-
nak értékeit villantja fel el-
sősorban személyes kapcso-
latai, tapasztalatai alapján.

A következő fejezetben 
jubileumi alkalom kapcsán 
méltatja Ujváry Zoltán nép-
rajztudós, Szeberényi Zoltán 
irodalomtörténész, kritikus, 
Ág Tibor népzenekutató, 
folklorista és Pásztor Béla 
felvidéki gyökerekkel bíró 
veresegyházi polgármes-

ter személyét, 
munkásságát. 
Ujváry Zol-
tán: Szülőföl-
dön hontalanul 
című könyvé-
nek szlovák 
kiadásához írt 
e l ő s z a v á b ó l 
időszerűsége 
miatt, hadd 
idézzem né-
hány gondola-
tát: „Szlovákiát 
tehát meg kell 
ismerni mind-
ny á jun kn a k . 
A múltat is. 
Mert a törté-
nelmi tablón 
ott vagyunk va-

lamennyien. Hősök és köz-
katonák, győzők és legyőzöt-
tek, vesztesek és nyertesek, 
holtak, sebesültek és túlélők, 
magyarok és szlovákok egy-
aránt. Történelmünkben itt 
Közép-Európában minden 
közös: a bűn és a dicsőség is, 
a magyar és a szlovák sors is. 
A múltat hamisítani lehet, 
de becsapni nem. Emlékezni 
kell a békülés szándékával.” 
(I./48. o.) Egy tucatot meg-

haladó kisrecenzió, előszó 
zárja a második fejezetet 
olyan művekről, tanulmá-
nyokról, melyeknek ma is 
helyük van a könyvespolco-
kon, szellemi asztalunkon.

Az első kötet harmadik 
fejezetében Csáky Károly 
olyan verseit teszi közzé, 
melyek megszületését álta-
la nagyrabecsült írók, köl-
tők munkássága ihletett: 
Tőzsér Árpád, Duba Gyula, 
Gyurcsó István, Gál Sándor, 
Koncsol László és Lezsák 
Sándor.

Észre kell vennünk a II. 
kötet szerves kapcsolatát a 
Temetőjárás nyitó munkájá-
val: itt az életút bemutatása, 
pályakép felvázolása, ott a 
végső nyughely bemutatá-
sa és rövid életrajzi vázlat. 
Továbbá Csáky Károly több 
évtizedes törekvését, hogy 
Hont és Nógrád múltjának, 
közéletének kiemelkedő 
alakjairól lesöpörje a feledés 
porát, illetve történelmünk, 
irodalmunk, művészeteink 
nagyjainak kapcsolatát ki-
mutassa régiónkkal. Ennek 
számtalan irodalmi ösz-
szeállítással, kiállítás szer-
vezéssel, konferencia-elő-
adással, emlékbeszéddel, 
publikációval, emléktáb-
la- vagy emlékhelyállítással 
maga is motorja, cselekvő 
részese volt. Bár határvo-
nalat nehéz vonni, akadnak 
köztük országos ismertség-
gel bíró személyek: Szeder 
Fábián, Mikszáth Kálmán, 
Th ury György, Manga János, 
Madách Imre, Krúdy Gyula, 
Kubinyi Ferenc, Csepreghy 
Ferenc, Széchenyi István, 
Bartók Béla, Balassi Bálint 
és Ipolyi Arnold, és az el-
múlt évtizedek erőfeszíté-
seinek köszönhetően egyre 
inkább regionális ismert-
séggel bírók: Ivánka Imre, 
Czobor László, Sajó Sándor, 
Palásthy Pál, Pongrácz La-
jos, Gyürky Antal, Gáspár 
Imre, Szentiványi Ráfael és 
Mocsáry Lajos.

Dr. Koczó József
helytörténet-

kutató

Csáky Károly nyugdíjas 
éveinek terméséből II. 

A Szobi Hírnök 2014. már-
ciusi számában ígéretet 
tettem a folyamatos segítő 
szándékú tájékoztatásra a 
veszettség elleni kötelező 
védőoltással kapcsolatban. 
Idén már sajnos közvetlenül 
nem vagyok érintett e témá-
ban, mert 13 éves kutyánk 
elpusztult. 

Ennek ellenére szeretnék 
néhány hasznos idézetet 
közzé tenni:

„Ma már Magyarországon 
szabad állatorvos-választás 
van, ami azt jelenti, hogy az 

állattartó szabadon eldönt-
heti, hogy melyik állatorvost 
keresi fel. Az állatorvos-vá-
lasztás bizalmi elven alapuló 
lépés, számos tényező játszik 
fontos szerepet akkor, amikor 
egy állattulajdonos eldönti, 
hogy kihez fordul, kit tisztel 
meg bizalmával.”

„Az állatorvos-választás 
bizalmi elven alapuló lépés, 
számos tényező játszik fontos 
szerepet akkor, amikor egy 
állattulajdonos eldönti, hogy 
kihez fordul, kit tisztel meg 
bizalmával.”

„Ha már eldöntöttük, 
hogy kihez, hová akarjuk 
vinni állatunkat, vagy hív-
nánk házhoz, akkor még 
mindig van egy fontos lépés: 
feltétlenül meg kell beszélni 
az orvossal néhány kérdést, 
illetve tisztázni kell néhány 
feltételt.”

Például felvállalja-e az 
egyes jóakarók okozta kelle-
metlenségeket az Állatorvo-
si Kamaránál.

Minden jót kívánva a 
felelős állattartók-
nak: Fidler József

Állategészségügy
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A téli hónapok felkészülé-
sei alatt váratlan és öröm-
teli meglepetés érte a szak-
osztályt, mikor a magyar 
televízió munkatársai jelez-
ték, hogy riportot készíte-
nének a Szobi Fekete István 
Általános Iskolában is edző 
kajakos gyerekekről. A for-
gatáson csak a szobi isko-
lában tanuló kajakosok ve-
hettek részt - kihagyva ezzel 
olyan kajakosainkat, akik 
nem Szobra járnak iskolába. 
A riport fókuszában a szobi 
általános iskola tanításon kí-
vüli programjai és sportolási 
lehetőségei álltak, így csak a 
szobi kajakos gyerekeket lát-
hatták a nézők 2017. február 
2-án délelőtt az M1 „Iskola-
pad” című műsorban.

A tudósításban látható 
volt, hogy a szobi kajako-
sok a téli hideg miatt tor-
naterembe kényszerülnek, 
ennek ellenére hetente egy-
szer a váci uszodába járnak 
vizes edzésekre. Ez változik 
meg egy év múlva, ugyanis 
a szobi Duna-parton is fel-
épül a tanuszoda. A beru-
házás a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium tanuszoda 
programjának keretében 
valósul meg, melynek célja, 
hogy 2018. évig minden já-
rásban legyen legalább egy 
uszoda, ahol megszervezik 
az oktatást is. A fő törekvés, 
hogy minden gyerek meg-
tanuljon úszni. Szó esett to-
vábbá a másik projektről is, 
mely az új csónakház terveit 
mutatta be. Az evezős múlt-
tal rendelkező Szob városa 
által, a sportág gyakorlásá-
hoz biztosított feltételi egy 
ideje már nem volttak meg-
felelőek. Az újonnan épülő 
tanuszoda és csónakház a 
téli hónapokban különösen 
nagy segítség lesz majd a ka-
jakos gyerekeknek.

A későbbiekben újabb 
részleteket közölnek az 
edzésről, de a február 2-ai 
adásban a gyerekek közül 
Baranyi Dániel és Feleki 
Hanna, továbbá Molnár Pé-
ter kajakosunk nyilatkozott. 

Feleki Hanna összeszedetten 
és arcpirítóan profi n mond-
ta el a felvételen a kajakos 
edzéstervet, mely szerint 
hetente három alkalommal 
vesznek részt edzéseken a 
szobi tornateremben, ahol 
kondiznak, kidobós játé-
kot játszanak és különböző 
erőnléti feladatokat végez-
nek. Hanna is nagyon várja 
már a szobi tanuszoda meg-
épülését, mivel nemcsak a 
téli hónapokban, de nyáron 
is lehetne úszni, és szerinte 
így még jobban fel tudnának 
készülni a versenyekre.

Molnár Péter, avagy Moli, 
városunk szülötte és kajakos 
olimpikon elmondta, hogy ő 
is örült volna, ha gyermek-
korában is ilyen lehetőségek 
lettek volna a sportolóknak, 
mint ami a beruházásokkal 
a jövőben megvalósul. Moli 
véleménye szerint, minden 
sportnak alapja az úszás. A 
téli, mostoha időszakban a 
kültéri sportot űzők beszo-
rulnak a négy fal közé, így 
nagy előrelépés, hogy itt 
helyben meg lehet majd va-
lósítani a felkészülést, nem-
csak a kajakot, hanem más 
sportágat űző sportolóknak 
is.

Baranyi Dániel - akinek 
Moli a példaképe - elmond-
ta, hogy Péter gyakran láto-
gatja az edzéseket, és néha 
a tornaterembe is ellátogat. 
Daninak azért példaképe 
Moli, mert sprinter és hozzá 
hasonlóan Dani is sprinter 
szeretne lenni.

A riport a következő 
webcímen érhető el: http://

www.mediaklikk.hu/vid…/
iskolapad-2017-02-01-i-
adas-2/#. A szobi kajakosok-
kal kapcsolatos riport 5.38 
percnél kezdődik, és 10 perc-
nél végződik.

Másik jelentős esemény a 
szobi kajakos életben a len-
gyel sítáborban való részvétel 
lehetősége volt. A nyári ver-
senyeken való eredményes 
részvétel elengedhetetlen 
feltétele a téli alapozó edzé-
seken való aktív részvétel. A 
téli erőnléti edzések mellett, 
a baráti kör hagyományt kí-
ván teremteni, hogy telen-
te sítáborba viszi a kajakos 
gyerekeket, ezzel is színessé 
és vonzóvá téve a kajakos 
sportágat a gyerekek számá-
ra. Hidvégi Vince, a nőtincsi 
szakosztály edzője elmond-
ta, hogy az idei sítáborban a 
gyerekek szülők nélkül vettek 
részt, ezzel is tanítva őket az 
önállóságra, csapattudat erő-
sítésére és az önálló felkészü-
lésre. A táborban a síelés és 
a futás az alapját képezte an-
nak a tervnek, mely szerint a 
következő sítáborokban sífu-
tással edzenének a gyerekek.

Az újonnan induló kezde-
ményezésre még félve jelent-
keztek a szülők, ezért 2017. 
január 22-25-e között a ba-
ráti kör szervezésében, a len-
gyelországi Kluszkowce sípa-
radicsomban 3 egyesületből 
– Veresegyházi Kajak-Kenu 
S.C., a baráti kör nőtincsi és 
a szobi szakosztályai – össze-
sen 16 gyermek vett részt a 
táborozásban. Szobiak részé-
ről Szántó Bálint, Motyovszki 
Patrik, ifj . Hidvégi Vince, Lind 
Botond és Bezeczky Márton 
Pál élvezhette a síelés okozta 
örömeket.

A gyerekek igényes kis-
buszokkal, a FordStore Soly-
már-M3 kisbuszával és a 
felsőpetényi önkormányzat 
által rendelkezésre bocsátott 
kisbusszal utazhattak. Len-
gyelországba az út gyönyö-
rű téli, hegyvidéki tájakon 
vezetett, Árva vára mellett 
is elhaladva. Az első napot 
Zakopane-ban városnézéssel 
töltötték a gyerekek, felfe-
dezve a Gubolovka siklóvas-
úton a hegyvidéki táj szép-
ségeit, a város téli varázsát. 
A városban faragott, füstölt 
sajttal csábították a gyereke-
ket a helyi árusok.

A kluszkowcei szálláshe-
lyen igen gazdag vacsorával 
várták a magyar gyerekeket, 
de ez igaz volt a mindenna-
pos étkezésekre is, melyek-
ből a helyi, lengyel sajt nem 
maradhatott el. Reggelente 
futással edzettek hóban a 
gyerekek, majd délutánon-
ként várta őket a sípálya. A 
gyerekek élményekkel gaz-
dagon tértek haza, és ami a 
legfontosabb, épségben és 
egészségben. Köszönjük a le-
hetőséget és a kiváló szerve-
zést Hidvégi Vincének.

Bezeczky Anikó

Váci Kajak Kenu Baráti Kör
Szobi Kajak-Kenu Szakosztály hírei

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
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Az utóbbi néhány hónap meg-
történt eseteit szeretném meg-
osztani kedves olvasóimmal. 
Talán még tanulni is lehet be-
lőlük…

Illemtan az állomáson 
Várom a pesti vonatot. 

Nem jön, már megint késik. 
A peronon ekkor lép hozzám 
egy ismeretlen férfi , nem kö-
szön. Rám néz: „Tudja mennyi 
az idő?”, aztán csak néz. Felsó-
hajtók, rápillantok a karórám-
ra. Válaszolok: „Tudom…” 
Most én nézek. Néz, vár, majd 
lassan elmegy. Téblábol pi-
cinykét, visszasündörög. „Jó 
napot kívánok! Legyen szíves 
megmondani a pontos időt!” 
Udvariasan válaszolok. „Kö-
szönöm Uram!” Mindketten 
elégedetten vártuk továbbra is 
a vonatot…

Tévedések (1)
Korábban jött a vonat! Fel-

szállok, a kalauz int a veze-
tőnek, hogy mehetünk, ajtók 
záródnak. Beszélgetni kezdek 
vele, mikor egy fi atalember 
lohol az ajtóhoz, megnyom-
ja a gombot, szinte mellénk 
esik. Már indulunk is, amikor 
lihegve megkérdezi a jegyvizs-
gálót: „Tessék mondani, a kala-
uzok elől vagy hátul vannak?” 
A válasz rövid: „Már mindenki 
az első kocsiba jött, hátul nincs 
jegyvizsgáló.” A fi atalembernek 
felcsillannak a szemei: „Az jó, 
megyek hátra, mert nincs je-

gyem…”
Tévedések (2)
Késő délután van, jönnek-

mennek a pékség boltjába a 
szobiak. Megáll egy „vadiúj” 
opel, jólöltözött hölgy szalad 
befelé. Köszön, aztán sietősen 
közli, hogy friss kenyeret sze-
retne venni. „Milyen kenyeret 
szeretne venni Asszonyom?” A 
válasz nem késik soká: „Ne-
kem mindegy, csak ne legyen 
Polónyi kenyér…”

Segíthetek?
Ez a szó sokszor hangzott 

el a számból, ha láttam idős 
nénikét cipelgetni megpakolt 
táskával, vagy a lépcsőn lép-
kedni fájós lábakkal. 45 éve 
nem gondoltam volna, hogy 
egyszer majd tőlem is megkér-
dezik: „Segíthetek?” Bizony, az 
agyam még nem szokta meg, 
nem hiszem el, de a lábam és 
a karom már elfogadja a se-
gítséget. „Köszönöm” – mon-
dom szégyenkezve, és Villon 
balladájának refrénje zsong a 
fülembe: 

„Balgán játszottunk 
mindahányan, 

és az évek szálltak, 
mint a percek, 

véred kiontott harmatával, 
irgalmazz nékünk 

Jézus Herceg!
Ezúton kívánok minden 

olvasómnak sikeres új eszten-
dőt, erőt és egészséget.

Ferenczy Emil

Tepertős pogácsa

Elkészítési idő:
180 perc

A házi tepertős pogácsa  iste-
ni, a családom egyik kedvence, 
nem lesz olyan gyorsan kész, de 
a fáradozás után meg fogsz elé-
gedni vele.

A recept hozzávalói:
    50 dkg liszt

    2 dkg élesztő
    1.5 dl tejföl

    1 dl fehér bor
    2 db tojássárgája

    1 evőkanál só
    30 dkg töpörtyű darálva

    5 dkg zsír

Elkészítés: A megsózott 
lisztből kissé meglangyosított 
tejfölben feloldott élesztővel, 
a tojások sárgájával és fehér 
borral rétestészta keménységű 
tésztát készítünk. Nagyon jól 
kidolgozzuk és lisztezett desz-
kára helyezve, letakarva 10-15 
percig pihentetjük.

A tésztát 1 cm vastagra ki-
nyújtjuk, a megolvasztott zsír 

egyharmadával megkenjük, 
és a ledarált töpörtyű egyhar-
madával megszórjuk, majd a 
leveles vajas tésztához hason-
lóan összehajtogatjuk. 

Letakarva 15-20 percig 
pihentetjük. Ezt a műveletet 
még kétszer megismételjük, 
minden hajtogatásnál a zsír 
és a töpörtyű 1-1 harmadát 
rákenjük. 

Az utolsó hajtogatás után a 
tésztát hideg helyen hűtőben 
kb. 2 óráig pihentetjük. 

Gondosan burkoljuk be, a 
tészta meg ne cserepesedjék. 
Pihentetés után 2 cm vastagra 
nyújtjuk, tetejét éles késsel be-
vagdaljuk.

Lisztbe mártott 3 cm át-
mérőjű pogácsaszaggatóval 
kiszúrjuk, zsírral kikent sütő-
lapra helyezzük. Hideg helyen 
1/2 óráig pihentetjük, felvert 
tojással megkenjük, forró sü-
tőben kb. 30 percig sütjük. Jó 
étvágyat hozzá!

A gasztrostafétát Ledényi 
Józsefnének adom át!

Borbélyné Csák 
Ildikó

A téma az utcán hever! II. Gasztrostaféta

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

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.
Tel./fax: 27/316-100

Felelős vezető: Furucz Zoltán

Hogy ezt is megéltük,
Az lesz a jutalom,

Újra elhangzik majd,
A nagy fogadalom!

Ilyenkor úgy illik,
Az a szokás járja,

Választ kell mondani,
Esketőnk szavára!

Igen, igen, igen!
Ez a feleletem.

Köszönöm a sorsnak, 
Hogy veled lehettem!

És ha nem bántad meg,
Te is úgy akarod!

Még nagyon sokáig,
Veled maradhatok!

Arany lagzi után,
Gyémánt lagzit várjuk!

Ez lesz az utolsó,
Amit még kívánunk!

Végül a vén kaszás
Lezárja szemünket.

Az utódainknak,
Adjuk át helyünket!

Ők folytatják tovább,
Amit félben hagytunk,

Hogy a túlvilágon,
Békében nyugodhassunk.

Szob. 2017. január 21. 
id. Virág Sándor

50. Házassági „Évfordulóra”!
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Börzsöny Közérdekű Mu-
zeális Gyűjtemény szakmai 
tevékenységének támogatá-
sa

Sikeres intézményi pá-
lyázat révén a természettu-
dományi gyűjteménynek 
állagmegóvása érdekében 
került sor preparátori fel-
újításra, és a szú és múze-
umbogár mentesítéssel a 
néprajzi gyűjtemény na-
gyon sok darabját is ke-
zelni tudtuk BMBK-tagok 
segítségével. Év közben a 
múzeumban adatrögzítői 
munkakörben dolgozó egy 
fő kulturális közfoglalkoz-
tatott szakmai felügyelete 
átkerült a Nemzeti Műve-
lődési Intézettől a Magyar 
Nemzeti Múzeumhoz.
Időszaki kiállítások rende-

zésében közreműködés a 
szobi múzeumban

Koczuba József természetfo-
tó kiállítása. Május 6. – jú-
nius 5. „Evezz a mélyre…” 
HAGER Ritta textilművész 
kiállítása. Június 24. – au-
gusztus 1. Hefl er Gábor 

festményeinek kiállítása. 
Augusztus 20. – szeptem-
ber 20. „Színesre vasalva” 
Czibulya Lívia (Ipolyság 
- Šahy/SK) festményeinek 
kiállítása. Szeptember 23. – 
október 21.
Időszaki kiállítások rende-

zése Térségünkben
„Koff er”. Régi bőröndök 
bemutatója a szobi Retró 
Majálison, Május 1. Mári-
anosztrai Falunap. Csák-
hegyi ricer-ipar emlékeze-
te, június 16-17. Ipolysági 
(Šahy/SK) Simonyi Lajos 
Galériában Mihályfi  Mária 
festőművész kiállítása, au-
gusztus 13. – szeptember 7.

Kiadványszervezés, - ki-
adás – Könyvbemutató

Boros József: …70 év… c. 
könyv szerkesztése. 2017. 
év februárjában végéig ke-
rül kinyomtatásra, és 2017 
márciusában mutatjuk be.

A Börzsöny lepkevilága 
c. könyv (Börzsönyvidék 6. 
kötet) 2017. évi megjelen-
tetésének előkészítése dr. 
Vojnits András szerzővel 

együttműködve. Mihályfi  
Mária festőművész 70. szü-
letésnapja alkalmából kata-
lógus szerkesztése és kiadá-
sa, június-szeptember.

„Találkozás Ipoly men-
ti kutatókkal, szerzőkkel”. 
Koczó József: Őrzők vigyáz-
zatok a strázsán. Honti Fü-
zetek 10., és Csáky Károly 
(Ipolyság - Šahy/Ipolyság) 
újabb könyveinek bemuta-
tója. Érdy János Könyvtár, 
Szob, október 17.

Múzeum Mozi Szobon
„Tükröződések az Ipolyon”. 
Helembai (Hl’aba/SK) M. 
Nagy László diaporáma ve-
títése, augusztus 27.

21. Múzeumok Majálisa
A Magyar Nemzeti Múze-
um kertjében idén is helyet 
kapott a Börzsöny Közér-
dekű Muzeális Gyűjtemény 
(Börzsöny Múzeum), és a 
múzeumbaráti körünk több 
tagja segítette a megjelené-
sünket. Segítségünkre vol-
tak ismét a Kalendárium 
Hagyományőrző Műhely 
vezetői, és a Danubius Tánc-

Börzsöny Múzeum Baráti Köre 
2016. évi tevékenysége

Rövid összefoglalás

együttes, május 21. – 22.
Megemlékezések – előadá-
sok – segítő közreműködé-

sek – együttműködések
Koszorúzás a 110 éve szü-
letett Manga János nép-
zenekutató pereszlényi 
(Preselany/SK) szülőhá-
zánál. Közreműködtek a 
szobi Kodály Zoltán Zene-
iskola növendékei. Június 
25 (Honti Múzeum és Ga-
léria Baráti Körével közös 
rendezvény). XIV. Ipoly 
Nap Ipolyságon (Šahy/SK). 
Csák-hegyi ricer-ipar em-
lékezete c. előadást mutat-
tuk be augusztus 13-án, és 
Mihályfi  Mária festményeit 
mutattuk be (Honti Múze-
um Baráti Körével közös 
rendezvény).

XI. Somosi Falunap – So-
moskőújfalun Bányásznapi 
Megemlékezés. A Börzsöny 
Múzeumnak adományozott 
ricer-szerszámokból vittünk 
bemutatót, szeptember 4.

Találkozás Dinnyés József 
Daltulajdonossal a Bör-
zsöny Múzeum Udvarán, 
szeptember 24.

Pálos 70 Zarándoklat és 
Teljesítménytúra résztvevő-
inek fogadása Szobon, ok-
tóber 8-9.

Helytörténeti Beszélge-
tések a szobi Érdy János 
Könyvtárban. Csák-hegy 
a magyarországi ricer-ipar 
bölcsője, október 25.

 Évzáró Találkozó a Hon-
ti Múzeum és Galéria Baráti 
Körével (Ipolyság - Šahy/
SK) Szobon a József Attila 
Művelődési Házban, dec-
ember 22.

Támogatóink voltak az 
év során: Ádám Annamá-
ria, Békefi  András, Garai 
László és Garainé Mészáros 
Andrea, Havasi Ria, Gíber 
Mihály, Huszti Péter és Hen-
rietta, Kodály Zoltán Zene-
iskola, Ipoly menti Vállalko-
zók Klubja, Krasznai Zoltán, 
Orbán József és Ilonka, Po-
lónyi Éva és Juhász László, 
Szabó Máté, Szobi Kistérség 
Önkormányzatainak Több-
célú Társulása, Varga László 
és Vargáné Szikriszt Katalin, 
Zombori Edina.

Köszönjük!

Február második vasár-
napján játszott "felnőtt" 
csapatunk az évben elő-
ször, igaz rettentően ala-
csony létszámban. Öt fő 
tudott eljönni a felnőtt ke-
retből, további hat játékos 
pedig az U19-es csapatból 
került „felhozatalra” erre 
az alkalomra (is). Először 
játszhattunk labdával az 
évben, mivel edzéseken 
még a megfelelő erőnlét el-
érése volt a cél. 

Ellenfelünk Váchartyán 
csapata volt, akik igen szép 
számban jelentek meg a 
mérkőzésen.

Háromszor harminc 
percet játszottunk. Az első 
harmadban nagyon látszó-
dott, hogy idegen még a 
játékszer, rögtön kaptunk 
is két gólt, csak a harmad 
vége felé kezdtünk ráérezni 
a játékra. Ekkor már  sike-
rült beszorítani Váchar-
tyánt a térfelükre, így hely-
zeteket alakíthattunk ki. A 
következő két játékrészben 
lényegesen több helyze-
tünk volt, mint az ellenfe-
lünknek, amiből gólok is 
születtek. Gólszerzőink: 
Demeter Dániel, Gimesi 
Martin és most a mezőny-

ben ténykedő kapusunk, 
Hallai Andris voltak. 

A végeredmény egy 
kicsit igazságtalannak 
mondható 4-3-as vereség 
lett, de első alkalomra nem 
volt ez egy rossz produk-
ció, ha csak azt nézzük, 
hogy a Váchartyáni játé-
kosok a mi ifi stáink duplái 
voltak, mint erőben, mint 
magasságban. Az erőnlé-
tünk a végére ellenfelünk 
fölé nőtt, most már csak a 
labdával kell újra barátsá-
got kötnünk. 

Hajrá Szob!
 H. S.

Szobi SC - labdarúgó szakosztály
Az év első mérkőzése
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Energia és környezetvédelem XVIII.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

Radioaktivitás és atomener-
gia - atommag fúzió

A magfúzió hasznosítása az 
energetikai ipar szent grálja. Az 
első kísérleti nukleáris reaktor 
beindítása óta folyamatosak a 
próbálkozások fúziós erőmű 
létrehozására. Mindeddig ez 
nem sikerült.

Azt hiszem, jellemző az 
emberiségre, hogy a magfúzió 
első gyakorlati  alkalmazása a 
hidrogénbomba lett. A bevet-
hető hidrogénbomba (Castle 
Bravo1 1954.) Teller Ede nevé-
hez kötődik. Ennek robbanó-
ereje mintegy ezerszerese volt 
a Hiroshimára ledobott atom-
bombának. A fúzió beindítá-
sához használt hagyományos 
atombomba urántartalmán 
kívül - neutron tükörként - to-
vábbi nagy mennyiségű uránt 
tartalmazott. Az egész világon 
ki lehetett mutatni az okozott 
radioaktív szennyezést. 

A magfúzió létrejöttéhez 
két atommagnak szinte érint-
keznie kell ahhoz, hogy a mag-
erők a két magot egyesítsék 
és új atom jöjjön létre. Ehhez 
jelentős mozgási energia kell, 
hiszen pozitív előjelű elektro-
mos töltésük miatt a magok ta-
szítják egymást. Ha az új atom 
tömegszáma nem nagyobb 58-
nál, a fúzió energia-leadással 
párosul. A Nap 15 millió fo-
kos központi hőmérséklete, és 
a hatalmas tömeg miatti belső 
nyomás eredményeképpen a 
hidrogén magok fuzionálása 
folyamatos. Ez egy stabil, dina-
mikus folyamat, és még eltart 
4-5 milliárd évig.

Egy fúziós reaktor realizálá-
sára a fi zikusok két lehetőséget 
látnak: az egyik az úgynevezett 
hidegfúzió, amelyre nem isme-
rünk elfogadott elméletet, és 
az erre irányuló kísérletek sem 
bíztatóak. A másik lehetőség a 
Nap belsejéhez hasonló körül-
mények létrehozása. Ez egy-
általán nem egyszerű. Abban 
mindenki egyetért, hogy a Nap 
belsejében uralkodó hatalmas 
nyomást nem vagyunk képe-
sek létrehozni, így marad a hő-
mérséklet növelése. Az elmélet 
és a kísérletek is azt mutatják, 

hogy földi körülmények kö-
zött, 100-150 millió fokos hő-
mérsékleten képesek vagyunk 
a deutérium-trícium fúzióját 

stabilan megvalósítani.
Az előző folytatásokban 

leírtak egy részét érdemes fel-
idézni ahhoz, hogy megértsük 
a fúziós energiatermeléssel 
elérhető nagyságrendeket. 
Ha a Wikipédián vagy a Szo-
bi Hírnök tavaly szeptemberi 
számában megnézzük a kö-
tési-energia ábrát, leolvas-
hatjuk, hogy a 1H2 és a 2He4, 

azaz a deutérium és a hélium 
atomokban a nukleonok kö-
tési energiája között 6MeV a 
különbség. Ha két deutérium 
atommag az elektrosztatikus 
taszítás ellenére elég közel 
kerül egymáshoz, akkor héli-
um keletkezik és 6x4=24MeV 
energia szabadul fel. Nézzünk 
egy számpéldát, mit jelentene 
ez a gyakorlatban. Két gramm 
deutérium éppen egy mólnyi 
(6•1023 darab atom). Ha eb-
ből mind héliumot készítünk, 
6•2•6•1023 MeV = 7,2•1024 

MeV = 1,15•1012joule energi-
át szabadítunk fel, ami kere-
ken 320MWh energiának felel 
meg. Családi házamban egy év 
alatt 6,3MWh villamos ener-
giát fogyasztok - két gramm 
deutérium fuzionáltatásának 
energiája elég lenne ötven évre.

Sok kísérlet eredményekép-
pen, amelyeket átfogó rész-
letességgel ismertet Zoletnik 

Sándor cikke2, kialakult a gya-
korlati realizálás lehetősége. 
Elvi sémája az ábrán látható.

A fúzió egy rendkívül erős, 

tórusz alakú elektromágnes kö-
zépvonalában zajlik. Itt a plaz-
ma hőmérséklete 100-150mil-
lió fok körüli. A kép a kamra 
keresztirányú metszetét ábrá-
zolja. A deutérium és trícium 
héliummá fuzionál, a közben 
keletkező szabad neutronok 
pedig a kamra külső köpenyé-
ben tárolt lítiummal reagálva 
tríciumot hoznak létre, ame-
lyet a kamrába visszatáplálnak. 
(A deutérium gyakori a termé-
szetben, a trícium pedig igen 
ritka, így annak folyamatos 
utánpótlását így a legegysze-
rűbb megoldani.)

Könnyen belátható, hogy a 
berendezésben a fúziós ener-
gia robbanásszerű megnöve-
kedése elképzelhetetlen. Ha a 
mágnestér gyengül, a plazma-
nyaláb kitágul, hőmérséklete és 
a fúzió gyakorisága is lecsök-
ken. Ha a fúziós gyakoriság  
spontán megnő, a plazmanya-
láb ugyancsak kitágul, ami a 
hőmérséklet és a fúziós gyako-
riság csökkenését okozza.

A plazma tengelyvonalban 
tartásához szükséges, extrém 
nagy mágneses térerősséget 
csak szupravezető mágnesek-
kel lehet biztosítani. Ez hatal-
mas energiafogyasztással pá-
rosul. Ahhoz, hogy a termelt 
energia meghaladja a fúzió 
fenntartásához szükséges ener-
giát, hatalmas berendezésekre 
van szükség. Az első energia-
termelő fúziós erőmű 2050 tá-
jára épülhet meg.3

A fúziós reaktorok három 
nagy előnnyel rendelkeznek a 
nukleáris reaktorokkal szem-
ben: üzemanyaguk csaknem 
ingyen van, szinte nincs radio-
aktív szennyezésük és méretük 
növelésének nincs elvi korlátja. 
(A méretnöveléssel az energia-
termelés növekedése együtt jár.) 

 1 - https://hu.wikipedia.org/wiki/
Castle_Bravo

2 - http://www.termeszetvilaga.hu/
fi zika_eve/fi zika/zoletnik.html

3 - http://www.origo.hu/
techbazis/20130828-2050-re-keszulhet-

el-a-vilag-elso-fuzios-eromuve.html

2017. január 21-én tartot-
ta díjkiosztó ünnepségét a 
Dunakanyar Tagszövetség, 
melynek egyik tagegyesüle-
te a szobi A-54 PGSE. 

A 13 tagegyesület saját 
eredményein túl itt érté-
kelésre kerültek a 2016-os 
versenyévad tagszövetség-
ben elért eredmények is. 

Az A-54 PGSE tag-
jai közül négy fő kapott 
tagszövetségi elismerést 
(abc szerint) serleg formá-
ban: Fidler József,  Huszák 

György, Kliment Gyula, 
Pásztor István.

Sikeres eredményeik el-
érésében sokat jelenthetett 
nekik a családi és sporttársi 
támogatás, hiszen mind-
nyájuknak vannak munka-
helyi és egyéb elfoglaltsága-
ik. 

Kívánunk minden csa-
pattársnak hasonló ered-
ményeket, és eredményes 
versenyzést a 2017. évi ver-
senyévadra.

 A-54 PGSE

Gratulálunk sporttársainknak!
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Január végén elérkezett a 
félévi bizonyítványosztás 
ideje. Az első és második 
évfolyamon a gyermekek 
teljesítményét még szövege-
sen értékelték a pedagógu-
sok. A legnagyobb izgalom 
talán a nyolcadik osztályo-
sok körében volt, hiszen 
az ő napjaikat legjobban a 
továbbtanulás kérdése be-
folyásolja. Szerencsére a bi-
zonyítványban sok jó ered-
mény mutatkozott. 

A 2016/17. tanév első 
félévében kimagasló ered-

ményt értek el az alább fel-
sorolt tanulók: 

Kiválóan megfelelt: 
1.a Hegedűs Tímea, 
Lieszkovszki Bálint

1.b Veres Gerda Liliána, 
Vigh Zsófi a, 

Kitűnő
2.b Halmai Kata, Simon-

Kovács Jázmin,
3.o Bihari Lilla, Hegedűs 

Dóra, Leskó Ádám Zoltán, 
Petróczi Tamás, Sági Bene-

dek Tamás
4.a Horváth Zsófi a, 

Patrik Zsófi a, Szölgyén 
Kitti Noémi,

4.b Vígh Bence
5.a Feleki Hanna, Golán 

Áron, Mészáros Mira Kata,
5.b Svéger Liliána

6.b Bata Enikő, Brulich 
Melinda Barbara, Mádai 

Anna, Jakus Jusztin Hunor
7.b Bábik Zsófi a, Mészáros 
Jázmin, Dutka Lehel Ákos
8.o Bábik Anna Sára, Vigh 

Viktória

Jeles 
2.a Földesi Réka Virág, 

Lengyel Dániel, Zih Hanna, 
Földi Bonita Eliza

2.b Balla Panna, Mádai 
Ádám, Finta Dominik, 
Simon Noémi, Szölgyén 

Flóra Anna
3.o Kántor Lilla, Blaskó 
Richárd, Szekeres Fanni, 

Téglás Anna, Forgács Zalán
4.b Franyó Lili, Halmai 
Zsófi , Kalácska Kristóf, 

Papdi Izabella
5.a Váci Virág Evelin

5.b Balogh Patrik, Kőszegi 
Szabina, Együd Bernadett 

Laura, Jászai Kamilla Anna 
8.o Lencsés Fatime

Versenyeredmények:
Tanulóink „Az én temp-
lomom” című pályázatra 
neveztek be rajzaikkal, me-
lyen Farkas Tamara (5.a) 
II.; Kantó Zsuzsanna Izabel-
la (7.a) II. helyezést ért el. 
A zsűri minden szobi diák 
művét érdemesnek tartotta 
arra, hogy a kiállításon sze-
repeljen.

A Váci Madách Imre 
Gimnázium kétfordulós 
angol nyelvi csapatversenyt 
hirdetett az általános isko-
lák 7-8. osztályos tanulói-
nak London témakörben. 
A jelentkező 70 csapatból 
Bábik Zsófi a (7.b) és Bábik 
Anna Sára (8.o) tanulópá-
ros megnyerte a versenyt, 
Mészáros Jázmin (7.b) és 
Vigh Viktória (8.o) diákja-
ink csapata a 4. helyen vég-
zett.

Az Érdy János Könyvtár 
és Információs Központ 
szervezésében megrende-
zésre kerülő térségi „Iciri-
Piciri” mesemondó verse-
nyen tanulónk kiemelkedő 
teljesítmény nyújtottak. 
1-2. évfolyamos kategória: 
Kőnig Ákos Krisztián (1.b) 
II., Solymosi Korina (2.b) I.; 
3-4. évfolyamos kategória: 
Patrik Zsófi a (4.a) I. helye-
zést ért el.

Gratulálunk a jó teljesít-
ményekhez, a szép sikerek-
hez!

Járik Izabella
igazgató

Félév az iskolában
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Február 5-én, Szokolyán 
került megrendezésre 
a Hírverő sakkverseny 
21 fő, - 11 felnőtt és 10 
gyermek - részvételével. 
A felnőttek között Virág 
Sándor végzett az élen, 
második helyezést ért el 
Szentgyörgyi Sándor, har-
madik lett Virág Bálint.

A Szentgyörgyi Sán-
dor által edzett gyerme-
kek tehetségesek, esély 
mutatkozik arra, hogy 
később is versenyszerű-
en fognak sakkozni. A 
szokolyai verseny nívós 
volt, kellemes hangulat-
ban zajlott, mindenki 
kedvére fogyaszthatott 
üdítőt, rágcsálni valót. A 
gyermekek között Virág 
Bálint lett az első, miu-
tán azonban ő a felnőttek 
között az MTK-ban is 
játszik, ez vele szemben 
elvárható volt.

Virág Bálint néhány 

éve üstökösként tűnt fel, 
és mára már le is leját-

szotta első mérkőzését 
az NB1 B-ben szereplő 
MTK-ban, természete-
sen győzelemmel mutat-
kozott be.

Gratulálunk a győzte-
seknek.

Csiba Benő

Sakk hírek


