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Március 28-án átadták a csaknem fél-
milliárd forintból elkészült Duna-Ipoly 
Tanuszodát. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (Emmi) parlamenti 
államtitkára az átadáson kiemelte: egy 
negyvenhárom éves ígéret vált valóra, az 
uszoda megépítését ugyanis még 1975. 
április 5-én ígérte meg a város akkori ve-
zetése a szobiaknak.

A politikus úgy fogalmazott, talán az 
ország legszebb helyén található a sport-
létesítmény, amely egy hatpályás, 25 mé-
teres, 1,9 méter mély, feszített víztükrű 
nagy medencével és egy kismedencével 
rendelkezik.

Hozzátette, az uszodát innovatív ma-
gyar technológiájú fertőtlenítőrendszer-
rel szerelték fel, amely a korábbi megol-
dásoknál kevésbé használ vegyszereket.

Rétvári Bence kitért arra is: a kormány 

számára fontos célkitűzés, hogy bárhol 
az országban lakjon valaki, ugyanolyan 
lehetősége legyen megtanulni úszni.

Jelezte, folyamatosak a mindennapos 
testneveléshez tartozó fejlesztések; a szo-
bi uszoda is része a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Programnak 
(NKIFP). Az elmúlt években 13 353 
sportfejlesztési programot tudtak jóvá-
hagyni, és 609 sportlétesítményt sikerült 
megújítani, illetve felépíteni – fűzte hoz-
zá az Emmi parlamenti államtitkára.

Közölte, hogy az NKIFP keretében 
97 településen 40 milliárd forintból jön 
létre iskolai tornaterem vagy uszoda. 
Hozzátette, hogy az elmúlt években 341 
tornaszoba vagy tornaterem épült, és 242 
olyan intézménnyel van több, amely ren-
delkezik tornateremmel vagy tornaszo-
bával.

Harrach Péter (KDNP), a térség or-

szággyűlési képviselője az uszoda épí-
téséről elmondta, hogy a létesítményt 
korszerű technikai berendezésekkel sze-
relték fel, emellett a Duna közelsége miatt 
az árvízveszély ellen is védekezni kellett.

Ferencz Gyöngyi, Szob város polgár-
mestere arról beszélt: egy régi álom vált 
valóra az uszoda megépülésével, amihez 
a kormány döntése értelmében nem kel-
lett önerőt biztosítaniuk.

(forrás: MTI)

Borítókép: Harrach Péter, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt (KDNP) 
parlamenti frakcióvezetője, Ferencz 
Gyöngyi polgármester és Rétvári Ben-
ce, a KDNP országgyűlési képviselője, 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának parlamenti államtitkára (bal-
ról jobbra) a szobi tanuszoda avatá-
sán 2018. március 28-án. 

Átadták a Duna-Ipoly Tanuszodát

 A szobi Duna-Ipoly Tanuszoda avatása 2018. március 28-án.
Forrás: MTI Fotó | Fotós: Máthé Zoltán
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Szob Város Önkormányzata 
86,79 millió forint támoga-
tást nyert el a „Önkor-
mányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd 
burkolattal történő 
kiépítésének, felújítá-
sának és korszerűsí-
tésének támogatása 
gazdaság fejlesztési 
céllal Pest megye te-
rületén” című pályá-
zaton.

A támogatás for-
rása „Pest Megye Te-
rületfejlesztési Kon-
cepciója 2014-2030 és 
Pest Megye Terület-
fejlesztési Programja 
2014-2020” megva-
lósításához nyújtott 
célzott pénzügyi költ-
ségvetési támogatás. 
A támogató a Nemzetgazda-
sági Minisztérium, a projekt 
összköltsége 91,36 millió fo-
rint volt.

A megvalósult projekt 
helyszínei és főbb elemei: 

- a Meggyfa utcában útalap 
és szilárd aszfalt burkolat ki-
alakítása, járda építése, 

- Arany János utca – Dió-
fa utcai átkötésnél útalap 
felújítás, aszfaltburkolat fel-
újítás, a temető előtti közle-
kedési területek – gyűjtőút, 
parkolók - rendezése,

- Csallóköz utcában 
útalap felújítás, aszfaltbur-
kolat felújítás, betonlapos 
járda felújítás, K-szegélyes 
belvíz elvezetés,

- Petőfi utcában útalap 
felújítás, aszfaltburkolat fel-
újítás, részben térkő, részben 
betonlapos járda felújítás,

- Bányatelep utcában 
útalap felújítás, aszfaltbur-
kolat felújítás, közútcsatla-
kozás kialkítás.

A kivitelezési közbe-
szerzési eljáráson nyertes 
ajánlattevő az érdi székhe-
lyű GREEN-GOES Kft. az 
ütemterveknek megfelelően, 

a vállalt határidőre 2018. ja-
nuár 11-re elvégezte a ki-

vitelezési munkálatokat. A 
műszaki átadás-átvétel 2018. 
január 18-án eredményesen 
lezajlott, a kész beruházáso-
kat az önkormányzat átvette.

A beruházásokkal megva-
lósul a projekt legfontosabb 
célja az, hogy Szob város la-
kosságának minél nagyobb 
része könnyebben, zavarta-
lanul, gyorsabban jusson el 
a munkahelyére, a vasútál-
lomás P+R parkolójába és a 
közszolgáltatásokat biztosító 
intézmények épületeibe. Tel-
jesült az a cél is, hogy a váro-
si temető jobb, kulturáltabb 
megközelíthetőséget kapjon.

A projekt megvalósítását 
2018. március 21-én ünne-
pélyes átadási rendezvény-
nyel zárták. A Meggyfa utcá-
ban megtartott ünnepségen 
Rétvári Bence, az Emmi 
parlamenti államtitkára, or-
szággyűlési képviselő hang-
súlyozta: Szobon nem ez az 
egyetlen fejlesztés, ami meg-
valósul, szinte kézzel fogható, 
hogy a település erősödik. 

Ismertette, hogy a belterü-
leti utak rendbetétele mellett, 
külterületi utak is megújul-

nak és az egészségház fejlesz-
tésére is sor kerül 60 millió 

forintból. Emellett a művelő-
dési ház korszerűsítésére 50 
millió forintot kapott a tele-

pülés és bölcsőde kialakításá-
ra is lehetőség nyílt. 

Az államtitkár kiemelte, 
hogy ezek a beruházások 
mind költségvetési támoga-
tásból valósulhatnak meg, 
amely azt jelenti, hogy az or-
szág stabil lábakon áll. 

Ferencz Gyöngyi polgár-
mester úgy fogalmazott: a 
XXI. században elenged-
hetetlen az, hogy egy tele-
pülésen megfelelő minő-
ségű, járható utak legyenek. 
Régóta tervben volt már a 
Meggyfa utca rendbetétele, 
az út javítása, a vízelvezetés 
megoldása. 

A polgármester emlé-
keztetett a kormány koráb-
bi döntésére, amely szerint 
80 milliárd forintot különí-
tett el Pest megyei fejlesz-
tésekre. A kompenzációs 
keret terhére kiírt pályáza-
tok egyik célja az volt, hogy 
belterületi utakat újítsanak 
fel, építsenek meg több te-
lepülésen. Ezt a lehetőséget 
ragadta meg a szobi önkor-
mányzat is.

Szob Város
Önkormányzata

Befejeződött Szob fontos 
belterületi útjainak felújítása
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Röviden
Kisvasút A képvise-
lő-testület március 29-én 
megtartott ülésén tárgyal-
ta meg és fogadta el a Bör-
zsöny Kisvasút Nonprofit 
Kft. 2017. évi tevékenysé-
géről készült tájékoztatót. 
Paulik János ügyvezető az 
ülésen részletesen tájé-
koztatta a képviselő-tes-
tületet a társaság 2017. 
évben végzett munkájá-
ról, illetve a vasútüzem 
működtetésével kapcso-
latban a 2018-as évben 
elvégzendő feladatokról, 
megoldandó problémák-
ról.

Bizottsági tájékoz-
tatók A képviselő-tes-
tület március végi ülésén 
ismerte meg és fogadta 
el a képviselő-testület 
mellett működő bizottsá-
gok (Kulturális, Oktatási, 
Ifjúsági és Sport Bizott-
ság, Pénzügyi és Ellenőr-
ző Bizottság, Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, 
Településfejlesztési Bi-
zottság, Ügyrendi, Ösz-
szeférhetetlenséget és 
Vagyonnyilatkozatot Kez-
elő Bizottság) elnökeinek 
tájékoztatóját az egyes 
bizottságok 2017. évben 
végzett munkájáról, illet-
ve a 2018. évre vonatkozó 
munkatervéről.

Szakorvosi rendelő A 
képviselő-testület március 
29-én megtartott ülésén 
a Szob Város Szakorvosi 

Rendelőintézet „főigazga-
tó, intézményvezető” mun-
kakör betöltésére lefoly-
tatott pályázati eljárást 
eredménytelenné nyilvá-
nította, tekintettel arra, 
hogy egyetlen pályázat 
sem érkezett a pozíció be-
töltésére. A képviselő-tes-
tület az ülésen ezt köve-
tően arról döntött, hogy 
a rendelőintézet „főigaz-
gató, intézményvezető” ál-
lásának betöltésére ismé-
telten pályázatot hirdet. 
A pályázati felhívás meg-
tekinthető a www.szob.
hu oldalon: (http://www.
szob.hu/documentumok/
palyazati_orv2018.pdf)

Orvosi rendelő A kép-
viselő-testület márciusi 
ülésén döntött arról, hogy 
a „Szob egészségügyi alap-
ellátást nyújtó intézmé-
nye épületének felújítása” 
tárgyú pályázati projekt 
keretében megvalósuló 
felújítási munkák kivi-
telezőjének kiválasztása 
érdekében közbeszerzési 
eljárást folytat le. 

Fúvósegyüttes A kép-
viselő-testület a Dunaka-
nyar Fúvósegyüttes kérel-
mére úgy döntött, hogy 
a fúvósegyüttes részére, 
a Közösségeket Támogató 
Alap terhére 150.000 fo-
rint összegű támogatást 
biztosít.

Stég A képviselő-testü-
let hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy a jelenlegi 
csónak leeresztő betonút 

alá (Széchenyi sétány 596 
hrsz.), az 1707 folyamki-
lométernél a Duna-Ipoly 
Sportegyesület egy 2,5x3 
méter nagyságú stéget lé-
tesítsen. 

Parkosítás A képvise-
lő-testület úgy döntött, 
hogy a település közte-
rületeinek virágosítására, 
parkosítására Zentai Ti-
bor egyéni vállalkozóval 
szerződést köt. A döntés 
hátterében az áll, hogy 
mára a településen annyi-
ra lecsökkent a közfoglal-
koztatottak száma, hogy a 
korábban általuk elvégzett 
park- és közterület-gon-
dozási feladatokat már 
nem tudják teljes egé-
szében ellátni, ezért vált 
szükségessé külső segítség 
igénybe vétele.

Művház A képvise-
lő-testület a „Szobi József 
Attila Művelődési Ház és 
Szabadidő Központ fejlesz-
tése” című projekt kereté-
ben megvalósuló felújítási 
munkák kivitelezése tel-
jes körű műszaki ellenőri 
feladatainak ellátásával a 
Szőke és Társa Kft-t bízta 
meg.

Kapcsolódó hír, hogy 
a „Szobi József Attila Mű-
velődési Ház és Szabadidő 
Központ fejlesztése” építési 
beruházás kivitelezőjének 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Szavazatszám-
láló Bizottságok megbízott és delegált tagjainak, vala-
mint a Helyi Választási Iroda munkatársainak, amiért 
az április 8-i országgyűlési választások szervezésében 
és lebonyolításában segítségemre voltak. Hálásan kö-
szönöm segítőkész munkájukat! 

dr. Holocsi Krisztián, 
jegyző, HVI vezető

Eboltás
Értesítem a város lakosságát, hogy az ebek évi veszettség 
elleni kötelező védőoltását a szobi állatorvosi rendelő-
ben végzem. Az esedékes oltásokat minden nap a ren-
delési idő alatt, délelőtt 8-tól 12 óráig, délután 17-től 18 
óráig lehetséges beadatni.

Az oltás díja változatlan: 4500 Ft, amihez társul még a 
féreghajtó tabletta, amelynek ára 300 Ft/10 testtömeg kg

A háznál történő oltás bejelentése: a rendelőben sze-
mélyesen, vagy a 06-30/954-2378-as mobil telefonszá-
mon lehetséges. 

Az oltás minden 3. hónapot betöltött ebre kötelező.
Kérem, hogy az oltási könyvet mindenki hozza ma-

gával.
Dr. Kalácska Lajos állatorvos

kiválasztására kiírt felté-
teles közbeszerzési eljá-
rást a képviselő-testület 
eredményesnek nyilvání-
totta és nyertes ajánlat-
tevőnek a Geoszolg Kft-t 
hirdette ki. 

Külterületi út A kép-
viselő-testület április 6-án 
megtartott ülésén dön-
tött arról, hogy Szokolai 
László egyéni vállalkozót 
bízza meg „A Szob 069 
hrsz-ú külterületi közút 
felújítása” tárgyú, vállal-
kozási szerződés megkö-
tésére irányuló, közbe-
szerzési eljárás teljes körű 
lefolytatásával. Szintén 
ezen az ülésen született 
döntés arról, hogy a fenti 
projekt keretében megva-
lósuló útfelújítási, építési 
munkák kivitelezése tel-
jes körű műszaki ellenőri 
feladatainak ellátásával a 
Kőváralja Bt-t bízza meg 
a képviselő-testület.

Kapcsolódó hír, hogy a 
képviselő-testület április 
12-én megtartott ülésén 
hagyta jóvá „A Szob 069 
hrsz-ú külterületi közút 
felújítása” tárgyú közbe-
szerzési eljáráshoz kap-
csolódó dokumentumok 
tervezeteit, és döntött az 
útfelújítás kivitelezőjének 
kiválasztására irányu-
ló közbeszerzési eljárás 
megindításáról.
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SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
pályázati felhívása!

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt 
célok elérésében pályázatot hirdet Szob település területén megvalósuló közös-
ségi programok megvalósításának támogatására.

Pályázati feltételek:
• A pályázaton adószámmal rendelkező, állami, önkormányzati és egyházi 

fenntartású intézmények, civil szervezetek, egyesületek, önszerveződő közös-
ségek vehetnek részt, melyek Szobon végzik tevékenységüket.

• A pályázónak igazolnia kell, hogy a pályázati úton elnyert forrást Szob 
településen végzett tevékenységre használja fel.

• A pályázat 2018. június 1 – október 31-ig tartó időszakban valósuljon meg.
Rendelkezésre álló összeg: 300.000 Ft

Pályázatok beérkezésének időpontja: 2018. április 27. péntek 18:00
Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 28.

Egyéb rendelkezések:
• A pályázatok egységes rendszerben történő elbírálásának érdekében a Ku-

ratórium csak pályázati kiírásra érkezett pályázatot bírál el.
• A pályázó tüntesse fel a pályázatban elnyert összeg felhasználásának célját, 

a teljesíteni vállalt feladatok pontos meghatározásával.
• A Közalapítvány a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül átutalja 

a támogatási összeget a nyertes pályázónak.
FONTOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK:

• Pályázni írásos formában, magyar nyelven lehet.
• A pályázatot 1 eredeti példányban, és 1 másolati példányban kell beadni 

a Közalapítványnak címezve, lezárt borítékban beadási határidőig. A pályázat 
fedőlapján a pályázó tüntesse fel a pályázat kiírójának a nevét, a pályázó címét, 
a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét, bankszámlaszámát, valamint hogy 
közösségi pályázat 

• A pályázathoz le kell adni egy darab a pályázó által készített szavazatgyűjtő 
dobozt, melyen jól látható módon legyen feltüntetve a pályázó neve, valamint 
a pályázat címe.

• Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban felso-
rolt összes mellékletet tartalmazó, aláírt pályázat fogadható be! Hiánypótlásra 
nincs mód.

• Idegen nyelvű dokumentumok esetén be kell nyújtani a dokumentumok 
magyar fordítását is.

A támogatás nem használható fel:
• pénzügyi befektetésre (pl: árfolyam nyereséghez, illetve kamatképzéshez);
• a pályázó lebonyolítási díjára (rezsire)
• átírási költségre, illetékköltségre, hitelesítési díjra, jelzálogbejegyzés költ-

ségeire;
• közjegyzői, ügyvédi költségre, stb.
• személyi jellegű juttatásokra (pl. élelmiszer, vendéglátás)
• A közalapítvány fenntartja a jogot,  hogy a pályázatok értékeléséhez továb-

bi dokumentumokat és információkat kérjen a pályázóktól, helyszíni személt 
tartson, illetve a támogatás folyósítását a pályázati kiírás keretei között további 
feltételekhez kösse; 

• a pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási szerződésben jogi 
biztosítékokat kössön ki;

• A pályázat eredményéről a Közalapítvány levélben értesíti a pályázókat.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményét nem köteles in-

dokolni, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. A támogatásban nem 
részesült pályázatokat nem küldjük vissza.

• A pályázat beadásának módja:
személyesen: Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ
  2628 Szob, Árpád u. 17.
• A pályázat elbírálása
A pályázat elbírálása a 2018. május 1-én megrendezésre kerülő Retro Majá-

lis elnevezésű rendezvényen történik a pályázók által leadott szavazóurnákba a 
résztvevők által leadott szavazatok arányában.

Amennyiben a rendezvény elmarad, a szavazás 2018. május 27-én megren-
dezésre kerülő Gyermeknapi rendezvényen kerül megvalósításra.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető: Golánné Beke 
Anita +36/30-2829-289.

Színezd újra a 
Duna-parti 
betonfalat!

Fogjunk össze és tegyük hangulatosabbá 
a Duna-partunkat! A Dunakanyar, de ta-
lán az ország egyik legszebb panorámá-
jával rendelkező tanuszodánk elkészült, 
viszont az összképen sokat ront a régi, 
közel 200 négyzetméteres támfal-beton-
kerítés. Az idei évben szeretnénk, hogy 
a kerítés megújuljon és összhangban a 
Duna-part környezetével megfelelő lát-
ványt nyújtson. A betonkerítés közvetle-
nül az EuroVelo 6-os kerékpárút mellett 
található, mind a helyi lakosság, mind 
turisták által sokat látogatott része a te-
lepülésnek.

A cél érdekében pályázatot nyújtot-
tunk be a Let’s Colour Településszépítő 
Egyesülethez. A pályázatot az a pályázó 
nyeri, aki a legtöbb szavazatot gyűjti 
össze.

Szavazatot leadni kizárólag 2018. 
április 30. 0:00-tól – 2018. május 20. 
24:00-ig lehet interneten keresztül, a 
www.letscolour.hu weboldalon történő 
regisztrációt követően.

A szavazáshoz regisztrálni kell, ame-
lyet a feltöltési időszaktól kezdve meg 
lehet tenni, de szavazni kizárólag a sza-
vazási időszakban lehet.

A regisztrált felhasználók a szavazási 
időszak során 1 naptári napon belül ösz-
szesen 1 szavazatot adhatnak le.

Ez úton kérünk minden kedves olva-
sót, hogy regisztrációjával és szavazatai-
val segítse pályázatunk sikerét. Ameny-
nyiben ehhez segítségére lehetünk, 
keressen bennünket a könyvtárban és a 
művelődési házban.

További információk a pályázatokkal 
és a szavazással kapcsolatban a www.let-
scolour.hu weboldalon találhatóak.

Ha kérdése van forduljon hozzánk 
bizalommal vagy csatlakozzon facebook 
csoportunkhoz melynek neve: Színezd 
újra a Duna-parti betonfalat!

Panita (06-70/442-6678,
muvhazszob@gmail.com)
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Mária Terézia királynő 1767-ben rendelte 
el, hogy az egész ország összes településén 
készítsék el az ott élő jobbágyok adóterhei-
nek az összeírását, azaz urbáriumát. Szinte 
minden településen más-más szolgáltatá-
sokkal tartoztak a jobbágyok (a kötelező 

kilenced megadása mellett) a földesuraik-
nak. Az uralkodó az urbáriumok elkészí-
tése után rendelte el, hogy Magyarország 
egész területén ugyanakkora megművelt 
föld után ugyanakkora robotterhet visel-
jenek a parasztok. Emellett az összeírás 

megmutatta, hogy a nem nemes lakosság 
mivel rendelkezik, mennyire adóztatható. 

A Szobon 1769-ben készített urbárium 

táblázatos formában a 2018. év elején ki-
adott Szobi Hírnökben jelent meg. Most 
ezen adatsor keresztneveit is megvizsgál-
juk az akkori névdivat iránt érdeklődve. A 
18. századi névsorban szereplő családfők 
korát nem ismerjük, de biztos, hogy vol-

tak köztük idős, 
nagyapa korú 
emberek és voltak 
olyanok, akik hú-
szas éveikben jár-
va örökölték meg 
elhalt apjuktól 
a gazdaságukat. 
Valószínű, hogy 
a 113 név szerint 
ismert férfi egy 
része nem Szobon 
látta meg a nap-
világot, hanem 
még Szebellében 
vagy a környékén, 

esetleg más felvidéki szlovák helységben 
születtek, ennek ellenére érdekes lehet a 
neveik bemutatása. A 113 férfi összesen 
15 keresztnevet viselt. (Lásd az 1. diagra-
mot.) A legnépszerűbb a János volt 28,3 
százalékkal, ezt a György és a Mihály kö-

vette 14,1, illetve 
11,5 százalékkal. 
Népszerű volt 
még az András, a 
Márton, a Mátyás 
és a Tamás. E hét 
nevet viselte az 
akkori családfők 
85,7 százaléka! 

S z e re nc s é re 
1769-ben felje-
gyezték, hogy kik 
a nagygazdák, kik 
a zsellérek és kik a 
legszegényebbek, 
a ház nélküli zsel-

lérek, akik más épületében laktak és a lak-
bért valószínűleg munkával, napszámmal 
egyenlítették ki. A három csoport létszá-

ma: 67 (gazdák), 
29 (zsellérek – a 
30. zsellér keresz-
tnevét nem is-
merjük, vele nem 
számolunk) és 
17 (nincstelenek/
házatlanok). Né-
mely keresztnév 
esetében látható, 
hogy a három 
rétegben nem 
egyformán gya-
kori. Az András 
például a legalsó 

rétegnél 17, 6 %-kal szerepel, míg a zsel-
lérek és a gazdák közt csak 7 % körül van. 
A György a zselléreknél nagyon ritka (3,4 
%), a gazdáknál 16,4 %, a nincsteleneknél 
viszont ez a leggyakoribb név, 23,5 %-kal 
képviselteti magát, amivel náluk megelőzi 
a Jánost is. Itt a János csak 11,8 %-ot ért 
el, de a zselléreknél és a gazdáknál már ez 
a legkedveltebb – a zselléreknél 37,9 %, a 
gazdáknál 28,4 % az aránya.  A 4 szobi Jó-
zsef mind a gazdák közt fordul elő, mintha 
ezt a nevet a szegényebbek nem szerették 
volna. A 10 Mártonból 5 a 29 zsellérre 
esik, ami alapján köztük a második leg-
kedveltebb. (A gazdáknál a 6. helyen áll 
csak!)  Mivel a 13 szobi Mihályból 10 a 
gazdák közt szerepel, így ez inkább a mó-
dos elődeinkre jellemző név ekkoriban.

Már a török kori szobi és környékbeli 
neveket elemezve látható volt, hogy a ke-
resztnevek divatja évszázadokkal ezelőtt 
is változott – ha nem is olyan gyorsan és 
olyan okok miatt, mint ma. Mária Teré-
zia korának névdivatját úgy mérhetjük 
fel, ha az 1769. évi gazdák neveit össze-
vetjük az akkortájt kereszteltek neveivel. 
Az 1768. január 1. és 1770. december 31. 
közti 3 év kereszteléseit a szobi katolikus 
anyakönyvben találjuk meg. 1768-ban 18, 
1769-ben 32, 1770-ben 34 szobi gyermek 
jött világra. (Érdekes, hogy ebből 45 a lány 
és csak 38 volt a fiú.) A fiúkra tekintve 
látható (Lásd a 2. diagramot!), hogy a Mi-
hály divatja nagyon erős lett, 21,1 %-kal 
megelőzte a babák közt a Jánosokat is. 
A felnőttek közt viszonylag ritka Pál az 
1768-1770-as nemzedékben 13,2 %-kal a 
harmadik legkedveltebb, maga mögé uta-
sítva az idősek közt harmadik helyen levő 
Györgyöt. Az András, a Márton és a Ta-
más a kicsik közt is hasonló gyakoriságú, 
mint a felnőtteknél, de a Mátyás népsze-
rűsége hanyatlóban volt. Az Ignác, István, 
Péter és Simon a fiataloknál hiányzik, vi-
szont van köztük egy-egy Ádám és Lőrinc. 

Az adóösszeírásokban, népszámlálá-
sokban a hölgyek nem szerepelnek, de az 
anyakönyvekbe szerencsére ők is beke-
rültek.  Az 1768 és 1770 közt Szobon ke-
resztelt 45 lányka 44,4 %-a Erzsébet lett, a 
sok helyen leggyakoribb katolikus női név, 
a Mária ekkor nálunk csupán a második 
15,5 %-kal. (Lásd a 3. diagramot!) A Mári-
áknál alig kevesebb az Ilonák, az Annák és 
a Juditok száma. Jól látható, hogy a női ne-
vek közt még kisebb a változatosság, mint 
a férfiaknál. Ez a 20. század előtt általános 
jelenség hazánkban. Valószínű, hogy a 
rengeteg János (Jan), Mihály (Michal), Er-
zsébet (Alžbeta), Mária (Maria), stb. miatt 
a becenevek változatos (szlovák) formáit 
használhatták szobi elődeink.  

Batizi Zoltán,
Börzsöny Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény

Keresztnevek a XVIII. századi Szobon
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Arra gondoltam, hogy egy 
olyan dologról szeretnénk 
írni nektek, ami jóval több 
számomra egy hobbinál. Egy 
olyan dologról, ami immáron 
több, mint 10 éve meghatároz-
za az életemet: a néptáncról.

2007. szeptemberében ke-
rültem be a pécsi Misina Nép-
táncegyüttesbe, ekkor kezdtem 
a harmadik osztályt. Az alsós 
osztályfőnököm volt egyben 
az iskolai néptánctanárunk, 
és ő szólt nekünk, hogy egy 
régi ismerőse új táncegyüt-
test alapított, melyhez tagokat 
toboroz. Osztályomból több 
mint tízen lettünk együtt "mi-
sinások", bár ma már sajnos 
csak hárman vagyunk tagok. 
Mivel együtt kerültünk be 
"osztályszinten" az együttesbe, 
így nem éreztük, hogy ez egy 
nagy különlegesség lenne. Így 
én is csak akkor döbbentem 
rá az egész magyar néptánc-
kincs és a néptáncosok rossz 
megítélésére, amikor gimná-
ziumba kerültem. Itt a focis-
ták, kosarasok előszeretettel 
hangoztatták (amolyan ősem-
ber módjára), hogy a néptánc 
nem sport, nem fárasztó, csak 
éneklős ugrálás, egy komoly-
talan móka. Ezért is döntöt-
tem úgy, hogy pontokba sze-
dem, mennyi mindenen javít, 
mennyi mindent fejleszt az, ha 
az ember "néptáncol".

Talán azt nem kell taglal-
nom, hogy milyen állóképes-
ség fejlesztésen esik át az, aki 
táncol. Egyértelmű lehet az is, 
hogy egy átlagos próba előtt 
ugyanolyan bemelegítést kell 
tartani, mint az "igazi" spor-
tok esetében. Erősíteni szin-
tén ugyanúgy kell, hiszen (és 
remélem ezzel nem lepem 
meg a fél országot) a néptánc 
bokától nyakig az összes test-
részünket és izmunkat igény-
be veszi, "egész testes munka", 
ezért egy elhanyagolt előkészí-
tést követően bármilyen bal-
eset történhet. 

Ugyanakkor az állóképes-
ség fejlesztést az élet minden 
területén javunkra fordít-
hatjuk, hiszen a mai munka-
erőpiaci viszonyok között a 
munkaerő gyakorlatilag "áru", 

mindenkinek el kell adnia 
magát, ahol különös fontos-
sággal bír az, hogy ki hogy 
jelenik meg, milyen kiállású, 
hogy viselkedik. Ha valaki 
tudja kontrollálni, irányítani 
a testét, az sokkal nagyobb 
megbízhatóságot sugall, így 
több eséllyel vághat neki egy 
többrostás interjúsorozatnak.

A tárgyi tudás szintén nem 
elhanyagolható. A tánc nem 
hajtható végre kellő háttér-
információ nélkül. Minden 
táncanyag előtt meg kell is-
merkedni az adott terület kul-
túrájával, szokásaival és hagyo-
mányaival. Emellett rengeteg 
népdalt tanul az ember, ami a 
zenei fejlődést hihetetlen erő-
vel és tempóval segíti. Ezt fo-
kozzuk azzal, hogy a 21. század 
néptáncosai és koreográfusai 
már túlléptek a sima, autenti-
kus koreográfiákon, melynek 
lényege csupán a tájegységre 
jellemző lépések bemutatá-
sa. Manapság tematikus ko-
reográfiák készülnek, ezáltal 
rengeteget tanulhatnak a részt-
vevők, amikor közösen járnak 
körbe olyan hétköznapi témá-
kat, mint a szerelem, születés, 
halál. Ebbe visz extra színt a 
táncszínházi vonal, amely tör-
téneteket, drámákat interpretál 
táncos formában színpadra, és 
a létrejött különösen izgalmas 
elegy biztos szórakozást bizto-
sít a nézők számára.

Egyszer egyik tanáromnak 
meséltem első közös óráink 
egyikén, hogy néptáncolok. Ő 
erre megkérdezte tőlem, hogy 
tudom-e, mi a nagyszerű a 
néptáncban. A válasz megle-
pett: az ember koncentrációs 
készségét a néptánc fejleszti a 
legjobban. És valóban! Gon-
doljunk csak bele: egyszerre 
hallgatunk egy zenét, amire 
énekelünk; ehhez párosul a 
táncolás, mely tánctechnikai 
szempontból is igénybe veszi 
az agyat, hiszen minden tá-
jegység, minden terület tánca 
sajátos, különleges. És mivel 
ma már koreográfiákat készí-
tünk, beállított folyamatokat is 
meg kell jegyezni, mert ha azt 
valaki elrontja, azzal sokat ve-
het el az elkészített mű színvo-

nalából. Az egész pedig akkor 
válik igazi csodává, amikor az, 
hogy egyszerre négy dologra 
kell koncentrálni, már nem 
fárasztó és nehézkes, hanem 
ösztönös és gördülékeny.

Mára a néptánc alapve-
tően csoportos műfajjá vált, 
így elengedhetetlen az egy-
más közti kommunikáció. A 
néptáncosok különösen szo-
ros közeget alkotnak, melyet 
a rengeteg közös fellépésre, 
sokszor minimális méretű, de 
mégis szerethető öltözőkre, és 
az akár 20 órás busz utakra 
igazán nem nehéz felépíteni. 
Az igazán jó közösség mégis 
az, amely családként tud mű-
ködni, ahol ugyanúgy leját-
szódnak a mindennapi viták, 
veszekedések, mint otthon, 
miközben a szeretet egyértel-
műen tapintható a levegőben. 
Sok olyan ember találhat rá 
valódi énjére egy ilyen közös-
ségben, aki addig nem érté-
kelte magát, esetleg szürkébb, 
unalmasabb személyiségnek 
titulálták. A tánc személyiség-
fejlesztő szerepe tehát meg-
kérdőjelezhetetlen. A verbá-
lis kommunikáció mellett a 
térközi kommunikációban 
is sokat segíthet, mivel a testi 
érintkezés teljesen általánossá 
válik egy néptáncos számára. 
A másik ember közelségét te-
hát általában jól le tudjuk re-
agálni, ezt pedig a hétköznapi 
szituációkba is könnyedén be 

tudjuk építeni.
A csoportban való létezés 

további előnye, hogy a nép-
táncosok bulijai sosem azok a 
kocsmában ülve "földiglerésze-
gedős" esték. Mindenhol elő-
kerülnek a zenék, a táncok, az 
igazi néptáncos időtől és hely-
től függetlenül bárhol képes 
táncra perdülni. A táncban te-
hát az érzelmeinket is sokkal 
könnyebb kifejeznünk, gond-
jainkat pedig elengednünk, 
így a táncos lélek egy sokkal 
nyíltabb, könnyebb élettel pá-
rosulhat.

A magyar néptánc és a 
néptáncosok megítélése nap-
jainkban nagyon változatos. 
Mindenesetre az idősebb kor-
osztály egyértelműen fontos-
nak tartja a magyar kultúra 
megőrzését, melyhez igye-
keznek a jövő nemzedékét is 
felzárkóztatni. Ebben, amúgy 
nem is állunk rosszul, szeren-
csére egyre több kisgyermek 
iratkozik be az utánpótlás 
csoportokba, amikben van 
lehetőség arra, hogy továbbvi-
gyék a magyar kultúrának ezt 
a jelentős vonalát. Remélem, 
hogy ez, a számomra tény-
leg fontos ügy, a következő 
generációk számára sem vá-
lik érdektelenné, és képesek 
lesznek ezt olyan színvonalon 
tovább éltetni és működtetni, 
amelyet a magyar néptánc-
kincs megérdemel.

forrás: www.hashtagma-
gazin.net/cooltur-koktel/mu-
veszet/lehet-hobby-a-neptanc

szemlézte: Kuti Andrea

Lehet-e hobbi a néptánc?

Mozdulj a közösségedért!
A Szobért-Szobiakért Közalapítvány az idei évben 
rendhagyó módon osztja fel a Szobon tevékenykedő 
pályázó csoportok között a rendelkezésére álló 300 000 
Ft-ot.

Támogasd a közösségeket a 2018. május 1-jén meg-
rendezésre kerülő Retro Majálison való aktív részvéte-
leddel!

Gyere a duna-parti színpadhoz, regisztrálj és telje-
sítd futva, gyalog, kerékpárral, rollerral az ötöshídig és 
vissza a távot 12-16 óra között, majd add le a szavaza-
tod az általad támogatni kívánt szervezet gyűjtődobo-
zába. A táv többször is teljesíthető.

A pályázatban rendelkezésre álló összeg a beérkezett 
szavazatok arányában kerül felosztásra.

Amennyiben a rendezvény elmarad, a szavazás 
2018. május 27-én a Gyereknapi rendezvényen kerül 
megvalósításra.
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A szobi karitászcsoport sok szeretettel mond 
köszönetet mindazoknak, akik a húsvéti 
élelmiszergyűjtés alkalmával adományaik-
kal hozzájárultak a közöttünk élő, rászoruló 
testvéreink ünnepének megkönnyítéséhez. 
Az összegyűlt élelmiszerekből, melyeket a 
Szent Antal-perselyben elhelyezett pénzado-
mányaikból a csoport kipótolt, összesen 26 
élelmiszercsomagot állítottunk össze és ad-

tunk át a rászorulóknak. Mindenki köszönettel vette, hogy 
az adományozók nem feledkeznek meg a szűkölködőkről. 
Isten fizesse meg nekik!

Szobi
Karitászcsoport

Adományok, amelyek már nem juthatnak el a rászorulókhoz
Sajnálatos eset történt. A megáldott gyertyákért a hívek ál-
tal adott pénzadományokat valaki a gyűjtődobozzal együtt 
elvitte a templomból (a rácson belül elhelyezett kis asztalról). 
Azt a pénzt, amit a hívek a rászorulók részére adtak. A gyer-
tyák számából kiindulva kb. 10-15 ezer forint lehetett doboz-
ban. Döbbenetes.

A március a tavasz első hó-
napja. A hosszú, hideg tél 
után már alig vártuk, hogy 
végre süssön a nap, ki tudjunk 
mozdulni a négy fal közül. 
Igazán mozgalmas, progra-
mokkal teli hónapot zártunk.

Ünnepek
Hagyományainkhoz hűen, 

és nemzeti ünnepünk előtt 
tisztelegve március 14-én a 
negyedik osztályosok verses, 
zenés, táncos műsorát élvez-
hettük a város ünnepelni vá-
gyó lakóival együtt. 

A diákönkormányzat tagjai 
húsvét előtt, a műfüves pályán 
osztályok közötti tojás gurító 
versenyt rendeztek. A móka 
és kacagás némi testmozgás-
sal fűszerezve felpezsdítette az 
órák közötti szüneteket.

Iskolai programok
Minden tanévben nagy 

szeretettel várjuk a leendő kis 
elsősöket. Ennek egyik prog-
ramja az Iskolanyitogató. A 
tanító nénik szeretettel látták 
vendégül a kíváncsi és érdek-

lődő gyermekeket és szülei-
ket.

Szintén hagyomány isko-
lánkban, hogy Nyílt napokat 
tartunk. Idén március 5-6-án 
is sok szülő, nagyszülő volt 
kíváncsi arra, hogy miként 
is folyik az oktatás intézmé-
nyünkben. 

Kirándulások
Szinte nem telik el úgy 

hónap, hogy valamelyik osz-
tályunk ne kiránduljon vala-
merre. Márciusban a nyolca-
dikosok a Parlamentben és 
a Terror Háza Múzeumban 
jártak. A Harmadikosok a 
Parlamenttel ismerkedtek. A 
másodikosok a Vajdahunyad 
Várában a mezőgazdasági 
kiállítást nézték meg, majd a 
Fővárosi Nagycirkusz Ludas 
Matyi című előadásán szó-
rakoztak. Az ötödik és nyol-
cadik osztályosok a Pál utcai 
fiúk című nagy sikerű musi-
calen jártak a budapesti Víg-
színházban.

Szobi Fekete István 
Általános Iskola

„Energiát csakis attraktív és 
mosolygós ember képes adni 

környezetének”

2018. április 14-én, 
szombaton a Szobi Jó-
zsef Attila Művelődési 
Házban tartott kulturá-
lis program résztvevői 
egy régi és különleges 
népszokást, a Nepo-
munki Szent Jánoshoz 
kapcsolódó „János-
kázás”-t ismerhették 
meg. A rendezvény a Szob 
Város Önkormányzata által 
a Bethlen Gábor Alaphoz 
benyújtott támogatás segít-
ségével valósult meg. 

A 14. században Csehor-
szágban élt pap, Nepomuki 
János a prágai érsek helyet-
teseként az ország előkelői 
közé tartozott. Legendája 
szerint ő volt IV. Vencel cseh 

király nejének gyóntatója. 
A féltékeny uralkodó Ne-
pomunki Jánostól szerette 
volna megtudni, hogy neje 
a gyónáskor beszélt-e házas-
ságtörésről. Mivel a pap nem 
informálta Vencel királyt, ő 
végül megkínoztatta, majd 
a Moldva folyóba dobatta 
Nepomuki Jánost. Az 1729-
ben szentté avatott mártír  
több vízhez kötődő szakma, 
mesterség védőszentje lett, 
emléknapja május 16.

Április 14-én a néhány 
órás kis konferencián a 
főszervező, Fésű József 

György (képünkön) a szent-
hez kötődő Jánoskázás szo-
kásának felelevenítésének 
lehetőségeiről beszélt a Mo-
hácson ma is rendszeresen 
megrendezett Jánoskázások 
tapasztalatai alapján. 

Az ipolysági Bendik Már-
ta környékünk Nepomuki 
Szent János szobrait mu-
tatta be. Kuháné Tóth Edit 

zenetanár „Nepomuki Szent 
János tisztelete az egyházze-
nében” címmel tartott előa-
dást a Szent László Plébánia 
Vegyeskarának közremű-
ködésével. A helembai és 
a századi citerazenekarok 
helyi és távolabbi magyar 
népdalokat játszottak. A szí-
nes programot a házigazda 
Ferencz Gyöngyi, Szob város 
polgármestere nyitotta meg, 
majd zárta be megköszönve 
a közreműködők áldozatos 
munkáját.       

Batizi Zoltán

Köszönet az adományokért!

„Jánoskázás” 
hagyományteremtő 

szándékkal
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Kutyavilág
Fiatal kuvasz szaladgál a kerítés mellett örömében, ha meg-
lát, fülvakarás és egy keksz. Ez a találkozásunk lényege. Igy 
indult volna a legutóbbi viszontlátás. Nem ugrál, nincs fa-
rokcsóválás. Közeledek a kerítés felé. Ül és néz. A kerítésen 
egy A/2-es papírlap. 

„Kedves Barátom! Beteg vagyok, a doktor bácsi gyógysze-
rez, diétáznom kell. Ha szeretsz nem adsz nekem semmit! A 
fültövem vakarását viszont elfogadhatom.”

Nahát, ez aztán a kutyavilág!

Kommunikáció
A férj nyesegeti a bokrokat, felesége gazolja a virágokat. 
Komótosan dolgozgatnak. Megszólal a harang. Dél van. A 
férfi megtörli a homlokát, aztán vidáman odarikkant az asz-
szonyhoz.

- Asszony, mi lesz ebédre?
- Ami tegnap volt.
- És mi volt tegnap?
- Amit ettél ebédre.
- És mit ettem ebédre?
- Ott van a hűtőszekrény felső polcán.
- Na, ezt aztán jól megbeszéltük – feleli a férj, és ment 

kezet mosni a konyhába.
Ferenczy Emil

„Ami kimaradt”- korábbi írásainkból
Szeretnénk megköszönni Tóth Lajos alpolgármester úr-
nak, hogy minden rendezvényünkhöz anyagilag hozzá-
járul, köszönti a tagságot, verssel készül.

Köszönetünket fejezzük ki Polónyi Éva képviselőnek 
is, hogy minden alkalomra a kenyeret biztosítja nekünk.

A nyugdíjas klub vezetősége

Virágvasárnap barkaszenteléssel kezdődött a liturgia. A szen-
telést plébánosunk a Nepomuki Szent János szobránál végezte. 
A  hívek e megszentelt ágakkal a kezükben vonultak be éne-
kelve a templomba. Ezzel megkezdődött a nagyhét. Templo-
munk énekkara elénekelte a virágvasárnapi passiót. A nagy-
böjtben  minden pénteken és vasárnap a kálvárián keresztúti 
ájtatosságot végeztek egyházközségünk tagjai. Nagypénteken 
az énekkar ismét elénekelte a passiót. Köszönet illeti a passió 
előadásában résztvevőket és az énekkar vezetőit. A nagyböjt 
időszaka alkalmas arra, hogy Krisztus szenvedését átgondol-
va rendbe tegyük lelki életünket.

Jézus Krisztus kínszenvedésének története tizennégy állo-
máson át mutatja be a történteket. Sajnálatos módon ennek a 
látogatottsága is csökkent. Hogy az okokat megérzsük, érde-
mes elolvasni a prágai püspöknek az egyház helyzetéről szó-
ló, valamint Churchill 1899-es muzulmánokról szóló írását.

Simon József

A téma az utcán hever

"SZÓL A RÁDIÓ"
Régi rádiók Szobon

A Börzsöny Múzeum Baráti Köre arra kéri azon szobi 
lakosokat, akik rendelkeznek régi rádióval, hogy a 

szobi Retro Majális napjára 
kölcsönözzék azt bemutatás céljából.

Leadni a Szobi József Attila Művelődési Házban lehet 
átvételi elismervény ellenében, és az épségben történő 

visszaadásáról gondoskodunk.
Természetesen a család neve szerepelni 

fog a kiállított rádiónál. 

Szemműtétem napján!
Péterfi Sándor út, de nagyon utállak!

A lélek tükrébe, jó bele trafáltak.
Szürke szín ezután, nem más mint egy hályog.

Imába foglalom, hogyha újra látok!

Azóta minden perc, egy gyötrődő álom.
Azt mondják rendbe jön, hiszem, hogyha látom!

De ha holnap mégis megjön a látásom,
„RICSI” műtős kezed, kísérje áldásom!

Szemműtétem másnapján!
Mindent megköszönök! Főorvos barátom!

E csodás világot, most még szebbnek látom!
Bocsásd meg énnékem, azt hogy kételkedtem,

Azt, hogy egy nyafogós beteged lehettem!

Büszkék lehetnek „RÁD”, rokonok, családod!
Ahogy e szép szakmát, műveled, csinálod!
Gyógyítsd a szemeket, kudarctól ne féljél.

Erő, egészségben, még sokáig éljél!

Budapest, Péterfi Sándor utcai szemészet,
2017. december 5-6.
id. Virág Sándor

Nagyböjti gondolatok

Szobi Hírnök
Szob Város Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Ferencz Gyöngyi polgármester
2628 Szob, Szent Imre u. 12. 

Tel.: 27/570-690
Felelős szerkesztő: dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 27/570-690, 
e-mail: holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

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

Felelős vezető: Furucz Zoltán
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MUNKATÁRSAT KERESÜNK a Mészkő Kft. ze-
begényi üzemébe zsákoló munkakörbe, azonnali 
belépéssel. Fizetés: két műszakos munkarend vál-
lalása esetén akár bruttó 250.000 Ft. Előny: B-ka-
tegóriás jogosítvány. 
Jelentkezni a 27/370-203-as telefonszámon lehet.

Felhívás
NYÁRI TÁBOR A KÖNYVÁRBAN.

Alsó tagozatosok számára: 2018. július 2-6.
Felső tagozatosok számára: 2018. július 9-13.

További információ a könyvtárban nyitva tartási 
időben személyesen, vagy a 06-27/370-217-es,

illetve a  06-70/382-7357 telefonszámokon.

LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS ÉS GONDOLJA VÉGIG, 
HOGY MIT POSZTOL KÖZÖSSÉGI OLDALAKON! 
BETÖRŐK IS LÁTHATJÁK…

Néhány jó tanács, hogy mit ne írjon ki közösségi oldalára!

Ugyan a közösségi oldalakat (pl. Facebook) eredetileg 
kapcsolattartásra találták ki, de a legtöbb felhasználónak 
ennél többet jelent.  Olyan felület, ahová mindent ki lehet 
írni, minden információt meg lehet osztani a „világgal”, 
még azt is, hogy a felhasználó mit csinál, hol tartózkodik, 
hová utazik, mit vásárolt.

Holnap utazik a család! NE ÍRJA KI!

Akár nyáron, akár télen utazik, a ház, lakás legtöbb csa-
lád esetében őrizetlenül marad hosszabb időre. Ha a közös-
ségi oldalra kiírja, hogy mikor indulnak, mikor érkeznek, 
szinte szabad utat ad a betörőknek, biztosak lehetnek ab-
ban, hogy otthonában senki nem tartózkodik, így bátran 
próbálkozhat. 

Ha mindenképpen tudatni akarja barátaival, ismerősei-
vel, hogy hová utazik, figyeljen a beállításokra! Korlátozza 
azok számát, akik láthatják a bejegyzéseit, posztjait!

Így néz ki a lakás belülről: NE MUTASSA MEG!

A lakása, háza belsejét még akkor se mutassa meg az in-
terneten, ha nagyon büszke rá! A betörő megismerheti az 
otthonát belülről, megtudhatja, hogy melyik helyiségben 
milyen mozdítható értékek vannak. Egy „jól” sikerült fotó 
az ablakból, erkélyről segíthet a betörőnek abban, hogy fel-
kutassa az Ön lakását, házát. Közösségi oldalra soha ne írja 
ki pontos címét, telefonszámát és a lehető legkevesebb ada-
tot adja meg magáról! 

Nézzétek mit vettem! NE MUTASSA MEG!

Ha valamilyen értékes dolgot vásárol (elektronikai be-
rendezés, ékszer, óra), ne mutassa meg a nagyközösségnek! 
A betörő szeme azonnal felcsillan a drága holmi láttán, úgy 
dönthet, hogy szerencsét próbál és betör önhöz.       

Az szja-bevallási tervezet 
már több mint egy hónapja 
elérhető a webes felületen, 
s a papíralapú postázás is 
folyamatos. A tervezetet 
érdemes átnézni, s szükség 
esetén módosítani, majd 
véglegesíteni. A jóvá nem 
hagyott tervezet – a me-
zőgazdasági őstermelők 
és az áfafizetésére kötele-
zettek kivételével – május 
22-e után automatikusan 
bevallássá válik. Az őster-
melőknek és az áfafizetésé-
re kötelezetteknek ugyanis 
mindenképpen ki kell egé-
szíteniük a tervezetet a te-
vékenységükből származó 
adatokkal.

 Ha a tervezetben vissza-
igényelhető adó szerepel, 
akkor a visszautaláshoz 
meg kell adni a bankszám-
laszámot vagy a postai cí-
met, attól függően, hogy 
miként szeretné vissza-
kapni az adózó az év köz-
ben többletként befizetett 
adót. Ha valaki tavaly több 
önkéntes pénztárnak is fi-
zetett, a bevallásban ren-
delkezni kell, hogy melyik 
pénztárhoz kéri a vissza-

utalást.
Ha a bevallásban sze-

repel fizetendő személyi 
jövedelemadó vagy egész-
ségügyi hozzájárulás, és 
ezek összege nem több 
mint 200 ezer forint, ak-
kor idén is kérhető pótlék-
mentes részletfizetés, amit 
a bevallásban kell jelölni. 
Az első részlet fizetésének 
határideje 2018. május 22.

A NAV webes szja-kitöl-
tő programját használók a 
fizetést megtehetik a kitöl-
tő felületen is. A többi adó-
zó az átutalás mellett a ki-
jelölt ügyfélszolgálatokon 
bankkártyával és csekken 
is befizetheti az adóját.

Az szja 1 százalékáról 
mindenki nyilatkozhat 
akár a webes felületen, akár 
papíralapon, melyet postán 
is beküldhet a NAV-hoz. 
Ha a felajánló az 1 száza-
lékról rendelkező nyilatko-
zatot a NAV ügyfélszolgá-
latán szeretné benyújtani, 
akkor azt csak személyesen 
vagy meghatalmazottján 
keresztül teheti meg.

Nemzeti Adó- és
 Vámhivatal

Tervezetből bevallás
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Kedves Szobi Fiatalok! 
A hatályban lévő, a pol-

gárőrségről és a polgárőri te-
vékenység szabályairól szóló 
törvény alapján lehetőség nyílt 
arra, hogy a 14. életévüket be-
töltött fiatalok csatlakozzanak 
a Polgárőrség kötelékéhez.

Kik lehetnek ifjú polgárőrök? 
A polgárőr törvény ki-

mondja, hogy csak is a törvé-
nyes képviselő hozzájárulásá-
val lehet valaki ifjú polgárőr. 
Alapfokú iskolai végzettséggel 
kell rendelkeznie és természe-
tesen büntetlen előéletű kell, 
hogy legyen.

Az ifjú polgárőr közremű-
ködik a polgárőr feladatkörét 
érintően az állampolgárok 
tájékoztatásában, a polgárőr 
tevékenységgel kapcsolatos 
jegyzőkönyvek és más iratok 
előkészítésében, a katasztró-
fákra való felkészülésben, a ka-
tasztrófák elleni védekezésben 
és helyreállításban, valamint 
a polgári védelmi szervezetek 
tevékenységében, dolog ideig-
lenes elvétele esetén az elvett 
dolog őrzésében és szállításá-
ban. A baleset-megelőzési, az 
áldozatvédelmi, a közlekedés-
biztonsági, állat-, környezet- és 
természetvédelmi tevékenység 

támogatásában, a lakosság és 
az önkormányzatok közöt-
ti kapcsolat erősítésében, az 
otthonában élő fogyatékos 
személy védelmében, a pol-
gárok és javaik védelmében, 
az állami és önkormányzati 
vagyon megóvásában, a pol-
gárőr egyesület feladataival 
összefüggő oktatási, kulturális, 
ismeretterjesztő tevékenység-
ben.

Azoknak, akik 2016. január 
1-je után érettségiznek - tehát 
2012 szeptemberében vagy ké-
sőbb kezdték el a középiskolát 
-, ötven óra közösségi munkát 
kell végezniük. Ez az érettsé-
gi-bizonyítvány kiadásának 
feltétele. Éppen ezért meg fo-
gunk állapodni több középis-
kolával, így lehetőséget teremt-
ve arra, hogy a szobi gyerekek 
a polgárőrség szervezésében 
igazoltan letölthessék ezt az 50 
óra közösségi munkát.
Csatlakozási szándékod az 
alábbi elérhetőségek egyi-

kén jelezd: 
Telefon: +36 20 4282457 

E-mail: szobipolgarorok@
gmail.com

Várunk a csapatunkba! 
Sass László 

SZVPE Elnök

Köszönetet mondunk mindazon barátoknak, kol-
légáknak, szomszédoknak, családtagoknak, akik 
Szentgáli László temetésén részt vettek, és utolsó 
útjára elkísérték.

A gyászoló család

Gasztostaféta
Kazinczi Ferencné Bezeczki Judit receptje

A család és az ismerősök körében is nagyon kedvelt 
ez a különleges saláta, amit egy kedves bajor roko-
nunktól tanultam.  Látszólag nem összeillő alapanya-
gokból készül, talán ez adja a különlegességét. Sem-
miféle fűszer nem kell az elkészítéséhez! Bármilyen 
sülthöz felhasználható!

Gréti salátája
Hozzávalók 4 személyre:

• 3 db nagyobb póréhagyma fehér része,
• 1 nagy doboz ananász befőtt,

• 1 db nagyobb zeller,
• 3 db főtt tojás,

• 0,8 liter majonéz (lehet light is).
A zellert puhára főzzük. A hozzávalókat apró koc-

kára vágjuk és összekeverjük a majonézzel. Ha túl 
sűrűnek találjuk 2-3 evőkanál ananászlevet adjunk 
hozzá. Legcélszerűbb előző nap elkészíteni, hogy jól 
összeérjen.

Jó étvágyat kívánok!

A stafétát átadom Havasi Pálné Mónikának!

Köszönetnyilvánítás

Legyél te is ifjú polgárőr!
Csatlakozz a szobi polgárőrökhöz!

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
A Szobi Napsugár Óvoda tájékoztatja a Kedves Szü-
lőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre, az óvodai 

beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 20-án, pénteken 8-16 óráig

2018. április 21-én, szombaton 8-16 óráig.
Ezzel egy időben bölcsődei igény felmérést is végzünk!

2015. szeptember 1-től kötelező az óvodába járás 
minden harmadik életévét betöltő gyermeknek.

A 2018/2019-es nevelési évre azon gyermekek jelentke-
zését is várjuk, akik: betöltötték, vagy betöltik a három, 

illetve a két és fél éves kort, és a nevelési év során 
szeretnék az óvodai nevelést igénybe venni.

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal: - gyermekük 
születési anyakönyvi kivonatát, - TAJ számát, - a gyer-
mek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosító igazolványát, - és a lakcí-

met igazoló hatósági igazolványát.
Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves szülőt, 

nagyszülőt, de legfőképpen, leendő kicsi óvodásainkat.
Hámoriné Schubauer Mónika óvodavezető
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www.zoldhid.hu, ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük! Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
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A kiállítás megtekinthető 2018. május 5-ig.


