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Szent Lukács evangélista sza-
vaival adja tudtunkra a kará-
csonyi éjféli szentmise evan-
géliuma a nagy Örömhírt, a
Megváltónak, Jézus Krisztus-
nak születését. Adventi "di-

namikus" várakozásunk
örömteli beteljesedése ez.
Advent dinamikája abba rej-
lik, hogy a hívõ ember nem
tétlenül várja Urának szüle-
tését, hanem önmagát lelki-
leg felkészítve, szívét teszi a
Megváltó befogadására alkal-
massá.

Pontosan ez karácsony
ünnepének lényege: a kisded
Jézusnak az emberek szívé-
be kell beleszületnie. Egy
olyan szívbe, amely alkalmas
az Õ befogadására, amelyben
a béke, a szeretet és a meg-
bocsátás uralkodik. Csak így
tudja az ember átélni - nem
pedig túlélni - karácsony ün-
nepét egy olyan békében,
amely belsõjébõl fakad és ki-
sugárzik környezetére; egy
olyan szeretetben, amelyet
észreveszi a rászoruló em-
berben a Megváltót, és tevé-
keny szeretettel segít neki;
megbocsátásban, ahol az

Szob Város Önkormányzata szeretettel meghívja
a település valamennyi polgárát a Szent László téren,

december 23-án (szerdán), 17 órakor kezdõdõ városkarácsonyra.
A téren történõ gyertyagyújtás után az ünnep a József Attila

Mûvelõdési Házban folytatódik majd hagyományainkhoz hûen.
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békés karácsonyi  ünnepeket és boldog újbékés karácsonyi  ünnepeket és boldog újbékés karácsonyi  ünnepeket és boldog újbékés karácsonyi  ünnepeket és boldog újbékés karácsonyi  ünnepeket és boldog új
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Ma született a Megváltótok, az Úr Krisztus
ember kiengesztelõdik Iste-
nével és embertársával.

A Megváltó  születése
2000 évvel ezelõtt változást
hozott a világba: az üdvös-
ség hajnala köszöntött az

emberiségre. Jézus ez évi
születése is változást kell
hogy hozzon, változást az
emberekben, akik az Õ szü-
letésének ünnepét ülik. Ez a
változás pedig nem más, mint
az, hogy adventi dinamikus
készülõdésünk értékeit - a
békét, a szeretetet és a meg-
bocsátást - nem csak a kará-

csonyi ünnepek alatt õriz-
zük meg, hanem az ünnep-
kör elmúltával kivisszük
õket a világba, megmutatva
ezzel, hogy karácsony
örömhíre mindenkinek és

mindenkihez szól.
Ezen gondolatokkal kí-

vánok minden kedves Ol-
vasónak kegyelemben gaz-
dag, áldott karácsonyi ün-
nepeket, és boldog újeszten-
dõt! A megszületett megvál-
tó  töltse be szíveteket és éle-
teteket!

SZOBOSZLAI P. LÁSZLÓ CM

Lépésrõl
lépésre

Komplex fejlesztési stratégia
mentén újulnak meg a

város közterületei
Kedves Szobi Polgár,
Tisztelt Olvasó!

Lapunk októberi számában
örömmel számoltuk be arról,
hogy az önkormányzat  "Szob
Város Integrált Településfej-
lesztése" címet viselõ pályáza-
tát a Regionális Fejlesztési
Programok Irányító Hatósága
vezetõje támogatásra érdemes-
nek ítélte.

Az azóta eltelt idõben a be-
ruházó önkormányzat lefolytat-
ta a kivitelezõ fõvállalkozó ki-
választására irányuló közbe-
szerzési eljárást, valamint no-
vember 25-én megkötötte a tá-
mogatási szerzõdést a NFÜ kép-
viseletében eljáró Prorégió
Ügynökséggel. A kivitelezési
munkálatok elvégzésére kivá-
lasztott Fehérép Kft-vel (Székes-
fehérvár, Sziget út 13.) a nyil-
vános szerzõdéskötésre - a ter-
vek szerint - december 21-én
kerül sor a szobi mûvelõdési
házban, amennyiben a közbe-
szerzési eljárás lefolytatásával
kapcsolatban semmilyen észre-
vétel nem történik, illetve egyéb
elháríthatatlan akadály sem le-
hetetleníti el a szerzõdéskötést.

folytatás a 3. oldalon

Megszületett a Megváltó: az üdvösség hajnala köszöntött az emberiségre
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A település Duna folyamhoz
közelebb esõ részén élõk ta-
pasztalhatták, hogy  a Közép-
Duna Völgyi Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság
Vízkárel-hárítási és Vízrendezé-
si Osztály munkatársai a Duna
"nagyvízi medrének" meghatá-
rozása érdekében méréseket
végeztek a településen.

A képviselõ-testület megis-
merve a felméréssel kapcsolatos
jegyzõkönyvek tartalmát, vala-
mint a jegyzõ által  a jegyzõ-
könyvekhez írt kiegészítésében
foglaltakat, nem adta hozzájá-
rulását ahhoz, hogy a   polgár-

A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény ren-
delkezése alapján a talajterhelési
díj fizetési kötelezettsége azt a ki-
bocsátót terheli, aki a mûszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára
nem kötött rá. A törvény a díj meg-
fizetésére vonatkozóan fokozatos
rendszert állít fel, évrõl évre nö-
velve annak ténylegesen meg is fi-
zetendõ arányát egészen addig,
amíg el nem éri a 100 %-ot.

Településünkön 2010-ben éri

el a 100 %-os mértéket. Jövõre,
illetve a jövõ évtõl tehát minden-
ki, aki e díj megfizetésére kötele-
zett, már a teljes összeget kényte-
len kifizetni. Azt nem mondhat-
juk, hogy valamelyest enyhít a
díjfizetésre kötelezettek helyze-
tén, de legalább nem súlyosít az a
tény, miszerint a Schwé-ger Bt. -
az önkormányzathoz eljuttatott
nyilatkozata alapján -  nem emeli
jövõre a folyékony hulladék el-
szállításának díját.

Száz százalék talajterhelés

mester ezen jegyzõkönyveket a
képviselõ-testület nevében alá-
írja, és nem ismeri el a jegyzõ-
könyvekbe foglalt mérések ered-
ménye következtében kialaku-
ló területnevesítést, valamennyi
érintett, az önkormányzat tulaj-
donában lévõ szobi ingatlan vo-
natkozásában.

Az önkormányzat mindez-
zel igyekezett kifejezésre jut-
tatni egyet nem értését azzal,
hogy a település belterületi ré-
szén található, jelentõs számú
ingat lant  a  Duna nagyvízi
medrébe tartozóként bélyegez-
zék meg.

Önkormányzati tiltakozás
a Duna nagyvízi medrének

kijelölése ügyében

Tisztelt Szobi Polgárok!
Ezúton szeretnék köszönetet

mondani mindazoknak, akik
munkájukkal, támogatásukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy vá-
rosunk tisztább és szebb legyen.

A Rigó utcai kis park kialakí-
tásában résztvevõ:

Dr. Káposztássy Béla plébá-
nos úrnak, az egyházközség
anyagi támogatásáért, Orbán
Ferenc vállalkozónak, aki az
anyagszükséglet biztosításával
térítés nélkül végezte el a park
lekövezését, Szász Csabának és
Micsei Lászlónak a tervezõ
munkában nyújtott segítségért,
Lukács Attila vállalkozónak a
gépi földmunka elvégzéséért,
Szikriszt Miklósnak a töltõ-
anyagért, Tomek Józsefnek és
Nagy Sándornak segítségükért,

Orbán Józsefnek és Havasi
Pálnak a kereszt felújításához

nyújtott anyagi támogatásért.
Pásztor Istvánnak a zsidó te-

metõben folyó munkákhoz biz-
tosított áramért és vízért.

Döme Tamásnak és Kliment
Gyulának a Duna parti Széche-
nyi sétány fáinak metszéséért,
dekoratív kialakításáért.

A Préskerti és Homokdûlõi
játszóterek kialakításában részt-
vevõ valamennyi támogatónak
és segítõnek.

Lelkiismeretes munkájukért a
közfoglalkoztatott dolgozók-
nak, a központi mûhely kollek-
tívájának és kollégáimnak.

Minden szobi lakosnak, akik
tisztán és rendben tartják lakó-
helyi környezetüket.

Kívánok valamennyijüknek
békés karácsonyt és boldog új
évet!

   GYENES GÁBOR

   KÖZTERÜLET-FELÜGYELÕ

Köszönet a segítségért

A három eredménytelen közbe-
szerzési eljárás után a P+R par-
koló építése kapcsán negyedik
alkalommal, ezúttal már tárgya-
lásos formában lefolytatott eljá-
rás eredményesnek bizonyult.

A képviselõ-testület decem-
ber 10-én megtartott ülésén úgy
döntött, hogy az ajánlattételi fel-
hívás nyertese a veresegyházi
székhelyû JUKO Építõipari és
Szolgáltató Kft. Ugyanez a tár-
saság végezheti el a Dózsa
György úti járda felújítását is.

Amennyiben a közbeszerzési el-
járás körül semmilyen akadály
nem merül fel, a vállalkozási
szerzõdések is hamarosan aláírás-
ra kerülnek.

Kapcsolódó hír, hogy a Dózsa
György úti járda felújításának ter-
vezõi mûvezetésére Bóbis Ferenc
(2134 Szõd, József A. u. 43). egyé-
ni vállalkozó, míg a mûszaki el-
lenõrzési feladatainak ellátására
Ármán-kó Dávid   (8600 Siófok,
Rigó u. 7/b)  mûszaki ellenõr ka-
pott megbízást.

Vége a közbeszerzési
kálváriának

Elkezdõdhet a P+R parkoló és a Dózsa György
 úti járda építése

- Szob SC Sakk Szakosztály:
20.000 forint - nevezési és tagdí-
jak befizetése, útiköltségek kifize-
tése, sakk órák - táblák beszerzése.

- Szobi SC Tenisz Szakosztály:
20.000 forint -vízvezeték szerelés
anyagköltsége és munkadíja.

- Börzsöny Múzeum Baráti
Köre: 30.000 forint - oklevél for-
dítása, nyomtatása, és üvegezésé-
nek költségei , levéltári kutatás-
hoz kapcsolódó kiadások.

- Danubius Táncegyüttes:
80.000 forint - utazási költséghez.

- A 54 PGSE: 30.000 forint -
díjak vásárlása, az évfordulós ün-
nepség kiadásai.

- Nyugdíjas Klub: 35.000 fo-
rint - a klub 2009. évi II. félévi

rendezvényeihez kapcsolódó ki-
adások.

- Danubius Táncegyüttes -
Majorette Csoport: 50.000 forint
- 10 éves jubileumi évforduló prog-
ramjaihoz kapcsolódó kiadások.

- Szobi Ifjúsági Grafikai Egy-
let: 40.000 forint - rajzeszközök
és vásznak beszerzése, albumok
vásárlása, képek keretezése, kom-
munikációs, utazási és szállítási
költségek.

- Szobi SC Labdarúgó Szak-
osztály: 80.000 forint - játékve-
zetõi és utazási költségek, neve-
zési díjak, pályahitelesítés díja.

- Szobi SC Kajak Szakosz-
tály: 15.000 forint -2009. évi mû-
ködési költségeihez.
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(2009. második félév)(2009. második félév)(2009. második félév)(2009. második félév)(2009. második félév)

Közmeghallgatás és
városgyûlés
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Az elõzetes tervek szerint a városgyûlés keretében
kerül sor az európai uniós forrásból megvalósuló "Fõtér II.
ütem" nevet viselõ beruházás - közbeszerzési eljárás során

kiválasztott - kivitelezõjének bemutatására, valamint a
fõvállalkozói szerzõdés nyilvános aláírására.

A nyilvános szerzõdéskötésre meghívást kaptak az európai
uniós források elosztásában közremûködõ szervezetek, így a
Prorégió (pályázati munkában közremûködõ szervezet) és a

NFÜ (mint irányító hatóság) képviselõi is. A fórumon
tájékoztatást kaphatnak a tisztelt polgárok a beruházás
részleteirõl, illetve a 2010-re tervezett építési munkák

ütemezésérõl. Lehetõség nyílik továbbá arra, hogy kérdése-
ket intézzenek a beruházással kapcsolatban valamennyi a

fórumon jelen lévõ érintett szereplõhöz.
Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!
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Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete november 30-i
ülésén fogadta el az önkor-
mányzat 2010. évi gazdálkodá-
sát megtervezõ költségvetési
koncepciót.

A költségvetési koncepció
tervezése az idei évben igen gon-
dos munkát igényelt, hiszen a
január elsejétõl olyan változások
(ezek felsorolásától hely hiányá-
ban eltekintünk) lépnek életbe,
amelyek az önkormányzati gaz-
dálkodást is alapjaiban érintik.

Ennek ellenére - olvashatjuk
a koncepcióban - "Az önkor-
mányzat legfõbb célkitûzése
2010. évben is a kötelezõ fel-
adatainak maradéktalan végre-
hajtása a mûködõképesség biz-
tosítása mellett. Az önkormány-
zat reális mértékû pénzügyi sta-
bilitásának megõrzése érdeké-

ben minden lehetséges intézke-
dést meg kell tenni a bevételi
források bõvítésére, továbbá az
ésszerû, takarékos gazdálkodás
követelményeinek megvalósítá-
sára. A költségvetési hiány mér-
tékét a hitelképesség tényezõi-
nek figyelembevételével olyan
szinten kell tartani és tervezni,
amely nem veszélyezteti a követ-
kezõ évek gazdálkodásának biz-
tonságát."

Összességében elmondható,
hogy a koncepció összeállításánál
elsõdleges törekvésként fogalma-
zódott meg a meglévõ intézmény-
hálózat üzemeltetésének biztosítá-
sa, a képviselõ-testületi döntése-
ken alapuló folyamatban lévõ be-
ruházásokhoz szükséges önrészek
biztosítása, valamint az áthúzódó
kamat- és hitel-visszafizetési kö-
telezettségek teljesítése.

A képviselõ-testület úgy dön-
tött, hogy  nem vesz részt a
hulladék-begyûjtési és szállítá-
si közszolgáltatás Észak-Kelet
Pest és Nógrád Megyei Regio-
nális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás keretében
történõ közös megszervezésé-
ben, ehelyett ezen feladatát sa-

ját szervezésben oldja meg.
A döntés oka, hogy a társu-

lás által 2010-re javasolt díjté-
tel elfogadhatatlanul magasnak
tûnik az önkormányzat számá-
ra. Ami biztos, a jövõ év elején
komoly alkuk és tárgyalások
várhatók a hulladék-gyûjtés és
ártalmatlanítás végleges díjtétel-
ének megállapítása kapcsán.

Továbbra is az önkormányzat
szervezi a szemétszállítást

A képviselõ-testület november
3-án megtartott ülésén tárgyal-
ta és fogadta el az önkormány-
zat 2009. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesülésé-
rõl készült tájékoztatót.

A tájékoztatóban szereplõ
adatok alapján elmondható,
hogy önkormányzat 2009. évi
bevételi elõirányzatainak (mû-

ködési bevételek, felhalmozási
és tõkejellegû bevételek, támo-
gatás értékû bevételek, véglege-
sen átvett pénzeszközök) telje-
sülése az év elsõ kilenc hónap-
jára vetítve átlagosan 61 %-ban
történt meg. A kiadási elõirány-
zatok tekintetében is hasonló,
átlagosan 60 % körüli teljesü-
lést mutatnak a számok.

Elfogadták a képviselõk az
önkormányzat háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót

Elfogadták a 2010. évre
vonatkozó költségvetési koncepciót

Szob Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete - nehéz anyagi
helyzetére tekintettel -az idei
évben már harmadszor fordult
az Önkormányzati Minisztéri-
umhoz, és nyújtotta be támoga-
tási kérelmét a mûködésképte-
len önkormányzatok részére el-

különített alapra. Az önkor-
mányzat támogatási kérelme
ezúttal közel 89 millió forint-
ról szól, amely összeg a képvi-
selõ-testület megítélése szerint
szükséges lenne az önkormány-
zat zavartalan mûködõképessé-
gének fenntartásához.

Az idén már harmadszor…

folytatás az 1. oldalról
Elérkeztünk tehát egy újabb,

rendkívül fontos mérföldkõhöz
azon az úton, amelyen Szob Vá-
ros Önkormányzata 2003-ban el-
indult. Ennek az útnak a végén
egy rendezett közterületekkel,
felújított középületekkel díszített,
igényes küllemû szobi település
áll.  A stratégiai tervezés az út meg-
tételét három lépésben, ha úgy
tetszik három ütemben tartotta le-
hetségesnek.

Az elmúlt hat év munkája ered-
ményeképpen az elsõ lépésen már
túl vagyunk, jelenleg a másodikat
igyekszünk megtenni. Az elsõ lé-
pés keretében az önkormányzat
2003-ban pályázatot nyújtott be -
és nyert el - a Köztársaság utca, il-
letve a Szabadság tér rekonstruk-
ciójára. A kivitelezési munkák
2006-ban fejezõdtek be. Ezt kö-
vetõen kezdõdött el a második
ütem elõkészítése, a pályázati le-
hetõségek felkutatása. Közel más-
fél év pályázati munkája eredmé-
nyeképpen a település térségi sze-
repkörével harmonizáló, funkció-
bõvítõ városközpont-rehabilitáci-
óra nyert el támogatást, amelynek
keretében egy sokfunkciós város-
központ épül ki Szobon.

Egy kicsit a jövõbe tekintve,
a pályázati, fejlesztési lehetõsé-

gekhez mérten a harmadik ütem
tartalmazná a település keleti ré-
szének (Szent László utcától az
ötlyukú híd környékéig, a
dunaparti fövenyt is beleértve)
rehabilitációját, amelynek egy-
elõre még az elõkészületei sem
kezdõdtek el, pusztán elméleti-
stratégiai szinten létezõ fejleszté-
si elképzelésrõl van szó.

De térjünk vissza a második
lépésünkhöz. Ennek keretében -
reményeink szerint - a 2010-es év
folyamán megújul a patinás hiva-
tali épület (volt zárda), a Szent
László utca, a templom és iskola
környezete, a mûvelõdési ház és
udvara, amelyeknek a Luczen-
bacher sétánnyal történõ harmoni-
kus egybekapcsolódása olyan vá-
rosias külsõt és teret hozhat a tele-
pülés központjába, ami mind az itt
élõk, mind pedig az ide látogatók
kedvelt közösségi színtere lehet.

Ezúton is tisztelettel kérjük a
területen lakók együttmûködését
és türelmét a fejlesztési munkála-
tok folyamatában, amelyet a le-
hetõ legrövidebb idõ alatt, ugyan-
akkor igényesen szeretnénk elvé-
gezni, illetve elvégeztetni mind-
annyiunk megelégedésére.

Tisztelettel:
REMITZKY ZOLTÁN

 POLGÁRMESTER

Lépésrõl lépésre
Komplex fejlesztési stratégia mentén

újulnak meg a város közterületei

A képviselõ-testület "A vízi kö-
zösségi közlekedés fejlesztése a
fenntartható fejlõdés szempont-
jait figyelembe véve (a vízi köz-
lekedés fejlesztési stratégiája az
EU-ban)" címû felhívásra pályá-
zat benyújtásáról döntött,
amelynek keretében egy hajóál-
lomás létesítését kívánja megva-
lósítani településünkön.

Hajóállomás épülhet Szobon
A hajóállomás helye a

Luczenbacher sétány végén lévõ
dunaparti szakaszon (a gimná-
zium kollégiuma  alatt) lenne.
Maga az úszó tag (hajóállomás)
adna helyet az utasokat kiszol-
gáló létesítményeknek, parton
pedig kulturált környezet és
megvilágított járda tenné az ál-
lomást megközelíthetõvé.

Felhívás ajánlattételre
Szob Város Önkormányzata bérbe kívánja adni a tulajdoná-
ban lévõ, Szob, Bányatelep utcában (12. sz. fõút mellett) ta-
lálható, jelenleg vaskereskedésként üzemelõ, 997 m2 terület-
nagyságú kereskedelmi-szolgáltató területét. A bérleti díj (ki-
kiáltási összege) minimuma: 80.000 Ft/hó forint.

A bérleti szándékot kifejezõ és a bérleti díjra (amelynek el
kell érnie a 80.000 Ft/ hó összeget) vonatkozó írásbeli ajánla-
tot 2010. január 5-én, 15 óráig kell eljuttatni Szob Város Jegy-
zõjéhez. (2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

(Megjegyzés: Amennyiben több ajánlat érkezik, úgy január hónap
folyamán nyilvános tárgyalás (nyílt licit) keretében kerül sor a megfele-
lõ ajánlattevõ kiválasztására. A nyilvános tárgyalás alkalmával azzal
az ajánlattevõvel kerül sor szerzõdéskötésre, aki a legmagasabb bérleti
díjra tesz ajánlatot, illetve akinek a terület hasznosítására vonatkozó
elképzelése leginkább illeszkedik a települési szolgáltatások körébe.)
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A Börzsöny Kisvasút üzemel-
tetõje felajánlotta óvodások-
nak, hogy ingyen kivisz õket
Márianosztrára kirándulni.
Egy õszi csütörtöki napon a
Csigabiga-, a Katica- és a Pil-
langó csoport utazott. Útköz-
ben megálltunk a Mária-kút-
nál elolvastuk a kút és Feri
bácsi történetét, majd a vég-
állomáson letelepedtünk enni
- inni. Ezt követõen a két kis-
csoport a rétre ment játszani,
bogarakat keresgélni, a na-
gyok pedig lesétáltak a foci-
pályára. Induláskor fáradtan
szálltunk föl a vonatra. Szob-
ra megérkezve nagy szeren-
csénk volt, hiszen az állomás-

ról behozott minket egy busz
az ovihoz. Mindenki jó ét-
vággyal ette az ebédet, és azt
mondogatták, hogy másnap a
másik csoporttal is szívesen el-
mennének kirándulni.

Pénteken borongós, esõs reg-
gelre ébredtünk, ezért majdnem
elhalasztottuk a kirándulást.
Szerencsére Márianosztrán szép
idõ volt, ezért a Süni, és Gom-
ba csoport is el tudott indulni.
Sok élménnyel tértek haza, amit
kár lett volna elmulasztani. Kö-
szönetet mondunk mindazok-
nak, akik lehetõvé tették ezt a
kirándulást.

KIPILLÁNÉ GONDA MÁRIA

ÓVODAPEDAGÓGUS

Egy november elejei napon vá-
ratlan látogatók érkeztek hoz-
zánk. A Gondviselés Patika ve-
zetõje Róza néni, és alkalmazott-
ja Ildi néni látogattak meg min-
ket, Mónika vezetõ-óvónõ kísé-
retében. Ajándékot hoztak gye-
rekeinknek. A közeledõ influen-
za-járvány megelõzésére külön-
féle mosó- és fertõtlenítõ szere-
ket, védõ maszkokat adtak át.
Külön öröm volt a "sünik" szá-
mára, hogy mindenkit egy-egy
matricával is megajándékoztak.

A gyerekek nagy örömmel
fogadták a vendégeket, hiszen
nem idegenként találkoztak.

Évek óta rendszeresen ellátoga-
tunk a patikába egy-egy ünnep
alkalmával, - és ha nincs sok
beteg - még kis mûsorral is
szolgálunk a patikus néniknek
és a dolgozóknak.

Köszönjük, hogy gondoltak
ránk!

Kívánunk sok erõt és jó
egészséget mindannyiuknak,
hogy egészségben és szeretetben
tudjanak továbbra is segíteni  a
hozzájuk forduló betegeknek, -
s ha szükséges: a "süniknek" is.

Gyerekeink nevében:
KATI ÉS BERNI ÓVÓ NÉNIK

ZITA DADUS NÉNI

Öröm a Süni csoportban

Mi is vonatoztunk

November 16-a nagy nap volt a
szobi Börzsönyvidéki Bölcsõde,
Óvoda, Általános Iskola, Alapfo-
kú Mûvészetoktatási és Egységes
Gyógypedagógiai és Módszerta-
ni Intézmény, Fekete István Álta-
lános Iskola életében, mert ekkor
ünnepelte az új iskolaszárny alap-
kõletételének 10. évfordulóját.

Minket a meghívottakat már
az iskola fõbejáratánál, kedves,

díszbeöltözött gyerekek fogad-
tak és udvariasan elkalauzoltak az
ünnepség termébe.

A szépen feldíszített tornate-
remben, a tíz év történéseit meg-
elevenítõ tablók társaságában,
izgatott gyerekek várták a meg-
emlékezést.

Minket "öreg" nyugdíjas pe-
dagógusokat névre szóló hellyel
vártak -ami meglepett-, de na-
gyon jól esett!

Az ünnepség kezdetén lelke-
sen énekeltük együtt az iskola
himnuszát: Mindenik embernek
a lelkében dal van…

Ezt követõen Járik Izabella
igazgatónõ kedvesen köszöntöt-
te a megjelent vendégeket, akik
néhány mondattal értékelték az
iskolánk meglévõ szépségeit,
hasznosságát, fontosságát és fi-
gyelmeztettek a gyökereink meg-

ismerésére is.
A nebulók bájos népi játékok-

kal, verssel tették még színeseb-
bé a megemlékezést.

Megható volt a kis elsõsök, az
iskola közösségébe, a Fekete Ist-
ván Általános Iskola tagjává fo-
gadása is. Csillogó szemekkel
büszkén mondták el a fogadal-
mat: Jó leszek…, szót fogadok
szüleimnek, tanáraimnak, jól ta-

nulok… Boldogan nézegették a
mellükre tûzött iskolánk jelvé-
nyét.

Még a legügyesebb szülõk is
díjazásban, komoly ajándékok-
ban részesültek, azok akik az Al-
mafesztivál legfinomabb sütemé-
nyeit remekelték. Gratulálunk!

Az ünnepély fénypontját egy
hatalmas papírtorta adta, ame-
lyen tíz nagy gyertyát gyújtot-
tak meg az elmúlt években itt
tanító -de már nyugdíjban lévõ-
pedagógusok.

Fényözön árasztotta el a ter-
met a magasba törõ tortarakéta
színes tûzszikráitól. Miközben
együtt énekeltük a fényárban
úszó teremben, arra gondoltam:
hogy milyen jó egy ilyen iskolá-
ban élni és dolgozni!

VÖLGYESI LÁSZLÓNÉ

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS

Együtt ünnepeltünk!

Tisztelt Olvasók!
Az iskola alapítványa, mint

minden évben, idén is megje-
lenteti az ez évi gazdálkodásá-
nak összesítõjét.

Az alapítvány többségében a
szobi lakósság, de néhány eset-
ben a környezõ településen élõk
személyi jövedelem adójának
1%-ból tud gazdálkodni. Ez-
úton köszönjük meg minden
olyan szülõnek, nagyszülõnek
vagy patronálónak, akik az 1%-
kal a mi alapítványunkat jelöl-
ték meg kedvezményezettnek.

Mint látni fogják, minden
befolyt összeget az alapítvány-
ban meghatározott célok meg-
valósítására fordítottunk.

Ezúton is arra kérjük Önö-
ket, hogy a lassan újra esedé-

kessé váló döntésükben, megint
az iskola alapítványát támo-
gassák.

A kedvezményezett adószá-
ma 18676594-1-13.

A kedvezményezett neve:
Egészséges és Mûvelt Szobi If-
júságért Alapítvány

Beszámoló: úszásoktatásra:
2.a osztály 39.000 forint, 2.b osz-
tály 30.000 forint. Természetjá-
rók: 25.000 forint. Nyári tábor
(Zamárdiban): 144.000 forint.
Osztálykirándulások: 4. osztály
23.100 forint, 5. a osztály 14.000
forint, 5. b osztály 24.000 forint,
6. b osztály 15.800 forint, 7. a
osztály 12.000 forint, 7.b osztály
10.300 forint, 8.a oszály 11.600
forint, 8.b osztály 15.500 forint.

AZ ISKOLA ALAPÍTVÁNYA

A Szobi Egészséges és Mûvelt
Szobi Ifjúságért Alapítvány
2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Együtt ünnepeltük az új iskolaszárny alapkõletételének 10. évfordulóját
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A Börzsönyvidéki Bölcsõde,
Óvoda, Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási és Egy-
séges Gyógypedagógiai és Mód-
szertani Intézmény, Fekete Ist-
ván Általános Iskolában 10 év
elteltével szeptembertõl újra
középiskolai képzés folyik.

A térségben fontos volt a
középfokú képzés beindítása,
hiszen Pest megyében az Ipoly-
völgyében legalacsonyabb a
középiskolát végzett lakosok
aránya. Ugyan így fontos Szob
város életében, hiszen, ezáltal
emelkedik a lakosság iskolá-
zottsági szintje, mûveltsége, ma
már a munkaerõ piacon szinte
elengedhetetlen feltétel a kö-
zépiskola megléte.  Nagy
könnyebbséget jelent a helyben,
illetve a közelbõl bejáró "tanu-
lók" számára, hogy idõt, ener-
giát és utazási költséget takarí-
tanak meg ahhoz képest, mint-
ha például Vácra kellene bejár-
niuk. Tandíj nincs. A diákok
diákigazolványt és  66,5 %-os
utazási kedvezményt kapnak.

Az ünnepélyes  tanévnyitón
40 "nagy" diákot köszöntöttünk
az iskola új fizikai-kémiai elõ-
adótermében.  Nagy örömünk-

re szolgált és igazán jó érzéssel
töltött el, hogy a padok közül
sok tanulni vágyó volt szobi is-
kolai diák tekintett vissza.

Mire ez a cikk megjelenik
már nem csak az elsõ padfog-
lalások ideje múlt el, hanem
már az elsõ dolgozatok is érté-
kelésre kerültek. Szerencsére
sok jó jegy került a naplóba. Re-
mélhetõleg négy év multával
minden tanulónk sikeres érett-
ségi vizsgát tesz.

A tanári kar többségében a
szobi iskolában tanító tantestü-
letbõl áll.

A tanári kar összetétele és a
tanított tantárgyak: Járik Izabel-
la tagozatvezetõ osztályfõnök,
kémia; dr. Koczó József (Vá-
mosmikolai tagiskola vezetõje)
magyar; dr. Bánhidiné Fadgyas
Ilona történelem; Valentinné
Gönczöl Julianna angol; Kócs
Éva matematika-fizika; Pintér-
né Bíró Beáta mûvészeti isme-
retek.

Kívánok minden felnõtt
hallgatónknak hosszantartó ki-
tartás, jó tanulást és végsõ ered-
ményként, sikeres érettségi
vizsgát.

 JÁRIK IZABELLA

Újra indult az esti
gimnázium Szobon November 16-án került ismét

megrendezésre az "Iciri-piciri"
Mesemondó verseny a Szobi
Érdy János Könyvtárban a könyv-
tár olvasó termében. A zsûriben
köszönthettük: Klein Zoltánnét,

Klinyecz Jánosnét, Kovács
Gábornét, Pereszlényi Gyulánét,
Völgyesi Lászlónét.

 A nevezõk 5 település isko-
láiból érkeztek (Bernecebaráti,
Kemence, Márianosztra, Szob,
Vámosmikola). A 12 versenyzõ
nagy izgalommal várta, hogy el-

Könyvtári hírek

Kedves Olvasók!
A könyvtár 2009. december 14. és 2010.

január 15. között leltár miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

MINDEN KEDVES  OLVASÓNKNAK
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET

és BOLDOG ÚJ ÉVET  KÍVÁNUNK !
A KÖNYVTÁR DOLGOZÓI

Mikulás-délután a nyugdíjas klubban
Nyugdíjas klub családias Mikulás-délutánt tartott 2009. december
5-én a klubhelyiségben. Mindenki kapott Mikulás-csomagot, amit
Kárpáti Zsuzsanna Megyei közgyûlés képviselõje küldött a klub

tagjainak. Ezúton is megköszönjük, hogy gondolt ránk. Forró tea,
szendvics mellett jó hangulatban töltöttük az estét.

Továbbá szeretnénk megköszönni Orbán József és Tóth Lajos
adományát.

KLUBVEZETÕSÉG

November 30-án szintén  ver-
seny helyszíne volt a könyvtár,
ugyanis a Börzsöny Múzeum-

mal közösen "Ismerd meg múl-
tad és jelened " címmel hirdet-
tünk  vetélkedõt a 8-14 éves kor-
osztály számára. A vetélkedõn

mondhassa meséjét.
 A zsûrinek komoly fejtörést

okozott a döntés meghozatala,
amely a következõképpen ala-
kult: 1. kategória (1-2. évfo-
lyam) 1. helyezés Szakács Luca,

Vámosmikola, 2. helyezés Szom-
bati Emese, Bernecebaráti, 3. he-
lyezés Karaba Katrin, Szob. 2.
kategória (3-4. évfolyam) 1. he-
lyezés Pásztor Csenge, Berne-
cebaráti, 2. helyezés Balogh
Zsanna, Szob, 3. helyezés Ste-
fanek Patrik, Szob.

való részvétel feltétele egy mú-
zeumi látogatás volt, melyen
alaposan megismerkedtek a di-

ákok a Börzsöny Múzeumban
kiállított eszközökkel, tárgyak-
kal. Tudásukat is ebben a témá-
ban mérték össze.

Ismerd meg a múltad és jelened

...azért törniük kellett a fejüket a megoldásokon

A versenyre öt település iskolájából 12 mesemondó érkezett
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Éppen 100 éve 1909-
ben írta a fenti címû ta-
nulmányát a neves
néprajztudós, amely
1933-ban jelent meg
különlenyomatként a
Népélet-Értesítõ címû
folyóirat 1-2. számá-
ban.

Íme néhány részlet
az írásából, az akkori
népnyelvben használt
halászati, helynévi és
egyéb kifejezéseket
dõlt betûvel szedve
tette közzé.

"Az Ipoly a palóc-
ságnak legnagyobb

folyója. Nógrád me-
gyében még sok tót
községet érint, de már
Hont megyében tiszta
magyar vidéken folyik
keresztül. Felsõ részén
a tótok is halásszák,
innen ered egy-két ha-
lászati szerszám és
mesterszó.

Legjelentékenyebb
a halászat Hont me-
gyében Nagycsalo-
mián, Ipolyvecén,
Hídvégen, Ipolysá-
gon, Pereszlényben,
Gyerken, Visken, Sza-
kállason, Szalkán.
Ezek között Peresz-
lény és Visk község
lakói majdnem mind
halászok.

Az Ipoly mellékfo-
lyóit is halásszák, kü-
lönösen a Korpona vi-

zét és a Bernece-pata-
kot. Az Ipolyban sok
halfaj él: a ponty, har-
csa, marná, bálind, csu-

ka, keszeg, méhal, fe-
hérhal, paduc (tövises,
veresszárnyú) stb…

...A rekesztõhalá-
szat leginkább a pata-
kokon dívik. A rekesz-
tés kövekkel történik.
A rekesztés csúcsába
Bernecén vesszõversét
tesznek (1. ábra). Ez a
kõrekesztés a vesszõ-
verse ezen formájával
megfelel a bocskorvar-
sával ellátott székely
cégének. (Herman O.:
Magyar Halászat
Könyve, I., 110. ábra).

A rekesztõ és eme-
lõ halászatot a palóc
érdekesen kombinálja
az állatással. Az Iplon
keresztül, rézsút cöve-
keket vernek le az
egyik parttól kezdõdõ-
leg. Mielõtt a cöveksor

Gyõrffy István:
Az ipolymenti halászat

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõ-
vizsgálat. A Szobon lakó 45-65 éves nõk, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívó-
levelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket
a  Jávorszky Ödön Kórház  (2600 Vác, Argenti Döme
tér 1-3. Tel.: 06-27-620-620/1436) vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgála-
ton! A szûrõvizsgálat térítésmentes.

Információ: Információ: Információ: Információ: Információ: ÁNTSZ Közép-magyarországi Regio-
nális Intézete. Tel.: 06-1/465-3823.

A lehetõség adott!  Éljenek vele!

elérné a másik partot,
egy kerülõt tesz a víz
mentében, az így tá-
madt öbölbe merítgeti

a halász a merítõhálót
(2. ábra). A cövekek
?-1méternyire vannak
leverve, nincsenek át-
fonva, hanem fûz-
nyár vesszõket, ágakat
raknak melléjük a víz
ellenében. A víz aztán
a cövekekhez szorítja
a vesszõket.

Az így készült re-
kesztés a halnak terelõ
lésza gyanánt szolgál,
mely a víz mentén ad-
dig úszik, míg az állatás
üblibe jut, ahol aztán az
emelõháló készen várja.
A halász kullogószerû
ülésben ül.

E halászási módot a
palóc állatásnak, vagy
állásnak mondja. Igen
el van terjedve Ipoly-
ság körül, bár sokszor
károkat is okoz, mert
a karósor minden

gyülét felfog és ha a
karók szilárdan állnak,
elrekeszti a vizet…."

Az Ipoly folyócska
pedig az idén egy szen-
zációs meglepetéssel
szolgált, egy 300 éves
bödönhajó technikával
készített csónak került
elõ. Szakértõi cikk róla
a Szobi Hírnõk januári
számában várható, akit
érdekel a lelet meg-
mentésének naplója,
az a www.bmbkke.hu
internetes címen meg-
találja.

FÉSÛ JÓZSEF GYÖRGY

BÖRZSÖNY MÚZEUM

BARÁTI KÖRE
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Szob város egyik nevezetes-
sége az Ipoly folyón átívelõ
vasúti híd. Sok adat, infor-
máció ismeretes az építéssel,
formájával kapcsolatban. A
Szobi Hírnök Hajós Bence
tanulmányának közlése nyo-
mán a valós adatokkal kíván-
ja megismertetni a kedves ol-

vasókat. A tanulmány köz-
lését két kerek évforduló is
indokolja: egyrészt 150 év-
vel ezelõtt adták át az elsõ
vashidat, másrészt 60 éve,
1949-ben fejezõdött be a je-
lenlegi vashíd építése. For-
rás: Hajós Bence: Ipoly-hi-
dak II. Vasúti hidak az Ipoly
fölött. Kiadó: Hajós Bence,
2002

A szobi Ipoly-híd törté-
nete II. A kétvágányú híd
helyett a vágányok független
szerkezetet kaptak.

Az új hidakat 1900. no-
vember 27-én adták át a for-
galomnak. A pálya egyenes,
0,253 ezrelékben esik. Az
északi híd (bal vágány) kül-
sõ oldalára konzolos gyalog-
járó készült. Az elõzõ híd-
szerkezet (1859) nyílásbe-
osztását és alépítményeit az
új hídhoz megtartották. Vá-
gányonként a három nyílás
fesztávolsága rendre 46,6 -

59,3 - 46,6 méter. A szabad
nyílás 44,6 - 56,8 - 44,6 mé-
ter. A fõtartók felsõ öve pa-
rabolikus, magassága 3200
és 7400 között változik. A
fõtartók egyszeres oszlopos,
szimmetrikus rendszerûek.
A két vágány (azaz a két híd-
szerkezet) tengelytávolsága

6,5 méter. A kereszt- és
hossztartók szögecselt tömör
gerendák. A hidat a resiczai
vasgyárban gyártották.

A trianoni békeszerzõdés-
sel a hídból határhíd lett. A
határ az Ipoly sodorvonala,
azaz a középsõ nyílás közép-
keresztmetszete. A két állam
megegyezése alapján mind-
két vágányban a középsõ és
a magyar oldali nyílás a
MÁV kezelésébe került.

A II. Világháborút meg-
elõzõen, a bécsi döntéssel a
teljes hídszerkezet visszake-
rült Magyarországhoz. A hi-
dat 1945-ben az alépítmé-
nyekkel együtt felrobbantot-
ták.

(Megj.: A vasúti hidat az
amerikai bombázók 1944.
szeptemberében 3 alkalom-
mal is megpróbálták lebom-
bázni. Kísérletük sikertelen
volt. A vashidat a németek
robbantották fel 1944. de-

Hajós Bence: Ipolyhíd

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

cemberében a visszavonulá-
sukkor. LJ)

A felrobbantott híd helyé-
re a háború után új szerke-
zet épült. A robbantás követ-
keztében a falazatoknak csak
az alapjai maradtak épen.
Ezeket az újjáépítéshez fel-
használták. Az új híd terveit

Sávoly Pál készítette el
1946. december 2-ra. A hi-
dat "A" jelû (7*25 t) ideális
mozdonyterhelésre méretez-
ték.

A híd gyártása 1947-ben
elkezdõdött. A vasanyagot a
Rima-murány-Salgótarjáni
Vasmû Ózdi Vasmûvek

folytacélból gyártotta. A
szerkezet gyártását és sze-
relését a gyõri Magyar
Waggon és Gépgyár Rt vé-
gezte el.

A híd nyílásbeosztása és
helyzete a korábbi két vas-
híddal azonos. Az újjáépített
híd nyílásai rendre: 44,50 -
56,82 - 44,59, támaszköze:
46,5 - 59,4 - 46,5 méter. A
jelenlegi szerkezet (1948-tól)
A fõtartók párhuzamos övû
rácsos tartók, felsõ- és alsó
szélráccsal. A fõtartók ma-
gassága 7200, illetve a kö-
zépsõ nyílásban 9300, a fõ-
tartók távolsága 5600. A ke-
reszttartók távolsága a szél-
sõ nyílásban 4650, a közép-
sõ nyílásban 4950 mm. Va-
lamennyi nyílásban a hossz-
tartó felében megszakítás,
negyedeiben pedig féktartó
van. A három kéttámaszú
nyílás fix saruja Szob felõli,
a gördülõ saruja pedig a Pár-
kány felõli oldalon van.

A jobb vágányt 1948-
ban, míg a bal vágányt 1949-
ben adták át a forgalomnak.
Az államközi megegyezés
értelmében a jobb vágány
hídját (Duna felõli) a hídfõ
utáni elsõ sínillesztésig a
magyarok, a balvágány híd-
ját az elsõ sínillesztésig a
csehszlovák fél (ma már
Szlovákia) tartja fenn. Gya-
logjáró csak a balvágány
(északi, szlovák fenntartású)
hídján van.

(A mellékelt fotót Szabó
Ottóné bocsátotta rendelke-
zésünkre, mely a vashíd épí-
tõit ábrázolja. A kép készí-
tésének dátuma: 1949. júni-
us 13.)

LAKATOS JÓZSEF

Új híd folytvasból - 1949. június 13.
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Talán még emlékszik arra a
Kedves Olvasó, hogy a lap
elmúlt év júniusi számában
rövid cikkben hírt adtunk a
középkori vámszedési joggal
rendelkezõ települések törek-
vésérõl, rendezvényeirõl. A
Vámos Települések Szövet-
ségének mára már 11 jelen-
legi határainkon belüli és 9
határainkon kívüli tagja van:
Nemesvámos, Sajóvámos,
Somogyvámos, Vámosatya,
Vámoscsalád, Vámos-
györk, Vámosoroszi, Vá-
mospércs, Vámosújfalu,
Vámosszabadi, Vámos-
mikola; Vámosgálfalva,
Vámosláz és Vámosudvar-
hely (Románia); Vámosba-
log, Vámos, Vámosladány,
Vámosfalva, Vámoslucska
és Felsõvámos (Szlovákia).

A szövetségre felfigyel-
tek Csehországból és Néme-
tországból is az egykori ki-
váltságos helyeken. A tele-
pülések negyedik találkozó-
ját 2010-ben az erdélyi Vá-
mos-gálfalva rendezi meg.

A Vámosmikolai Általá-
nos Tagiskola tanulói május
23-án ebben az évben is rész
vettek a Ki tud többet a "Vá-
mos" településekrõl? címmel
második alkalommal megren-
dezett vetélkedõn. A négyfõs
felkészült csapatból Majoros
Dorina betegsége miatt csak
három fõ: Szabó Miklós,
Germuska Veronika, Szebeni
Alexandra versengett, ügye-
sen szerepelt, és a tizenöt csa-
patból álló mezõnyben tisz-
tességes 7. helyezést ért el. Az
egymás közti ajándékozáskor
diákjaink a Berettyó menti
Vámosláz iskolásaival ismer-
kedtek meg.

Az iskolások körében
szervezett versenyeknek az a
célja, hogy a felnövekvõ ge-
nerációk érdeklõdõ tagjai
megismerkedjenek a vámos
települések földrajzi fekvé-
sével, múltjával, néprajzi ér-
dekességeivel, kiemelkedõ
szülötteivel, lakóival, nem
utolsó sorban az Európai
Unió történetével, a magyar-
honi vámszedés múltjával és
jelenével. A benevezett csa-
patoknak elõzetesen 78 kér-
désbõl álló tesztet kellett
megoldaniuk valamint tele-
pülésükrõl tablót készíteniük.
A helyszínen villámkérdé-
sekre kellett válaszolniuk,
élõszóban bemutatni lakóhe-
lyüket, felismerni a vámosok
egyenruhájának szabályta-
lanságait, bekötött szemmel
kiválogatni különféle pénz-
érmék közül a magyar egy és

két forintosokat és más ötle-
tes, vidám feladatokat telje-
síteniük.

A vetélkedõn szereplõ
csapat tagjai Vámosmikola
polgármesterével és néhány
társukkal valamint a tagisko-
la két történelemtanárával
együtt részt vehettek július 4-
én a Vámospércsen rendezett
Kárpát-medencei "vámos ta-
lálkozón". A diákok a hosszú
út során latolgatták, vajon
mivel rukkolnak elõ azon a
településen a "vámszedõk",
ahol a helyi legenda szerint
magát Mátyás királyt is meg-
vámolták. Vidáman emlékez-
tek arra az esetre, hogy elõzõ
évben a híres bakonyi betyár,
Savanyú Jóska hazájában,
Nemesvámoson Szabó Fru-
zsinát vámolás közben elra-
bolták, s csak hosszú alku-
dozás, a vámfizetés bizony-
gatása után engedték el. Mar-
cona összeírók és széptevõk
itt is akadtak, de erõszakos
cselekményre nem került
sor. A program érdekes, szí-
nes és látványos volt: a dísz-
vendégek a Kárpát-medencei
vámos települések hosszú-
távú futásáról hozott fáklyá-
ról meggyújtották településü-
ket jelképezõ gyertyát, fel-
avatták a vámos települések
címereit tartalmazó emlék-
mûvet, a körülötte kialakítan-
dó emlékparkban a polgár-
mesterek fákat ültettek, köz-
gyûlést tartottak. Bemutatták
a Vámosiak receptára 2009
címû kiadványt, mely a tele-
pülések rövid bemutatása
mellett egy-két helyi specia-
litás elkészítését írja le, gaz-
dag fotóillusztrációval. Vá-
mosmikola a szalonnás le-
pénnyel szerepel az igényes
kivitelû füzetben. Míg a köz-
életi szereplõk a munkaérte-
kezletet tartották, a néhány
ezerfõs közönség a látvá-
nyos mûsorokban, bemuta-
tókban gyönyörködött, hi-
szen a gyermekektõl kezdve
a legidõsebbekig mindenki
megtalálta a kedvére való
programot.

Diákjainkkal hazafelé jö-
vet arról is beszélgettünk,
hogy a Kárpát-medencei ta-
lálkozók évrõl évre más-más
településen folynak, s elõbb-
utóbb Vámosmikola is sorra
kerül. Ezért is hasznos meg-
nézni azt, hogy mások miként
csinálják, hiszen itthon már õk
is szervezõk, rendezõk lesz-
nek…

DR. KOCZÓ JÓZSEF

HELYTÖRTÉNETI

 SZAKKÖRVEZETÕ

Mi újság a vámos
települések háza táján?

ján teljesítheti, amennyi-
ben képviseleti jogosult-
ságát igazolja. (Feleség
helyett a férj csak meg-
hatalmazással fizetheti ki
az adót.) Csoportos adó-
alanyiság esetén a befize-
tést a csoportképviselõn
kívül a csoport bármely
más tagja teljesítheti. Az
ügyintézõk minden eset-
ben elkérik a befizetõ adó-
számát vagy adóazonosí-
tó jelét.

Milyen bankkártyát fo-
gadnak el az ügyfélszol-
gálatokon, a bankkártyás
fizetésnek mekkora a díja?
A kártyás fizetés során az
OTP-Bank által elfoga-
dott minden bankkártyát
fel lehet használni, példá-
ul a VISA,  a VISA
Elektron, az American
Express, a MasterCard, a
Maestro, a MasterCard
Elektronic és a Bankpont
logós OTP bankkártyát.
A bankkártyás  adófize-
tés költségei az államot
terhelik, így az adózónak
egyáltalán nem kell fizet-
nie a POS terminálról tör-
ténõ befizetésért.

Minden adót meg le-
het fizetni bankkártyával?
Honnan tudja az adóha-
tóság, hogy melyik adó-
tartozást csökkentse a be-
fizetett összeggel?

Igen, a bankkártya
használatával adófizetést
valamennyi, az állami
adóhatóság hatáskörébe
tartozó adóra, illetve az
adóhatóság által nyilván-
tartott visszafizetendõ
költségvetési támogatásra
lehet teljesíteni. Adó fo-

Bankkártya használata az
adóhatóság ügyfélszolgálatain

Mióta van lehetõség a
bankkártyás fizetésre az
APEH arra kijelölt ügy-
félszolgálatain? Ezzel a
lehetõséggel már 2008.
január 1-tõl élhetnek az
ügyfelek, azonban a
bankkártyás fizetés lehe-
tõsége még nem széleskö-
rûen ismert az adózók kö-
rében.

Hol lehet bankkártyá-
val fizetni? Az adózó la-
kóhelyétõl, székhelyétõl
függetlenül bármely köz-
ponti ügyfélszolgálaton
teljesíthet bankkártyás be-
fizetést. Késõbb a techni-
kai és egyéb lehetõségek
megteremtésével bõvíte-
ni szeretnénk a bankkár-
tyát elfogadó kirendeltsé-
gek körét.

A bankkártyás fizetés-
re jelenleg kijelölt ügyfél-
szolgálatok a Közép-ma-
gyarországi Régió illeté-
kességi területén:  IX. ker.
Vaskapu utca 33-35.
szám, XIII. ker. Petne-
házy utca 6-8. szám, XIV.
ker. Gvadányi utca 69.
szám és XIII. ker. Kresz
Géza utca 15. szám alatti
ügyfélszolgálati irodák.
Kiemelt adóalanyok és ki-
zárólagos illetékességû
adózók számára: VII. ker.
Dob utca 79-81. szám alat-
ti ügyfélszolgálati iroda.

Az adózó helyett más
is kifizetheti-e az adót a
bankkártyával?  Nem, a
befizetést az adózó saját
nevében vagy a rá vonat-
kozó szabályok szerinti
képviselõje, illetve meg-
hatalmazott képviselõje,
pénzügyi képviselõje út-

galma alatt minden adót,
a járulékkal, az illetékkel
összefüggõ, a központi
költségvetés, az elkülöní-
tett állami pénzalap, a
Nyugdíjbiztosítási Alap,
az Egészségbiztosítási
Alap vagy az önkor-
mányzat javára teljesíten-
dõ, törvényen alapuló kö-
telezõ befizetést érteni
kell. A bankkártyás adó-
befizetés során a befize-
tést teljesítõ adózó szóban
és írásban is nyilatkoza-
tot tesz arról, hogy a
bankkártyával megfizetett
összeget az adóhatóság
mely adókra, milyen
összegben számolja el a
befizetésre jogosult adó-
zó adófolyószámláján.
Az adóhatóság az adózó
nyilatkozatának figye-
lembevételével teljesíti a
bankkártyával befizetett
összeg adónkénti elszá-
molását, így több adó-
nemre történõ utalás ese-
tén is - a cél adónemek és
a hozzárendelt összegek
megjelölésével - csak
egyszer kell a kártyát
használni. A befizetést
követõen minden esetben
kap az adózó vagy kép-
viselõje bizonylatot a
bankkártyás befizetésrõl.
Amennyiben az adózók
adóigazolás kiadása céljá-
ból keresik fel ügyfélszol-
gálatunkat és a folyó-
számlán adótartozás mu-
tatkozik, lehetõség van
ezt helyben, azonnal
bankkártyával kiegyenlí-
teni, így az adóigazolást
is hamarabb megkaphat-
ják.

A Váci Rendõrkapitány-
ság Bûnügyi Osztálya köz-
igazgatási hatósági eljárást
folytat Vojtek János szobi
lakos rendkívüli halála
miatt.

Latorovszky Gábor r.
õrnagy bûnügyi osztály-
vezetõ az üggyel kapcso-
latosan elmondta, hogy
2009.  december 6-án 11
óra körüli idõben érkezett

bejelentés a Váci Rendõr-
kapitányság ügyeletére,
mely szerint Szobon az
egyik családi házban egy
idõs férfit holtan találtak.
A helyszínen megjelent
szemlebizottság, valamint
az igazságügyi orvos szak-
értõ helyszíni szemlét a
közigazgatási hatósági el-
járás szabályai szerint le-
folytatta, majd ezt köve-

Idegen kezûség kizárva
tõen néhai Vojtek János
igazságügyi boncolását
rendelték el.

A boncolás adatai alap-
ján az orvos szakértõk az
idegenkezûséget kizárták
és megállapították, hogy a
halált kihûlés okozta.

A közigazgatási ható-
sági eljárás a Váci Rend-
õrkapitányságon folya-
matban van.
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Az Önök írták rovatban található cik-
kek nem feltétlenül tükrözik a szer-
kesztõség véleményét.

November hónapban felújítás-
ra került a préskerti gyermek-
játszótér. Elkészült a kerítés, a
kapu, valamint elhelyezésre
kerültek a játszótér játszóeszkö-
zei és egyéb berendezései.

A préskerti gyermekek, va-

November 30-án az országgyû-
lés elfogadta az ország 2010.
évre szóló költségvetését. Ezt
megelõzõen számtalan nyilatko-
zat hangzott el a politikai pár-
tok részérõl. Többek között az:
"tudják ugyan, hogy ez nem jó
az állampolgároknak, de csak
így menthetõ meg az ország".
Felmerül - legalábbis bennem
- a kérdés, hogyan lehet úgy
megmenteni egy országot, egy
államot, hogy annak  - a terüle-
tén kívül - talán legfontosabb
alkotóelemét, megjelenítõjét az
állampolgárokat tönkretesszük.
Persze tudjuk, hogy az államot,
az országot általában mint "egy
adott földrajzi terület feletti
politikai fõhatalmat" írják kö-
rül, kerülve az állampolgár,
mint államalkotó lény kifejezés
használatát. Nem az állampol-
gárt kell megmenteni tehát, az
nem számít, hanem az országot,
a fõhatalmat. Akkor most ki
ment meg mit, és kinek? Elgon-
dolkodtató….

A szavazás napján a költ-
ségvetéssel kapcsolatban fel-
tett kérdésekre a válaszadás -
több miniszter távozása után
- az államtitkárok feladata
volt, illetve csak lett volna. A
valóságban ugyanis válaszok
helyet kampányszónoklatok
hangzottak el. Az egyik állam-
titkár szónoklata után a kér-
dést feltevõ emlékeztette,
hogy egyetlen kérdésre sem
kapott választ. Erre minõsít-
hetetlen modorban válaszolt
az államtitkár. A demokrati-
kus államban megválasztott
képviselõk "szabad mandátu-
muk" és annak mindenféle
hozadéka ellenére a választó-
ikat kellene hogy képviseljék,
akár a kormánypárti, akár az
ellenzéki padsorokban ülnek.
Azzal az alpári stílussal, ami
az országgyûlésben folyik, a
választókat alázzák meg. En-
nek a megalázásnak az ered-
ményét a választók bizonyára
2010-ben díjazni fogják.

Egyébként már megindultak
a harcok a pozíciókért. Már
vannak miniszterelnök-jelöltek.
Ezt egymás között rendezik,
párton, frakción belül. Érdemes
elgondolkodnunk azon is, mi-
ért van az, hogy az ország köz-
jogi méltóságai közül egyiket

sem a nép választja közvetlenül,
hanem mindegyiket a parla-
ment. Ugyanígy azt gondolhat-
nánk, hogy a választások alkal-
mával a pártok által elénk állí-
tott miniszterelnök-jelölteket
parlamentnek kötelezõ lenne
megválasztania. Ennek ellené-
re a parlament, pontosabban
annak többsége, azt választ
miniszterelnöknek, akit akar,
jogilag nem köti õt a pártok
által a választási kampányban
szavazatmaximalizálás célza-
tával az emberek elé állított je-
löltek személye. Nem lehetet-
len tehát az sem, hogy egy
párt a választási kampányban
megjelölt miniszterelnök-je-
löltje helyett a parlamentben
többséget szerezve, vagy ép-
pen kisebbségben maradva
hatalmi alkuk következtében
egy teljesen másik személyt
választat meg miniszterelnök-
nek.  Ha ez nem így lenne,
most hazánknak nem lenne
miniszterelnöke.

A november 30-i költségve-
tési szavazást a frakciófegye-
lem megnyerte, mivel azok is
megszavazták, akiknek az
egyéni véleménye ellentétes
volt. Apropó frakciófegyelem.
Elgondolkoztunk-e már azon,
hogy minek tartunk 386 kép-
viselõt, ha a frakcióba tömö-
rült honatyák a frakciófegyel-
met követve, egyként szavaz-
nak a parlamentben. A frakció-
fegyelemre tekintettel, és hogy
az országban meglévõ politikai
véleménykülönbségek aránya-
ikat tekintve is kifejezésre jut-
hassanak az országgyûlésben,
néhány tucat képviselõ is el
tudná látni ezt a feladatot.
Mindez mit sem változtat azon,
hogy megszavazták a 2010. évi
költségvetést a gyakorlati de-
mokrácia nevében. Nincs már
mit tennünk ezzel kapcsolat-
ban.

A jól megszokott, gondosko-
dó állam végleg eltávolodott,
csúnya szóval élve elidegenedett
polgáraitól, önmagáért való
lett, önálló életet él, magát men-
ti. Mivel rá nem számíthatunk,
nincs más hátra, mint egyéni-
leg, egyéniesített jelleggel szö-
vögetni a jövõ évre vonatkozó
túlélési stratégiáinkat.

SIMON JÓZSEF

Advent elsõ vasárnapjával kez-
dõdik az egyházi év. E nappal
indul az elõkészület az isteni
Megváltó születésének méltó
megünneplésére. A karácsony
ünnepe személyes találkozás
lehetõsége Isten fiával. Az ad-
venti ünnepkör
elsõ napján olva-
sott evangélium az
utolsó napra irá-
nyítja a gondola-
tainkat. Felvetõ-
dik a kérdés, mi-
lyen állapotban
talál engem az
utolsó nap, az Emberfia eljö-
vetele.

A karácsony ünnepéig tartó
idõben rendezhetjük Istennel való
kapcsolatunkat. A betlehemi já-
szolban fekvõ Jézushoz az írások
szerint csillag vezette a pásztoro-
kat. Bizonyára a három király is
így jutott el Betlehembe. Mind-

egyikük ajándékot is vitt. A sze-
gény pásztorok élelmet, a kirá-
lyok aranyat, tömjént, mirhát és
tiszta szívük örömét. Kérdés,
hogy én lélekben oda mehetek-e
Jézus jászolához. Van-e bennem
hit, remény és szeretet.

Hányan nem te-
szik és nem is tehe-
tik, mert elfordul-
tak Istentõl. Az Eu-
rópai Unió, amely-
nek tagállamai
annyi mindent kö-
szönhetnek a ke-
resz ténységnek,

megtagadják keresztény múlt-
jukat. A 12 csillag a zászlóju-
kon már nem jelent semmit. Az
adventi várakozási idõ alatt ren-
dezzük Istennel való kapcsola-
tunkat, mert egyszer mindenki-
nek eljön az utolsó adventje. És
ha ez most van?

SIMON JÓZSEF

Most ennek
örülnünk kellene…

Advent, a készülõdés ideje

Havonta egy alkalommal ve-
szünk részt körmérkõzésekben
Lõrincz István játékosunk javas-
latára.

A 2009-es bajnokság végére
elõreléptünk a 4. helyre, bár remél-
tük, hogy érmet is szerezhetünk.

A 2009/2010-es szezon is jól
kezdõdött számunkra,  próbá-
lunk elõbbre lépni, ami nem lesz
könnyû, mert ellenfeleink erõ-
sebbek, nagyobb elõnnyel játsza-
nak (Dunaharaszti NBI, NBII,
Vác NBII, Gödöllõ NBII, Fót
NBII, Biatorbágy NBII). Ennek
ellenére küzdünk töretlenül.

Fiataljaink a számítógépes
gyakorlásnak köszönhetõen jól
fejlõdnek.

A bajnokság állása: 1. Szob

lamint szülõk, nagyszülõk ne-
vében fejezem ki köszönetemet
a munkában résztvevõknek, va-
lamint az anyagiak biztosítását
lehetõvé tevõ, felajánló adako-
zóknak.

WÉBER SÁNDORNÉ

Megújult a préskerti játszótér

18 pont, 2. Biatorbágy 17,5 pont,
3. Gödöllõ 17 pont.

Sakkcsapatunk 70 éves lett.
A Szob-Galgavidék meccsel az
alapítókra emlékeztünk, és ezt a
játékot gyõzelemmel zártuk.
Bogányi Gergely zongoraindu-
lóval köszöntötte ellenfeleinket,
és örömtelivé tette az emlékezést.
Szobi SC - Galgavidéki SE: 7-3.
Gyõzelmünk egy-egy pontja az
elmúlt évtizedekre emlékeztes-
sen mindenkit.

Köszönjük támogatásukat, re-
méljük, hogy továbbra is számít-
hatunk az Önök segítségére.

Kellemes Ünnepeket és Bol-
dog Újévet kíván:
   CSIBA BENÕ CSAPATVEZETÕ  ÉS A

SZOBI SAKKSZAKOSZTÁLY

Szemelvények
a sakkcsapat idei évébõl
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1917. már a múlt ködébe vész,
de az idei november hetedike a
Szobi SC labdarúgó szakosztály
és szurkolótábora számára egy
ideig emlékezetes marad.

Délelõtt 10 óráig szemerkélt
az esõ, de azután elállt. Az ég
borús maradt. Tizenegy órára
volt hirdetve a Szob - Zava-
Team  mérkõzés. Mintegy száz-
százötven szurkoló és érdeklõ-
dõ jelenlétében, meglehetõsen
nyirkos, hûvös idõben, 11 óra
elõtt kevéssel megkezdõdött a
mûsor. Játszott a Váci Bartók
Béla Fúvószenekar, fellépett a
helyi Mazsorett-csoport. Beszé-
det mondott Remitzky Zoltán
polgármester és Kárpáti Zsuzsa,
a Pest Megyei Közgyûlés kép-
viselõje is. Az igazi sztár Kár-
páti lett. Beszédében méltatta a
sport fontosságát, test és lélek-
erõsítõ szerepét és sok futball
sikert kívánt a szobiaknak. Bár
jó beszéd volt, de Kárpátit még-
is az adománya avatta sztárrá:

A sportkör hét darab labdát
és tizennyolc komplett szerelést,
ún. bokszot kapott. A "boksz" a
lábszárvédõtõl a téli felsõkabá-
tig minden ruházati elemet tar-
talmaz, amelyre egy focistának
szüksége lehet. Mindezeket Kár-
páti Zsuzsa a focipálya közepén
adta át városkánk polgármester-
ének és focicsapatának.

Megkérdeztem, miért pont
ezeket ajándékozta? Ezek voltak
kéznél? Elmondta, hogy  készít-
tetett egy felmérést a térség
sportköreinek a helyzetérõl.
Megdöbbentõ, hogy a szobi
sportkörnek mindössze két fo-
cilabdája volt és a szereléssel is
gondok voltak. A mostoha hely-
zet gyors segítésre ösztönzött: "a
sportkörnek azt hoztam, amire
a legnagyobb szüksége van."

Véget értek a beszédek, kez-
dõdhetett volna a mérkõzés, de a
játékvezetõ késett. Leginkább a
mazsorett lányok fáztak vékony
fellépõ ruhácskáikban. Rázendí-
tettek hát ismét a Váci Fúvósok,
a Mazsorettek meneteltek, pör-
gették és dobálták pálcáikat, a
kényszeredett várakozás vidám-
má vált. Egy kis kóbor korcs,
farkát magasra tartva érdeklõd-
ve szaladgált a pályán. A mûsor-
vezetõ is megjegyezte: "erre a
rendezvényre nem lehet monda-
ni, hogy kutyát sem érdekel".

Félórás késéssel befutott a
bíró, kezdõdhetett a mérkõzés.
Kárpáti Zsuzsa végezte el a

kezdõrúgást: pontosan pasz-
szolt, majd kiszaladt a pályáról.

Sajnos a Szobi SC kikapott a
hazai pályán, pedig két gólt is lõt-
tek. Bár némi szépséghiba, hogy
az egyiket nem a ZAVA kapujá-
ba, hanem a saját hálóba. Így lett
a végeredmény 2:1 a Zava-Team
javára. No de sebaj, jól eltelt ez a
délelõtt az utolsó idei meccsel. A
vereség érzését enyhítse, hogy
Pest megye III. osztályában a 11.
forduló után az elsõ helyen ál-
lunk 24 ponttal, öt ponttal elõz-
ve meg a második helyen álló
Perõcsény SE csapatát.

ENGÁRD FERENC EGY SZOBI LAKOS

Emlékezetes november 7.

Kárpáti Zsuzsa végezte el a kezdõrúgást
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A PM Perpetuum Mobile Kft a következõ tevékenységeket vállalja:
* Márkától függetlenül valamennyi személygépkocsi típus szervizelése, javítása,
* Karosszériajavítás, fényezés, összeghatártól függõen és a lehetõségeken belül ingyen csereautó biztosításával
* Kárrendezés, biztosítási ügyintézés
* Alkatrész-értékesítés
* Peugeot típusú gépkocsik garanciális és garancián túli szervize, javítása
* Mûszaki vizsga,
* Zöldkártya,
* Autókozmetika
* Három évesnél idõsebb autóknál további kedvezmények

A fentieken túl további tevékenységek:
* Eredetiségvizsgálat
* Hivatalos Peugeot márkakereskedés és szakszervizeként új Peugeot gépkocsik értékesítése, finanszírozási és biztosítási ügyintézés
* Új autó vásárlása esetén használtautó beszámítás
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