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Gróf Széchenyi István 1848. március 
17-én kelt levelében így számolt be 
titkárának azokról a sorsfordító, di-
csőséges pillanatokról, amelyek 1848 
tavaszán nyitányát jelentették a ma-
gyar polgári-alkotmányos átalakulás-
nak.

„Barátom, csudákat éltünk! Nemzeti 
voltunk hajszálon függött. Az első fel-
vonás gyönyörűen sikerült! Teli vagyok 
a legszebb reményekkel. ... Ha reakció 
nem történik és több lesz bennünk a 
hazafiság, mint az irigység, s több a 
polgári erény, mint a dicsvágy ... én biz 
azt hiszem: lesz még a magyarbul vala-
mi és pediglen sok!”

Néhány hét leforgása alatt a már-
ciusi ifjak – Kossuth, Jókai, Petőfi és a 
többiek - közreműködésével Magyar-
ország lebontotta a természetes fejlő-
dés útjában álló, kiváltságokra épülő 
rendi társadalmi berendezkedést, és 
helyette a polgári értékrend alapjára 
fektette a haza jövendőjét.

Az átalakulás szédületes gyorsaság-
gal zajlott, és 1848 áprilisában még 
úgy tűnt, hogy a haza hosszú betegsé-
géből kigyógyulva egy egészséges fej-
lődési pályára áll. Aztán jött Jellasich, 
jött Windischgratz, jött Haynau, vé-
gül az orosz hadsereg. A forradalom 
1849-ben elbukott.

A magyar nemzet azonban a má-
moros március, a nemzeti egységet 
összekovácsoló harc, majd pedig a 
világosi vég, és az aradi dráma után 
is élt. Túlélt, mint annyiszor a törté-
nelem során. De már gazdagabban 
és erősebben, mert szívében hordoz-
ta március 15-e üzenetét, és lélekben 
megerősödve cipelte keresztjét.

Kevés népnek adatik meg, hogy 
annyi szép, büszkeséggel eltöltő 
történelmi pillanat megünneplésé-
re legyen lehetősége, mint nekünk, 
magyaroknak. És kevés népnek van 
úgy kiszabva a sorsa, hogy annyi 
szenvedés és könny árán maradjon 

meg szabadsága, mint a magyarnak. 
Az 1848-as forradalom és az azt 

követő szabadságharc történelmünk 
olyan jeles eseménye volt, amely moz-
gósította és összefogta az egész ma-

gyar nemzetet. Ez az örökség adjon 
nekünk magyaroknak erőt, és hitet 
önmagunkban a jelenben és a jövőben 
egyaránt. 

dr. Holocsi Krisztián

Az 1848-49. évi forradalom és 
szabadságharc emlékére 
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Immáron 6. alkalommal 
került megrendezésre a 
Jótékonysági Farsangi Bál, 
amelynek témája idén a 
vadnyugat volt. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy az 
előző évekhez hasonlóan 
idén is a vendégeink nagy 
része jelmezben tisztel-
te meg a rendezvényt, a 
legötletesebb maskarákat 
jutalmaztuk is.

A jótékony cél pedig 
idén sem volt más, mint 
a városi gyermekprogra-
mok támogatása, és esz-
közök beszerzése a mű-
velődési házba, melyeket 

a fiatalok a szabadidejük-
ben használhatnak.

A korábbi években már 
beszerzésre került egy 
trambulin, amit a szabad-
téri rendezvényeink nagy 
részén vehetnek igénybe 
a skacok. A mindennapi 
használatban pedig jelen-
leg egy ping-pong asztal, 
csocsó és léghoki áll az 
ifjúság rendelkezésére. Az 
idei évben az ifjúsági klub 
fejlesztésére szeretnénk 
fókuszálni, és amennyi-
ben a helyiség felújítás-
ra kerül, társasjátékok és 
játékkonzol beszerzését 

tervezzük. 
Támogatóink száma 

évről-évre bővül, amiért 
nem tudunk eléggé hálá-
sak lenni, hiszen nélkülük 
közel sem tudnánk ilyen 
színvonalon  megszervez-
ni a közösségi programja-
inkat.

Köszönjük nekik 
ezúton is: 

Alsószobi Vegyesbolt/ 
FamilyFood Market

Bonanza Turi
Éva Baker Kft.

ForCarTechnic Kft./Antal 
András és Zentai Kornél

Vadiúj Vadnyugat
Jótékonysági Farsangi Bál

Herfli Söröző & Pizzéria
imprevo.hu/

Csímár Kinga
Jászai Tibor

Kavalkád
Kenumánia Kft.

Kis Herceg Virágkertészet
Kollárné Vincze Boglárka

Nádas Falatozó és Bor 
Bár

Nefelejcs Virágüzlet
OIL Benzinkút, Szob

Szalai-Gregor 
Andi/AndiFitness

Szobi Jégvarázs/házi réte-
sező, lángosozó, fagyizó
Turcsik Mónika-Lukács 

Attila
Zátony Music Pub

Továbbá szeretnénk 
megköszönni mindazok-
nak, akik segítségünkre 
voltak a szervezés, az elő-
készítés, és a lebonyolítás 
folyamán, külön köszönet 
Heil Szilvinek, Pereszlényi 
Zsuzsannának, Kunyáné 
Lantai Anitának, Kutasi 
Péternek, Horváth Ká-
rolynak és Bartók István-
nak,  az 50 órás közösségi 
munkát nálunk teljesítő 
diákoknak. Sántha József-
nek, a Kakas családnak, 
Lehoczky Ottónak és Csa-
bának a dekorációért.

Köszönjük a 
fellépőknek:

Danubius Táncegyüttes
Mazsik

Mazsi anyuk
Zátonyos fiúk

Panita
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Röviden
Rendezési terv A képviselő-testület 
február 21-én megtartott ülésén módosí-
totta a város rendezési tervének a 064/2, 
064/3, 064/5, 064/6, 064/7, 064/9 hrsz-ú, 
területekre vonatkozó szabályozását. 

Kisvasút A Börzsöny Kisvasút Fenntar-
tó és Üzemeltető Nonprofit Kft. részére a 
képviselő-testület 500.000 Ft összegű elő-
leget biztosított a kisvasút üzeméhez kap-
csolódó engedélyeztetési eljárási költségek 
fedezetére.

Pályázatok A képviselő-testület febru-
árban döntött arról, hogy a „Három ge-
nerációval az egészségért program” című 
pályázati felhívásra - mint konzorcium 
vezető - pályázatot kíván benyújtani. A 
pályázat támogatásban részesülése esetén 
lehetőség nyílna a lakosság széles köreiben 
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok 
(pl. a szív- és érrendszeri-, illetve daganatos 
megbetegedések) elvégzésére. Szintén feb-
ruárban döntöttek arról a képviselők, hogy 
az önkormányzat a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése” című felhívásra is 
pályázatot kíván benyújtani.

Közbeszerzési terv A képviselő-testü-
let február 28-i ülésén fogadta el az önkor-
mányzat 2019. évi közbeszerzési tervét.

Bizottsági tájékoztatók A képvise-
lő-testület feruár végi ülésén ismerte meg 
és fogadta el a képviselő-testület mellett 
működő bizottságok (Kulturális, Oktatási, 
Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi El-
lenőrző és Településfejlesztési Bizottság, 
Szociális és Egészségügyi Bizottság, Ügy-
rendi, Összeférhetetlenséget és Vagyony-
nyilatkozatot Kezelő Bizottság) elnökeinek 
tájékoztatóját az egyes bizottságok 2018. 
évben végzett munkájáról, illetve a 2019. 
évre vonatkozó munkatervéről.

Fák gondozása A képviselő-testület 
februárban döntött arról, hogy a Duna 
parti sétányon található fák korona-köny-
nyítésére 250 000 Ft-ot biztosít. A képvi-
selő-testület határozott arról is, hogy az 

Árpád utcai és Szent László utcai (Luczen-
bacher-sétány) elöregedett vadgesztenye-
fák állapotáról, kezelésének módjáról, 
illetve a veszélyessé vált fák esetleges kivá-
gásáról lakossági konzultációt (fórumot) 
kíván tartani.

Vízkorlátozási terv A képviselő-tes-
tület februárban fogadta el Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály 
Zoltán út 3.)  Szob településre vonatkozó 
vízkorlátozási intézkedési tervet.

Csónakház A képviselő-testület febru-
árban döntött arról, hogy a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség által a szobi csónakház 
fejlesztésére biztosított támogatásokról 
szóló megállapodásokat megszünteti, és 
a fel nem használt támogatási összeget a 
szövetség részére visszafizeti. A csónak-
ház fejlesztéséhez szükséges támogatásról 
szóló új megállapodásokat várhatóan már-
cius-április hónapban köti meg az önkor-
mányzat a szövetséggel.

Támogatások A képviselő-testület feb-
ruárban döntött arról, hogy a Szobi Men-
tőállomás részére 100 000 Ft, míg a Szobi 
Sport Club részére TAO pályázaton elnyert 
forrás igénybevételéhez 500 000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Közösségeket Támo-
gató Alap terhére.

EFI A képviselő-testület februárban dön-
tött arról, hogy az Egészségfejlesztési Iroda 
működéséhez szükséges „Szív és érrendsze-
ri klub” című program megvalósítására, a 
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőb-
bet adó dr. Erhardt Bernadettel (6000 Kecs-
kemét, Zágoni u. 14.) köt szerződést.

Sebességkorlátozás A képviselő-tes-
tület február 28-i ülésen döntött arról, 
hogy a szobi 069 hrsz-mal jelölt út („Régi 
nosztrai út”) teljes szobi szakaszára 30 km/
h-s sebességkorlátozást vezet be.

Adomány Szobi „Dupoly” Járási Men-
tőcsoport - az önkormányzattal közösen 
- munkájának segítésére 3 db nagyteljesít-
ményű szivattyút és 3 db aggregátort kapott. 
Az eszközöket február hónapban adta át a 
katasztrófavédelmi igazgatóság a mentőcso-
port képviselője Krasznai Zoltán részére.

2019 február hónapban született Egri Gábor és Klein Andrea Dóra nevű, vala-
mint Kunya Gergely és Lackó Brigitta Klára Maja nevű gyermeke. 

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

Anyakönyvi hírek

Statisztikai 
adatgyűjtés 

településünkön
A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) Szob településen a hivatal 
elnöke által 2019-re engedélye-
zett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket 
hajt végre, a korábbi évek gyakor-
lata szerint. A felvételek Országos 
Statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a követ-
kezők: 

1539 Munkaerő-felmérés és
 kiegészítő felvételei 

1942 A lakosság utazási szokásai 
Az összeírási munkát a Központi 

Statisztikai Hivatal megbízásából a 
Statek Statisztikai Elemző Központ 
Kft. (Statek Kft.) fényképes igazol-
vánnyal ellátott kérdezői végzik. A 
válaszadásra kijelölt háztartások 
kiválasztása a KSH népszámlálási 
adatállományának aktualizált vál-
tozatából véletlenszerű mintavé-
tellel történik az ország különböző 
településein. Az adatfelvételekből 
származó eredmények nélkülözhe-
tetlenek a társadalom jellemzőinek 
feltérképezésében. A kapott adato-
kat a Központi Statisztikai Hiva-
tal a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény, valamint 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) elő-
írásának megfelelően bizalmasan 
kezeli, azokat más szervek, szemé-
lyek részére nem szolgáltatja ki. Az 
eredményeket név és egyedi adatok 
nélkül, valamint összesített statisz-
tikai táblázatokban közöljük. 

A lakosság részére munkana-
pokon hétfőtől csütörtökig 8:00 
és 16:00 óra között, pénteken 8:00 
és 14:00 óra között a +36-80/200-
766-os telefonszámon, illetve a la-
kinfo@ksh.hu email címen adunk 
további felvilágosítást. Az adat-
gyűjtés módszertanával és a kuta-
tási eredményekkel kapcsolatosan 
a www.ksh.hu internetes oldalon 
található Adatgyűjtések/Lakossági 
adatgyűjtések menüpont nyújt tá-
jékoztatást. 

KSH
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Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő együtt gondolko-
dásra hívja a választókerület 
polgárait. 

A Kornis Gyula Tervről, 
vagyis a Váci és Szobi járás 
2030-ig ívelő fejlesztési irá-
nyait összefogó programról 
tartott tájékoztatót Rétvári 
Bence.

 A Kornis Gyula Terv a 
választókerület mind a 34 
településére kiterjedően 
gyűjti össze a fejlesztési öt-
leteket, hozzájárulva ezzel 
ahhoz, amit Orbán Viktor 
miniszterelnök fogalmazott 
meg: „Magyarország tartoz-
zon az Unió első öt olyan or-
szága közé, ahol a leginkább 
érdemes élni, laki és dolgoz-
ni.”  Rétvári Bence amellett, 
hogy ismertette a már eddig 
elért eredményeket, felhívta 
a figyelmet arra, hogy hét 

területen várja az itt élők ja-
vaslatait a térség jövőjének 
közös alakítása érdekében: 
az egészségügy fejlesztése, 
a közlekedés korszerűsítése, 
az oktatás-nevelés javítá-
sa, a közintézmények mű-
ködtetése, a civil és egyházi 
közösségek megerősítése, a 
kultúra-szabadidő minősé-
gi eltöltésének elősegítése, 
valamint a térség kitörési 
pontjaként számon tartott 
turizmus fejlesztése.  Az or-
szággyűlési képviselő hang-
súlyozta: a konzultációnak 
nincs időhatára, folyama-
tosan várja az előrevivő öt-
leteket a kornisgyulaterv@
retvari.hu e-mail címre. 
A képviselő hangsúlyozta: 
csak az itt élők véleményére 
tekintettel, csak velük közö-
sen lehet és kell a fejlesztése-
ket végrehajtani.

Konzultáció a Kornis 
Gyula tervről

 Pályázati felhívás
Szob város közterületeinek fűnyírási,

kaszálási feladatainak ellátására
Szob Város Önkormányzata (2628 Szob, Szent Imre u. 12., 
tel.: 27/570-690, e-mail: szob@szob.hu)  a 12. számú főút-
vonal Szob belterületén lévő szakaszának két oldalán lévő 
zöldterület, valamint a kerékpárút két oldalának kaszálásá-
ra pályázatot ír ki.

I. A beszerzés tárgyának pontos meghatározása, a szer-
ződés tartalma:

• Kaszálással érintett terület nagysága:
- 12. sz. főútvonal: kb. 23.300 m2: települést jelző táblá-

tól-tábláig a főútvonala mentén,
beleértve a kisvasút telephellyel szemben lévő területet, 

a Bányatelep utcában lévő (Homokdűlő utca alatti) rézsűt, 
a vasutas laktanya melletti vízelvezető árkot, az Ady End-
re utca melletti rézsűt, az Ady Endre utcából az Ipolysági 
utca felé vezető bekötő járda mentén lévő területet, az Ady 
Endre utca és Tompa Mihály utca kereszteződésében lévő 
zöldterületeket, a Dózsa György utca mindkét oldalán lévő 
rézsűt, valamint a Dózsa György utca és a Rigó utca által 
közrefogott parkot. Nem része a pályázatnak a P+R parkoló, 
csak a főút vonal és a parkoló által közre fogott zöldterület.

- kerékpár út: kb. 4.200 m2: a kerékpárút 2,1 km hosszú 
vonala mentén, mindekét oldalon 1-1 méter szélességben.

• Kaszálások száma: tavasztól őszig tartó szezonban 
szükség szerint (de legfeljebb 5 alkalommal), az egyes al-
kalmak meghatározása a megrendelő írásos jelzése (meg-
rendelő) alapján történik.

• Teljesítési határidő: a megrendeléstől számított 10 
munkanap.

• Eszközök: a megrendelő eszközöket és üzemanyagot 
nem biztosít, annak biztosítása a pályázó feladata.

• Munkavédelem: a pályázó vállalja, hogy a megrendelés 
teljesítésében résztvevő munkavállalók részére a feladatellá-
tás eszközein túlmenően a szükséges védőfelszerelést bizto-
sítja, a szükséges munkavédelmi oktatást megtartja.

• Felelősségvállalás: a pályázó felelőssége a teljesítés so-
rán munkavállalói vagy harmadik személyben esetlegesen 
bekövetkező személyi sérülés vagy anyagi kár.

• Fizetési feltételek: az egyes vágási alkalmak teljesí-
tését követően benyújtott számla alapján, 10 napos fizetési 
határidővel, átutalással teljesíti a megrendelő. 

 II. Bírálati szempontok: legalacsonyabb összegű vállalási 
ár.

III. Ajánlattételi határidő: 2019. március 27., 12 óra

IV. Az ajánlat benyújtása: 
a www.szob.hu honlapról letölthető ajánlattételi adatlap 

hiánytalan kitöltését és a mellékletek csatolását követően, 
annak

- személyesen (zárt borítékban) a Szobi Polgármesteri 
Hivatal Titkárságára (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) történő 
leadásával,

- vagy elektronikusan (az adatlapot és mellékleteket 
szkennelve) a szob@szob.hu e-mail címre történő megkül-
désével lehetséges.

Szob Város Önkormányzata
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HIRDETMÉNY
az általános iskolai 

beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továb-
biakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a neve-
lési - oktatási intézmények működéséről és a közne-
velési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései 
alapján a Szobi Járási Hivatal az alábbiak szerint ha-
tározza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beirat-
kozásra az alábbi

időpontokban kerül sor:
2019. április 11. (csütörtök) 8 - 19 óra között

2019. április 12. (péntek) 8 - 19 óra között

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt 
követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. au-
gusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötele-
ző felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfo-
lyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor 
köteles bemutatni:

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkár-
tyáját), valamint

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvé-
telével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a 
döntés ellen jogorvoslattal élhet.

A szülő az Nkt. 37.§ (2) - (3) bekezdései alapján 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással 
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvé-
telétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító 
kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított 
döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés 
jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles 
gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola 
első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles 
felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitel-
szerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő 
időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, 
aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogya-
tékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, ne-
velés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Kempfné dr. Dudás Hilda 
járási hivatalvezető

Tisztelt Lakosság!
Városunk csatlakozott az In-

novációs és Technológiai Mi-
nisztérium által 2019. március 
18-24. között megszervezésre 
kerülő VIII. Teszedd! – Ön-
kéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért szemétgyűjtési akcióhoz.

A meghirdetett héten min-
denkit várunk az önkéntes 
hulladékgyűjtésre, védőkesz-
tyűt és hulladék zsákot min-
den önkéntes részére biztosí-
tunk!

2019. március 24-én, pénte-
ken a Szobi Polgármesteri Hi-
vatal is részt vesz a közterületi 
hulladékgyűjtésben. Találkozá-
si pont a Hivatal épülete (2628 
Szob, Szent Imre u. 12.). Az 

összegyűjtött szemét leadása a 
Gamesz udvarban (2628 Szob, 
Szent Imre u. 57.) történik.

Kérünk mindenkit, hogy 
önállóan vagy a pénteki napon 
a Szobi Polgármesteri Hivatal-
lal közösen vegyen részt az ak-
cióban!

Tegyünk együtt települé-
sünk tisztaságáért!

Szob Város 
Önkormányzata

Alkalmi munkalehetőség
Szob Város Önkormányzata közterületi, parkgondozá-
si feladatok ellátására alkalmi munkavállalókat keres. 
Érdeklődni lehet hivatali időben Ferencz Gyöngyi pol-
gármesternél a 27/570-690-es, vagy Kantó Tibor vá-
rosüzemeltetési intézményvezetőnél a 06 70 651 1200-
as telefonszámon. E-mail: szob@szob.hu. 

Köszönet
Szob Város Önkormányzata nevében köszönetet sze-
retnék mondani a Köztársaság utca érintett lakóinak, 
akik önkéntes munkájukkal gondoskodtak az utca  le-
hullott és elszáradt falevelektől történő megtisztításá-
ról, valamint az Ady Endre utca érintett lakóinak, akik 
szintén önkéntes munkájukkal végezték el az utca köz-
területen lévő bokrok gyérítését, metszését. Köszönet a 
példaértékű munkákért.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Tegyünk együtt településünk 
tisztaságáért!
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Szobi Hírnök
Szob Város 

Önkormányzatának 
lapja

Felelős kiadó: 
Ferencz Gyöngyi 

polgármester
2628 Szob, 

Szent Imre u. 12. 
Tel.: 27/570-690

Felelős szerkesztő: 
dr. Holocsi Krisztián

Tel./fax.: 
27/570-690, 

e-mail: 
holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: 
Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, 
Mihály u. 6.

Tel.:06-20/373-0580
Felelős vezető: 
Furucz Zoltán

Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrá-
ciója, idén is kérheti a Nemzeti Adó- 
és Vámhivataltól szja-bevallási terve-
zetének postázását. Ehhez nem kell 
mást tennie, mint az adóazonosító 
jelét és a születési dátumát tartalma-
zó kérelmet akár SMS-ben eljuttatni a 
NAV-hoz március 18-áig. 

A NAV idén is automatikusan, kü-
lön kérés nélkül elkészíti azok szja-be-
vallási tervezetét, akikről munkál-
tatói, kifizetői adattal rendelkezik: 
legyen munkavállaló, őstermelő, áfa 
fizetésére kötelezett magánszemély 
vagy egyéni vállalkozó. 

Az elkészített tervezeteket a NAV 
március 15-étől az Ügyfélkapun ke-
resztül, elektronikus formában elér-
hetővé teszi. Akinek nincs ügyfélka-
puja, az adóbevallási tervezetének 

postázását március 18-án éjfélig kér-
heti. Az elkészült tervezeteket a NAV 
tértivevényesen április 30-áig küldi el 
postán az igénylőknek.

A kérelmet benyújtani az alábbiak 
szerint lehetséges: 

• SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es 
telefonszámra, 

• a NAV honlapján elérhető webűr-
lap (www.nav.gov.hu/eszja/eszja) ki-
töltésével, 

• telefonon, a 1819-es Infóvonalon, 
vagy az Ügyfél-tájékoztató és Ügyin-
téző Rendszeren keresztül, a +36 (80) 
20-21-22-es telefonszámon,

• postai úton, kötetlen levél formá-
jában (születési dátum és adóazonosí-
tó jel megadásával), 

• a NAV honlapjáról letölthető 
BEVTERVK-nyomtatványon, 

• személyesen a NAV ügyfélszolgá-
latain.

SMS-ben az SZJA rövidítés mellett 
az adóazonosító jelet és a születési dá-
tumot kell elküldeni ebben a formá-
ban: SZJA{szóköz}adóazonosítójel{-
szóköz}ééééhhnn. 

Aki netán lecsúszik a március 18-
ai határidőről, május 20-áig szemé-
lyesen, a NAV ügyfélszolgálatain is 
kérheti adóbevallási tervezetének 
nyomtatását. Az adózók bármikor 
nyithatnak ügyfélkaput, mellyel adó-
bevallási tervezetüket a www.nav.gov.
hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról 
elérhető eSZJA portálon március 15-
étől megtekinthetik, és szükség esetén 
módosíthatják. 

Az szja 1+1 százalékának felaján-
lásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, 
idén is lehet elektronikusan és papí-
ron is rendelkezni még néhány hétig,  
egészen május 20-ig. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
meghatározta azokat a szakmákat és 
gazdálkodói szektorokat, amelyek elle-
nőrzésére idén biztos, hogy sor kerül. A 
NAV-hoz beérkező adatok ugyanis leg-
inkább ezeken a területeken mutatnak 
kockázatot a költségvetési bevételekre. 
Az internetes kereskedelem, a gépjár-
mű- és gépjárműalkatrész-kereskede-
lem, az alkalmazottak bejelentése, a 
vám- és jövedéki szabályok betartása, az 
online számlaadat-szolgáltatás kiemelt 
helyen szerepel az ellenőrzési tervben. 

A NAV idén is figyelmet fordít az 
adózók transzferár-képzési gyakor-
latára és az ehhez kapcsolódó kötele-
zettségek teljesítésére. A legnagyobb 
adóteljesítményű adózókat, kiemelke-
dő költségvetési hatásuk miatt ugyan-
csak folyamatosan kell monitorozni. A 
munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos 
visszaélések miatt a NAV a csalárd fog-
lalkoztatókhoz bejelentett munkaválla-
lók jogviszonyát, az abban bekövetkező 
változásokat nyomon követi, hogy az 
adókikerülésre használt „foglalkoztatói” 
láncolatokat feltárja, védve ezzel a mun-
kavállalók érdekeit is. 

A NAV ellenőrzéseit továbbra is 
kockázatelemzésen alapuló differenci-
ált fellépés jellemzi. Az együttműködő, 
jogkövető adózók hiba esetén azonnali 
szankciók helyett számíthatnak a NAV 
munkatársainak támogatására. Az adó-
jogszabályokat szándékosan és súlyosan 
megsértő adózókkal szemben azonban 
továbbra is határozottan lép fel a hiva-
tal. 

A NAV kockázatelemzései alapján 
kiemelt figyelmet fordít az építőipari 

vállalkozásokra, a személyszállítókra, 
a szálláshely-szolgáltatókra, a szerzői 
jogvédelemhez kapcsolódó jogsértések 
felderítésére, az „adózatlan” jövedéki 
termékek feketepiacának visszaszorítá-
sára, áfacsalással bonyolított zöldség- és 
gyümölcs-kereskedelmi ügyletek visz-
szaszorítására.

A NAV a támogató eljárásokat jellem-
zően a turizmusfejlesztési hozzájárulás 
alanyainál; a 36 órás munkaviszony 
mellett dolgozó egyéni vállalkozóknál, 
a foglalkoztatóknál, az alkalmazottak 
bejelentésére és az ehhez kapcsolódó 
bevallásokra fókuszálva rendeli el.

Az online pénztárgépeken, Online 
Számla rendszeren, kezelőszemélyzet 
nélküli automatákon, illetve az Elekt-
ronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző 
Rendszeren (EKÁER) keresztül érkező 
valós idejű adatok elemzésével a NAV-
nak lehetősége van az adóelkerülés azo-
nos idejű feltárására, az adókijátszásra 
specializálódott társaságok kiszűrésé-
re és a meg nem fizetett adóbevételek 
fedezetének biztosítására. Mindezzel 
nemcsak a költségvetés, hanem a tisz-
tességes gazdálkodók érdekeit is védi.

A NAV továbbra is előre jelzi hon-
lapján az Adótraffipax rovatban, hogy 
mely időszakban és helyszíneken végez 
jogkövetési vizsgálatokat és tart próba-
vásárlásokat. 

A NAV legfontosabb feladata a költ-
ségvetési bevételek biztosítása, a gaz-
dasági fejlődés támogatása a rejtett 
gazdaság és az adóelkerülések vissza-
szorításával, valamint az önkéntes jog-
követés ösztönzése. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Akár SMS-ben is kérhető a postázás

Megjelent a NAV ellenőrzési terve
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Az előző évekhez hason-
lóan az szobi Ipolyvölgyi 
Sporthorgász Egyesület 
szervezésében ismét el-
végezzük folyóink part-
ján a tavaszi nagyta-
karítást. Az egyesület 
ezúton értesít minden 
természetbarátot, így 
természetesen horgász-
társainkat is, hogy a 
hagyománnyá vált ta-
vaszi környezetvédelmi 
nap 2019. április 13-án 
(szombaton) kerül meg-
rendezésre. 

Gyülekező 9 órakor a 
horgásztanyán (kisvasút 
lámpás vasúti átjáró után 
balra az Ipoly felé eső 
épület). A horgászokon 
kívül természetesen min-
denkit szeretettel várunk 
– családokat, fiatalokat, 
gyermekeket, időseket 
– akik szeretnének tisz-
tább környezetben élni, 
pihenni, kirándulni. A 
vízpart nem csak a hor-
gászoké, annak tisztasá-
ga közös ügye kell, hogy 
legyen mindenkinek aki 
szívesen tölti itt szabad-
idejét.

Terveink szerint a 
Duna és az Ipoly partját 
tisztítjuk meg a szemét-

től az Ötös-hídtól Ipoly-
damásdig. Elképzelhe-
tő még Ipolydamásdtól 
Letkésig, valamint Let-
kés és vízparti környéke, 
de ez egyeztetést igényel 
még. A munkát 12 óráig 
tervezzük, a szükséges 
eszközöket, valamint a 
szemét elszállítását a hor-
gászegyesület biztosítja. 
A helyszínen harapniva-
lót és innivalót szintén 
biztosítunk. Örömünkre 
szolgál, hogy a szervezés 
költségeit minden évben 
jelentősen csökkentik a 
helyi érdekeltségű támo-
gatóink felajánlásai, így 
általában eszközben és 
ellátásban a megjelentek 
rendelkezésére állhatunk 
egyre nagyobb mérték-
ben. A program a hor-
gásztanyán ér véget 12 
órakor.

Kérdéssel, javaslattal 
az egyesület környezet-
védelmi izottságának 
vezetőjét, Kunya Gergely 
horgásztársunkat a 06-
70/594-6452 telefonszá-
mon el lehet érni.

Üdvözlettel: 
az IVSHE 

vezetősége

Környezetvédelmi nap!
Az Ipolyvölgyi Sporthor-
gász Egyesület ezúton érte-
síti az érdeklődőket, hogy 
2019. április 6-án szomba-
ton 10:30 órakor az egye-
sület szobi horgásztanyá-
ján (Szob, Bányatelep utca; 
Ipolydamásd irányában a 
kisvasúti átjáró után balra) 
horgászvizsgát szervez!

A horgászvizsga lebo-
nyolítására az egyesület 
biztosítja a helyszínt, a 
vizsgáztatást egy kihelye-
zett vizsgáztatásra felkért 
vizsgabizottság végzi. A 
horgászvizsga díjmentes, 
azonban a korábbi évektől 
eltérően a vizsgabizonyít-
ványra a kiállítónak fel kell 
jegyeznie a vizsgát tett hor-
gász regisztrációs számát, 
tehát a vizsgát megelőzően 
a vizsgázni vágyóknak re-
gisztrálniuk kell a HOR-
INFO rendszerben. Ezzel 
kapcsolatban egyesületünk 
segítséget tud nyújtani. A 
regisztráció díja egysége-
sen 2200 forint. A horgász 
regisztrációról (horgász-
kártyáról) bővebb informá-
ciókat lehet találni az inter-
neten a MOHOSZ oldalán, 
és a horgász magazinokban.

A vizsga teljes időtarta-

ma megközelítőleg 2 óra (a 
tájékoztatással, az okmá-
nyok kiállításával együtt). 

A vizsgára történő fel-
készüléshez segédanyag 
Szobon a Sarokház sörö-
zőben (korlátozott meny-
nyiségben) rendelkezésre 
áll, ugyanitt lehet a vizsgá-
ra személyesen jelentkezni 
név és telefonszám leadá-
sával. Telefonon történő 
jelentkezésre is van mód 
a 30/266-3119 telefonszá-
mon. A vizsgára való fel-
készülést segítő tankönyv 
letölthető innen:

http://portal.nebih.gov.
hu/-/horgaszvizsgara-va-
lo-felkeszulest-segito-tan-
konyv

Halak képeinek kiegészí-
tő tanulmányozása ajánlott. 
Különös tekintettel a rit-
kábban előforduló, illetve 
védett halakra!

A jelentkező neve és 
elérhetősége a Sarokház 
sörözőben rögzítésre kerül 
a jelentkezők számának is-
merete végett, mivel Egye-
sületünknek a jelentkezők 
létszámához igazodva kell a 
termet berendeznie. 

Üdvözlettel: 
az IVSHE vezetősége

Horgászvizsga!

HÓD KFT. 
Építőipari cég Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetében keres;
l kőműves végzettségű és gyakorlattal rendelkező szakembert,

l betanított vagy szakmunkást 45 éves korig.
A térség lehetőségeihez képest jó jövedelmet és hosszú távú 

biztos állást ajánlunk.
 Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig
 a 06 27/354-195 telefonszámon.

HÓD KFT. 
Építőipari cég keres irányításra képes személyt építési 

munkaterület vezető munkakörbe, 
Nagymaros 30 km-es vonzáskörzetéből.

Előnyt jelent, ha a jelentkező az építőiparban jártas, vagy kivite-
lezésben korábban gyakorlatot szerzett. A térség lehetőségeihez 

képest jó jövedelmet és hosszú távú biztos állást ajánlunk.
Jelentkezés lehetőleg e-mailben: hod@hodcsoport.hu

Érdeklődni lehet hétköznap 8:00–16:00-ig 
a 27/354-195 telefonszámon.
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„Félig sem fontos az, amit ta-
nítunk gyerekeinknek, mint 
az, ahogy tanítjuk. Amit az 
iskolában tanultunk, annak 
legnagyobb részét elfelejtjük, 
de a hatás, melyet egy jó okta-
tási rendszer szellemi tehetsé-
geinkre gyakorol, megmarad” 
(Eötvös József)

Véget ért az első félév. 
Sok-sok program, rendez-
vény, kirándulás és nem utol-
só sorban sok-sok tanulás áll 
diákjaink háta mögött. 

Első félévben matemati-
kából és magyarból felvételi 
előkészítőt tartottak a kol-
légák a végzős diákoknak. 
Nyolcadikosaink túl vannak 
a központi felvételi megírá-
sán. A napokban írják alá a 
szülők a továbbtanulási pa-
pírokat. Néhány iskola felvé-
teli beszélgetésre is hívja a je-
lentkezőket. Április közepén 
derül ki, hogy kit hova vettek 
fel. Kívánjuk, hogy minden-
kinek sikerüljön az áhított 
iskolába bejutni! 

Komolyan vesszük a 
hagyományaink ápolását. 
Egyik legszebb ilyen hagyo-
mány az elsősök avatása. 

Idén is a szülők és az iskola 
tanulói előtt, ünnepélyes ke-
retek között zajlott az avatási 
ceremónia. Egy másik, szin-
tén kedves hagyományunk 
az advent várása. A kará-
csony előtti négy hét hétfőin 
egy-egy kedves, szívhez szóló 

történet meghallgatása után 
közösen gyújtottuk meg az 
iskolai adventi koszorú gyer-
tyáit. Ehhez kapcsolódik, 
hogy tanulóink részt vettek 
a városi karácsonyi forgatag 
programjában is.

Év elejétől különböző le-

velezős tanulmányi verseny-
re neveztek a gyerekek. Ilyen 
a Bendegúz, TITOK, Szólánc 
versenyek. A felsősök a Bo-
ronkay  matematika levele-
zős szakkör, és a váci Közgáz 
matematikai,  szintén levele-
zős versenyén vesznek részt.

A hetedik és nyolcadik 
osztályosok a Madách Imre 
Gimnázium  angol és törté-
nelem versenyét szép ered-
ménnyel zárták. Az ango-
losok: 7.a: Mészáros Mira, 
Feleki Hanna, Virág Noémi, 
8.b: Mádai Anna, Brulich 
Melinda, Győrik Viola. A tö-
risek: Mádai Anna, Győrik 
Viola, Néder Anna (8. b). 

Novemberben az alsósok 
az Iciri-Piciri mesemondó 
versenyen vettek rész az Érdy 
János Könyvtárban.

Szerencsére szívesen 
sportolnak diákjaink a he-
lyi szakkörökön, mint a 
foci, akézilabda, és a kosár-
labda. A Bozsik program 
folytatódik ebben a tanév-
ben is. Az uszoda adta le-
hetőségeket igyekszünk ki-
használni. Több tanulónk 
sportegyesületben sportol. 
Kajakoznak, jéghokiznak, 
szinkronúsznak. A diáko-
limpián  a 7-8. évfolyamos 

2018-2019 első félév



Szobi Hírnök                                                                                                                                                  9

labdarúgó lányok I. helye-
zést értek el.

A Diákönkormányzat is 
szorgalmasan dolgozott az 
elmúlt hónapokban. Október 
6-án az iskolában, este pedig 
a temetőben az ünnepi meg-
emlékezés műsorát adták.  
Ajándék cipősdobozokat is 
gyűjtöttek. Kőnig-Topsál An-
namária tanárnő vezetésé-
vel több tíz, ajándék doboz 
gyűlt össze a rászoruló gye-
rekeknek. Megszervezték a 
Mikulás napját. Idén a gye-
rekek nagy örömére motor-
ral érkezett a Mikulás. A téli 
szünet előtt az osztályokban 
megajándékozták egymást a 
gyerekek, majd este hat után 
fergeteges Suli- Buli volt a 
tornateremben, DJ Czibere 
Zoli fantasztikus zenéjére. 
Suliújságot is szerkesztettek.

Igyekszünk arra nevelni 
gyerekeinket, hogy vigyázza-
nak a környezetükre, óvják a 
természetet. Ezért is szervez-
tünk papírgyűjtést, Valentin-
né Gönczöl Julianna tanárnő 
vezetésével. 

Bekapcsolódtunk az elem, 
telefon, tablet, fényképezőgét 
gyűjtésébe a pontvelem.hu 
akció keretében. A behozott 
elemeket Kőnig-Topsál An-
namária tanárnőnek kell le-
adni. Az osztályok pontokat 
kapnak, amit értékes ajándé-
kokra vagy akár kirándulásra 
is beválhatják.

Első félévben több hely-
re szerveztünk kirándulást 

a gyerekeknek. Voltunk a 
Természettudományi Múze-
umban, Hadtörténeti Múze-
umban, Múmiakiállításon, 
Sziklakórházban, Csodák 
Palotájában, kirándultunk 
Nagybörzsönybe. A hete-
dikesek bowlingozni (7.b), 
korcsolyázni (7.a) voltak.

A 4.b osztályosok Buda-
pesten, a 2. és a 3.b osztályo-
sok pedig Vácon voltak szín-
házban.

Januárban Nagymaro-
son részt vettünk az Együtt 
szaval a Dunakanyar prog-
ramban. A Magyar kultúra 
napját így, ebbe a programba 
bekapcsolódva ünnepeltük 
meg. Megható és felemelő 
érzés volt Jordán Tamás szín-
művész vezetésével egy egész 
országgal együtt szavalni a 
Himnuszt és a Nemzeti dalt!

Aztán elérkezett a félév! 
Kiosztottuk a félévi biziket!  
Büszkék vagyunk tanulóink-
ra, gratulálunk a kitűnő és 
a jeles eredményekhez! Így 
tovább!

Kitűnők: 1.a Gyarmati 
Nelli, Krajovszki Dorina, Ste-
fán Bendegúz, Simon Bence; 
1.b Czeher Eszter Anna, Szál-
dobágyi Gellért; 3.a Hegedűs 
Tímea; 3.b Dóbiás Bianka, 
Veres Gerda, Vígh Zsófia; 4.a 
Lengyel Dániel; 5.o. Hegedűs 
Dóra; 6.a Horváth Zsófia, 
Golán Panna, Patrik Zsófia; 
6.b Vígh Bence, Papdi Iza-
bella; 7.a Feleki Hanna; 8.b 

Bata Enikő, Brulich Melinda, 
Győrik Viola, Mádai Anna.

Jelesek: 1.b Szucskó Lili; 
2.a Koczó Karina, Lakatos 
Diána, Szántó Heidi; 2.b 
Gyarmati Ákos, Krajovszki 
Dominik, Németh Csenge, 
Szabó Luca, Téglás Leven-
te; 3.b Kipilla Róbert, Kőnig 
Ákos; 4.a Földi Bonita; 5.o. 
Fekete Dorka, Rekli Kinga, 

Kántor Lilla, Szekeres Fanni, 
Petróczi Tamás; 6.b Halmai 
Zsófia, Franyó Lili;7.a Mészá-
ros Mira Kata.

1443. február 23-án szü-
letett Hunyadi Mátyás. Az 
alábbi verset nyolcadikos lá-
nyok írták  a Madách Imre 
Gimnázium történelem ver-
senyén.

"Dicső Mátyás"
Te vagy számunkra 

az igazságos,
A művészetek atyja.

Még a török ellen is bátor,
Magyarország nagyja.
Elfoglaltad Ausztriát,

Azon belül Bécset.
Országunk királya vagy, 

magyar király,
Ezért most dicsőítünk téged.

Több vagy nekünk,
Mint töröknek a császár,

Rád bíztuk lelkünk,
Drága jó Mátyás!

                                                                                                   
(Győrik Viola, 

Mádai Anna, 
Néder Anna)
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Tűzgyújtási 
tilalom lépett 

életbe
Az elmúlt napok tavaszias 
időjárása miatt megemel-
kedett a szabadtéri tüzek 
száma. Csak ebben az év-
ben több mint száz esetben 
kellett vonulniuk a tűzoltók-
nak Pest megyében az ilyen 
jellegű káreseményekhez. 
A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és az avar jelenti, 
ami csapadékmentes időjá-
rás esetén nagyon könnyen 
meggyulladhat. Sok helyen 
már a tavaszi kerti munkák-
nak is nekiláttak, elégetik a 
kerti zöldhulladékot.

A megszaporodott sza-
badtéri tűzesetek miatt hét-
főtől tűzgyújtási tilalom 
lépett érvényben az egész 
országban.

Tűzgyújtási tilalom (fo-
kozott tűzveszély) idején 
tilos tüzet gyújtani az er-
dőterületeken, valamint a 
fásításokban és az ezek 200 
méteres körzetén belül lévő 
külterületi ingatlanokon. 
Ide értendők a felsorolt te-
rületeken található tűzra-
kó helyek, a vasút és közút 
menti fásítások, de tilos a 
parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (foko-
zott tűzveszély) megállapítása 
és visszavonása függ a mete-
orológiai körülményektől, az 
erdőben található biomassza 
szárazságától és a keletkezett 
tüzek gyakoriságától. 
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Az egri ferences kolostor-
ból történő 1950. június 13-i 
kényszerű elbocsátás után 
rövid időt dolgoztam a váci 
útfenntartó vállalatnál útfe-
lület kátyúzási munkán. Kö-
vetkező munkahelyem a Váci 
Magasépítő Vállalat, majd a 
46/3-as Építőipari Vállalat 
volt. Itt teljesítményelszámo-
ló (normás) voltam. Amikor 
a 46-os tröszt egy vállalattá 
lett összevonva, az épületben 
maradt kb. három-négy iro-
da helység, a volt titkársági 
részen. 

Egy alkalommal, amikor 
az igazgatói iroda előtti hely-
ségben tartózkodtam, egy ál-
talam ismeretlen ember ment 
be az igazgató irodájába, ahol 
nem volt benn senki. Egy idő 
múlva egy kollégám, akivel 
szinte baráti viszonyban vol-
tam, jött ki az említett helyi-
ségből, kíváncsi voltam, ki 
az az ember, aki az irodában 
tartózkodott. Kérdésemre 
kollégám azt mondta, majd 
megtudod, mert mondta, 
hogy küldjelek be. Eddig a 
napig az a fogalom, mely 
benn vált ismeretessé, nem 
jutott el hozzám. Bementem. 
Az már a beszélgetés kez-
detén világossá vált, hogy a 
kommunista párt emberé-
vel ülök szemben. Ezt felis-
merve tudtam, hogy mikor, 
mit kell mondanom. Közel 
egy órás beszélgetés utolsó 
öt percében jöttem rá, hogy 
megkezdődött beszervezé-
sem. Találkozót ajánlott fel, 
Vác leglátogatottabb presz-
szójába. Ez ellen azzal véd-
tem ki magam, hogy engem 
Vácon mindenki ismer, és 
így kitudódik titkos kapcso-
latunk. Ajánlottam, hogy egy 
kocsmában találkozzunk. Ez 
akkor egy lebúj volt. Hogy ő 
tudta-e vagy nem, nem tu-
dom. Két hét múlva volt a 
találkozó. Én - nem véletlen 
- egy kicsit késtem. Felhábo-
rodva kérdőre vont. Mond-
tam, hogy munkámat a mun-
kahelyen el kellett végeznem. 
Megnyugodott. Kérdezte mit 
iszom?  Mondtam, én csak 
rumot iszom. Ez persze nem 
volt igaz. Mindkettőnknek 
kért, nekem 2 cent rumot, 

hogy ő mit kért magának, 
már nem tudom. Az itallal a 
kezünkben bementünk egy 
másik helyiségbe, ami undo-
rítóan koszos volt. Ott azzal 
kezdte, hogy első találkozá-
sunkkor nem mondtam el, 
hogy ferences papnak készül-
tem. Feleletül azt mondtam, 
hogy nem kérdezte, másrészt 
egy órai beszélgetés alatt nem 
lehet mindent elmondani. Itt 
rövid időt töltöttünk. A vé-
gén közölte velem, hogy fő-
nöke meg akar ismerni, ezért 
bemegyünk a rendőrségre, 
üljek be a kocsiba, melyet 
sofőr vezetett. Én ezt elhárí-
tottam azzal, hogy itt a ke-
rékpárom, azzal megyek. Ez 
nem tetszett, de elindultunk, 
én elől, mögöttem a gépko-
csi. A rendőrség épületének 
emeletén egy igen kis helyi-
ségben találkoztunk a be-
szervező főnökével. Arra már 
nem emlékszem, hogy miről 
beszélgettünk. A záró témára 
azonban igen. Az őrnagy egy 
nyilatkozatot kívánt aláíratni 
velem. Ekkor a következőt 
mondtam. Beszélgetésünk 
alapján én egyetértek önök-
kel, de én most is minden va-
sárnap 8 órakor a nagytemp-
lomba járok szentmisére. 
Ezért az önök bizalmát nem 
kaphatom meg. Így nekem 
kisebbségi érzésem van, ezért 
nem vállalhatom el a felada-
tot. Az őrnagy elvtárs ezt el-
fogadta, aláíratta velem, hogy 
erről soha senkinek nem 
beszélek és elengedett. Be-
szervezőm dühét érzékeltetni 
nem tudom, de arcáról min-
den leolvasható volt. A két 
hét, valamint a záró beszélge-
tés idején mi ment bennem 
végig, nem kívánom senki-
nek. Félelem, rettegés töltötte 
ki a két hetet. Senkinek nem 
mertem elmondani, hogy mi 
történt. Egy fiatal munka-
társamnak mondtam el, de 
tanácsot nem tudott adni. 
Mégis volt, aki segített, aki 
kimondatta velem azt, ami 
megszabadított kétségbeejtő 
helyzetemből. Istennek és a 
Szűzanyának hálás szívvel 
köszönöm a megmentő se-
gítségüket.  

Simon József

Gasztrostaféta
Málnával töltött rántott palacsinta

A tésztához:
• 3 dl tej

• 25 dkg liszt
• 2 db egész tojás

• 1 ek olaj
• 1 csípet só

• szükség esetén kevés szódavíz

A töltelékhez:
• 30 dkg málna

• 0,5 dl málnaszörp
• 1 ek porcukor

A panírozáshoz, sütéshez:
• 15 dkg zsemlemorzsa

• 15 dkg liszt 
• 3 db tojás

• 2 ek vágott mandula
• 0,5 liter olaj

1 dl tejet elkeverünk 2 egész tojással, egy csipet 
sóval, 25 dkg liszttel, és ha már teljesen sima, 
csomómentes, feleresztjük még 2 dl tejjel, esetleg 
kevés szódavízzel, hogy se híg, se túl sűrű ne le-
gyen. Ebbe a mennyiségbe tegyünk egy evőkanál 
étolajat. Jól kikeverjük. Ebből a mennyiségből kb. 
16-18 darab palacsintát süthetünk a serpenyő mé-
retétől függően.

A kész palacsintákba villával összetört és por-
cukorral, valamint kevés málnaszörppel ízesített 
masszát töltünk, majd összehajtogatjuk és egyen-
ként szépen eligazgatjuk őket, hogy a panírozás 
és sütés során ne essenek szét. Ezután a szokásos 
módon bepanírozzuk a kész batyukat, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a zsemlemorzsához keverünk 
még egy kevés vágott mandulát  is. 

Miután a palacsintabatyukat forró olajban arany-
sárgára sütöttük, 1-2 gombóc vanília fagylalttal 
körítjük, és málnaszörppel díszítjük.

Jó étvágyat!

Két centes rum
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Orgonánk idén lesz 225 éves. 1794-ben 
épült, öt évvel a nagy francia forradalom 
után. A magyar trónon ekkor I. Ferenc 
magyar király (és német-római császár) 
ül, aki a haladás és a felvilágosodás ellen-
sége. A forradalmi Franciaország ellen 
folytatott fegyveres támadása vereséggel 
végződik Fleurusnál (ma Belgium), és 
Osztrák-Németalföld elvesztését eredmé-
nyezi. Az itáliai francia hadsereg tüzérpa-
rancsnoka egy 25 éves dandártábornok 
- Bonaparte Napóleon. Lengyelország két 
éve felosztásra került. Tadeusz Kościuszko 
vezetésével felkelés tör ki az orosz meg-
szállás ellen, de a szabadságharc ősszel 
elbukik. Tarnóban megszületik Józef Za-
chariasz Bem, akit 55 évvel később majd 
„Bem apónak” fogunk hívni. Bécsben 
Haydn, Beethoven művei már egy új ze-
nei korszak felé nyitnak, amit most bécsi 
klasszicizmusnak nevezünk. Csokonai Vi-
téz Mihály ezidőtájt a Debreceni Reformá-
tus Kollégium tanítója, és csak három év 
múlva fogja megismerni nagy szerelmét, 
Vajda Júliát. Martinovics Ignác - francia 
mintára - titkos társaságot szervez a ki-
rályság megdöntésére. A magyarországi 
barokk művészet egyik legjelentősebb 
mecénása ez időben Batthyány József bí-
boros, esztergomi érsek; számos templom 
épül ekkoriban késő barokk stílusban. 
Hont vármegye a franciák elleni háború 
terheit nyögi: 20.000 mérő búzát, 35.000 
mérő zabot, közel ugyanennyi gabona 
árát pénzben megváltva, 439 vágómarhát 
és 219 lovat kell beszolgáltatnia. A várme-
gye élén gróf Koháry Ferenc József főispán 
áll. Szobon 15 éves az új templom, benne 
még a régi templom kis orgonája szól. Eb-
ben a politikai - gazdasági környezetben 
döntött a szobi egyházközség új orgona 
beszerzéséről.

A hangszert a Rajecben (ma Szlovákia) 
működő Pazsiczky család orgonaműhe-
lyéből rendelték meg. Egy új, 16 regisz-
teres, két manuálos, pedálos hangszer 
épült, a régi orgonasípjai is megszólalnak 
benne. Klasszicista orgonaszekrényét ba-
rokk szobrok díszítik: két, trombitát fújó 
angyal és Dávid király hárfával. Arajeci 
Pazsiczky-műhelyből kb. 200 orgona ke-
rült ki. A szobi - a műhely feljegyzései 
szerint - kb. a századik megépített hang-
szerük. A későbbi átalakítások ellenére 
mintegy 80 %-ban megőrizte eredeti ál-
lapotát. Ezt a nemrég Pozsonyból ide lá-
togatott Marian Alojz Mayer professzor, a 
Pazsiczky-orgonák szlovákiai szakértőjeis 
megerősítette. E műhely orgonáinak 15 
%-a (41 hangszer) maradt meg napjaink-
ra, ezek is jórészt átépítésre kerültek. A 
szobi orgona eredetiségével kiemelkedik 
közülük. Joggal lehetünk rá büszkék! A 
mai Magyarországon a szobin kívül még 
két Pazsiczky-eredetű hangszer maradt 

fenn, mindkettő Esztergom templomai 
számára készült. A ferences Szent Anna 
templom orgonáját 1778-ban Pazsiczky 
János építette át, egy már meglévő orgo-
nából. Az orgonát 1941-ben eladták Pusz-
taszabolcsra, ahol 2002-2004 között fel-
újításra került. Ma úgy hirdetik, hogy ez 
Magyarország legrégebbi (kora barokk) 
és legteljesebb állapotban megőrződött 
kétmanuálos, hátuljátszós nagyorgoná-
ja (2015-től Hungarikum). A másik a 
Szent Péter és Pál-plébániatemplomban 
(a belvárosi plébániatemplomban) talál-
ható, orgonaszekrénye eredeti, 1789-ben 
építette Pazsiczky János. Mayer úr szobi 
látogatása alkalmával elmondta, hogy 
a Pazsiczky-műhely fennállása során 
mindössze 17 darab kétmanuálos orgonát 
gyártott. Ezekből napjainkra öt maradt, 
ebből három Szlovákiában található, egy 
Szerbiában. Orgonánk az öt megmaradt 
hangszer közé tartozik. Számos nemzedé-
ket kiszolgált, akik szerették, vigyáztak rá, 

igyekeztek jó karban tartani. Ennek a rit-
ka és értékes barokk hangszernek a sorsa 
közös felelősségünk.

A Börzsöny Múzeum Baráti Körének 
hivatásai közé tartozik, hogy közremű-
ködjön a kiemelkedő jelentőségű kultu-
rális örökségi értékek megóvásában. Így 
természetesnek tartottuk, hogy segítséget 
nyújtsunk a szobi Szent László Plébániá-
nak az orgona megújításában. Így került 
sor az orgonaszekrény szúmentesítésére 
2017-ben. Az általunk javasolt Takács Péter 
orgonaépítő mester előzetes szakvélemé-
nyével alátámasztott pályázaton több mint 
14 millió forint támogatást nyert a szobi 
egyházközség az orgona felújítására. Segít-
ségünkkel indult el helyben az adomány-
gyűjtés, melynek köszönhetően jelentős 
összeg gyűlt össze a plébánia számláján 
a hívek adományaiból. A plébániai kor-
mányzó úr Szabó Balázs orgonaszakértőt 
és az AERIS Orgona Kft-t kérte fel a felújí-
tási tervajánlat elkészítésével, amely meg 
is született. Egy ilyen volumenű felújítás 
a kialakult gyakorlat szerint több lépcső-
ben végezhető el. A rendelkezésünkre álló 
információk alapján az AERIS Orgona Kft 
csak a teljes felújítást (szakaszolás nélkül) 
vállalta volna, de a rendelkezésre álló pénz 
csak a felújítás első szakaszára lett volna 
elegendő. A szobi pályázat (az összes egy-
házmegyei pályázattal együtt) időközben 
a megyéspüspökség hatáskörébe került, 
ahol végül úgy döntöttek, hogy az orgona 
környezetére fogják az elnyert pályázati 
összeget fordítani. Tavaly decemberben, 
amikor ez tudomásunkra jutott, megke-
restük a pusztaszabolcsi Pazsiczky-orgo-
nát is felújító Hock Bertalan orgonaszak-
értőt és Varga László orgonaépítő mestert. 
Ők vállalták, hogy megkutatják az orgonát 
és ez alapján ők is készítenek felújítási ter-
vajánlatot. Ez a javaslatunk a rövid pályá-
zati határidő (2019. május 31.) miatt nem 
került elfogadásra. Így tehát az orgona épí-
tészeti környezetének a felújítása valósul 
meg a pályázati pénzből. Az ezt megfo-
galmazó püspöki döntésben az is szerepel, 
hogy kerüljön sor az orgona megkutatásá-
ra az adományozásból befolyt pénzből, és 
ennek alapján készüljenek ajánlatok a fel-
újítására. Mi azt a javaslatot tettük a szobi 
plébániai kormányzó felé, hogy a püspöki 
döntés alapján készítünk egy projekt ter-
vezetet, amelyben Hock Bertalan és Varga 
László is végezhessen kutatást és arra épü-
lő felújítási tervajánlatot, hogy legalább 
két ajánlatot figyelembe vevő döntés szü-
lethessen nyílt és korrekt elbírálási rend-
szerben. A tervezetünk közösen megfor-
mált elfogadása után készen állunk újabb, 
immár regionális és országos léptékben 
folytatni az adománygyűjtést segítő rek-
lámtevékenységünket, valamint közremű-
ködni újabb pályázatok előkészítésében 
egyházi és világi vonalon egyaránt.

Börzsöny Múzeum Baráti Köre
Szob

A „hangszerek királya” Szobon
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2014. november 29-én, Vá-
mosmikolán vándorserleg 
alapításával teremtornát 
rendeztek a Szobi Öregfiúk 
csapatának kezdeményezé-
sére Fridmann Tibor emlé-
kére.

A tervek szerint hagyo-
mánnyá is tették ezt a tor-
nát, ezzel évente emlékez-
nek Fridmann Tiborra. 

2019. január 19-én került 
sor a 2018-ról teremfoglalt-
ság miatt elhalasztott ese-
mény lebonyolítására.

A szokásos temetői ko-
szorúzás után, Tibi özvegye 
elhozta a vándorkupát, amit 
előző évben megőrzésre át-
vett az akkori I. helyezettől.

Öt csapat „küzdött” a ser-
legért. (A  megállapo-
dásuk értelmében a játékon 
volt a lényeg.)

Nagymaros, Mária-

nosztra, Perőcsény, Szob, 
és Vámosmikola csapatai 
közül Nagymaroshoz ke-
rült a vándorkupa, amit 
megőrzésre a hagyomány 
szerint  ismét átadtak az 
özvegynek. 

A torna végén Nagy Zol-
tán (Smus) főztjének elfo-
gyasztása közben egyeztet-
ték a 2019-ben esedékes 6. 
alkalom időpontját és a te-
remhasználatot.

Elmondható, hogy 
megint egy jó hangulatú na-
pot tölthettünk együtt.

Amit a szervezők nevében 
ezúton is szeretnénk  megkö-
szönni a támogatóknak, az 
adományozóknak.  Nélkülük 
nem lehetett volna ennyire 
sikeres a célt megtestesítő 
rendezvény.

Holler Károly 
(Szobi Öregfiúk)

A téma az utcán hever
Identitás

A karácsonyi forgatagban feltűnt egy nagy sátor, tele köny-
vekkel. Egy megszűnt könyvesbolt teljes készlete lehetett, 
néhány vevő ácsorgott az asztaloknál. Kíváncsiságból én is 
nézelődni kezdtem, mikor kezembe akadt a könyvek köny-
ve!

Rómában adták ki ezt az olasz nyelvű mesekönyvet. Pa-
zar illusztrációk, valódinak tűnő, drágakövekkel díszített 
brokát ruhában, arany ékszerekkel felcicomázott királykis-
asszonyok elevenedtek fel a lapokon. Gyönyörű kiadás. Az 
ára is mesebeli, egy gombóc fagyi ára! A karácsonyfa alatt 
pompázott, az unoka kapta tőlem. Az esti beszélgetés köze-
pette szóltam, hogy menjünk át a szobámba és olvassunk 
egy kis mesét, ne zavarjuk a család többi tagját. Áhítattal 
forgatta a lapokat, tényleg csodálatos könyv volt! Szépen 
csengő hangon olvasta az olasz szöveget, amikor én is sze-
rettem volna bemutatni „tudásomat”. Olvastam, közben lát-
tam az arcán, hogy valami nem tetszik neki.

- Papus, hogy te milyen rondán olvasol! Pedig tanár vagy. 
Vagy nem lennél tanár? – nézett rám.

Akkorát nevettem, harsogott a szoba! – Kislányom, azért 
olvasok ilyen rondán, mert én magyar vagyok…

Istenem nagyon rosszat mondtam! Visszaszívni már nem 
lehetett. A gyermeki formállogika szerint én azért olvasok 
rosszul, mert magyar vagyok. Ő szépen olvas, tehát nem 
magyar! Szája legörbült, fátyolos lett a szeme és jött a kér-
dés, amitől féltem. – Papus, akkor én mi vagyok?

Esdekelve nézett rám, várta a válaszomat.
- Kislányom, te egy olyan magyar kislány vagy Pesten az 

iskolában, itt nálunk a faluban is, aki magyar, kitűnően ta-
nul, példát lehetne venni róla mindenben. És perfektül be-
szél, ír, olvas olaszul. Amikor elmész Rómába és játszol az 
ottani gyerekekkel, beszélgetsz az ottani rokonokkal, te iga-
zi olasz lány vagy. És irigykednek, mert ismersz, beszélsz, 
írsz, olvasol egy idegen, nagyon nehéz nyelvet is, ez pedig 
a magyar nyelv. A Jóistentől nem csak két szemet, fület, ke-
zet kaptál, hanem két nyelvet, két hazát, két rokonságot is. 
Mindenből kettőt kaptál! Még az ünnepeken kirakott zászló 
is közös, csak fordítva. Itt piros-fehér-zöld, apukád orszá-
gában zöld-fehér-piros. Neked olyan nagy szíved van, hogy 
mind belefér! Érted?

Hallgatott, aztán halkan megkérdezte: - Papus, akkor ez 
nekem jó?

Mit lehet erre mondani? – Igen, neked ez nagyon jó, sok 
gyerek cserélne veled!

Szeme felragyogott, a téma lezárult. Ki gondolta volna, 
hogy egy gyermek választ keres az identitására. Egy beszél-
getés többet ér mindennél.

Unalom
Megdöbbentő újsághír. Három fiatal felgyújtott egy reformá-
tus kollégiumot. Egy férfi meghalt (családapa volt), több mil-
liós kár.

Unatkoztak. Már minden könyvet kiolvastak a helyi könyv-
tárból. Mindent megtanultak az iskolában. A plázák nem ér-
nek semmit! Mit kellene az időnkkel csinálni? Gyújtsuk fel a 
kollégiumot, az ott lévő diákoknak is legyen valami izgalom az 
életükben! Jót fogunk nevetni rajtuk! Annyira szürkék ezek a 
napok, tegyük szebbé…

Az unalom rossz tanácsadó, szülők, nektek nincs semmi 
felelősségetek?

Ferenczy Emil

Fridmann emléktorna

CSALÁDOS OSZTÁLYTALÁLKOZÓ? 
NAHÁT, MICSODA JÓ ÖTLET!

Ideális helyszíne a NapPorta, 
Szob-Csákhegyen!

Szép környezet, nagy találkozások, 
egésznapos együttlét.

E-mail: napporta@gmail.com
www.napporta.hu
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A 2018/2019-es tanév 1. félévét 235 
tanulóval zártuk. 6 településen (Szob, 
Verőce, Szokolya, Kemence, Vámos-
mikola, Letkés) 18 zenetanár oktatja 
egyéni és csoportos formában a ze-
nét tanuló diákjainkat. Újra elindul-
tak a próbák a Dunakanyar Ifjúsági 
Fúvószenekarban is, első fellépésük-
re a nagymarosi adventi koncerten 
került sor.

A hagyományos rendezvényein-
ken túl – Ifjú Zenebarátok Pódiu-
ma koncert Verőcén, Jótékonysági 
hangverseny Vámosmikolán, Te-
hetségeink koncertje Szobon, Ad-
venti koncert Nagymaroson, félévi 
vizsgahangversenyek valamennyi 
telephelyen és tanszakon – többször 
hallhattuk növendékeinket különbö-
ző városi és települési programokon. 
Szeptemberben a szobi Börzsöny 
Múzeumban, októberben szüreti 
felvonulásokon Verőcén és Vámos-
mikolán, az Idősek Napja rendezvé-
nyein, adventi és karácsonyi műso-
rokban, Verőcén japán vendégeknek, 
valamint a Magyar Kultúra Napján 
több telephelyen is. 

Októberben a Magyar Kodály 
Társaság meghívására Kecskeméten 
énekelt egyesített kórusunk, mint 
Kodály Zoltán nevét viselő és öröksé-
gét ápoló művészeti iskola.

Murai Máté Olivér Verőcén ta-
nuló zongoristánk Dunakeszin a 
VIII. Farkas Ferenc Zongoraverse-
nyen különdíjban részesült 2018. 
november 24-én (felkészítő tanára 
volt: Cs. Nagy András). Februárban, 
15-én, Vigh Zsófia Szentendrén az 
I. Minősítő Fuvolaversenyen bronz 
minősítést kapott (felkészítő tanára 
volt: Fehérné Szabó Marianna, zon-
gorakísérője volt: Sándor Karola), 
20-án az I. Regionális Blockflöte 
Versenyen, Tápiószentmártonban 
Hommer András 3. helyezést ért el, 
Halmai Zsófi és Petróczi Tamás kivá-
ló furulyajátékkal szerepelt (felké-
szítő tanárok voltak: Antal Szabolcs 
és Toókos Jonatán, zongorakísérők 
voltak: Müllerné Lénárd Hajnalka és 
Sándor Karola).

A Váci Tankerületi Központ támo-
gatásával a nyár folyamán az Árpád 
utcai épület tetőszerkezetét felújítot-

tuk. A kormányzati Kodály program 
keretében 1.300.000 Ft értékben vá-
sárolhattunk új hangszereket. A Kle-
belsberg Központ segítségével 2018. 
novemberében nyelvi hét keretében 
az idegen nyelv gyakorlását, zenei al-
kalmazását gyakorolhattuk, melyhez 
az anyagi támogatást pályázat forrás 
biztosította. 

A hét programjai, feladatai alap-

2018/2019. tanév félévi 
eseményei a zeneiskolában

ján jó gyakorlat került kidolgozásra, 
így a „A nyelv zenéje -  a zene nyelve” 
projekt évente, akár más iskolában is 
megvalósítható.

A 2. félévben is színes programok-
kal készülünk: „Katonadalok” – nép-
dalverseny, tanszaki hangversenyek, 
TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási 
időszakának programjai, VIII. Szobi 
Zongoraverseny, Háry János – Erkel 
Színház - látogatás, KÁVÉsZÓ – Ko-
dály Szakmai Nap „Nyitogató” nyílt 
hét „Összhangban a család” – családi 
koncert, és augusztus 21-24-ig  nyári 
zenei „Hangos Tábor”!

F. Szabó Marianna
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2019-ben február 10-én tartottuk a 
már hagyományossá vált farsangi bá-
lunkat, közel  50 fő részvételével a Szo-
bi József Attila Művelődési Házban.

A tánc és tombola mellett idén 
sem maradhatott el a farsangi jelme-
zes felvonulásunk.

A jó hangulatú bálunkhoz hozzá-
járult Ferencz Gyöngyi polgármester 
asszony és Tóth Lajos alpolgármes-
ter úr tréfás jelenete.

Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a 

segítséget és támogatást:
Bonanza Használtruha Kereskedés

Dunapart Üzletház
Erzsike Virágüzlet

Éva Baker Kft.
Family Vegyeskereskedés/Pásztorné 

Marika
Fésű József

Fésűs József képviselő
Herfli Söröző és Pizzéria

Kalácska Hentesüzlet
Kis Herceg Virágkertészet
Krasznai Zoltán képviselő

Nádas Falatozó és Bor Bár
Nefelejcs Virágház

Peti Bolt
Renge Anna Mária

Ruhabánya Használtruha
Szobi Italgyártó Kft.

Tóth Lajos alpolgármester
Turcsik Mónika

 zöldség-gyümölcs
Zentainé Eta

Farsangolt a Szobi Nyugdíjasok Klubja
Nyugdíjas klub bálja

Farsang napját tervezgettük,
Hogy majd este, mivé leszünk.
Külsőnket hogy változtatjuk,

Kinek a bőrébe bújunk!

Régi szokás, álarcosbál.
Nyugdíjasnak is ez dukál.

Tegyünk minden gondot félre.
Tomboljuk ki magunk végre!

A bátrabbak beöltöztek.
Boszorkánynak, tündéreknek.

Stüszi – vadász, volt a „Tündi”,
Alig tudtunk ráismerni!

Nem öltöztem be senkinek,
Úgy is tudtam, felismernek.
Minek a sok smink, a festék?
Ha ráncaim, nem temetnék!

Azért és sem búslakodtam.
A táncokat, vígan roptam!
Újra együtt volt a gárda.

Szólt a „Benő”, víg nótája!

Így múltak el percek-órák.
Majd a tombolát sorsolták.
Hozzám jó volt a Fortunám,
Tortát nyertem a tombolán!

Búcsúzáskor megfogadtuk,
Hogy e jó szokást megtartjuk!

Jövőre is összejövünk.
És majd együtt ünnepelünk!

                    Szob, 2019. február 10.
                             id. Virág Sándor

MÁR RÉGÓTA TERVEZED A NAGY 
CSALÁDI TALÁLKOZÓT?

Ideális helyszíne a NapPorta, Szob-Csákhegyen!
Szép környezet, közös emlékezés, egésznapos együttlét.

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
E-mail: napporta@gmail.com

www.napporta.hu
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