
Szobi HírnökSzobi Hírnök
XXVII. évf. 3. szám - 2017 március * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!



2                                                                                                                                                  Szobi Hírnök

Február 18-án rendeztük 
városunk jótékonysági 
farsangi mulatságát. Az 
immár negyedik alkalom-
mal megrendezett mulat-
ságon a múlt század ’20-as 
éveinek stílusa volt a meg-
határozó.

A teltházas bálon a 
résztvevők 80%-a beöl-
tözött, és igazán jó volt 
látni a sok-sok elegáns 
megjelenésű gengsztert – 
kalapban, nadrágtartóval, 

szivarral, bajusszal, mel-
lényben - és a hölgyeket 
díszes fejpánttal, toll dí-
szekkel, toll boákkal, roj-
tos charleston ruhákban, 
bubifrizurával, marcell 
hullámmal.

A bálon a hangulat 
fokozásaként több fellé-
pő is készült a témának 
megfelelő tánccal. Kedves 
közönségünket szórakoz-
tatta a mazsi csoport, a 
mazsi anyukák, a Danu-

bius Táncegyüttes és a bál 
alkalmából alakult csapat, 
a Swing Sisters.

A talpalávalót élőze-
nével a Stencli Tamás 
vezette Funk’n’Roll ban-
da szolgáltatta éjfélig, 
majd őket Csiki követte. 
A zenei repertoár nem 
nélkülözte a gengszter 
témához passzoló mu-
zsikákat sem.

A bejáratnál az ön-
kénteseink (Csucsu és 
Mixus), és a közössé-
gi szolgálatot végző 
bodyguardjaink fo-
gadták az érkezőket 
üdvözlőitallal, a fér-
fiakat röviditallal, a 
hölgyeket pezsgővel.

Jelmezversenyünk 
győztesei - akiket 
pezsgővel és tortával jutal-
maztunk - a Macskafogó 
rajzfilm gengszter patká-
nyai, és a Kacsamesék rajz-
film Beagle Boy-ai.

Rojtos ruhák, tollboák, kalapok és szivarok, 
azaz a ’20-as évek Gengszter farsangja

A tombolában is igye-
keztünk értékes nyere-
ményekkel ösztönözni a 
közönséget a szelvények 
megvásárlására, hiszen az 
innen befolyó bevétel is 
jótékony célt szolgált, ami 
most sem volt más, mint a 

gyermeknapi rendezvény 
támogatása.

Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani 
mindazoknak, akik a jegy-
vásárlással hozzájárultak 
a gyermeknapi program 
támogatásához, és azok-
nak, akik hozzájárultak a 
rendezvény létrejöttéhez, 
sikeréhez.

Köszönjük a támoga-
tást: AndiFitness-Szalai-
Gregor Andrea, Bonanza 
Haználtruha Kereskedés, 
Camelot Club Hotel & 
Étterem, Éva Baker Kft., 
Jászai Tibor és családja, 
Gondviselés Patika, Herfli 
Söröző és Pizzéria, Ka-
valkád, Kis Herceg Virág-
kertészet, Klein Andrea 
Katalin okleveles sminkes, 
Kollárné Vincze Boglárka 
kozmetikus, Oil Benzinkút 
Szob, Öreg Morgó Étterem, 
Patak Vendéglő, Szikriszt 
Tüzép,  Váci Dunakanyar 
Színház, Z&H Határ Ke-
reskedelmi Kft., Zátony 
Music Pub. 

Paluch Anita
Szobi József Attila 

Művelődési Ház
 intézményvezető

Az előző évekhez hason-
lóan a nyugdíjas klub 
február 11-én farsangi 
bált tartott a művelődési 
házban. Délután kellemes 
zene mellett volt a gyüle-
kező. Az uzsonnát köve-
tően fergeteges jelmezbe-
mutató következett, majd 
kezdetét vette a táncmu-
latság élőzene mellett, 
melyet sokunk kedvence, 
Benő szolgáltatott.

A tombola most is 
nagy sikert aratott, 
amelyhez a nyeremény-
tárgyakat szeretnénk 
megköszönni támogató-
inknak: Bűvös Toll, Lázár 
Zsófia, Erzsike virágbolt, 
Family Vegyeskereskedés, 
Pásztor Marika, Fésűs Jó-
zsef képviselő, Kalácska 
hentesüzlet,  Kavalkád, 

Kollárné Vincze Boglár-
ka, kozmetikus, Maca 
fodrász, Polónyi Éva kép-
viselő, Ruhabánya hasz-

náltruha, Szobi Italgyártó 
Üzem, Zentainé Eti.

Képek: Gyarmati 
Péterné

Nyugdíjasok farsangoltak



Szobi Hírnök                                                                                                             3

Anyakönyvi hírek

Röviden
Közbiztonság Szob Város 
Önkormányzat Képviselő-
testülete február 28-án meg-
tartott ülésén hallgatta meg 
dr. Kormanik Gergő Ákos, a 
Szobi Rendőrőrs őrsparancs-
nokának a település közbiz-
tonsági helyzetéről szóló tá-
jékoztatóját. A tájékoztatóból 
kiderült, hogy városunk köz-
biztonsági helyzete a statisz-
tikai adatok alapján az elmúlt 
évben sem romlott, sőt kis 
mértékű javulás tapasztalha-
tó. A településen regisztrált 
bűncselekmények jelentős ré-
szét továbbra is a vasúton, va-
lahol Budapest és Szob között 
követik el, de itt jelentik, ezért 
a szobi statisztikai adatokban 
jelenik meg. A képviselő-tes-
tület az őrparancsnok úr tájé-
koztatását elfogadta.

Intézményi tájékozta-
tók A képviselő-testület feb-
ruári ülésén tárgyalta a Szobi 
József Attila Művelődési Ház 
és Szabadidő Központ, vala-
mint Szobi Érdy János Könyv-

tár és Információs Központ 
2016. évi tevékenységéről 
készült tájékoztatókat. A kép-
viselő-testület mindkét intéz-
mény települési közélet szer-
vezésében végzett munkáját 
kiemelkedőnek tartja, ezért a 
tájékoztatóikat jóváhagyólag 
elfogadta. Szintén ezen az ülé-
sen hagyták jóvá a képviselők 
az intézmények 2017. évre vo-
natkozó munkaterveit.

Fejlesztési terv A képvi-
selő-testület februárban dön-
tött arról, hogy részt kíván 
venni egy, a Dunakanyar tele-
pülései között, a Dunakanyar 
fejlesztését – és ezen belül fej-
lesztési tervének elkészítését 
- célzó együttműködésben. 
A grémium felhatalmazta to-
vábbá a polgármestert, hogy 
a fenti cél elérése érdekében, 
a Dunakanyar települései kö-
zött megkötendő konzorciu-
mi megállapodás előkészítő 
munkájában részt vegyen.

Légimentés A képvise-
lő-testület februári ülésén 
50.000,-Ft összegű támoga-
tást biztosításáról döntött a 

Medicopter Alapítvány ré-
szére. Az Alapítvány 2002. 
évben jött létre azzal a céllal, 
hogy az egész országra kiter-
jedően elősegítse a hatéko-
nyabb mentést, ezen belül a 
légimentést, és e tevékenység 
ellátásához biztosítsa a szük-
séges anyagi, tárgyi és szemé-
lyi feltételeket.

Konyhafejlesztés A kép-
viselők februári ülésükön 
döntöttek arról, hogy az ön-
kormányzat fenntartásában 
működő konyha fejlesztésére 
elnyert pályázatban szereplő 
eszközök beszerzése érdeké-
ben vállalkozói ajánlatokat 
kérnek be.

Tanuszoda A képviselő-tes-
tület úgy döntött, hogy a tan-
uszoda beruházáshoz kapcso-
lódó medenceürítő vezeték 
kiépítésére vállalkozói ajánla-
tokat kér be. Az önkormány-
zat feladata, hogy a Széchenyi 
sétányon létesülő tanuszodá-
hoz a tűzivízvételi lehetőséget 
biztosítsa. Sajnálatos módon 
egy ilyen létesítményhez elő-
írt oltóvízkapacitás az ivóvíz-

2017. február hónapban 
Krasznai Tamás és Rapavi Anikó Kristóf Dávid nevű 
gyermeke, Stedra Miklós és Kárpáti Mónika Már-
ton nevű gyermeke, valamint Téglás Levente és Bea 
Szilvia Emese nevű gyermeke látta meg a napvilágot.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti 
városunk mindhárom újszülött polgárát, kívánva 
nekik jó egészséget, hosszú és sikerekben gazdag 
életet!

hálózatról nem biztosítha-
tó, ezért a tervek szerint az 
uszoda medencéjének vize 
szolgál majd oltóvízként egy 
esetleges tűzeset alkalmával. 
Az ajánlatkérés tehát annak a 
vezetéknek a kiépítésére vo-
natkozik, amely tűz esetén a 
medencéből a vizet eljuttatja a 
tűzivízcsaphoz.

Rendezési terv A képvi-
selők február 28-i ülésükön 
kaptak tájékoztatást az ön-
kormányzat rendezési terve 
módosításának várható költ-
ségvonzatáról, amelynek is-
meretében döntöttek arról, 
hogy szakcégektől ajánlatokat 
kérnek be a tervezési munka 
elvégzésére. 

Közművagyon A képvise-
lő-testület februárban dön-
tött arról, hogy az Ipolymenti 
Regionális Szennyvízelvezető 
rendszer Szob településen, és 
Szob Város Önkormányzata 
tulajdonában, de a DMRV 
Zrt. üzemeltetésében lévő ré-
szét térítésmentesen a Magyar 
Állam tulajdonába kívánja 
adni. 

Kedves Olvasók! 
A Szobi Hírnök szerkesztősége a szobihirnok@gmail.
com címen várja azokat a megjelentetésre szánt olvasói 
írásokat, tudósításokat, amelyek megítélésük szerint 
közérdeklődésre tarthatnak számot. 

Szerkesztőségünk csak közölhető írások megjelentetését 
vállalja!

A lap áprilisi számához az anyagleadás határideje: 
2017. április 5. (szerda). 
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Iskolai farsang
Végre elérkezett ez a nap 
is… Egy fergeteges farsan-
gi mulatsággal elzavartuk a 
telet!

Mindenki várta már ezt, 
kicsi és nagy egyaránt, hi-
szen az idei tél már nagyon 
sokáig tartott.

A szervezés és a kivite-
lezés is tökéletesre sikerült, 
minden kolléga tudta a dol-
gát, minden gyerek és ven-
dég jól érezte magát.

Volt itt minden: büfé, 
tombola értékes nyeremé-
nyekkel, csoportos jelmez 
és tánc, valamint egyéni jel-
mezverseny, jó kedv és kaca-
gás egyaránt.

A csoportos táncok a 
betanító kollégák kreativi-
tásáról árulkodtak, igazán 
ötletes és változatos koreo-
gráfi ákat láthattunk.

A gyerekek ötletes jelme-
zekben, örömmel táncoltak, 
szerepeltek. A nyertesek az-
tán boldogan vették át meg-
érdemelt díjaikat, a tortákat.

A fergeteges délután zá-
róakkordjaként következett 
a tánc, az igazi mulatság, 
ahol a gyerekek már tét 
nélkül, boldogan és kipi-
rult arccal mulathatták át a 
délutánt. Később a tombo-
lasorsoláson rengeteg apró 
nyeremény talált gazdára. 
Mindennek vége lesz egy-
szer, így ennek a délutánnak 
is a végére értünk sajnos, így 
búcsúztunk a farsangi mu-
latságtól és a téltől.

Szívből gratulálunk min-
den résztvevőnek! 

Ez úton is szeretnénk kö-
szönetünket kifejezni a zsű-
rinek odaadó munkájáért, 
és Tóth Lajos alpolgármester 
úrnak iskolánk támogatá-
sáért, aki 5-5 ezer forintot 
adományozott a 2.b; 3,o; 5.b; 
7.a  osztály részére. 

Köszönjük mindazok 
felajánlását, akik tombola-
ajándékot, illetve jutalmat 
(tortákat) biztosítottak a 
gyerekek számára! 

Járik Izabella
igazgató

Március 3-4-én rendezték a 
XIII. Kárpát-medencei ma-
gyar középiskolai Arany Já-
nos Balladamondó Versenyt 
Nagykőrösön. Ezen az esemé-
nyen vett részt a Szent László 
Gimnázium négy diákja. 

Arany János születésének 

200. évfordulóját ünnepeljük 
2017-ben. Március 2-án, a 
költő születésnapján kezdő-
dött az Arany-emlékév, mely-
nek során országszerte kultu-
rális rendezvényekkel idézik 
fel Arany János életművét. 

Nagykőrösön, ahol a sza-
badságharc bukása után a 
költő 9 éven át tanított (1851-
60), rengeteg hely és tárgy 
őrzi Arany itt töltött éveinek 
emlékét. Az emléktáblák, 
szobrok, múzeumban össze-
gyűjtött mindennapi tárgyak 

mellett az ő nevét viseli az 
általános iskola és a reformá-
tus gimnázium is, amelynek 
tanára volt. Felkereshetjük 
lakóházát és a református 
temetőben az általa írt sír-
verseket is olvashatjuk a sír-
köveken. Ebben a városban 

írta balladáinak nagy részét, 
éppen ezért a város a kárpát-
medencei balladamondó ver-
sennyel csatlakozott az ünne-
pi év programjaihoz. 

Ehhez a rendezvényhez a 
szobi Szent László Gimnázi-
um négy diákja, Mile Kamilla, 
Sellyei Dorottya, Tóth Judit és 
Zsigrai Mónika is hozzájárult 
lelkesedésével és munkájával. 
Mindannyian három Arany-
balladát tanultak meg és gya-
koroltak heteken keresztül, 
hogy a Kárpát-medence egész 

területéről érkezett többi di-
ákkal együtt megmutassák, 
hogyan él ma bennünk Arany 
János öröksége. 

Több mint kétszáz diák ér-
kezett Nagykőrösre, erre a két 
napra. Minden iskola a leg-
jobb versmondóit küldte, így 
csodálatos előadásokban kel-
tek életre Arany János sorai. 
Bármennyi felemelő pillana-
tot is éltünk meg közösen, a 
döntőbe csak 14 diák jutott 
be. A kétszáz fős színházte-
remben adták elő a balladákat 
a többi versenyző és a zsűri 
előtt, megkoronázva a két nap 
izgalmait, pontot téve a hete-
kig, hónapokig tartó munka 
végére, amely a felkészüléstől 
a döntőig vezetett.

Aki nem került a döntőbe, 
az sem üres kézzel távozott: 
a versenyzőknek kiosztott 
ajándékokon kívül az együtt-
lét öröme, az Arany János 
nagykőrösi éveit bemutató 
kiállítás, az emlékhelyek és 
a közösen átélt kalandok, iz-
galmak és találkozások mind 
hozzáadódnak a költőről ki-
alakult képünkhöz, a versei-
hez való viszonyunkhoz. 

Jó volt hallgatni egymást, 
közösen átélni azokat az ér-
zelmeket, helyzeteket, me-
lyek a balladák mélyén ma 
is ugyanarról szólnak, mint 
amikor Arany János megírta 
őket: rólunk, emberekről.

Sajgó Emese

Diákjaink Nagykőrösön

A szobi karitászcsoport 
vasárnaptól megkezdi a 
húsvéti tartós élelmiszer-
gyűjtést.  Szokás szerint a 
templomban a Szent An-
tal szobornál elhelyezett 
kosárba lehet elhelyezni a 
rászorulóknak szánt tartós 
élelmiszert. Pénzadományt 
a plébánián hivatali idő-
ben, vagy a sekrestyében 
lehet átadni. Ismét enge-
délyt kérünk a szobi CBA 
és a COOP üzletek előte-
reiben történő tartós élel-
miszergyűjtésre. Ha meg-
kapjuk, április 8-án és 9-én 
lesz kihelyezve a két üzlet 

előterében a Caritas Hun-
garica logóval jelzett gyűj-
tődoboz, illetve kosár. A 
gyűjtés április 9-ig tart. A 
karitászcsoport április 10-
én készíti és juttatja el az 
adományokból összeállított 
élelmiszercsomagokat a rá-
szorulóknak.

Mint minden évben, 
kérjük most is segítsenek, 
hogy segíthessünk! Minden 
segítség, bármilyen kicsi is, 
sokat számít annak, akinek 
még annyi sincs. Isten ne-
vében előre is köszönjük!

A Katolikus Kari-
tász Szobi Csoportja 

Segítsen, hogy segíthessünk!
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1848. március 15. kapcsán 
sokszor szóba kerülnek a 
szabadságharc nagy csatái, 
fényes győzelmei. Az ün-
neplés közben felmerülhet 
ez a kérdés: Kik alkották a 
győzelmeket kivívó zász-
lóaljakat, amelyek képesek 
voltak egy éven át szégyen-
letes vereségeket mérni 
a császári hadsereg több 
éves tapasztalattal bíró ke-
mény katonáira? Kik voltak 
azok, akik pár napos vagy 
pár hetes kiképzés után 
úgy harcoltak, hogy Euró-
pa nagy részén csodálattal 
beszéltek róluk?  A tisztek 
származását, életpályáját 
már évtizedek óta kutatják 
szakemberek, de a százezres 
honvédsereg összetételével 
nemigen foglalkozunk. Saj-
nos Hont vármegye teljes 
iratanyaga megsemmisült 
1945 harcaiban, de a kör-
nyező, iratokban gazdagabb 
megyék dokumentumai és 
néhány tanulmány alapján 
képet alkothatunk arról, 
hogy hogyan történhetett 
1848-1849-ben a honti – és 
így a szobi – honvédek be-
vonulása.

1848 márciusában az 
egész országban kihirdetésre 
került a jobbágyok felsza-
badítását kimondó törvény. 
A parasztság nem minden 
vidéken és faluban örült a 
reformpárti nemesek által 
évek óta emlegetett felsza-
badításnak. Az új törvény 
szerint a jobbágyok és a 
zsellérek csak a földjeik egy 
részét bírhatták szabadon, 
az összes szőlő után fi zetni 
kellett a földesúri dézsmát, 
valamint a szántók, legelők, 
erdők egy része is adóval és 
robottal terhelt maradt. Az 
elégedetlenség Nógrád me-
gyében néhol akkora volt, 
hogy amikor Kossuth és az 
országgyűlés a Délvidéket 
dúló szerbek miatt fegyver-
be hívta az országot, akkor 
volt falu, ahol egy önként je-
lentkező katona sem akadt. 
A toborzást ezért a császá-
ri sereg korábbi időszaká-
hoz hasonlóan sorozással 

kellett megoldani. Minden 
megye esetében kiszámolta 
az országgyűlés, hogy hány 
újoncot kell adnia. A me-
gyék vezetősége pedig meg-
nézte, hogy melyik faluban 
hány hold termőföld van és 
mennyi férfi , ezek arányá-
ban szabta ki a kiállítandó 
létszámot. Már a 19. század 
eleje óta törvények írták 
elő, hogy kik mentesülnek 
a 10-20 éves katonai szolgá-
lat alól. Egyedül a királyság 
gazdasági érdeke, az adó-
zók számának megtartása 
volt az, ami a mentességkor 
számított. A paraszti gazda-
ságban egy férfi nak mindig 
maradnia kellett, hogy szán-
tani, aratni és adózni tudjon. 
Ha egy gazdának csak egy 
katonaköteles, azaz 16 és 40 
év közti fi a volt, ez a fi ú nem 
kellett, hogy 10-14 vagy 20 
évre bevonuljon, hiszen apja 
halála esetén a háztartás férfi  
nélkül maradt volna. Ha egy 
apának két fi a volt, az egyik-
nek nem volt kötelező, a 
másiknak viszont sorsot kel-
lett húznia. 1848-ban csak a 
háború idejére újoncoztak, 
de még így is viszonylag ke-
vesen voltak, akik önként 
vállalták a harctéri szolgá-
latot. Szobnak valószínűleg 
5-10 újoncot kellett adnia 
1848 nyarán. A falubeli fér-
fi ak sorshúzása után elvileg 
a kevésbé szerencséseknek 
kellett fegyvert fogni. Elvi-
leg. A ránk maradt iratokból 
jól látszik, hogy akinek pén-
ze volt, kimenthette magát 
vagy legény fi át. 1848-ban is 
az ország nagy részén jellem-
ző volt, hogy a sorshúzáskor 
balszerencsés módosabb 
férfi ak a faluban béresként, 
szolgaként dolgozó szegény 
férfi aknak fi zettek azért, 
hogy helyettük bevonulja-
nak. Gyakran kombinálták 
a pénzt más „szolgáltatások-
kal”. 60-120 forintért vonul-
tak be, ez falunként, sőt ese-
tenként változott. Volt, ahol 
csak 4 forintot kapott a 18 
éves „önkéntes”, de a gazda, 
aki helyett bevonult, írásba 
adta, hogy a fi út, ha túléli 

a tíz éves szolgálatot, fi ává 
(örökösévé) fogadja. Volt, 
aki 40 forintot kért a gazdag 
„megbízótól” bevonuláskor 
és mellette minden évben 
1-2 zsák búzát. Az ország 
által így kiállított katonák 
ezrei közt alig volt módos 
paraszt, helyettük inkább a 
szegények, földnélküliek al-
kották a sorkatonaság több-
ségét. 1848-ban sokakat a 
lelkesedés vitt a táborba, de 
még így is többségben lehet-
tek a szegénység miatt bevo-
nulók, a pénzért felfogadot-
tak. Azaz a szabadságharc 
hadserege nagyrészt a nincs-
telenekből, az akkori „sen-
kikből” állt. Ezt tudva még 
inkább csodálatra méltó, 
hogy milyen lelkesedéssel és 
bátorsággal harcoltak azért a 
hazáért, melyben nemhogy 
földjük, de sokaknak még 
saját házuk sem volt.

Hont vármegye 1900 körül 
megjelent monográfi ájában 
található egy névsor a Hont 
megyei honvédekről. Sajnos 
a személyek mellett nem sze-
repel a falujuk neve, így csak 
a jellegzetes szobi nevek ese-
tében sejthető, hogy innen 
való volt egy-egy honvéd. 
A lista szerint őrmester volt 
Luczenbacher Pál. (Őt annyi-
ra szerette a környék népe, 
hogy Szalkán verekedés tört 
ki, amikor kiderült 1848 ta-
vaszán, hogy nem őt válasz-
totta a vármegye a Mikolai 
járás országgyűlési követé-
nek.) Valószínűleg szobi volt 
Burda János, Czerovszky Pál, 
Kliment István és Kliment 
József honvéd. Talán idevaló 
volt még Oravecz József. Az ő 
nevük legalábbis megtalálha-
tó a korabeli szobi anyaköny-
vekben is.  Esetleg szobi volt a 
névsorból még Lakatos János 
honvéd. Fontos megemlíteni, 
hogy a magyar szabadságért 
küzdő Hont megyei hon-
védeknek kb. a fele – szobi 
elődeinkkel együtt – szlovák 
nemzetiségű volt. 

Batizi Zoltán
Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

intézményvezető

Kikből állt a szabadságharc hadserege? Évértékelő  a 
Dunakanyarban!
A Váci Rendőrkapitány-
ság vezetője megtartotta 
évértékelőjét. Latorovszky 
Gábor r. alezredes, rendőr-
ségi tanácsos, kapitányság-
vezető 2017. február 28-án 
állománygyűlés keretében 
értékelte a Váci Rendőr-
kapitányság 2016 évben 
végzett munkáját, egyben 
meghatározta 2017 évre a 
célkitűzéseket. Kiemelte, 

hogy a Váci Rendőrkapi-
tányság illetékességi terü-
letén tovább csökkentek az 
ismertté vált bűncselekmé-
nyek, emelkedtek a nyomo-
zás eredményességi és fel-
derítési mutatók. Alapvető 
célkitűzéseiket teljesítették, 
a határrendészeti feladatai-
kat végrehajtották.  Az évér-
tékelő előljárója Dr. Németh 
Gyula r. ezredes rendőrségi 
főtanácsos,  a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Gaz-
dasági főkapitány helyettese 
volt. Az értekezletet a rend-
őri állomány és a meghívott 
vendégek, társszervek kép-
viselői mellett megtisztelte 
Fördős Attila, Vác város pol-
gármestere is.  Dr. Németh 
Gyula r. ezredes elismerését 
fejezte ki a kapitányság tel-
jes állományának a tavalyi 
évben végzett munkájáért 
egyben hangsúlyozta, hogy 
az elvégzett munka minden 
mutatóban megmutatkozik. 

Fördős Attila polgármes-
ter példaértékűnek nevezete 
az együttműködést, gratu-
lált az elért eredményekhez 
és megköszönte a tavalyi év-
ben végzett munkát.
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2015-ben Pongrácz Lajos, Fel-
sőtúr jeles szülötte, Hont vár-
megye kiemelkedő közéleti 
szereplője, író és lapszerkesz-
tő születésének 200. évfor-
dulójáról emlékünnepséggel, 
szentmisével, emléktábla-
állítással és konferenciával 
emlékeztek a Korpona-patak 
völgyében. 

Sztyahula Tamás polgár-
mester előszavával az elmúlt 
évben a két részből álló – A 
kortársak Pongrácz Lajos-
ról; Beszédek és előadások 
a Pongrácz Lajos-emlékün-
nepségen (Felsőtúr, 2015. 
október 10.) – emlékkötet is 
megjelent („Hiányzik ma az 
ő szelleme...” Emlékezés Pong-
rácz Lajosra születésének 200. 
évfordulóján. Szerk.: Hála Jó-
zsef és Máté György. Felsőtúr – 
Horné Turovce 2016. 232 o.). 
Csáky Károly előadásában ek-
ként emlékezett a négy-öt év-
tizeddel ezelőtti állapotokra: 
„Mielőtt Pongrácz Lajos mun-
kásságáról részletesebben szól-
nánk, hadd mondjam el, hogy 
a jeles honti férfi út halála után 
gyorsan és hosszú időre elfelej-
tették. Emlékéről az 1980-as 
évek elején próbáltam lefúj-
ni a feledés porát. Akkor még 
hiába kutattam szülőföldjén 
a valamikor köztiszteletben 
álló férfi ú után. Falujában azt 
sem tudták, hogy a templom 
melletti sírboltban nyugszik. 
Nem is csoda, hisz a sírhely 
szinte megközelíthetetlen volt: 
bokrok, hatalmas bozót és giz-
gazok vették azt körül.” Hogy 
az elmúlt évtizedekben ked-
vező fordulat következett be a 
Pongrácz-emlék ápolásában, 
jórészt Csáky Károly és a to-

vábbi előadók: Kiss László or-
vos, író, orvostörténész, Hála 
József geológus, muzeológus 
és néprajzkutató, valamint 
Lendvay Tibor, az ipolysági 
Pongrácz Lajos Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola ny. igazga-
tója munkálkodásának, tö-
rekvésének köszönhető. Nagy 
örömünkre szolgálhat, hogy 
Lendvay Tibor Pongrácz La-

jos emlékének ápolását szer-
teágazó területeken tudta fel-
mutatni. E sorok írója egy kis 
szeletke területen mégis hi-
ányérzetét veti fel: nem esett 
szó arról a próbálkozásról, 
melyet az ipolysági magyar 
iskola és a kemencei általá-
nos iskola szervezésében a 
kisdiákok huntyi tudatának 
felélesztése érdekében tettek. 
A „Múlttal a jövőért” címmel 
a  ’90-es évek elejétől mint-
egy tíz éven át Hont hely- és 
művelődéstörténetéről meg-
rendezett vetélkedősorozatra 
gondolok. Igaz, azóta a határ 
magyar oldalán is történt egy 
s más: itt is fogytak, koptak, 
elsorvadtak iskolák. Kemen-

cén megszűnt a 8 évfolyamos 
általános iskola, ma már csak 
alsó tagozat működik. De 
még ez sem nyújthat elegendő 
magyarázatot arra a kérdésre, 
hogy miért lazultak vagy sza-
kadtak meg az Ipoly menti is-
kolák határon átnyúló, az ez-
redforduló tájékáig ígéretesen 
alakuló kapcsolatai! 

Ugyanakkor reményteljes 
hír, hogy a kötet 2016. októ-
ber 4-i felsőtúri bemutatóján 
a konferencia előadói régi 
Hont megyei kiadványok 
reprint kiadását megvalósító 
szellemi műhely létrehozásá-
ról is megállapodtak, mely-
nek első darabja, a Szondy 
Album meg is jelent. (Pástor 
Péter, Honti Lapok, 2016. nov-
ember, 10. o.)

Csáky Károly termékeny 
nyugdíjas éveinek rövid be-
mutatását, méltatását leg-
utóbbi lírai kötetének ajánlá-
sával zárjuk.

Lélekrezdülések (Újabb 
versek) című könyvecskéje 
költőnk negyedik verscik-
lusa (Ipolyság, 2015, 71 o.). 
Verstükreiben most is po-
csolya-eff ektusban szenve-
dő világunkat, valamint a 
megpróbáltatásoknak kitett, 
hitében megingathatatlan és 
reményét nem vesztett költőt 
látjuk:

„És ropják/ ugyanazt a 
számot/ a párok,/ kilépni a 
körből/ senki sem mer,/ csak a 
halálra táncoltatott lány/ rogy-
gyan vérző lábaira.” 

 (Felakadt lemezek)
„Kérd Urunkat ott fenn,/ 

hogy bírjam/ a terhet itt lenn,/ 
adjon erőt a/ teremtéshez-al-
kotáshoz is,/ hadd ragyogja-

Csáky Károly nyugdíjas éveinek terméséből III. 

nak/ még szebben/ napjaink/ 
ott is,/ itt is.”

(Gondolatok a 190. napon)
A verseskötet Karaff a Gyu-

la előszavával a szerző ma-
gánkiadásában jelent meg. 

Szerzőnk műveiből nem-
csak az ismeretátadás, ta-
nítás, hanem a nevelés 
szándéka is előtűnik. Mire 
neveli olvasóit Csáky Károly? 
Mindenekelőtt emberségre, 
honszeretetre és saját példá-
jával – az egyetemes keresz-
ténységhez köthető – mély 
vallásos hitre. Hiszen a pe-
dagógus tanítványait nevel-
ni elsősorban példaadásával 
tudja. Ismertetőinket azzal 
a megállapítással zárhatjuk, 
hogy Csáky Károly szemé-
lyében sem az etnográfus, 
helytörténész, publicista, de 
még a pedagógus sem került 
nyugállományba. S befejezé-
sül, mit kívánhat számára a 
hozzá – nemcsak térben és 
korban – közelálló pályatárs, 
barát? Az Úr őrizze meg szel-
lemi frissességét, egészségét, 
s adjon neki további erőt 
huntyiságunk fennmaradá-
sának további műveléséhez!

Dr. Koczó József
helytörténet-kutató

Gyászjelentés
Február 5-én, 83 éves korában elhunyt GÁTI PÁL, a rend-
szerváltoztatás előtti szobi járás építési osztályának egy-
kori dolgozója. Temetése február 13-án, az ipolydamásdi 
temetőben római katolikus szertartás szerint történt, szü-
lei és felesége földi maradványai mellé. Utolsó útjára elkí-
sérték az elhunyt családtagjai, barátai, volt munkatársai, 
ismerősei és a település együtt érző lakói.

A Mindenható Isten fogadja be országába.

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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Februárban feszülten készül-
tek a gyerekek, hogy tudásuk 
legjobbját megmutatva, ismét 
érmekért küzdhessenek. 2017. 
február 11-én Tiszaújvárosban 
vettek részt kajakosaink a Hé-
raklész fi zikai országos erőnléti 
versenyen. Februárban a hideg 
miatt nem lehet még vízre száll-
ni, emiatt erőnléti versennyel 
tüzelik fel minden évben - így 
év elején - a kajakos gyerekeket. 
Az utánpótlásból nem volt hi-
ány, emiatt az országos versenyt 
három helyszínen is rendezték. 
A baráti kör szobi és nőtincsi 
tagozata így Tiszaújvárosban 
versenyzett.

A lelkesedésből és a tel-
jesítményből jelesre "vizs-
gáztak" a gyerekek. Mindkét 
szakosztály szépen teljesített, 
emiatt a szobi gyerekekre is 
bárki büszke lehet. A baráti 
kör összetettben 75 ponttal a 
hatodik helyen végzett. A téli 
felkészülést semmi sem za-
varta meg, nem véletlen, hogy 
emiatt csodálatos eredmények 
születtek. Sajnos az infl uen-
za és sérülés is csökkentette a 
versenyzőink számát, de akik 
hadra foghatóak voltak, tőlük 

telhető legtöbbet megtettek.
A legeredményesebbek a 

2004-es fi aink voltak, hiszen az 
első hat helyből hármat a szobi-
ak foglaltak el. A fi úk Cooper-
futását nézve - ami azt jelentet-
te, hogy 12 perc alatt mennyi 
kört tudnak futni a futópályán 
-, hogy mit műveltek, szinte be-
leborzongott az ember. Döbbe-
netes volt látni Szántó Bálintot, 
aki a táv háromnegyedénél olyat 
robbantott, mint aki elfáradni 
sosem tud. Bálint fantasztiku-
san futott, harmadikként ért 

célba, de abban a körben nem-
csak ő, hanem Baranyi Dániel 
és Veligdán Péter is villantott. A 
futás mellett fekvenyomással, 
lábemeléssel és húzódzkodással 
összetettben: Baranyi Dániel 2. 
helyezést, Szántó Bálint 3. he-
lyezést, Veligdán Péter 6. helye-
zést ért el.

2005-ös fi ú kajakosaink is 
megérdemlik a vállon verege-
tést. Mészáros Benedek, életének 
második versenyén is érmet 
szerzett. Magabiztos teljesítmé-
nyével harmadik helyezést ért 

Váci Kajak-Kenu Baráti Kör
Szobi Kajak-Kenu Szakosztály hírei

el. Kiss Gergő sem adta magát 
könnyen, középmezőnyben 
szépen teljesített.

A lányokat sem lehet szó 
nélkül hagyni, mert Téglás Ka-
milla, mint mindig, érmesként 
mosolygott vissza. Szép teljesít-
ményével ötödik helyezést ért 
el.

A verseny nemcsak az ér-
mekről szólt, hiszen aki nem 
lett érmes, annak a gyermeknek 
sem volt miért szégyenkeznie. 
Látványos fejlődésen mentek 
keresztül a gyerekek, amiért 
Glózer Gergely edző, és termé-
szetesen a gyerekek is sokat tet-
tek. Középmezőnyben végeztek 
még Feleki Hanna, ifj . Hídvégi 
Vince, Patrik Gergely, Lind Bo-
tond és Bezeczky Márton Pál. 
Gulyás Henrietta nyolcadik he-
lyével, igen közel került az ér-
mes helyekhez.

A fáradalmakat és a beteg-
ségeket kipihenve, március első 
hétvégéjén a gyerekek újra víz-
re szálltak. A sportolást körül 
lengő bizonytalanságok tisztá-
zásra kerültek, így most már 
a vízen, nyugalomban készül-
hetnek a versenyekre a gye-
rekek. A "kicsik" márciusban 
úszóvizsgára mennek, nyáron 
még több gyermek versenyez-
het. Hajrá továbbra is szobi ka-
jakos gyerekek!

Bezeczky Anikó

Az Ipolyvölgyi Sporthorgász 
Egyesület ezúton értesíti az ér-
deklődőket, hogy 2017. ápri-
lis 11-én, délután 17 órakor az 
Egyesület szobi horgásztanyáján 
(Szob, Bánytelep u., Ipolydamásd 
irányában a kisvasúti átjáró után 
balra) horgászvizsgát szervez!

A horgászvizsga lebonyolí-
tására az Egyesület biztosítja a 
helyszínt, a vizsgáztatást egy ki-
helyezett vizsgáztatásra felkért 
vizsgabizottság végzi.
 A horgászvizsga díja az alábbi:
Állami horgászvizsga díja 3500 Ft

Állami horgászvizsga díja 
gyermek és ifj úsági horgász részére 

1000 Ft
A vizsga teljes időtartama 

megközelítőleg 2 óra (a tájékoz-
tatással, az okmányok kiállítá-
sával együtt).  A vizsgára törté-
nő felkészüléshez segédanyag 
Szobon a Sarokház sörözőben 
(korlátozott mennyiségben) ren-

delkezésre áll, ugyanitt lehet a 
vizsgára személyesen jelentkezni 
név és telefonszám leadásával. 
Telefonon történő jelentkezés-
re is van mód a 30/266-3119 
telefonszámon. A vizsgára való 
felkészülést segítő tankönyv le-
tölthető innen: www.nebih.gov.
hu/szakteruletek/szakteruletek/
foldmuv_ig/szakteruletek_fm/
vho_fm/halaszat/horgaszvizsga 

Halak képeinek kiegészítő 
tanulmányozása nem árthat. 
Különös tekintettel a ritkábban 
előforduló, illetve védett halakra!

A jelentkező neve és elérhető-
sége a Sarokház sörözőben rög-
zítésre kerül a jelentkezők szá-
mának ismerete végett, mivel 
az Egyesületnek a megjelenő 
létszámhoz igazodva kell a ter-
met berendeznie és felkészülni 
a jelenlévők fogadására. 

Üdvözlettel:
az IVSHE vezetősége

Horgászvizsga!
Eltelt három forduló, már csak 
egy van hátra. Gödön, mint 
tavaly, sajnos ismét döntetlent 
játszottunk:  Gödi SE - Szob 
SC  5-5  /l,5 - 4,5-ről!/ Szob 
- Vác 6 - 4.

Ezen a két mérkőzésen 2-3 
pontot dobtunk ki az ablakon!

Dunaharaszti MTK - Szob 
6 - 4.

Végig partiban voltunk, de 
sajnos az első két tábla ereje 
miatt végül vesztettünk. 

A bajnokság állása: 
1. Galgavidék 42,5 ponttal.

2. Dunaharaszti 37,5 ponttal.
3. Dunakeszi 37,5 ponttal.

4. Szob  32,5 ponttal.
5. Göd 28,5 ponttal.

6. Szigetbecse 21. ponttal.
7. Vác

8. Törökbálint.
Úgy tűnik, hogy már a ne-

gyedik hely megtartása a reali-
tás. Az utolsó mérkőzés április 
2-án: Szob SC - Dunakeszi 
DSK. A Hírverő 2. forduló le-
zajlott, márciusban folytatjuk!

Csiba Benő 
Csapatvezető

Sakktavasz 2017
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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

1617 januárjában alapította 
Páli Szent Vince a Missziós-
társaságot.  Nem tartozik a 
legnagyobb szerzetesren-
dek közé, nem is ez volt az 
alapító, Páli Szent Vince cél-
ja, aki magáról így beszélt: 
“Én soha nem gondoltam, 
hogy nagy dolgokat viszek 
végbe, hanem egyszerűen 

tettem, amit tennem kellett.” 
A rend jelmondata: “Az Úr 
elküldött, hogy örömhírt vi-
gyek a szegényeknek” Ezt az 
életprogramot igyekszik a 
Misszióstarsaság, más né-
ven Lazaristák (Congregatio 
Missionis) immár 400 éve 
megvalósítani szerte a vi-
lágban

1617. január 25-én egy 
faluban, Folleville-ben, 
Vince az életgyónásról pré-
dikált, és meglepetésére 
szentmise után mindenki 
elvégezte az életgyónását. 
Innen indult útjára a Misz-
szióstársaság, melynek tag-
jai először csak a falvakban 
tartottak népmissziókat, 
majd távoli országokban is 

hirdették az evangéliumot.
A Szeretetegyesületek, 

melyeket szintén Szent 
Vince alapított a szegények 
szervezett formában törté-
nő megsegítésére, ugyan-
csak 1617-ben, a franciaor-
szági Châtillon-ból indultak 
útjukra.

Magyarországon 1926 

óta létezik önálló tarto-
mány, de lazaristák már 
előtte is működtek az or-
szág különböző területein. 

A négyszáz éves fennál-
lást egész éves programso-
rozattal ünnepli a rend ma-
gyarországi tartománya. A 
jubileumi évben februárral 
kezdődően kéthavonta elő-
adások lesznek a lazariasták 
működési helyein: a buda-
pesti Központi Házban, a 
szobi gimnáziumban és a 
nagyváradi plébánián. Eze-
ken az előadásokon Szent 
Vincéről, a vincés lelkiség-
ről, a Vincés Családról, a 
Misszióstársaság világszin-
tű és hazai tevékenységei-
ről, illetve a Csodáséremről 

lesz szó. 
Februárban Szobon jár-

tak a lazarista atyák. Ez al-
kalomból a gimnázium 11.a 
osztálya képekben, jelene-

tekben idézte fel Páli Szent 
Vince életének fontosabb 
eseményeit. Az előadásra 
gondosan készültek, a fel-
emelő lelki élményen és a 
fényképeken kívül, mara-

Négyszáz éves a lazarista rend dandó emlék az előadás 
után az életút különböző 
helyszíneit bemutató fes-
tett képek sorozata, melyen 
napokig dolgozott minden 
osztályból az, aki festéshez-
rajzoláshoz tehetséget érez 
magában.

A diákok előadása után 
a lazarista atyák meséltek és 
vetítettek a rendről és Szent 
Vince életéről és lelkiségéről.

SZENT LÁSZLÓ 
GIMNÁZIUM 

Gasztrostaféta
(Ledényi Józsefné receptje)

Nem sokára kezdődik a bográcsszezon, így én ezt a receptet 
küldöm:

Babos káposzta
Hozzávalók 4 személyre:
1,5 kg savanyú káposzta
60 dkg nagy szemű bab
60 dkg füstölt oldalas

60 dkg comb, lapocka, vagy oldalas (ki mit szeret)
füstölt szalonna, fűszerek ízlés szerint
vöröshagyma, paradicsom, paprika.

gulyáskrém

Elkészítés: Előző nap beáztatom a babot. A bográcsos alját 
kibélelem a füstölt szalonnával, majd elkezdem rétegezni.

A káposzta kerül legaljára, erre elosztom a füstölt, illetve a 
nyers húst, majd rákerül a beáztatott bab. Közben fűszerezem - 
bors, babérlevél, köménymag, egy kis delikát stb.- vöröshagy-
ma karikákat, paradicsomot és paprikát vágok rá.

Majd ismét savanyú káposzta, és ha még van alapanyag, ak-
kor kezdem a rétegezést ismételten.

A tetejére paradicsomot és vöröshagymát vágok, majd gu-
lyáskrémet is teszek rá színezéknek.

Felöntöm annyi húslével, hogy éppen ellepje. Keverni nem 
szabad, csak rázogatni.  A forrástól számítva körülbelül 1,5 óra 
múlva lesz kész az étel.

Jó étvágyat.
A gasztrostafétát Tóth Lajosné Marikának adom át.
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Amint az már a Kedves Olvasó 
előtt is ismert, 1 év kihagyás után, 
a tavalyi évben újjáalakult a szobi 
futballcsapat. Az előző csapat fel-
oszlott a rossz eredmények, vagy 

éppen a létszámhiány miatt. Az új 
Szobi SC felnőtt csapatát egy tel-
jesen kicserélt társulat töltötte fel, 
ráadásul a 18 játékosból, 16 szobi 
lakos is egyben, akik inkább bará-
tok, ismerősök, régi osztálytársak. 
A tavalyi szezon (is) az összeszo-
kásról, tapasztalatszerzésről szólt, 
mivel a csapat nagy százaléka 
ezelőtt az utánpótlás bajnoksá-
gokban szerepelt, más-más csapa-
tokban. Voltak jó és rossz perió-
dusaink, de végig kitartott a gárda, 
bármi is volt a végeredmény.

Sok olyan találkozó volt, ahol 
vezettünk, jobbak voltunk ellen-
feleinknél, azonban az utolsó per-
cekre elfáradtunk fejben. Emiatt 
rengeteg pontot vesztettünk, ami-
ért néha feszült is volt a társaság. 
Voltak nagyon nehéz, és voltak 
könnyű, könnyűnek hitt mér-
kőzéseink. Talán a legbüszkéb-
bek a tavalyi bajnokcsapat ellen 
elért eredményünkre lehetünk, 
akik kegyetlenül végigsöpörtek 
minden csapaton, és több gólos 
sikerrel zárták a találkozókat. 
Aztán jöttünk mi... Igaz, amikor 
hozzájuk látogattunk, egy szoros 
meccsen kaptunk ki, de amikor 
hazai környezetben játszhattunk, 
akkor jött a szezon meglepetése, 
ugyanis képesek voltunk legyőz-
ni őket. Erre csak a szobi csapat 
volt képes a 18 forduló alatt. Ez 
újra kedvet adott a srácoknak a 
játékhoz, hiszen ezúttal nem lógó 
orral kellett elhagynunk a pályát. 
Az első évében a csapat a 7. helyen 

végzett, ami teljesen elfogadha-
tónak mondható, hiszen először 
játszottunk ebben a felállásban 
mindannyian.

Íme a 2015/2016-os évi tabella:

A 2016-os futballélet folytató-
dott tovább, ugyanazokkal az em-
berekkel, akik eddig is a csapattal 
voltak. Egy játékos távozott csu-
pán tőlünk, viszont sikerült egy 
másik szobi játékost szereznünk 
Hallai Andris személyében, akivel 
sokat erősödött a csapat. A felnőtt 
csapat mellett született egy után-
pótlás gárda is  a 16-17 évesekből. 
Ők már együtt játszottak szinte 
mindannyian az előző években 
egy alacsonyabb korosztályú 
utánpótlás bajnokságban, amit 
hajszál híján majdnem sikerült 
megnyerniük. Sokáig kérdés volt, 
hogy lesznek-e annyian a srá-
cok, hogy indíthassunk egy ilyen 
korosztályos csapatot a bajnok-
ságban, de az utolsó pillanatokra 
meglett a létszám. Belevágtunk 
velük is a szezonba, amit hatalmas 
meglepetésre kiválóan hoztak a 
fi úk, és a 13 csapatos bajnokságot 

fej-fej mellett vezetik a tavalyi baj-
nokkal, akiket a saját pályájukon 
sikerült legyőznünk. Ha ez nem 
lenne még elég, a góllövőlistát is 
egy szobi fi atal játékos, Gimesi 
Martin vezeti toronymagasan. 

Így tehát fél távnál ez a friss 
szobi utánpótlás csapat az első 
helyen holtversenyben várja a 
folytatást.

Na de vissza a felnőttekhez. 
A 2016-os szezont tehát egy kis 
erősítéssel kezdtük, ami a keretet 
illeti. Ez meg is látszik a csapaton, 
mert a tavalyi zsákszámra kapott 
gólok után idén, fél távnál a Szobi 
SC az a csapat, amely a legkeve-
sebb kapott góllal rendelkezik a 
csoportban úgy, hogy a 14 csapat 
közül a 4. helyen áll. Mint tavaly, 
most is van egy bajnokesélyes csa-
pat, aki sorra veri a többieket. Nos, 
ebben a félévben mi látogattunk 
hozzájuk, sikerült olyan mentális 
erővel felmenni a pályára, amivel 
megleptük ellenfelünket, olyany-
nyira, hogy az addig gólt elvétve 
kapó csapat ellen megszereztük a 
vezetést. Sajnos kevés ideig tartott 
az öröm, mert gyorsan egyenlíteni 
tudtak, de az utolsó percekig tar-
tani tudtuk az eredményt. Ám a 
legutolsó percben nem fi gyeltünk 

A szobi futballélet eléggé, és kaptunk még egy talála-
tot. Így egy rendkívül szoros, szép-
nek nem mondható mérkőzésen 
kaptunk ki. 

A rá következő héten, a máso-
dik helyezett látogatott hozzánk, 
hasonló statisztikával rendelkez-
tek, mint előző heti ellenfelünk, 
ám az előző heti blamából tanulva, 
még nagyobb akarattal ment fel a 
csapat a pályára, aminek meg is 
lett az eredménye. A forduló meg-
lepetés eredményét produkáltuk, 
ugyanis sikerült győznünk. 

Mára érződik a csapaton, hogy 
egy igazi csapat, jó a hangulat, iga-
zán baráti a társaság, mindenki 
mindenkivel megtalálja a hangot, 
a poénokat.

A tavaszi szezont a csapat a 
4. helyről várhatja.  A bajnokság 
végére is szeretnénk legalább ezt 
a pozíciót megtartani, de megte-
szünk mindent a jobb helyezésért.

Ehhez kérnénk a szobi futball-
szeretők segítségét, jöjjenek ki a 
meccsekre és bíztassák a csapatot, 
mert a győzelemhez szükség van 
arra a plusz erőre is, amit csak a 
szurkolóktól kaphatunk meg.

Mérkőzéseink beszámolóját - 
mind az utánpótlás, mind a felnőtt 
csapatét - Facebook oldalunkon 
olvashatják (www.facebook.com/
szobsc)

Huszti Sebestyén 
Szobi SC játékos edzője
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Energia és környezetvédelem XVIII.
Engárd Ferenc - signtechnika@engard.hu

Atomenergia - veszélyek:

Az első közszolgálati atomerő-
művet 1954-ben a Szovjetunió 
helyezte üzembe. Azóta már 
jó sokat létesítettek a világban. 
Napjainkig mintegy százhar-
mincat zártak be és szereltek 
le, jelenleg pedig  438 közszol-
gálati atom erőmű üzemel és 
tízegynéhány áll építés alatt. 
Jó hosszú tapasztalatszerzési 
időszakon vagyunk túl és két 
tömegszerencsétlenséget oko-
zó baleset történt ez idő alatt: 
Csernobil és Fukushima.

A csernobili baleset okait 
és lefolyását - a Nemzetközi 
Atomenergia Bizottság jelen-
tése alapján  - Vicsek Ferenc 
könyvének1 utolsó fejezete 
részletesen ismerteti. Lénye-
gesnek tartom megemlíteni, 
hogy e baleset egyik ered-
ménye, hogy a csernobili 
erőműhöz hasonló (grafi t mo-
derátoros) közszolgálati erő-
művek létesítését nemzetközi 
egyezmény tiltja. Ma már egy 
ilyen típusú erőmű sem mű-
ködik, a csernobilihez hasonló 
baleset nem ismétlődhet meg!

A fukushimai balesetet két 
természeti katasztrófa együttes 
hatása okozta: az utóbbi száz 
év legnagyobb földrengésének 
és szökőárjának az egyike. (9,2 
magnitúdójú vagy nagyobb 
földrengés mintegy húsz éven-
te egyszer fordul elő Földün-
kön.) Ezt a rengést az erőmű 
kibírta, a blokkok leállítását 
megkezdték. Az egyiket le is 
állították, majd jött a szökőár. 
Ha az erőmű nem a tengerpar-
ton épül, nincs ilyen baleset.

Mindkét baleset miatt fo-
lyamatosan fennáll annak a 
veszélye, hogy számottevő 
mennyiségű radioaktív anyag 
jut ki a környezetbe. A helyzet 
érdemi megoldását az jelente-
né, ha a sérült reaktorkamrá-
ból és közeléből eltávolítanánk 
a sugárzó anyagot. Ez azért 
nem lehetséges, mert jelenlegi 
technológiai szintünkön nem 
vagyunk képesek rá: sem em-
ber, sem robot nem viseli el azt 
a hatalmas sugárdózist, ami a 
reaktorkamrában vár rá. Talán 

az idő megoldja ezt a problé-
mát. Addig is, a szivárgások el-
szigetelésével, illetve szűrőkkel 
kell beérnünk. Ez folyamatos 
felügyeletet és beavatkozáso-
kat igényel. Talán pár tízezer 
évig is.

A ma működő közszolgálati 
atomerőművek a környezetük-
re nem jelenthetnek veszélyt: 
földrengésállók, mindenféle 
üzemzavar ellen többszörösen 
biztosítottak, sugárzóanyag 
kibocsátásuk is minimális (tö-
redéke egy szénerőmű med-
dőhányója által kibocsátott 
sugárzásának).

Svájcban öt atomerőmű 
működik. A "zöldek" tavaly 
nagy kampányt folytattak 
ezeknek az  atomerőművek-
nek a működése ellen. A Zöld 
párt törvényjavaslatot nyújtott 
be három atomerőmű azonna-
li bezárásáról. Svájcban min-
den nagyobb jelentőségű tör-
vényről népszavazást tartanak 
(megesik, hogy havonta ket-
tőt is). A polgárok tudatosan 
felkészülnek a szavazásokra. 
Így történt ez esetben is, és  a 
többség elutasította a reakto-
rok leállítását, marad mind az 
öt atomerőmű.

Az atomreaktorok haszná-
latának alapvető veszélyforrá-
sa a keletkező radioaktív hul-
ladékok és melléktermékek. 
Ezek hatástalanítására vízzáró, 
tömör kőzettel határolt lerakó-
kat kell létesíteni, amelyekben 
lebomolhatnak. A kívánatos 
tárolási idő millió év is lehet - 
egy radioaktív lerakót áttelepí-
teni ijesztően drága mulatság, 
és a létesítése is rendkívül drá-
ga. Svájcban és Németország-
ban nincs megfelelő lerakó. 
Reaktoraik hosszú felezési ide-
jű hulladékait Franciaország-
ban tárolják.

Amit nem ismerünk, nem 
kívánhatjuk - mondotta Arisz-
totelész. Némileg átformálva e 
mondást; amiről nem tudunk, 
az számunkra nem létezik. Így 
van ez a nukleáris technoló-
gia veszélyeivel. Nem feltétle-
nül a közszolgálati reaktorok 
üzemeltetése eredményezi a 
legtöbb veszélyes radioaktív 

anyagot. A hadseregek nuk-
leáris fegyverei és az ezekhez 
szükséges anyagok előállítá-
sa, tárolása, kezelése, újrafel-
dolgozása szigorúan titkos és 
nemzetközileg nem ellenőr-
zött.

A vélelmezhető veszélyek-
re sok jel mutat, nézzünk erre 
egy példát!

Az urán nem ritka elem: a 
földkéregben  2-5g/t átlagos 
sűrűségben található. Több 
izotópja is van és valamennyi 
radioaktív. A természetben két 
uránizotóp, a 238-as és a 235-
ös tömegszámú  fordul elő. A 
238-as 99,28%, a 235-ös pedig 
0,72% tömegarányban. Hasa-
dásra csak a 235-ös hajlamos, 
ezért a reaktorok és robbanó-
töltetek üzemanyagát dúsítani 
kell. Kezdetben az üzemanyag 
rudak 235-ös urántartalma 5% 
körüli, amikor pedig kiégett-
nek minősül, már csak 0,7-
0,8%.

Szakemberek becslése sze-
rint, a világ atomerőműveinek 
üzemeltetése évente 68 ezer 
tonna urán kitermelésével  
fedezhető2. Egyszerűen kiszá-
molható, hogy ebből mintegy 
tizezer tonna dúsított urán 
készíthető. Ennek java azután 
radioaktív lerakóban végzi, de 
mi lesz az évente fennmaradó 
58 ezer tonna felesleges, úgy-
nevezett szegényített uránnal? 
(Radiotoxicitás szerinti osztály-
besorolása: "I. Rendkívül veszé-
lyes")

A választ erre a kérdésre 
az 1991-es Öbölháborúban 
adta meg az élet: több ame-
rikai katona furcsa betegség-
tüneteket produkált. Először 
azt vélelmezték, hogy az ira-
kiak vegyifegyverei okozták. 
Később aztán kiderült, hogy 
uránmérgezés! Az urán faj-
súlya az óloménak több mint 
másfélszerese, így különösen 
alkalmas arra, hogy ólom he-
lyett alkalmazzák az acélkö-
penyes lövedékekben. Addig 
nincs különösebb gond, amíg a 
lövedék szét nem roncsolódik. 
Ha azután egy mákszemnyi 
ebből az uránfémből a szerve-
zetbe jut, a továbbiakban nem 

sok esély van az egészséges 
életre.

Szólnom illik a fúziós erő-
művek okozta veszélyekről 
is, mert valószínű, hogy pár 
évtizeden belül megjelennek 
a közszolgálati erőművek so-
rában.

Egy fúziós erőmű esetében 
a legnagyobb veszélyforrás a 
szupravezető elektromágne-
sekkel kapcsolatos: A fémek 
egy kritikus hőmérséklet - az 
úgynevezett Curie pont - alatt 
szupravezetőként viselkednek 
(ohmos ellenállásuk nulla), a 
Curie  pont felett pedig meg-
jelenik az ohmos ellenállás. Az 
egyik állapotból a másikba az 
átbillenés lavinaszerűen zajlik 
le.

A magfúzió fenntartásához 
szükséges mágneses térerős-
ség hatalmas. A szupravezető 
elektromágnesek tekercseiben 
sokezer amperes áram folyik. 
Ha hőmérsékletük üzem köz-
ben  túllépi a Curie pontot, az 
áram szinte nullára csökken-
ne, de a mágnestér energiája 
továbbra is ezt fenn kívánja 
tartani (Lenz törvény) és az en-
nek eredményeképpen fellépő 
energiasokk a tekercseket szét-
robbanthatja.

További veszélyforrás a 
fúzió közben megjelenő ha-
talmas neutron fl uxus. Az 
technikailag egyszerű, hogy a 
neutronok ne juthassanak ki 
a külvilágba, de azt a hatást, 
hogy a reaktortér közvetlen 
közelében ne aktiválják fel az 
anyagot, lehetetlen meggátol-
ni. Ugyanakkor lényegi kü-
lönbség egy nukleáris és egy 
fúziós reaktor között, hogy 
a neutronok által aktivált 
anyagok rövid felezési idővel 
elbomlanak, míg a magha-
sadási termékek esetenként 
csak tízezer évek alatt. Fúziós 
reaktorok esetében tehát nincs 
szükség a radioaktív hulladé-
kok tartós tárolására. Meggyő-
ződésem, hogy a jövő a fúziós 
erőműveké!

1 A bomlás melege Magvető kiadó 1988.
2http://e-nergia.hu/nyomtat .
php?id=29
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A 2016/2017. tanévet im-
már 6 településen indítot-
tuk a Szobi Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban. Szob székhely mellett 
Verőcén, Kemencén, Vá-

mosmikolán, Letkésen és 
Szokolyán tanulnak klasszi-
kus zenét tanulóink. A 245 
gyermek többsége hang-
szerekkel ismerkedik, 22 
gyermek jelenleg előkészítő 
és szolfézs tanulmányokat 
folytat 19 pedagógus irá-
nyításával. Legkedveltebb 
hangszerünk a furulya, a 
zongora és a gitár. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy egyre 

több szülő tartja fontosnak 
a zenetanulást. Hosszú idő 
után először többen jelent-
keztek egyes hangszerekre, 
mint amennyi növendéket 
fel tudtunk venni. Őket 

előkészítő osztályba és más 
hangszerekre irányítottuk.

Mint ismeretes, a ze-
netanulás rendkívül nagy 
hatással van a gyermek 
egészséges személyiségének 

kialakulására, logikai és 
memóriafejlesztő, kitartásra 
nevel. Bár a zenetanulmá-
nyok előrehaladtával egyre 
nehezebb feladatokkal kell 
a gyermekeknek szembe-
nézni, egyre komolyabb és 
nehezebb zenedarabokat, 
elméleti anyagot kell meg-
tanulniuk – kitartó és cél-
tudatos munkával sikereket 
érhetnek el! Nem hivatásos 

zenészeket szeretnénk el-
sősorban nevelni, hanem 
olyan gyermekeket, akik 
életük során majd örömet 
lelnek kóruséneklésben, 
koncertlátogatásban vagy 

esetleg csak otthoni dalolás-
ban, családi muzsikálásban. 
Nagy sikerként könyvelhet-
jük el, ha hátrányos hely-
zetű, tanulási-magatartási 
problémával érkező gyer-

mek fejlődését támogathat-
juk a zenetanulás eszkö-
zeivel. Évek óta növekszik 
az ilyen nehézséggel küzdő 
tanulóink száma. Jelenleg az 
összlétszámunk 10,6 száza-
léka. Tapasztalataink szerint 
- megfelelő szakemberek se-
gítsége mellett - mi is sokat 
segíthetünk a problémák le-
küzdésében.

A félév során több isko-
lai rendezvényre került sor. 
Hagyományainkhoz híven 
novemberben az Ifjú Zene-
barátok Napja tiszteletére 
Szobon és Verőcén rendez-
tünk koncertet. Második 
alkalommal került sor a 
Tehetségeink koncertjére 
Szobon, ahol zeneiskolánk 
legtehetségesebb muzsiku-
sai léptek fel decemberben. 

Zeneiskolai hírek a tanév első félévéből A félév során akár a telepü-
lések, akár az általános is-
kolák, akár egyházi és egyéb 
szervezetek felkérései alap-
ján szerepeltek különböző 
rendezvényeken tanulóink. 
Szüreti felvonulások, októ-
ber 6. és 23. ünnepségei, ad-
vent, karácsony, jótékonysá-
gi rendezvények stb.

A TÁMOP 3.1.4. 12/1-
2012/136 azonosítószá-
mú, A szobi Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény innovatív fejlesz-
tése című projekt fenntartá-
si időszakában, a nyár végi 
„Hangos tábor” keretében 
környezetvédelmi vetélke-
dőre és játékos feladatokra, 
a nőtincsi „Seholszigetre” 
szervezett kirándulásra, 
nyelvi- és egészségnapra, 
a börzsöny múzeumban 
rendezett helytörténeti-ha-
gyományőrző programra, 
illetve sportnap keretében 

dunai kajakozásra került 
sor 2016. augusztusában. A 
programok többsége a tan-
év második felében folyta-
tódik. A pedagógus tovább-
képzésen szerzett ismeretek 
és jógyakorlatok kidolgozá-
sa, beépítése az intézmény 
pedagógiai programjába el-
készült, jelenleg a módosí-
tott program elfogadásának 
folyamata zajlik.

A félévet a vizsgahang-
versenyek és a meghallgatá-
sok után zártuk 2017. janu-
ár 27-én.

F.  Szabó Marianna

Köszöntés
FERENCZY EMIL, lapunk publicistája a 

napokban ünnepli 75. születésnapját. 
Megköszönve eddig végzett publicisztikai 
munkáját, kívánunk neki jó egészséget és 

nagyon hosszú életet!
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