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A képviselő-testület január 29-án meg-
tartott ülésén, egyhangú döntéssel fo-
gadta el az önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletét. Az elfogadott 
rendelet az önkormányzat költségvetési 
bevételeit 1.174 millió 632 ezer forint-
ban, míg kiadásait ugyanezen összeg-
ben állapította meg. Az önkormányzat a 
2020. évre hiányt nem tervezett. 

Az önkormányzat bevételeinek túl-
nyomó részét 2020-ban az állami támo-
gatások és a különféle pályázatok útján 
elnyert támogatások teszik ki, kisebb ré-
szét a helyi adók és a működési bevételek 
jelentik. A 2020. évben több beruházás is 
megvalósítási szakaszába lép, így a már 
évek óta húzódó csónakház bővítése-fel-
újítása, az új idősek otthona kialakítása 
a hozzá kapcsolódó egészségügyi szűrő-
busz beszerzéssel, a kisvasúti pályatest 
felújítása, az általános iskola, a meseház 
és a meglévő idősek otthona épületeinek 
energiahatékonysági felújítása, hogy a 
legfontosabbakat említsük. Mindezek - 
pályázati úton elnyert – költségei a költ-
ségvetésben tervezésre kerültek.

A pályázati úton elnyert forrásokból 
megvalósuló beruházások megvalósí-
tása mellett - vagy talán azt megelő-
zően is -, a költségvetés tervezése so-
rán másik fő szempontnak tekintette 
a képviselő-testület az önkormányzati 
fenntartású intézmények biztonságos 
üzemeltetését. Az intézmények fenn-
tartási költségei emelkedésének üte-
mével azonban az önkormányzat be-
vételeinek „növekedése” nem tud lépést 
tartani, ezért a költségvetés tervezése 
során az intézmények felhalmozási 
kiadásainál (eszközbeszerzések, felújí-
tások) csak a legszükségesebbeket le-
hetett tervezni. Az állami támogatások 
nem fedezik az intézmények-, illetve a 
város üzemeltetésének költségeit, ami-
nek aztán az a következménye, hogy 
az önkormányzatnak adóbevételei-
ből is jelentős összeget kell fordítania 
a működési kiadásokra, szinte azt is 
mondhatjuk, hogy ezek a kiadások fel-
emésztik azt. A település fejlesztésének 
forrásai mindennek következtében ki-
zárólag a pályázatok útján elnyert tá-

mogatások lehetnek a 2020. évben is.
A költségvetés tervezetét, annak elfo-

gadása előtt a képviselő-testület mellett 
működő valamennyi bizottság tárgyalta, 
véleményezte. Az összevont – valameny-
nyi bizottság részvételével megtartott 
- bizottsági ülésen elhangzott hozzászó-
lásokból az derült ki, hogy a bizottságok 
tagjai elfogadhatónak tartják a 2020. évi 
költségvetés fő céljait, megalapozottnak 

Elfogadta a képviselő-testület az 
önkormányzat 2020. évi költségvetését

- és az elkölthető szűkös források szi-
gorú és átgondolt felhasználása mellett 
- tarthatónak látják azt. A képviselő-tes-
tület a bizottságok javaslatai alapján al-
kotta meg az önkormányzat 2020. évi 
költségvetését.

A képviselő-testület bízik abban, hogy 
az év folyamán nem történnek olyan je-
lentős események, amelyek az elfogadott 
költségvetés bevételi vagy kiadási oldalát 
negatív értelemben, így annak tervezet-
tek szerinti végrehajtását befolyásolnák.

Ferencz Gyöngyi
polgármester

A rendezvény időpontja:
március 15. 13:30 óra

Beszédet mond:
Rétvári Bence,

az EMMI parlamenti államtitkára
országgyűlési képviselő
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Az 2019-2020-as tanévet 
263 fővel indítottuk. Létszá-
memelkedésünk okát nem-
csak a Bernecebarátiban indí-
tott új telephelyünkkel, hanem 
pontos stratégiai lépésekkel 
értékeltük. Bernecebarátiban 
furulya, trombita, zongora 
hangszerek mellett kötelező 
szolfézs tárgyakat tanulhat-
nak a zeneszerető gyerekek. 
Örömmel tapasztaltuk a lelkes 
hozzáállást, jelentkezéseket, 
hiszen 20 fő tanulóval gyara-
podtunk. Régi álma vált való-
ra az ottani általános iskolának 
a zeneoktatás újraindításával. 
Így, immáron 7 településen – 
Szokolyán, Verőcén, Szobon, 
Letkésen, Vámosmikolán, Ke-
mencén és Bernecebarátiban 
- a Duna-Ipoly és a Börzsöny 
ölelésében működtethetjük 
zeneiskolánkat.

„Egyetlen ismeret van,
 a többi csak toldás:

Alattad a föld, fölötted 
az ég, benned a létra.”

Weöres Sándor

Zeneiskolánk ezt az idéze-
tet választotta a 2019-2020-as 
tanév mottójának. Az idézet 
azt a kiemelt célunkat fogal-

mazza meg, amely az egyéni 
fejlődés lehetőségének bizto-
sítását és feltételeinek megte-
remtését jelenti. Célunk meg-
valósításának útját pontos és 
alapos tervezéssel, terveink 
folyamatos felülvizsgálatával, 
szükség esetén módosításával, 
hatékony együttműködéssel 
és kommunikációval jelöltük 
ki. Tudjuk, hogy mindenki-
ben ott bujkál a tehetség! A mi 
feladatunk a „létra” felépítése, 
hogy tanulóink az „eget” el-
érjék, a zenét megszeressék és 
sokáig műveljék. Ehhez nem-
csak a pedagógusokra, hanem 
a szülők támogatására és a 
tanulók munkájára, szorgal-
mára is szükség van. Minden 
„létra” más és más. Odafi gye-
léssel, személyre szabottan kell 
felépíteni. Félévünk értékelése 
alapján úgy látjuk, jó úton ha-
ladunk. A „létrák” építéséhez 
továbbra is számítunk a szülők 
és az általános iskolák támoga-
tó, együttműködő és őszinte 
jelzéseire!

További kiemelt céljaink 
közül emelném ki a „hagyo-
mány és innováció” megvaló-
sítását.

Kodály koncepcióját köve-
tő mindennapi oktatásunk és 

hagyományos eseményeink - 
az Ifj ú Zenebarátok Pódiuma 
Verőcén, a tanszaki koncer-
tek és közös órák valameny-
nyi tanszakon, a Tehetségeink 
Koncertje Szobon, a félévi 
vizsgakoncertek és karácsonyi 
műsorok – mellett különleges, 
innovatív programokat is szer-
veztünk az elmúlt félévben.

A nyelvi hét keretében 
idegen nyelven tartottuk az 
órákat, idegen nyelvű dalokat 
tanultunk, felelevenítettük a 
különböző idegen nyelvi ze-
nei kifejezéseket is. Fontosnak 
tartjuk, hogy növendékeink a 
tanult idegen nyelvet az isko-
lán kívüli helyzetekben is bát-
ran használják.

2019 nyarán már beszámol-
tunk a zenetörténet-zeneiro-
dalom kötelező tárgy online 
képzésének bevezetéséről. Az 
elméleti tárgyat elsősorban 
középiskolás korú növendéke-
ink tanulják, akiknek a heti 2 
x 45 perces foglalkozáson való 
megjelenés az iskolai elfog-
laltságaik és utazásaik mellett 
szinte megoldhatatlan. A Mic-
rosoft  Magyarország támo-
gatásával, egy Offi  ce 365 fi ók 
alkalmazásában regisztrálnak 
tanulóink (Teams). Ezt nevez-

hetjük egy digitális tanterem-
nek is, ahol a növendékek a 
feltöltött dokumentumokon 
és zenéken keresztül, valamint 
a tárgy képzésében résztvevő 
kollégák segítségével sajátít-
hatják el otthonról az előírt 
tananyagot. Programunk si-
kerességéről a Microsoft  web-
oldalán is megjelent egy angol 
nyelvű cikk „Kistérségi táv-
oktatás digitális eszközökkel” 
címmel.

(A cikk az alábbi lin-
ken olvasható: https://cus-
t o m e r s . m i c r o s o f t . c o m /
en-us/story/764667-szobiko-
daly-teams-education-hunga-
ry-en)

A tananyag kidolgozásán 
még dolgozunk, illetve szeret-
nénk a regisztráció és a felület 
használata során felmerült ne-
hézségeket kiküszöbölni.

A 2. félévben számos ese-
ményre készülünk. Népdal-
versenyt, IX. Zongoraversenyt, 
Beethoven koncertet hirde-
tünk, színházba látogatunk, 
csatlakozunk a Bach Minden-
kinek Fesztivál országos prog-
ramsorozatához, fesztiválokon 
és versenyeken is képviseljük 
zeneiskolánkat. Március végén 
a Kodály szakmai napunkra 
várjuk a környékbeli zeneta-
nárokat, és nem utolsó sor-
ban május 8-án számítunk a 
családi zeneprodukciókra az 
„Összhangban a család” című 
rendezvényünkön.

F. Szabó Marianna

Félévi utóhangok a szobi 
zeneiskolában

Tehetségeink Koncertje - Szob, 2019. december 16. – Kodály születésnapjánTehetségeink Koncertje - Szob, 2019. december 16. – Kodály születésnapján
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Önkormányzati 
hírek

Bizottsági tag A képviselő-testü-
let 2019. decemberében megtartott 
ülésén a Településfejlesztési Bizottság 
nem képviselő tagjának Feleki Mátyást 
választotta meg.

Közfoglalkoztatás 2019. decem-
beri ülésén döntött a képviselő-testület 
arról, hogy a 2020. évi  közfoglalkozta-
tási program - „Szociális jellegű prog-
ram” (belvízelvezetés)  - megvalósítá-
sára pályázatot kíván benyújtani. 

KEHOP pályázat A képviselő-tes-
tület decemberben döntött arról, hogy 
az „Önkormányzati épületek energia-
hatékonysági korszerűsítési munkálata-
inak elvégzése Szobon a KEHOP 5.2.9 
számú projekt keretében” című ener-
giahatékonysági beruházás műszaki 
ellenőri feladatainak elvégzésével Lu-
dányi Ákos egyéni vállalkozót, pro-
jektmenedzsmenti feladatainak elvég-
zésével a Dunakanyar-Ipoly-Börzsöny 
Területfejlesztési Nonprofi t Kft -t bízza 
meg, míg a projekt nyilvánossága biz-
tosításának feladatainak ellátására a 
Markó Reklám Kft -vel köt szerződést.

Vasútállomás A képviselő-testület 
decemberben hatalmazta fel a polgár-
mestert, hogy a MÁV Magyar Állam-
vasutak Zrt-vel, a szobi vasútállomás 
(elsősorban Szob alsó megállóhely) és 
környékének, valamint az azzal határos 
közterületek karbantartására (kaszá-
lás, gallyazás) vonatkozó együttműkö-
dési megállapodást az önkormányzat 
nevében aláírja.

Panorámafutás A képviselő-tes-
tület decemberi ülésén hozzájárulását 
adta a Proathlon Bt. szervezésében 
2020. március 29-én, 2020. június 12-
én és 2020. szeptember 19-én tartan-
dó Panorámafutás megrendezéséhez. 
A döntés értelmében a rendezvény 
lebonyolításához a kerékpárutat, a 
Duna-parton lévő Széchenyi sétány 
területét és a művelődési házat alkal-
manként bruttó 100.000 Ft összeg el-
lenében biztosítja az önkormányzat. A 
képviselő-testület 2020. januári ülésén 
annyiban pontosította döntését, hogy 
a szervezőknek abban az esetben nem 
kell a fenti díjat megfi zetniük, ameny-
nyiben az adott rendezvény alkalmával 

csak a kerékpárutat veszik igénybe te-
lepülésünkön.

Támogatás A képviselő-testület a 
Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület munkájának 50.000 forint ösz-
szegű támogatásáról döntött decem-
beri ülésén. 

Munkaterv A képviselő-testület 
2020. évi munkatervét decemberi ülé-
sükön fogadták el a képviselők.

Facsemeték A képviselő-testület de-
cemberben döntött arról, hogy a Fele-
ki Mátyás szobi lakos által felajánlott 
fenyőfa csemetéket az önkormányzat 
által építési telkek kialakítására kijelölt 
ingatlanrész (Tompa Mihály utca és az 
Új temető között elterülő önkormány-
zati ingatlan felső része) alatti terüle-
ten engedélyezi kiültetni.

Tájékoztatók A képviselő-testület 
januári ülésén ismerte meg és fogadta 
el a közterület-felügyelő 2019. évi tevé-
kenységéről, továbbá az önkormányzat 
tulajdonában lévő köztemető műkö-
déséről készült tájékoztatókat. 

Intézményi beszámolók A kép-
viselő-testület januárban tárgyalta a 
Szobi Városüzemeltetési és Közétkez-
tetési Intézmény, továbbá a Szobi Pol-
gármesteri Hivatal 2019. évben vég-
zett munkájáról szóló tájékoztatókat. 
A tájékoztatókat a képviselő-testület 
elfogadta. 

Határozatok A képviselő-testület 
januári ülésén kapott tájékoztatást a 
2019. IV. negyedévben hozott határo-
zatai végrehajtásának aktuális helyze-
téről.  

Szabadság terv A képviselő-testü-
let jogszabályi kötelezettségének eleget 
téve, januári ülésén hagyta jóvá a pol-
gármester 2020. évi szabadság-tervét. 

Közbeszerzési tanácsadó 
Az új idősotthon kialakítását cél-
zó RE-STRUKTURE (SKHU-
1802/3.1/043), illetve az ahhoz kap-
csolódó, egészségügyi szűrőbusz 
beszerzését támogató RE-BOOT 
(SKHU-1802/3.1/053) projektek kere-
tében szükséges közbeszerzési eljárá-
sok lebonyolítására érkezett ajánlatok 
közül a Pannon Hungaricum Kft . és a 
Novum Fórum Bt. közös ajánlatát fo-
gadta el a képviselő-testület.

Építéshatóság Az elsőfokú építés-
ügyi hatósági feladatok március 1-jétől 
a kormányhivatalokhoz kerülnek az 
önkormányzatoktól. A képviselő-tes-
tület januári ülésén hagyta jóvá az 
önkormányzat és a Pest Megyei Kor-
mányhivatal között az építéshatósági 
feladatkörök átadásával kapcsolatban 
kötendő megállapodás tervezetét, 
amely egyebek mellett arról is rendel-
kezik, hogy a feladatellátás biztosítása 
érdekében az önkormányzat irodahe-
lyiséget, irodabútorokat, számítástech-
nikai eszközöket, és munkavállalót ad 
át a kormányhivatal részére. Az átszer-
vezést követően a polgármesteri hi-
vatalban már a kormányhivatal alkal-
mazottai állnak majd építéshatósági 
ügyekben az ügyfelek rendelkezésére.

Közút A képviselő-testület januárban 
döntött arról, hogy a Magyar Állam 
tulajdonában, illetve a Magyar Köz-
út Nonprofi t Zrt. vagyonkezelésében 
lévő szobi 179/2, 179/4, 179/5, 179/6, 
179/7, 179/8, 179/10, 179/11, 179/12, 
illetve a 918/2 és a 918/3 hrsz-ú ingat-
lanokat nem kívánja az önkormányzat 
tulajdonába venni.

Őrsparancsnok A képviselő-tes-
tület élve a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdé-
sében foglalt véleményezési jogával, 
úgy döntött, hogy támogatja a Szobi 
Rendőrőrs élére Kissné Varga Tünde 
r. alezredes 2020. március 1-jei ha-
tállyal történő őrsparancsnoki kine-
vezését. 

DISE A képviselő-testület hozzájáru-
lását adta, hogy a Duna-Ipoly Sporte-
gyesület (jelenlegi székhely: 2600 Vác, 
Balassagyarmati út 19.) új székhelye-
ként az önkormányzat tulajdonában 
lévő szobi csónakház ingatlana, azaz 
a 2628 Szob, Széchenyi sétány 578/6 
hrsz. kerüljön bejegyzésre.

Mveldési ház A képviselő-testü-
let az intézményvezető javaslatára ja-
nuárban döntött a fenntartásában mű-
ködő Szobi József Attila Művelődési 
Ház 2020. február 1. napjától érvényes 
terembérleti díjainak mértékéről.

Közvilágítás A képviselő-testület ja-
nuárban döntött arról, hogy települési 
közvilágítási lámpatestek karbantartásá-
ra a Budapesti Elektromos Művek Nyrt-
vel meglévő szerződését, a szerződés 
szerinti felmondási idővel felmondja. 
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INGATLANÉRTÉKESÍTÉS
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános liciteljárás útján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Sport u. 14. sz. alatt található, 608 hrsz-ú, 1043 m2 területnagyságú beépí-
tetlen telket. Az ingatlan a Duna árterületén (nagyvízi medrében) található, illetve 20 KV-os fennálló vezeték javára 
vezetékjog terheli. A liciten győztes vevő az ingatlant legkorábban az adásvételi szerződés megkötését követő 3 hónap 
múlva veheti birtokba.

A kikiáltási ár: 3 550 000 Ft

Licit időpontja: 2020. március 4. (szerda), 15 óra

Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda

Licit lépcső: 100 000 Ft

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, előzetes időpont egyeztetés után az ingatlan megtekinthető. Az 
ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es telefonszámon.

A liciten győztes leendő vevőnek a licitálás helyén, a licit során kialakult bruttó vételár 10%-át kell foglaló címén 
egy összegben megfi zetnie, amely a vételárba beleszámít.

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két héten belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés megkötésére 
jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles vevő a teljes vételárat megfi zetni.

Szob Város Önkormányzata

Tisztelt Ügyfelünk!
A Zöld Híd B.I.G.G. Non-
profi t Kft . a hulladékszál-
lítási szolgáltatás átlátha-
tósága és rendszerezése 
érdekében „matricás” azo-
nosító módszert alkalmaz. 
Ez azt jelenti, hogy a köz-
szolgáltatásra jogosult ügy-
felek matricával jelölik meg 
a hulladéktárolójukat, ami 
alapján kollégáink tudják, 
hogy kik jogosultak a szol-
gáltatás igénybevételére.

Az alábbiakban az eljá-
ráshoz kapcsolódó tájékoz-
tatónkat olvashatják.

A 2012. évi CLXXXV. 
törvény (Ht.) rendelkezései 
szerint az ingatlanhaszná-
lók:

- kötelesek a hulladékot 
elkülönítetten gyűjteni, és 
a vegyes hulladékot (a gaz-
dálkodó szervezetek, költ-
ségvetési szervek a háztar-
tási hulladékhoz hasonló 
hulladékot) minimum heti 
rendszerességgel a közszol-
gáltató Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofi t Kft . részére átad-
ni;

- kötelesek a helyi önkor-
mányzati rendeletben meg-
határozott hulladékszállítás 

rendjét betartani;
- kötelesek a Ht. rendel-

kezései szerint meghatáro-
zott hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat a Ko-
ordináló szerv (NHKV Zrt.) 
részére megfi zetni.

A közszolgáltatási díjat 
nem fi zető ingatlanhaszná-
lók felderítése és kiszűrése 
érdekében:

- az ingatlanhasználók 
2020 januárjában az NHKV 
Zrt. által kibocsátott, 2019. 
utolsó negyedéves hulla-
dékgazdálkodási közszol-
gáltatási díjról szóló számlá-
val együtt 2020-ra érvényes 
éves matricát kapnak, ame-
lyet 30 napon belül a gyűj-
tőedényre kötelesek felra-
gasztani;

- a 4 gyűjtőedénynél több 
ürítésére szerződött ingat-
lanhasználók nem a szám-
lával együtt, hanem köz-
vetlenül a közszolgáltatótól 
kapják – szintén postai úton 
– a matricákat;

- a számla mellé nem 
kapnak matricát az egyéni 
díjfi zetésű társasházi lakók, 
akik gyűjtőedényeire a köz-
szolgáltató rendszerfelügye-
lői helyezik el a matricákat 

a hulladékgyűjtési napok 
alkalmával;

- a gyűjtőedénnyel ren-
delkező (nem zsákos) üdü-
lőingatlanok használói nem 
kapnak számlát 2019. utolsó 
negyedévére vonatkozóan, 
ezért a szolgáltatás hasz-
nálatára jogosító matricát 
2020 márciusában vehetik 
át, külön tájékoztatás mel-
lett;

- azon ingatlanhasználók, 
akik – a fenti kivételeket 
leszámítva – nem kapnak 
matricát, jelezzék azt a köz-
szolgáltató ügyfélszolgála-
tán, és a jogosultság ellenőr-
zését követően pót matricát 
kapnak;

- év közbeni költözés, új 
ingatlanhasználóként vagy 
új gazdálkodóként törté-
nő bejelentkezés esetén a 
matricát a közszolgáltató 
ügyfélszolgálati irodája biz-
tosítja.
Figyelmeztetés/szankciók

- azon ingatlanhasználók, 
akik január hónapban meg-
kapják a matricát, azonban 
nem helyezik azt fel a gyűj-
tőedényre 2020. február hó-
napban, szankcionálás előtt 
két alkalommal felszólítást 

kapnak a közszolgáltatótól;
- azon ingatlanhasználó-

kat (beleértve a gazdálko-
dó szervezeteket is), akik a 
közszolgáltatást jogosulat-
lanul veszik igénybe – azaz 
matricával nem rendelkező 
gyűjtőedényt helyeznek ki a 
gyűjtési napon – a gyűjtőe-
dény tulajdonosának vagy 
használójának beazonosítá-
sát követően számlakiállítá-
si célzattal jelezni fogjuk az 
NHKV Zrt. részére.

- amennyiben a közte-
rületre kihelyezett gyűj-
tőedény tulajdonosa nem 
beazonosítható, a két alka-
lommal történő felszólítás 
után a gyűjtőedény ürítését 
a közszolgáltató megtagad-
hatja

- azon ingatlanhaszná-
ló – beleértve a gazdálko-
dó szervezeteket is –, aki a 
közszolgáltatást nem veszi 
igénybe, a közszolgáltató 
jogosult hetente legalább 
egy alkalommal a hulladék 
gyűjtését vélelmezni és ezt 
az NHKV Zrt. felé jelezni a 
közszolgáltatási díjról szóló 
számla kiállítása érdekében

A Zöld Híd B.IG.G. 
Nonprofi t Kft . köszöni az 
együttműködésüket!

Hajnal Zsolt András 
ügyvezet igazgató

A Zöld Híd B.I.G.G. tájékoztatója
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A Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) Szob tele-
pülésen a hivatal elnöke 
által 2020-ra engedélye-
zett, önkéntes adatszolgál-
tatáson alapuló lakossági 
adatfelvételeket hajt végre, 
a korábbi évek gyakorlata 
szerint.

A felvételek Országos 
Statisztikai Adatfelvételi 
Program (OSAP) szerin-
ti nyilvántartási számai és 
megnevezései a követke-
zők:

1539 Munkaerő-felmé-
rés és kiegészítő felvételei

1942 A lakosság utazási 
szokásai

Az összeírási munkát a 
Központi Statisztikai Hi-
vatal megbízásából a Sta-
tek Statisztikai Elemző 
Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal 
ellátott kérdezői végzik. A 
válaszadásra kijelölt ház-
tartások kiválasztása a 
KSH népszámlálási ada-
tállományának aktualizált 
változatából véletlenszerű 
mintavétellel történik az 
ország különböző telepü-
lésein. Az adatfelvételekből 
származó eredmények nél-
külözhetetlenek a társada-
lom jellemzőinek feltérké-
pezésében. 

A kapott adatokat a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal a 
hivatalos statisztikáról szó-

ló 2016. évi CLV. törvény, 
valamint az Európai Par-
lament és a Tanács (EU) 
2016/679 Rendelet (általá-
nos adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásának meg-
felelően bizalmasan kezeli, 
azokat más szervek, szemé-
lyek részére nem szolgál-
tatja ki. Az eredményeket 
név és egyedi adatok nél-
kül, összesített statisztikai 
táblázatokban közöljük.

A lakosság és az önkor-
mányzat részére munkana-
pokon hétfőtől csütörtökig 
8:00 és 16:30 óra között, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra 
között a +36 80 200-766-
os telefonszámon, illetve 
a lakinfo@ksh.hu email 
címen adunk további fel-
világosítást. Az adatgyűj-
tés módszertanával és a 
kutatási eredményekkel 
kapcsolatosan a www.ksh.
hu internetes oldalon talál-
ható Adatszolgáltatóknak/
Adatszolgáltatás teljesíté-
se/Elektronikus lakossági 
adatgyűjtések menüpont 
nyújt tájékoztatást.

A KSH adatszolgáltatással 
kapcsolatos tájékoztatója

2019. december hónapban született Héri Géza és Jó-
nás Teodóra Panka nevű gyermeke.

2020. január hónapban született Egri Norbert és 
Varjú Vivien Boglárka, Szűcs István és Molnár Roxá-
na Janka, Fritz Roland és Suciu Szidónia Marcell Be-
nedek nevű gyermeke.

Szob Város Önkormányzata szeretettel köszönti vá-
rosunk újszülött polgárait, kívánva nekik jó egészsé-
get, hosszú és sikerekben gazdag életet!

Anyakönyvi hírek

A Széchenyi sétányon található 
Szabadidő Központ területén a 
Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Program keretében 
elkészült a kültéri sportpark. A 
megvalósítását célzó pályáza-

tot Szob Város Önkormányza-
ta még 2016-ban nyújtotta be. 
A sportpark műszaki átadásá-
ra 2020. február 12-én került 
sor. Az elkészült „C” típusú 
sportpark területén - amint az 
a képen is látható - olyan esz-
közök kerültek felszerelésre, 
amelyek segítséget nyújtanak 

különféle gyakorlatok elvégzé-
sére: így például húzódzkodás, 
tolódzkodás, hasizom erősítés, 
függeszkedés vagy éppen lép-
csőzés.

Hátra van még a sportpark 

környezetének tereprendezé-
se, amelyet várhatóan a tavasz 
folyamán végez el az önkor-
mányzat.

Kérünk minden sportpar-
kot használót, hogy a haszná-
lati rendet tartsa be, hogy még 
sokáig élvezhessük az előnyeit 
városunkban! Köszönjük!

Elkészült a kültéri sportpark a 
Szabadidő Központ területén

Búcsú
Őszinte tisztelettel búcsúzunk Bánkuti Ferenc, nyugalmazott 
középiskolai tanártól, polonistától, aki életének 79. évében, 
2019. december 29-én hunyt el. Bánkúti tanár úr 1965-ben 
a szobi gimnázium kémia-biológia szakos tanáraként kezdte 
pályáját, majd miután elkerült Szobról, több középiskolában 
és főiskolán is vállalt óraadói állást a MÁV laboránsi főállá-
sa mellett. Szobi oktatói munkája során nagy hatással volt rá 
kollégája, dr. Rusvay Tibor, akinek szellemisége meghatároz-
ta későbbi életútját, többek között a lengyel nyelv, kultúra és 
történelem iránt tanúsított folyamatos és kiemelkedő érdek-
lődését. Nyugdíjba vonulása után tért vissza Szobra, ahol a 
helyi közélet központi alakjává vált. Meghatározó tagja volt 
a Szobi Nyugdíjas Klubnak, a Börzsöny Múzeum Baráti Kö-
rének, de az egyházközség életében is tevékenyen vett részt. 
Bánkuti tanár úr személyében egy hihetetlen szorgalmú, szé-
les látókörű, kiváló elmét és igazi értelmiségi életutat bejárt 
embert ismerhettünk meg és halálával veszítettünk el. Bár 
nem volt helyi születésű, mégis igazi lokálpatriótává vált. 
Bánkuti Ferencet február 5-én helyezték örök nyugalomra 
az Óbudai temetőben. A Klinyecz család kezdeményezésére 
a könyvtárban február 7-én délután emlékező beszélgetésen 
búcsúztak tőle volt tanítványai, volt tanár kollégája, a Szo-
bi Nyugdíjas Klub és a Börzsöny Múzeum Baráti Körének 
tagjai, valamint a városból sokan, ismerői, barátai, tisztelői.

Nyugodjon békében!
Szob Város Önkormányzata
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Január hónapban az első 
jelentős, tanításon túli 
rendezvényünk a pályao-
rientációs nap volt. A di-
ákok tájékoztatást kaptak 
a továbbtanulási felvéte-
li eljárás változásairól, a 
pontszámítás módjáról, 
az OKJ-átszervezésből 
adódó új lehetőségekről. 
Vendégeinktől hallhattak 
a különböző hivatások, 
szakmák mibenlétéről, 
feltételeiről, így a kataszt-
rófavédelemről, a rendőr-
ség munkájáról, valamint 
egy volt diákunk, Halper 
Simon - aki a Római Ka-
tolikus Filmfesztiválon a 
Tekintetek című rövidfilm 
operatőreként első helye-
zést ért el - az operatőri 
pályáról beszélt. Itt volt 
még Mihályi László Euró-
pa-hírű cukrászmester, az 
Év Cukrásza-díj nyertese, 
aki szintén nagyon lelke-
sítően vallott hivatásáról.

Január 18-án írták a 
nyolcadikosok a közpon-
ti továbbtanulási felvételi 
teszteket. Iskolánk – mint 
kijelölt felvételiztető hely-
szín – 98 tanulót fogadott 
ezen alkalomból. Azóta a 
dolgozatok eredménye is 
megszületett, erről tájé-
koztatást is kaptak a szü-
lők és a diákok. Sok sikert 
kívánunk minden felvé-
telizőnek a további tanul-
mányaihoz!

Január 22-én a Magyar 
Kultúra Napját, a Him-
nusz születésnapját ha-
gyományosan vetélkedő-
vel ünnepeltük. A verseny 
központi témája a HAZA 
fogalma volt. Mit jelent 
a szó? A közös földet, 
a közös múltat, a közös 
nyelvet, a közösség által 
létrehozott művészeti al-
kotásokat és tudományos 
eredményeket. Ennek 
megfelelően földrajzi, tör-
ténelmi, anyanyelvi, festé-

szeti, zenei és tudományos 
fordulókon mérték össze 
tudásukat az osztályok. A 
két legjobb a 10.A és a 9.A 
osztály lett, akik majd a 
döntőben, a Magyar Köl-
tészet Napján küzdenek 
meg az elsőségért.

Január végén hazavitték 
a tanulók a félévi értesí-
tőket. Ki mosolyogva, ki 
szorongva, de még ott van 
a második félév!

Javában zajlik a külföl-
di nyelvtanulási program 
szervezése is iskolánkban. 
Kormányhatározat biz-
tosít ugyanis a 9. és 11. 
osztályosok számára pá-
lyázati lehetőséget 2 hét 
ingyenes nyelvtanulásra 
egyéni vagy csoportos for-
mában. (Utazással, szál-
lással, ellátással együtt. 
Még költőpénzt is kap-
nak a gyerekek.) Iskolánk 
felvállalta, hogy csopor-
tosan benyújtjuk a pá-
lyázatot. Nálunk 23 diák 
jelezte részvételi szándé-
kát. A skóciai nyelvisko-
lában nem osztály sze-
rint, hanem szintfelmérő 
alapján fogják besorolni a 
tanulókat. A kiutazó cso-
porthoz két kísérőtanárt 
biztosítunk. A tanfolyam 
ideje alatt családoknál 
leszünk elszállásolva. A 
nyelviskola kiválasztásá-
nál meggyőződtünk az 
intézmény és a szállásadó 
családok megbízhatóságá-
ról. Jelenleg itt tart a szer-
vezés, az előkészületeket 
megtettük, izgatottan vár-
juk a következő lépéshez a 
minisztériumi utasítást.

A nyolcadikosok szá-
mára a felvételi a szóbeli 
vizsgákkal folytatódik. A 
Szent László Gimnázium 
február 26-án, március 
4-én és 5-én várja a jelent-
kezőket. 

KÖSS KI SZOBON!

A január a nyolcadik osz-
tályosok számára nemcsak 
a félévi bizonyítvány miatt 
volt fontos. Január 18-án 
került sor a Központi fel-
vételi megírására!  A felvé-
telit minden évben hosszú 
munka előzi meg. Matema-
tika és magyar tantárgyak-
ból előkészítőre járhattak 
a gyerekek, hogy megsze-
rezzék a kellő rutint az 

igencsak nehéz feladatso-
rok megoldásához. Lassan 
a továbbtanulási papírok 
kitöltése is befejeződik. 
Kívánjuk, hogy nyolcadi-
kosaink mindegyikének 
sikerüljön bejutnia abba a 
középiskolába, amelyikbe 
továbbtanulni szeretne!

Iskoláink tanulói a Lá-

zár Ervin Program kere-
tében a második félév-
ben színházi előadásokon 
vesznek rész Budapesten 
és Vácon.

A Váci Madách Imre 
Gimnázium történelem-
munkaközössége által hir-
detett „Tour de Trianon” 
történelem versenyen a 
Feleki Hanna, Váci Virág, 
Mészáros Míra alkotta 

„Threeanon” csapata a III. 
helyezést ért el. A díjat 
a Madách napon febru-
ár 7-én vehették át a Váci 
Művelődési Központban. 
Gratulálunk a lányoknak!

Február 21-22-én sze-
retettel várjuk a kedves 
szülőket a kicsik és nagyok 
farsangjára!

Iskolai hírek Hírek a Szent László 
Gimnáziumból
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Az utóbbi éveben többször 
beszéltem olyan szülőkkel, 
akik számára lényeges volt, 
hogy gyermekeiket „igazi 
magyar” vagy „ősi magyar” 
nevekkel ajándékozzák meg. 
Sajnos évente számos eset-
ben téves, hamis információk 
alapján kapnak nevet utóda-
ink.  

A nevek eredetével a régi 
idők névdivatjának változá-
sával a névtan szakemberei 
foglalkoznak. Az utóbbi ezer 
év magyarországi neveinek 
megismerése, eredetük, tör-
ténetük, alakváltozataik hi-
teles feltárása igen komoly 
nyelvészeti és történelmi 
ismereteket igényel. A Kár-
pát-medence névanyagát ku-
tatva a magyar mellett tisz-
tában kell lenni az ótörök, 
a német és a román nyelv 
névadási szokásaival és alap-
vető nyelvi struktúrájával, 
ezek változásával is. Továbbá 
a környező, velünk szomszé-
dos szláv nyelveknek és ezek 
múltjának ismerete legalább 
ilyen lényeges. 

Ha biztosan nem légből 
kapott, kitalált nevet akarunk 
adni gyermekeinknek, akkor 
ellenőrizzük le, hogy az isme-
rősök által ősi magyarnak hitt 
nevek valójában léteztek-e? A 
legbiztosabb, ha Dr. Fehértói 
Katalin 2004-ben megjelent 
„Árpád-kori személynévtár 
(1000-1301)” című, csaknem 
900 oldalas munkáját vesszük 
kézbe. Ebben megtalálható 
az összes olyan személynév, 
mely a Magyarországon ke-
letkezett, vagy hazánkhoz 
kapcsolódó 1301 előtti írásos 
forrásban található. E forrá-
sok kisebb hányada krónika 
(Anonymus, Kézai Simon), 
nagyobb része hivatalos irat, 
azaz oklevél. Előfordult, hogy 
az uralkodó több mint ezer, 
név szerint felsorolt csa-
ládfőt adományozott egy ál-
tala alapított egyháznak, de 
vannak olyan peres iratok is, 
melyekben csupán a bírónak 
és a perben állóknak a nevei 
szerepelnek. Az Árpád-kor-
ból viszonylag kevés női név 
maradt ránk. Egyrészt szol-
gasorban élő, eladott, elaján-
dékozott nők neveit ismerjük 
az adásvételekből vagy az úri 

végrendeletekből. A nemesek 
feleségei, leányai ritkán sze-
repelnek, leginkább öröksé-
gük, vagyonuk követelésekor 
kerülnek említésre. Fehértói 
Katalin munkáját folytat-
ta Dr. habil. Slíz Mariann az 
„Anjou-kori személynévtár 
1301-1342” szerzője. Az ál-
tala feldolgozott időszakban 
már jóval kevesebb a pogány 
név az oklevelekben, mint 
korábban, és a 14. század vé-
gére nagyjából el is tűnnek 
hazai forrásainkból. 

A legtöbb ismert 11-13. 
századi pogány és keresztény 
név az adománylevelekben 
szereplő szolgák felsorolásai-
ból származik. E szolgák (bel-
földi őseink többsége közéjük 
tartozott) közt voltak magyar 
(azaz fi nnugor), szláv, ótörök 
és germán neveket viselők, 
de már a 12. század elején 
nagyon sokan keresztény ne-
veket hordoztak. Nem jelen-
téktelen azon nevek száma, 
amelyeknek sem eredetét, 
sem pontos hangalakját nem 
ismerjük. Vannak azonban, 
akik szakmai háttér nélkül is 
bátran határozzák meg ma-
gyarnak az ismeretlen erede-
tű vagy éppen szláv, ótörök 
neveket.

A névválasztást segítő 
honlapok és kiadványok közt 
talán a legmegbízhatóbbnak 
a Ladó János és Bíró Ágnes 
szerzőpáros által jegyzett 
utónévkönyv tekinthető. Saj-
nos ebben a kötetben is ta-
lálni olyan magyarázatokat, 
melyeket könnyen kétségbe 
lehet vonni. Pár éve egy édes-
anya azt bizonygatta nekem, 
hogy lányának igazi magyar 
nevet választottak. Vitatkoz-
tunk, és próbáltam kiderí-
teni az igazságot. E kedvelt 
leánynevet most elhallgatva 
csak annyit írok róla, hogy a 
Ladó-Bíró-féle kiadvány sze-
rint is „újabb magyar keletű 
erdélyi magyar névalkotás, 
talán a hasonló, szláv erede-
tű víz- vagy helységnevekből.” 
Magyarul: a kislány egy olyan 
nevet viselt, melyet pár éve 
talál ki valaki, és a névhez 
az ötletet szláv hely- és víz-
nevek adták. A Ladó-Bíró 
egy kedvelt – többek által ősi 
magyarnak vélt – fi únévről 

azt írja, hogy: „A Zete név 
kicsinyítőképzős származéka.” 
(Szándékosan nem írom le 
e fi únevet sem.) A magyará-
zattal csupán az a probléma, 
hogy ez a bizonyos név nem 
található meg az Árpád-ko-
ri nevek közt. Csak hasonló 
hangzásúra akadunk 1237-
ből Fehértói Katalin könyvé-
nek 848. oldalán. Viszont az 
említett mai divatos fi únév-
vel pontosan megegyezik egy 
szlovákiai falu magyar neve. 
Arra gondolok, hogy ismét 
egy „jól hangzó”, „magyaros” 
helynévből talált ki valaki egy 
ősi nevet. És ha már kitalálta, 
akkor még egy (nyelvésze-
tileg elképzelhető) magya-
rázatot is tett hozzá – a Zete 
származéka. A baj az, hogy 
e névalak is 20. századi kita-
láció. Egyébként a szlovákiai 
falu neve szláv eredetű, a Ze-
téről meg azt írja a Ladó-Bí-
ró, hogy: „Régi magyar sze-
mélynév. Talán szláv eredetű, 
és jelentése: vő.” Tehát a ma-
gyarnak írt (sosem létezett) 
fi únév mögött csak szláv hát-
teret találtunk. Megjegyzem, 
hogy nem értem az utónév-
könyv szemléletét. Renge-
teg Árpád-kori idegen (azaz 
nem magyar) nyelvi eredetű 
nevet „régi magyar személy-
név”-nek minősít. Ezután 
általában megjegyzi, hogy ez 
a régi magyar név szláv vagy 
török, vagy germán eredetű. 
Úgy vélem, hogy ez nagyon 
félrevezető. 700-900 évvel ez-
előtt is volt névdivat, azaz az 
ótörök nevű őseik vagy a nép-
szerű lovagregények hősei-
nek (pl. Trisztán, Lancelot) 
nevét is szívesen adták fi aik-
nak a magyarul beszélő ne-
mesek vagy főurak. Emellett 
azért valószínű, hogy a né-
met vagy szláv neveket vise-
lő szegényebb hazai/belföldi 
gyermekek szülei nagyrészt 
németül vagy szlávul beszél-
tek. Az ország lakosságának 
jelentős része nem magyar 
nyelvű volt. Tehát azok, akik 
a középkori Magyarországon 
a Bogdán (szláv jelentése kb. 
„Isten ajándéka”), Bogát (szlá-
vul „gazdag”) vagy a Kenéz 
(szlávul „fejedelem”) neveket 
viselték, azok többnyire szláv 
gyökerűek lehettek. E szülők 

(főleg az apák, akik általában 
a névadásról döntöttek) talán 
nem véletlenül adtak ilyen 
szép jelentéssel bíró neveket 
fi aiknak, hanem azért, mert 
a nyelvükön tisztán érthe-
tőek voltak. Ők is elődeink 
közé tartoznak, de jó, ha 
tudjuk, hogy az ő névadásuk 
utánzásával nem a magyar, 
hanem szláv elődeinkről 
emlékezünk meg. Viszont a 
Nemvaló (nem létező), Ne-
mél (nincs életben), Farkas, 
Ravasz (a róka régi neve), Tar 
(azaz kopasz), Keve (a kő ré-
gebbi alakja) Piros, Színes és 
más, magyar nyelvből ma-
gyarázható nevek és társaik 
valóban magyar eredetűek. 
Máshogy fogalmazva: ha Ki-
jevben vagy Moszkvában ma 
azt mondom, hogy Bogát, azt 
azonnal érti egy ukrán vagy 
egy orosz, és furcsán néz rám, 
ha azt bizonygatom, hogy ez 
a Ladó-Bíró szerzőpáros sze-
rint régi magyar név. Hiszen 
ez szláv szó, mondhatják. 
Attól, hogy Magyarországon 
is éltek szlávok, még nem 
lett magyar a Bogát vagy a 
Bogdán név. Ugyanekkor az 
Árpádok rengeteg alattva-
lóját hívták Tamásnak vagy 
Andrásnak, mégsem állítja 
az utónévkönyv, hogy ezek 
magyar nevek. Ehelyett közli, 
hogy arámi/zsidó eredetűek. 
Kívánatos lenne a következe-
tesség. Vagy jelentsük ki azt, 
hogy minden név magyar, 
ami előfordult hazánkban 
a középkorban, vagy pedig 
mondjuk a Farkast magyar, 
a Zetét valószínűleg szláv 
eredetű, a Tamást arámi ere-
detű, az Abát meg ótörök ere-
detű neveknek, melyek mind 
szerepelnek a magyar írott 
forrásokban. Én az utóbbit 
támogatom. Az, hogy ha tisz-
tán szláv vagy ótörök neveket 
„régi magyar név”-nek minő-
sítünk, számos család félreve-
zetését jelenti. 

Azoknak, akik számára 
fontos születendő gyermekük 
nevének valamilyen néphez 
vagy hagyományhoz kötő-
dése, azt tanácsolom, hogy 
gondolják át alaposan a vá-
lasztást, hiszen ez egy életre 
szóló döntés.   

Batizi Zoltán
intézményvezet

Börzsöny Közérdek 
Muzeális Gyjtemény      

A „ősi magyar” személynevekhez
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Az év első mérkőzésén a 
csoportunk első helyezett-
jét fogadtuk, a Dunakeszi 
KSE-t. Mivel ők a listaveze-
tők, a lehető legerősebben 
álltunk ki ellenük. Sajnos 
Szentgyörgyi Sándor beteget 
jelentett, így ő nem játszha-
tott.

2,5 órányi játék után az 
a váratlan helyzet állt elő, 
hogy mi vezettünk 4,5 - 1,5-
re. Már ez is komoly fegy-
vertény lett volna, de végül 
parádés végeredmény szü-
letett:

Szob SC - Dunakeszi 
KSE.   6,5 - 3,5.

Elöl Molnár Gábor és 
Repiczky Tamás erős ellen-
felek ellen nagy győzelme-
ket arattak, valamint a 8., 9., 
10. táblákon Maisztorovics 
Péter, Baranyi György, Ju-
hász Béla hozta a pontokat.

Középen szép csendesen 
jött 3 döntetlen, ami szin-
tén nekünk hozta a jó ered-
ményt. Virág Sándor, Csiba 
Benő és Th uróczy Zsolt volt 
az eredményes.

Jelenleg csoportunk 5. 
helyezettje vagyunk, egy 
szabadnap után, az Északi 
Csoportban.

A csoportmérkőzések 
után a Déli Csoport azonos 
helyezettje ellen fogunk ját-
szani a végleges helyezés el-
éréséért.

Csapattagjaink közül 
Virág Bálint a Perényi Em-
lékversenyen 55 élőpontot 
szerzett.

A Lila Futó Sakkverse-
nyen Szentgyörgyi Sándor 
és Repiczky Tamás jó ered-
ményt ért el.

Csiba Ben 
Csapatvezet

Idén nyáron jelenik meg dr. 
Vojnits András zoológus A 
Börzsönytáj lepkevilága című 
könyve a Börzsönyvidék so-
rozat 6. köteteként. A környe-
zetünk, a Börzsöny újabb gyö-
nyörű részletét bemutató kötet 
igényes kivitelben, fotókkal il-
lusztrálva több mint 600 oldal 
terjedelemben fog napvilágot 
látni.

Sorozatunk köteteinek szer-
zői és szerkesztői tiszteletdíj 
nélkül igen komoly munkát 
végeznek. A Börzsöny Múze-
um Baráti Köre egyesület által 
jelen kötet kiadására elnyert 
NKA-támogatás csupán né-
hány tucat példány kiadására 
elégséges. (A múzeumbarát 
kör elnöke is ingyen dolgo-
zott a pályázaton közösségi 
munkaként fogva fel önként 
vállalt feladatát, és ugyanígy 
tesz a kiadásával kapcsolatos 
tevékenysége során). Minél 
több előfi zetőt és támogatót 
sikerül találnunk, annál na-
gyobb példányszámban és an-
nál gazdaságosabb áron tudjuk 
megjelentetni Vojnits András 
könyvét.

Nagyon hálásak vagyunk 

azoknak, akik a sorozat ko-
rábbi köteteinek megjelenését 
is támogatták előfi zetésükkel. 
Akik néhányan korábban A 
Börzsöny állatvilága címen 
tervezett könyvre fi zettek elő, 
azoknak érvényes maradt 
megrendelésük, ugyanis idő-
közben derült ki, hogy a szerző 
csak a börzsönyi lepkefaunáról 
ilyen komoly terjedelmű kötet-
re való kézirattal és illusztráci-
ókkal rendelkezik.

Ez nem egy megszokott 
határozó könyv lesz, mert be-
mutatja a lepkék élőhelyeinek 
sokféleségét és változatosságát, 
valamint a szerző sok évtizedes 
személyes kapcsolatát a tájunk-
kal. A Börzsönytáj kifejezéssel 
pedig azt jelzi, hogy a környe-
ző tájakkal (Helembai-hegy-
ség, Ipoly mente, Dunakanyar, 

Naszály) való kapcsolatát is be-
mutatja a Börzsönynek.

Kérjük, hogy előfi zetésével 
most is támogassa a nyomdai 
előkészítést és a nyomtatási 
költségeket. A nyáron megje-
lenő Börzsönytáj lepkevilága 
kötet ára 4500 forint lesz, de 
Ön előfi zetőként 3500 forint 
befi zetésével juthat hozzá. 
Előfi zetőink nevét feltüntetjük 
a kiadványban ezzel is meg-
köszönve a kiadáshoz nyújtott 
segítségüket.

Reméljük, hogy sorozatunk 
e kötete esetében is találunk 
nagylelkű támogatókat. Az 
ő nevük is ABC-sorrendben 
felsorolva jelenik majd meg a 
könyvben. A legalább 25.000 
forintot adományozók kiemel-
ten szerepelnek majd, ebben az 
esetben támogatóink logóját is 
feltüntetjük megfelelő méret-
ben a könyv belsejében.

A támogatását a Bör-
zsöny Múzeum Baráti 
Köre 11742269-20503828-
00000000 számlaszámra utalva 
vagy postai befi zetéshez hasz-
nált „sárga” csekk segítségével 
juttathatja el a kiadást szerve-
ző Börzsöny Múzeum Baráti 

Előfi zetői-támogatói felhívás Köre egyesülethez. (Csekk 
kapható a szobi Börzsöny Mú-
zeumban – Szent László utca 
14. Nyitva tartás: kedd-péntek 
9-16, szombat-vasárnap: 9-17 
óra.).

Kérjük, hogy utaláskor és a 
csekkes befi zetéskor is tüntesse 
fel a könyv címét, valamint az 
Ön nevét, címét. A nyomdá-
ból várhatóan nyáron kikerü-
lő kötetek közül minél többet 
szeretnénk postaköltség nélkül 
önkéntes segítőink szállítását 
igénybe véve kézhez juttatni. A 
címek alapján könnyebb meg-
tervezni a kiszállítást.

A kapcsolattartást, ponto-
sabban a kézbesítést megköny-
nyíti, ha elektronikus levélben 
telefonszámát és nevét elküldi 
nekünk e címre: bmbkke@
gmail.com. A kiszállítás előtt 
szeretnénk Önt felhívni a 
megadott számon. Azok, akik 
nagylelkű támogatással se-
gítenek minket, és cégüket, 
vállalkozásukat szeretnék a 
könyvben ismertté tenni, rek-
lámozni, kérem, hogy küldjék 
el megfelelő felbontású logóju-
kat is.

Segítségét megköszön-
ve üdvözlettel: Bör-

zsöny Múzeum 
Baráti Köre

Új év, éledő remények
A NAV mindenkinek elkészíti 
szja-bevallási tervezetét, akiről 
kifi zetői, munkáltatói adattal 
rendelkezik: legyen munkavál-
laló, őstermelő, áfa fi zetésére kö-
telezett magánszemély vagy akár 
egyéni vállalkozó. A változások-
ról, a teendőkről, a határidőről 
és az 1+1%-ról minden fontos 
információ megtalálható a NAV 
honlapján. 

Az egyéni vállalkozóknak 
(a tavaly mellékállásban katás 
vagy evás vállalkozókat kivéve), 
az őstermelőknek, és az áfás 
magánszemélyeknek továbbra 
is önállóan kell benyújtaniuk az 
szja-bevallást, aminek elkészíté-
sét nagyban megkönnyíti a NAV 
által összeállított adóbevallási 
tervezet, mely a munkáltatóktól, 
kifi zetőktől származó adatokat 
tartalmazza. A tervezetek már-
cius 15-étől elérhetőek a NAV 
honlapján (www.nav.gov.hu/

szja/szja), illetve a kormányzati 
portálon (www.magyarorszag.
hu) egyaránt.    

Az egyéni vállalkozók, az 
őstermelők, és az áfás magán-
személyek a tervezet adatainak 
megtekintése, a nem kifi zetőtől, 
munkáltatótól származó jöve-
delmi adatok, valamint a vállal-
kozói, őstermelői tevékenységgel 
összefüggő adatok kiegészítése, 
majd mentése után küldhetik be 
a bevallást elektronikusan, a we-
bes kitöltő felületen. 

A személyijövedelemadó-be-
vallás benyújtási határideje min-
denkinek egységesen május 20.  

Az szja 1+1%-áról is május 
20-áig rendelkezhetnek a fel-
ajánlók, addig választhatnak egy 
támogatni kívánt civil szerveze-
tet, egy vallási közösséget vagy a 
Nemzeti Tehetség Programot. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Mindenkinek készít szja-
bevallási tervezetet a NAV 
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Gasztrostaféta
Valentin Dóra és Kovács Nándor receptje

Az étel, amit szeretnénk a fi gyelmetekbe ajánlani, 
mindkettőnk nagy kedvence, mert könnyen és gyorsan 
elkészíthető.

Rakott csirke
 

Hozzávalók:
1 kg csirkemell

só (vagy vegeta) + mustár
330 gramm tejföl

2 nagyobb fej vöröshagyma
1 csomag szeletelt bacon

2 db piros kaliforniai paprika
250 gramm trappista sajt 

Elkészítés: A húst szeletekre vágjuk, majd sózzuk és 
mustározzuk. A tepsi alját megolajozzuk és ráfektetjük 
a szeleteket. Megkenjük tejföllel és a hosszára vágott 
hagymát rászórjuk. Rátesszük a bacont és a felcsíkozott 
paprikákat is külön rétegként. Az egész tetejére ráre-
szeljük a sajtot. A tepsit alufóliával lefedjük és a 200 
fokra előmelegített sütőbe rakjuk, körülbelül 25 perc-
re. Ezt követően kiszedjük és leszedjük a fóliát. A sütés 
közben kiforrt levet óvatosan leöntjük az ételről. Fólia 
nélkül visszarakjuk további 10-15 percre, míg a sajt 
megpirul és a hús omlóssá válik. (A sütési idő sütőn-
ként nagyon eltérő lehet, ezért érdemes folyamatosan 
fi gyelni az ételt, hogy ne száradjon ki.) 

Tipp: Érdemes az elkészítéshez mélyebb tepsit vagy 
jénait használni, és az adaggal úgy számolni, hogy sütés 
közben a csirke összemegy.

Mindenkinek jó étvágyat kívánunk hozzá! Ha elkészí-
titek, hívjatok meg minket is!

A stafétát Paulik Eszternek szeretnénk átadni.

Sütés előtt Sütés után

Öregkori nyafogások, kifogások
Hetvenhét év, ez az ára?

Rám jár a rúd mostanába!
Bordatörés, szemműtétem,

Most meg ez a lágyéksérvem!

Zúg a fülem, fáj a vállam.
Észrevétlen görbül hátam!
Hová lett a délcegségem?

Egyre rondább lesz a képem!

Hol a bicepsz, hol a vádli?
Keresem, de nem találni!
Minden izom puha, laza,

Lötyög rajtam már a gatya!

Gyógyszertől a csodát várjuk,
Ha kell, ha nem, azt zabáljuk!

Sajnos én is beleestem,
E rossz szokás rabja lettem!

Ezen változtatni kéne!
Ne kenjük az öregségre!

Magunkban keressünk hibát,
Mi okozza a galibát!

Mitől van a változásunk?
Mi az, mit rosszul csinálunk?

Fiatalság már a múlté,
Ne emlegessük örökké!

Ha az ősünk feltámadna,
Szégyenében elpirulna.

Szalonnát hagymával ette,
Orvosságot nem ismerte!

Pálinka volt gyógyszer nála,
Bacilusok bánatára.

Kórházakat jó nagy ívbe,
Ha csak lehet, elkerülte!

Szülésznő járt házról-házra,
Sok kismama hívására. 
Én is néki köszönhetem

Az hogy vagyok, azt hogy lettem,
Hogy ily szépkort megélhettem!

Szob, 2019. december 17.
id. Virág SándorKönyvtári hírek

KÖNYVTÁROS NYÁRI TÁBOR 
alsósoknak:  június 29 - július 3.

felsősöknek:  július 6 -10.

Kiselejtezett könyvek vására a könyvtárban nyitva 
tartási időben 2020. március 1-ig.

H: 13:00-17:00, K: 12:00-18:00, Sze: 8:00-18:00, 
P: 12:00-18:00, Szo: 8:00-12:00

Tel.: 06 27 370 217

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
mindazoknak, akik édesanyánkat,  KUNYA IM
RÉNÉT  MOLNÁR MÁRIA utolsó útjára el-
kísérték.

A gyászoló család
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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, 

email: holocsik@gmail.com

Lapelőállítás: Dunapress Multimédia Bt
2626 Nagymaros, Mihály u. 6.

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

Olvastad?
Négy hónapig Olaszor-
szágban.
Négy hónapig egy indiai 
asramban.
Négy hónapig Balin.
Szubjektív útirajz?
Földi boldogságot ígérő 
önsegítő könyv?
Évezredes keleti gondol-
kodásmód?
Mi bontakozhat ki 
mindezekből?
A könyv, amit ajánlok.

Minőségi lektűr, 
gasztronómiai kaland-
túra, spirituális útkere-

sés, és a mindent elsöprő új szerelem, a csodálatos 
Balin.

Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek
Aki pedig szereti az igazán jó fi lmeket, benne ki-

váló színészekkel, a gyönyörű Julia Roberts és a csú-
nyán jóképű Javier Bardem szereplésével.

Nem tudom, tudtam eldönteni melyik a jobb, a 
könyv, vagy a belőle készült fi lm?

A könyvet a szobi könyvtárból ki lehet kölcsö-
nözni.

Ami kimaradt az ajánlóból:
Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni,

Az utolsó órában, mikor már mindent megbántam,
Ezerszer megbántam, oly sokáig vártam,

Hogy elmúlt az élet…
…kezdjetek el élni!

Márti dala
Pusztai Zsuzsanna

A stafétát Paluch Anitának adom át!

A téma az utcán hever
Kedves barátnőm, Szafi !

Csak most van időm beszámolni, hogy mi történt velem az 
óév utolsó napjaiban. Mozgalmasan telt el az idő, nem talál-
tam helyemet sehol, csak az udvaron, mert láb alatt voltam 
mindenkinek. A karácsonyi sütés-főzés már az agyamra 
ment, Emil bácsi meg csak ingázott a házunk és a boltok 
között. Karácsony után meg a következő megpróbáltatás! 
Igen, már előre féltem a szilveszterest történéseitől. Tavaly 
egész délután és éjszaka a ruhásszekrény aljában kucorog-
tam, Zsömike pedig – a ház biztonsági főnöke – az ágy alatt 
vacogott és nyüszített félelmében. Emil bácsi pedig csak do-
hogott: súlyos ezreseket lövöldöznek a levegőbe, robbantják 
a petárdákat csak azért, hogy örüljenek, mert egy évvel öre-
gebbek lettek? 

Másnap alvatlanul lézengtünk a lakásban.
Ezt vártuk most is december utolsó napján. Este megva-

csoráztunk békésen, azután a szokásos TV-nézés. Emil bá-
csi a fotelben kényelmesen, előtte Bill Brison legújabb köny-
ve, valami klasszikus hangverseny a tévéből, én az ágyon 
szundikáltam, Zsömle a szőnyegen nyújtózkodott.

Az utcán semmi trombitálás, semmi föld-levegő rakétá-
zás. Elszundikáltunk! Éjfélkor valami sustorgást hallottunk. 
Néhány hangtompítós rakéta lehetett, ezzel vége is volt a 
tűzijátéknak. Évek óta ilyen jól nem aludhattunk! Ez az év 
jól kezdődött nálunk.

Nálatok nem így volt?
Várom leveledet, addig is szeretettel ölel, mindenkinek 

nagyon boldog és sikeres új esztendők kíván:
Micsu és Ferenczy Emil

Gondviselés Gyógyszertár
Pár éve már egyszer köszönetemet fejeztem ki a vezetőnek 
és munkatársainak a végzett munkájukért. Sajnos az azóta 
eltelt időszak alatt is elég sűrűn kell recepteket kiváltanom 
magam és családom számára. Elég sokszor, az egészség meg-
őrzése és megóvása miatt érkező emberek hosszú sorokat 
alkotnak, ezt türelemmel kivárja mindenki. A városnak és 
a környező települések lakosainak rendkívüli jó, hogy ilyen 
felkészült szakemberek segítik őket. Mindenki megkapja a 
szükséges felvilágosítást, segítséget a vény nélkül vásárolha-
tó készítményekről is. Amennyiben éppen nincs készleten 
valami, akkor azt a legrövidebb időn belül beszerzik, hogy 
ne maradjunk ellátatlanul. A kiszolgálás gyorsasága, és az 
udvariasság változatlanul kifogástalan, mindig kedvesek. 
Évek óta szerepelnek a támogatók, adományozók listáján. 
Ezért is elismerés illeti őket. Azt hiszem, hogy többek nevé-
ben is kívánhatom magunknak, hogy sokáig élvezhessük a 
szakmai elkötelezettségüknek megfelelő, eredményes gya-
korlati tevékenységet. 

Nagy Sándor

NE HAGYJA VESZNI ADÓJA 1%ÁT! 
TÁMOGASSA HELYI SZERVEZETEINK 

EGYIKÉNEK MUNKÁJÁT! 
Danubius Táncegyüttes 19179478-1-13

Szobért-Szobiakért Közalapítvány 18679418-1-13
Szob Város Polgárőr Egyesület 18203796-1-13
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A Szobi Nyugdíjasok Klubja 
egy remek hangulatú Szilvesz-
teri bállal zárta az óévet decem-
ber 30-án. A programjaink sora 
a művelődési házban Farsangi 
bállal folytatódott február 9-én 
az új esztendőben. Az ünnep-
ségeinkhez, mint mindig, most 
is sok támogató járult hozzá, 
ezzel még színesebbé és emlé-
kezetesebbé téve az együtt töl-
tött időt. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani mind-
azoknak, akik hozzájárultak 
rendezvényeinkhez: Bonanza 
Használtruha Kereskedés, Du-

Egy remek hangulatú 
szilveszteri és farsangi bál

na-part Üzletház, Erzsike Vi-
rág, Eszterházy Cukrászda, Éva 
Baker Kft ., Family Vegyeskeres-
kedés, Ferencz Gyöngyi polgár-
mester, Fésűs József képviselő, 
Herfl i Söröző és Pizzéria, Joskó 
Húsbolt, Kavalkád, Kis Herceg 
Virágkertészet, Krasznai Zol-
tán képviselő, kulturszobi.hu/
Csímár Kinga, Nádas Falatozó 
és Bor Bár, Palásti Kft ., Ruhabá-
nya Használtruha, Sági Hentes, 
Tóth Lajos alpolgármester, Tur-
csik Mónika ev., Zentainé Eta, 
és szeretnénk továbbá megkö-
szönni az asszonyoknak, akik 
részt vettek a rendezvényekkel 
kapcsolatos teendőkben, végül, 
de nem utolsó sorban Vörös 
Robinak a rengeteg munkát.

Nyugdíjas Klub 
vezetség
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