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Az egek édességet harmatoztak
Egyszer Karácsony környékén
hallottam a rádióban egy beszámolót az angolok hagyományos
karácsonyi édességérõl a karácsonyi pudingról. Rögtön felidézõdött bennem, hogy tizen
egynehány éve külföldön ettem
egy különlegességnek számító
süteményt, aminek díszes fémdoboza a mai napig megvan.
Ekkor rájöttem, hogy ez minden kétséget kizáróan azonos
volt az angolok ünnepi csemegéjével, a karácsonyi pudinggal.
Annak idején ez azért nem is
fordult meg a fejemben, mert a
nevezett édesség állaga igencsak
eltért az általunk ismert pudingétól.
Nos, bevallom hogy a híres
karácsonyi édesség nem nyerte meg túlságosan a tetszésemet. Eléggé nyögvenyelõsnek,
túlzottan töménynek és édesnek tûnt, és arra gondoltam,
hogy kár volt a sok drága belevalóért.
A mi magyarországi karácsonyainkon persze ugyanígy
megtalálható az édességeknek
és finomságoknak ez a túlzásba
vitt keresése. Mindannyian tudjuk, hogy Karácsony napjaiban
sokan évrõl évre csömört kapnak a sok nehéz ételtõl, italtól
és édességtõl, hogy azután kínos kúrákkal vezekeljék le az
ünnepek mértéktelenségét. Ennek ellenére a következõ évben
újra kezdik az egészet.
Az ajándékvásárlás mértéke
és hevessége láthatólag a gazdasági nehézségek közepette
sem szûnik, és a boltok többsége az ünnepek kezdetére úgy
néz ki, mintha kóbor hordák
fosztották volna ki õket. Ha
mindehhez még hozzátesszük a
karácsonyi dalok, mûsorok és
dekorációk érzelgõs töménységét, felmerül a kérdés: vajon
mi lehet az oka annak, hogy
Karácsony környékén ilyen
elemi erejû édesség- díszítõ- és
birtoklásigény tör rá az emberekre?

“És az Ige testté lett, és miköztünk lakozott”
Egy karácsonyi elmélkedésben egyszer a Bölcsesség könyvének néhány mondata került
kezembe. Amit ott olvastam,
meglepett.
“Mialatt mély csend borult
mindenre, és az éjjel sietõs útja
közepén tartott, mindenható
igéd az égbõl, királyi trónodról,
ott termett a pusztulásra szánt
föld közepén mint egy zord harcos. Vissza nem vonható parancsodat hordozta éles pallos gyanánt, ott állt és betöltött mindent halállal..... Az egész teremtés ugyanis teljesen újjáalakult
természetében, hogy parancsaid
szolgálatára álljon és gyermekeidet sértetlenül megóvja.” Bölcs
18,14-16; 19,6
Ez a bibliai részlet még nem
is olyan régen részét képezte a
karácsonykor imádkozott
imórák egyikének. Dehát hogy
kerül egy ilyen hangulatromboló szöveg Karácsony szépséges
ünnepére? Ha kicsit közelebbrõl megnézzük az ünnep szövegeit, észrevehetjük, hogy Jézus
születése a legkevésbé sem romantikus történet.
Ellenkezõleg, Karácsony
igazi dráma, amelyet János
evangelista úgy fogalmaz meg,

hogy a Világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be.
Azon a betlehemi éjszakán
királyi trónját otthagyva az
Atya öröktõl született Fia, Jézus, belép ebbe a pusztulásra
itélt földi világba, és Szûz Máriától pici gyermekként megszületik az emberek üdvösségéért.
Úgy tûnik azonban, hiába, mert
elérkezte a világot, hidegen
hagyja. Az most is, mint mindig, saját fontoskodó ürességé-

vel van elfoglalva.
Például rohan, mindenféléket összevásárol, dekorál, dühödten eszik-iszik, majd kiheveri a gyomorrontást, veszekszik, békétlenkedik, és szeméthalmokat hagy maga után. S
mindeközben magányos, szívet
szaggatóan és reménytelenül
magányos. Pál apostol errõl a
„világról“ írja, hogy elvakultságában elzárja magát Isten világossága elõl.
folytatás a 3. oldalon

Szob Város Önkormányzata szeretettel meghívja
a település valamennyi polgárát
a polgármesteri hivatal elõtti parkban,
december 22-én, hétfõn este 18 órakor
kezdõdõ városkarácsonyra.
A téren történõ gyertyagyújtás után az ünnep
a József Attila Mûvelõdési Házban
“ajándékmûsorral” folytatódik.
Szob Város Önkormányzata áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kíván a város valamennyi lakójának!
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Közérdekû

Szobi Hírnök

Az olvasó kérdez, az APEH válaszol
Kérdés: Õstermelõ vagyok, és az
adóévre vonatkozóan nyilatkozatban vállaltam, hogy a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizetem meg a járulékokat. Ebben
az esetben milyen bevallást,
mikor és milyen formában kell
leadnom?
Válasz: A magasabb összegû járulékalap vállalása esetében sem ír elõ a jogszabály az
õstermelõre vonatkozó általános
járulék bevallási szabályoktól
eltérõ rendelkezéseket.
* A járulékok bevallása az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 31. § (2)
bekezdése szerinti adattartalommal elektronikus úton negyedévente történik, a negyedévet
követõ hónap 12-ig a 0858-as
számú nyomtatványon.
* A foglalkoztatónak nem
minõsülõ biztosított mezõgazdasági õstermelõ nem kötelezett
bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha a tárgyévet megelõzõ évben bevétele nem volt,
kivéve, ha a tevékenységét a
tárgyévben kezdte, vagy az adóévre vonatkozóan nyilatkozatában vállalta, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX.
törvény (Tbj.) 30/A § (1)-(2)
bekezdésében meghatározott
járulékalapnál magasabb összeg
után fizeti meg a járulékokat.
* A járulékok fizetésének
határnapja megegyezik a bevallás benyújtásának határnapjával.
Kérdés: Ha nem érvényesíttetem az értékesítési betétlapomat, akkor szünetel a biztosításom. Tehát amennyiben egészségügyi szolgáltatásra egyéb
jogcímen nem vagyok jogosult,
akkor fizetnem kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Válasz: Tekintettel a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX.
törvény (Tbj.) 39. § (2) bekezdésében foglaltakra és azon
tényre, hogy Ön a levelében

leírtak alapján egyéb jogcímen
nem válik biztosítottá, 2008.
január 1-jétõl kötelezett havonta
4350 Ft összegû egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizetni.
Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget, illetve annak megszûnését
az adózás rendjérõl szóló 2003.
évi XCII. törvény (Art.) 20. §
(6) bekezdése alapján be kell jelentenie az állami adóhatósághoz a 08T1011-es számú nyomtatványon.
A 08T1011-es számú adatlap papíralapon 2 példányban,
vagy elektronikus úton is benyújtható.
Az adatlap az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) letölthetõ. Az adatlapok elérési útvonala a honlapon a következõ:
„Letöltések,Nyomtatványkitöltõ
programok Adatbejelentõk,
adatmódosítók”. Az adatlap
papíralapon történõ benyújtás
esetén személyesen, postai úton
vagy meghatalmazott útján is
beadható a bejelentõ lakóhelye
szerint illetékes állami adóhatósághoz. A meghatalmazott
útján történõ benyújtás esetén
a meghatalmazást az adatlaphoz
csatolni kell.
Kérdés: Regisztrált õstermelõ vagyok, de a piacra csupán
a saját és családi szükséglet kielégítése után megmaradó árut
viszem ki alkalmanként. Köteles vagyok-e adószámot kiváltani? Kell-e számlát, nyugtát
adnom?
Válasz: Ugyan nem válik az
általános forgalmi adó alanyává az a termelõ, aki a saját szükségletei fedezésére termel, és alkalomszerûen értékesíti a saját
szükségleten felül termett termékeit, de ezen adóköteles bevételeirõl a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvénynek (Szja tv.)
az õstermelõkre (16. §, 21-23.
§§, 78/A §) vonatkozó szabályai alapján elszámolni tartozik.
Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény (Art.)
16. § (1) bekezdése alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkezõ adózó
folytathat.

A (2) bekezdés értelmében
az adóköteles tevékenységet
folytatni kívánó adózó adószám
megállapítása végett köteles az
állami adóhatóságnál bejelentkezni.
Mindezek alapján tehát õstermelõi tevékenység is adószám
birtokában folytatható, az eladott áru után pedig nyugta illetve számla kiállítási kötelezettség is keletkezik.

feltétele:
* hogy a termék beszerzõje,
a szolgáltatás igénybevevõje
olyan belföldön nyilvántartásba vett ÁFA adóalany legyen,
aki/amely nem minõsül mezõgazdasági tevékenységet folytatónak,
* vagy olyan külföldi adóalany legyen, aki a saját állama
joga szerint nem alkalmaz mezõgazdasági termelõre vonatkozó különös adózási módot,
* illetve az Európai KözösKérdés: Mik a feltételei,
hogy kapjak kompenzációs fel- ség másik tagállamában nyilvántartásba vett nem adóalany
árat?
Válasz: Az általános forgal- jogi személy legyen.
mi adóról szóló 2007. évi
Kérdés: A tavaly hatályos
CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA tv.) XIV. fejezeté- ÁFA szabályok szerint a mezõben szabályozott mezõgazdasági gazdasági tevékenységet folytatevékenységet folytató adó- tók az általános forgalmi adó
alanyra vonatkozó különös adó- szempontjából ezen tevékenysézási mód lényege, hogy az ál- gük tekintetében eredendõen kütalános adózási szabálytól elté- lönleges jogállásúak voltak, fõ
rõen, az adott tevékenység fi- szabályként nem kellett ÁFÁ-t
gyelembe vételével egyszerûsí- fizetniük, de adólevonási, visszatett szabályozás érvényesüljön. igénylési joguk sem volt, azonAlanyi feltétel: Az ÁFA tv. ban kompenzációs felárra voltak
197. § rendelkezése szerint az jogosultak. A kompenzációs felolyan ÁFA adóalanyra, aki ár alkalmazásáról akár évközben
egészben vagy túlnyomó rész- is le lehet mondani, és helyette
ben mezõgazdasági tevékenysé- az általános szabályok szerinti
get folytat, különös szabályok ÁFA elszámolást lehet választavonatkoznak, feltéve, ha az ni. Aki élt ezen változtatás joadóalany foglalkoztatottjainak gával annak adólevonási, valaszáma 10 fõnél kevesebb, éves mint a törvényben meghatározott
nettó árbevétele nem haladja feltételek teljesülése esetén adó
visszaigénylési joga is megnyílt.
meg a 2 millió eurót.
Tárgyi feltétel: Az ÁFA tv. Hozott-e változást az új ÁFA tv.
198. §-a alapján a törvény 7. e tekintetben?
Válasz: A mezõgazdasági teszámú mellékletében meghatározott termékek termelésére és vékenységet végzõ adóalany a
feldolgozására irányuljon, fel- 2008. január 1-tõl hatályos áltéve, hogy azt az adóalany sa- talános forgalmi adóról szóló
ját vállalkozásában végzi, vagy 2007. évi CXXVII. törvény
a törvény mellékletében meg- (ÁFA tv.) 197. § (1) bekezdés
határozott szolgáltatás nyújtásá- alapján a tevékenység megkezra irányuljon, feltéve, hogy an- désekor, illetve az adóév folyanak teljesítéséhez az adóalany mán bármikor megváltoztathatsaját vállalkozásának tárgyi esz- ja különleges jogállását, vagyis
közeit használja, egyéb módon a bejelentkezési lapon, változás
bejelentési lapon nyilatkozhat
hasznosítsa.
Egyéb feltétel: Ugyancsak a úgy, hogy - választása szerint –
törvény 198. § alapján, hogy az kompenzációs felárat nem éradóalany az elõzõeknek megfe- vényesít. Amennyiben a mezõlelõ termékek értékesítése, szol- gazdasági tevékenységet végzõ
gáltatások nyújtása után kom- a különleges jogállásától eltérõ
penzációs felár megtéríttetésé- adózást választott, a választásának évét követõ második napre tarthasson igényt.
A kompenzációs felár érvé- tári év végéig nem érvényesítnyesíthetõségének személyi het kompenzációs felárat.
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Az egek édességet
harmatoztak
folytatás az 1. oldalról
Karácsony ünnepe semmiképpen sem csupán valami
gyermekded líra. Mennyi zord
magaslatot és szédítõ mélységet
rejt magában ez az elsõ látásra
olyan szívet melengetõ ünnepünk! És noha látszólag még a
Karácsonyi liturgia és a hívõ
családi ünneplés is aranyos csillogással és édességgel vonja be
Jézus születésének elbeszélését,
mindezt csupán azért teszi,
mert a maga rideg teljességében nem volnánk elég erõsek
felfogni a megtestesülés tényének valódi mélységeit. Talán
megijednénk tõle, és összeroskadnánk mondanivalójának súlya alatt. Súlyos felismerés egy
olyan világ gyermekeként élni
életünket, amely teljes erõvel
szembefordul saját teremtõjével
és megtartójával, de legalábbis
közömbösségével elzárja magát
tulajdon Istenének életadó közeledésétõl.
Pontosan ezért ünneplünk
évrõl évre újra. A Karácsony
visszatérõ ünneplése lehetõséget kínál arra, hogy lassan, fokozatosan egyre inkább meg-

értsük, és részesévé váljunk e
misztérium isteni mélységeinek és magasságainak. Díszítsünk és ajándékozzunk,
együnk-igyunk és legyünk sokat együtt, hogy ezáltal elviselhetõvé szelídülhessen az
ünnep erõs üzenete. Ugyanakkor mindig vigyázzunk arra,
hogy e világ elmúlásra ítélt
édességei nehogy teljesen befedjék Karácsony keserédes
örömhírét. Majd vegyük elõ
János evangéliumát, és olvassuk el belõle az Ünnep evangéliumát:
A Betlehemben megszületett
Jézus Krisztus “A tulajdonába
jött, de övéi nem fogadták be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy
Isten fiaivá legyenek, azoknak,
akik hisznek nevében, akik nem
a vér vagy a test vágyából, nem
a férfi akaratából, hanem Istenbõl születtek. És az Ige testté
lett, és miköztünk lakozott.” (Jn
1, 11-14.a.)
Istentõl megáldott, békességes Karácsonyt kívánok minden
családnak!
KÁPOSZTÁSSY BÉLA

Rendõrségi felhívás
A vagyon elleni bûncselekmények megelõzésére kívánom felhívni a tisztelt lakosság figyelmét. Ismét csalók, besurranó tolvajok jelentek
meg településeken, akik különbözõ indokokkal
keresik fel áldozataikat, például fémhulladék felvásárlás, házaló árusítás, adomány vagy segély
átadása ürügyén kérnek bebocsátást az ingatlanokba, majd ellopják a házigazdák megtakarított pénzét, egyéb értékeit.
Fõleg nyugdíjasokhoz, idõs korúakhoz kopogtatnak be, akik hiszékenységét, esetleges figyelmetlenségét kihasználva, akár megtévesztéssel
– például pohár vizet, vagy toalet használatot
kérve – követik el jogsértõ cselekményeiket.
Kérjük, legyenek körültekintõek, zárják ingatlanaikat, a kapu kulcsokat ne hagyják a zárban, vigyázzanak értékeikre.
Fontos! Idegen személyeket ne engedjenek be
ingatlanukra.
DUSINSZKI MIHÁLY R. ÕRNAGY
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Látszólag minden
a maga medrében folyik,
vagy mégsem?
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség november 24-én kelt levelében
tájékoztatta az önkormányzatot,
illetve rajta keresztül a lakosságot, hogy a 21/2006. (I.31.)
Korm. rendelet alapján eljárást
indított a Duna nagyvízi medrében fekvõ ingatlanok meghatározására.
A folyó vagy folyam nagymedre gyakorlatilag azt a területet jelenti, amelyet ismereteink szerint a folyó, folyam legmagasabb árhulláma valaha is
elöntött. Mindennek ellenére,
településünk esetében a Köztársaság utca-Árpád utca-Táncsics
utca vonalától a Duna felé esõ
valamennyi ingatlant a Duna
nagymedrébe sorolnák az elõzetes értesítés szerint.
Mindez elsõ hallásra nem igazán tûnik “nagy újságnak”, azonban ha belegondolunk abba, hogy
a Duna nagyvízi medrének kijelölése városunk beépített, lakott
területének mintegy ötödét érinti, és a kijelölésrõl szóló határozat jogerõre emelkedése után a
terület jövõbeni fejlõdési és fejlesztési lehetõségét szinte lehetetlenné teszi, úgy infrastrukturális,
mint egyéb fejlesztések tekintetében, akkor már bizonyára felkapjuk a fejünket. (Gyakorlatilag lehetetlenné válik bármiféle
állami támogatásra történõ pályázat benyújtása is.) Mindezt tetõzi az érintett ingatlanok tekintetében bekövetkezõ értékcsökkentés, illetve azok fejlesztési lehetõségeinek bonyolultabbá, nehézkesebbé válása (pld. lakásbõvítés,
garázsépítés jóval szigorúbb szabályok szerint, vagy egyáltalán
nem).
Remitzky Zoltán polgármes-

ter levélben reagált a hatóság
értesítésre, amelyben tiltakozásának és egyet nem értésének
adott hangot arra való hivatkozással, hogy az ingatlanok
ilyen jellegû “megbélyegzése”,
illetve mindennek az ingatlannyilvántartásba történõ bejegyzése jelentõs értékvesztést (vagyonvesztést) eredményezne a
város és az ingatlantulajdonosok számára.
A polgármester levelében
utalt arra, hogy “a hirdetményben közölt ingatlanlista nagyfokú pontosításra szorul, hiszen
az esetek 40%-ában olyan területek kerültek felsorolásra,
amelyeken emberemlékezet óta
nem jelent meg a Duna vize.
Másrészt olyanok, amelyek a
telek domborzati viszonyai következtében csak kis mértékben,
esetleg a telek kertrészében kerülnek elöntésre, mindez azonban nem jelentõs, ezért értelmetlen lenne az egész ingatlant
ilyen megjelöléssel sújtani.”
Valójában nem érthetõ az,
hogy sok év átlagában nézve,
minden x. évben történõ néhány
napos elárasztás, majd a víznek
a mederbe történõ visszavonulása miatt, miért szükséges egy
ilyen típusú hatósági intézkedés. Ezt az eljárást teljesen
életszerûtlennek tartja a város
vezetése.
Az érintett ingatlanok tulajdonosai (lakói, használói) az
üggyel kapcsolatban - tekintettel annak komoly súlyára egyeztetõ megbeszélésre kaptak
meghívást folyó hó 19-én 16
órára a polgármesteri hivatalba.
Tereljük vissza a Dunát a
saját medrébe, fogjunk össze a
város és saját magunk vagyonának megõrzése érdekében!

KÖZLEMÉNY
A Maros Építõipari és Kommunális Kft értesíti a lakosságot, hogy az ünnepekre való tekintettel 2008. december 18-án tartja évi utolsó ügyfélfogadási napját Szob Város Polgármesteri Hivatalában. Az ügyfélfogadás reggel
8 és délután 14 óra között lesz.
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Önkormányzati hírek

Eredménytelen
közbeszerzési eljárás
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete november 18-án
tartott ülésén megismerte az
EuroVelo6 turisztikai kerékpárút építése tárgyában beérkezett
kivitelezõi ajánlattételi dokumentumok tartalmát. Sajnálatos
módon a beérkezett ajánlatokban szereplõ árak mind jelentõsen meghaladták azt az összeget, amit a munka elvégzésére
az önkormányzat pályázati forrásból elnyert. Mindennek megfelelõen a képviselõ-testület a
Közbeszerzési Bizottság javaslatát elfogadva, úgy döntött,
hogy a közbeszerzési eljárást

eredménytelennek minõsíti.
Ezzel együtt felhatalmazta a polgármestert és a jegyzõt tárgyalásos egyeztetés megkezdésére a
pályázatot benyújtó négy cég
meghívásával, illetve arra, hogy
esetleges további források megszerzésére tegyenek kísérletet.
Kapcsolódó hír, hogy a képviselõ-testület a kerékpárút
megépítéséhez szükséges önrész
biztosítására pályázat benyújtásáról döntött az Ister-Granum
Eurorégió Fejleszési Ügynökség Kht. által közzétett felhívásra. A pályázatot az önkormányzat benyújtotta.

Rendben halad a parkoló
építésének elõkészülete
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a “P+R parkoló
létesítése Szob városban” címet
viselõ projekt közbeszerzési feladatainak ( közbeszerzési eljárások elõkészítése és lebonyolítása ) ellátására, meghívásos,
egyszerû közbeszerzési eljárás
keretében választotta ki a Gál és

Társa Ügyvédi Irodát (1055.
Budapest, Falk Miksa u. 4.)
A tervek szerint jövõ év nyarára egy minden igényt kielégítõ, térfigyelõ rendszerrel ellátott parkoló épül meg a kõbánya telephelye elõtt, ahol jelenleg egy nagy és csúnya földhalom éktelenkedik.

Elfogadták képviselõk a jövõ
évi költségvetési koncepciót
Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete november 27-én
tartott ülésén elfogadta a z önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját. Az önkormányzatot jogszabály kötelezi
a koncepció elkészítésére,
amelyben számba veszi a jövõ
évben várható bevételeket és

kiadásokat, esetleges beruházásokat.
A képviselõk azzal fogadták
el a költségvetési koncepciót,
hogy a jövõ évi költségvetés
maximum 170 millió forint hiánnyal tervezhetõ jelenlegi 200
millió forintot is meghaladó
helyett.

LAKÓHÁZ ÉRTÉKESÍTÉSE
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján történõ értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonában lévõ,
Szob, Szent László utca 11. szám alatti (425/5 hrsz), lakóház megnevezésû, egy szobás, összkomfortos ingatlanát.
Licit idõpontja: 2008. december 29., hétfõ 11 óra
A licit helye: Szob Város Polgármesteri Hivatala
I. emeleti tanácskozó terme
Kikiáltási ár: nettó 4.6 millió forint
Az eljárás részleteirõl és az értékesíteni kívánt ingatlanról
bõvebb felvilágosítás kérhetõ Szob Város Polgármesteri
Hivatal építéshatóságán, a 27/570-540-es telefonszámon.
SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szobi Hírnök

Rejtélyes körülmények között
“Folyik a Szobi Szörp Zrt felszámolása”
Amint az bizonyára a Tisztelt
Olvasó elõtt is ismert, az elmúlt
év augusztusától felszámolás
alatt áll a Szobi Szörp Zrt.
Több, a városban lakó, volt
szörpgyári dolgozó keresete
meg az önkormányzatot, sérelmezve, hogy munkaviszonyának megszüntetését követõen a
mai napig nem kapták kézhez
azokat a szükséges igazolásokat
és egyéb dokumentumokat,
amelyek kiadására a volt munkáltatót jogszabály (a Munka
törvénykönyve) kötelezi. A felszámoló (VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. 8901
Zalaegerszeg, Pf.235) intézkedései közé tartozna többek között a dolgozók munkaügyeinek
vitele, illetõleg, hogy a csõd törvény rendelkezései szerint eljárva, a munkaviszony megszûné-

se esetén a dolgozókkal történõ
elszámolást elvégezze.
Mindezzel kapcsolatban az
önkormányzat felháborítónak
tartja a felszámolást végzõ társaság tevékenységét, másrészt
azt, hogy gyakorlatilag menekül a személyes találkozás elõl,
hiszen egy év alatt az önkormányzat többszöri kezdeményezése ellenére sem sikerült a
kapcsolatot felvenni.
Tekintettel arra, hogy az
önkormányzat hatáskör hiányában egy gazdasági szervezet ügyeibe nem szólhat bele,
ezért Remitzky Zoltán polgármester levélben kereste meg a
Munkaügyi Felügyelõség Közép-magyarországi Régió Igazgatóságát, intézkedését kérve a
bajba jutott emberek megsegítésére.

Karácsonyi felhívás
A karácsonyi ünnepek közeledtével kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a tûzesetek elkerülése érdekében az
alábbi tûzvédelmi elõírásokat tartsák be:
Adventi koszorú:
- az adventi koszorút nem éghetõ aljzatra kell helyezni a környezetében lévõ éghetõ anyagoktól olyan
távolságra, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelentsen,
- a gyertyát a koszorúra olyan gyertyatartóra kell elhelyezni, mely nem éghetõ és megakadályozza az olvadék éghetõ anyagra való jutását,
- a koszorút, ha a gyertyát meggyújtja nem lehet felügyelet nélkül hagyni mindaddig, amíg a gyertya ég (legtöbb tûzeset a felügyelet nélkül hagyott adventi koszorú
tûzbõl adódik).
Karácsonyfa:
- a karácsonyfán csak a kereskedelemben forgalmazott (eredetét bizonyító) elektromos gyertyát szabad
használni,
- nyílt lángú gyertya meggyújtásakor, illetve csillagszóró meggyújtásakor biztosítsunk oltásra alkalmas eszközt (pl. tûzoltó készülék, szódás szifon, víz). Feszültség alatt lévõ elektromos berendezés (elektromos gyertya) tüze vízzel csak áramtalanítás után oltható!
- az égõ gyertyát, illetve a csillagszórót nem lehet
felügyelet nélkül hagyni,
- ahol a karácsonyfa hosszabb ideig áll a karácsonyi
ünnepek után a kiszáradt fenyõn nyílt lángú gyertya,
illetve csillagszóró használata fokozott tûzveszéllyel jár,
így használatukat nem javasoljuk.
Ezen elõírások betartása mellett az ünnepeket nem
rontja el az esetleges tûz.
Mindenkinek kellemes és boldog ünnepeket kíván
a Váci Tûzoltóság állománya.

Szobi Hírnök

Óvodai hírek/civil szervezet

Összevont szülõi értekezlet az óvodában
November 24-én összevont szülõi értekezletet tartottunk az
óvodában a középsõs és nagycsoportos gyermekek szüleinek.
Az elõadó Kökényesyné Pintér
Ágnes, a Nevelési Tanácsadó
vezetõje, gyógypedagógus volt,
akit kétévente meghívunk azért,
hogy beszéljen az iskolaérettségrõl, az iskolaérettségi vizsgálatról, valamint válaszoljon a
felmerülõ kérdésekre. Hámoriné Shubauer Mónika tagóvodavezetõ köszöntötte a szülõket
és az elõadót.
Kökényesyné elmondta,
hogy a Nevelési Tanácsadó,
ahogy a megnevezése is utal rá,
tanácsot ad. Nem hatóság, nem
utasít, hanem javaslatot tesz. A
szülõ dönt a gyermeke sorsáról,
mert övé a felelõsség. Az óvónõ pedagógiai véleményét is
fontos figyelembe venni, hiszen
õ látja közösségben a gyermeket. A vizsgálat azért is hasznos, mert fontos tudni, kinek
van szüksége segítségre. A
készségeket életkornak megfelelõ szintre kell hozni azért,
hogy a gyermek az iskolai körülményeknek meg tudjon felelni.
Három területet vizsgálnak.
Testi fejlettség: épp érzékszervek: vizuális rövid - és
hosszú távú látás, akusztikus
rövid- és hosszú távú hallás,
beszéd: formailag, tartalmilag,
mozgás: nagymozgás, finom
motorika, egészségügyi állapot
Értelmi képességek: memória, koncentráció és figyelem,
megfigyelõ képesség, gondolkodás, kézügyesség és ábrázoló készség
Lelki érettség: feszültségtûrés, magatartás és viselkedés,
érdeklõdés, munka érettség és
szociális értettség.
A vizsgálatoknak két része
van. Elõször a csoportos, aztán
egy kis tízórai szünet után az
egyéni, majd a szülõvel is elbeszélgetnek. Az elõadó minden
pontnál elmondta, mit miért
kell megnézniük, és hogyan
vizsgálják azt a területet. Itt az
egész elõadást nem írom le, csak
vázlatosan emelek ki néhány
gondolatot.
Testsúly: a 20 kg-os minimum határ azért van, mert kell
bizonyos mennyiségû izomtömeg az egyhelyben üléshez.
Ép érzékszervek: A kétsze-

mes együttlátásnak lehet problémája, a fülkürtben letapadt
váladék miatt a dobhártya nem
megfelelõ rezgése.
Beszéd: Mennyire tiszták a
hangzói, milyen a ragozása, a
szóhasználata. Mennyire tudja
elmondani gondolatait.
Mozgás: A mozgásfejlõdés
megfelelõ szakaszait, a sorrendjét be kell tartani, ezek az idegrendszer érését segítik. A mozgás és a test séma az alapja az
érés és tanulás folyamatának. A
páros szervek vezetnek el a baljobb differenciálásához. Fontos
tudni, melyik a domináns oldal.
A ceruzafogást érdemes vastag,
háromszög alakú ceruzával kezdeni , majd késõbb vékonyabbra
váltani.
Egészségi állapot: Krónikus
betegségek vagy a koraszülöttség befolyásolják a kondíciót,
az állóképességet.
Memória: A rövidtávú segít
a két –hárommondatos utasítások végrehajtásában, mit kell
elõvenni vagy megkeresni. A
hosszú távú segít az összefüggõ leckék megértésében és felidézésében.
Koncentráció: 10 – 15 perces figyelem szükséges. A figyelem fejlesztése már csecsemõkorban elkezdõdik.
Az ingerszegény környezet
mellett a túlságosan inger gazdag ugyanúgy hátrányos lehet,
mert nehezítik az elmélyült figyelem létrejöttét.
Megfigyelõképesség: A kora
gyermekkor sok-sok tapasztalatával levont következtetések és
a „mi ez?” és „miért?” korszak
vezetnek a konkrét gondolkodástól, amelynek elsõ lépése az
iskolában a számok világa.
Gondolkodás: Az iskola feladata lesz. A család és az óvoda feladata megalapozni azt ismeretnyújtással, tapasztalatszerzéssel.
Kézügyesség, ábrázolóképesség: A gyermeki ábrázolás
fejlõdése a következõ szakaszokon megy keresztül. Az elsõ
lépés a firka, amikor a gyermek
firkálgat valamit és megnevezi: „alma”. Második lépés, amikor a felnõtt kéri, rajzoljon egy
almát és õ firkál valamit. Aztán a felnõtt rajzol egy almát,
és ahhoz hasonlót kér a gyermektõl. Végül pontos másolatot kér az almáról. Így tudja
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Közgyûlés
és tisztújítás
a Nyugdíjas
Klubban

majd pontosan „leutánozni” a
betûket a tábláról a füzetbe. A
pontos formakövetés szintjére
kell eljutnia az iskolakezdésre.
Feszültségtûrés : A szabályokat be kell tartani akkor is ha
kényelmetlen. A szabálytudat a
családi mintaadásban kezdõdik,
majd az oviban a közösségben
folytatódik. Késleltetni tudja a
vágyait. Nem ehet, nem játszhat
az iskolában, amikor kedve tartja, és nem kiabálhatja be a választ hiába tudja. Fontos segítség a napirend, a heti rend, az
idõrend mi miután következik,
az idõ fogalma is így alakul.
Érdeklõdés: Az iskoláskor
eleje lesz az, amikor már minden érdekli, a rajz, a zene, a
sport. Van dínós korszak vagy
mozdonyos korszak, a szeretett
tevékenységrõl több szót ismer,
hosszú idõre leköti.
Munkaérettség: A feladattudat és a monotónia tûrés segít
az unalmasnak tartott gyakorlásban. Az önállóság, kitartás,
céltudat segít az egyre jobb
minõség elérésében, de ezek
csak megfelelõ munkatempóban fogadhatók el.
Szociális érettség: El kell
fogadni a tanító néni és a többiek véleményét, el kell viselni
a kritikát. Az, akit nem lehet
lefejteni az anyukájáról, aki feladathelyzetben elsírja magát,
aki állandóan megerõsítést vár
az a gyermek talán nem elég
érett az iskolára.
Összegezve az elhangzottakat : Fontos tudni, van – e olyan
készség terület, amelyben még
a gyermek éretlen, mert így van
idõ fejleszteni, behozni a hátrányt azokon a területeken ahol
szükséges. Az elsõ osztály olyan
meghatározó tapasztalatokat ad
a munkával kapcsolatban, melyek egész életre szólnak.
Legyen közös törekvésünk,
hogy ezek a tapasztalatok a legjobbak legyenek.
Ezután az elõadó válaszolt
a szülõk kérdéseire, majd a
tagóvodavezetõ megköszönte
az elõadást és a résztvevõ szülõk érdeklõdését.
A következõ elõadás a bölcsõdés és a kiscsoportos gyermekek szüleinek szól, a korai
nevelési hibák iskolai következményeirõl.
KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

November 18-án a Nyugdíjas Klub tagjai a mûvelõdési házban gyûltek össze
az éves
közgyûlésre,
amelynek napirendi pontjai:
1. Beszámoló a Klub
2007. és 2008. évi tevékenységérõl , 2. Új vezetõségi tagok választása, 3.
Egyebek
Az egyesület jelenlegi
taglétszám 67 fõ, amelybõl
a közgyûlésen 44-en jelentek meg. Összejövetel vendégei voltak Remitzky Zoltán, településünk polgármestere, valamint Tóth Lajos önkormányzati képviselõ. Mindketten szót kértek és értékelték a klub elmúlt 2 éves munkáját. Az
eseményen szóba került az
egyesület régóta megoldatlan problémája a klubhelyiség kérdése. A tagok bíznak abban, hogy egyszer
józan intézkedés következtében ez a probléma is megoldódik.
A 2. napirend kezdetén
Döme Tamás klubvezetõ,
Balogh Józsefné és Rubecz
Mihályné egyesületben viselt tisztségeikrõl lemondtak. Az új tisztségviselõk
választásának eredményeképpen a klubvezetõ Gyimesi Mihályné, a pénzügyek intézõje Kertész
Imréné lett. Az elõzõ vezetõségbõl megmaradt tisztségében Simon József.
A jelenlévõk hozzászólásiból arra lehet következtetni, hogy klub tevékenysége- megítélésük szerint
- a lehetõségekhez képest
megfelelõ.
Végül az új vezetõség
megköszönte a szép számú
megjelenést, az elõdei
munkáját, és jó egészséget
kívánva bezárta a közgyûlést.

ÓVÓDAPEDAGÓGUS

SIMON JÓZSEF
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Köszöntõ

Karácsonyi gondolatok
Ünnephez készülõdnek a családok a fenyõillatos otthonokban.
Terített asztalok várják a vendégsereget, s ajándékok a fa alatt a
legkedvesebbeket. De nem a terített asztalért, nem az ajándékokért ülnek egy asztalhoz ilyenkor a családok, a rokonok, a jó
barátok, hanem az együttlétért, a
szíves szóért, amit egymással
válthatunk. S a szeretet, a családi együttlét meghitt melegében
mi másról beszélhetnénk, mint
magunkról, sorsunkról, napjaink
valóságáról, otthonunk, munkánk, hazánk dolgairól.
Mielõtt karácsony ünnepérõl
megemlékeznénk, szeretnék egykét karácsonyi szokást feleleveníteni.
Honnan származnak karácsonyi szokásaink? Egy részüket
örököltük, másoktól is vettünk
át, mi magunk is alakítottunk
rajtuk, tulajdonképpen mi adjuk
meg végsõ formájukat.
A karácsony eredetét kutatva
eljutunk az õsi termékenységünnephez, amelyet a Római Birodalomtól Skandináviáig megünnepeltek. Eredetileg ezzel az ünneppel akarták biztosítani a haszonállatok egészségét a termékenységét a következõ évre.

A karácsonyi ünnepen sokféle, és nagy mennyiségû étel volt
szokásban, hogy az eljövendõ
évben is hasonlóan dúskáljanak
a javakban. Ezek után nézzünk
szét Európába néhány országában hogyan ünnepelnek karácsony estéjén.
Lengyelországban érdekes
hagyományok vannak: a krakkói
kõmûvesek a helyi építészeti elemek felhasználásával hatalmas
fa és kartonpapír betlehemeket
építenek. Minden évben nagy
érdeklõdés kíséri a betlehem készítési pályázatot.
Morvaországban a karácsonyi kalácsot és az ünnepi süteményeket gyakran Ádám és Éva
alakjában készítik: tekintve,
hogy december 24-e Ádám és
Éva napja, így jelzik a karácsonyfa és a tudás fája közötti
kapcsolatot.
Németország boltjaiban megjelenõ karácsonyi piramisok is
régi hagyomány folytatói. A
szászországi Érchegységben a
bányászat hanyatlásával a faipar
fejlõdött ki, s faragott, esztergályozott figurákkal készítettek karácsonyi jeleneteket. A piramis,
a karácsonyfa egy változata, ezt
mutatja formája és díszítése is.

Ha a gyertyák égnek, a hõ hatására a csúcson levõ kerék forogni kezd, és megszólalnak a kis
csengõk.
Az északi államokban Svédországban, Norvégiában, Dániában
szép karácsonyi szokás él. Az ablakokat virágzó jácinttal, tulipánnal, fából faragott, festett karácsonyi dísszel, fagyöngycsokorral,
virágkoszorúkkal, szalmából fonott függesztésekkel díszítik.
Este, amikor minden fényt eloltanak, a család minden tagja kezében egy égõ gyertyával az ablakban áll, úgy kívánnak kellemes,
boldog ünnepeket ismerõseiknek, és szomszédaiknak.
Ezen külföldi szokások felelevenítése után rátérnék hazánkban ismeretes néhány ünnepi szokás ismertetésére.
Faluhelyen, a karácsonyi asztalt külön díszítették, például:
Somogy megyében szénát borítottak az asztalra, és sarkaira különbözõ tárgyakat tettek: fésût,
kést, kaszakövet. Egy asztalkendõvel leborították az asztalt. A
jó termés reményében egy szakajtóba zabot, kukoricát kevertek össze, lószerszámot tettek rá,
és ezt helyezték az asztal alá.
A mai karácsony fenyõfáját a
XIX.század elején egy magyar
fõnemesi családban állították
elõször fel, s ez a szokás gyorsan
elterjedt.

Szobi Hírnök
A fenyõfa õsi elemek összekapcsolódása: az életet szimbolizáló zöld ág, a régi hiedelem
szerint véd az ártó szellemektõl.
A fény a gyertyagyújtás a termékenységet jelképezi. Az ajándékozás szokása Magyarországon
egy idõs a karácsonyfa állítás
szokásával.
Minek az ünnepe is hát a karácsony?
Elsõsorban a szereteté, az élethez nélkülözhetetlen fény iránti
tiszteleté, a családok összetartozásáé. Életünk bármennyire is
mozgalmas egyébként, a karácsony estét a legtöbb ember családja körében tölti, az egész évben elmaradt rokonlátogatások
is ilyenkor zajlanak.
A mai életforma: - a sietés, talán még jobban ragaszkodóvá
teszi az embert ahhoz a szép,
egyszerû szokáshoz, hogy a tél
egyik leghosszabb éjszakáján
örökzöld fenyõt állítson a szobájába, és meggyújtsa rajta a karácsonyi gyertyákat.
Ezen gondolatok jegyében
kívánok Szob város valamennyi
polgárának a magam, valamint a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai nevében kellemes
karácsonyi ünnepeket.
Tisztelettel:
TÓTH LAJOS KÉPVISELÕ
A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁG ELNÖKE

Szobi Hírnök

Civil szervezetek

Köszönetnyilvánítás
„Szob – Helemba – Letkés; Középkori hajósnépek a Dunán és a
Dunakanyar búvárrégészeti kutatása” címû idõszaki kiállítás ez év
október 28-án nyílt meg a Börzsöny Múzeumban, ahol 2009.
márciusáig lesz látogatható, innen

tyás, és II. Ulászló király latin
nyelvû okleveleinek tartalomismertetésével, Csikós Balázs
audio-vizuális és digitális munkákkal, Dudich Endre prof., dr. II
András király oklevelének latinból magyarra fordításával, Erzsi-
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„Iciri-piciri” Nemzetközi
Mesemondó Verseny
November 17-én a Fekete István
Általános Iskola könyvtárában
került megrendezésre a verseny
középdöntõje. A zsûriben köszönthettük: Balázs Ildikó, Hanzelikné Marczal Éva, Hõninger
Anikó és dr. Bánhidiné Fadgyas
Ilona tanárnõket.

lés iskoláiból érkeztek (Bernecebaráti, Kemence, Márianosztra, Szob, Vámosmikola, Zebegény). A szakmai zsûri tagjai
Klein Zoltánné, Klinyecz Jánosné, Kovács Gáborné, Mándliné Szabó Katalin és Völgyesi
Lászlóné voltak. A verseny csa-

A verseny családias hangulatban telt

Kõhorgony Vácról
tovább vándoroltatjuk Letkésre és
Helembára. Rendhagyó ez a kiállításunk, mert záró rendezvény
(pl. mini-konferencia) is kapcsolódik hozzá jövõ év március hónap második felében.
A kiállítást 40.000 forinttal
támogatta Szob Város Önkormányzata, egy kõhorgony és több
dokumentum kölcsönzésével a
váci Tragor Ignác Múzeum. A búvárrégészek vezetõje dr. Tóth J.
Attila számos régészeti lelettel,
információval járult hozzá a kiállítás megrendezéséhez. A 2008.
évi búvárrégészeti kutatás pedig
nem valósulhatott volna meg, ha
a Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Társulat Búvárrégészeti
Szakosztálya nem kapja meg a
Hungaria Nostra Foundation (Los
Angeles) támogatását a mûszeres
felderítéshez, a csónak tárolását
pedig a Szobi Szabadidõsport
Egyesület tette lehetõvé.
Fõ támogatóink mellett számos magán segítséget is kaptunk, amelyek nélkül a kiállítás
nem jöhetett volna létre: Árpási
Imre kõhorgony szállításával és
a megnyitó filmfelvételével,
Batizi Zoltán I. (Hunyadi) Má-

ke Virágbolt virágcsokrokkal,
M. Gebri Bernadett (koboz) és
Tóth Edit (fuvola) reneszánsz
muzsikával és énekkel, Gyenes
Andrea meghívó és plakát szerkesztésével, Hering Judit
(Nyirádi Tibor közvetítésével) a
Mária királyné menekülésérõl
szóló krónikarészlet latinról magyarra való fordításával,
Jankovich-Bésán Dénes az ármentesítõ, lecsapolási munkálatok elõtti Kárpát-medence vízrajzi térképének kölcsönzésével,
József Attila Mûvelõdési Ház a
megnyitó hangosításával, Németh Zoltán és Németh Zsombor
a 120 kg-os kõhorgony szállításával, Prímási Levéltár a középkori oklevelek digitalizálásával,
Printz Lenke dr. a szobi római õrtorony felvételeinek nagyításával, Smolong Edvin hardver és
szoftver tanácsadással, Szobi
Érdy János Városi Könyvtár és
Információs Központ reprográfiával, Virág Sándor digitális képekkel és térképekkel (többek
között a nándorfehérvári ostrom
térképének újraszerkesztésével).
Köszönjük!
BÖRZSÖNY MÚZEUM BARÁTI KÖRE

A 18 versenyzõ nagy izgalommal várta, hogy elmondhassa
meséjét. A szép és tanulságos állatmesék mellett a csalimese és a
királykisasszonyokról szóló történetek is helyet kaptak.
A zsûri döntése alapján az
évfolyamokból az elsõ helyezettek jutottak tovább a döntõbe:
Frievald Ruben (1. a), Gyõrik
Péter (1. b), Mihály Kinga (2. a),
Valentin Zsófia (3. a), Nagy Kinga (4.).
November 25-én a Szobi Érdy
János Könyvtár és Információs
Központ adott helyet a verseny
döntõjének. A nevezõk 5 telepü-

ládias hangulatban telt, a zsûrinek komoly fejtörést okozott a
döntés meghozatala, amely a következõképpen alakult: 1. kategória (1-2. évfolyam) : 1. helyezés Frivald Ruben, Szob, Pásztor
Csenge, Bernece-baráti, 2. helyezés Mihály Kinga, Szob, 3. helyezés
Együd
Rebeka,
Vámosmikola, 4. helyezés
Krebsz Szabolcs, Zebegény, 2.
kategória (3-4. évfolyam): 1. helyezés Pálfy Kata, Kemence,
Szombati Lili, Bernecebaráti, 2.
helyezés Nagy Kinga, Szob, 3.
helyezés Valentin Zsófia, Szob
KUNYA SÁNDORNÉ

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OKMÁNYIRODA
ügyfélfogadása, 2008. december 15-tõl december
31-ig a következõk szerint alakul:
December 15. hétfõ 8-tól12.30-ig és 13-tól 16.30-ig
December 16. kedd 8-tól 12.30 - ig
December 17. szerda 8-tól 12.30-ig és 13-tól 15-ig
December 19., péntek 8-tól 12.30-ig és 13-tól 15-ig
December 22., hétfõ 8-tól12.30-ig és 13-tól16.30-ig
December 23., kedd 8-tól12.30-ig
December 29., hétfõ 8-tól12.30-ig és 13-tól 16.30-ig
December 30., kedd 8-tól12.30-ig és 13-tól 15-ig
December 31., szerda nincs ügyfélfogadás.
OKMÁNYIRODA SZOB
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Sport

Szobi Hírnök

Gyõzelemmel zárta az õszt a labdarúgó csapat
November 16-án játszotta a szobi labdarúgó csapat a harmadik
fordulóból elmaradt VRIK Szõdliget SE elleni mérkõzését.
A vasárnap, 13 órakor megrendezett összecsapás, az idény
kezdete elõtt a szurkolók, a többi csapat tagjai - és talán mi
magunk is - a két legjobb csapat rangadójának jósolták. Ezeket a kijelentéseket az a tény is
alátámasztotta, hogy a két évvel ezelõtti, 2006 /2007 -es szezonban ez a két csapat versengett egymással hétrõl-hétre a
bajnoki cím megszerzéséért.
Akkor az egymás ellen megvívott két bajnoki mérkõzés eredményei rendkívül szorosak voltak, hiszen 2006 õszén, Szobon
0:0 , 2007. tavaszán pedig nagy
küzdelem árán 1:0 arányú idegenbeli szobi siker lett a végeredmény (A 2006/2007-es bajnokság végén egyébként mi
örülhettünk a bajnoki címnek!)
Most, november 16-án egyelõre az õszi elsõség „mértéke”
forgott csak kockán, ugyanis a
találkozó elõtt Szobnak 32 pontja volt és az I. helyet foglalta el a
tabellán, míg a VRIK - Szõdliget
SE csapata 25 ponttal az 5. helyen szerénykedett. (A többi csapatnak körülöttünk már nem volt
több mérkõzése.) A tét tehát többek között az volt, hogy egy szobi
gyõzelem esetén a II. helyezett
Vác - Deákvár csapatával szemben 6 pontra, a szõdligetiekkel
szemben pedig 10 pontra tudjuke növelni elõnyünket, megerõsítve ezzel vezetõ pozíciónkat. Az
ellenfél részérõl természetesen az
volt a cél, hogy 3 ponttal köze-

VABU SPORT Pest megyei III. osztályú váci csoport felnõtt
bajnokság õszi végeredménye:
1. Szobi SC
2. Vác – Deákvár SE
3. Nagymaros FC
4. Szokolya SK
5. VRIK-Szõdliget SE
6. Fortuna SE Kismaros
7. Kosd SK
8. Letkés KSE
9. Rád SE
10. Perõcsény SE
11. Szendehely FC
12. Penc SE
13. Csõvár SE
14. Márianosztra SE
lebb kerüljenek Szobhoz és ezzel együtt elmondhassák, hogy
ebben a bajnokságban nekik sikerült elõször legyõzniük a listavezetõt. Ennek fényében kezdték a vendégek a mérkõzést, és
az elsõ félidõben több ígéretes
gólszerzési lehetõséget alakítottak ki, azonban a szobi védelem jól állta a támadásokat, ráadásul egy szép akció végén, kis
szerencsével ugyan, de meg is
szereztük a vezetést. A második
félidõ is izgalmasan alakult,
azonban itt már inkább elõttünk
adódtak nagyobb gólszerzési lehetõségek. Ennek ellenére a
mérkõzésen újabb gól már nem
született. Ezzel a gyõzelemmel
sikerült növelni elõnyünket és
nyugodtabban várhatjuk a tavaszt.
A téli szünetben - az õszi
idény vége óta - hetente egy
alkalommal terembe jár leveze-

Rövid hírek a
sakkcsapat háza tájáról
Felnõtt csapatunk jól kezdte
a 2008/2009-es bajnokságot.
A
Törökbálint
és
a
Galgavidék elleni mérkõzésen is 7-3-ra nyerünk. Igyekszünk egyenletesebben szerepelni, mint tavaly. A hátra
lévõ két mérkõzésünk Alga és
Gödöllõ ellen lesz.
Ifjúsági játékosaink, a Jeszenszky testvérek, Kendrik Gábor, valamint a Kemencei és
Bernecebaráti fiúk egyre erõsebben játszanak, fokozatosan be is

építjük õket a felnõtt csapatba.
A márianosztrai havi versenyek december 21-én érnek véget, 2x10 perces fordulókkal.
A megyei híreket a
www.sakkbill.freeweb.hu
internetes oldalon (Pest megye)
lehet olvasni, illetve az országos eseményeket is itt lehet
nyomon követni.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok sakkozóink nevében is!
CSIBA BENÕ S ZAKOSZTÁLY- VEZETÕ

13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13

11
9
7
8
7
7
5
5
4
3
3
2
1
1

2
2
6
1
4
4
2
1
4
3
1
2
1
1

0
2
0
4
2
2
6
7
4
7
9
8
11
11

tõ focira a csapat, egészen január közepéig. Ekkortól kibõvül a program heti egy edzõmérkõzéssel, amolyan téli bajnokság keretein belül. A meghívásos sorozaton 8 csapat vesz
majd részt, a mérkõzések helyszíne Vácott, a szérûskerti mûfüves pálya lesz.
A csapat 2-3 játékossal tör-

36 - 10
32 - 14
37 - 18
56 - 33
38 - 11
32 - 21
29 - 29
33 - 28
23 - 27
21 - 40
17 - 32
22 - 48
22 - 52
14 - 49

35 p
29 p
27 p
25 p
25 p
25 p
17 p
16 p
16 p
12 p
10 p
8p
4p
4p

ténõ megerõsítését tervezi a
vezetõség, de errõl majd akkor
írok bõvebben, ha már konkrét
átigazolásról beszélhetünk.
Minden támogatónak, szurkolónak szeretném megköszönni a segítséget, a szurkolást,
amely hozzájárult ehhez a nagyszerû eredmény eléréséhez.
LACZKÓ BALÁZS

Szobi Hírnök

Önök írták

Várakozás
Advent a bûnbánati idõ, az Úr
eljövetelére való várakozás
ideje.
Wass Albert írja: „Karácsony készül, emberek! Szépek
és tiszták legyetek! Súroljátok
föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!” (Karácsonyi versek II.)
E néhány sorban utalást kapunk a karácsonyi elõkészületre. A múlt évszázadban, amikor
Európa még büszkén vállalta a
keresztény életet, a karácsonyi
készületek bensõségesek és szeretetbõl fakadóak voltak. Elsõsorban vidéken gyakorolták az
évszázados szokásokat, betlehemesek jártak házról házra, bemutatva Krisztus Jézus születésének körülményeit. A kora reggeli Rorate misék, az esti, ablak
alatti szenténekek éneklése, majd

az ünnepi éjféli mise mind segítette a méltó elõkészületet a
Szentestére. A karácsony a családok legbensõbb ünnepe volt.
Szenteste együtt imádkozott a
család a díszes fenyõfa körül.
Ilyenkor a szeretet megnyilatkozott abban is, hogy ajándék került a fa alá. Itt történt a megemlékezés azokról, akik már
nem lehettek jelen a családi ünnepségen. Ha az adventi idõt felhasználjuk keresztény életünk
megújulására, alázatosan odatérdelhetünk a názáreti család hajlékánál a kis Jézus jászolához, elmondhatjuk Lénárd Ödön piarista szerzetes karácsonyi versébõl való idézetet: „S ki jászolodnál térdel, sír, szeret, habog? A
kis pásztor én vagyok!”
Legyen békés, boldog és tiszta Karácsonyunk.
SIMON JÓZSEF

Apám ajándéka
Egy álomváró sötét éjen,
felhõ oszlott a fényes égen,
s a résen át csillag kandikál…
Az útja fontos. Hát meg nem áll.
Gyantás fenyõerdõben jártam,
és hittem apám igazában:
„lásd, eljön majd a vigasztaló,
nem ezüstpénz lesz! – ezüstdió,
s amíg õt egy szalmaágy dajkál,
ajtó elõtt az angyal õrt áll.
Tudod, hogy hívják? – a Szeretet!
Ezt szeretném tudatni veled.”
Örökre enyém az alázat,
hogy ez tölt be majd minden házat…,
jönnek pásztorok…, meg királyok,
s fölöttük nem a holló károg,
és a szegény is gazdag lehet…,
másnapját új karácsony követ.
Ezrek torkából szól, hogy „ Jövel”vigaszul, nagy szerelmeddel.
Bár harminc ezüst van zsebemben,
Te megteheted…, vedd el tõlem!
Már nem menekülök elõled,
kéz a kézben! – és megyek veled.
Apám! – Te fény voltál ez éjben,
gyertyaláng…, iránytû az égben.
Mutattad: nem téved el a hit,
ajándék az, mely hinni tanít.
DR. SIMON JÓZSEF
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Van egyenes beszéd,
illetve kellene, hogy legyen
Üres beszéd és mellébeszélés
is van bõven, ha azt az érdek
úgy kívánja. Ma az érdekérvényesítés korszakát éljük,
tehát itt van az üres és mellébeszélés ideje. Él is ezzel a
politika. A mostanra kialakult
helyzetben a pénzügyi válságtól, gazdasági válság beismeréséhez érkeztünk el. A cáfolhatatlan tényhez, valamint annak túléléséhez elgondolások,
tervek hangzottak el. Ezek
nagy része nem tartozik az
egyenes beszéd kategóriájába.
Kezdetben elhangzott,
hogy a bankok pénz hiányában nem tudják ellátni feladatunkat. Ez amerikai hír volt.
Politikai vezetésünk a hír tudatában kölcsön felvételét határozta el. Ezt a Valutaalap elbírálta és a hitel felvételét lehetõvé tette. A magyar bankok azonban ebbõl a pénzbõl
nem kérnek. Ez nem jelent

mást, minthogy a terv megbukott. A kölcsön ennek ellenére felvételre került, amit majd
egyszer valakinek vissza is
kell fizetni. De mibõl?
Az ország vagyonának nagy
részét a kormányok eladták. A
termelés folyamatosan csökken, dolgozókat bocsátanak el.
Akkor mibõl lesz a hitel visszafizetve? Most már jöhet a megszorítás. A népképviseleti országgyûlés megszavazta, talán
elsõként a 13. havi nyugdíj
csökkentését, majd a többi
megszorításokat. Azt a törvényjavaslatot, amely az országgyûlési képviselõk és miniszterek fizetésének csökkentését javasolta a szociálisan érzékeny képviselõ urak nem
tartották szavazásra érdemesnek. A költségvetés záró szavazásán majd állva tapsolják
meg jól végzett munkájukat.
SIMON JÓZSEF

Riogatunk? Riogatunk?
Régen a szófogadatlan, csintalan gyerekeket ijesztgették. Zalában a ludvérdc, a kulcsl(!)
ukmatató, környékünkön a
Bumbus volt a rémisztés fõ eszköze. A mai világunkban
gyermekeinkk már csak nevetnek ezeken. Viszont van egy jelentõs réteg, akik fogékonyak
minden ijesztgetésre, érzékenyek
és befolyásolhatóak a riogatásra. A nyugdíjasokra gondolok.
Tudnék én is pánikot okozni,
ha arról írnék, hogyan kell felkészülnünk a vulkánkitörésre a
Rúzsásnál, vagy mit tegyünk egy
Richter-skála szerinti 8-as erõsségû földrengés esetén, ami várható az Ipoly torkolatánál. De
van ennél riasztóbb hír is „ a
forint egyre értéktelenebbé válik” szól az üzenet, és nyugdíjas megremeg. (Szob Hírnök,
2008. november – Pénzügyigazdasági válság címû írás.) Az
üzenet folytatása: „Sõt az is végérvényesen világossá vált, hogy
a bankok megtehetik azt, hogy
rossz gazdák legyenek, hiszen az
államok úgy is kisegítik õket.”
Nem vagyok közgazdász, de
azt tudom, hogy az állam a ki-

segítés fejében súlyos követelményeket támaszt a bankoknak, így nem nagyon kérnek
segítséget a mai napig Magyarországon.
A riogatásoknak még nincs
vége, szegény nyugdíjasok! A
bankokat segítjük, a másik oldalon pedig a nyugdíjasokat
csonkítjuk. Sõt – az írás szerint - még az egészségügyi járulék bevezetését is kívánják.
Szó sem volt a nyugdíjak
csonkításáról, mindenki megkapja megállapított járandóságát a jövõben is. A 13. havi
nyugdíj kifizetését maximálták
80.000 forintra, az azon felüli
részt függesztették fel 1 évre .
( A korrekt tájékoztatáshoz ez
is hozzá tartozik, kedves cikkírónk! ) A kedves nyugdíjasoknak pedig azt üzenem, nem lesz
cunami, nem lesz vulkánkitörés sem a környékünkön, nyugodtan várják a pénzes postást.
Lesz nyugdíjuk a jövõben is.
FERENZY EMIL
(Az Önök írták rovatban olvasható
cikkek nem feltétlenül tükrözik a
szerkesztõség álláspontját.)
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Szabadidõ

Könyvkuckó
Az elmúlt idõszakban könyvtárunk számára adományozott
könyvek közül ajánlunk olvasnivalót a hosszú téli estékre.
Márai
Sándor: Füveskönyv.
Olyasféle ez a
könyv, mint a
régi füves
könyvek,
amelyek egyszerû példákkal akartak felelni a kérdésekre,
mit is kell tenni, ha valakinek a
szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. Nem eszmékrõl és hõsökrõl beszél, hanem arról, aminek
köze van az emberhez. Írója tanulva akarja tanítani embertársait, tanulva a régiektõl, a könyvekbõl, azokon keresztül az emberi szívbõl, az égi jelekbõl. Elemi ismereteket kíván közvetíteni az emberi élet alapigazságait
illetõen. Márai Sándor 1943-ban
írott mûvét Epiktétosznak, kedves Marcus Aureliusának,
Montaigne-nak és valamennyi
sztoikusnak ajánlja, akiktõl a
hatalomról, a jókedvrõl, a félelemmentes életrõl tanult.

Lélek világáról
szól. Személyes
vallomás s egyben a mesteri tanítások foglalata
ez a mû, amely
bemutatja a reinkarnáció mûködésének természetrajzát, feltárva két felejthetetlen színészkollégájának,
Domján Editnek és Latinovits
Zoltánnak a történetét. Lelkünk
nemcsak végtelenül gazdag, de
mély is, mint az óceán.

Müller Péter: Lomb és gyökér. Müller Péter ebben a könyvében önmagáról tesz vallomást.
Kíméletlen õszinteséggel tárja
föl reinkarnációs múltjából hozott vétkeit, önbecsapásait, s azt
a több mint egy évtizedes küzdelmét, melyben Mestere és a
szellemvilág segíti õt megoldani lelkének és sorsának gondjait. A LOMB ÉS GYÖKÉR egy
író vallomása, melynek minden
szavát tapasztalat és átéltség hitelesítik. Bizonyos, hogy ez a
könyv akárcsak a KÍGYÓ ÉS
KERESZT sok olvasónak lesz
olyan barátja, mely egy életen
át elkíséri, s teljesen új és értheWass Albert : Halálos köd tõ megvilágításba helyezik e két
- Holtember partján. Egy rej- mûvész tragikus sorsát
télyes bûnügyi történet áll a kisBarbara Taylor Bradford:
regény középpontjában, amely
csak látszólag mutat mûfaj- és Bízva bízzál. A Magyarorszástílusváltást az erdélyi író élet- gon is régóta népszerû angolmûvében. 1955 júniusában há- amerikai írónõ, romantikus rerom férfi holttestét találják meg génye.
a floridai mocsarak egyik kis sziKen Follett: Tû a szénakagetén, a Holtember Partján. A
nyomozást a helybéli seriff mel- zalban. A legkíméletlenebb, a
lé rendelt deputy, Ted Baragan legokosabb, a legagyafúrtabb
és a fiatal vadõr, Frank Seller német ügynök a “Tû”, aki nekezdi meg. Régi legendák, indi- vét veszedelmesen éles tõrérõl
ántörténetek és a bevándorlók kapta, Angliában felfedez egy
elbeszélései bonyolítják a titok- katonai reptérnek álcázott mazatos ügyet, amelynek közép- kett-falut. Rájön, hogy az anpontjában Magyarországról golok így akarják elhitetni a
származó kincsek állnak: Attila német kémrepülõgépekkel, honhun király kardja és kupája, vagy nan indulhat az angol-amerikai
a’48-as magyar szabadságharc partraszállás a D-napon. A megelsõ felelõs kormányának kime- szerzett információkat egy német tengeralattjáróval akarja
nekített vagyona.
eljuttatni a német fõhadiszállásMüller Péter: Kígyó és ke- ra. Az angol titkosszolgálat ráreszt. A Kígyó és kereszt a spi- jön, hogy felfedezték titkukat,
rituális irodalom alapmûve. tehát meg találniuk és meg kell
Müller Péter 1956-ban átesett akadályozniuk, hogy az inforegy halálélményen, s megta- máció kijusson az országból.
pasztalta a “túlvilág” valóságát, Hol keressék? Hiszen az egész
amellyel azóta is szüntelen kap- országban lehet. Egy tû a szécsolatban maradt. Könyve a nakazalban...
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József Attila Mûvelõdési Ház programjai
december
December 14., vasárnap 10 óra
Sakk bajnoki mérkõzés Szob-Gödöllõ
December 16., kedd 9-tõl 12 óráig
Árusítás - vegyes
December 17., szerda 9-tõl 12 óráig
Árusítás - ruha
Decemebr 18., csütörtök
Ajándék címû mûsor - elõadják az iskola tanulói
December 20., szombat 18 óra
Peat -R Dance Team modern tánccsoport 10 éves
jubileumi mûsora - Hugyecz Péter vezetésével
December 30. kedd 15 -tõl 22 óráig
Nyugdíjas Klub - Szilveszer
December 31. szerda
Szilveszteri buli az M –party szervezésében

József Attila Mûvelõdési Ház programjai
Állandó heti programok
Hétfõ
Viola és az Ayse csoport próbája 17-tõl 19 óráig
Mazsorett próba
Kedd
Néptánc próba 16-tól 18 óráig
Aerobik próba 19-tõl 20 óráig
Szerda
Peat-R Dance Team modern tánccsoport próba
17-tõl 20 óráig
Rajz szakkör Micsei F. László vezetésével
14-tõl 16 óráig
Csütörtök
Aerobik próba 19 -tõl 20 óráig
Péntek
Peat-R Dance Team próba 17-tõl 21 óráig
Danubius Táncegyüttes néptánccsoport próba
16- tól 20 óráig
Biblia szakkör19-tõl 21 óráig
Szombat
IMÉ hastánccsoport próbája 17-tõl 19 óráig

Programajánló
december
December 13., szombat: Ladies Night, Coctail Party
December 31., szerda: Szilveszteri Party
www.m-party.hu
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Hirdetés
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Hirdetés

Humorsarok
Gazdasági válság idején két ügyvezetõ igazgató beszélget.
- Te fizetsz az embereidnek?
- Én nem.
- Én sem. És bejárnak?
- Be.
- Az enyémek is. Te, nem kéne ezektõl belépõdíjat szedni?
A mindig játékos férj egy este azt mondja a feleségének:
- Drágám, játsszunk gólyát! Az asszonynak felcsillan a szeme:
- Álljak fél lábra?
- Dehogyis.
- Kelepeljek?
- Nem, költözz el!
- Mi a különbség a méh és a darázs között?
- A darázs nem gyûjt vasat.
- Milyen a klónozott szellem?
- Kísértetiesen hasonlít.

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja
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