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Az idei évben a természet közbe-
szólt. Néhány nappal a IX. Város-
napok kezdete elõtt jött a hír:
megkezdõdött a Duna áradása. Az
elõzetes információk alapján a te-
tõzés pont a rendezvénysorozat
idejére esett, melynek következ-
tében a hagyományos helyszínre
– Duna-part, Szabadtéri színpad
– a folyó kiönt. Ezt a lehetõséget
mérlegelve igen gyors döntést
kellett hoznia a képviselõ-testü-
letnek és a  rendezésben közre-
mûködõ Golán Produkció Bt ve-
zetõjének. A rendezvény mérete-
it, s a technikai lehetõségeket fi-
gyelembe véve egyetlen helyszín
jöhetett szóba a Köztársaság utca
és a Zenepavilon. Pillanatok alatt
kinõttek az árusító sátrak a hely-
színen, felépült a játszópark a
gyerekeknek. Úgy tûnik a kény-
szerhelyzet ellenére igen barátsá-
gossá alakult a Városnapok új
helyszíne.

A hagyományos programele-
mekben is néhány jónak mond-
ható újítás épült be. A megnyitó
elõtti mazsorett felvonulás bõ-
vült. Gyönyörû, tehetséges lánya-
ink mellé csatlakoztak a szín-
pompás ruhájú lengyel néptánc-
csoport, valamint a Danubius
Táncegyüttes néptáncosai is. A
Városnapok megnyitása is újsze-
rû volt, hiszen az  A 54 PGSE egye-
sület tagjának, Kliment Gyulának
szép galambjai röppentek fel a kö-
szöntõbeszédek után szimbolizál-
va a rendezvény sokféle jelenté-
sét. Újdonságként jelent meg a
szombati napon felállított Egész-
ségsátor is. Várakozásainkat felül-
múlta az érdeklõdõk magas szá-
ma, így a szûrõvizsgálatokat a ter-
vezettnél három órával tovább
vehették igénybe az érdeklõdõk.
Rendhagyó kiállítás nyílt a mú-
zeumban, hiszen elég ritkán lát-
hatunk fogvatartottak által készí-
tett alkotásokat. Hagyományte-
remtõ szándékkal biztosítottunk
lehetõséget ifjú helyi tehetsége-
inknek a programsorozatban. Óri-
ási sikert aratott Huszti Boldizsár
humoristaként, s nagy lelkesedés-
sel fogadta Kempf Krisztián
kongadob bemutatóját a közön-
ség, nagy érdeklõdés volt Mészá-
ros Ádám kiemelkedõ képzõmû-
vészeti kiállítása iránt is.  A prog-

ramban hagyományosan helyet
kaptak helyi amatõr mûvészeti
csoportjaink – Mazsorett-csoport,
Nyugdíjas Klub táncosai, Peat-R
Dance Team, Dunakanyar
Fúvósegyüttes - akiknek produk-
ciói emelték rendezvényünk szín-
vonalát.  Vendégcsoportjaink – a
marosi Wilden Rosen táncegyüt-
tes és testvérvárosunk táncegyüt-
tese – mûsorai színesítették a prog-
ramot. Sokakat vonzott a
márianosztrai börtön Klement
László vezette kutyás szolgálatá-
nak nagyszerû bemutatója. S ter-
mészetesen sokan szórakoztak
Király Viktor, a Fun Dance Claub,
a Bon Bon, és a Danubius Best
Off koncertjein is. Magas színvo-
nalú szakmai konferencia is he-
lyet kapott a Városnapok prog-
ramjában “Dunakanyar és a fo-
lyami régészet” címmel a Bör-
zsöny Múzeum Baráti Köre ren-
dezésében, melyet Bogányi Ger-
gely Kossuth- és Liszt díjas zene-
iskola igazgatónk fergeteges zon-
gorajátéka elõzött meg. Az ese-
mény méltó kerete volt annak,
hogy az 1000 éves Pest megye
zászlaját polgármesterünk átve-
gye országgyûlési képviselõnktõl
és megyénk alelnökétõl.

Immár hetedik alkalommal
került sor a Városnapok egyik
legszebb eseményére, a Városfák
ültetésére, mely esemény kereté-
ben köszönthettük közösségünk

legújabb, legifjabb tagjait. Az el-
múlt Városnap óta született gyer-
mekek fáit ültették el a szülõk,
hozzátartozók. Nagy öröm volt
számunkra, hogy egy szép liget
alakult ki a Dózsa György utca
végén az elültetett facsemetékbõl.
Ezúton is szeretnénk köszönteni
azokat a gyermekeket, akik szim-
bolikusan a faültetés által közös-
ségünk tagjaivá váltak, s kívá-
nunk szüleiknek erõt, egészséget
a kicsik felneveléséhez, akik a
következõk: Miklovicz Larina
Dominika, Szûcs Franciska, Ko-
vács Emma Szilvia, Kiss Gergõ
Zsigmond, Csete Gábor, Földi
Bonita Eliza, Varga Nóra, Zih
Hanna, Fekete Zsófia, Döme Ta-
más, Aradi Veronika, Szölgyén
Flóra Anna, Finta Dominik, Fa-
ragó Ábel Ádám, Kun Zoltán,
Lengyel Richárd, Balogh László
Gábor, Solymosi Korina, Mádai
Ádám, Hegedûs Tímea, Liesz-
kovszki Bálint, Viczena Dorina
Réka, Láng Botond, Simon-Ko-
vács Jázmin, Zentai Dóra Mari-
anna, Kipilla Róbert Bence, Ró-
zsahegyi Réka, Karaba Jázmin Li-
liána, Karaba Kevin Kristóf,
Hauzman Arnold, Hegedûs Dóra,
Zádor Csaba, Skripek Emma,
Varga Erik.

Az eseménysorozat méltó zá-
rása volt a Danubius Táncegyüt-
tes nagysikerû önálló mûsora,
mely a fülledt meleg ellenére ér-

deklõdõk sokaságával töltötte
meg a mûvelõdési házat.

Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik
munkájukkal, elõadásukkal vagy
bármilyen támogatásukkal hoz-
zájárultak rendezvényünk sikeré-
hez, illetve a Köztársaság utca la-
kóinak, akik 3 napig szó nélkül
tûrték a rendezvénnyel járó kel-
lemetlenségeket közösségünk
szórakozásának érdekében. Kü-
lön köszönöm a Központi Mû-
hely, a Központi Konyha, a köz-
foglalkoztatott dolgozók háttér-
munkáját, az Egészségsátorban
dolgozók tevékenységét, a VIP-
sátorban szolgálatot teljesítõ hi-
vatali dolgozók munkáját. Kö-
szönjük Hargitai Sándorné-nak,
aki már sokadik alkalommal se-
gítségünkre volt abban, hogy a
nyelvi nehézségek ne legyenek
gátjai a testvértelepülések közti
kommunikációnak. Köszönete-
met szeretném kifejezni továbbá
a hivatal munkatársai közül
Rábainé Kaszonyi Renátának és
Gyenes Gábornak a három napos,
szinte huszonnégy órás helytál-
lásért, s az elõkészítõ munkála-
tokban kifejtett tevékenységü-
kért, képviselõtársaim közül
Polónyi Évának a felajánlott ke-
nyérért és péksüteményekért, Or-
bán Józsefnek a gyümölcsökért,
Angyali Gyulának a fõzésért,
Krasznai Zoltánnak a mindenben
segítõkész együttmûködésért, s
Tóth Lajosnak, aki felvállalta 3
napon keresztül testvérvárosunk
delegációjának kíséretét, kalau-
zolását. Végül, de nem utolsósor-
ban köszönet illeti városunk pol-
gármesterét, Remitzky Zoltánt, aki
nemcsak minden szervezésbõl
vállalt oroszlánrészt, hanem neki
volt köszönhetõ, hogy ebben a
nehéz anyagi helyzetben megta-
lálta a forrásokat, hogy a rendez-
vény létrejöhessen, hiszen sajnos
ebben az évben a Városnapokra
benyújtott két pályázatunkat nem
támogatták, így önerõbõl, illetve
vállalkozói felajánlásából kellett
elõteremteni a pénzeszközöket.

Reméljük, valamennyi szobi
polgárnak kellemes szórakozást,
felejthetetlen élményt nyújtottak
a Városnapi programok, s minden-
ki megtalálta a számára vonzó
rendezvényelemet, s jövõre, vá-
rossá válásunk 10. évfordulóján
is megtiszteli jelenlétével helyi
közösségünk kiemelt ünnepét.

BALÁZS ILDIKÓ

BIZOTTSÁGI ELNÖK

Kicsit másként ünnepeltünk
- a IX. Városnapok margójára

A Bon Bon együttes városnapi koncertje
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A szemétszállítás drágulását
okozza az uniós elõírásokat
nem teljesítõ hulladéklerakók
kötelezõ bezárása

Hazánk, az  Európai Unió-
hoz történõ csatlakozásával vál-
lalta, hogy a környezetre veszélyt
jelentõ hulladéklerakóit bezárja,
és azok helyett korszerû ártal-
matlanító létesítményeket épít.

A vállalásnak és ezzel együtt
a hulladéklerakókról szóló
1999. április 26-i 1999/31/EK
tanácsi irányelvnek megfelelõ-
en, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM
rendelet 19. §. (4) bekezdése
alapján 2009. július 16-ig be
kell zárni a hazai hulladéklera-
kók mintegy kétharmadát. Ezt
követõen már csak olyan lera-
kók fogadhatnak szemetet, ame-
lyek megfelelnek a szigorú kör-
nyezetvédelmi feltételeknek.
Sajnos a követlen környeze-
tünkben található hulladéklera-
kók nem ilyenek.

Ennek megfelelõen bezárás-
ra kerül többek között a
márianosztrai hulladéklerakó is,
ahová a településünkön össze-
gyûjtött hulladék elhelyezésre
került.  Mindennek a pénztár-
cánk, illetve a szemétdíj szem-
pontjából meglehetõsen hátrá-
nyos, ugyanakkor szükségsze-
rû következményeként az or-
szág sok száz településével
egyetemben Szob is arra kény-
szerül, hogy akár 50-70 kilo-
méterre lévõ hulladéklerakóba
szállítsa el a szemetet.

Az önkormányzat hónapok
óta kereste a megoldást arra,
hogy a hulladéklerakók bezárá-
sával elõálló új helyzet a lehetõ
legkisebb mértékben terhelje
meg anyagi szempontból a la-
kosságot. A tárgyalások ered-
ményeképpen kialakult legked-
vezõbb megoldás szerint, ese-
tünkben a jövõben elválik egy-
mástól a hulladékszállítás, illet-
ve a hulladékmegsemmisítés. A
hulladékszállítást továbbra is
heti rendszerességgel a Maros
Építõipari és Kommunális Kft.
végzi, azonban a hulladék meg-
semmisítésére ASA Kft. tette a
legkedvezõbb ajánlatot.
Mindennek megfelelõen a nor-
mál 110 literes kuka esetén
19.600. Ft lesz éves szinten a
szállítás és a megsemmisítés

együttes költsége. A hulladék
megsemmisítése Gyálon törté-
nik majd. Ez az elsõ hallásra
tetemesnek tûnõ összeg még
mindig majd 10 ezer forinttal
elmarad attól, amire a regioná-
lis hulladéklerakók megépítése
után számíthatnánk. Természe-
tesen a 60 év feletti, egyszemé-
lyes háztartásban élõ lakosaink
továbbra is igényelhetnek 50 li-
teres szemétgyûjtõ edényt,
amelynek éves költsége fele
(9.800 Ft/év) a 110 literesének.

Mindennek megfelelõen
2009 második félévében már az
emelt díjakat kell fizetnünk,
amely a 110 literes kuka eseté-
ben 9.800 Ft, az 50 literes ese-
tében 4.900 Ft lesz.

A lomtalanítás rendszere
annyiban változik, hogy annak
ingyenes jellege megszûnik, il-
letve elõre egyeztetett utcákban,
térítés ellenében, konténer
igénybevételével történhet
majd.

Nyilván a szemétszállítási
díj jelenlegi brutális emelkedé-
se, és a fent részletezett okok
következtében a jövõben várha-
tó további növekedésére adott
természetes állampolgári reak-
cióként sokak fejében megfor-
dulhat, hogy ennyi pénzt nem
ér az egész, és inkább lemond-
ja a szolgáltatást. A helyzet vi-
szont az, hogy ezt a jogszabály-
ok értelmében nem teheti meg,
ugyanis a hulladékgazdálkodás-
ról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény  értelmében a fogyasztó
köteles a szervezett hulladékbe-
gyûjtést  igénybe venni, azaz e

Sajnos ez is drágább lesz a jövõben A települési szilárd hulladékA települési szilárd hulladékA települési szilárd hulladékA települési szilárd hulladékA települési szilárd hulladék
elszállításának díjaelszállításának díjaelszállításának díjaelszállításának díjaelszállításának díja
2009. július 1-jétõl2009. július 1-jétõl2009. július 1-jétõl2009. július 1-jétõl2009. július 1-jétõl

A közszolgáltatás térítési díja:
A települési szilárd hulladék össze-
gyûjtése és elszállítása
1.) 110 literes kuka esetén
Állandó lakás után fizetendõ
9.800.- Ft/félév/kuka
Hétvégi ház után fizetendõ
4.900.- Ft/félév/kuka
2.) 120 literes kuka esetén
Állandó lakás után fizetendõ
10.500.- Ft/félév/kuka
Hétvégi ház után fizetendõ
5.250.- Ft/félév/kuka
3.) 240 literes kuka esetén
Állandó lakás után fizetendõ
20.000.- Ft/félév/kuka
4.) 50 literes kuka esetén
4.900.- Ft/félév/kuka
5.) mûanyag zsákos hulladék
elszállítása  (Maros Kft emblémás)
400 Ft/zsák.

A felsorolt díjak 25 %-os ÁFA-
t tartalmaznak. Intézményi kukás
hulladékszállítás, hulladék elhelye-
zés díja: 3.500 -Ft/m3 + ÁFA.
Konténeres hulladékszállítás, hul-
ladék elhelyezés díja: 15.200.- Ft/
ürítés + ÁFA

Az ÁFA változása miatt emelkedtekAz ÁFA változása miatt emelkedtekAz ÁFA változása miatt emelkedtekAz ÁFA változása miatt emelkedtekAz ÁFA változása miatt emelkedtek
az intézményi térítési díjakaz intézményi térítési díjakaz intézményi térítési díjakaz intézményi térítési díjakaz intézményi térítési díjak

Szob Város Önkormányzat Képviselõ-testülete július elsejei ha-
tállyal módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások, intézmények térítési  díjáról szóló 18/2008.(VII.2.) Kt.sz.
rendeletét. A rendelet módosítását az ÁFA 20%-ról 25 %-ra törté-
nõ emelése tette szükségessé. A módosítás értelmében július else-
jétõl fizetendõ térítési díjakat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Napsugár Bölcsõde és Óvoda
- Bölcsõdei  csoport
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 268 Ft + 67 Ft ÁFA = 335 Ft
- Óvodai csoport 232 Ft + 58 Ft ÁFA = 290 Ft
- alkalmazottak
(tízórai, ebéd, uzsonna) 578 Ft + 145 Ft ÁFA = 723 Ft
40 % kedvezménnyel fizetendõ: 435 Ft ÁFÁ-val

Fekete István Általános Iskola
- Napközi (alsó tagozat) 264 Ft + 66 Ft ÁFA = 330 Ft
                   (felsõ tagozat) 292 Ft +73 Ft ÁFA = 365 Ft
- Tízórai - ebéd (alsó tagozat) 208 Ft + 52 Ft ÁFA = 260 Ft
                             (felsõ tagozat) 232 Ft +58 Ft ÁFA = 290 Ft
- Csak ebéd (alsó tagozat) 172 Ft +43 Ft ÁFA = 215 Ft
                      (felsõ tagozat) 180 Ft +45 Ft ÁFA = 225 Ft
- Alkalmazottak
(tízórai, ebéd, uzsonna) 578 Ft + 145 Ft ÁFA = 723 Ft
40 % kedvezménnyel fizetendõ: 435 Ft ÁFÁ-val
- Felnõtt étkezés
   intézményi alkalmazottak
  ( csak ebéd) 457 Ft + 114 Ft ÁFA = 571  Ft
40 % kedvezménnyel fizetendõ: 345 Ft ÁFÁ-val
- Vendégétkezés 456 Ft + 114 Ft ÁFA = 570 Ft

Gondozási Központ
- Gondozottak
(reggeli, ebéd, vacsora) 696 Ft + 174 Ft ÁFA = 870 Ft
- Alkalmazottak
(reggeli, ebéd, vacsora) 869 Ft ÁFÁ-val
40 % kedvezménnyel fizetendõ: 520 Ft ÁFÁ-val

Központi Konyha
A Központi Konyha dolgozóinak étkezése térítésmentes

KEMPFNÉ  DUDÁS HILDA  JEGYZÕ

szolgáltatás kötelezõ közszol-
gáltatás. Sajnos, ha van szemét,
ha nincs, a szolgáltatás igénybe
vétele kötelezõ. (Rendelkezik a
jogszabály.)

H. K.

Bezárásra kerül a hazai hulladéklerakók mintegy kétharmada (ké-
pünk illusztráció)
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Szob Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete június
24-én, Remitzky Zoltán pol-
gármester szóbeli tájékoz-
tatását követõen 136/2009.
(VI.24.) Kt. számú határo-
zatával elrendelte az I. fokú
árvízvédelmi készültséget.

szervezését. Az ülésen döntés
született a IX. Szobi Városna-
pok helyszínének - a Duna ára-
dása miatti - megváltoztatásá-
ról is.

Az árvíz az elõrejelzések-
nek megfelelõen a rendez-
vénysorozat ideje alatt érke-

Fürödni tilos!
A szabad vizekben való tartózkodás alapvetõ szabálya-
iról szóló 46/2001 (XII. 27.) BM rendelet 2. §- nak elõ-
írásai szerint tilos fürödni - a kijelölt fürdõhelyek kivé-
telével - a határvizekben, és a városok belterületén lévõ
szabad vizekben.

Szob város közigazgatási területén található szabad
vizekben (Duna folyam, Ipoly folyó, Dajcs tó), kijelölt
fürdõhely hiányában a fürdés tehát tilos!

A balesetek elkerülése érdekében kérem, hogy a fent
idézett rendelet fürdést tiltó elõírásainak betartására fo-
kozottan ügyeljenek.

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA

A városnapok ideje alatt
lépett ki a Duna a medrébõl

Az elöntött kerékpárút

A köztisztviselõk napja alkal-
mából július 9-én (bõ egy hét-
tel a hivatalos köztisztviselõi
nap után) a polgármesteri hiva-
tal alkalmazottai felvidéki ki-
ránduláson vettek részt.

Reggel öt órakor gyülekez-
tünk a Szakorvosi Rendelõinté-
zet elõtt, úti célunk Kassa volt.
Az út során megtekintettük Lo-
sonc városát, a csodálatos betléri
kastélyt és Krasznahorka várát. A
kassai dómban (teljes nevén:
Szent Erzsébet székesegyház -
képünkön) megtekintettük a Rá-
kóczi-kriptát, ahol II. Rákóczi

Ferenc földi maradványai nyug-
szanak. A fejedelem kõkoporsó-
jánál Szob Város Önkormányzata
nevében koszorút helyezett el
Remitzky Zoltán polgármester.

A hosszú utazástól elcsigá-

zottan, fáradtan, éjfél elõtt ér-
keztünk vissza Szobra. A nagy-
szerûen sikerült nap és a renge-
teg élmény sem tudta feledtet-
ni velem, hogy számos kollé-
gám inkább a kényszerû szabad-
ságot választotta, mintsem az
egyébként mindenki által saját
költségén vállalt kirándulást.

KEMPFNÉ DUDÁS HILDA

Felvidéki kirándulás

Irtsa a parlagfüvet,Irtsa a parlagfüvet,Irtsa a parlagfüvet,Irtsa a parlagfüvet,Irtsa a parlagfüvet,
ha nem akar büntetést!ha nem akar büntetést!ha nem akar büntetést!ha nem akar büntetést!ha nem akar büntetést!

Június 30-ig kellett az ingatlantulajdonosoknak (földhasz-
nálóknak) eleget tenni gyomirtási kötelezettségüknek, kü-
lönös tekintettel a parlagfû lekaszálására.

Aki a parlagfû és a többi gyomnövény terjedését és vi-
rágzását (akár kaszálással, akár vegyszeres gyomirtással)
nem akadályozza meg, egy esetleges ellenõrzés esetén bír-

ságra számíthat.
GYENES GÁBOR KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ

A polgármester tájékoztat-
ta a képviselõket, hogy a Duna
tetõzése várhatóan a tervezett
városnapok rendezvénysoro-
zat ideje alatt következik be, és
minden bizonnyal az annak
helyszínéül szolgáló területet is
elönti majd. A tájékoztatást kö-
vetõen kezdeményezte az ár-
vízzel veszélyeztetett ingatla-
nok tulajdonosainak (bérlõi-
nek, használóinak) összehívá-
sát  a helyszínen, és a velük
együtt történõ védekezés meg-

zett meg, és a tetõzõ vízszint
mintegy két kilométer
hosszan öntötte el a kerék-
párutat, a parti sétányt és a
játszóteret.

Az árhullám levonulását
követõen, július 4-én szüntet-
te meg a képviselõ-testület az
elsõ fokú árvízvédelmi ké-
szültséget. Az árhullám levo-
nulását és a készültség vissza-
vonását követõen az önkor-
mányzat elvégeztette a terület
takarítását és fertõtlenítését.

A kassai dóm (fotó: Hovan E.)
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Évadzáró interjú Harrach
Péter országgyûlési

képviselõvel
- Mielõtt a tavaszi ülésszak parla-
menti munkájával és a körzeti ese-
ményekkel foglalkoznánk, néhány szót
ejtsünk az Európa Parlamenti válasz-
tásokról, különös tekintettel annak
belpolitikai üzenetére.

- Az európai választásoknak ket-
tõs tétje volt. Olyan képviselõket kel-
lett az Európai Parlamentbe külde-
nünk, akik képesek nemzeti érdeke-
inket képviselni és egy normális Eu-
rópáért dolgozni. Két irányzat van
ugyanis Európában, egy dekadens,
neoliberális törekvés és a hagyomá-
nyos európai értékeket valló irányzat.

 A választásoknak volt azonban
belpolitikai következménye is. A vá-
lasztók üzentek a politika világának.
Ez az üzenet így szólt: egyetlen kor-
mányképes erõ van Magyarországon,
a Fidesz- KDNP szövetség. Az
MSzP középpárt lett, az SzDSz part-
vonalon kívülre került, és pályára lé-
pett a radikális jobb. Az utóbbinak
legfõbb oka a közbiztonsági helyzet.
Ez a kérdés megérdemel egy- két mon-
datot.

A rendõrségnek határozottan és
keményen kell fellépnie minden bû-
nözõvel szemben, etnikai hovatarto-
zásától függetlenül. Ezt semmiféle ma-
gánhadsereg nem pótolhatja. A rassz-
izmus éppúgy megengedhetetlen, mint
az, ha valakit alaptalanul rasszistának
neveznek. A magyar nép évszázad-
okon át befogadónak mutatkozott, ma
is az. Ez elismerést érdemel.

- Több felszólalása is volt a tava-
szi ülésszakon, néhány általános ér-
vényû gondolatot kiemelne ezek közül,
amelyeknek országos üzenetük van?

- Szeretem a napirend elõtti felszó-
lalás mûfaját. Öt percben kell egy fon-
tos kérdésrõl a lényeget elmondani.
Általában nem a napi politika területé-
rõl, hanem társadalmunk folyamato-
san aktuális nagy kérdéseibõl válasz-
tom a témámat. Ebben az idõszakban
azonban olyan események történtek,
amelyek mellett nem lehetett szó nél-
kül elmenni. Frakció feladatként be-
széltem a Gyurcsány korszak lezárá-
sáról, az új miniszterelnök személyé-
rõl, az európai választás eredményé-
rõl. Volt néhány megszólalásom a na-
pirenden lévõ szociális kérdésekhez is.
A két terület abban a gondolatban ta-
lálkozik, amit gyakran elmondtam:
nem azok vállára kell rakni a terhet,
akik már eddig is sokat viseltek.

- A körzetében két nagypolitikai
ügyben is fellépett az itt élõk érdeké-
ben, a nagyvízi medrek (árterek) ki-
terjesztése, és a vízközmû vállalatok
privatizációs kísérlete kapcsán. Mi-
lyen eredményeket sikerült elérni?

- Az elsõ sok ingatlan tulajdono-
sának vagyonvesztésével járna, a má-
sodik a nemzeti vagyon maradékának
eltulajdonítása lenne. Politikusok,
szakemberek és civil szervezetek ha-
tározott fellépése meghátrálásra

kényszerítette a közösségellenes ter-
vek kiagyalóit.

- Közismert, hogy a körzete
hatalm-as kiterjedésû, számtalan kis-
településsel.  Csak néhány esemény,
amelyeken részt vett a tavasz folya-
mán – Fót idõközi választás kampá-
nya, uniós választási kampányok pél-
dául Varga Mihállyal Veresegyházán,
püspökhatvani zászlóavatás,
márianosztrai zászlószentelés,
nyergesújfalui idõsotthon meglátoga-
tása, nagybörzsönyi malomavató,
stb.-  Munkaidejének hány százalé-
kát teszik ki a körzeti ügyek? Milyen
a kapcsolata a választóival?

- Idõm és energiám java részét a
körzeti munkára fordítom. Élvezettel
teszem, nem jelent megterhelést. Ti-
zenegy éve ismerem az embereket és
a településeket. Sok barátot szerez-
tem, sok ügyet megismertem. Egy-
szer egy ifjú titán, aki megkívánta a
jól mûködõ körzetet, megkérdezte: in-
dulsz még egyszer? Természetesen,
de nem egyszer- válaszoltam.

- Az ön nevéhez köthetõ az Új Tár-
sadalom Szalon elindítása, mit takar
ez a név és mi a céljuk a rendezvé-
nyekkel?

- Kereszténydemokrata szellemi-
ségû társadalmi esemény. Résztvevõi
a politika, a tudomány és a mûvészet
képviselõi, akik magyar és európai ér-
tékeket képviselnek. Tartalmas prog-
ramot és a beszélgetéshez kellemes
körülményeket igyekszünk teremteni.

- Közemberként nem menekülhet
néhány személyes kérdés elõl. Milyen
programjai vannak a nyárra, hol és
mivel tudja jól kipihenni magát? Van-
e egyáltalán olyan pillanata a nyár-
nak, amikor senkinek, semmilyen ügy-
ben nem érhetõ el, vagy folyamato-
san “politikai ügyeletben” van ?

- Feleségemmel családunk kis vi-
déki házában töltünk néhány hetet. Sok
olvasás, mozgás és családi összejöve-
tel mellett kisebb kirándulások jelentik
az igazi kikapcsolódást. Néhány napra
elmegyünk valahová, ahol nem kell
mosogatni és kertet ásni. Telefonon
mindig elérhetõ vagyok, de az esetek
egy részében tudok nemet mondani.

BROCKHAUSER EDIT

Nyilvánvalóan minden szobi la-
kos örült annak, hogy a Szobi
Hírnök 2009. júniusi számában
kiemelkedõ sportsikereket elért
2 fiatalról (ifj. Molnár Péter,
Demjén Gábor) szólt az "írás",
akik országosan is eredményesen
teljesítettek a  sportéletben.

Természetesen a cikkben sze-
replõ sportolók érdemeit elismer-
ve és nem vitatva (személyes is-
meretség is fûz hozzájuk és csa-
ládjukhoz) azért a teljesség igé-
nye megkívánja, hogy másokról
is elismerõ szó essen!

Szintén büszkék lehetünk
Czimbó Balázsra

A kiemelkedõ teljesítményû U18-as atléta válogatottra

gyar válogatottban helyet kapott
a Váci Reménység Egyesület két
sportolója, Czimbó Balázs és
Kiss Iván is. A magyarok kiváló
versenyzéssel, hat kettõs gyõze-
lemmel biztosan nyerték meg a
viadalt.

A fiúknál a legjobb ered-
ményt a vágtaváltó érte el, kivá-
ló futással a gyõzelem mellett az
ifi VB-szintet is teljesítette, idõ-
eredményük: 1:54,54 mp. A csa-
pat tagja volt Czimbó Balázs,
Bagi Ákos, Ónodi Szabolcs  és
Deák Nagy Marcell. A váci fiúk

Általános iskolai koromban
én is atletizáltam, végül a labda-
rúgás gyõzött, de ez nem jelen-
tette azt, hogy nem kísérem fi-
gyelemmel a más sportágakban
elért eredményeket. Különösen
fontosnak tartottam és tartom a
fiatalokkal való foglalkozást.

Jelen esetben a fentiekben hi-
vatkozott két felnõtt sportoló
mellett kutatni kellett volna még
a Szobon is már eredményeket
felmutatott, de más egyesülethez
igazolt sikeres fiatal sportolók
után.

A hivatkozott cikkben több
weboldalra történõ hivatkozás
történt, de én Czimbó Balázs ese-
tében egy keresõoldalt vettem
csak igénybe -innen is el lehet
jutni a honlapokra-, és a szobi
Fekete István Általános Iskola
színeiben elért eredményeitõl el-
jutottam az alábbiakban idézett
mondatokhoz.

Sport 2009. június 15., hétfõ.
Atlétika - Czimbó és Kiss bizo-
nyított az utánpótlás válogatott-
ban. "Az U18-as atléta válogatott
a szlovákiai Nyitrán kezdte meg
hosszú válogatott menetelését.
Mivel idén ifi VB és EYOF is lesz,
ez a cseh - magyar - szlovák fiú
és lány hármas viadal nagyon jól
szolgált arra, hogy felmérhessék
a felkészülés alakulását. A ma-

közül 100 méter síkfutásban még
egy negyedik helyezést is elért
Czimbó Balázs. ....."

A júniusi cikkbõl idézve: "a
hír nem különösebben csigázza
fel az átlag szobi polgár érdek-
lõdését (kivéve, ha megszállott
rajongója a sportágnak)".

Nos az atlétikában is van szo-
bi szempontból figyelemre mél-
tó jellemzõ, ráadásul igen fiatal
kortól elért - egyre javuló - és ki-
emelkedõ eredmény.

Bizonyítja ezt a 2009. június
26-án való szereplése az Orszá-
gos Bajnokságon (Székesfehér-
vár), ahol 11.03 mp idõvel 100
méteres síkfutásban VB egyéni
szintet teljesített.

Ehhez csak gratulálni lehet,
de nemcsak a versenyzõnek, ha-
nem mindazoknak, akik (család,
váci iskolák, nevelõedzõ, stb.) le-
hetõséget biztosítottak és bizto-
sítanak arra, hogy ez a tehetsé-
ges fiatal sportoló a lehetõ leg-
jobb teljesítményt nyújtsa Ma-
gyarország képviseletében.

Mindenkit arra bíztatok,
hogy akik ismernek még hason-
ló sikeresen eredményes sporto-
lókat, írjanak róluk. Ismerjük
meg õket, hogy felkerülhesse-
nek a képzeletbeli "dicsõségfal-
ra".

FIDLER JÓZSEF

Czimbó Balázs (jobbról a második)
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A Danubius Táncegyüttes mint
minden évben, idén is bemutatta
munkáját a Városnapi rendez-
vénysorozat záróprogramjaként
2009. június 28-án, vasárnap dél-
után a mûvelõdési házban.

Szinte egész éven át készü-
lünk erre a produkcióra, s a
hosszú, fáradságos táncpróbák
meghozták gyümölcsüket, hi-
szen telt házas nézõtér várta mû-
sorunkat.

Igen felemelõ érzés, hogy
ennyien kíváncsiak elõadásunk-
ra – kicsikre, nagyokra, régi- és
új táncosainkra.

Igyekeztünk színes, látvá-
nyos és változatos táncszámok-
kal bemutatni nagy tájegysége-
ink jellegzetes, virtuóz, lírai,
vagy épp humoros vonásait.

Elsõként a nemrég lezajlott
TÛZUGRÁS c. produkcióban
elõadott koreográfiával próbál-
tuk felidézni azt a különleges,
talán túlzás nélkül állíthatjuk,
történelmi pillanatot, melynek

részesei voltunk. A Kárpát-me-
dence megannyi településén lob-
bant fel egyszerre a szentiváni
tûz június 20-án este - ugyanúgy
törtek az ég felé a lángok a nyu-
gat-magyarországi Szentgotthár-
don, mint az erdélyi Zilahon, a
felvidéki Nagyidán, mint a vaj-
dasági Szabadkán, Budapesten,
Szegeden és még 51 helyszí-
nen… Egyformán állt ott, a ha-
gyomány szerint négyszögûre ra-
kott tûz körül a több mint 10.000
táncos, és mindenhol ugyanez a
méltóságteljes, lassú körtánc
kezdõdött. Sok, sok kör, amely a
közös idõpont és a közös gon-
dolat eredményeként egy hatal-
mas virtuális körré növekedett –
s lélekben egyet alkotott.

Ezután legkisebb táncosaink
– a Piliga csoport tagjai – a kör-
nyékbéli Galga-mente játékait és
táncait adták elé, a nagyobbak –
az Ispilángosok – már több tánc-
cal is színpadra álltak: Somogy,

Rábaköz és a mezõséi Magyar-
palatka elevenedett meg száma-
ikkal.

Az ifjúsági csoport tagjai –
a Csergetõ csoport – a Bodrog-
köz, Kalocsa, az erdélyi Szék és
Palatka, valamint a kalotasze-
gi Méra táncait, viseleteit mu-
tatták be. Itt kell mindannyiunk
nevében ismételten köszöne-
tünket kifejezzük azoknak a
kedves, és önzetlen szülõknek,
rokonoknak, ismerõsöknek,
akik népviseleteink készítésé-
ben segédkeztek – KÖSZÖNE-
TÜNK A SOK GYÖNYÖRÛ
RUHÁÉRT!

 A kedves közönség sok-sok
tapsa után nagy örömmel (és nem
kevés fáradsággal) pihenõre tér-
tünk – ami pontosan június 29-
ig tartott, mikor is kezdetét vette
a Danubius tánctábor Vámos-
mikolán. Ezt a programot a leg-
kisebb táncosok részére hirdet-
tük meg – a szervezésben, a le-
bonyolításban három csoportve-

zetõnk: Golánné Beke Anita,
Laczkó Brigitta és Hetei Katalin
vállaltak oroszlánrészt. Munká-
juk elismerése volt a táborzárás-
kor elhangzó: “Jövõre is jö-
vünk!”, és persze az egész héten
át tartó játék, ének, öröm és ka-
cagás!

A néptánctáborok a nagyob-
bak számára augusztusban foly-
tatódnak: 3-án indulunk az isko-
láskorú gyermekekkel Bakony-
szombathelyre, majd 9-én a fia-
talokkal a mezõségi Válaszúton
töltünk el egy-egy hetet aktív
tánctanulással.

A nyár – a táborozáson, nya-
raláson kívül – egy néptánc-
együttesnek a fellépéseket is je-
lenti: július 23-26. között rende-
zik a Budai Várban a Hun-
garoring Fest-et, ahol nagy örö-
münkre bemutatkozhatunk;
majd a Szent István-napi rendez-
vényeken is fellépünk Nagyma-
roson, Vácott és Kétbodonyban.

Városnapi néptáncgála 2009.

Nagyon szeretnénk eljutni a
szeptemberben megrendezendõ
Eurotreff Fesztiválra is, melyet
idén a németországi Ratstatt-ban
rendeznek meg. Ennek már csak
anyagi akadályai vannak – de re-
ménykedünk, hogy sikerül a még
hiányzó körülbelül 200 ezer fo-

rintot összegyûjtögetnünk.
Számítunk mindenki segítsé-

gére!

Számlaszámunk: 11742269-
20501369. A befolyt összegeket
a következõ Szobi Hírnökben, és
honlapunkon közzé tesszük.

DANUBIUS TÁNCEGYÜTTES

DANUBIUSTANCEGYUTTES@CITROMAIL.HU

WWW.DANUBIUSTANCEGYUTTES.MLAP.HU

WWW.DANUBIUS.5MP.EU

Sakkverseny
A 2009-es Szobi Városnapok III. Klinyecz Emlék Sakk-
versenye az árvíz miatt a szobi zeneiskolában került
megrendezésre. A sakkverseny sikeresen zajlott le, fõ-
leg a bográcsban fõtt csirkepaprikás lendített sokat az
eredményen.

Az ifjúsági versenyen 8 fõ, a felnõtt versenyen 12 fõ
vett részt, és a Megyei Sakkszövetség elnöke is meg-
tisztelte az idei eseményt.

Ifjúsági gyõztesek: 1. Kendrik Gábor Szob, 2.
Jeszenszki Dániel Szob, 3. Kulcsár Máté Szob.

Felnõtt gyõztesek: 1. Virág Sándor Szob, 2. Kiss Pál
Vác, 3. Szikszai János Budapest.

Az elsõ helyezettek emlékkupát és aranyérmet nyer-
tek, a második és harmadik helyezettek ezüst- és bronz-
érmeket kaptak. Gratulálok a gyõzteseknek, és sok sze-
retettel várjuk az érdeklõdõket a július 29-én megren-
dezett sakkversenyre, és az augusztus 20-i ünnepi sakk-
versenyünkre.

CSIBA BENÕ, SZAKOSZTÁLY VEZETÕ
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A Börzsöny Múzeum Baráti
Köre fenti címmel rendezett
konferenciát 2009. június 26.-
án a szobi József Attila Mûve-
lõdési Házban.

Elõzményei a 2006. évre
nyúlnak vissza, ugyanis Gelen-
csér Ferenc három évvel ezelõtt

olyan ún. iszkába-szegeket mu-
tatott be nekünk, amelyet õ ko-
rábban a Helembai-zátonyon
talált. Megkerestük ezzel a ha-
zai folyó- és állóvizeken dolgo-
zó magyar búvárrégészek ve-
zetõjét Dr. Tóth J. Attila régészt,
aki megállapította, hogy ezek a
kora újkorig épített és javított
hajókon használatos iszkába-
szegek típusába tartoznak (esz-
kábálni szavunk az iszkába szó-
ból ered).

Megkeresésünk alapján a
Magyar Régészeti és Mûvészet-
történeti Társulat Búvárrégésze-
ti Szakosztálya (MRMtT BrSz)
civil szakmai szervezetként fel-
vette a Dunakanyart is a hazai
kutatásai sorába. Egyesületünk
segített beszerezni azt a nem
kevés engedélyt, amellyel civil
szervezeteink által kezdeménye-
zett elsõ hivatalos kutatás bein-
dulhatott ezen a területen. Kü-
lönösen érdekessé ez a kutatás
azért is vált, mert történeti ada-
tok vannak arra, hogy ezen a
folyószakaszon süllyedt el né-
hány hajó a mohácsi csatavesz-
tés után a török elõl Bécsbe
menekülõ Mária királynéval
együtt haladó hajókaravánból.

Gelencsér Ferenc támogatá-
sával indult el búvárrégészeti

kutatás a Helembai-zátony men-
tén 2006-ban, amely a speciális
körülmények (sodrás, rossz lá-
tási viszonyok, megfelelõ mû-
szer hiánya) miatt nem hozott
eredményt. Ez jelentõs média-
visszhangot kapott annak idején.

A MRMtT BrSz többször

próbált állami támogatást kér-
ni a kutatáshoz, ami sajnos nem
sikerült megkapniuk, így to-
vábbra is a mi civil összefogá-
sunkkal folytatódott a kutatás.

A továbblépés egyik kulcs-
kérdésévé a folyami régészeti
kutatásban helyszíni felderítést
szolgáló mûszer beszerzése vált.
A média-visszhangnak köszön-
hetõen felfigyelt erre a kutatási
kísérletre dr. Vécsey Esther
mûvészettörténész, aki a Los
Angeles-i székhelyû Hungaria
Nostra Foundation egyik ala-
pítója. Neki köszönhetõ, hogy
a MRMtT BrSz a Hungaria
Nostra Foundation, Los Ange-
les adományából beszerezhette
azt a mûszert, csónakot és csó-
nakmotort, amely végre alkal-
mat teremtett az elõzetes folya-
mi régészeti kutatások eredmé-
nyesebb folytatására. Ezekkel
az eszközökkel sikerült a
Dömös és Esztergom közötti
folyamszakaszon több ígéretes
kutatási helyszínt felderíteni.

Ezzel egyidejûleg könyvtári
és levéltári kutatásba fogtunk,
ugyanis nem eléggé ismert tör-
téneti tényként merült fel az,
hogy Szob, Helemba és Letkés
népe a középkorban nemcsak
halászattal foglalkozott, hanem

több mint két évszázadon át
hajósnépként élt, ráadásul eb-
bõl fél évszázadig királyi
kiváltságleve1ekkel rendelke-
zett az akkori teljes magyar
Duna-szakaszon. Batizi Zoltán
régész volt segítségünkre az
ezzel kapcsolatos középkori
oklevelek tartalom ismertetõi-
nek (regesztáinak) az összeállí-
tásában, prof. dr. Dudich Endre
geológus pedig a II. András
oklevél magyarra fordításában.
Az oklevelek másolatait a Ma-
gyar Országos Levéltárból (Bu-
dapest) és a Prímási Levéltár-
ból (Esztergom) szereztük be.
A folyami régészeti és a törté-
neti kutatások elsõ eredménye-
it a Börzsöny Múzeumban mu-
tattuk be. Ez az idõszaki kiállí-
tás 2008. õszétõl 2009. tavaszáig
volt látogatható. Ekkor fogal-
mazódott meg bennünk az e té-
mával kapcsolatos konferencia
megrendezésének gondolata.
Rácz Miklós régész felkéré-
sünkre a I. (Hunyadi) Mátyás
és II. Ulászló (három falu ha-
jós kiváltságaira vonatkozó)

okleveleinek kéziratos latin szö-
vegét nyomtatott latinra átírta,
majd ezeket magyarra fordítot-
ta teljes terjedelmükben.

A konferencián dr. Kova-
lovszki Júlia régész, a Magyar
Nemzeti Múzeum fõmuzeoló-
gusa a Helemba-szigeten 1959-
ben folytatott régészeti feltárás-
ról számolt be.  Elõadásából
megtudtuk, hogy ezen a szige-
ten a 13. században Róbert esz-
tergomi érsek háza állt gyümöl-

csössel, amelyet 1270. július
26.-án Helemba-szigeten ki-
adott királyi oklevél is megem-
lít. Az 50 évvel ezelõtti régé-
szeti ásatás az érdeki ház mel-
lett feltárt még egy templomot
is. Az ásatási eredmények azt a
meglepõ tényt tárják elénk,
hogy Helemba falu temploma
a szigeten állt a középkorban,
és köré temetkeztek több száz
évig.

A hajózási meder ebben az
idõben nem a sziget és Helemba
között volt, hanem a túlsó (Esz-
tergom – Búbánat-völgy) fel-
öli oldalon, így valószínûleg
gázló is lehetett a falu és a szi-
get között. A másik különös kö-
zépkori jelentõsége a szigetnek,
hogy nem akármilyen gyümöl-
csöst telepítetett ide Leo-
diumból (ma Liege) származó
Róbert esztergomi érsek,
ugyanis egy a kikötõkbe és pi-
acokra szánt oklevél szól arról,
hogy életével fizet az a személy,
aki innen gyümölcsöt lop. Va-
jon milyen lehet az a gyümölcs,
amelynek ellopásáért halálbün-

tetés járt? A pollenvizsgálatok
kimutatták a Perzsiából szárma-
zó, és a kora középkori nyugat-
európában egyre terjedõ õszi-
barack jelenlétét a szigeten, va-
gyis Helemba-sziget az õsziba-
rack termesztés hazai elterjedé-
sének kiinduló helyének szá-
mít.

Gróf Péter régész, muzeo-
lógus a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Mátyás Király Múzeumá-
ból  színes, gazdagon illusztrált

Dunakanyar és a folyami régészet

Sírok templomon belül és kívül

Dereglye-rekonstrukció
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elõadással érzékeltette, hogy
milyen leletek kerültek elõ a
Duna visegrádi szakaszából, és
ezek közül melyek találhatók a
visegrádi múzeumban. A
Helemba-szigeten talált “csóna-
kos sír”-hoz hasonlót õk is ta-
láltak ebbõl a korból, és számos
régészeti lelet szól még errõl a
“nem-sötét” középkorról a Du-
nakanyarban.

Batizi Zoltán régész elõadá-
sa elején felvetítette Hont vár-
megye térképét is, hiszen az egy-
kori Szobi járás (mai Szobi kis-
térség) területe csak 1950 óta
tartozik Pest megyéhez, ami nem
igazán köztudott. Elõadásában
ismertette azokat a középkori
okleveleket, amelyek Szob,
Helemba, Letkés, Nagymaros,
Visegrád települések hajózás-
sal és halászattal kapcsolatos
történeti tényeivel és adatai-
val szolgálnak. Az oklevelek
eredeti példánya a Magyar Or-
szágos Levéltárban (Budapest),
illetve a Prímási Levéltárban
(Esztergom) található meg. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a
hajós múlton belül kiemelkedõ
jelentõségû történeti ténynek
számít az, hogy Szob, Helemba
és Letkés népe I. (Nagy) Lajos
királytól számítva II. Ulászló
királyig terjedõ idõben vámmen-
tesen hajózott a Magyar Király-
ság teljes Duna-szakaszán (a mai
Pozsonytól a mai Belgrádig).

Dr. Tóth J. Attila régész, a
Magyar Régészeti és Mûvészet-
történeti Társulat Búvárrégésze-
ti Szakosztálya vezetõje euró-
pai vízi-régészeti kitekintéssel
szólt a hazai folyami régészet
jelentõségérõl, amelynek inten-
zívebb szakasza 2002-tõl keltez-
hetõ. A magyar Duna-szakasz
(de más folyók is, mint pl. Drá-
va, Tisza) rendkívül gazdag a
kora újkort megelõzõ hajózás-
ra vonatkozó régészeti leleteket
illetõen, az õskortól használt
bödönhajóktól kezdve a római
kori kikötõerõdökön át a kora
újkori hajóroncsokig bezárólag.
Példának hozta az év elején
Soltnál elõkerült török kori de-
reglye esetét is, amelynek ho-
mokbánya markoló által felsza-
kított részeit egyesületünk se-
gítségével sikerült a dorogi bá-
nyató (“Pala”) búvár-bázisánál
vízbe süllyeszteni konzerválás
elõtti állagmegóvás céljából.
Fontos megállapításai közül ér-
demes most itt kiemelni a kö-
vetkezõt:

A Duna az Európai Unió
leghosszabb folyója, kora újko-

rig a hadi és kereskedelmi szál-
lítások “sztrádája” volt, sokfé-
le hajótípust használva: sajkát,
dereglyét, gályát.

Még nincs a Duna-meden-
cében olyan kutató- és bemu-
tatóhely, amely ezeket bemu-
tatná (konzerválva, modellez-
ve, stb.). Az ehhez szükséges
hazai szakmai-tudományos tu-
dás és tapasztalat már rendel-
kezésre áll, és a tárgyi-szer-
vezeti infrastruktúra is elõte-
remthetõ hozzá. Ezért dr Tóth
J. Attila elérkezettnek látja az
idõt egy Folyami Régészeti

Kutatóközpont és Múzeum lét-
rehozására. Európai jelentõsé-
ge miatt ez egy olyan lehetõ-
séget kínál Szob és kistérsége
számára, amely megfelelõ tu-
risztikai vonzerõvé alakítva
látogatók ezreit képes ide csa-
logatni, és ennek munkahely-
teremtõ és -megtartó, szolgál-
tatásokat fejlesztõ szerepe sem
elhanyagolható.

Dr. Vukoszávlyev Zorán épí-
tész a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Épí-
tészmérnöki Kar Építészettörté-
neti és Mûemléki Tanszékének
adjunktusa elmondta, hogy
tanszékük többek között éppen
ilyen muzeális bemutatóhelyek
építészeti kérdéseinek megoldá-
sával foglalkozik. Angol, nor-
vég, svéd, dán, portugál példá-
kat mutatva megjegyezte, hogy
ezek mind tengeri hajózással
kapcsolatosak, ezért egy folya-
mi hajózással foglalkozó kuta-
tó- és bemutatóhely létrehozá-
sa európai érdeklõdésre tarthat
számot. Ezért fogadták el egye-
sületünk felkérését egy lehetsé-
ges szobi helyszínû megvalósí-
tást segítõ építõmérnöki szakmai

közremûködésre. Szívesen vesz-
nek részt egy ilyen pályázati pro-
jektben az építõmérnöki terve-
zési feladatok ellátásával, meg-
látásuk szerint ehhez Szob ked-
vezõ adottságokkal rendelkezik.
A kiemelésre váró roncsok kon-
zerválása és bemutatása mellett
érdekes és látványos kiállítási
lehetõséget jelent a középkori
hajósmúlt is. Település-földraj-
zi viszonyok is nagyon jók hoz-
zá, hiszen a Duna-folyam
hosszának csaknem a felénél ta-
lálható, és a Visegrádi-Dunaka-
nyar történeti táj közepén fek-

szik. A funkcióhoz szükséges és
lehetséges helyszínnek (Duna-
parti csarnok területének és kör-
nyezetének) folyóparttal való
szerves kapcsolata részben adott,
és megfelelõ szakértelemmel to-
vábbfejleszthetõ. Hallgatóikkal
már tavaly õsszel elkezdték en-
nek vizsgálatát, néhány makett
ezekbõl a munkákból a konfe-
renciát kísérõ kiállítás keretében
bemutatásra is került. A folya-
mi régészeti kutató- és bemu-
tatóhely kialakítása érdekében
történõ együttgondolkodás kö-
vetkezõ állomása a szobi önkor-
mányzati képviselõ testülettel
való találkozó lesz egy pályáza-
ti projekt és konzorcium kérdé-
seinek megvitatása érdekében. A
tervezéskor Letkés és Helemba
projektben betöltendõ helyének
és szerepének kidolgozására is
szükség van, ezért e települések
önkormányzataival való találko-
zókra is sor kerül a jövõben.

Középkort megidézõ konfe-
renciánk alkalmat adott arra,
hogy Pest Megye ezeréves
fennállásának tiszteletére ké-
szült Millenniumi Zászlót Sza-
bó István Pest Megye Közgyû-

lésének alelnöke átadja (képün-
kön), amelyet Szob városa szá-
mára Remitzky Zoltán polgár-
mester vett át. Harrach Péter
országgyûlési képviselõnk ün-
nepi beszéde után Remitzky
Zoltán polgármester köszöntöt-
te a közönséget és nyitotta meg
a konferenciát.

Három kiváló mûvész mu-
zsikája tette még emlékezete-
sebbé ezt az alkalmat. Az ese-
mény nyitányaként Bogányi
Gergely Liszt- és Kossuth-dí-
jas zongoramûvész, a szobi Ko-
dály Zoltán Zeneiskola igazga-
tója Liszt-mûveket idézett
elénk. A konferencia zárása-
ként Tóth Edit fuvolamûvész
és Tóth Tímea gitármûvész
reneszánsz muzsikája búcsúz-
tatta el közönséget.

Szob Város Önkormány-
zata fõ támogatása mellett
további támogatóink voltak:

Börzsöny Nehézgyalogság,
Bûvös Toll, Duna-part Üzletház,
Erzsike Virágbolt, Érdy János
Könyvtár és Információs Köz-
pont, Fekete István Általános
Iskola, Feleki Zoltán, Ferryboat
Kft, Galóca Bt, Geloport Kft –
Popeye Fogadó, Gondviselés
Patika Bt, Gyárfás Lászlóné,
Huszti Péter, Ipoly Info, Ipoly-
Fruct 2000 Kft, József Attila
Mûvelõdési Ház, Kakas Húsbolt,
Krasznai Zoltán, Lehoczky Ottó,
Menyhárt Ottó, Nefelejcs Virág-
üzlet, Partner Üzletház, Polónyi
Éva, Sági Dénes, Dr. Sántha
József, Szent László Gimnázium,
Szõke István, Vargáné Szikriszt
Katalin.

Egyesületi tagjaink közül
a konferencia sikere érdekében
különösen sokat tettek: Árpási
Imre diafelvételek és fotók
szkenneléssel, konferenciát kí-
sérõ kiállítás rendezésében,
Batizi Zoltán levéltári kutatás-
sal, Gyenes Andrea meghívó és
plakát szerkesztésével, Smo-
long Edvin digitális szakmai tá-
mogatással, Virág Sándor vir-
tuális dereglye-rekonstrukció-
val, kiállítás rendezésben,
hang- és vetítéstechnika keze-
lésével. A rendezvény elõkészí-
tésében és lebonyolításában
közremûködtek: Árpási Imre,
Batizi Zoltán, Fésû József Gy.,
Gyenes Andrea, Haász Etelka,
Dr. Printz Lenke, Szabó Zsu-
zsa, Tóth Edit, Tóth Tímea,
Virág Sándor.

Köszönet a támogatóknak!
Köszönet a közremûködõknek!

FÉSÛ JÓZSEF GYÖRGY

BÖRZSÖNY MÚZEUM BARÁTI KÖRE

A Millenniumi Zászló átadása
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Évforduló - 175 éve született dr. Cselka Nándor

Cselka Nándor, 1888

A helytörténeti szakkör tisztelgése - 2008 november

Vámosmikolán a felújított ró-
mai katolikus templom újjászen-
telésének napján, 1997.  augusz-
tus 3-án helyi hívek, vámos-
mikolai lakosok és népes kör-
nyékbeli érdeklõdõ jelenlétében
avatták fel dr. Cselka Nándor
emléktábláját. Emlékbeszédet
Hartung Ferenc plébános és
Németh Péter Mikola, a Szent

István Király Alapítvány az
Ipoly Mente Kultúrkörért ala-
pítója tartott. A bronz dombor-
mûves emléktáblát – a nagybör-
zsönyi származású Szabó And-
rás alkotását – Keszthelyi Fe-
renc akkori váci megyéspüspök
szentelte meg. A hálás utókor
által emelt mementó az elmúlt
években – Kalácska Ferenc plé-
bános úr törekvésének köszön-
hetõen – alkalmat teremtett
arra, hogy Mikola és Szalka la-
kói a Cselka-nap keretében, a
mikolai búcsú elõtti szombaton
együtt emlékezzenek a telepü-
lések híres személyiségeire.

Ki volt ez a jeles férfi, tudós
pap, Vámosmikola XIX. század-
beli híres szülötte? Érdemes
megismerkedni tanulságos élet-
útjával!

A helyi plébánián õrzött
Baptisalorum azaz Kereszteltek
anyakönyve (1787-1875) egyik
megsárgult lapján találjuk az
alábbi, 1834. július 10-i be-
jegyzést: született Ferdinandus
Josephus Cselka vagyis Cselka
Nándor József, kinek szülei
Cselka Károly ludirector és nó-
tárius valamint Kajzer Kata.
Községünk országszerte ismert-
té vált szülötte a falu kántorta-
nítójának, egyben jegyzõjének
gyermekeként látta meg a nap-
világot. Atyja 1850 után

Vámosmikoláról a közeli
Szalka mezõvárosba került
jegyzõnek. Emlékét a szalkaiak
tisztelettel ápolják, hiszen a te-
lepülés helyneveit, mondáit õ
gyûjtötte össze, és küldte el
Pesty Frigyes 1864. évi gyûjté-
séhez.

Cselka Nándor életútjának
fontosabb állomásait a Vasár-
napi Újság 1897. évi (44. év-
folyam) 11. és a Magyar Géni-
usz 1897. évi (VI. évfolyam)
március 14-i számából ismer-
hetjük meg. A Vasárnapi Újság
említett számát a néhány éve el-
hunyt Korcsmáros Lászlótól –
az Alsó-Ipoly-völgy múltját és
néprajzát több mint fél évszá-
zadon át kutató, gyûjtõ –
ipolydamásdi nyugdíjas iskola-
igazgatótól kaptuk meg.

A magyar katolikus fõpap-
ság elhunyt jeles tagjáról írt
nekrológokból megtudhatjuk,
hogy Cselka Nándor az elemi
ismeretek megszerzése után –
melyeket kántortanító édesapá-
tól sajátított el – a kegyes
tanítórendiek Selmecbányán
fenntartott gimnáziumába ke-
rült. Középiskolai tanulmányait,
a fõgimnáziumot Esztergom-
ban kívánta befejezni. Alig 15
esztendõs, amikor az 1848-49-
es szabadságharc idején jelent-
kezik a prímási székvárosban
állomásozó önkéntes vadász-
zászlóaljba. Katonaélete azon-
ban csak néhány napig tartott,
mivel a zászlóalj jóakaratú ez-
redese a gyönge testalkatú ifjút
visszaküldte az iskolába.

A gimnázium elvégzése után
belépett az esztergomi növendék-
papok sorába. Szemináriumi ta-
nulmányait Pozsonyban és
Nagyszombatban kezdte, majd a
bécsi Pázmány Intézetben
(Pázmáneum) folytatta a felsõbb
teológiai tudományok elsajátítá-
sát. Az osztrák-magyar kiegye-
zést megelõzõ önkényuralmi
korszakban is szókimondó, erõ-
sen magyar érzelmû papnöven-
déket innen visszaküldték Ma-
gyarországra. Ennek következ-
tében kétéves bécsi tartózkodá-
sa után 1856-ban Pesten fejezte
be teológiai tanulmányait.

1857. július 27-én szentelték
áldozópappá, s a szülõföldjéhez
közeli Nógrád megyei Varbón
káplánként kezdte meg lelki-
pásztori mûködését.

A tehetséges fiatal papot már

fél esztendõ múlva a fõváros-
ba, Buda-Újlakra helyezték.
Ettõl kezdve közel három évti-
zeden át a fõvárosban végezte
a hívek lelki gondozását. Újlak-
ról Terézvárosba, majd 1864-
ben a Belvárosba, s innen ismét
a Terézvárosba került.

1864-tõl munkatársa, 1869-
tõl 1872-ig szerkesztõje a
Religio címû egyházi és irodal-
mi folyóiratnak. Írásai Darázs
és Szúnyog álnéven is megje-
lentek a lapban. Az egyházi iro-
dalom terén ezen kívül is buz-
gón mûködött. 1869-ben jelent
meg önálló munkája, az Egy-
házi beszéd, melyet a Szent
László Társulat védszentjének
ünnepén tartott. 1867-1869 kö-
zött Kubinszky Mihállyal szer-
kesztõje a Társulati Értesítõnek.
Teológiai munkásságának elis-
meréseként a svájci roveredói
tudományos akadémia tagjává
választják, s ugyancsak ezen

re bõvülõ nevelõ- és tanintézet-
ben – ez lett késõbb a Szentlé-
lek téri Cselka Intézet – látták
szívesen, hanem a gyógyíthatat-
lan betegeket ellátó Irgalomhá-
zában és a Szent Margit Kór-
házban is.

Óbudán való mûködését há-
rom kápolna restaurálása, to-
vábbá a Kálvária, a Szenthá-
romság-, és a Szent Flórián-szo-
bor valamint az Új-temetõ meg-
újítása is dicséri.

1881-ben létrehozta a Cselka
Egyletet, mely családbiztosítá-
si szervezet volt: a nehéz hely-
zetbe került óbudaiakat segítet-
te, támogatta. A befizetett biz-
tosítási összegért tagjait orvosi
ellátásban, s családjukkal együtt
50 százalékos gyógyszervásár-
lási kedvezményben részesítet-
te.

1878-ban fõvárosi bizottsá-
gi taggá, 1882-ben a budapesti
egyházkerület esperesévé majd

évben kapja a megtisztelõ pá-
pai kamarás címet.

Húszesztendõs káplánkodás
után 1877-ben Óbudán kap plé-
bániát: a Péter és Pál aposto-
lokról elnevezett templom plé-
bánosa lesz.

Az irgalmas nõvérek áldásos
tevékenységével még Terézvá-
rosban ismerkedett meg. Elha-
tározta, hogy Óbudán is meg-
honosítja a Páli Szent Vince
Szeretetleányai elnevezésû ren-
det. A nõvérek munkáját nem
csupán az általuk vezetett, egy-

Buda-felhévvízi préposttá vá-
lasztották. Esperesi beiktatása
napján, július 27-én tartotta
ezüstmiséjét. Esperesi mûködé-
sének elévülhetetlen érdeme,
hogy a fõvárosban õ rendsze-
resítette az addig többnyire né-
met nyelvû istentiszteletek he-
lyett a magyar nyelvû szentbe-
szédeket, továbbá létrehozta a
fõváros hitoktatási intézmény-
rendszerét.

1886-ban súlyos betegség
támadta meg, s csak két év
múlva javult egészsége. 1888-
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ban lelkipásztorkodásának 30
éves jubileumáról fõváros
szerte megemlékeztek. Meg-
kapta a Vaskorona-rend ki-
tüntetést, s 1889-ben pozso-
nyi, 1892-ben esztergomi ka-
nonoki kinevezést kap. Még
ebben az esztendõben a her-
cegprímás megbízza budapes-
ti érseki helynöknek. A követ-
kezõ évben carrei felszentelt
püspöki címet kap, és kineve-
zik a budapesti Központi Pap-
nevelõ Intézet rektorává. Ezen
fontos egyházi tisztségeit öt
éven keresztül, haláláig, 1897.
március 8-ig töltötte be.

A Vasárnapi Újság nekro-
lógjában az elhunyt fõpap jel-
lemvonásait ekként tárja az ol-
vasó elé: “Egyénileg is kiváló
férfiú volt, kiben a mély vallá-
sosság tudományos felkészült-
séggel, a józan gondolkozású
fõ meleg szívvel, az egyháza
iránti hûség válogatás nélküli
emberszeretettel párosult…

Szép jellemvonás volt ben-
ne, hogy minden embert
egyenlõnek tekintett, úrral,
szegénnyel egyenlõ elõzékeny-
séggel bánt, s hogy õszinte,
szókimondó ember volt, de ezt
mégis annyi gyöngédséggel
gyakorolta, hogy soha senkit
nem sértett, senkit ellenségé-
vé nem tett.”

Méltán kapott a fõvárostól
a fõváros elsõ püspöke dísz-
sírhelyet a Kerepesi úti teme-
tõben, s tisztelõinek hatalmas
tömege kísérte utolsó útjára
1897. március 10-én. Dr.
Cselka Nándor földi maradvá-
nyait 1975. november 21-én
az Egyetemi-templom sírbolt-
jába helyezték át.

Mennyire maradt meg az
országos hírnevet szerzett egy-
házi író, tudós lelkipásztor a
vámosmikolaiak emlékezeté-
ben? Bizony, szülõföldje –
mint az másokkal és máshol is
megesett – megfeledkezett
róla, nem ápolta naggyá lett
fiának emlékét, egészen az
1997. évi emléktábla-állításig.

Síremléke elõtt három íz-
ben az általános iskola hely-
történeti szakkörének tagjai
tisztelegtek, s elhelyezték a
megemlékezés virágcsokrát.
Ebben az évben Kovács Nóra
történelem szakos fõiskolai
hallgató szakdolgozatban ele-
mezte, értékelte a tudós fõpap
pasztorális és teológusi mun-
kásságát.

DR. KOCZÓ JÓZSEF

HELYTÖRTÉNETI SZAKKÖRVEZETÕ

Erõltetett
menet

Ha összeszámolnánk - a te-
levíziók hirdetési tarifáit is
figyelembe véve - a
Hospinvestrõl megjelenõ
(azt népszerûsítõ) televízi-
ós tudósítások és riportok
adásidejét, bizonyára jelen-
tõs mûsoridõt, illetve ennek
megfelelõen jelentõs össze-
get kapnánk eredményül.

Mára nyilvánvalóvá vált,
hogy az egészségügy e fan-
tasztikus jó üzlete véget ért.
Az utolsó kiskunhalasi kór-
ház üzemeltetését is vissza
kell venni az induláskor túl-
becsült befektetõtõl.

Talán elkerülhetõ lett
volna e legjobbnak, legbiz-
tonságosabbnak vélt megol-
dás kudarca, ha az egészség-
ügy hozzáértõk kezében
lenne. Komoly tiltakozá-
sok, szakmai vélemények
ellenére kórházak és bete-
gek váltak veszteseivé a pri-
vatizált betegellátásnak. A
Hospinvest befektetõinek
nem jött be a remélt haszon-
szerzés kellõ tõke nélkül.
Ebben az ügyben most hall-
gatni arany. Ki kezdte, mi-
ért, mennyiért? Miért kel-
lett átgázolni komoly szak-
mai érveken és figyelmez-
tetéseken? Már dolgoznak
azon, hogyan üzemeljenek
ezután a kórházak. Félõ, ha
ugyanazok intézik, ugyan-
ilyen vakvágányra állítják
az egészségügyi ellátást.

A Hospinvesttel történõ
szerzõdéskötés ellen orvo-
sok, ápolók és civilek de-
monstráltak. Igazuk lett.
Vajon indul-e vizsgálat, fe-
lelõsségre vonás, vagy ez
az ügy is el lesz kenve? Fúj-
janak már ébresztõt az or-
szággyûlésben, legyen vége
a felelõtlen, nemkívánatos
tevékenységnek.

SIMON JÓZSEF

A Római Katolikus Egyház
június 14-én ünnepelte az Úr-
napját. Az ünnepet IV. Orbán
pápa 1264. szeptember 8-én
Transiturus bullájában hirdet-
te ki. Az ünnep liturgiájához
tartozik a szentséges körme-

net, amelyet 1820-ban hagyott
jóvá a Szentszék. Az Úrnap
ünnepi énekét: “Dicsérd Sion
üdvözítõd”, és a liturgikus
szövegeket Aquinói Szent Ta-
más írta meg.

A legszentebb Oltáriszent-
ség tisztelete hazánkban is év-

századokra nyúlik vissza. A
II. világháborúig városaink-
ban nagyszámú résztvevõ val-
lotta meg félelem nélkül az
Oltáriszentséghez való kötõ-
dését, Istenben való hitét. A
második világháború után
egyre fogyatkozott a körme-
netek létszáma.

A körmeneten való részvé-

Úrnapi virágszõnyeg
tel ellenzõi megfigyelõket bíz-
tak meg, hogy a jelenlévõkrõl
adatokat gyûjtsenek. Ennek
ellenére mégis sokan elmen-
tek a körmenetekre. Ma már e
kérdésben lényegesebb eny-
hébb a helyzet. Ismét, ha las-

san is, de növekszik a részt-
vevõk száma.

Városunkban szép hagyo-
mány szerint minden évben –
Úrnapja kora hajnalán - virág-
szõnyeget készítenek az egyház-
község tagjai. Köszönet fárado-
zásaikért, az Isten áldja meg

õket. Az országos sajtóban le-
hetett olvasni néhány magyar-
országi településrõl, ahol úrna-
pi virágszõnyeget készítenek.
Városunknak azonban még nem
sikerült felkeltenie a média ér-
deklõdését gyönyörû szõnyegé-
vel, amelyre mi, szobiak mégis
büszkék vagyunk.

SIMON JÓZSEF
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Az Önök írták rovatban található cikkek
nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség vé-
leményét.

Július 4-én a Duna Televízió köz-
vetítést adott Esztergomból az Ár-
pád-pajzs kitüntetések átadási ün-
nepségérõl. Az ünnepségen fellé-
põ énekkart Szokolay Sándor ve-
zényelte, Szörényi Levente zene-
szerzõ és rendezõ Wass Albert
“Adjátok vissza a hegyeimet”
címû versét zenésítette meg és
énekelte el a kórus kíséretével.

A magyarság érdekében vég-
zett munkájuk elismeréseként az
idei évben heten vehették át a
kitüntetést.  A helyszíni közve-
títés olyan élményt nyújtott, ami
hosszú idõre hagyhatott nyomot

a nézõkben. Sajnálatos dolog
azonban, hogy az egyesület,
amely a rendezvényt tartotta,
nem igazán kapott nyilvánossá-
got. Talán azért, mert ma az “Ár-
pád (népe) és a magyar” ma nem
igazán jól csengõ szavak hazánk-
ban. Ugyanezen a napon, az ün-
nepséget közvetítõ televízió esti
híradójában a televízió elnöke
bejelentette, hogy az adás más-
napján visszaadja az elõzõ évben
kapott Árpád-pajzs kitüntetését.
Ezen ünneprontó cselekedetet
vajon mi indokolhatja?

SIMON JÓZSEF

Árpád-pajzs:
nem mindenki büszke rá

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Ledvényi
Sándornét utolsó útjára elkísérték, és elhozták sírjára a
szeretet és a megemlékezés virágait.

GYÁSZOLÓ CSALÁD

Idén is nagyszerûen éreztük
magunkat a könyvtáros tábor-
ban. Itt mindenki megtalálta a
saját korosztályából a társát
mivel huszonnyolc táborozó
volt, 6-16 éves korig. Szeren-

csére az idõjárás is kedvezõ volt
számunkra, így háromszor tud-
tunk strandolni Gödön.

Azt hiszem mindenki na-
gyon élvezte a vizet ebben a
nyári melegben. Amíg mi szá-

radtunk a medence mellett Er-
zsi, Anita, Vera, Erika, Hajni,
Ildi néni és Balázs szorgalma-
san kenték számunkra a
nutellás kenyeret. A többi na-
pon sem unatkoztunk, mi lá-
nyok Jeni vezetésével táncokat
tanultunk a többiek szórakoz-
tatására, aki nem táncolt, az

sportolhatott vagy kézmû-
veskedhetett. Összemértük
erõnket sportversenyekben is.
Idén az árvíz miatt a már  meg-
szokott élõ társasjátékunkat a
Duna-part helyett a mûvelõdé-

si házban tartottuk meg. Utol-
só napon, szombaton elõadtuk
a betanult táncokat, az egész
héten rendezett sportversenyek
eredményhirdetésekor megkap-
tuk a jól kiérdemelt édessége-

inket és az egyik táborlakó apu-
kája meglepett minket egy fi-
nom babgulyással.

Minden gyereknek csak
ajánlani tudom ezt a tábor,
mert remek idõtöltés volt szá-
munkra. Köszönjük a tábor
szervezõinek.

NYÉKI TAMARA

Könyvtáros tábor

A kérdés természetesen költõi. A
sötétséget látni nem lehet, csak
érzékelni vagy tapasztalni. Oka
pedig nagyon egyszerû: a fény-
hiány. Ezért használunk a sötét-
ben lámpát, gyertyát, egyéb vilá-
gító eszközt. Kölcsey Ferenc gyö-
nyörû szépen fogalmazza meg a
fény eszközeit, mint a sötétség el-
lentétét: “Hass, alkoss, gyarapíts:
s a haza fényre derül!”

 A küzdelmes, nyomorúságos
idõszak, egy korszak ellentéte a
fény! Amikor megkérdezik tõ-
lem, hogy hol születtem s köz-
löm: “Zalában születtem”, tízbõl
kilenc ember rácsodálkozik: “a
sötét Zalában született?” Zala
megyében ugyanis villany csak
a városokban volt, az 1950-es
évek elején jutott el a villany-
áram a falvak sokaságába.

Ez a tény azóta elfelejtõdött,
és a sötét Zala (villanynélküli)
szinonimája a sötét, buta, elma-
radt ember, aki zalai ember. Bi-
zony felejt az ember, az emléke-
zet csalóka! Amikor azt olvasom
az önök újságában, hogy “Ma-
gyarország második világhábo-
rús leigázásával hazánkban a
monarchikus állami berendezke-
dés is megbukott”, nem akartam
hinni a szememnek, az idézett
egyszerû bõvített mondatban két
hatalmas, valótlan állítás lapul.

Magyarország nem volt mo-

narchia, mivel király nélküli ki-
rályságról beszél az országnév:
Magyar Királyság, Horthy Mik-
lós (vitéz Bányai) pedig a kor-
mányzója. A történelmet nem le-
het kényünk és kedvünk szerint
átírni, mondjuk már meg nyíltan:
ki támadott meg kit? Nem Szov-
jetunió támadta meg hazánkat,
hanem 1941. június 27-én a ma-
gyar királyi honvédség alakula-
tai - biciklivel jól felszerelt
”gyorshadtest”  – lépték át a
szovjet határt. Mi voltunk a tá-
madók. 1941. decemberében
Magyarország hadat üzent az
Egyesült Államoknak és nem for-
dítva! Roosevelt elnök komoly-
talannak tartotta, és figyelemre
sem méltatta egészen 1942. nya-
ráig. Akkor üzentek hadat ne-
künk. A szövetségesek “munka-
megosztása” alapján a szovjet
vörös hadsereg ûzte ki Magya-
rországról a fasiszta német meg-
szállókat, az eszement magyar
nyilas csatlósaival együtt. Nem
leigázás volt. Magyarország fel-
szabadult 1945. áprilisában. Fel-
szabadítóként jöttek, megszálló-
ként aztán itt is maradtak. A szö-
vetségesek beleegyezésével ter-
mészetesen. Fenti tényekrõl
könyvtárnyi szakirodalom léte-
zik. De elég egy 8. osztályos tör-
ténelem tankönyv is.

FERENCZY EMIL

Lehet-e látni a sötétséget?

Kézmûveskedés a mûvelõdési házban

Fürdõzés a gödi strandon
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A személyi jövedelemadó be-
vallás alapján túlfizetésem ke-
letkezett, melynek kiutalását
kértem, de a törvény által elõ-
írt 30 napos kiutalási határidõ
leteltét követõen sem kaptam
meg a visszaigényelt összeget.
Mi lehet ennek az oka?

Mindenekelõtt fontos tudni-
való, hogy az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.)
53. § (2) bekezdése értelmében
az adóhatóságot a hivatali eljá-
rása során titoktartási kötelezett-
ség terheli, így konkrét adózó-
val kapcsolatos ügyekben elekt-
ronikus levél, illetve telefon út-
ján nem adhat felvilágosítást.
Konkrét adóügyekben ezért a
kérdésekkel, kérésekkel az ille-
tékességgel rendelkezõ regioná-
lis adóhatóság ügyfélszolgálati
irodáit személyesen, vagy írás-
ban célszerû megkeresni.

Az adóvisszatérítés késedel-
mével összefüggésben az alábbi
általános jellegû tudnivalókat
ajánljuk tisztelt ügyfeleink fi-
gyelmébe.

Az adóvisszatérítés késedel-
me esetén mindenekelõtt célsze-
rû ellenõrizni a bevalláson az
adó-visszatérítésre vonatkozó
adatok helyes kitöltését. Gyako-
ri hiba, hogy az adózó a bevallás
fõlapjának “C” blokkjában elmu-
lasztja annak jelzését, hogy a tel-
jes visszaigényelhetõ összeget,
összegeket visszakéri, illetve,
hogy más adóhatóságnál, vám-
hatóságnál nincs esedékes tarto-
zása. Ajánlott a “C” lapon feltün-
tetett pénzintézeti számlaszám,
illetve postai átutalásra vonatko-
zó kérelem esetén a postacím he-
lyességének ellenõrzése is.
Ugyancsak gyakori hiba, hogy
az adózó nem tölti ki a bevallás
58. sorát (a kifizetõk által levont
adóelõleg összege), emiatt adó-
folyószámlája nem tartalmazza a
korábbi, kifizetõk által történt
befizetéseket, ezáltal a túlfizetés
helyett tartozást mutat.

Az Art. 37. § (4) bekezdése
alapján az adóhatóság a magán-
személy bevallásában feltünte-
tett visszatérítendõ jövedelem-
adót és járulékot a bevallás beér-
kezésétõl számított 30 napon
belül, de legkorábban az adóévet
követõ év március 1-jétõl utalja
ki. Az elektronikus úton benyúj-
tott személyi jövedelemadó be-
vallás esetében a kiutalás legko-
rábbi idõpontja február 1-je. A
37. § (5) bekezdése értelmében a
kiutalás napjának az számít, ame-
lyen az adóhatóság az átutalásra

megbízást adott. A hivatkozott
jogszabályhely alapján a kiuta-
lásra nyitva álló határidõt több
tényezõ is befolyásolhatja, így
különösen ha a bevallás kijaví-
tását az adóhatóság elrendelte,
vagy ha ellenõrzésre választot-
ták ki az adózót. Fontos tudni
továbbá, hogy az adóhatóság az
általa felülvizsgált, az adózót
megilletõ adóvisszaigénylést az
általa nyilvántartott adótarto-
zás, adók módjára behajtandó
köztartozás, az adózó nyilatko-
zatában vagy a vámhatóság, il-
letõleg más adóhatóság megke-
resésében közölt – vámhatósá-
got, más adóhatóságot megille-
tõ – tartozás összegéig vissza-
tarthatja, ezáltal a visszatérített
összeg – amennyiben a fentiek-
ben meghatározott tartozás áll
fenn – a visszaigényelt összeg-
tõl eltérhet.

1987-ben nyitottam Ifjúsági
Takarékbetétet, mely 1993-ban
lakáscélú betétté alakult át.
Utoljára 2009 elején történt be-
fizetés a betétre, melyet most
meg szeretnék szüntetni és fel
szeretném venni a benne levõ
összeget. Kérem szíveskedjenek
arról tájékoztatni, hogy ha nem
lakáscélra használom fel, akkor
annak milyen adójogi vonzata
van?

2008. január elsejétõl meg-
szûnt a lakáscélú megtakarítások
– különösen az ifjúsági takarék-
betétek - adókedvezményének
visszafizetési kötelezettsége, ak-
kor is, ha a megtakarítást nem la-
káscélra használták fel. Ezt az
adókedvezményt egyébként
utoljára 2001-ben lehetett érvé-
nyesíteni. [ 2008. évi LXXXI.  tör-
vény 239. §, 257. § (18) bekez-
dései ].

Mit tekintünk háztartási
szolgáltatások adókedvez-
ményének és mit értünk lakás
fogalma alatt a jogszabály ér-
telmében? A mosogatógép, illet-
ve mosógép karbantartása al-
kalmával kért szolgáltatás díja
figyelembe vehetõ-e a kedvez-
ménynél?

A személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény (
a továbbiakban: Szja ) 37. § (1)
bekezdése kimondja, hogy az
összevont adóalap kedvezmé-
nyének kiszámításakor figye-
lembe vehetõ háztartással kap-
csolatos szolgáltatások a követ-
kezõk: lakásfelújítással, korsze-
rûsítéssel kapcsolatos szolgálta-
tás, gyermekfelügyelet, gyer-
mekgondozás, háztartásvezetés,

házi ápolás, háztartási nagygé-
pek karbantartása, javítása, a la-
kás a lakóház tüzelõberendezés-
ének, fûtésrendszerének, égéster-
mék elvezetõ rendszerének, hi-
deg- és meleg-, valamint szenny-
vízrendszerének karbantartása,
javítása.

Az Szja  3. §-ában található
értelmezõ rendelkezések 73.
pontja a lakás fogalmát a követ-
kezõképpen definiálja: az ingat-
lan-nyilvántartásban lakóház
vagy lakás megnevezéssel nyil-
vántartott vagy ilyenként feltün-
tetésre váró építmény, valamint
az építési engedély szerint lakó-
ház céljára létesülõ építmény, ha
készültségi foka a szerkezetkész
állapotot eléri, továbbá az ingat-
lan-nyilvántartásban tanyaként
feltüntetett földrészleten levõ
lakóház.

A háztartási nagygép meg-
határozását az elektromos és
elektronikai berendezések hul-
ladékainak visszavételérõl szó-
ló 264/2004. ( IX. 23. ) korm.
rendelet melléklete tartalmaz-
za, amely alapján a 8422 VTSZ.
számon a mosogatógép, illetve
a 8450 VTSZ. számon nyilván-
tartott mosógép is háztartási
nagygépnek minõsül, azaz a fel-
újításának- karbantartásának
munkadíja figyelembe vehetõ a
kedvezmény alap meghatározá-
sakor.

APEH kérdés - válasz

A Váci Rendõrkapitányság
ezúton hívja fel a Tisztelt La-
kosság figyelmét a vagyon el-
leni bûncselekmények meg-
elõzésére.
Az elmúlt idõszakban ismét
megszaporodtak az idõskorú-
ak sérelmére elkövetett lopá-
sok, rablások, mely során az
elkövetõk megtévesztéssel
jutnak be a lakásokba, ahon-
nan elsõsorban készpénzt tu-
lajdonítanak el.

Felhívjuk az idoskorú la-
kosság figyelmét, hogy ne
engedjenek be idegen sze-
mélyt a lakásukba addig,
amíg nem gyõzõdnek meg a
személyazonosságáról, illet-
ve jövetelének céljáról. Ne
hagyják egyedül egy pillanat-
ra sem a hozzájuk érkezõ sze-

mélyt a lakásban, ügyeljenek
értékeikre.

Amennyiben gyanús sze-
méllyel találkoznak vagy
ilyen eseményt észlelnek,
azonnal értesítsék az ingye-
nesen hívható 107 vagy 112
segélyhívó telefonszámokon
a RENDÕRSÉGET! Fontos,
hogy a bejelentések során
személyleírást és gépkocsi-
színt, esetleg gépkocsi típust
is közöljenek, mert az idõ
múlásával nem lesz lehetõség
a tettenérésre.

Értékeiket, fõleg nagyobb
mennyiségû készpénzt –
amennyiben lehetõség van
rá – ne tartsanak otthon,
azok biztonságos elhelyezé-
sérõl gondoskodjanak egyéb
módon.

Felhívás
idõskorú állampolgárokhoz

Humorsarok
Két katona nagy ládát cipel a
falu végén. Odamegy hozzá-
juk egy vénasszony, és meg-
kérdezi tõlük:

- Mi van ebben a ládában?
- Az hadititok.
- De azért látom, hogy jó

nehéz lehet.
- Hát persze! Tele van ra-

kétákkal.

Az orosz-amerikai tárgyalások
idején találkozik Reagen és
Gorbacsov. Reagen kabátján
van három gomb. Gorbacsov
kíváncsian kérdezi meg:
- Mire jók ezek a gombok?
- Tudod - válaszolja Reagen -,
az elsõ gomb arra kell, hogy
ha melegem van, megnyo-
mom, és a kabátom légkondi-
cionált lesz. A második gomb
arra való, hogy ha fázom,
megnyomom, és a kabátom
fûtött lesz. A harmadik pedig
arra való, hogy ha elfáradok.
Megnyomom, és a kabátom
megmasszíroz.

Gorbacsovnak nagyon tet-
szik a dolog, és a következõ
tárgyaláson ott van a hátán egy
hatalmas Zil teherautó ajtaja.
Megkérdezi Reagen:

- Mire való ez az egész?
- Tudod, ha melegem van,

letekerem az ablakát, ha fá-
zom feltekerem.

- És ha elfáradsz?
- Odavágom a földhöz az

egészet.
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Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelõs kiadó: Remitzky Zoltán polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12.  Tel.: 27/570-690

Felelõs szerkesztõ: Holocsi Krisztián
Tel./fax.: 27/570-540, e-mail: holocsik@gmail.com

Nyomdai elõállítás: Garmondtext Kft
2167 Vácduka, Petõfi u. 28.

Tel./fax: 27/316-100
Felelõs vezetõ: Furucz Zoltán

Szeretõ gazdát keresnek kistermetû, keverék ku-
tyakölykök. Okos, szép, szeretnivaló kiskutyák
ingyen elvihetõk. Érdeklõdni lehet az alábbi tele-
fonszámokon: 06/70-273-5138, 06/70-283-4606.

SzúnyogirtásSzúnyogirtásSzúnyogirtásSzúnyogirtásSzúnyogirtás
A CORAX-BIONER Környezetvédelmi ZrtA CORAX-BIONER Környezetvédelmi ZrtA CORAX-BIONER Környezetvédelmi ZrtA CORAX-BIONER Környezetvédelmi ZrtA CORAX-BIONER Környezetvédelmi Zrt

2009. július 20-21 között2009. július 20-21 között2009. július 20-21 között2009. július 20-21 között2009. július 20-21 között
légi-kémiai és földi melegködöslégi-kémiai és földi melegködöslégi-kémiai és földi melegködöslégi-kémiai és földi melegködöslégi-kémiai és földi melegködös

szúnyogirtást végezszúnyogirtást végezszúnyogirtást végezszúnyogirtást végezszúnyogirtást végez
a település területén.a település területén.a település területén.a település területén.a település területén.

(Rossz idõ esetére a tartalék idõpont:(Rossz idõ esetére a tartalék idõpont:(Rossz idõ esetére a tartalék idõpont:(Rossz idõ esetére a tartalék idõpont:(Rossz idõ esetére a tartalék idõpont:
2009. július 22-23.)2009. július 22-23.)2009. július 22-23.)2009. július 22-23.)2009. július 22-23.)

Az irtásokat délután 18 órátólAz irtásokat délután 18 órátólAz irtásokat délután 18 órátólAz irtásokat délután 18 órátólAz irtásokat délután 18 órától
napnyugtáig végzik.napnyugtáig végzik.napnyugtáig végzik.napnyugtáig végzik.napnyugtáig végzik.

Az irtószer a méhekre veszélyes!Az irtószer a méhekre veszélyes!Az irtószer a méhekre veszélyes!Az irtószer a méhekre veszélyes!Az irtószer a méhekre veszélyes!
Felhasználásra kerülõ irtószerek:Felhasználásra kerülõ irtószerek:Felhasználásra kerülõ irtószerek:Felhasználásra kerülõ irtószerek:Felhasználásra kerülõ irtószerek:
K-Othrin ULV 0,6 l/ha dózisbanK-Othrin ULV 0,6 l/ha dózisbanK-Othrin ULV 0,6 l/ha dózisbanK-Othrin ULV 0,6 l/ha dózisbanK-Othrin ULV 0,6 l/ha dózisban

Reslin Premium:Reslin Premium:Reslin Premium:Reslin Premium:Reslin Premium:
olaj  1:124 arányban keverveolaj  1:124 arányban keverveolaj  1:124 arányban keverveolaj  1:124 arányban keverveolaj  1:124 arányban keverve

Szob Város Önkormányzata

Augusztus 25. és 28. közöttAugusztus 25. és 28. közöttAugusztus 25. és 28. közöttAugusztus 25. és 28. közöttAugusztus 25. és 28. között
szünetel a gázszolgáltatásszünetel a gázszolgáltatásszünetel a gázszolgáltatásszünetel a gázszolgáltatásszünetel a gázszolgáltatás

Az FGSZ földgázszállító Zrt. a Vác II gázátadó állomáson
karbantartási munkálatokat végez, ezért Szob településen
2009. augusztus 25-én 12 órától augusztus 28-án 14 óráig a
gázszolgáltatás szünetel.

A fenti idõtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének
biztosítása érdekében kérjük a gázmérõ elõtti fõelzárót szí-
veskedjenek zárt állapotban tartani. A gázszolgáltatás prob-
lémamentes újraindíthatóságának érdekében szakembere-
inknek meg kell gyõzõdni ezen elzárók zárt állapotáról, amit
ellenõrizni fognak.

A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szí-
ves megértésüket kérjük, a gázszolgáltatás zökkenõmentes
újraindításához nyújtott segítségüket megköszönjük.

Rendellenesség esetén hibabejelentést a 27/512-801-es te-
lefonszámon tehetnek a TIGAZ DSO Kft. Váci Üzeménél,
vagy a központi diszpécser szolgálatnál a 80/300-300-as te-
lefonszámon.


