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Bízunk abban, hogy jobb és szebb 
lesz a 2021-es évünk, mint amilyen 
volt a 2020-as. A tavalyi évünket a 
koronavírus-járvány alapjaiban 
változtatta meg, terveinket, elkép-
zeléseinket felülírta, és hatalmas 
önfegyelemre késztetett bennün-
ket. A járvány következtében so-
kunkat ért bánat és szomorúság, 
amelyen nehéz túltenni magunkat, 
de mégis előre kell tekintenünk. A 
vakcina elérhetővé válásával talán 
már látszik a fény e sötét alagút vé-
gén.

A 2020-as évünk a járvány ár-
nyékában, de az egymást segítő 
nyugalom és békesség jegyében 
telt el. Nem lehet elégszer és eléggé 
megköszönni Önöknek az elmúlt 
évben tanúsított magatartásukat, 
türelmüket és segítőkészségüket. 
Tudjuk, hisz magunkon is érezzük: 
hosszúra nyúlt már ez az egész, 
belefáradtunk, de adjon erőt az a 
tudat, már nem kell sokat kibírni, 
hogy visszakaphassuk korábbi éle-
tünket. Csak biztatni tudom Önö-
ket, tartsanak még ki egy kicsit, 
közel már a segítség.

Mint mindenki a maga életén, 
úgy az önkormányzat is megta-
pasztalja magán a járvány okozta 
nehézségeket, illetve annak követ-
kezményeit. Most, az önkormány-
zat 2021. évi költségvetésének ter-
vezése idején már látszik, mennyi 
lesz az a bevétel kiesés, amiről az 
önkormányzatnak a járvány kö-
vetkeztében le kell mondania. 
Igyekszünk úgy megtervezni az 
évünket, hogy ezekből a nehéz-
ségekből a lehető legkevesebbet, 
de inkább semmit ne érezzenek 
meg, és az Önök részére biztosított 
önkormányzati szolgáltatásokat 
a megszokott színvonalon tud-
juk teljesíteni. Az elmúlt években 
megalapozott, jelenleg folyamat-
ban lévő beruházásainkat sem ter-
vezzük felfüggeszteni, sőt újabbak 

tervezésébe szeretnénk fogni. A 
jövő előttünk áll, előre kell tekin-
tenünk. Továbbra sem tartjuk le-
hetséges opciónak az önkormány-
zat ismételt eladósítását, működési 
célra hitelfelvétellel idén sem ter-
vezünk, csak addig szeretnénk 
2021-ben is nyújtózkodni, amed-
dig a takarónk ér. Egyrészt tehát 
pénzügyi biztonságra és kiszámít-
hatóságra törekszünk, másrészt 
pedig nem kívánunk lemondani 
egyetlen megkezdett beruházá-
sunk megvalósításáról sem. 

Bízunk tehát abban, hogy 2021-
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ben a szűkülő pénzügyi lehetősé-
geink ellenére, kitartó munkával, 
és a pályázati lehetőségek maxi-
mális kihasználásával sem kell le-
térnünk arról a megkezdett útról, 
amely Szob folyamatos fejlődését, 
és fejlesztését szolgálja. 

Tiszta szívből remélem továb-
bá, hogy ebben az évben sikerül 
legyőzni a koronavírus-járványt, 
és a vele járó nehézségeket, hogy 
végre visszakaphassuk korábbi bé-
kés, boldog életünket. 

Isten áldását kérem városunkra, 
és annak minden lakójára 2021-
ben. Ő segítse munkánkat, hogy 
ezekben a nehéz időkben is a le-
hető legtöbbet tudjuk elérni tele-
pülésünk gyarapodása érdekében.

Ferencz Gyöngyi
polgármester
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Pozitív a könyvtár
A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet adta 
keretek között lehetőségünk van a könyv-
tár épületén kívül a kölcsönzés alapszolgál-
tatás megvalósítására.

Ablakkönyvtár
Könyvtárak tucatjai találják meg a kreatív, 
veszélyhelyzettel kompatibilis, biztonságos 
kölcsönzések lehetőségeit. Tehát nem mi 
találtuk fel a spanyolviaszt, csak a magunk 
formájára igazítottuk. Nehéz úgy olvasni-
valót kölcsönözni, ha nem tudja a kedves 
olvasó, hogy miből lehet választani… Ezen 
szeretnénk segíteni azzal, hogy a könyv-
tár épületének külső ablakaira hetente, 
kéthetente kitesszük 36 könyv ismertető-
jét, borítóját. Igyekezni fogunk témákba 
tömöríteni, ahogy a könyvtárban szokás: 
gyermekirodalom, ifj úsági könyvek, ro-
mantika, történelem, szépirodalom…

Arra kérünk minden kedves olvasót, lá-
togasson el az épület elé, nézze meg az ak-
tuális kínálatot, és ami megtetszik, jelezze 
felénk.

Papírszínház
Minden szülő és pedagógus szívesen mesél 
a gyerekeknek. Mert a mese a megnyugta-
tó, feszültség oldó hatásán túl, képes vala-
mi sokkal többre is: a mesében megtalál-
hatók ugyanis azok a tanítások, amelyek a 
lelki gyógyuláshoz szükségesek.

A Japánból eredő és igen népszerű Pa-
pírszínház, a Kamishibai a mesekönyveket 
mintegy színházzá alakítja. A fakeretben 
mozgatható nagyméretű lapok segítségé-
vel a mesélő, a gyerekekkel szembefordul-
va, a lapok mozgatásával, az ebből eredő 
játékkal, és ennek drámai hatásával igazi 

színházi élménnyé változtatja a hagyomá-
nyos meseolvasást.

E technika segítségével mindenki által 
jól láthatóvá válnak a képek, a fi gyelem 
egyszerre tud az illusztrációkra és a mese 
szövegére irányulni, a mesélő pedig a la-
pok hátulján olvasható szöveget kellő ha-
tással tudja előadni közönségének.  Nem 
szükséges többé az olvasás megszakítása, 
a könyv körbeadogatása, minden hallgató 
egyszerre élvezheti a mese szövegét és a 

hozzá készített illusztrációkat.
Fenti tájékoztató a Csimota Kiadó is-

mertetője a papírszínház módszeréről, 
lehetőségeiről és szépségéről. Könyvtá-
runkban 15 papírszínház mese található. 
népmesék, kortárs mesék, némelyik több 
nyelven is (a magyar mellett vagy ango-
lul, vagy németül, így plusz funkcióval 
egészülhet ki a mesélés). Ahhoz azonban 
hogy ezeket a csodás illusztrációkkal el-
látott kiadványokat használni lehessen, 
szükséges egy alap/fakeret. Annak érdeké-
ben, hogy minél több családhoz eljusson ez 
az élmény, készítettünk négy papírszínház 
keretet, melyet mostantól a kiadványokkal 
együtt kölcsönözhetnek az érdeklődők. 
Ügyes kezű apukák akár el is készíthetik a 
keretet otthon.

A kredenc
Az idei év is jócskán hagy kívánni valót 
maga után… Részünkről mindenképp azt, 
hogy a hagyományosan a gyereknap javára 
megrendezésre kerülő felnőtt farsang elma-

radt, melyben mi is aktív szervezők voltunk/
vagyunk. Elsősorban a kiesett összeget pót-
landó felállítottunk egy kredencet, melynek 
portékáiból választhat, aki adományoz a gye-
reknap támogatására. Távolabbi célunk az is, 
hogy ez a portékás kredenc legyen a „Szob” 
logóval ellátott, helyben készült ajándéktár-
gyak állandó helye.

Elérhetőségeink
Az alább felsorolt lehetőségek közül válassza 
ki mindenki a számára kényelmeset, vegye 
fel velünk a kapcsolatot, hogy a kölcsönzés 
menete biztonságos és zökkenőmentes le-
gyen.

Telefon:  (27) 370-217
Mobiltelefon: 70/ 382-7357

e-mail: erdykonyvtar@gmail.com
Facebook/messenger: Szobi Érdy János 

Könyvtár

Könyvtári hírek

Az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal ré-
szeként megépülő Ipolydamásd – Szob 
közötti kerékpárút szakasz kivitelezési 
munkái jól haladnak, a külterületeken 
futó pályaszakasz megépítése a végéhez 
közeledik. A kerékpárút belterületi sza-
kaszán kevesebb új építésű útszakasz lesz, 
hiszen nagyrészt meglévő útburkolatok 
felfestésével történik meg a kerékpárút ki-
jelölése. Így lesz ez a Köztársaság utcában 
is, ahol az eredeti elképzelésekkel szem-
ben nem a járdán, hanem az úttesten ke-
rül felfestésre a kerékpárút nyomvonala.

Fel kell hívnunk ugyanakkor Tisztelt 
Olvasóink fi gyelmét arra, hogy a kerék-
párút nyomvonala továbbra is építési 
terület, és bár az elkészült szakaszokon 
történő sétálás, kerékpározás még oly 
csábító is, legyünk nagyon óvatosak, 
és legfőképpen kerüljük az oda autóval 
történő behajtást. A kerékpárúton egye-
lőre még nincsenek kihelyezve azok a 
forgalmi akadályok, amelyek az oda 
gépjárművel történő behajtást meg tud-
nák akadályozni, de a lényegen ez mit 
sem változtat: a kerékpárút nem autóút. 
Tisztelettel kérünk tehát mindenkit, hogy 
ne hajtson gépjárművel a kerékpárútra, 
hiszen ezzel idő előtt komoly károk kelet-
kezhetnek annak burkolatában.

A kerékpárút 
nem autóút
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Röviden
A kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel a képviselő-testület 
január hónapban nem ülése-
zett. A vonatkozó szabályozás 
szerint a képviselő-testület 
hatáskörét veszélyhelyzetben 
a polgármester gyakorolja. A 
polgármester január hónapban 
a képviselő-testület hatásköré-
ben eljárva, az alábbi döntése-
ket hozta:

Iskolai körzethatár A 
polgármester jóváhagyta a 
Váci Tankerület javaslatát a 
2021/2022. tanévre vonatkozó, 
az általános iskolai felvételi kör-
zethatár tekintetében. E szerint 
a Szobi Fekete István Általános 
Iskola (2628 Szob, Iskola utca 
2.) felvételi körzete a következő 
tanévben: Szob város közigaz-
gatási területe (1-8. osztály), 
Ipolydamásd község közigaz-
gatási területe (1-8. osztály) és 
Márianosztra község közigaz-
gatási területe (1-8. osztály)

Napelem park A Szobon 
napelem parkot létesíteni ter-
vező NRGION Solarpark Kft . 
kérelmére, a polgármester 
hozzájárult, hogy a társaság 
cégnevében a város nevét hasz-
nálhassa az alábbiak szerint:  
NRGION Solarpark Szob Ener-
getikai Korlátolt Felelősségű 
Társaság (rövidített elnevezése: 
NRGION Solarpark Szob Kft .)

Folyékony hulladék A 
települési folyékony hulladék 
ideiglenes tárolására szolgá-
ló létesítmény kiürítésére és a 
települési folyékony hulladék 
elhelyezés céljára történő el-
szállítására vonatkozó közszol-
gáltatási szerződést a Schwéger 
Szolgáltató Betéti Társasággal 
(2628 Szob, Diófa utca 27.), 

mint a lefolytatott ajánlatkérési 
eljárás nyertesével kötötte meg 
az önkormányzat nevében a 
polgármester. A közszolgálta-
tási szerződés határozott időre, 
2021. február 1. és 2026. január 
31. közötti időszakra szól.

Munkaterv A polgármester 
jóváhagyta a képviselő-testület 
2021. évi munkatervét.

Pazsiczky Orgonáért 
Alapítvány A polgármes-
ter hozzájárult, hogy a Szob 
Város Önkormányzatának va-
gyonkezelésében lévő, szobi 
555 helyrajzi-számmal jelölt 
ingatlant (természetben a 2628 
Szob, Szent László u. 14.) az 
alapítvány székhelyeként in-
gyenesen, határozatlan időre 
használhassa, és azt a bírósági 
nyilvántartásba székhelyeként 
bejegyeztethesse. Hozzájárult 
továbbá, hogy az alábbi formá-
ban az alapítvány elnevezésé-
ben a település megnevezését 
használhassák: Alapítvány a 
Szobi Pazsiczky Orgonáért. 

Futóverseny A polgármester 
támogatta, hogy a Proathlon Bt. 
(1011 Budapest, Tartsay Vilmos 
utca 24. III. em. 3., továbbiak-
ban: Szervező) 2021. és 2023. 
évek között évi 2 alkalommal 
futóversenyt szervezzen Szob 
város közterületeinek, illetve 
a művelődési ház igénybevé-
telével. A Szervezővel történt 
megállapodás értelmében a 
Szervező alkalmanként 100.000 
Ft bérleti díjat fi zet az érintett 
közterületek, illetve a művelő-
dési ház használatáért. A meg-
állapodás kitér arra is, hogy 
amennyiben az adott verseny-
re nevezők száma az 1000 főt 
meghaladja, úgy a közterületek 
használatáért fi zetendő bérleti 
díj összege 50 %-kal megemel-
kedik.

Szob Város Önkormányzata 
több mint 400 millió forint 
kormányzati támogatásban 
részesült a Börzsöny Kisvas-
út meglévő nyomvonalának 
felújítására, illetve meghosz-
szabbítására, a gördülőál-
lomány, illetve a telephely 
felújítására. 

A beruházás első ütemé-
ben a meglévő pályatesten 
és a gördülő állományon 
végzik el a szükséges felújí-
tási munkálatokat, a máso-
dik ütem keretében történik 
meg a telephely felújítása és 
a nyomvonal meghosszabbí-
tása. 

Az első ütem megvalósí-
tására még az idei évben sor 
kerülhet, a tervek rendelke-
zésre állnak, a közbeszerzési 
eljárás eredményességétől 
függ a kivitelezés megkezd-
hetősége. A második ütem 
keretében megvalósuló fej-
lesztéshez még nem állnak 
rendelkezésre a kiviteli ter-

vek, és az új szakasz nyom-
vonala is kérdéses. Az ön-
kormányzat szeretné, ha a 
nyomvonal követné az egy-
kori gazdasági vasút nyom-
vonalát, és a kisvasút végál-
lomása ismét a Duna-parton 
lenne, amelynek turisztikai 
szempontból különös ak-
tualitást adna, hogy a vég-
állomás szinte a tervezett 
hajókikötő fölött kerülhet-
ne kialakításra. Az egykori 
nyomvonal azonban nincs 
az önkormányzat tulajdoná-
ban, így a tulajdonosokkal 
folyamatban lévő egyezte-
tések eredményességének 
függvényében valósulhat 
meg ezen elképzelés szerint 
a fejlesztés. A kisvasút telep-
helyén a leromlott állapotú 
épületek, és az azok előtt 
lévő területek újulnának 
meg, de a tervek között sze-
repel egy, a kisvasút törté-
netét bemutató látogatóhely 
kialakítása is.

Megújul és tovább épül a 
szobi kisvasút

Ingatlan-értékesítés
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján 
ismételten értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Árpád u. 9. 
szám alatt található, 578/4 hrsz-ú, 571 m2 területnagy-
ságú, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlanát. 
A település központjában elhelyezkedő ingatlanon egy 
komfort nélküli, 120 m2-es, felújításra szoruló családi 
ház található.

A kikiáltási ár: 8 300 000 Ft
Licit időpontja: 2020. március 3. (szerda), 14 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal, emeleti 

kistanácskozó terem (Szob, Szent Imre u. 12.)
Licit lépcső: 100 000 Ft

A liciten résztvevők számára a maszkhasználat kötelező!
A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, 

előzetes időpont egyeztetés után az ingatlan megte-
kinthető. Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet 
Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es tele-
fonszámon.

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

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két hé-
ten belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés meg-
kötésére jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles a vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata

2020. december hónapban született: Krajovszki Zsolt és 
Hajszán Nikoletta Dotti, Rácz Péter és Tóth Alexandra  Ta-
mara, Grósz Renátó és Kun Barbara Renátó Adrián nevű 
gyermeke.

2021. január hónapban született: Csík Attila és Bodzás 
Zsanett Bende Attila nevű gyermeke.

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

 

Anyakönyvi hírek
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A RE-STRUCTURE projekt 
keretében (projekt azono-
sító: SKHU/1802/3.1/043) 
Szobon megvalósuló fej-
lesztés eredményeképpen 
egy összesen 32 férőhelyes 
szociális otthon létesül, 
amelynek révén azt remél-
jük, hogy a helyi idősellátás 
kínálati oldala valamelyest 
igazodni tud az idősödő 
társadalom miatt megnöve-
kedett kereslethez. A felújí-
tási munkálatok nagyjából 
50 %-os készültségi szinten 
tartanak, amely teljesen 
megfelel az előre lefektetett 
előrehaladási ütemtervnek. 
A munkálatok várhatóan 
a nyár végén fejeződnek 
be, amelyet követően kerül 

sor a berendezési tárgyak 
beszerzésére, hiszen szám-
talan eszközzel kell rendel-
keznie egy 24 órás idősellá-
tást biztosító intézménynek 
ahhoz, hogy a szükséges 
engedélyeket megkapja és 
működését megkezdhesse. 
Bízunk abban, hogy vala-
mikor a 2022-es év derekán 
az intézmény már tudja fo-
gadni első lakóit.

„Aki kimarad, lemarad!” – 
hallhattuk sokszor egy is-
mert reklám szövegében. És 
mi nem szeretnénk se kima-
radni, se lemaradni. Éppen 
ezért a 2021-2027-es uniós 
költségvetési ciklus lehető-
ségeinek kihasználására a 
lehető legteljesebb mérték-
ben fel kell készülnünk. A 
külső források mind telje-
sebb körű bevonása az ön-
kormányzati beruházások-
nak, a város fejlesztésének 
egyetlen lehetséges módja 
jelenleg – mint ahogyan er-
ről már többször írtunk la-
punk hasábjain.

Éppen ezért törekednünk 
kell arra, hogy a közeljövő-
ben megnyíló uniós forrá-
sokból a lehető legtöbbet 
meg tudjuk szerezni. Való-
színűsíthetően mindehhez 
komoly tervezési és pályáza-
ti munkára lesz szükségünk. 
A pályázati rendszer komoly 
hátránya, hogy az önkor-
mányzat sokszor – nem kis 
anyagi ráfordítással - előké-
szít és bead 5-6 fejlesztési 
célú pályázatot is, mire egy 
támogatásban részesül, és 
lehet, hogy nem is azzal a 
pályázattal járunk szeren-
csével, amely a számunkra 
a legfontosabb fejlesztést 
célozza meg. (Az elmúlt év-
ben például több helyi közút 
fejlesztését célú pályázatot 
is beadott az önkormány-
zat, de egy sem részesült 
támogatásban, holott egyes 
utcáink úttestére igen csak 
ráférne a felújítás.) A forrás-
bevonás pályázati rendsze-
rében az önkormányzatnak 
nincs számottevő ráhatása 
arra, hogy a településen 
legégetőbb fejlesztések irá-
nyába terelje a forrásokat, 

hiszen csak olyan célok, 
fejlesztések megvalósításá-
ra lehet pályázni, amelyet a 
támogató szerv meghatáro-
zott, fontosnak tart, és ami-
re felhívást tett közzé. Per-
sze nem elképzelhetetlen, 
hogy ezek a pályázati célok 
átfedésben vannak az adott 
önkormányzat legsürgetőbb 
fejlesztési elképzeléseivel, 
de ez a „szerencsés csillag-
állás” nem mindig valósul 
meg. Nyilvánvalóan szeren-
csésebb lenne a támogatá-
soknak egy olyan rendszere, 
amelyben egy fejlesztési ke-
retet határoznának meg az 
adott önkormányzat részére 
az adott uniós ciklus idejé-
re, konkrét fejlesztési célok 
meghatározása nélkül, így 
az adott önkormányzatnak 
jóval nagyobb ráhatása len-
ne a fejlesztési forrásokat az 
általa legfontosabbnak ítélt 
települési beruházások irá-
nyába terelni. De egyelőre 
nem ez a rendszer működik.

Az önkormányzat ez-
zel együtt igyekszik ebben 
a költségvetési ciklusban 
is megkeresni azokat a pá-
lyázati felhívásokat, ame-
lyek leginkább illeszkednek 
fejlesztési elképzeléseihez, 
és leginkább jelenthetnek 
megoldást azokra a meglé-
vő problémákra, fejlesztési 
igényekre, amelyek felme-
rültek a településen. Persze 
ez nem jelenti azt, hogy ha 
nem jelenik meg az általunk 
fontosnak tartott, előrébb 
sorolt fejlesztési célra pályá-
zati kiírás, akkor a kevésbé 
fontosra ne pályáznánk, 
hiszen felfogásunk szerint 
minden egyes plusz forrás 
bevonásával csak több lesz 
településünk.

Fel kell készülnünk az 
új uniós ciklus 

lehetőségeinek fogadására

Jó ütemben halad az új idősek 
otthona épületének felújítása

Az önkormányzat előreha-
ladott tárgyalásokat folytat 
a Mahart Passnave Sze-
mélyhajózási Kft-vel egy 
szobi személyhajó kikötő 
létesítéséről. A társaság 
képviselői több alkalom-
mal jártak már Szobon a 
kikötő pontos helyének 
meghatározása érdekében. 

Az előzetes tervek sze-
rint a kikötő a Park utcá-
ban, az Ipolykapu Kem-
ping és a volt betonelem 

gyár alatti Duna-szaka-
szon létesülne. A társaság 
szakemberei ezt a helyszínt 
tartják legalkalmasabbnak 
a hajókikötő kialakításá-
ra. A várhatóan már az 
idei évben megvalósuló 
beruházás hozzájárulhat 
ahhoz, hogy Szob ismét 
bekapcsolódjon a dunai 
személyhajózás vérkerin-
gésébe, és ezzel új lendü-
letet kapjon településünk 
turizmusának fejlődése.

Személyhajó kikötő 
létesülhet Szobon

www.szob.hu
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A település közvilágításá-
nak éves díja jelenleg meg-
haladja a 9 millió forintot. 
(Érzékeltetve a nagyság-
rendet: hozzávetőlegesen 
ennyit szed be az önkor-
mányzat egy évben a kom-
munális adóból.) A közvi-
lágításra fordított összeg 
csökkentése tehát minden-
képpen indokolt, amelyet 
csak korszerű világítótes-
tek alkalmazásával lehet 
elérni. 

Miután azonban az ön-
kormányzatnak nincs for-
rása arra, hogy közvilágí-
tási kiadásait csökkentő 
beruházást hajtson végre, 
megoldást jelenthet az ún. 
ESCO konstrukció alkal-
mazása. A konstrukció lé-
nyege, hogy az energia - és 
költségcsökkentést ered-
ményező beruházás az ön-
kormányzat részéről nem 
igényel (azonnali) pénz-

ügyi ráfordítást, azt egy 
vállalkozás fi nanszírozza. 
Az önkormányzat pedig a 
közbeszerzési eljárás útján 
kiválasztott nyertes vállal-
kozással kötött szerződés 
futamideje alatt (10-15 év) 
a megvalósított fejlesztés 
következtében elért meg-
takarításaiból fedezi a kor-
szerűsítés költségeit.

Az előzetes számítások 
szerint, ha az egész telepü-
lésen korszerű, energiata-
karékos égők kerülnének 
felszerelésre, az éves szin-
ten 1-1,5 millió forint meg-
takarítást eredményezne 
az önkormányzatnak azzal 
együtt, hogy az önkor-
mányzat közben folyama-
tosan fi zeti a közvilágítá-
sért az áramszámlát és a 
karbantartás költségeit, va-
lamint a fejlesztést kivite-
lező társaságnak az ESCO 
díjat 10-15 éven keresztül.

A közvilágítás korszerűsítését 
tervezi az önkormányzat

Pályázati felhívás
Szob város közterületeinek fűnyírási,

kaszálási feladatai ellátására
Szob Város Önkormányzata (2628 Szob, Szent Imre u. 
12., tel.: 27/570-690, e-mail: szob@szob.hu)  a 12. szá-
mú főútvonal Szob belterületén lévő szakaszának két 
oldalán lévő zöldterület, valamint a kerékpárút két ol-
dalának kaszálására pályázatot ír ki.

I. A beszerzés tárgyának pontos meghatározása, a 
szerződés tartalma:

• Kaszálással érintett terület nagysága: 12. sz. főút-
vonal: kb. 23.300 m2:  települést jelző táblától-tábláig 
a főútvonala mentén, beleértve a kisvasút telephellyel 
szemben lévő területet, a Bányatelep utcában lévő (Ho-
mokdűlő utca alatti) rézsűt, a vasutas laktanya melletti 
vízelvezető árkot, az Ady Endre utca melletti rézsűt, az 
Ady Endre utcából az Ipolysági utca felé vezető bekötő 
járda mentén lévő területet, az Ady Endre utca és Tom-
pa Mihály utca kereszteződésében lévő zöldterületeket, 
a Dózsa György utca mindkét oldalán lévő rézsűt, va-
lamint a Dózsa György utca és a Rigó utca által közre-
fogott parkot. Nem része a pályázatnak a P+R parkoló, 
csak a főútvonal és a parkoló által közre fogott zöldte-
rület.

Kerékpár út: kb. 4.200 m2: a kerékpárút 2,1 km hosz-
szú vonala mentén, mindkét oldalon 1-1 méter széles-
ségben.

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

• Teljesítési határidő: a megrendeléstől számított 10 
munkanap.

• Eszközök: a megrendelő eszközöket és üzemanya-
got nem biztosít, annak biztosítása a pályázó feladata.

• Munkavédelem: a pályázó vállalja, hogy a megren-
delés teljesítésében résztvevő munkavállalók részére a 
feladatellátás eszközein túlmenően a szükséges védőfel-
szerelést biztosítja, a szükséges munkavédelmi oktatást 
megtartja.

• Felelősségvállalás: a pályázó felelőssége a teljesítés 
során munkavállalói vagy harmadik személyben eset-
legesen bekövetkező személyi sérülés vagy anyagi kár.

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

 II. Bírálati szempontok: legalacsonyabb összegű 
vállalási ár.

III. Ajánlattételi határidő: 2021. március 19. (pén-
tek). 10.00 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 Polgármes-
teri Hivatal Titkárságára (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) 
történő leadásával,

- vagy elektronikusan (az aláírt adatlapot és mellékle-
teket szkennelve) a szob@szob.hu e-mail címre történő 
megküldésével lehetséges.

Szob Város Önkormányzata nevében 
Ferencz Gyöngyi polgármester

Mobil fóliaház értékesítés
Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás út-
ján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képező, 250 m2–es használt, mobil, 
fémvázas fóliaházat. A fóliaházhoz fólia nem tartozik.

A kikiáltási ár: 400 000 Ft
Licit időpontja: 2020. március 3. 

(szerda), 14.30 óra
Licit helye: Szobi Polgármesteri Hivatal, emeleti 

kistanácskozó terem(Szob, Szent Imre u. 12.)
Licit lépcső: 25 000 Ft

A liciten résztvevők számára a maszkhasználat kötelező!

A licit időpontja előtt munkanapokon bármikor, 
előzetes időpont egyeztetés után a fóliaház megtekint-
hető. Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet 
Ferencz Gyöngyi polgármesternél a 27/570-690-es te-
lefonszámon.

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

A liciten győztes a licitálás időpontját követő két hé-
ten belül (14 naptári nap) az adásvételi szerződés meg-
kötésére jogosult. Az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles a vevő a teljes vételárat megfizetni.

Szob Város Önkormányzata
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Iparűzési adó
A koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő ha-
tásának enyhítése érdekében 
szükséges egyes intézkedé-
sekről szóló 639/2020. (XII. 
22.) Korm. rendelet 2. §-a (a 
továbbiakban: Korm. rende-
let) értelmében a 2021. év-
ben végződő adóévben azon 
vállalkozó esetében, amely 
azzal felel meg a mikro-, kis- 
és középvállalkozássá (a to-
vábbiakban: KKV) minősítés 
feltételeinek, hogy esetében a 
kis- és középvállalkozások-
ról, fejlődésük támogatásá-
ról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény 3. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott 
nettó árbevétel vagy mérleg-
főösszeg értékhatár legfeljebb 
4 milliárd forint, a helyi ipa-
rűzési adó mértéke 1 %. 

Az előzőek szerint KKV-
nak minősülő vállalkozónak 
a 2021. évben, az adott elő-
leg-fi zetési időpontban ese-
dékes – a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény szerint 
bevallott és a 2021. évben az 
önkormányzati adórendelet 
szerinti adómértékkel beval-
landó – adóelőleg 50 %-át 
kell az egyes esedékességi 
időpontokban megfi zetni.

Fontos, hogy mindeze-
ket csak akkor tudja igénybe 
venni a vállalkozó, ha 2021. 
február 25-ig a székhelye, 
telephelye szerinti önkor-
mányzati adóhatóság számá-
ra a NAV által rendszeresített 
elektronikus nyomtatványon 
– a NAV-on keresztül - er-
ről kifejezetten nyilatkozik. 
Felhívjuk a Tisztelt Adózók 
fi gyelmét arra, hogy a nyilat-
kozat megtételére nyitva álló 
határidő jogvesztő.

Az iparűzési adóban a 
tételes KATA adóztatást 
választó adóalanyoknak a 
kedvezmény érvényesítése 
automatikus, nekik nem kell 
a kormányrendeletben sze-
replő nyilatkozatot benyújta-
niuk.

Fontos tehát, hogy a he-

lyi iparűzési adóban tételes 
KATA adózási módot válasz-
tó adózóknak nem kell nyi-
latkozatot tenniük.

Gépjármú adó
2021. január 1-jétől a gépjár-
műadóval kapcsolatos adó-
hatósági feladatokat az állami 
adó- és vámhatóság (NAV) 
látja el.

 A 2021. január 1-jét meg-
előző időszakra eső gépjár-
műadó ügyekben továbbra 
is Szob Város Önkormányzat 
Adóhatósága az illetékes. 

 Általánosságban a gép-
jármű tulajdonosoknak és 
üzembentartóknak továbbra 
sem kell majd a változásokról 
adatbejelentést tenni az álla-
mi adó- és vámhatóság felé. 
A közúti közlekedési nyil-
vántartási szerv a járműnyil-
vántartásából a január 1-jei 
állapotnak megfelelő adato-
kat január 20. napjáig közli 
az állami adó- és vámható-
sággal. Ezt követően havonta 
frissül az adatbázis. 

Az önkormányzati adóha-
tóság is adatot szolgáltat az 
állami adó- és vámhatóság 
számára a 2020. december 
31-én nyilvántartott adó-
mentes gépjármű forgalmi 
rendszámáról és a gépjármű 
üzembentartójának, tulajdo-
nosának azonosító adatairól, 
valamint a mentesség jogcí-
méről, így ezekről az adózók-
nak külön bejelentést nem 
kell tenniük. 

Az adóelőírásokat tartal-
mazó határozatokat 2021. 
évtől az állami adó- és vám-
hatóság postázza az érin-
tetteknek. A változásokkal 
kapcsolatos információk, az 
állami adó- és vámhatóság 
hivatalos honlapján megte-
kinthetők.

Gépjárműadó tartozással 
rendelkező adózók a hátra-
lék teljes összegét legkésőbb 
2021. február 28-ig kötelesek 
megfi zetni. 2021. március 
1-jén hátralékkal rendelkező 
adózók gépjárművei kivonás-

ra kerülnek a forgalomból.
Kommunális adó

Kommunális adó megfi ze-
tésével kapcsolatban szüksé-
ges tisztáznunk azt, hogy az 
adófi zetési kötelezettség azt 
az adózót terheli, aki az adott 
év január 1-jén az ingatlan 
tulajdonosa. Amennyiben az 
ingatlan év közben eladás-
ra kerül, abban az esetben, 
mind az eladónak, mind pe-
dig a vevőnek 15 napon be-
lül bejelentési kötelezettsége 
van az önkormányzati adó-
hatóság felé. Az év közben 
eladásra került ingatlanok 
kommunális adója még az 
eladót terheli. Az eladó csak 
a következő év január 1-jétől 
mentesül az adó alól, az in-
gatlan új tulajdonosát pedig a 
megvásárlást követő év janu-
ár 1-jétől terheli adófi zetési 
kötelezettség.

Készpénzátutalási 
megbízás (sárga csekk)

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
fi gyelmét, 2021. évtől kezdő-
dően az év elején kiküldésre 

Jelentős átalakulások a 
helyi adók területén

kerülő számlaegyenleg érte-
sítő mellé teljes évre csatol-
juk a csekkeket. Az I. félévit 
2021. március 16-ig, a II. fél-
évit (értesítés nélkül) 2021. 
szeptember 16-ig fi zethetik 
be pótlékmentesen. Kérjük, 
hogy a csekkekre fokozottan 
vigyázzanak, azok pótlásáról 
nem tudunk gondoskodni.

Átutalás, online befi zetés
Amennyiben az adó összegét 
banki átutalással vagy bár-
milyen más módon kívánja 
kiegyenlíteni a következőkre 
szeretnénk felhívni a Tisztelt 
Lakosság fi gyelmét:

- minden adónemhez 
(kommunális adó, iparűzési 
adó stb.) külön-külön szám-
laszám tartozik, ezért kérjük, 
hogy külön-külön történjen 
az átutalás a megfelelő szám-
laszámra

- a számlaértesítőn és 
a csekken is megtalálható 
minden adózónak az egyedi 
azonosítója (mutató), amit 
kérünk, szíveskedjen feltün-
tetni átutaláskor a megjegy-
zés rovatban, hiszen csak így 
biztosítható az, hogy a befi -
zetés megfelelően kerüljön 
lekönyvelésre.

Köszönjük együttműködé-
süket!

A 2004-ben elfogadott ren-
dezési terv mára több pon-
ton módosításra szorul, 
hiszen annak készítésekor 
még nem lehetett tudni, 
milyen lehetőségeket hoz a 
jövő, amelyek kihasználásá-
nak esetleg akadálya lehet 
egy-egy olyan szabályozás, 
amely a jövőbeni lehetősé-
gek ismeretének hiányában 
fogant. Az önkormányzat 
által beazonosított szabá-
lyozási változtatási igények 
mellett az elmúlt néhány 
hónapban számos lakossági 
javaslat, kérelem érkezett a 
város rendezési tervének 
módosítására vonatkozó-
an, amelyet az önkormány-
zatnak méltányolnia kell. 
Itt szeretnénk felhívni a 

tisztelt lakosság fi gyelmét 
arra, hogy az önkormány-
zat 2021. február 28-ig még 
be tud fogadni a rendezési 
terv módosítására irányuló 
javaslatokat, hiszen márci-
us elsejétől kezdetét veszi 
a módosítás hosszadalmas, 
bonyolult, és persze költsé-
ges eljárási folyamata. Az 
önkormányzat a módosí-
tási kérelmek benyújtóival 
településrendezési szerző-
dést köt,  amelyben az ön-
kormányzat és a kérelmező 
(beruházó, fejlesztő) lefek-
tetik a módosítás érdeké-
ben történő együttműkö-
désüknek az alapjait, amely 
egyebek mellett kiterjed a 
módosítás költségeinek vi-
selésére is.

Rendezési terv módosítására 
készül az önkormányzat
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Óév búcsúztató
Kétezerhúsz van még,

Év utolsó napja,
Éjfélre kondul már

A templom harangja.

Dúdoljuk a Himnuszt,
Az újévet várva,

Koccintva kívánunk
Jobbat a világra.

Ami húszban történt,
Feledés takarja,

Az, hogy ismétlődjön,
Senki sem akarja!

Egy kis gonosz vírus
Szedte áldozatát,

Tombolva, kegyetlen
Élte a világát!

Azt hitte, ő lesz majd
Bolygónknak az ura,
De végre megjött a
Gyógyító vakcina!

Remény költözzön be
Minden egyes házba,

Legyen a vírusnak
Hűlt helye hazánkba!

Szob, 2020.12.31.

id. Virág Sándor

Több éven keresztül egy nagy sikerű 
gyermekfoglalkozás, a koronamodel-
lezés során meglepődve tapasztaltam, 
hogy a kartonból való korona feste-
getése, modellezése a felnőtteknek is 
milyen nagy élmény. 2018 tavaszán 
megszületett az ötletem, hogy egy fel-
nőtteknek is érdekes, fi gyelemfelkeltő, 
ismerethordozó építmény szülessen. 
Egy olyan alkotás, ami felnagyított 
mása a magyar Szent Koronának, ha-
tásában egyedi élményt nyújtva. Így 
végső formájában a váz egy alumínium 
szerkezet, áttetsző polikarbonát (plexi) 
idomokkal, felépítménnyel. A felső ré-
sze a koronát mintázza, annak zománc-
képei színes üvegablakként működnek. 
A beérkező fény átsüt a zománcképe-
ken, felfokozott élményt produkálva. 
A szerkezet kör formája egy szentélyt 
idéz meg.

Az építmény falai műanyagból ké-
szültek, belső felületein információs 
anyag található a zománcképeken sze-
replő szentekről, a korona általános 
története.

A külső falakon a koronával meg-
koronázott királyok névsora, portréik. 
Ugyanitt láthatók a támogatók logói, 
neve. Ez a korona nagyított mása, az 
eredeti fotókat, méreteket fölhasználva 
készült.

A magyar Szent Korona Európa 
egyik legrégebben használt és mai na-
pig épségben megmaradt beavató ko-
ronája. A beavató korona jelentése, 
hogy csak egyszer használták - kizáró-
lagosan csak uralkodó koronázásakor. 
A  magyar államiság egyik jelképe, a 
kereszténység szakrális tárgyává is vált, 
amely végigkísérte a magyar történel-
met.

A történelmi hagyomány szerint I. 
István király  1038. augusztus 15-én 
a Szent Korona képében fölajánlotta 
Magyarországot Szűz Máriának. Ezzel 
elkezdődött  az a történelmi folyamat, 
amelynek során a Magyar Királyság 
koronázási ékszeréből a magyar álla-
miság jelképe lett.

A korona aranyból készült, rekesz-
zománc képekkel és igazgyöngyökkel, 
drágakövekkel van díszítve.

A korona felső részét fi ligrán díszí-
ti, a pántok szélén igazgyöngy és al-
mandin ékkövek sorakoznak váltakoz-
va, foglalatban.

Két alkotórészből áll:
Keresztpánt  (alatta állva látható, 

vagy kívülről is.)  8 apostolkép (felső 
négyes: Péter, Pál, Jakab, János; alsó né-

gyes: András, Fülöp, Tamás, Bertalan), 
feliratuk latin nyelvű.

Abroncs (az alsó körbefutó abroncs)  
A két oldalon (a bejárat bal és jobb ol-
dalán) Szent György és Szent Demeter, a 
harcos szentek képei következnek lán-
dzsával.

Majd Szent Damján és Szent Kozma, 
az orvos szentek következnek.

Az abroncs hátulján, Dukász Mihály 
alatt, vele háromszöget alkotva Kons-
tantin társcsászár, Dukász Mihály fi a és 
trónörököse, valamint I. Géza magyar 
király (1074–1077) képei következnek.

Az abroncson a zománcképek között 
nyolc négyszögletű lemezen egy-egy 
nagyobb kő helyezkedik el. A koro-
nán lévő ékkövek nagyalakú csiszolt és 
csiszolatlan zafírok, gránátkövek, rubi-
nok és ametisztek. Emellett igazgyön-
gyök füzérei veszik körül a korona alsó 
pántját.

Az egyes lemezek teljes felületét 
zománc borítja, felirataik latin nyel-
vűek. Az abroncson nincs fi ligrán, a 
gyöngysort drótra felhúzva rögzítették, 
a zománcképek a lemezek belső mélye-
désébe illeszkednek és nem a teljes fe-
lületüket borítják.

A magyar Szent Korona minden 
tekintetben egyedülálló alkotásnak te-
kinthető. A Szent Koronán jelenleg 27, 
zománctechnikával készült alkotórész 
található. A zománcképek jelentőségét 
növeli, hogy ilyen mennyiségben és 
színvonalon megalkotott művet a kö-
zépkorból nem ismerünk.

Bízom benne, hogy az igaz magyar 
Szent Korona összetart minket. Ezért 
született fi gyelemfelkeltés  céllal  Szé-
kelyudvarhelyen, öröm, hogy eddig 
a 14 magyarországi településen több 
mint százezren tekintették meg.

Elekes Gyula

Szobra érkezett a Szent 
Korona installációja

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: Proxa Kft., 

2167 Vácduka, Petőfi  utca 28.
Tel.:06-20/911-9077

Felelős vezető: Furucz Anita
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Az újság előző számában a 
Szobinak nevezett Scymey-
nus (a kortársak talán Szci-
ménynek ejtették?) fi a Ge-
ruasius (magyarul Gyárfás) 
1268. évi pereskedéséről volt 
szó. Gyárfás a törvényeket 
megszegve próbált egy földet 
megszerezni, így büntetésül 
elvesztette minden birtokát, 
azok az ítéletet kimondó 
nádorra szálltak. A nádor 
a szobi birtokrészt odaadta 
Gyárfás rokonainak, akiket 
fel is sorolt az 1268. évi ok-
levél: Christophorus (Kristóf) 
Dionisius (Dénes) fi a, továb-
bá István fi ai: Petres (így!), 
Andreas (András), Deas (ta-
lán Désnek ejtették) és Th ad-
eus (Tádeus vagy Tádé). A 
szobi rokonok ezért cserébe 
lemondtak saját részükről 
Nygewyn birtokon, ahol 
szintén Gyárfással közösen 
birtokoltak. 

A Szobiként szereplő 
Gyárfás ekkor, 1268-ban bir-
toknélkülivé vált, legfeljebb 
ingóságait tarthatta meg. A 
következő évtizedek fenn-
maradt írásos anyagában 
nem találkozunk vele. A kör-
nyékünkhöz kapcsolódó 13. 
századi okleveleket böngész-
ve azonban felbukkant vala-
ki, akinek a neve nagyon ha-
sonlít Szobi Gyárfás apjának 
a nevére. Zemeynus fi a Cor-
rardus (azaz Konrád) eszter-
gomi polgár és fi ai, valamint 
e Konrád két távolabbi roko-
na 1281-ben azt foglaltatták 
írásba, hogy Konrádé volt 
egykor Nosztra föld, amit ő 
V. István királynak adott oda 
cserébe az Esztergom me-
gyei Udvarnok nevű földért. 
Ismerve V. István uralkodási 
idejét, tudjuk, hogy e cserére 
1262 és 1272 közt kerülhetett 
sor. (Bár IV. Béla csak 1270-
ben hunyt el, István már apja 
életében, 1262-ben felvet-
te az „ifj abb király” címet és 
irányította az ország jelentős 
részét.) E pontra eljutva erős 
lett a gyanú, hogy a Szobon 
1268-ig birtokló Scymeynus 
fi a Gyárfás és a Nosztra föld-
jét valamikor 1262 és 1272 
közt elcserélő Zemeynus fi a 
Konrád esztergomi polgár 
testvérek voltak, hiszen ap-
juk neve nagyon hasonlóan 
lett lejegyezve. 

Az atya nyomát kutatva 
több érdekes adat is előke-
rült. IV. Béla és neje Mária 
1243-ban arany pecsétes ok-
levélbe foglaltatták azt, hogy 
a királyné birtokán, a Pápa 
melletti Bugudey faluban 
(ma Bögöde, pontosabban: 
Homokbögöde) élő Scemey-
nus mester, a királyné arany-
művese és testvére Andro-
nicus (Andornak), valamint 
apai ágú rokonaik (unoka-
testvéreik?) Kocz és Kaza a 
nemesek közé emeltetnek és  
így  a többi nemeshez hason-
lóan engedélyt nyernek arra, 
hogy a királyi udvarban tar-
tózkodjanak. A kiemelt sze-
mélyek korábban a királyné 
szolgái, jobbágyai közé tar-
toztak és Scemeynus mester 
gyermekkortól teljesített hű-
séges szolgálataiért nyerték 
el a nemességet. Az oklevél 
kiemeli azt, hogy ő az előző 
évben befejeződött tatárjárás 
idején kiemelkedő segítséget 
jelentett.

1244-ben a korábban igen 
meleg szavak mellett kitünte-
tett Scemeynus már a királyi 
kamara ispánjakét tűnik fel, 
azaz ő irányította az ország 
pénzverését. Az ő beosztott-
jai voltak a kizárólag Eszter-
gomban élő királyi pénzve-
rők és ő volt a felelős azért, 
hogy minden forgalomba 
kerülő hazai ezüst érme azo-
nos súlyú és azonos ezüsttar-
talmú, fi nomságú legyen. E 
feladatkör fontossága talán a 
Magyar Nemzeti Bank elnö-
ki pozíciójához hasonlítható. 
Az országos jelentőségű tiszt-
ségeket (nádor, országbíró, 
stb.) a 13. században a legelő-
kelőbb főurak töltötték be, de 
a kamaraispáni címet sosem 
kapták meg főnemesek, ha-
nem ezt mindig a feladat-
hoz értő pénzemberek (köz-
rendűek, városi polgárok) 
viselték. A fontos pozíció 
elnyerésénél nyilván előny 
volt Scemeynus aranyműves, 
ötvös háttere. Szakmai tu-
dásának elismertségére mu-
tathat az, hogy már az 1243. 
évi nemesítő oklevél mes-
ternek címezi, holott addig 
szolgarendű volt és a mester 
titulust akkortájt a nemesek 
közt is kevesen érdemelték 
ki. Nagyon valószínű, hogy 

az 1243-ban vagy 1244-ben 
kamaraispánná kinevezett 
aranyműves feladata volt a 
tatárjárás idején széthullott 
hazai pénzverés újraszerve-
zése. A királyi pár elégedett 
lehetett a felemelt szakember 
munkájával. Erre mutat az, 
hogy az Esztergom megyei 
Bajon birtok, amely koráb-
ban a királyné kezén volt, a 
királyi pár adományaként 
1244-ben már az ő tulajdona. 
Ekkor egy szomszéd pert in-
dított a határvonal kapcsán, 
de Scemeynus erős „hátszél-
lel” pernyertes lett. Maga a 
király és a királyné utasította 
a perben döntő alországbí-
rót, hogy a szokásos eljárást 
félretéve ne csak megbízott-
ját küldje ki, hanem ő maga 
menjen ki Bajonba és tájéko-
zódjon a helyzetről. 

A munkahelye, Esztergom 
közelében levő Bajon birto-
kot már 1245-ben kikerekí-
tette Scemeynus, amikor 19 
márka súlyú (19 x 0,22 dkg, 
azaz 1,98 kg) ezüstért vásá-
rolt hozzá még egy területet. 
Az ügylethez tartozó oklevél 
emberünket esztergomi pol-
gárnak és „comes”-nek, azaz 
ispánnak nevezi. Ebből nem 
derül ki, hogy még ekkor is 
kamaraispán (latinul „comes 
camerae”) volt-e? Az biztos, 
hogy az érseki székvárosban 
házzal rendelkezett, hiszen 
ez feltétele volt az esztergomi 
polgári állapotnak. Az általa 
a birtokért letett 19 márká-
nyi ezüst több száz hektár 
föld ára volt akkoriban. Sok 
nemes család létezett a 13. 
században, amely sosem tu-
dott ennyi készpénzt össze-
gyűjteni. 

Nem tudni miért, de 1246-
ban Scemeynus már biztosan 
nem a pénzverés irányítója, 
hanem ismét IV. Béla nejé-
nek a szolgálatában áll. Egy 
peres irat szerint a királyné 
egyik legnagyobb uradalmá-
nak, az óbudainak az elöljá-
rója lett „centurio” azaz száz-
nagy címzéssel. Ez az utolsó 
említése az ekkor talán már 
korosodó pénzügyi szakem-
bernek, további sorsát nem 
ismerjük. Érdekes, hogy éle-
te mennyire szorosan kap-
csolódott Mária királynéhoz. 
Királynéi birtokról indulva, 

az uralkodói párt (nem csak 
IV. Bélát!) több évtizeden át 
szolgálva a királyi pár (nem 
IV. Béla!) nemesíti meg. Ké-
sőbb királynéi birtokot ka-
pott, ennek területét a királyi 
pár segítségével óvta meg egy 
szomszédtól és a kamaraispá-
ni ténykedés után a királyné 
száznagya lett. Kérdés, hogy 
még ő vagy már gyermekei 
szerezték a Nosztra, Szob és 
Nygewyn területén levő bir-
tokrészeket? 

Scemeynus fi a Konrád 
esztergomi polgárként sze-
repelt 1281-ben. Ő Nosztra 
birtokért Esztergom melletti 
földet kért V. Istvántól, tehát 
élettere e város és környé-
ke lehetett. Konrád német 
keresztneve alapján felöt-
lik, hogy a jelentős részben 
németek lakta Esztergom-
ban élt már az apa Konrád 
születésekor és e környezet 
befolyásolta a névválasztást. 
Talán pénzügyi problémára 
utal az, hogy 1281-ben Kon-
rád a fi aival és két másik ro-
konával a nosztrai birtokért 
kapott Esztergom melletti 
földet eladta. (25 márkányi 
tömegű, azaz 5,5 kg ezüstért.) 
Érdekes, hogy Konrádnak és 
rokonainak neve nem szere-
pel 1268-ban, mikor „Zub”-i 
Gyárfás rokonait felsorolják 
Szob és Nygewyn társtulaj-
donosaiként. Az 1268. évi 
oklevélben a latin „cognati” 
szó szerepel, amelyet lehet 
nőági rokonokként is érteni. 
Elképzelhető, hogy Gyárfás 
anyja (vagy az egyik felesé-
ge?) hozománya volt Szob 
és Nygewyn egy-egy része. 
Ha anyai örökség volt, akkor 
olyan örökség, melyből Kon-
rád nem részesült. Az biz-
tos, hogy apai ágon Gyárfás 
nem szobi volt, hiszen apja a 
mai Homokbögödéről Pápa 
mellől származott. Érdekes, 
hogy Scemeynus 1243-ban 
említett megnemesített test-
vére és apai ágú rokonai nem 
szerepelnek a későbbi ira-
tokban. Gyárfás rokonai, az 
1268-ban szobiként említett 
birtokosok sorsa is isme-
retlen. A 14-16. században 
Szobot, Helembát és Letkést 
mint a királyi hajósok la-
kóhelyét említik, szobi ne-
meseknek nincs semmilyen 
nyoma.

Batizi Zoltán

Egy középkori pénzügyi szakember és családja
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Gasztrostaféta Olvastad?
Klagyivik Józsefné, Marika receptjei

Egy édes, egy sós

Marcipános süti
2 dl tejeben 70 dkg kristálycukrot állandó keverés 
mellett hólyagosra főzünk. A massza jó sűrű le-
gyen, kb. 20 perc alatt készül el. 

A tűzről levéve 1 db Ráma margarint elkeverünk 
benne.

A masszát kétfelé vesszük, egyik felébe 3 evő-
kanál kakaót teszünk, a másikba mandula aromát 
keverünk. A formát, vagy tepsit alufóliával vagy 
zsírpapírral kibéleljük, és kézzel belenyomkodjuk 
először a kakaós masszát, majd a tetejére a man-
dulásat.

Ezzel a művelettel iparkodjunk, hogy ne hűljenek 
ki a tészták. Legalább 1-1,5 napig hűtőben hagyjuk, 
utána tálcára borítjuk. A fóliát vagy zsírpapírt le-
szedjük és visszafordítjuk, hogy a zöld fele legyen 
felül. Így már lehet szeletelni és kínálni. Sokáig el-
áll.

Sajtos perec
Hozzávalók:
50 dkg liszt
1 margarin

25 dkg reszelt sajt
1 db tojás

2 dkg szalakáli
1 dl tejföl

só
Összegyúrjuk az alapanyagokat, a tésztát vékonyra 
nyújtjuk, kb. fél centisre. Peres formájú szaggató-
val kiszaggatjuk vagy sajtosrúdnak is készíthetjük. 
Tepsibe tesszük, és megkenjük a tojásfehérjével és 
aranybarnára sütjük.

Jó étvágyat hozzájuk!

A stafétát a Kicsi Háziasszonyképzőnek adom át!

Wilbur Smith: A folyó istene
Középiskolás korom óta ér-
dekel Egyiptom történelme. 
Mindig elvarázsoltak Wilbur 
Smith történetei, aki lebilin-
cselően mutatja be az ókori 
Egyiptomban élő hétköznapi 
és királyi hősöket.

Az író 1988-ban Duraid 
Ibn-al-Simma, az Egyipto-
mi Ókortudományi Intézet 
munkatársának kérésére írta 
meg a regényt. Dr. Al-Simma  
a Nílus nyugati partján felfe-
dezett egy sírt, amelynek a 

falán és mennyezetén csodás, addig még nem látott 
finomsággal kidolgozott falfestményeket talált.  A 
falakon egy ismeretlen  királynő, Lostris kartusa (a 
fáraók nevét hieroglif írással írták bele) volt látható. 
Sajnos a sír ajtaját az ókori sírrablók megrongálták, 
a sírt kifosztották, a kincseket pedig elvitték. Közel 
egy évig dolgoztak a tudósok a sír felnyitása után, 
megállapították, hogy Kr. e. 1780 körül készült. Ép-
pen a falakon lévő díszítéseket másolták, amikor a 
gipszvakolat egy része levált és feltárult egy addig 
rejtve maradt fülke, amelyben tíz lepecsételt ala-
bástrom váza volt. A kairói múzeum egyiptológusai 
lefordították a tekercseket és egy izgalmas történet 
bontakozott ki belőle.  Dr. Al-Simma felkérte Wil-
bur Smitht, hogy az átiratot fogalmazza meg olyan 
stílusban, amely közel áll a mai világunk olvasói-
hoz.

 Így ír az író: „Alig kezdtem el dolgozni a szövegen, 
hamarosan minden fenntartásom elillant, ahogy  tel-
jes egészében beleéltem magam a távoli kor írójának 
a világába és személyiségébe. Minden dagályossága 
és kérkedése ellenére kezdtem vonzódni hozzá, sőt 
megszerettem Taitát, a rabszolgát, aki több ezer év 
távlatából bukkan fel előttünk. Rádöbbentem, hogy 
az emberi érzések és vágyak mily keveset változtak e 
hosszú idő alatt, és állandóan itt mostoszkál bennem 
a gondolat, hogy valahol az etióp hegyek között, a 
Kék-Nílus forrásának közelében Tanus múmiája még 
ma is ott fekszik Mamose fáraó sértetlen, épen ma-
radt sírjában.”

A regényben megismerkedünk Taitával a művelt, 
tehetséges rabszolgával, tanítványaival Lostrissal, 
Tanussal, és Mamose fáraóval. Ezekben az időkben 
Egyiptomot vészterhes harcok, zűrzavar jellemzi. 
De szereplőink győzedelmeskednek, kiűzik a hik-
szoszokat és Egyiptomot hatalmának egy dicsősé-
ges korszakába vezetik. De hogy mindezt hogy érik 
el? Kiderül az izgalmas regényből.

Jó szórakozást kívánok!
A stafétabotot Szabó Lőrincnek adom tovább!

Hninger Anikó

FEBRUÁR
február 4. csütörtök - kommunális

február 11. csütörtök - kommunális
február 18. csütörtök  - kommunális, szelektív

február 25. csütörtök -  kommunális

MÁRCIUS 
március 4. csütörtök - kommunális

március 11. csütörtök - kommunális
március 18. csütörtök - kommunális, szelektív

március 25. csütörtök - kommunális

A hulladékgyűjtés 
rendje február-március
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Tisztelt Horgásztársak!

A 2020. évi fogási napló le-
adásának határideje 2021. 
február 28!

A fogási naplók leadhatók:
- Kis Herceg Virág- Álla-
teledel- és Horgászbolt; 
2628 Szob, Dózsa Gy. út 

31.
- Sarokház (105) Söröző; 
2628 Szob, Ipolysági u. 2.

(COVID utáni nyitást 
követően)

- Postai úton az egyesület 
címére:

2628 Szob, Kossuth L. u. 6.
- 2021 február hónaptól 
minden pénteken 17-19 
óráig a Horgásztanyán, 

mint ahogy minden 
évben.

Aki a leadási határidőt 
követően adja le a fogá-
si naplóját, az 2021. évre 
emelt díjjal tudja csak ki-
váltani az állami horgászje-
gyét. Ennek oka az alábbi: 
a leadott fogási naplókat, 
az abban szereplő fogá-
si adatokat, vízterületeket 
és horgászattal töltött na-
pok számát egy központi 
programban kell rögzíteni 
(HORINFO). Az újonnan 
kiállított állami horgászje-
gyek kiadása szintén ebben 
a programban rögzíten-
dő. Amennyiben azonban 
a program azt látja, hogy 
horgásztársunk az előző 
évi kiadott fogási naplóját 
határidőre nem adta le, ab-
ban az esetben nem engedi 
alapdíjasként rögzíteni a 
tárgyévben váltott állami 
jegyet. Azt kizárólag emelt, 
3000 forinttal drágább 
áron engedi kiadni.

A program üzemelte-
tője (MOHOSZ) a fogási 
naplók rögzítésére szolgáló 
program modulját a leadási 
határidőt követően lezárja, 
tehát ebben a későbbiekben 
rögzíteni nem lehet, így 

aki elmarad a fogási napló 
leadásával, az a program 
zárását követően kizárólag 
emelt díjon tudja megválta-
ni az állami horgászjegyét. 

Mint ahogy már meg-
szokott, idén is minden 
pénteken 17-19 óráig a 
horgásztanyán tartózko-
dunk és állunk a horgászok 
rendelkezésére akár fogási 
napló leadás, akár regiszt-
ráció, vagy 2021. évi hor-
gászokmányok kiváltása 
céljából. Az okmányok ki-
állításának rendje továbbra 
is a megszokott. Pénteken 
leadja a horgász az okmá-
nyait és közli, hogy 2021. 
évre mit szeretne váltani. 
Ezt követően egyesületünk 
gazdasági felelőse Kazinczi 
Ferenc, a következő pén-
tekre elkészíti a kért okmá-
nyokat, azokat fi zetést kö-
vetően át lehet venni. Előre 
pénzt senki ne adjon, és az 
igazolványából is vegye ki 
az esetleges félreértések el-
kerülése végett. 

CSAK a Horgásztanyán 
lehet leadni és kiváltani az 
okmányokat! Kivételt ké-
pez a fogási napló leadása,  
mely a fentiek szerint esz-
közölhető!

Az idei évben több vál-
tozás is bevezetésre került a 
MOHOSZ részéről a horgá-
szokmányok kiadása kap-
csán. Megszűnik az előre 
kinyomtatott, papír alapú 
és kézzel kitöltendő területi 
jegy. Mostantól ezt az ok-
mányt szintén a HORINFO 
rendszerből kell nyomtat-
nunk a horgász adataival 
ellátva (tudomásom szerint 
ez A4-es formátumú ok-
mány). Mivel a HORINFO 
program folyamatosan bő-
vül és ezeket a változásokat 
nekünk is tanulnunk kell, 
ezért kérem legyetek türe-
lemmel és megértéssel az 
engedélyek kiváltása során. 

Dutka Ákos 
elnök

Idén több szempontból is 
változtak a pálinkafőzés 
szabályai. Míg a főzés ad-
minisztrációs teendői szinte 
alig változtak, a párlat-elő-
állítás bizonyos mennyiségig 
adómentessé vált a magánfő-
zőknek és a bérfőzőknek 
egyaránt.

A 2021-es változások nem 
befolyásolják a párlatkészí-
tés két eddig is megszokott 
módját, tehát pálinkát to-
vábbra is magánfőzéssel, 
vagy bérfőzetéssel lehet elő-
állítani. A magánfőző szemé-
lyes fogyasztásra maga állítja 
elő a párlatot saját gyümölcs-
ből, és legfeljebb 100 liter űr-
tartalmú, saját pálinkafőzőt 
használhat. Újdonság idén, 
hogy a magánfőzés adó-
mentessé vált, de a főzhető 
mennyiség – 86 liter – nem 
változott. Ez a mennyiség, 
ahogyan korábban is, csak a 
magánfőző, családtagjai vagy 
vendégei által fogyasztható 
el, vagy kizárólag adóraktár 
részére értékesíthető.

Az adómentességgel meg-
szűnik a párlatadójegy is. 
Mostantól a magánfőzőnek a 
pálinkafőzés előtt a NAV J49-
es nyomtatványt kell elkülde-
ni a NAV-hoz akár elektro-
nikusan, akár papíron. Meg 
kell adnia a nevét, a lakcímét, 
az adóazonosító jelét, a főzni 
tervezett pálinka mennyisé-
gét literben és nyilatkoznia 
kell, hogy a magánfőzés fel-
tételeinek megfelel. A beje-
lentés alapján a NAV ma-
gánfőzöttpárlat-származási 
igazolást készít, amit elküld a 

magánfőzőnek. 
Ha valaki most kezdene 

otthoni főzésbe, vagy már 
főz, de adatai megváltoztak, 
a magánfőzésre szolgáló 
desztillálóberendezés meg-
szerzését, valamint a változá-
sokat 15 napon belül kell be-
jelenteni a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatóság-
hoz. Az ellenőrzéseket az 
önkormányzati adóhatóság 
munkatársai végzik. Valót-
lan adatok megadása, vagy a 
főzés bejelentésének hiánya 
miatt a desztillálóberende-
zést és az azon előállított pár-
latot le is foglalhatják.

A bérfőzetéssel szeszfőz-
dében előállított pálinka 
után a bérfőzetőnek 2021-től 
évente 50 liter mennyiségig 
nem kell adót fi zetnie, az 50 
litert meghaladó vagy a nem 
adóraktárnak értékesítésre 
szánt mennyiségre az adó 
hektoliterenként 333.385 
forint. Az 50 literes meny-
nyiség alatt 43 hektoliterfok 
alkoholterméket kell érte-
ni, amely például 86 liter 50 
térfogatszázalék alkoholtar-
talmú párlatnak feleltethető 
meg. 

A jövedéki ügyeket elekt-
ronikusan kell intézni. Ez 
alól magánfőzőnél csak a 
bejelentési kötelezettség és a 
származás igazolása, a kizá-
rólag bérfőzést végző adó-
raktárnál pedig az adórak-
tári nyilvántartás vezetése és 
adatszolgáltatása jelent kivé-
telt.

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Fogási napló leadása és a
2021. évi okmányok kiváltása Újra adómentes 

a pálinkafőzés
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Újraélesztés képzés az 
általános iskolában

Az Országos Mentőszolgálat és a Tan-
kerület együttműködésének eredmé-
nyeképp iskolánk is részt vehetett a 
hetedikes diákokat célzó újraélesztés 
képzésen. Nagyon fontos, hogy mi-
nél többen, minél fi atalabb életkorban 
tisztában legyenek azzal, mi a teendő 
akkor, ha magatehetetlenül fekvő em-
berrel találkoznak. A hetedik osztály 
minden tanulója megtanulta, hogyan 
méri fel, hogy biztonságos-e a környe-
zet, mit kell mondania a telefonba a 
mentődiszpécsernek. 

A használatra megkapott AMBU 

baba segítségével mindenki kipróbál-
hatta, hogy milyen ütemben, milyen 
erősen kell nyomni egy nem lélegző 
ember mellkasát, megtapasztalták, 
hogy mekkora kitartást igényel az egy-
két perces ütemes mellkaskompresszió. 
Az oktatócsomag része volt egy gya-
korló félautomata defi brillátor is, amely 
(ha igazi) helyesen a mellkasra helyezve 
felméri a beteg állapotát, majd, ha szív-
ritmus-zavart érzékel, sokkolni tudja 
a beteget. Persze a gyakorló készülék 
ilyet nem tett, de nagyon jó szimulációs 
eszköz volt arra, hogy működését meg-
tanulják a diákok. Akik éppen nem a 
babát élesztették újra, azok a lélegző, de 
eszméletlen beteg stabil oldalfekvésbe 
helyezését gyakorolták egymáson.

A gyerekek által Szigfrid Tóbiásnak 
nevezett baba nagy sikert aratott, jó 
lenne, ha később visszatérhetne hoz-
zánk, hogy a többi évfolyam is megis-
merkedhessen vele. 

Rajzpályázat: „Otthonom, 
Parajd és Visegrád”

A rajzpályázatot a Visegrádi Áprily 
Lajos  Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola hirdette meg ősszel. 
Solymosi Korina, Gyárfás Anna, és Si-
mon-Kovács Jázmin pályázatát küldtük 
be. Mindhárman  a 6. b osztály tanu-
lói. Nagy örömünkre Simon-Kovács 
Jázmin  II. helyezést érte el pályamun-
kájával.

Gratulálunk a lányoknak! 

Iskolai hírek: újraélesztés 
és rajzpályázat

Köszönet
Köszönetet szeretnénk mondani az 
Idősek Otthona lakói és dolgozói ne-
vében Kipilla Marikának, Szikriszt és 
Társa Tüzépnek, valamint  Josko – Hús 
Kft -nek, hogy szebbé tették lakóink 
karácsonyát. 

Köszönet érte.

Ipolyfeszt
Lesz, nem lesz? Ha 
a járványhelyzet 
engedi, lesz. De 
még milyen, hi-
szen a tavalyit is be 

kell pótolnunk. Igaz, még csak február ele-
jét írjuk, és a járványhelyzet nem mutat je-
lentős javulást, de bízunk a tavaszban, bí-
zunk az oltásban és ennek következtében 
abban, hogy június végére eltűnik a vírus, 
és az Ipolyfeszt keretében megülhetjük 
annak halotti torját. Már javában folynak 
az előkészületek, a programok tervezése, 
szervezése. A helyszín ismételten a Du-
na-parti sétány lenne, sok-sok fellépővel, 
programmal, vidámparkkal, és minden-
nel, ami az önfeledt szórakozáshoz csak 
kellhet. Egyelőre úgy tűnik minden adott 
egy jó bulihoz, már csak a jó időért és a 
vírus megszelídüléséért kell szorítanunk.
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®

Szőnyegtisztítás és 
INGYENESINGYENES házhozszállítás

Matracok, ágyak, ágykeretek, 
paplanok, párnák

Ruha-, bőr-, szőrme-, toll  sz  tás és  
festés, ékszerjavítás és készítés! 

Tel.: 06-20/482-0705, 06-30/854-0006, 
06-27/303-381. E-mail: karsanjanos@gmail.com,  

nagymarosiszolgaltato@gmail.com
Web: www.karsan.hu

új termékei kaphatók!

KARSÁN  EXKLUZÍV 
LAKBERENDEZÉSI 

ÜZLET 
Nagymaros, Váci út 18.

Gyermek ágynem garnitúrák Gyermek ágynem garnitúrák 
és huzatok kaphatók!és huzatok kaphatók!

25 éve a lakosság 

25 éve a lakosság 

szolgálatában! 

szolgálatában! 


